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 ملخص الدراسة
تعد المسائل المفظية الرياضية أحد مكونات المحتوى الرياضي والتي تهدف إلى 
تنمية قدرات التالمذة في حل المشكالت التي تعد هدفًا أساسيًا لتدريس الرياضيات في 
المرحمة األساسية, وبرغم أهميتها إال أن قدراتهم في حمها الزالت دون المستوى, وفي محاولة 

 مهارات حل المسائل المفظية الرياضية تم توظيف القصص الرقمية. لتنمية
المسائل  حل مهارات تنميةتوظيف القصص الرقمية في تقصي فاعمية  هدف الدراسة:

 بغزة. الصف الثالث األساس ذةلدى تالم الرياضية المفظية
ى القصص تمثمت في بناء القصص الرقمية, ودليل المعمم القائم عم :الدراسة ومواد أداة

 الرقمية, واختبار مهارات حل المسألة المفظية.
( تمميذًا وتمميذة من الصف الثالث األساس في مدرسة خان 70تكونت من ) عينة الدراسة:

( تمميذًا وتمميذة, 35المجموعة التجريبية ) أفراد عدد البتدائية المشتركة )أ(, حيث بمغيونس ا
 وتمميذة. اً تمميذ( 35المجموعة الضابطة ) أفراد وعدد

 التجريبي.  المنهج دراسةال تاعتمد منهج الدراسة:
 أهم نتائج الدراسة:

 مذةبين متوسطي درجات تال (0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود .1
 المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار

 . لصالح تالمذة المجموعة التجريبية
في الذكور  رتببين متوسطي  (0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

 في التطبيق البعدي لالختبار الضابطةالمجموعة أقرانهم في المجموعة التجريبية و 
 . لصالح ذكور المجموعة التجريبية

 فيرتب اإلناث  متوسطي بين (0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  .3
 لالختبار البعدي التطبيق في الضابطةالمجموعة  في نأقرانهو  التجريبية المجموعة

 .لصالح إناث المجموعة التجريبية
 أهم توصيات الدراسة:

 ؛واالستفادة من الوسائط المتعددة تتوظيف القصص الرقمية في تدريس الرياضيا .1
 .مشوقاً لجعل تعمم الرياضيات 

 فكرة حوسبة المقررات الدراسية, كأحد أساليب التدريس الحديثة.تبني  .2
 مهارات حل المسائل الرياضية المفظية. –القصص الرقمية  لمات مفتاحية:ك
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Abstract 

Math Verbal Problems are part of the mathematical content that aims at 

developing elementary school pupils’ competencies in problem-solving in 

general. Despite their importance, these problems are still beyond the 

pupils’ level, and so, digital storytelling were employed in an attempt to 

improve pupils’ skills in solving math verbal problems. 

Study Objectives: Detecting the effectiveness of employing digital 

storytelling in developing third grade pupils’ skills in solving math verbal 

problems in Gaza. 

Study Tool: Constructing digital storytelling, a teacher guide based on 

digital storytelling, and math verbal problems skill test. 

Study Sample: 70 Male and Female pupils from third graders in 

KhanYounis Elementary Mixed School (A). The sample consisted of an 

experimental group and a control group of 35 pupils each. 

Study Approach: Empirical. 

Main Results:  

1- The presence of statistically significant differences at 0.05 level 

between the mean scores of pupils in the 2 groups (experimental and 

control) in the post application test in favor of the experimental 

group pupils. 

2- The presence of statistically significant differences at 0.05 level 

between the mean rates of male pupils in the 2 groups (experimental 

and control) in favor of the males in the experimental group. 

3- The presence of statistically significant differences at 0.05 level 

between the mean rates of female pupils in the 2 groups 

(experimental and control) in favor of the females in the 

experimental group. 

Study Recommendations: 

1- Employing digital storytelling and using multimedia while teaching 

mathematics to make the curriculum more perceivable. 

2- Adopting the computerization of school curricula as a modern 

teaching method. 

Key Words: digital storytelling – Math Verbal Problems – solving skills. 
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 إْذاء
إنى انُأيِح األٔنى, ٔانكهًح األٔنى, ٔانًعُى األٔل, ٔانفعم األٔل فً كم يشاحم عًشي 

" أطال اهلل عًشًْا ٔيرعًٓا ٔانذّي انعضٌضٌٍانًرٕانٍح, نًَٕا ٔطعًًا ٔإحغاعًا تانحٍاج إنى "

 تانصحح ٔانعافٍح ٔأحغٍ خاذًرًٓا.

 إنى عُذي ٔقٕذً ٔيالري تعذ اهلل

 إنى يٍ آثشًَٔ عهى أَفغٓى

 إنى يٍ عهًًَٕ يعُى انحٍاج

 تٍاٌ  يحًذ  أحًذ يؤيٍ أَظ ... إخٕذً 

 أخرً ْذٌمإنى صْشج حٍاذً ٔتشاعًٓا ... 

 إعشاء ٔٔجذاٌ إنى أخرً انصغٍشذٍٍ ...

 أيذ اهلل فً عًشًْا ٌّٔانذٔ إنى د. ٔعٍى ,  إنى يٍ عأسافقّ انذسب

ذهك  انًعهًٍٍ إنى انزٌٍ ٌحًهٌٕ شعهح انفكش انْٕاجح, ٔيصاتٍح انثقافح انٕضاءج إنى

 انًجايش انرً ال ذُطفئ

 أعاذزذً األفاضمإنى كم يٍ عهًًُ حشفًا, ٔأيذًَ يٍ صادِ عهًًا .... 

 ٔصيٍالذًإنى صذٌقاذً 

إنى شٓذاء فهغطٍٍ, إنى يغك انٕطٍ, إنى ذهك انُثرح انًالئكٍح انًُزٔسج نهرضحٍح 

 ٔأعشاَا انثٕاعم

 إنٍٓى جًٍعًا أْذي ثًشج جٓذي انًرٕاضع

 انثاحثح: 

 تشاعى عًش دحالٌ
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 شكش ٔذقذٌش
إنًٓ َقذو نك انحًدذ ٔانكدكش عهدى ع دٍى عطاٌدان, فًُدك انقدٕج فدً نح داخ          

انضعف, ٔيُك انعهى فً أٔقاخ انجٓم, نك ٔحذن انًُدح, فهقددذ أعُدد فٍغدشخ, ٌٔغدشخ      

 فأعُد, ٔتعذ: 

إحقاقدًا نهحددو, ٔاعرشافددًا تانفضدم ألْددم انفضددم, ٔٔفدداًء نًدٍ قددذو ٔعدداعذ, أتددادس    

 انرشتٍح ٔعًٕو انقائًٍٍ عهٍٓا. ترغجٍم شكشي نهجايعح اإلعاليٍح ٔكهٍح

كًا أذقذو تٕافش انكدكش ٔانرقدذٌش إندى انشائدذ انكثٍدش األعدرار اندذكرٕسي إتدشاٍْى         

األعطم, انزي ذفضم تاإلششاف عهى ْدزِ انشعدانح, فٕجدذخ يُدّ سحاتدح انصدذس, ٔ دضاسج        

انعهى, ٔحغٍ انخهو, ٔطٍة انرعايم؛ س ى كثشج أعثائدّ, فقدذ كداٌ نرٕجٍٓاذدّ انًُٓجٍدح      

ٔيهحٕظاذّ انعهًٍح انذقٍقح األثش األكثش فً إذًاو ْزا انعًم ٔإخشاجّ إنى حٍض انُٕس, صادِ 

اهلل عهًًا, ٔيرعّ تٕافش انصحح ٔانعافٍح, َٔفع اهلل تعهًّ اإلعالو ٔانًغهًٍٍ, ٔجدضاِ اهلل  

 عًُ خٍش انجضاء. 

ار األعدر كًا ٔأذقذو تع ٍى ايرُاًَ ألعاذزّي انجهٍهدٍٍ عضدٕي نجُدح انًُاقكدح     

انهزٌٍ شدشفاًَ تقثدٕل يُاقكدح ْدزِ     , أتٕ شقٍش, ٔانذكرٕسجي سحًح عٕدج انذكرٕسييحًذ

 تعهًٓا ٔٔاعع خثشذًٓا.ٓا قًح ذًاو انثقح فً أًَٓا عٍثشٌاَانذساعح ٔاث

ٔقثددم انخردداو أذقددذو تجضٌددم شددكشي نهغددادج يحكًددً أدٔاخ انذساعددح نًددا كدداٌ  

, , ٔإندى كدم يدٍ شداسن تعدٌٕ أٔ      إلسشاداذٓى َٔصحٓى ٔذعهٍقاذٓى يٍ انُفدع ٔانفائدذج  

 نٓج نغاَّ تذعٕج خٍش. ٔأجٓذ أٔ دعاء أٔ كهًح ذكجٍع, 

اندزي ندى   ي يحًدذ تدشت    انفاضم كًا ٌطٍة نً أٌ أذقذو تانككش انجضٌم نألعرار

 إلحصاء.ٌثخم تعهًّ ٔجٓذِ فً ا

 ٔشكشي انخاص نهذكرٕس انقذٌشي يجذي عقم نًا قذو نً يٍ ذغٍٓالخ .

انًعهًح انفاضهح األعرارج يحاعٍ ٌعقدٕب عهدى ذعأَٓدا يعدً     كًا ٔأشكش ٔأقذس 

 أثُاء ذطثٍو أدٔاخ انذساعح.

ٔذقف انكهًاُخ عاجضًج عٍ ذقذٌى انككش ٔانعشفاٌ ٔااليرُاٌ إنى أتً انعضٌدض اندزي   

قطف انكٕن نٍقذو نُا انحٍاج ٔسدًا, ٔقذو سٌعاٌ شثاتّ جٓذًا ٔعهًًا ٔحثًا ٔٔدًا, ٔإنى انردً  

ََٓش نٓا انحُظ األٔ ّٕند ُيشَّ أٌايً شٓذًا, َٔع فُش فً حٍاذً صْشذً انفٕاحح أيً انغانٍح انرً ح

ًَِرعًٓا ترًاو انصحح ٔانعافٍح, ٔأٌ  ٌُ نٍهً ساحًح,  ٔاهلَل أعأل أٌ ٌشٌح قهثًٍٓا فً انذٍَا, ٔ

م َاْدم   ساجًٍح يٍ اهلل أٌ ٌجعم عًهً ْزا َافعًا يفٍذًا نك ٌقش أعًٍُٓا تانفشدٔط األعهى.

 .ٍذاٌ انعهى ٔانرشتٍحيٍ ي

 ٌانثاحثح: تشاعى عًش دحال
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 الفصل األوؿ

 لمدراسة العاـ اإلطار

 مقدمة :

غدت الرياضيات إحدػ مركبات الثقافة األساسية التي البد لمفرد أف يتسمح بيا ليواكب ما      
 ،تتجمى غاياتيا في حل المشكالت والمسائل، و يحدث مف تطور وتقدـ في شتى مياديف الحياة

، كما أنيا أداة وفي اكتساب شتى أنواع التفكير السميـ الذؼ ينعكس عمى طريقة معيشتو في الحياة
 .مستمزمات العصر الحاضرلتنمية التفكير الرياضي الذؼ يعد مف 

الرياضيات كمنيج دراسة ليس بمنأػ عف  إلى أف( 594ـ، ص2005) أبو ستةوتشير      
ميارات التفكير العممي  ةذالتالم كسابإ فيلما ليا مف قدرة كبيرة  ،التغيرات الحادثة في المجتمع

كسابيـ السميـ،  ، ، والتخيمير الناقد، واالبتكارؼ، والتباعدؼالتفكي :متفكير مثللمتعددة  ا  أنماطوا 
قميمية ومحمية، إضافة   ىذا ىا إبراز دور  عف فضال   إلى إعداده لمواجية تحديات عديدة عالمية وا 

 . سياـ في تطويره وحل مشكالتوجتمع واإلفي خدمة الم

عممية تدريس الرياضيات تصنيف المعرفة الرياضية وتحميل المحتوػ الرياضي إلى وتتطمب      
اؼ رئيسية: المفاىيـ والمصطمحات، المبادغ والتعميمات، الخوارزميات أصن أربعةمكوناتو وىي 

 (.2ـ، ص2010البالصي وبرىـ، ) الرياضية المفظيةوالميارات، التطبيقات والمسائل 

تنمية إلى  التي تيدؼ ىي أحد مكونات المحتوػ الرياضي الرياضية المفظيةفالمسائل      
 .ساسيةساسيا  لتدريس رياضيات المرحمة األأىدفا   تعد يتال عمى حل المشكالت ةذالتالم اتقدر 

، لمصفوؼ الدراسية المختمفةياضيات في منياج الر  أساسيا   عنصرا  وتعد المسائل الرياضية      
 ولذا فإف التركيز عمى تمؾ المسائل وكيفية التعامل معيا لموصوؿ إلى الحموؿ المطموبة أمر  

  (.3صـ، 2015)جمعة،  وىاـ، وخاصة في مرحمة التعميـ األساسي ضرورؼ  
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 National Council of  Teachers ofالرياضيات  معمميل قوميحيث أشار المجمس ال     

Mathematics  (NTCM, 2000 ) المبرر األساسي لتعميـ إلى أف تعمـ حل المسائل ىو
 اليدؼ الوحيد لتعمـ الرياضيات وأداة أساسية مف أدواتيا .و وأنالرياضيات 

زالت مشكمة  ما، إال أنو المفظية الرياضيةبالرغـ مف األىمية الكبرػ لموضوع حل المسألة و      
عند تمميذ فكثيرا  ما نالحع صعوبات تتحدػ ال، بشكل ممحوظ ةالتحصيل المنخفض موجود

مف خالؿ االرتباؾ الذؼ يظير وذلؾ ، اجيتو بمسائل رياضية غير روتينية، وغير معتاد عمييامو 
 ،انةعفكل مف فقد يكوف السبب كما يرػ  ؛المسائل ىذه يحاوؿ حل واحدة مف ووى وجيوعمى 

، ستراتيجية المتبعة في حل المسألةالل وعدـ إدراك( 146ـ، ص2012) السر، وأحمد، والخزندارو 
، ومعاني بعض المصطمحات الرياضية والمبادغ، والقوانيف، والعمميات، ،المفاىيـ هوعدـ تذكر 

ستداللي والمتسمسل التفكير اال ىعملديو ، وضعف القدرة ارات العمميات الحسابية األساسيةومي
 .خطوات الحل في

 تدنيا   خالؿ فترة التربية العممية ألساسيةفي المدارس ا عمميا المست الباحثة مف خالؿ وقد
، ومف خالؿ حل المسألة الرياضية عامة ، والمسائل المفظية خاصة   في تالمذةممحوظا  في أداء ال

 -2015 مف العاـ الثاني الدراسي لمفصلإطالع الباحثة عمى تحميل نتائج اختبارات التحصيمية 

 وقد يعودفي مستوػ التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات.  ، فقد الحظت ضعفا  تراكميا  2014
 تالمذةمناسبة لم تدريساستراتيجيات السبب في ذلؾ إلى أف الكثير مف المعمميف ال يستخدموف 

تالمذة ال ، وفي الرياضيات بشكل عاـ، وأف الالرياضية بشكل خاصالمفظية في حل المسائل 
حل مثل ىذه القدرة عمى استخداـ االستراتيجيات المناسبة والضرورية عند محاوالتيـ  يمتمكوف 
 الثالث الصف معممي مف مجموعة مع الباحثة عقدتو الذؼ المقاء نتائج ذلؾ أكدتو .المسائل
قدرة  تنمية تناولت العديد مف الدراساتو . كما يونس خاف مدينة في الغوث وكالة في األساس
 ـ(،2012) ؿدراسة العالو  (،ـ2015: دراسة جمعة )مثل الرياضية عمى حل المسألةالتالميذ 
العديد مف  مستخدما  لذلؾ، وغيرىا ،(ـ2007)البشيتي دراسة (، ـ2010الشافعي)دراسة 

 االستراتيجيات والمداخل مثل: استراتيجيات التعمـ النشط، التمثيالت الرياضية، استراتيجية
  المتشابيات.
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بيئة  ايجادنموذجا  مف نماذج التعمـ االلكتروني، التي تؤدؼ إلى الرقمية  صالقص تبروتع     
خصبة تساعد في استثارة دافعية التمميذ وحثو عمى التفاعل النشط مع المادة التعميمية في جو 

 واقعي قريب مف مدركاتو الحسية، فتجعمو ينجذب إلييا، بل ويسعى إلى التعامل معيا.

باالبتكار الجديد وال بالمستحدث في التعميـ ليس  يسموب القصصاألاستخداـ  كما أف     
، يزيد المعنى قوة، ويضفي عميو تأثيرا  يأخذ مجامع القموب رباني ، إنما ىو أسموب  األصيل

 ملسو هيلع هللا ىلصالمصطفى ونجد  كماويجذب الناس جذبا  قويا  إلى االستماع، والتوقف، والتفكير، والتأمل. 
 يمكففالقصة أساس تربوؼ ، عمييـرضواف هللا  استخدـ ىذا األسموب في تعميمو ألصحابو

ذا ما ، و تحسيف القدراتاالعتماد عميو في  بحضارة المستقبل الرقمية  التربية اإلسالمية دمجناا 
 .(ـ2014)الجرؼ،  الرقميةاؼ نير القصة إلى ضف فإننا سنصل

عممية بأنيا "الرقمية  القصة (Dogan & Robin,2009:p. 2)عّرؼ دوجاف وروبيف  فقد     
السيناريو المكتوب أو نص القصة مع مختمف مكونات الوسائط إنشاء فيمـ قصير يجمع بيف 

المتعددة مثل: الصور والفيديو والموسيقى والسرد وغالبا  ما يكوف التعميق المصاحب لسرد القصة 
  بصوت منتج القصة".

قصة ىي " :القصة الرقميةأف  (Banaszewsk,2014:pp. 32-35) بانازويسؾ كما ويرػ      
ة مف الوسائط المتعددة مثل جمع بيف فف سرد القصص مع مجموعة متنوعتدور حوؿ فكرة ال

لتقديـ معمومات حوؿ والموسيقى  ،والسرد المسجل ،الفيديو، والنصوص ،الصوت ،الصور
 ".موضوع معيف

ت نتائج العديد مف الدراسات التي تناولت القصص الرقمية عمى أف توظيفيا خالؿ دلّ و      
وأوصت العديد مف  ، كمابداع والتخيل والتفكيرالمتعمميف عمى اإل لتعميمية يساعدالعممية ا

لتوظيفيا في العممية  يجابيأف أظيرت نتائجيا األثر اإلالدراسات باستخداميا في التعميـ بعد 
لتوظيف  إيجابيا   أثرا  ( التي أكدت نتائجيا ـ2016التترؼ ): دراسة ، ومف ىذه الدراساتالتعميمية

( التي أكدت عمى فاعمية ـ2014)الجرؼ القصة الرقمية في تنمية ميارات الفيـ القرائي، ودراسة 
( التي كاف ـ2013أبو مغنـ )توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاىيـ التكنولوجية، ودراسة 
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 األخالقية،الرقمية التشاركية في التحصيل وتنمية القيـ  قصصال مف أىـ نتائجيا فاعمية استخداـ
لرقمية في ( التي أظيرت نتائجيا أثرا  إيجابيا  لتوظيف القصة اـ2009دراسة شيمي )كذلؾ و 

 تنمية بعض ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحوىا.

ذلؾ فإف الباحثة تحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة أف توظف التكنولوجيا في تدريس وبناء  عمى      
حل المسائل  تالمذة فيالقصص الرقمية بيدؼ تحسيف قدرة الالرياضيات مف خالؿ توظيف 

، فالقصص الرقمية لدػ التالمذة في ذلؾ الضعف لعالج منيا محاولة  ، في المفظية الرياضية
ية، الصفنطاؽ الغرفة تعمـ خارج يوكأنو  تمميذتشعر ال ،ومشوقة مفعمة بالحيويةطريقة تعميمية 

وتخمصو مف الضغط النفسي الذؼ يقع عميو نتيجة الممارسات التربوية التي اعتاد عمييا، كما 
إلى ما تتيحو مف فرص لتوظيف أنماط التعمـ  ، إضافة  أنيا تكسر حاجز الممل الذؼ يعيشو

 المختمفة.

 مشكمة الدراسة :

 تنميةما فاعمية توظيف القصص الرقمية في " :في السؤاؿ الرئيس التالي الدراسة مشكمةتتمثل  
 ؟" بغزة الصف الثالث األساس ذةلدى تالم المفظية الرياضيةالمسائل  حل ميارات

 التالية: األسئمة الفرعيةويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس 
الصف الثالث  تالمذةلدػ  المراد تنميتيا المفظية الرياضية المسائل حل مياراتما  .ٔ

 ؟األساس
 المفظية لدػالرياضية المسائل  الالزمة لتنمية ميارات حل القصص الرقمية ما صورة .ٕ

 ؟الصف الثالث األساس تالمذة
أقرانيـ المجموعة التجريبية و  تالمذةدرجات  بيف متوسطي ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا   .ٖ

 في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار ؟
في المجموعة التجريبية الذكور رتب  توسطيبيف م ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا   .ٗ

 في التطبيق البعدؼ لالختبار؟الضابطة المجموعة أقرانيـ في و 
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ناث في المجموعة التجريبية اإل رتب بيف متوسطي ىل توجد فروؽ دالة إحصائيا   .٘
 في التطبيق البعدؼ لالختبار؟الضابطة المجموعة  في فأقرانيو 

 الدراسة : روضف

 الدراسة وضعت الباحثة الفروض التالية:لإلجابة عف أسئمة 

درجات  بيف متوسطي (α ≥ 0.05عند مستوػ)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .ٔ
المجموعة التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدؼ  مذةتال

 لالختبار. 
الذكور رتب بيف متوسطي  (α ≥ 0.05عند مستوػ)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .ٕ

 في التطبيق البعدؼ لالختبار.  الضابطةالمجموعة أقرانيـ في في المجموعة التجريبية و 
اإلناث رتب  متوسطي بيف (α ≥ 0.05)مستوػ  عند إحصائية داللة ذات فروؽ  توجد ال .ٖ

 .لالختبار البعدؼ التطبيق في الضابطة المجموعةفي  فأقرانيو  التجريبية المجموعة في

 أىداؼ الدراسة : 

 تسعى الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية :
 .الصف الثالث األساس تالمذةلدػ الرياضية  المسائل المفظية حل مياراتتحديد  .ٔ
المفظية المسائل  حل ميارات تنميةلالتعرؼ إلى صورة القصص الرقمية الالزمة  .ٕ

 .الصف الثالث األساس مذةلدػ تال الرياضية
 جات المجموعتيف التجريبية والضابطة فيالكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي در  .ٖ

 .الصف الثالث األساس مذةلدػ تال المفظية الرياضية المسائل حل ميارات تنمية
التجريبية  المجموعتيف في الذكور رتبالكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي  .ٗ

الصف الثالث  مذةلدػ تال المفظية الرياضيةالمسائل  حل ميارات تنميةوالضابطة في 
 .األساس
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التجريبية  المجموعتيف فيإلناث ا رتبالكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي  .٘
الصف الثالث  مذةلدػ تال المفظية الرياضيةالمسائل  حل ميارات تنميةوالضابطة في 

 .األساس

 أىمية الدراسة : 

 في تنمية ميارات حل التي بحثت تكتسب الدراسة أىميتيا مف كونيا مف الدراسات القميمة     
 ومف المؤمل أف تؤدؼ نتائجيا إلى : الرياضية، المسائل المفظية

 .الصف الثالث األساس مذةلدػ تال المفظية الرياضيةالمسائل  حل ميارات تنمية .ٔ
المفظية  تشجيع معممي المرحمة األساسية عمى توظيف القصص الرقمية في حل المسائل .ٕ

 عمى التفكير المنطقي المنتج . التالميذ بحيث تسيـ في تطوير قدرات الرياضية
ريسية مف خالؿ االىتماـ مياراتيـ التد في تطوير مساعدة معممي المرحمة األساسية .ٖ

 .المفظية الرياضيةالمسائل  حل ميارات تنميةفي التدريس التي تساعد طرائق و  بالبرامج
اطار النمطية التقميدية يـ عمى الخروج عف في حث معمميمساعدة المشرفيف التربوييف  .ٗ

 مف خالؿ توظيف القصص الرقمية في التدريس.الثابتة 
االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في الكميات والمعاىد التربوية والجامعات في توجيو  .٘

معممي  تطوير أداءضرورة و  ،المفظية الرياضيةاألنظار إلى أىمية موضوع المسألة 
 .المفظية الرياضية المرحمة األساسية المتالؾ استراتيجيات حديثة في تدريس المسألة

 مساعدة باحثيف آخريف في فتح آفاؽ جديدة ذات عالقة بنتائج الدراسة . .ٙ

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة الحالية عمى ما يمي:
  :تابعة لمدارس وكالة )أ( وىي  مدرسة خاف يونس االبتدائية المشتركةالحد المكاني

الغوث الدولية في محافظة خاف يونس وىي محافظة مف المحافظات الجنوبية لقطاع 
 .فمسطيف –غزة 

 ـ2015 – 2016 الفصل الثاني مف العاـ الدراسي: د الزمانيالح 
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  لمصف الثالث  "وحدة القسمة" اب الرياضياتالوحدة الثامنة في كت: الموضوعيالحد
 .األساس

   ناث(. ساسالصف الثالث األ تالمذةعينة مف : الحد البشري  )ذكور وا 

 مصطمحات الدراسة اإلجرائية:

 في المتغير التابع القصص الرقميةاألثر الذؼ يحدثو المتغير المستقل " :الفاعمية "
 ".الرياضية المفظية المسائل حل ميارات"
 :والتأثيرات والنصوص والسرد المسجل،  الصور والرسوـدمج  القصص الرقمية

 حل ميارات تنميةلقصة تعميمية بغرض توظيفيا  نتاجإل، والخمفيات الموسيقية ،الصوتية
 .المفظية الرياضية المسائل

 ىي مشكمة رياضية تتحدد بأنيا موقف صعب مربؾ محير  :المفظية الرياضية المسائل
إجابة جاىزة ، غير مألوؼ لو مف قبل، ُمصاغ في صورة كممات، وال توجد لديو لمتمميذ
 لو.

  تقاف، وتشمل  عمى حل المسألة القدرة: الرياضية المسائل المفظيةميارات بدقة وسرعة وا 
وىي "فيـ المسألة، وضع خطة لمحل،  امتالؾ الميارات الجزئية لحل المسألة المفظية.

 تنفيذ الحل، التحقق مف صحة الحل".
 ىو أحد صفوؼ المرحمة األساسية مف مراحل التعميـ العاـ  لصف الثالث األساسا :

ت. ويجمسوف عمى مقاعد سنوا8-9 الصف مف  ىذا تالمذةالفمسطيني ويتراوح عمر 
 سي في مدارس محافظة خاف يونس.مدر في السنة الثالثة مف عمرىـ ال الدراسة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

، بينما الرقميةيف، تناوؿ المحور األوؿ القصص يتضمف اإلطار النظرؼ محوريف رئيس
 .المفظية الرياضيةالمسائل تناوؿ المحور الثاني 

 قصص الرقمية:: الوؿالمحور األ 

مف أكثر األجناس األدبية جاذبية  وانتشارا  وشيوعا  بيف األطفاؿ، ومف أفضل  تعد القصة     
سيـ في تطوير العممية أساليب التعمـ المصحوبة بالمتعة والتسمية، لما تتضمنو مف إمكانات ت

مرحمة التعميـ األساسي، فمف خالليا يمكف تقديـ بالنسبة لتالمذة  التعممية وخاصةالتعميمية 
لمفاىيـ والحقائق والمضاميف العممية ليـ بشكل مبسط، وتمدىـ بحموؿ لمشكالتيـ، المعمومات وا

 كما وتعودىـ عمى التفكير بأسموب منظـ وسميـ.

فاألطفاؿ يميموف بطبيعتيـ لمقصة، ويستمتعوف بيا، وينجذبوف إلى أفكارىا وحوادثيا،      
 فينفعموف بيا فرحا  وحزنا  وغضبا  ورضا .

القصة إحدػ أىـ الوسائل فاعمية في تكويف شخصية  (322ـ، ص(2014ويعتبر حمزة      
التعرؼ  فيالطفل ألنيا تتماشى مع خصائصو وتشبع رغباتو وحاجاتو وترضي دوافعو وتساعده 

 عمى الحياة بأسموب شيق وتنمي قدراتو العقمية والمغوية. 

 ماىية القصة: 

، والقص يعني في معاجـ المغمصطمح القصة مشتق مف فعل       ة قص األثر أو تتبعو، قصَّ

 : "ففي القرآف الكريـ يقوؿ تعالى       " [64: الكيف].  أما القصة

:جممة مف الكالـ، ففي قولو تعالىفيي الخبر أو ال "         

                      "[3: يوسف] 
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أؼ نبيف أحسف البياف، ويقاؿ اقتص الحديث أؼ رواه مف وجيو، والِقصص عمى ما سبق ىي 
   (.121، صىػ1410منظور،)ابف تمؾ األحاديث المسبوكة مف وجية نظر السابؾ 

اصطالحا  بأنيا وسيمة إدراكية شيقة يستخدميا المعمـ ( 188ـ، ص2000)وعرفتيا دروزه      
 لتصوير الحوادث، أو تجسيد المبادغ، أو قد تستخدـ لتعميـ اتجاه حسف، أو خمق قويـ.

بأنيا شكل يتميز بالجاذبية تقدـ ( 73ـ، ص2000)كما وعرفاىا الحصرؼ والعنيزؼ      
انتباه المتعمميف، وتثير عنصر التشويق لدييـ وتدفعيـ بواسطتو المعمومات فتساعد عمى إيقاظ 

 لمتابعة مجريات الدرس.

 اتفق عمييا كل مف )الكبيسي وعوادتتحدد في عدة نقاط  مقصة أىمية في العممية التعميمية ل     

( وىي كالتالي: امتاع األطفاؿ ـ2003جابر،؛  ـ2010 ،السواعيو  زوغوالسالمة  ؛ ـ2011
شباع خياالتيـ وتنمية قدراتيـ عمى  وتسميتيـ، وتنمية القيـ الدينية وترسيخيا في نفوسيـ، وا 

االبتكار، وتنمية ثقتيـ بأنفسيـ، وتساعدىـ في تكويف ضمائرىـ وتنمية اعتزازىـ بوطنيـ، وتثرؼ 
لغتيـ، وتنمي المفاىيـ العممية والرياضية والبيئية واالجتماعية لدييـ، وتعزز اتجاىاتيـ اإليجابية 

 القيـ اإلنسانية األصيمة، وتعودىـ خطوات التفكير العممي.نحو 

 عناصر ومقومات بناء القصة:    

مف العناصر تمزميا مجموعة  الجيدة أف لمقصة( 121-130ـ، ص1999)يرػ الجاجي      
 تتمثل في:وال تخمو منيا 

 وىي التي تجرؼ أحداث القصة في إطارىا.الفكرة : 
 بناء القصة بطريقة منطقية مقنعة، ألنيا ىي القصة في : ىي إحكاـ البناء والحبكة

 منطقيا   وجييا المنطقي، ومفيوميا أف تكوف الحوادث والشخصيات مرتبطة ارتباطا  
مف  يجعل مف مجموعيا وحدة متماسكة األجزاء ، ذات داللة محددة وىي تتطمب نوعا  

 المناسب.الغموض تتضح أسراره في وقتو 
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 وىو مزاج الفناف وطبيعتو ووسيمتو في التعبير عف مكنوف  :أو نسيج القصة األسموب
 فكرة ، أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفيا لمتعبير بيا عف المعاني.

 وىو مجموعة الوقائع المتتابعة بشكل فني مؤثر يتصف بالحركة التي تؤثر الحدث :
 . وعقميا   وروحيا   في كياف الطفل كمو فتثريو نفسيا  

 مف الشخصيات الحية المجسمة يختارىا المؤلف بدقة ورسـ ،  : مجموعةالشخصيات
لتدور مع ما رسمو في الوقائع واألحداث في فمؾ واحد يتحرؾ كمو في الطريق 

 المرسوـ عبر مراحل القصة مف بدايتيا حتى الخاتمة.

 تشتمل القصة عمى الزماف والمكاف ، فيما محدداف ، ولكف ليس لو الزماف والمكاف :
 ونفسية تيـ عالـ الصغار.  ضرورة فنية

وعمى الرغـ مف قدـ القصة كفف شعبي قديـ، إال أف التكنولوجيا أعادتو مرة أخرػ لمحياة      
 بشكل مختمف يتصف بالحداثة، فيما يسمى بالقصص الرقمية.

ـ اإللكتروني وما زالت دورا  بارز األىمية في العممية التعميمية، يلعبت تكنولوجيا التعم وقد     
حوسبة المواقف التعميمية وتوفير بيئات لمتعاوف والتشارؾ والتفاعل التعميمي بيف مف خالؿ 

ـ اإللكتروني كثيرة وعديدة حيث الصور واألفالـ واألصوات يوالمعمميف، فتطبيقات التعم تالمذةال
جتماعية والتراسل المتزامف وغير المتزامف، الرسـو المتحركة والتفاعالت االوالتصاميـ الجذابة، و 

ر السريع في االستراتيجيات والطرؽ يدور فعاؿ في التغي االفتراضية، كما وليا والبيئات
واألساليب التعميمية وظيور مسميات جديدة ألدوات تكنولوجية تعميمية ومنيا الحوار الرقمي 

 .(62ـ، ص2013)التعباف،  لقصص الرقميةبالمشاريع والتعمـ وا

ـ اإللكتروني، فيي تقوـ عمى أساس منظومي لمدمج يفالقصة الرقمية امتداد  لتكنولوجيا التعم     
 بيف عناصر الوسائط المتعددة.

 ماىية القصة الرقمية:

 Kenبيرنزفي أواخر الثمانينات مف القرف الماضي عمى يد كيف  القصة الرقمية ظيرت     

Burns   الذؼ قدميا تجسيدا  لمحدث المأساوؼ في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية في عاـ
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 طبيعي   ليا سوػ أنيا امتداد   ا  دقيق ا  إال أنو ال يوجد تعريف، (2ـ، ص2014)عبد الباسط،  ـ1861
 (Davidson & Bernajean,2005:p. 12)، ويبيف دفيدسوف وبيرناجافقصة بشكميا التقميدؼلم

أنيا تشمل الفف القديـ لرواية القصص الشفوية مع تدعيميا باألدوات التكنولوجية مف صور  
وموسيقى وصوت، باإلضافة إلى صوت مؤلف القصة لتكّوف حكايات شخصية  ورسومات
 تعميمية.
التطور الحادث التي ترػ أنيا (Salmons,2006:p. 13) ز سالمونوتتفق مع ىذا التعريف      
التي وفرت  رواية القصة التقميدية المتعارؼ عمييا، وذلؾ باالعتماد عمى التكنولوجيا الرقميةعمى 

لرواية القصة العناصر الرقمية التالية : النص، الصورة، الصوت، الصور المتحركة، وذلؾ 
 ، تمعب دورا  فريدا  في التعميـ.إلكترونيا   بغرض إنتاج رواية قصة متماسكة

 (DeNatale, 2008:p. 3) تيليناد(، و (Davis,2004:p. 13 مف ديفيز ويتفق كال  كما      
 ،القصة عمى مدار التاريخبالتعبير الحديث عف الفف القديـ المعروؼ أف القصة الرقمية ىي  عمى

 تعمميف.فيما بيف الم اوالذؼ يستخدـ بغرض تبادؿ المعرفة والحكمة والقيـ وغيرى
عممية المزج بيف عبارة عف  الرقمية ةالقص أف (Norman,2011:p. 1) نورمافيرػ و      

والموسيقى التصويرية، والتقنيات الحديثة لتحرير  ،السرد المفظي لمقصة، وعدد مف المرئيات
 القصة ومشاركتيا".

"مجموعة  :ة ىيالرقمي ةالقص أف (7ـ، ص2013)، والنفيسي، وعامرنوبيوقد ذكر      
التي يتـ تحويميا باستخداـ برامج الحاسب اآللي لتحاكي الواقع  المواقف التعميمية لمقصة التقميدية

 بالصوت و الصورة وتصميـ الصور بيا باألبعاد الثنائية والثالثية".
أنيا تحويل لمقصة التقميدية المجردة إلى قصة ( 65ـ، ص2013) في حيف عرفيا التعباف     

تعمـ اإللكتروني والوسائط المتعددة، مع تعمل مف خالؿ وسيط إلكتروني يتـ تعزيزه بتكنولوجيا ال
ضرورة االستفادة مف تكنولوجيا التعمـ اإللكتروني واستخداـ برمجيات الوسائط وتوظيفيا بما 

 تتضمنو مف صور ونصوص وسرد مسجل ومؤثرات صوتية.
فيعرفيا عمى أنيا برنامج وسائط متعددة يجمع ما بيف  (329ـ، ص2014)أما حمزة       

ت والصورة والحركة والتفاعل معروض في شكل قصصي بغرض دعـ عمميتي النص والصو 
 التعميـ والتعمـ.
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بيف القصص التقميدية المنظـ  جمعالعممية ( أنيا 2ـ، ص2014) وعرفيا عبد الباسط      
ذؼ يشمل: الصوت، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية، أو السرد الشفيي والمحتوػ الرقمي، وال

 .الصورة، الفيديو
ومف خالؿ ما سبق يتضح لمباحثة أف القصص الرقمية تستمد قوتيا مف المزج بيف عناصر     

والحركة، فيذا  الوسائط المتعددة: الصور، والنصوص، والصوت القصصي المسجل، والموسيقى،
 يعطييا بعدا  عميقا  لممواقف واألفكار.

 أنواع القصص الرقمية وأشكاليا

    (Fasi,2011:pp. 9-10)  وفاسي (Robin,2006:pp. 710-711) فيروبصنف يُ      
 إلى: وفقا  لميدؼ الذؼ صممت مف أجموة يقصص الرقمال

تمؾ القصص التي تحتوؼ عمى أحداث  (:personal storyالقصص الشخصية ) .ٔ
ميمة في حياة شخص معيف وتتمركز القصة بأكمميا حوؿ ىذه الشخصية ومف شأنيا 

 أف تؤثر في شخصية أفراد آخريف مف خالؿ اإليحاء أو التقمص والتعاطف.
ىي قصص صممت لتوجيو سموكيات  (:Directive Storyالقصص الموجية ) .ٕ

 عينة أو نماذج سموكية مرغوبة أو قيـ مطموبة.ومسارات اآلخريف نحو اتجاىات م
وىي القصص التي تعرض األحداث  (:Historical Storyالوثائق التاريخية ) .ٖ

 المفاىيمي عف الماضي وأحداثو. التاريخية المثيرة، والتي بدورىا تكوف إطارنا
تمؾ القصص التي تعرض وصف  (:Descriptive Storyالقصص الوصفية ) .ٗ

يا االجتماعية والثقافية والدينية مف خالؿ المرور عمى المكاف والزماف لمظاىرات والقضا
 والمراحل التي تمر عبر القصة.

 دوفقا  لطريقة السر لمقصص الرقمية  سبعة أشكاؿ Phelps, 1996)) فيمبس وعرضت كما     
 وىي:

 (.Linear) "المنتظـ"الشكل الخطي  .ٔ

 (.Interactiveالشكل التفاعمي ) .ٕ
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 (.Multi-Linear) الشكل المتعدد .ٖ

 .Braided Multi-Linear)الشكل المتعدد المتشابؾ) .ٗ

 (.Nested Funnelالشكل المخروطي المتشابؾ ) .٘

 (.Tree-Branchingالشكل الشجرؼ المتفرع ) .ٙ

 (.Non-Linear) "المنتظـ"غير الشكل الالخطي  .ٚ

 الرقميةى ست أشكاؿ لمقصص إل (McLellan,1999:p. 38) مكميالف في حيف أشارت     
 ىي: وفقا  لالستخداـ

 القصة الشخصية. .ٔ
 القصة الرقمية األرشيفية. .ٕ
 القصص التذكارية. .ٖ
 قصص اليواة. .ٗ
 قصص الطب والصحة. .٘
 القصص التعميمية. .ٙ

أشار إلى تصنيف القصة الرقمية فيما يخص أنماط تقديـ  فقد (Ohler,2006) أوىمرأما      
 المحتوػ:

 الشكل المسموع لمقصة الرقمية: -1
أشكاؿ القصة الرقمية، وبالرغـ مف تقدـ التكنولوجيا  ـيؤكد أف الشكل المسموع أقدحيث 

تصاؿ الفعاؿ بما يناسب المجتمعات ع يقدـ نموذجا  جيدا  لمتعمـ واالإال أف الشكل المسمو 
التعميمية، حيث إنو يساىـ في تكويف الخبرات التعميمية مف خالؿ إدراؾ الرسالة 

الذىنية مف الكممات التي يتـ سماعيا في مضموف القصة  التعميمية، وتكويف الصور
 في تكويف المعمومة الواردة بالقصة. ا  إيجابي ا  الرقمية، وبذلؾ يصبح التمميذ شريك

 الشكل المرئي لمقصة الرقمية:  -2
الصور والرسـو الثابتة والمتحركة، والمؤثرات السمعية والبصرية، وغير  شكليوفر ىذا ال

تي تجذب انتباه المعمميف، وتتيح فرصا  متنوعة في تقديـ المحتوػ، ذلؾ مف العناصر ال
 لذا توصي بو النسبة األكبر مف البحوث والدراسات واألدبيات ذات الصمة.
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 الشكل المكتوب لمقصة الرقمية: -3
إف ىذا الشكل يمثل أداة التعمـ الرئيسة لممتعمميف طواؿ المراحل التعميمية المختمفة، كما 

في كونو  شكلة مرتبط دائما  بالشكل المكتوب، وترجع أىمية ىذا الأف مفيوـ القص
معنى الضمني يساىـ بشكل فعاؿ في تنمية قدرة المتعمميف عمى التفكير، واستخالص ال

ما يتضمنو مف  ويسيل فيمو،ب التالمذة لمحتوػ النص ذلمنص المكتوب مما يج
مسموع والمرئي إال أنو يعاني فيو بذلؾ ال يقل أىمية  عف الشكل المفاىيـ ومعمومات، 

 احيث ىناؾ تجاىل واضح في األبحاث واألدبيات في ىذ اإلىماؿ إلى حد كبير،
 المجاؿ.

وتكمل ، ػ خر ز كل منيا األتعز الرقمية بجميع أشكاليا  صأف القصومف الجدير بالذكر ىنا      
ستستخدـ في عرض حدد األشكاؿ التي ت تيال يطبيعة المحتوػ ىبعضيا بعضا ، كما أف 

 عند تقديميا لمقصص الرقمية الشكل المرئياتبعت الباحثة ، وبناء  عمى ذلؾ القصة الرقمية
، فالقصة الرقمية تصنيف فيمبس بحسب يالشكل الخط استخدمت، كما و بحسب تصنيف أوىمر

الخطية ىي شكل تقميدؼ مف أشكاؿ القصة الرقمية يتـ فييا سرد األحداث ومتابعتيا مف البداية 
حتى النياية دوف إمكانية قياـ التمميذ بتغيير الطريقة التي تسير بيا القصة، كما أف جميع 

 Riedlوينج رايدؿ التالمذة يتعرضوف لنفس القصة خالؿ مشاىد متتالية، وىذا ما أكدتو دراسة 

& Young, 2006) .) 

مما سبق أف القصص الرقمية تتعدد أنواعيا، والسبب في ىذا التعدد ىو اختالؼ  يتضحو      
 .المحتوػ أنماط تقديـ ، و اليدؼ، وطريقة السرد، واالستخداـ

 :ومزاياىا فوائد القصص الرقمية

اإللكتروني عمى الفوائد التربوية لمقصص تكنولوجيا التعمـ أكدت كتابات تربوية عديدة في مجاؿ 
ص ـ، 2013التعباف ؛   112-113ص ـ، ص2013 ،أبو مغنـ) ية ومزاياىا أمثاؿ:الرقم
؛ التترؼ   10ـ، ص2014بسطامي ال؛  22-23ص ص ـ،2014الجرؼ  ؛ 78-79ص

 ويمكف إيجازىا في أنيا: (،23-24صص ـ، 2016
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 .في العممية التربوية تعميـ اإللكترونيتربويا  قويا  لدمج تكنولوجيا ال تعد أنموذجا   .ٔ
عمى تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي وباألخص ميارة الطالقة والمرونة،  تعمل .ٕ

 .كما تعمل عمى تنمية ميارات التفكير الناقد
 ذاتي.مفيـو التعمـ مدػ الحياة، والتعمـ ال تعزز .ٖ
يارات االتصاؿ والتواصل سواء كانت سمعية أو بصرية أو تطوير وتنمية متعمل عمى  .ٗ

 .كتابية
 .يعطي بعدا  لمتعمـ العميقواالستبطاف واالكتشاؼ، وىذا عمى تنمية التأمل  تساعد .٘
؛ وذلؾ مف خالؿ تمميذبقوة التمثيل الذاتي والتعبير عف اليوية الشخصية لم تدعـ .ٙ

دية لممتحدث والمستمع عمى حد المشاركة والتعبير عف الرأؼ، وتعزيز المشاعر الفر 
 .سواء

 تساعد عمى اإلقباؿ عمى الحقائق العممية التي تتضمنيا القصة، واالىتماـ بيا. .ٚ
 تمميذ.تسيـ في تعزيز وتسريع فيـ ال .ٛ
 .تزود بمعمومات ثقافية منتقاة، وتكسبو معارؼ متقدمة في مرحمة مبكرة .ٜ

 .يطو األسرؼ في مح التمميذ تقدـ لغة عربية فصيحة غالبا  ال يجدىا .ٓٔ
وزيادة اىتماميـ نحو استكشاؼ حموؿ  التالمذةتعد أداة قوية لالستحواذ عمى اىتمامات  .ٔٔ

 .جديدة لممشكالت
 .تمكف مف زيادة اإللماـ بجوانب التعمـ الرقمي والتعمـ البصرؼ والتعمـ التكنولوجي .ٕٔ
 .تنمي الجوانب االجتماعية والنفسية واالنفعالية .ٖٔ

ف إ :مقصة الرقمية بقوليالالتربوية  القيمة( (Frazel,2011:p. 10فرازؿ وتؤكد كما      
القصص الرقمية عممية إيجابية تولد جوا  مف المتعة واإلثارة، وتدعـ التوظيف المناسب لوسائط 
 تكنولوجيا المعمومات، باإلضافة إلى أنيا تصمح لجميع مجاالت المواد الدراسية وأداة قوية

تعد بمثابة السقاالت التي تربط بيف المدرسة والمجتمع المحيط ا ملمتعمـ البصرؼ والسمعي، ك
 بيا؛ فيي أداة تعميـ مجتمعي قوية.
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ويتضح مما سبق أف القصة الرقمية تعد مف أىـ عوامل إثارة التمميذ، وذلؾ لما تحتويو مف      
وسائط متعددة مف شأنيا أف تجعل ذىنو متيقظا  ونشطا  حتى انتياء العممية التعميمية، كما 

 .وتثرؼ خيالو وتنمي قدراتو عمى اإلبداع واالبتكار وتوفر لو المتعة والفائدة في الوقت نفسو

 :لرقميةمواصفات قصص األطفاؿ ا

  تيا العريناف كما ذكر  مواصفات ال بد أف تتميز بيا وىي الرقميةلمقصص المبرمجة أو      
 :46)ـ، ص(2015
أف يتـ برمجتيا في إطار مف المتعة والتشويق مف حيث الحركة والصوت والحوار  .ٔ

 واأللواف واإلخراج الجيد.
 وأفكارا  تشد انتباه الطفل.أف تتضمف القصة المبرمجة مواقف  .ٕ
أف تكوف القصة سيمة األسموب في كمماتيا وعباراتيا حتى يتمكف الطفل مف فيميا  .ٖ

 وتتبع أحداثيا المصورة.
 أف تكوف القصة قصيرة بحيث ال يمل الطفل االستماع إلييا ومشاىدتيا حتى النياية. .ٗ
نفعاالت الحادة كالتعذيب يجب أال تتضمف القصة المواقف المزعجة والمخيفة والمثيرة لال .٘

المؤلـ، أو الظمـ القاسي؛ ألف مثل ىذه المواقف تؤثر في تكويف الطفل العقمي 
والوجداني تأثيرا  سيئا ؛ لذا يجب اختيار القصص التي تتميز بانفعاالت المرح والحب 

 والعطف واالبتياج والتفاؤؿ.
 أف تتناسب القصة مع عمر الطفل ومستواه العقمي والمغوؼ. .ٙ
 ف تزود األطفاؿ بالخبرات والمعارؼ الجديدة.أ .ٚ
 يجب أف تنتيي نياية سعيدة ومبيجة. .ٛ
 أف تكوف سيمة التشغيل واالستخداـ مف قبل الطفل. .ٜ

 عناصر القصة الرقمية:

الفعالة واألساسية التي البد مف توافرىا في  حوؿ وجود بعض العناصر يتفق األدب التربوؼ      
 جازىا في التاليييمكف إو في جميورىا،  بقوة تأثيرىاو  ،وفاعميتياالقصة الرقمية لضماف نجاحيا، 
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 ؛ Robin,2008:p.223 ؛ Lambert,2007:pp.9-20)كما يرػ كال  مف 
Miller,2009:pp.6-7  ؛:(Fasi,2011:p.8  

 :Point of Viewوجية النظر  .1
فكرة أو حاجة أو رغبة  أف تحمل لمقصة ال بدفويقصد بيا الفكرة الرئيسة لمقصة،      

 حوليا بحيث تكوف ىذه الفكرة مركز ليذه األحداث. حداثاأل تدورأو مشكمة 
 :A Dramatic Questionسؤاؿ دراماتيكي  .2

توفير حالة درامية في  مف خالؿالسؤاؿ الذؼ سيجاب عنو في نياية القصة،      
 قي يشكل تساؤال  تملفضوؿ أو التوتر، بحيث تجعل المالقصة منذ البداية مثل الخوؼ أو ا

في ذىنو يدفعو إلى متابعة أحداث القصة والتفاعل معيا وتركيز االنتباه مف  ا  أساسي
 بدايتيا حتى النياية، لموصوؿ إلجابة ىذا السؤاؿ.

 Emotional Contentمحتوى عاطفي  .3
 ا  قي يعتبر نفسو واحدتمبحيث تجعل الم ،ويقصد بيا المصداقية في أحداث القصة     

 ،أو كوميدية ،مف شخصيات القصة ويعيش أحداثيا ويتفاعل معيا سواء كانت درامية
بيذه الظروؼ فيحزف  ينخرط في الحوار وكأنو ىو الذؼ يمربحيث  ،أو حتى تاريخية
 إلى أف ما يشاىده مف واقع حياتو اليومية.لفرح، وىذا يعود بالمحزف ويفرح 

 The Voiceصوت الراوي  .4
ال بد أف يتناغـ لذلؾ ، ويمثل العصب الرئيس ليا ،ىو الذؼ يقوـ برواية القصةو     
وسعيدا  في األحداث  ،فيكوف حزينا  في األحداث الدرامية القصة، مع أحداثو صوت

فيذا يجعل المتمقي ينطمق بتفكيره وذاكرتو ألحداث حقيقية مف حياتو اليومية  ،السعيدة
 فيتفاعل مع األحداث ويعيشيا فعميا .

 The Power of the Soundtrackالموسيقى التصويرية  .5
وىي  وتعطييا القوة، ألصوات التي تصاحب أحداث القصةىي الموسيقى وا     

يشاىده بتة أو الرسومات بحيث تعزز ما توضيح الصور الثاعنصر ىاـ يعمل عمى 
قد  :تكشف معمومات وحقائق غامضة أو غير واضحة في الصور، فمثال   وىي المتمقي،
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ولكف مع مصاحبة موسيقى سريعة ومخيفة قد تغير  ا،تعرض صورة عادية في محتواى
 ويرػ أشياء قد ال تكوف ظاىرة. يا،نظرة المتمقي ل

 Economyاالقتصاد والتوفير  .6
  فال بد مف وضع قيود تحكـ ،ف الحشو الزائدم خاؿ  القصة  محتوػ  يكوف بمعنى أف      

مقابل في  كل كممة في السيناريوأف يكوف لعممية استخداـ الوسائط، فميس بالضرورة 
القصة بصورة أو صوت أو فيديو، بحيث مف الممكف التعبير عف عدد كبير مف 

استنتاج طبيعة الحدث أو  تمقيونترؾ لمم, األحداث أو المعمومات بكممة أو صورة
 األحداث الضمنية.

 Pacing "خط سير القصة"الوتيرة  .7
الطريقة التي تسير فييا أحداث القصة، فيمكف أف تكوف القصة سريعة  ىي     

بالقمق والتوتر والعصبية واإلثارة، ومف  تمقيمتتالية وكثيرة، مما يشعر الم وأحداثيا
 .بالراحة والتأمل والسكينة تمقيالمالممكف أف تسير القصة ببطء وسالسة، مما يشعر 
لشد انتباه المشاىد لحدث قصة واحدة؛  وفي بعض األحياف يتـ الدمج بيف الطريقتيف في

بقامعيف أو لتوضيح أىمية جزء   أحداث القصة. داخلئو بعينو، أو لتنشيط المشاىد وا 

Center for Digital Storytelling (CDS, 2011 ) الرقميةوقد قاـ مركز القصة      
توافرىا ر السابقة لتصبح بذلؾ عشرة عناصر مف الواجب بإجراء بعض التعديالت عمى العناص

 في القصص الرقمية وىي:

 اليدؼ العاـ مف القصة. .ٔ
 وجية نظر الرواؼ. .ٕ
 سؤاؿ أو أسئمة مثيرة. .ٖ
 اختيار جيد لممحتوػ. .ٗ
 وضوح الصوت. .٘
 سرعة السرد. .ٙ
 استخداـ موسيقى تصويرية ذات معنى. .ٚ
 جودة عالية لمصور والفيديو وعناصر الوسائط المتعددة األخرػ. .ٛ
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 االقتصاد في تفاصيل القصة. .ٜ
 .االستخداـ الجيد لمغة وقواعدىا .ٓٔ

القصة الرقمية عناصر ضرورية يجب عمى كاتب  ىناؾ أف(Gable, 2011) جابميويرػ      
 :تحديدىا أثناء كتابتو ليا وىي كالتالي

 الشخصيات: .ٔ
 فيجب تحديد شخصيات القصة الرقمية سواء الرئيسة أو الثانوية. 
 العقدة:  .2

اليدؼ مف كتابة القصة وما سيكتسبو بارة عف مشكمة القصة الرقمية، أو وىي ع
 مف متابعة القصة الرقمية. التمميذ

  األحداث واإلجراءات: .3
لمتابعتيا، ثـ تتوالى األحداث  القصة الرقمية بحدث يثير التمميذ وعادة تبدأ

 واإلجراءات التي تربط مراحل القصة الرقمية ببعضيا، وتوضح تفاصيميا.
 الذروة:  .4

 وىي عبارة عف حل المشكمة، أو الدروس المستفادة مف رواية القصة الرقمية.
 نياية القصة الرقمية )الخاتمة(:  .5

نتيي القصة الرقمية ببياف ختامي يعكس النقاط الرئيسة لمقصة الرقمية أو عادة ما ت
 موجز يمخص ما تـ فييا مف أحداث.

 ومف خالؿ العرض السابق ترػ الباحثة أف لمقصة الرقمية بناء  متكامال  ومحكما ، فأؼ قصة     
 المذكورة أعاله. تحكمو مجموعة مف العناصر الفنية األساسية خاص   يتوجب أف يكوف ليا إطار  

ومف ىنا ترػ الباحثة أف ىذه العناصر نقطة انطالؽ لتصميـ القصة الرقمية، وخاصة      
السؤاؿ الدراماتيكي" السؤاؿ المثير"، فيو أحد األدوات التي تستخدـ في تنمية ميارات المسائل 

ر وحل المشكالت، لدػ التالمذة. فالسؤاؿ الجيد ىو دعوة لمتمميذ إلى التفكي المفظية الرياضية
 .وىو بمثابة المثير الذؼ يبحث عف استجابة، ولذلؾ فيو يتميز بقدرتو عمى جذب االىتماـ
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 مراحل إنتاج القصة الرقمية:

 جازىا في التاليييمكف إإنتاج وتصميـ القصص الرقمية بمطالعة األدب التربوؼ لمراحل      
عبد  ؛ ـ 2009،؛ شيميChung,2008 ؛   Jakes & Bernnan,2006)  كما يرػ كال  مف

 :(ـ2013،مغنـ ؛ أبو ـ 2010الباسط 

حيث إنو بصفة مبدئية  : Story Fieldتحديد مجاؿ القصة أو اتجاىيا العاـأواًل: 
، ا  ، جغرافيا  ، خياليا  ، دينيا  مجاؿ ثقافيىذا ال البد مف تحديد مجاؿ القصة سواء كاف

 .ا ، رياضيا  ، تراثيا  تاريخي

: في ىذه الخطوة يتـ تحديد الفكرة الرئيسة Story Textكتابة نص القصة ثانيًا: 
لكاتب القصة إعادة كتابتيا أكثر مف مرة حتى يصل إلى الصيغة  ويسمح لمقصة،
 النيائية.

 : يساىـ السيناريو في تحديد الشكلStory scenarioثالثًا: إعداد السيناريو 
المتعددة التي سوؼ تستخدـ في عرضيا، األساسي لرواية القصة، وعناصر الوسائط 

 سعيا  لتصبح القصة أكثر إثارة لمجميور.

 : في ىذه الخطوة يتـ تحديد النص والوسائط المتعددةرابعًا: إعداد السيناريو المصور
المراد استخداميا في أماكف محددة بالقصة، وبتفاصيل دقيقة تساىـ في تسييل تنفيذ 

 وة التالية.طالخ

 : ىنا يتـ الحصوؿ عمىStory Resourcesوؿ عمى المصادرخامسًا: الحص
الوسائط المتعددة المطموبة إلنتاج رواية القصة، سواء مف خالؿ االنترنت أو مف خالؿ 
الكمبيوتر الشخصي، أو مف خالؿ أجيزة مساعدة مثل: الماسح الضوئي، كاميرا 

 تصوير رقمي، وغيرىما.

إنتاج القصة الرقمية  ىذه الخطوة يتـ في Story production : سادسًا: اإلنتاج
 Photoوبرنامج  Movie Makerوذلؾ باستخداـ البرامج المناسبة لذلؾ مثل برنامج 
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story،  وبرنامجGo Animato وبرنامج ،Adobe photoshop مف  وغيرىا
 البرامج.

 : ويتـ ذلؾ مف خالؿ النشر عبر اإلنترنت أو تطويرىا عمىSharing سابعًا: التشارؾ
 You Tubeمثل  0.2، أو نشرىا عمى إحدػ تقنيات الويب   CDsمدمجة أسطوانات

 .Presentation tubeأو 

  :إنتاج القصص الرقمية مراحلوالشكل التالي يوضح 

 
 (: مراحل إنتاج القصة الرقمية2.1الشكل)

 (2013أبو مغنـ،)المصدر:                                                                        

بصورة مختصرة  الرقمية إنتاج القصص خطوات 14)ـ، ص(2015 الباسطويعرض عبد      
 بالمخطط التالي:

مراحل إنتاج 
القصص 
 الرقمية

:  سابعاً 
 التشارؾ

االتجاه : أوالً 
العاـ أو 
 المجاؿ

 النص: ثانياً 

:  ثالثاً 
 السيناريو

:  رابعاً 
السيناريو 
 المصور

: خامساً 
 المصادر

: سادساً 
 اإلنتاج
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 ة الرقميةخطوات إنتاج القص(: 2.2شكل )

 خطوات إلنتاج القصص الرقمية وىي: عشر (Bovala,2009) بوفاالوحدد كما      

 .القرار بإنتاج القصة: وذلؾ مف حيث فكرتيا وموضوعيا وعنوانياتمميذ الاتخاذ  -ٔ
مف تذكر حمقات  نوالتي تمك تجزئة القصة إلى خطوط عريضة مف حيث األحداث -ٕ

 .القصة
 .الخاصة وبكممات وكتابتيا رصاصلورقة وقمـ اباستخداـ  :نوتة فيكتابة القصة  -ٖ
تماما  مثل الرسوـ الفكاىية المرسومة : storyboardقصة مصورة  لوحة رسـ القصة في -ٗ

 . كما ىي موضحة بالشكل التالي:باليد

 
 storyboardقصة مصورة  (: لوحة2.3شكل)

وتشمل جمع •
والتقاط وتحرؾ 

 الصور 

 تحريؾ الصور

بتحويل •
الستوري بورد 

 إلى واقع 

إعادة • اإلنتاج
االطالع 
واستشارة 
 آخريف فيو

مشاهدة 
 سيناريو القصة

كتابة •
سيناريو 
نصي 
 .لمقصة

وضع السيناريو 
تحديد عنواف • النصي

لمقصة وىدؼ 
,  واضح ليا
والمحتوى 

الالـز لتحقيق 
 اليدؼ

تحديد موضوع 
 وهدف ومحنوى
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 ووبكممات بصوت عاؿ   والقصة لنفس سردلبدء في اجريبي لمقصة: مف خالؿ الت سردال -٘
 ر ذلؾ ثالث مرات في توقيتات مختمفة.اكر تومف خالؿ النظر إلى نوتة القصة، و 

 تنفيذ حذفيا أو إضافتيا، ثـ فضلأشياء ي لفحص وجودالتفكير العميق في القصة:  -ٙ
 عمى لوحة القصة المصورة. التعديل الالـز

 ،اتفي عدة مر و القصة لنفس سردوضع المالحظات عمى لوحة القصة المصورة: ثـ   -ٚ
 .ووبكممات بصوت عاؿ   سردالخالؿ ع االحتفاظ م

القصة  سردثـ قـ ب ،القصة عمى زميل: وذلؾ مف خالؿ البحث عف صديق لؾ سرد  -ٛ
 ال تستخدـ في ذلؾ لوحة القصة المصورة أو النوتةو عميو، 

في القصة إلى  ة التمميذقثة: وتأتي ىذه المرحمة عندما تصل إضافة المشاعر عمى القص -ٜ
 ووفي صورت والمشاعر المطموب إظيارىا في صوت لتفكير فيثـ يبدأ با ،الوضع المقبوؿ

 .القصةسرد  ، ثـ استخدـ ىذه المشاعر فيسردأثناء ال
ف و كالبد أف ت، القصة القصة عمى المستمعيف: وذلؾ عندما يحيف وقت عرض سرد -ٓٔ

  .تحدث بوضوح، وببطءوي عمى ثقة

 وفي محاولة توضيحية قامت الباحثة بتصميـ نموذج مقترح لسيناريو إنتاج القصص الرقمية  
 تحددت محاوره في الجدوؿ التالي:
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 (: نموذج مقترح لسيناريو إنتاج القصص الرقمية2.1) جدوؿ

 الحركة الزمف الصوت الصورة المحتوى  المشيد
خمفية مكتوب  عنواف القصة المقدمة

عنواف عمييا 
 القصة

صوت صاحب 
, خمفية القصة

 بمؤثرات صوتية

مف الداخل إلى  ثانية 10
 الخارج

صورة ذات عالقة  سرد القصة المشيد األوؿ
وطيدة بالمحتوى 
النصي لممشيد 

 األوؿ

النقاط  مف أكثر ثانية 25 صاحب القصة
 أىمية في الصورة

وبعد ذلؾ تمر  المشيد الثاني
 األحداث

صورة ذات عالقة 
وطيدة بالمحتوى 
النصي لممشيد 

 الثاني

النقاط أكثر مف  ثانية 25 صاحب القصة
 أىمية في الصورة

وبعد ذلؾ تمر  المشيد الثالث
 األحداث

صورة ذات عالقة 
وطيدة بالمحتوى 
النصي لممشيد 

 الثالث

النقاط  مف أكثر ثانية 20 صاحب القصة
 أىمية في الصورة

األسئمة المراد مف  المشيد الرابع
التمميذ اإلجابة 
عمييا بيدؼ 
 التخطيط لمحل

خمفية مكتوب 
 عمييا األسئمة

النقاط  مف أكثر ثانية 10 صاحب القصة
 أىمية في الصورة

مؤلف القصة  الخاتمة
 والجية التعميمية

خمفية مكتوب 
عمييا مؤلف 

القصة والجية 
 التعميمية

 صوتبدوف 
 بمؤثرات صوتيةو

مف الداخل إلى  ثانية 10
 الخارج

 اىد ، فيذا النموذج  لإليضاح فقط.حيث لكل قصة خصوصيتيا بعدد المش     

 بعض البرمجيات والمواقع المجانية لتصميـ وتطوير القصص الرقمية:

بتقصي األدب التربوؼ ومحتويات شبكة المعمومات الدولية تبيف لمباحثة وجود العديد مف 
البرمجيات والمواقع المجانية التي تساعد المعمميف وتالمذتيـ في تصميـ وتطوير القصص 

؛ وعبد  120ـ، ص2013الرقمية اليادفة، ومف ىذه المواقع والبرمجيات كما لخصيا )أبو مغنـ 
 :(8ـ ، ص2015الباسط 
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 :بعض البرامج المستخدمة 
 PhotoStoey 3برنامج  .ٔ
 Movie Maker Windowsبرنامج  .ٕ
 Apple IMovieبرنامج  .ٖ
 Power Pointبرنامج  .ٗ
 :بعض المواقع المستخدمة 
 /http://www.capzles.comموقع كابزلس   .ٔ
  /https://goanimate.comموقع جو انيميت  .ٕ
https://www.storyboardthat.com/storyboard-موقع ستورؼ بورد  .ٖ

creator  
  http://generator.acmi.net.au/storyجنيرتور موقع  .ٗ

 .Go Animateموقع جو انيميت  ة باستخداـفي ىذه الدراسولقد تـ تصميـ القصص الرقمية 

  

يتضح مف ىذا المحور، مدػ االىتماـ الذؼ حظيت بو القصص الرقمية، واألثر اإليجابي     
فيي  ،مفعمة بالحيويةطريقة كو لدػ التالمذة أثناء استخداميا في العممية التعميمية حدثالذؼ ت
ألمر ، اةوخاصة لتالمذة مرحمة األساسي يةالصفنطاؽ الغرفة خارج  وف تعممي ـوكأني ىـتشعر 

 بطريقة أكثر فاعمية.لعممية التعميمية بتوظيفيا في االذؼ يستوجب االستفادة منيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capzles.com/
https://goanimate.com/
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
http://generator.acmi.net.au/story
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 فاعمية توظيف القصة في تعميـ الرياضيات:

أف دمج المحتوػ الرياضي في سياؽ قصصي  110)ـ، ص(2010رػ سالمة وزمالؤه ت     
ُيحّسف التعمـ ويطيل فترة االحتفاظ بو، إضافة إلى أنو يوفر سياقا  ذا معنى لحل المسائل 

 الرياضية مف خالؿ تسييل انخراط التمميذ في التعمـ، ومساعدتو في تنظيـ تفكيره.

، احدػ طرؽ صنع التفكير ىي بل التالمذة دور كبير في تنمية التفكير عند ليا  القصة ف     
 .كثر تجريدا  أ تمميذتفكير ال جعلذلؾ في  تتعدػو  كما

( إلى أف Casey, Kersh &Young, 2004:p. 33ويونج ) ،وكيرش ،كما وأشارت كيسي     
الرياضيات مف خالؿ القصة يتماشى مع الدعوة إلى المنياج التكاممي حيث يوفر سياقا  ذا  تعميـ

ريكية المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األممعنى لمتعمـ، فحسبما أورد 
(NCTM, 2000)  :أف مسؤولية المعمـ تتحدد في 

  إيجاد ترابطات بيف الرياضيات والمواضيع األخرػ 
 بالمواضيع األخرػ. مساعدة التالمذة عمى رؤية ترابطات األفكار الرياضية، وترابطاتيا 

فتقديـ مفاىيـ رياضية داخل نص أدبي كالقصة يمنحيـ فرصة  لربط األفكار الرياضية      
مع العالـ الواقعي ربطا  ذا معنى، ويمكنيـ مف بناء معاف  مف سياؽ القصة وأحداثيا، كما 

وقواعد بقوانيف جاوز طريقة الحل الواحد، ويحررىـ مف ممارسات مقيدة يساعدىـ في ت
 (. 26ـ، ص2011)البوؿ، وخوارزميات ترسخ نزعة جامدة في التعامل مع المسائل الرياضية

باستخداـ القصص  (NCTM, 2000) المجمس القومي لمعممي الرياضيات لذلؾ أوصى     
كطريقة لتقديـ األفكار الرياضية، وقد لقي ىذا األسموب بالفعل اىتماـ التربوييف. فيناؾ العديد 

مف الدراسات التي أظيرت فاعمية استخداـ األسموب القصصي في تعميـ الرياضيات أمثاؿ:          
Casey, Kersh & Young, 2004  ؛John,2005  البوؿ، ؛ 2010، وسالمة وآخروف ؛  

.2011  
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األمور اليامة  أف ىناؾ بعض   Zazkis & Liljedahlويرػ كال  مف زازكيش ولمجيداىل   
 منيا:  التي البد مف مراعاتيا في القصة لتالئـ تعميـ الرياضيات وتعمميا

والتي تحرؾ مشاعر  سير األحداث في القصة أو الحبكة التي تحدد مسار األحداث: .ٔ
المستمعيف وأفكارىـ، وتثير لدييـ أسئمة ضرورية الستمرار اىتماميـ بالقصة حتى 

 النياية.
يساعد في توجيو األفكار مف خالؿ خمق صراع داخل التمميذ،  صراع ثنائي األضداد: .ٕ

فالقصة التي ال يحسـ فييا الصراع ُتيسر انتقاؿ التالمذة مف االستماع ليا إلى القياـ 
 (.26ـ، ص2011)في البوؿ، يا لحل مشكمة رياضيةبالعمل كاستراتيجية يمكف استغالل

كما ويفضل اختيار قصة تثير اعجاب التالمذة وتحثيـ عمى التساؤؿ عف سبب سير      
األحداث بيذا الشكل. فأجود أنواع القصص ىي التي تكوف قادرة  عمى تمبية المطالب الذىنية 
والنفسية والروحية لمتمميذ، وتستطيع مف خالؿ سطورىا أف تثير المشاعر عمى مختمف أنواعيا 

 أو غضب وفرح، أو غيرىا.مف حب وكره، 

فتوظيف القصة في الرياضيات ىو خروج  عف الروتيف بيدؼ إثارة دوافع التالمذة      
حيث البد أف يتخمل القصة إثارة أسئمة  ،متابعة الدرس بثبات وليفة وتعطشل ودفعيـ وتشويقيـ،

لزيادة التشويق لدييـ، وتوظيف ميارات التفكير إليجاد حل ليا، وبيذا يتمكنوف مف معرفة نياية 
 القصة بأنفسيـ مف خالؿ اندماجيـ بالعمل والحل. 

وبناء عمى ما سبق تـ إعداد قصص بصورة رقمية، ألف تعدد الوسائط المستخدمة في      
صة يجعميا أكثر أىمية  وفاعمية ، خاصة  مع ظيور التنوع الثقافي الذؼ تحرزه عرض الق

 . فيذا التنوع يحتـ عمينا تقديـ مادة تعميمية مشوقة وجاذبة لمطفل. الفضائيات، وشبكات الحاسوب
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 المفظية الرياضية المحور الثاني : المسألة

تعد المشكالت الرياضية المناخ الخصب المالئـ لتنمية ميارات التفكير العميا وتحسينيا         
بداع وتوليد وتطويرىا لدػ التالمذة، لما توفره مف فرص لمتحميل والتركيب والخياؿ والنقد واإل

 .عديدة حموؿاألفكار وكذلؾ إيجاد 

ف نساني؛ حيث إاإلمف زوايا النشاط  يتخمل كل زاوية وأصبح حل المشكالت الرياضيةكما      
ض الكثير مف المشكالت التي يمكف أف يشيدىا الفرد البشرية إلى عصر المعموماتية، فر دخوؿ 
حل المشكالت ليس بالموضوع ف ،(168ـ، ص2007 )عباس والعبسي،اؿتقاالن ىذا في ظل

المطبقة في حل المشكالت الجديد، فالعالـ جوف ديوؼ يربط التفكير المنتج بالطريقة العممية 
 )الصادؽ، ة اليومية إلى المشكالت المجردةاإلنسانية الممتدة مف المشكالت البسيطة لمحيا

 . (243ـ، ص2001

ة التعميمية لمعممي نيائيفي كونيا اليدؼ األخير أو النتاج ال ة حل المشكالتأتي أىميوت     
والخوارزميات والميارات، ليست ىدفا  في ذاتيا، إنما ىي  ،والتعميمات ،التعممية، فالمفاىيـ

 . (20ـ، ص2003 )أبو ناموس، حل مشكالتو الحقيقية فيوسائل وأدوات تساعد الفرد 

حل المشكمة الرياضية مف أىـ الموضوعات التي شغمت والزالت تشغل العامميف إف       
أبو زينة  أشارو كما  وبطرؽ تدريسيا.والمختصيف في مجاؿ تدريس الرياضيات والميتميف بيا 

، بل ىي عممية تنتج تعمما   ليست مجرد تطبيق القوانيف المتعممة سابقا  بأنيا  203)ـ، ص(2001
لتعمـ المبادغ والقوانيف  الفكرؼ وحب االستطالع، وامتداد  طبيعي   إلثارة الفضوؿ كما أنيا وسيمة  

قادرا  عمى حل مشكالتو الحياتية ليصبح  تمميذفيي تدريب  مناسب  لم في مواقف جديدة،
بموقف  تمميذ و اليواج   مف خالليا أف 164)ـ، ص(2007عباس والعبسي  ويرػ والمستقبمية. 
  .سميمةحموؿ  ىلموصوؿ إليحدد المشكمة الحقيقية و  وأف يتفحص يوما، وعم مفكؾ إلى حد  

تمثل وسطا  مناسبا  لممارسة التفكير الرياضي بأشكالو المختمفة مثل  فالمشكالت الرياضية     
 التفكير المنطقي، التفكير الكمي، التفكير االستقرائي، التفكير االستداللي، إدراؾ األنماط.

كممة مأخوذة مف المغة  problem إلى األدب التربوؼ اإلنجميزؼ تبيف أف بعد الرجوع و      
وتعني بالعربية  some thrown forwardوترجمتيا  problem اليونانية بنفس األحرؼ

"، إال أف "شيئا  مطروحا  أمامؾ" وبتوضيح  تربوؼ أكبر تعني "مسألة مطروحة لإلجابة عمييا



 

31 

بعض الرياضييف التربوييف العرب يستخدمونيا بمعنييف األوؿ بمعنى مشكمة رياضية والثاني 
 بمعنى مسألة رياضية.

الذؼ ساوػ بيف مصطمحي  287)ـ، ص(2001وبناء عمى ذلؾ تبنت الباحثة رأؼ أبو زينة     
 المشكالت في الرياضيات والمسألة الرياضية.

بداًل مف المشكمة عند تناوؿ الباحثة المشكالت  تـ استخداـ مصطمح المسألةحيث       
 . الرياضية

 :المفظية الرياضيةالمسألة  ماىية

 ، وقد تشابيت في معظميا ومنيا : المفظية الرياضيةتناولت المسألة  التعريفات التيتعددت 

 أو مطموبا   ،موقف بو تساؤؿ يتطمب اإلجابة بأنيا 138)ـ، ص(2004 عبيد ما عّرفو     
 أو عالقة يطمب إقامة الدليل عمييا. ،أو ىدؼ يطمب تحققو ،يتطمب الوصوؿ إليو

عمى أنيا تعبير لفظي عف مشكمة رياضية  16)ـ، ص(2004 لطيف وأبو لوـ ما عّرفوو      
 يحتاج حميا إلى استخداـ ميارات رياضية ولغوية.

أنيا موقف جديد ومميز يتحدػ قدرات  67)ـ، ص(2005 بو زينةأويرػ عرساف و كما      
 الطالب وال يكوف لديو حل جاىز في حينو. 

وغير  ،أنيا موقف صعب مربؾ محير لمفردعمى عرفيا ف 16)ـ، ص(2009 عابد أما     
و، بحيث مف قبم لو وقبوال   كما يشكل تحديا   ،وال توجد لديو إجابة جاىزة لو ،مألوؼ لو مف قبل

 زالتو باإلجراءات الروتينية المعروفة أو الجاىزة لديو.ا  ال يمكف حل ىذا الموقف و 

أو  ،مشكمة أو موقف يواجو الفرد أنيا 305)ـ، ص(2011 أبو زينة عرفيافي حيف      
لمتوصل إلى الحل  أو ظاىرا   واضحا   مجموعة مف األفراد، ويحتاج إلى حل، وال يرػ الفرد طريقا  

 المنشود.

يتحدػ الفرد ليصل  عمى أنيا موقف يتطمب تفكيرا  فعرفيا  352)ـ، ص(2012 أبو شمالة أما
 إلى الحل.

عبارة عف موقف كمي وضع في صورة كممات أنيا  31)ـ، ص(2014 الحربيوعرفيا      
 والمطموب حل ىذا الموقف والوصوؿ إلى نتيجة محددة.



 

32 

 تمميذضي أو حياتي جديد يتعرض لو الأنيا موقف ريا 43)ـ، ص(2015 ويرػ أحمد     
 وليس لو حل مسبق ويستخدـ فيو الخبرات والمعمومات الرياضية السابقة.

 بالتالي:الرياضية  مسألةحددوا شروط الفقد  141)ـ، ص(2012أما عفانة وزمالؤه 

 ينبغي أف يكوف لو ىدؼ محدد، ولديو دافع قوؼ و ، سألةأف يكوف الفرد عمى وعي بالم
 .لتحقيقو

 وتتطمب إزالتو القياـ بخطوات محددةعائق يمنع الفرد مف تحقيق ىدفو،  أف يوجد.  
  يقوـ بتحديد المشكمة  يحاوؿ الفرد الوصوؿ لميدؼ ببعض المحاوالت، حيثأف

حموال  وسائل مختمفة تصمح فرضيات أو تبيف لو سألة، وتتضح لو المومعالميا، فت
 .ىارىا ليرػ جدوا فيختب

 :الرياضية المسألة شروط يوضحوالشكل التالي      

 

 

 

 المسألة الرياضية(: شروط 4.2الشكل)

تستثير تفكير  يجب أف عمى أف المسألة الرياضية اتفاقا  ومما سبق تمحع الباحثة أف ىناؾ      
 .لموصوؿ إلى حميافي حينو، مما يضطره إلعماؿ عقمو  حال   يكوف لديو التمميذ وال

 : المفظية الرياضيةحل المسألة ماىية 

شاط اإلنساني تعقيدا  مف أكثر أشكاؿ الن المفظية الرياضيةتعتبر عممية حل المسألة       
تحتاج مف التمميذ  ألنياات التعميمية أو أنماط التعميـ عند جانييو، أتي في قمة النتاجوأىمية ، وت

ـ، (2001 ذلؾ الصادؽ ويتفق مع ،(20ـ، ص2011 )أبو زينة، االستبصار والتحميل
نشاطا  عقميا  عاليا ، يتضمف كثيرا   : "المفظية الرياضيةالذؼ يعتبر عممية حل المسألة  243)ص

مف العمميات العقمية المتداخمة مثل: التخيل، التصور، التذكر، التجديد، التعميـ، التحميل، 
التركيب، سرعة البديية، االستبصار باإلضافة إلى المعمومات والميارات، والقدرات العامة، 

 والعمميات االنفعالية مثل الرغبة والدافع والممل.

 عوائق دافع قوي 
يندفع ىدؼ 

الفرد 
 لتحقيقو
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ما، عندما يكوف  بأنيا التحرؾ نحو ىدؼ   (Martinez,1998:pp. 605ويرػ مارتينيز )     
 إلى ىذا اليدؼ غير واضح وغير محدد.المسار 

ـ مف أجل إجراءات عممية يقوـ بيا المتعمبأنيا  11)ـ، ص(2001 ويعرفيا عفانةكما      
كنو مف الوصوؿ رياضية صحيحة تممخرج لمموقف المحير الذؼ فيو؛ مستعينا  بقوانيف إيجاد 

 .إلى الحل المطموب

فيعرفانيا بأنيا " مجموعة مف اإلجراءات واألنشطة  133)ـ، ص(2011 أما سالـ وعبيدات     
التي يقوـ بيا التمميذ أثناء حمو المسألة المفظية والوصوؿ إلى الحل الصحيح، وىي سموؾ يقـو 

تي تعمميا في مواقف عديدة مف قبل المعمومات الواردة  مف خاللو التمميذ بربط خبراتو السابقة ال
 ة".أمامو مستخدما  ميارات حل المسأل بالمشكمة التي

يستخدـ فييا الفرد معموماتو  أنيا عممية286) ـ، ص(2011 في حيف يعرفيا أبو زينة     
، وعميو أف يعيد تنظيـ ما تعممو غير عادؼ يواجيو فالسابقة ومياراتو المكتسبة، لتمبية موق

 سابقا  ويطبقو عمى الموقف الجديد الذؼ يواجيو، كما ويتطمب القدرة عمى تحميل وتركيب
 .عناصر ىذا الموقف

مختصرة يعرفيا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة  وبصورة       
بأنيا عممية تطبيق لممعرفة المكتسبة في مواقف جديدة، وغير  (NCTM,2000)األمريكية 

 مألوفة.

، إلى أّف ف وصوؿ التمميذ لحل المسألة أمر  ىاـ  ومف خالؿ العرض السابق ترػ الباحثة أ     
 األىـ مف ذلؾ اإلجراءات والخطوات التي استخدميا لموصوؿ إلى ىذا الحل.

عممية معقدة تتضمف عدة متطمبات يحددىا كال  مف  ةالمفظية الرياضيحل المسألة فعممية      
كما ىو موضح في  في إطاريف (Mayer & Wittarock,2006:p. 122) ماير ووايتروؾ

 (2.1) رقـ جدوؿ 

 

 

 



 

34 

 (2.2جدوؿ )
 المفظية الرياضيةأنواع العمميات والمعارؼ الموظفة في حل المسألة 

 knowledgeالمعرفة   cognitive processالعمميات المعرفية 
 factsالحقائق  Representingالتمثيل 

 conceptsالمفاىيـ 
 strategies االستراتيجيات Planning/ Monitoring التخطيط والمتابعة

 proceduresاإلجراءات  Executingالتنفيذ 
 Beliefs/metacognitive knowledgeالمعتقدات  Self-regulatiogالمراجعة الذاتية البعدية لمحل 

ويتضح مف الجدوؿ السابق أف عممية التمثيل تعتمد بشكل كبير عمى الحقائق والمفاىيـ،      
عمى فتعتمد عممية التنفيذ ، أما عمى االستراتيجيات عممية التخطيط والمتابعةبينما تعتمد 
يتعمق باإلدراؾ عمى االعتقادات وما اجعة الذاتية البعدية لمحل عممية المر وتعتمد  ، االجراءات

 .فوؽ المعرفي

ىدؼ  أـ  المفظية الرياضيةالمسألة حل في كوف التربوييف  الرياضييف أراءكما واختمفت     
ولكف بعد إطالع ، المعرفة الرياضيةمف ميارات ميارة أساسية مف أنيا بالرغـ  ،عممية  أـ ميارة  
 د،وعاب؛  64 ـ، ص2005، زينةعرساف وأبو ) أمثاؿ: مجموعة مف ىذه اآلراءالباحثة عمى 

 ؛  24 ـ، ص2013ف، وحس ؛ 3 ـ، ص2011 ف،وأبو لب؛  20 ـ، ص2009
مف  المفظية الرياضيةتبيف أنو يمكف استخداـ مصطمح حل المسألة ( 16 ص  ـ،2013ي،والسمم

 ثالث زوايا: وىي كالتالي:

 " أواًل: كيدؼas agoal:" 

تدريس ىو أىـ أىداؼ حل المسألة الرياضية حيث يرػ عدد كبير مف المختصيف أف      
الرياضية  حل المسألةعمى فبذلؾ يتـ التركيز ، يكوف اليدؼ الرئيسالرياضيات، ويكاد 

 المتبعة في حميا.  لكيفية أو االستراتيجيةوالشكميا و محتواىا  دوف اعتبار  كيدؼ 

 تأخذ مكانة القمب في مادة الرياضيات. المفظية الرياضيةحل المسألة فيمكف القوؿ أف 

 ثانيًا: كعممية "as process:" 

يستخدـ فييا التمميذ معموماتو السابقة، ومياراتو المكتسبة  عممية  يرػ آخروف أنيا      
يعيد تنظيـ ما تعممو سابقا  ويطبقو في الموقف موقف غير عادؼ يواجيو، وعميو  لتمبية
التغمب عمى الصعوبات والعوائق التي تحوؿ عمى طريقة التركيز بذلؾ يتـ ، و الجديد
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المتبعة في  الكيفية أو االستراتيجيةو شكميا و محتواىا إلى جانب  ،دوف حل المسألة
 .حميا

 ثالثًا: كميارة أساسية "as basic skill:" 

ستخدميا التمميذ تتضمف الميارات والمعمومات التي ييرػ البعض اآلخر أنيا      
يات ومطموب" وتنتيي بإيجاد مة "معط، حيث تبدأ بتحديد المشكالحل لموصوؿ إلى

المتبعة في حميا، إلى جانب  الكيفية أو االستراتيجيةعمى التركيز ويتـ بذلؾ الحل، 
 شكميا و محتواىا.

بزواياىا  المفظية الرياضيةومما سبق ترػ الباحثة أنو البد مف إدراؾ أىمية حل المسألة      
 الثالثة.

 : المفظية الرياضيةحل المسألة أىمية 

مف خالؿ الدراسات العديدة، والبحوث  المفظية الرياضيةتتضح أىمية حل المسألة      
، الكثير مف المختصيف التربوييفاىتماـ  محلت أصبحف حوليا،والكتابات الكثيرة التي تدور 

أصناؼ المعرفة الرياضية توظف  فييوذلؾ لكونيا أحد أىـ المناشط في تعميـ الرياضيات، 
، فمف خالليا تكتسب المفاىيـ الرياضية معنى  ووضوحا  لدػ التمميذ، وعف طريقيا يتـ المختمفة

الرياضية  تطبيق القوانيف والتعميمات في مواقف جديدة، كما ويتـ التدريب عمى الميارات
 .صحيحةونيا تساعد في ممارسة التفكير بصورة عمى ك المختمفة، زيادة  

 في (NCTM,2000) التوصية األولى لممجمس القومي لمعممي الرياضياتولقد جاء في      
 المفظية الرياضيةحل المسألة  "أف: 1980عاـ في الواليات المتحدة مؤتمره األوؿ الذؼ عقد 

يجب أف يكوف محور الرياضيات المدرسية في مرحمة الثمانينيات مف القرف العشريف، وتاله 
يعتبر أحد أبرز معايير تدريس الرياضيات عمى  المفظية الرياضيةبأف حل المسألة  ػ أخر  توصية  

 ."مستوػ عالمي في عقد التسعينيات مف القرف نفسو

بيف الرياضيات كعمـ يتـ في جسر اليوة  المفظية الرياضيةحيث تظير أىمية حل المسألة      
الحياة اليومية التي  كالت، ومشداخل الفصل وبصورة جافةبشكل تجريدؼ بحت  تدريسو لمتالمذة

 .(650ـ، ص2011 )عطيفي،النسبة لمكثير منيـ بالتي تمثل تحديا  يـ و تواجي
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معايير أساسية  ةوقد أصدر المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة عشر      
 إلى فئتيف رالمعايي معيار حل المسألة واحدا  منيا حيث صنفت ىذهلمنياج الرياضيات وكاف 

    (NCTM,2000:p. 29): ىما

 األعداد  شمل:ا, وتالمحتوى التي يجب عمى المناىج الرياضية أف تتضمني معايير
 والعمميات، الجبر، اليندسة، القياس، تحميل البيانات واالحتماالت.

 :ستدالؿحل المسألة، اال معايير العمميات التي تختص بالتحميل والتفكير, وتشمل 
 والبرىاف، التواصل، الترابطات، التمثيالت.

) الشافعي، أمثاؿ:   المفظية الرياضيةأىمية حل المسائل مف التربوييف  كثيرال ناوؿوقد ت     
؛  690 ـ، ص2011وعطيفي،  ؛  292 ـ، ص2011، أبو زينةو ؛  39 ـ، ص2010

  ـ،2012؛ وعفانة وآخروف،  57 ـ، ص2012؛ وأبو سكراف،  14 ـ، ص2012والعالوؿ، 
ـ، 2014؛ والحربي،  13 ـ، ص2015؛ وجمعة،  17 ـ، ص2013؛ والسممي،  143 ص
حيث يمكف تخميصيا في (، 49 ـ، ص2015؛ أحمد،  21 ـ، ص2014وتوبة  ؛32 ص

 النقاط التالية:

 تتميز بقابمية انتقاؿ أثرىا إلى مواقف جديدة.  -ٔ
الرياضية، وتنمي لدييـ قدرات ابتكارية، فعند حل المسألة ُتكسب التالمذة أساليب التفكير  -ٕ

ينظـ التمميذ أفكاره فيحمل ويركب ويستقصي، فيو يستخدـ أسموب حل المشكالت بصور 
 وأشكاؿ مختمفة.

 تجعل الرياضيات مادة حيوية ليا صمة بالحياة اليومية. -ٖ
 عمى التعمـ وتثير دافعيتيـ. تالمذةحفز التُ  -ٗ
 .بطريقة أخرػ خبرات وظيفية ال يمكف اكتسابيا  التالمذة كسبتُ  -٘
 بنفسو وبمادة الرياضيات. تمميذنمي ثقة التُ  -ٙ
 نمي روح التعاوف مف خالؿ المشاركة الجامعية في حل المسألة الرياضية.تُ  -ٚ
 تساعد عمى اكتشاؼ معارؼ جديدة. -ٛ
  .تطبيقيا في مواقف جديدة فكاستراتيجيات يمتمميذ عمـ التُ  -ٜ

 جمل عددية مف مسائل ذات طابع قصصي.تساعد في ترجمة  -ٓٔ
 .والبحث والتساؤؿ ُتثير الفضوؿ الفكرؼ وحب االستطالع واالكتشاؼ -ٔٔ
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تكسب التالمذة االتجاىات والميوؿ والقيـ المناسبة، وتنمي لدييـ التذوؽ وذلؾ مف خالؿ  -ٕٔ
 التعبيرات التي تتضمنيا ىذه المسائل.

 :المفظية الرياضيةالمسألة  حل أىداؼ

ريس الرياضيات ىو مساعدة المتعمـ الكثير مف التربوييف أف اليدؼ العاـ مف تديرػ      
لمحصوؿ عمى المعارؼ والميارات التي تجعمو قادرا  عمى حل مشكالتو الحياتية، وتمكنو مف 

  .(18ـ، ص2013 )السممي، الذاتيمتابعة دراستو واالستمرار في التعمـ 

 ( (NCTM,2000لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة قوميالمجمس الحدد فقد       
 في ضمف مشروع األولويات في الرياضيات المدرسية المفظية الرياضيةحل المسألة ؼ أىدا

 النقاط التالية:

 تطوير طرؽ وأساليب التعميـ المنطقي. -ٔ
 الميارات الالزمة لمعيش في ىذا الزمف الحاضر. تحصيل -ٕ
 تحصيل طرؽ وأساليب حل المشكالت التي بدونيا ال يكتمل التعميـ  -ٖ
 تطوير طرؽ وأساليب التفكير الخالؽ. -ٗ
 إيجاد وسط منطقي لممارسة الميارات الحسابية. -٘
 تعميـ قراءة الرياضيات. -ٙ
 .معرفة التالميذ الموىوبيف -ٚ

 وردت كما الرياضيات مادة لتدريس العامة األىداؼ إلى 25)ـ، ص(2009 عابد وأشار     
، الفمسطينية والتعميـ التربية وزارة عف الصادرة األوؿ الفمسطيني لممنياج العريضة الخطوط في

 :كالتالي المفظية المسائل حل أىداؼ عمى مركزا  

 .المفظية الرياضية المسائل حل عمى القدرة تنمية .ٔ
 .المحتوػ  موضوعات ضمف الروتينية غير المشكالت حل عمى القدرة تنمية .ٕ
 .المفظية الرياضية المسألة لحل متنوعة استراتيجيات اكتساب .ٖ
 أوضاع مف مشكالت وصياغة، تركيبية أنشطة خالؿ مف اإلبداعي التفكير تنمية .ٗ

 .رياضية بنماذج عنيا والتعبير، واقعية
 .المنطقي التفكير تنمية .٘
 .التفكير في الدقة اكتساب .ٙ
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 .العميا التفكير ميارات اكتساب .ٚ

 خصائص المسألة الرياضية الجيدة: 

أضافوا  لرياضييف التربوييفإال أف بعض ا الرياضية عمى الرغـ مف عمومية مفيوـ المسألة     
ـ، 1997أبو زينة وعبابنة، ) كما وضحيا كل مفوىي عددا  مف المحددات لممسألة الرياضية، 

 (290 ـ، ص2011وأبو زينة، ؛  117 ـ، ص2007وسالمة، ؛  214 ص

 "تعميـ" استيعاب مفيوـ رياضي محدد أو استخداـ مبدأ أف تتضمف المسألةضرورة  .ٔ
 أو أكثر مما تعممو التمميذ.

فال تقتصر عمى موقف  لمواقف أكثر شمولية، إمكانية تعميـ المسألة أو طريقة حميا .ٕ
 .وضيقواحد 

ة فرصة أف ت ْسِمـ المسألة لعدد مف الحموؿ، وليس حل واحد فقط، فبذلؾ تتيح لمتالمذ .ٖ
 إليجاد الحل كل  حسب قدراتو.

 لممسألة الرياضية الجيدة: الشروط التالية 56)ـ، ص(2012 ويضيف أبو سكراف     

ال فسوؼ يصاب التمميذ  ضرورة .ٔ أف تكوف المسألة في حدود إمكانية التمميذ، وا 
 باإلحباط مف محاوالتو التي ال تصل بو إلى مكاف قريب مف الحل.

 أف تكوف المسألة مثيرة الىتماـ التمميذ، حتى تدفعو لمبحث عف حميا. ضرورة .ٕ

 :المفظية الرياضيةمداخل أو استراتيجيات حل المسألة 

المرحمي؛ وتنوعت، حيث يغمب عمييا الطابع  المفظية الرياضيةتعددت مداخل حل المسألة      
 :الستراتيجياتالمداخل أو احل، ومف ىذه أؼ أنيا تتبع مراحل متسمسمة ليتـ الوصوؿ إلى ال

 :لحل المسألة أوالً: مدخل جورج بوليا

 :المسألة الرٌاضٌة استخدام الخطوات التالٌة ( لحل(Polya,1973بوليا اقترح      

 فيـ المسألة. .ٔ
 وضع خطة لمحل. .ٕ
 تنفيذ خطة الحل. .ٖ
 التحقق مف صحة الحل. .ٗ
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 :لحل المسألة ثانياً: مدخل جون ديوي

خمس   "?How we think"في كتابو كيف نفكر John Dewey, 1910))وضع ديوؼ      
 :خطوات عامة لحل المشكمة ىي

 الشعور بالمشكمة. .ٔ
 تحديد المشكمة. .ٕ
 افتراض الحموؿ المحتممة. .ٖ
 التحقق مف صحة الفروض. .ٗ
 الوصوؿ إلى النتائج أو القواعد. .٘

 : لحل المسألةثالثاً: مدخل فرانك ليستر 

 288):ـ، ص(2011 الخطٌب لخصها الرٌاضٌة ست مراحل لحل المسألة قدم لٌستر

االنتباه لممسألة بمعنى أف يعرؼ الشخص أف ىناؾ عائقا  يحوؿ بينو وبيف حل  .ٔ
 الموقف المشكل، وأف يكوف لديو االستعداد إلزالة ىذا العائق.

 اإلحاطة بالمسألة يبدأ الشخص في تفيـ المسألة ومحاولة الوصوؿ إلى معنى ليا. .ٕ
ىو إعادة تكويف المسألة مرة أخرػ بحيث تكوف أكثر مالئمة لما و تحميل اليدؼ  .ٖ

 لدػ الشخص الذؼ يقوـ بالحل مف خطط أو استراتيجيات أو معمومات. 
 تطوير وضع خطة الحل. .ٗ
 تنفيذ الخطة. .٘
 تقويـ الخطة والحل. .ٙ

 :المسألةبل لحل  مدخلرابعاً: 

  :المسألة الخطوات الخمس التالٌة لحل 170-171)صص ـ، (1993 ذكر بل    

 عرض المسألة في صورة عامة. .ٔ
 إعادة صياغة المسألة في صورة إجرائية قابمة لمحل. .ٕ
جراءات بديمة لمواجية المسألة.  .ٖ  صياغة فروض وا 
أو مجموعة مف الحموؿ وتنفيذ اإلجراءات لمحصوؿ عمى حل اختبار الفروض  .ٗ

 الممكنة.
تمؾ الطرؽ التي قادت إلى اكتشاؼ تحديد و ل الحموؿ وتقويـ استراتيجياتيا، تحمي .5

 .االستراتيجيات
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 المسألة:لحل كروليؾ و رودنيؾ  مدخل خامساً:

 كما الذؼ استخدـ في تدريب المعمميف عمى تدريس حل المسألة لمتالمذة وخطوات ىذا المدخل 

  :214)ـ، ص(1997 أبوزٌنة وعبابنةها اوضح

 اءة المسألة وفيميا.قر  .ٔ
 "االستقصاء".مرحمة االستكشاؼ  .ٕ
 اختيار استراتيجية الحل "خطة الحل". .ٖ
 تنفيذ الحل. .ٗ
 مراجعة الحل وتوسيع مجالو. .٘

تنبثق مف  المفظية الرياضية، ترػ الباحثة أف معظـ خطوات حل المسائل في ضوء ذلؾ     
 أكثر مفو ، رواجا   الرياضية المسائل حل عف تبكُ  ما أكثراستراتيجية بوليا، والتي تعد مف 

 خطوات في المتتابعة األسئمة مف مجموعة عمى تعتمد، فيي الرياضيات في قبوال   االستراتيجيات
فمذلؾ قامت  ،لممشكمة الصحيح الحل نحو ذةالتالم تفكير مسارات لتوجيو محكـ بشكل محددة

 ىذه االستراتيجية في دراستيا.خطوات الباحثة بتبني 

 -كما ُذِكر سابقا   -مراحل أربعمكونة مف  استراتيجيتو( (Polya,1973 بوليا حدد وقد      
  ?How to solve it الذؼ نشره بعنواف: كتابو في وضعيا

 فيـ المسألة: .1

تعد خطوة فيـ المسألة الخطوة األىـ في خطوات حل المسألة، فيي نصف الحل      
تتالءـ كما يعتبرىا البعض. حيث ينبغي أف تعرض المسألة بمغة مفيومة لمتالمذة 

ومستواىـ، ويجب عمى المعمـ  التأكد مف فيميـ لممسألة التي تواجييـ، ومف المؤشرات 
 عمى فيـ التالمذة لممسألة :

  .صياغة المسألة بمغة التمميذ 
 إف كاف ضروريا   تمثيل المسألة بالرسـ. 
 .معرفة عناصر المسألة وىي المعطيات، والمطموب 

 وضع تصور لمحل: .2
في ىذه الخطوة أف يطرح بعض األسئمة، أو يعرض بعض  إف واجب المعمـ     

قد تزيل الغموض الذؼ يعترض وصوؿ تالمذتو إلى الحل، كربط  التمميحات التي
 .المسألة بمسألة سابقة ذات صمة، أو تنظيـ المعمومات المعطاة في المسألة



 

41 

وفي ىذه الخطوة يحاوؿ التمميذ إيجاد مداخل لحل المسألة، ثـ يحاوؿ وضع       
 فروض لمواجيتيا، وفيما يأتي بعض االرشادات الميمة الموجية لمتمميذ:

 تأكد مف معرفة تعريف كل مفيوـ في منطوؽ المسألة، وفيمو.ال .ٔ
إمكانية تأكد مف فيـ المسألة، مف خالؿ تحديد المعطيات والمطموب، وبحث ال .ٕ

 صياغة المسألة بصورة أكثر تحديدا .
 إذا كاف قد سبق حل مسألة مرتبطة بالمسألة الحالية.التذكر  .ٖ
 أية معمومات معطاة، قد تكوف مفيدة. عدـ إغفاؿ مف تأكدال .ٗ
 المسألة إلى جزئيات مترابطة، ثـ حل كل جزئية منفصمة. محاولة تجزئة .٘
 لمسائل األسيل.المسألة إلى تسمسل مرتب مف ا محاولة تحويل .ٙ
عمى مصادر إضافية مف المعمومات المفيدة في حل المسألة  محاولة التعرؼ .ٚ

 "نظريات وأفكار سابقة".
 تنفيذ فكرة الحل:  .3

في ىذه الخطوة يتـ تجريب المداخل المقترحة؛ مف أجل الوصوؿ إلى الحل العقمي      
لممسألة، ومما يجدر اإلشارة إليو أنو إذا أدرؾ التمميذ خطة الحل إدراكا  واعيا  وصحيحا ، 
يصبح سيال  عميو تطبيقيا. والخطورة في ىذه المرحمة ىو يأس التالمذة أو عدـ قدرتيـ 

 تشجيعيـ وبث روح التحدؼ والمثابرة لدييـ.يتوجب عمى المعمـ  عمى االستمرار، فينا
 التحقق مف صحة الحل: .4

يتـ التحقق مف صحة الحل بعدة طرؽ منيا: التعويض أو مف خالؿ السير       
 بخطوات الحل بطريقة عكسية أو المجوء إلى طريقة حل أخرػ.

 خالؿ مفو  لة الرياضية،بناء  عمى العرض السابق الخاص بخطوات بوليا لحل المسأ    
 الرياضيات مثل متولى تدريس في التربوية والدراسات البحوث مف العديد عمى االطالع
، وباالستفادة مف أدوات بعض الدراسات السابقة التي تضمنت ميارات حل 202)ـ، ص(1997

 تـ  ،(ـ2010) الشافعي (،ـ2007)، رصرص (ـ2005)المسألة الرياضية كما في حسب هللا 
 بشكل الرياضية الميارات أنواع كأحد المفظية الرياضية المسائل حل مياراتإلى أف  التوصل

 التخطيط ميارات، المسألة فيـ ميارات: ىي رئيسية ميارات أربعة إلى تصنيفيا يمكف ،عاـ
 صحتو. مف والتحقيق الحل مراجعة ميارات، المسألة حل تنفيذ ميارات، لمحل

 كمابيا  الخاصة الجزئية الميارات تصنيف يمكف األربعة الرئيسية الميارات ىذه ضوء وفي    
 :(1997كما أوردىا متولي ) التالي التخطيطي بالشكل
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 المفظية المسائل لحل األساسية الميارات تصنيف (2.5)شكل

 المسائل لحل أساسية ميارات أربعة عمى يحتوؼ  أنو السابق التخطيطي مف الشكل ويالحع     
 مرتبطة بيا. فرعية ميارة( 15)عشر ستة األربعة الميارات ىذه وتتضمف. الرياضيةالمفظية 

 العوامل المؤثرة في حل المسائل المفظية الرياضية:

عممية معقدة تحوؼ كثيرا  مف العوامل: منيا  المفظية الرياضيةتعد عممية حل المسائل     
، بحيث تتفاعل مع بعضيا البعض بصورة معقدة، مما اإلدراكية ومنيا االنفعالية، ومنيا الميارية

يجعميا مف أعقد النشاطات التي يمارسيا اإلنساف عمى اإلطالؽ، لذا قاـ الكثير مف المختصيف 
؛ مف المفظية الرياضيةالتربوييف في الرياضيات بتحديد العوامل التي تؤثر عمى حل المسائل 

 مف آثارىا. أجل تفادييا وعدـ الوقوع فييا، أو  التقميل

مجموعة  693)ـ، ص(2011، وعطيفي23)ـ، ص(2003 حيث أورد كال  مف أبو ناموس     
 ، وىي كالتالي:المفظية الرياضيةمف العوامل المؤثرة في حل المسائل 

 فيـ المسألة. .ٔ
حصيمة التالمذة مف الخطط واالستراتيجيات والمقترحات العامة المساعدة في  .ٕ

 اكتشاؼ الحل. 
 ميذ مف الميارات والمعمومات والمفاىيـ األساسية.حصيمة التال .ٖ
 التركيز عمى التعميـ ذؼ المعنى والفيـ. .ٗ

التحقق من صحة 
 الحل

مراجعة حل المسألة  •
وكتابة الحل فً 

كلما , أبسط صورة
 .أمكن ذلك

التحقق  من صحة •
إجراء كل عملٌة من 

العملٌات الحسابٌة 
فً كل خطوة من 

 خطوات الحل

تقدٌم حل آخر أو •
حلول أخرى إذا 

 .أمكن ذلك

 تنفيذ الحل

إجراء العملٌات •
الحسابٌة فً كل 
 .خطوت من الحل

كتابة الحل النهائً •
 .للمسألة

 التخطيط للحل

اختٌار العملٌة •
الحسابٌة المستخدمة 
فً كل خطوة أثناء 

 الحل

ترجمة المسألة من •
صورتها اللفظٌة إلى 

إحدى الصور 
الرٌاضٌة األخرى 

 -رسوم -جداول)
 (.معادالت

كتابة الجملة العددٌة •
 المستخدمة فً الحل

كتابة خطوات الحل •
 .حسب الترتب

 فهم المسألة

 قراءة المسألة •

فهم المصطلحات •
 الموجودة فً المسألة

تحدٌد المعطٌات فً •
 المسألة

تحدٌد المطلوب فً •
 المسألة

تحدٌد المعلومات •
الناقصة والالزمة 

 لحل المسألة

تحدٌد المعلومات •
الزائدة التً ال صلة 

إن  -لها بحل المسألة 
 .-وجدت
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 موضوع حل المسائل الرياضية. اضيات باىتماـ مناىج الري .٘
 الفروؽ الفردية بيف التالميذ. .ٙ

إلى العوامل المؤثرة في حل  ( Jerman & Berdslee, 1978وبيردسمي )وأشار جيرماف      
 المسألة وىي:

 مستوػ القراءة .ٔ
 طوؿ المسألة .ٕ
 درجة التعقيد المغوؼ  .ٖ
 تركيب الجمل .ٗ
 عدد العمميات المستخدمة في الحل .٘
 مستوػ التذكر واالسترجاع المطموب لمحل .ٙ

قاـ بتقسيـ العوامل المؤثرة  دراستو أف أوزوبل في 30)ـ، ص(2007 رصرصكما وأشار      
 في حل المسألة الرياضية كالتالي:

 :عوامل تتعمق بالمسألة 
 المسألة التي تتناوؿ أمور حسية تكوف أسيل مف المسألة المجردة، باإلضافة إلى موقع 
 المطموب ودرجة وضوحو، ووجود معمومات زائدة ليا أثر في حل المسألة الرياضية.

 :عوامل تتعمق بالفرد 
وجد أف الذكاء مف أىـ المتغيرات المؤثرة في حل المسألة الرياضية، وكذلؾ التفتح 

 العقمي، والمرونة، والقدرة عمى توليد فرضيات، والحساسية لممسألة.

ومف خالؿ العرض السابق ترػ الباحثة أف العوامل المؤثرة  في عممية حل المسألة      
 يمكف تمخيصيا بالتالي:

 المسألة. طريقة تقديـ وعرض -ٔ
 فيـ المسألة واستيعابيا. -ٕ
 الكفاءة في المغة. -ٖ
 الفروؽ الفردية واألسموب المعرفي والقدرات الفعمية. -ٗ
 الخمفية المعرفية. -٘
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ضعف حصيمة الطالب مف الخطط واالستراتيجيات والمقترحات العامة المساعدة في  -ٙ
 اكتشاؼ الحل.

 الالمباالة.العمميات االنفعالية، الدافع، الرغبة، الممل، القمق،  -ٚ

 :ودور المعمـ فييا المفظية الرياضيةأساليب تنمية ميارات حل المسائل 

، ي ْبرز المفظية الرياضيةأبرز العوامل التي تؤثر في عممية حل التالمذة لممسائل  بعد تحديد     
دور المعمـ في مساعدة تالمذتو عمى تجاوز العقبات والتغمب عمى الصعوبات، والسعي 

 ميارات حل المسائل الرياضية وتنمية ميارات التفكير لدييـ.إلكسابيـ 

كف لمتالمذة أف التي يم المفظية الرياضيةعمى المعمـ أف يكوف واعيا  في اختيار المسائل و      
ىناؾ عدة معايير يجب أف توضع في االعتبار عند انتقاء ىذه ينجحوا في حميا، حيث أف 

 :(691ـ، ص2011) عطيفيكما يوضحيا  ىمياأ المسائل قبل طرحيا لمتالمذة، ومف 

 أف تكوف المسألة ميمة رياضيا . -ٔ
 أف يدخل في سياؽ المسألة أشياء حياتية وحقيقية، أو محاكاة واضحة ألشياء حقيقية. -ٕ
 أف تطرح المسألة فرصا  لمستويات مختمفة مف الحموؿ. -ٖ
نفس البنية أف يكوف مف الممكف تكويف مواقف أخرػ مف المسألة بشرط أف يكوف ليا  -ٗ

 الرياضية.

أىـ  واجبات المعمـ مساعدة التمميذ مساعدة  أف مف(  (Polya, 1973ويرػ بوليا      
طبيعية حذرة ال تطفل فييا وال اقحاـ، فيقوـ المعمـ بإلقاء أسئمة وتوجييات عامة ُترشد التمميذ 
إلى الطريق الذؼ يجب أف يسمكو لحل المسألة، وعمى المعمـ أف ييدؼ إلى أمريف عندما 

عدة الطالب عمى حل المسألة التي بيف يديو، مسا األوؿ:يمقي توجييا  أو سؤاال  إلى تالميذه، 
 التمميذ كي يتمكف مف حل مسائل في المستقبل.  قدرات: أف ينمي الثانيو 

 الميارات تنمية عمى الرياضيات تدريس مجاؿ في عديدة تربوية كتابات أكدت وقد     
 .خاصة بصفة المفظية الرياضية المسائل حل ميارات ثـ ومف، عامة بصفة الرياضية

مجموعة مف المبادغ لتدريس حل  184-185)صص ـ، (1993ل بفقد وضع      
، وىي تمثل دلياًل إرشاديًا لممعمـلمتالمذة، وترػ الباحثة أنيا  المفظية الرياضيةالمسائل 
 كالتالي:
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 ع التالمذة عمى أف يستخدموا استراتيجيات منفردة.جّ ش   -ٔ
ّجع -ٕ  التفكير التباعدؼ االبتكارؼ. ش 
 التوازف ما بيف العمل الجماعي والعمل الفردؼ عند حل المسألة.حافع عمى  -ٖ
 أعِط التالمذة الكثير مف التدريبات لحل المسائل. -ٗ
ّجع -٘  األسئمة مرارا  وتكرارا . ش 
تأكد مف أف التالمذة متمكنوف مف المتطمبات السابقة الالزمة لحل المسألة مف مفاىيـ  -ٙ

 لحل.وحقائق وميارات ومبادغ قبل أف يبدؤوا في ا
ّجع -ٚ  أنفسيـ مسائل رياضية وأف يجدوا بأنفسيـ حموال  ليا.التالمذة عمى أف يكتشفوا ب ش 
ّجع -ٛ  الحدس واالبتكار والتحميل المنطقي. ش 
 ىيئ جوا  مف االرتياح وعدـ التوتر داخل الفصل أثناء دروس حل المسائل. -ٜ
 ة.صعوبات، قدـ اقتراحات معاونة ال حموال  كامم عندما يواجو التالمذة -ٓٔ
ألِق أسئمة تكوف بدرجة كافية مف العمومية يمكف مف تطبيقيا في حل أنواع مختمفة مف        -ٔٔ

 المسائل باإلضافة إلى مسألة موضع الدراسة.
 تحاشى أف تقدـ اقتراحات لمتالمذة تجعل الحل واضحا  تماما . -ٕٔ
نت أسئمتؾ ألِق األسئمة وقدـ اقتراحات يمكف أف تأتي مف عند التالمذة أنفسيـ، فإذا كا -ٖٔ

واقتراحاتؾ بعيدة تماما  عف إدراؾ التالمذة فإنيا قد تضعف األمل لدييـ في التفكير في 
 مثميا، كما أنيـ قد يروف في حل المسألة أمال  بعيد المناؿ.

الذيف يستخدموف استراتيجيات جيدة والذيف يحصموف عمى  ـ حوافز إيجابية لمتالمذةدّ ق   -ٗٔ
 إجابات صحيحة.

بيدؼ  المفظية المسائل حللتحسيف تدريس  نموذجا   205)ـ، ص(1997متولىوقدـ      
تنمية ميارات التعامل مع ىذه النوعية مف المسائل، بحيث يتمثل في إعداد مجموعة مف 

 األسئمة المعدة سابقا ، وذلؾ عمى النحو التالي:
 :المسألة فيـب أسئمة تتعمق أواًل:

 عف إجابتؾ خالؿ مف ،األساسية عناصرىا إلى تحميميا وحاوؿ جيدا   المعطاة المسألة اقرأ
 :التالية األسئمة

 المسألة؟ في المعطاة المعمومات ما .ٔ
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 ىذه وما نظرؾ؟ وجية مف المسألة، لحل الزمة ناقصة معمومات توجد ىل .ٕ
 المعمومات؟

 المعمومات؟" ىذه فما،  وجدت "إف الحل؟ في تفيد ال زائدة معمومات توجد ىل .ٖ
 .كراستؾ الكاممة "المعطيات والمطموب" في المعمومات اكتب .ٗ

 :لمحل التخطيطب أسئمة تتعمق ثانيًا:    

 لمحل؟ األولى الخطوة في تحتاجيا التي الحسابية العممية ما .ٔ
إف كاف ىناؾ خطوة " لمحل؟ الثانية الخطوة في تحتاجيا التي الحسابية العممية ما .ٕ

 ".ثانية
 الرياضية الصور أحد إلى الحالية المفظية الصورة مف المسألة ترجمة تستطيع ىل .ٖ

 ؟(جداوؿ -رسـو -معادالت) األخرػ 
 مرتبة؟ صورة في الحل خطوات كتابة تستطيع ىل .ٗ

 :الحل تنفيذب أسئمة تتعمقثالثًا: 

 األولى؟ الخطوة في الحسابية العممية إجراء تستطيع ىل .ٔ
 الثانية؟ الخطوة في الحسابية العممية إجراء تستطيع ىل .ٕ
 .ككل المسألة في الحسابية العمميات بتنفيذ قـ  .ٖ
 .لممسألة النيائي الحل اكتب ؟المسألة لحل النيائية الصورة ما .ٗ

 

 :الحل صحة مف التحققب أسئمة تتعمقرابعًا: 

 صورة؟ أبسط في إليو توصمت الذؼ الحل ىل .ٔ
 صحيحة؟ الحل خطوات مف خطوة كل في بيا قمت التي الحسابية العمميات ىل .ٕ
 ."ذلؾ أمكنؾ إف – لمحل أخرػ  طريقة كتب"الممسألة؟  آخر حل تقديـ تستطيع ىل .ٖ

عدد مف اإلجراءات التي يمكف لممعمـ  إلى 19-23)صص ـ، (2005حسب هللا وتوصل       
 استخداميا لمساعدة  تالمذتو في حل المسائل، وىي كالتالي:

 .التأكد مف أف تالمذتؾ يفيموف المسألةأواًل: 

 :المعمـ لمتحقق مف ذلؾواألسئمة التالية ترشد 

 ىل يفيـ التالمذة معنى األلفاظ الموجودة في المسألة؟ 
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 ىل يأخذ التالمذة  في االعتبار كل المعمومات المعطاة في المشكمة؟ 
 ىل يستطيع التالمذة تحديد طبيعة المطموب مف المسألة؟ 
 أؼ يعيدوف صياغتيا بأنفسيـ؟ ىل يستطيع التالمذة التعبير عف المسألة بألفاظيـ؛ 
 وىل مف الممكف أف يوضحوا المسألة برسـ تخطيطي كمما كاف ذلؾ مناسبا ؟ 
مساعدة التالمذة عمى جمع األفكار المتصمة بالمسألة لمساعدتيـ عمى ابتكار خطة ثانيًا: 
 :ويحقق المعمـ ذلؾ مف خالؿ. الحل

   الحل االفتراضي مساعدة التالمذة عمى تحميل الشروط المعطاة وأحيانا. 
 مساعدة التالمذة في الحصوؿ عمى المعمومات عف طريق تحميل مسألة مناظرة. 
 مساعدة التالمذة عمى النظر إلى المسألة برؤية مختمفة. 
 .تقديـ الدعـ المناسب لمتالمذة والذي يقودىـ إلى حل المسألةثالثًا: 

 المحققة لذلؾ:ومف األساليب 

  المسألة.تشجيع التالمذة عمى حل 
 .إعطاء التالمذة الوقت الكافي لمتمعف في المسألة وبحثيا 
 .عدـ عقاب التالمذة عمى اقتراح خطط ال توصل لمحل 
  إعطاء التالمذة ممحوظة أو لمحة تساعد في الحل وبصفة خاصة لمتالمذة الذيف تنتابيـ

 حالة يأس مف الوصوؿ لمحل.
 .تشجيع التالمذة عمى صياغة وفحص التخمينات 
جراءاتيا:تشجيع التالمذة عمى ارابعًا:   لتأمل في حل المسألة وا 

 ويمكف لممعمـ أف يستخدـ لتحقيق ىذا اإلجراء

 تشجيع التالميذ عمى بحث وتقديـ طرؽ بديمة لحل المسألة. 
 محاولة تحدؼ تفكير التالمذة. 

 

 الصعوبات التي تواجو التالمذة في حل المسألة:

 184-185 صص ـ، 2010وأبو أسعد، ؛  43ـ، ص2010 ) الشافعي، مفاتفق كل  قد     
؛  وحمزة والبالونة،  325 ـ، ص2010؛ وأبو زينة،  198 ـ، ص2010؛ وعريفج وسميماف، 
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مف الصعوبات  عمى مجموعة696) ـ، ص2011، وعطيفي؛  170-171 صص ـ، 2011
 وتمخصيا الباحثة بالتالي:، المفظية الرياضيةالتي تواجو التالمذة عند حميـ لممسائل 

ضعف قدرات التالمذة القرائية وقدرتيـ عمى التفسير، ووجود عادات سيئة في القراءة  -ٔ
 باإلضافة إلى ضعف المفردات المغوية ذات الصمة بالمسألة لدػ التمميذ.

 ضعف التمكف مف المبادغ والقوانيف والمفاىيـ والعمميات والميارات األساسية. -ٕ
لمسألة واستيعابيا، وعدـ القدرة عمى تمييز الحقائق الكمية والعالقات اإلخفاؽ في فيـ ا -ٖ

 المتضمنة في المسألة وتفسيرىا، أؼ ضعف القدرة عمى تحميل المسألة.
 ضعف القدرة عمى التخميف والتقدير مف أجل الحصوؿ عمى جواب سريع. -ٗ
 الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبع في حل المسألة. -٘
 تحديد المعطيات والمطموب في المسألة. القدرة عمى ضعف -ٙ
 القدرة عمى اختيار األساليب المناسبة لمحل. ضعف -ٚ
 ضعف خطة حل المسألة، وعدـ تنظيميا. -ٛ
 ضعف القدرة عمى التفكير االستداللي، والتسمسل في خطوات الحل. -ٜ
 الصعوبة في ترجمة المسألة المفظية إلى جمل وعالقات عددية. -ٓٔ
 حكـ عمى مدػ صالحية اإلجابات.أو ال الصعوبة في التقويـ -ٔٔ

 

في مجاؿ  كبيرةويتضح مف ىذا المحور، أف تدريس المسائل المفظية الرياضية احتل مكانة      
تداخل العوامل المؤثرة فييا، ولذلؾ قد يكوف الخوض كثرة التعقيد لبتمتاز  نياحيث إالرياضيات، 

أنو ال بد مف  الجدير بالذكر ، ولكففي ىذا المجاؿ ميما اتسع غير كاؼ  لتغطية جوانبو
األمر الذؼ يستوجب معرفة ىذا  ،المسائل المفظية الرياضيةحل تنمية ميارات ب ىتماـاال

مف كونيا بع اىذا االىتماـ نلتنمية قدرات التالمذة عمى حميا، و عديدة  ومداخل استراتيجيات
ياضي بأشكالو المختمفة مثل ممارسة التفكير الر لالمناخ الخصب لتنمية ميارات التفكير العميا، و 

 التفكير المنطقي، والتفكير الكمي، والتفكير االستداللي.
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 لثالفصل الثا

 الدراسات السابقة

 

 

 

 

 

 

  



 

50 

 لثالفصل الثا

 الدراسات السابقة

 ألوؿا محوريف خالؿ مف الحالية بالدراسةالمتعمقة  السابقة الدراسات الفصل ىذا يعرض     
مرتبة زمنيا  مف  وىيالرياضية،  المسائل المفظية في يتمثل والثاني، القصص الرقمية في يتمثل

 األحدث إلى األقدـ .
 وفق المنيجية التالية:يا قد تـ تناولف     

تحديد ىدؼ الدراسة ، ومنيجيا، وعينتيا، وأدواتيا المستخدمة، وأىـ النتائج المرتبطة بالدراسة 
 عمى الدراسات السابقة مجتمعة.الحالية، ثـ التعقيب العاـ 

 
 المحور األوؿ : دراسات تناولت القصص الرقمية:

 اسات السابقة التي تختص في القصص الرقميةر يستعرض ىذا المحور مجموعة  مف الد     
 النظرؼ  الطار؛ بيدؼ اإلفادة منيا في إثراء امصورةرسوـ متحركة وقصص  مف يقاربيا وما

واالستفادة منيا في تفسير  والوقوؼ عمى ما توصمت إليو مف نتائجوتصميـ أدوات الدراسة، 
 . وىي كالتالي:نتائج الدراسة الحالية

 
 (ـ2016دراسة التتري )

أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات  أجريت ىذه الدراسة بيدؼ الكشف عف     
، التجريبي الدراسة المنيجاستخدمت وقد  بغزة، ائي لدػ طالب الصف الثالث األساسالفيـ القر 

عمى مجموعتيف األولى تجريبية عشوائيا  ( طالبا  تـ توزيعيـ 74وتكونت عينة الدراسة مف )
( طالبا  37( طالبا  درست باستخداـ القصص الرقمية والثانية الضابطة عددىا )37عددىا )

رات الفيـ القرائي أداة الدراسة في قائمة بميا تمثدرست باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتم
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  عفار ميارات الفيـ القرائي، وأظيرت نتائج الدراسة بواخت

درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيق  ي( بيف متوسط0.05مستوػ )
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ئي " الحرفي، االستنتاجي، النقدؼ" لصالح طمبة المجموعة البعدؼ الختبار  ميارات الفيـ القرا
 .التجريبية

 (ـ2015دراسة العريناف )

لكترونية في تنمية بعض القصص اإل استخداـفاعمية أجريت ىذه الدراسة بيدؼ تقصي      
وقد استخدمت  ،في مكة المكرمة الميارات المغوية "االستماع، والتحدث" لدػ رياض األطفاؿ

تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف طفال  ( 44وتكونت عينة الدراسة مف )دراسة منيج شبو التجريبي، ال
درست باستخداـ القصص الرقمية والثانية ضابطة عددىا  فال  ( ط22األولى تجريبية عددىا )

 يأداة الدراسة في قائمة ميارت تمثدرست باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتم فال  ( ط22)
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ  عف، وأظيرت نتائج الدراسة لتحدثاالستماع وا

التقييـ البعدؼ درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في  ي( بيف متوسط0.01)
 لميارتي االستماع والتحدث لصالح المجموعة التجريبية.

 (ـ2014دراسة الجرؼ )

توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاىيـ أجريت ىذه الدراسة بيدؼ تقصي فاعمية      
، المنيج التجريبيدراسة ساسي بغزة. وقد استخدمت الصف التاسع األالتكنولوجية لدػ طالبات ال

لى عشوائيا  إ وزيعيف( طالبة مف طالبات الصف التاسع تـ ت56وتكونت عينة الدراسة مف )
درست باستخداـ القصص الرقمية والثانية  بة( طال28ولى تجريبية عددىا )األ مجموعتيف

 ، وتمثمت أداة الدراسة فيدرست باستخداـ الطريقة االعتياديةة ( طالب28الضابطة عددىا )
وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند عف مقياس المفاىيـ التكنولوجية، وأظيرت نتائج الدراسة 

الضابطة في و  التجريبية تيفدرجات طالبات المجموعي متوسط( بيف 0.05مستوػ داللة )
المقياس البعدؼ لممفاىيـ التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية، كما وأظيرت النتائج وجود 

درجات طالبات المجموعة  ي( بيف متوسط0.05فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة )
ة قبل التطبيق بالقصص الرقمية وبعده لصالح التطبيق التجريبية في مقياس المفاىيـ التكنولوجي

 .البعدؼ
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 (ـ2013دراسة التعباف )

تصميـ القصة الرقمية أثر التفاعل بيف مدخميف  الكشف عفىدفت ىذه الدراسة إلى      
المتروؼ( عمى اكتساب المعرفة وتنمية ميارات -)المندفع تعمـالمتفرع(، واألسموب ال-الخطي)

 ت الدراسةاستخدمو   ،لدػ طالبات تكنولوجيا التعميـ في جامعة األقصى بغزة االبداعيالتفكير 
مف طالبات كمية  قصدية ، وتكونت عينة الدراسة مف عينة تطوعيةالتجريبي والوصفي المنيج

تجريبيتيف في  عشوائيا  الى مجموعتيف ـ( طالبة، تـ تقسيمي30التربية جامعة االقصى وعددىف )
واختبار لقياس ميارات  اختبار تحصيميفي الدراسة تمثمت أدوات ( طالبة، و 15) كل منيما

. وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود تأثير في اكتساب المعرفة لدػ الطالبات التفكير االبداعي
الالتي درسف بالتصميـ الخطي لمقصة الرقمية، وأيضا  الطالبات ذوؼ أسموب التعمـ المندفع، في 

 تصميـ مداخل بيف تفاعل أؼ يظير ولـ االبداعي، التفكير ميارة تنمية عمى تأثير يظير لـ يفح
 (.المتروؼ -المندفع) التعمـ وأسموب( المتفرع-الخطي) الرقمية القصة

 (ـ2013دراسة أبو مغنـ )

أجريت ىذه الدراسة بيدؼ تقصي فاعمية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات      
االجتماعية في التحصيل وتنمية القيـ األخالقية لدػ تالميذ المرحمة اإلعدادية في مدينة طما 
بمحافظة سوىاج بمصر، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي المعتمد 

( تمميذا  مف تالميذ 66المجموعتيف التجريبية والضابطة، وتكونت عينة الدراسة مف )عمى 
الصف الثاني اإلعدادؼ تـ اختيارىـ عشوائيا ، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي 
معرفي، مقياس القيـ األخالقية، بطاقة تقييـ القصة الرقمية، دليل ارشادؼ لمتمميذ لتطوير 

كما وأظيرت النتائج وجود دليل المعمـ الستخداـ القصص الرقمية التشاركية.  القصص الرقمية،
( بيف متوسطي درجات التالميذ في المجموعتيف 0.01عند مستوػ )فروؽ دالة إحصائيا  

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار التحصيمي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية،  
( بيف متوسطي درجات التالميذ في 0.01عند مستوػ )فروؽ دالة إحصائيا  كما وتوجد 

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ لمقياس القيـ األخالقية لصالح تالميذ 
 المجموعة التجريبية.
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 (ـ2013دراسة نوبي وآخروف )

في القصة  الثالثيةاألبعاد الثنائية و األبعاد التحقق مف أثر الصور ذات  ىدفت الدراسة إلى     
عمى تنمية الذكاء المكاني لدػ تمميذات الصف األوؿ االبتدائي بدولة الكويت ورضا اإللكتروني 

أولياء أمورىف عف مقرر المغة العربية، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة 
فئة، حيث خصصت المجموعة ( تمميذة مقسمة إلى ثالث مجموعات متكا75الدراسة مف )

( تمميذة، والمجموعة الثالثة مجموعة 25األولى والثانية كمجموعتيف تجريبيتيف في كل منيما )
( تمميذة، تمثمت أدوات الدراسة في اختبار رافف لممصفوفات، واختبار 25ضابطة عدد أفرادىا )

ات عف مقرر المغة العربية، عد المكعبات لبينيو، باإلضافة إلى مقياس رضا أولياء أمور التمميذ
وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيا  في نمو الذكاء المكاني لصالح تمميذات 
المجموعتيف التجريبيتيف )ثنائية األبعاد، وثالثية األبعاد(، كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة 

عف مقرر  الرضامقياس تيف في أبعاد تمميذات المجموعتيف التجريبيأولياء أمور إحصائيا  لصالح 
 .المغة العربية

 (ـ2012) قرباف دراسة

 المفاىيـ تنمية في المتحركة الرسوـ قصص استخداـ فاعمية تقصي إلى الدراسة ىدفت     
 شبو الدراسة المنيج واستخدمت ،المكرمة في مكة لرياض األطفاؿ االجتماعية والقيـ العممية

 إحداىما مجموعتيف عمى توزيعيـ عشوائيا   طفال  تـ( 50) مف الدراسة عينة وتكونت، التجريبي
 نتائج وأظيرت. مصور تحصيمي وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار، ضابطة واألخرػ  تجريبية
 التجريبية والضابطة في متوسط درجات المجموعتيف بيف احصائيا   دالة فروؽ  عف وجود الدراسة
كما  التجريبية، المجموعة لصالح االجتماعية والقيـ العممية المفاىيـ لمستوػ  البعدؼ القياس

 القبمي القياسي( بيف 0.05وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة )
 .االجتماعية لصالح القياس البعدؼ والقيـ العممية المفاىيـ والبعدؼ لمستويي

 (ـ2011) سميماف دراسة

 اكتساب في المصورة القصة أسموب استخداـ بيدؼ الكشف عف أثرالدراسة أجريت      
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 الدراسة واستخدمت. االبتدائي السادس الصف تمميذات لدػ االنجميزية المغة في جديدة مفردات 
عمى مجموعتيف  عشوائيا   تـ توزيعيـتمميذة، ( 66) مف الدراسة عينة وتكونت، التجريبي المنيج

والثانية الضابطة عددىا  ة المصورةدرست باستخداـ القص تمميذة( 33األولى تجريبية عددىا )
المفردات  اختبار أدوات الدراسة في ، وتمثمتدرست باستخداـ الطريقة االعتيادية تمميذة( 33)

 التجريبية المجموعتيف بيف احصائيا   دالة فروؽ  وجود وأظيرت نتائج الدراسة، الجديدة االنجميزية
 التجريبية. المجموعة لصالح االنجميزية المغة في جديدة مفردات اكتساب في والضابطة

 (ـ2011دراسة رضواف )

ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية الرسومات المتحركة في إكساب تالميذ الصف األوؿ      
اإلعدادؼ بعض ميارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمبيوتر في مادة الحاسب اآللي بمحافظة 
المنيا بمصر، واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة، وتكونت عينة 

( تمميذا  وتمميذة، تـ اختيارىـ مف مدرستيف مف المدارس الحكومية، وتمثمت 40مف ) الدراسة
حاسب أدوات الدراسة في اختبار التفكير الناقد، وبطاقة مالحظة أداء لميارات التعامل مع ال

( بيف 0.01الدراسة عف وجود فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة )، وأظيرت نتائج اآللي
التعامل مع  في الميذ المجموعة التجريبية في بطاقة مالحظة أداء التالميذمتوسطي درجات ت

لصالح التطبيق البعدؼ. كما وأظيرت  قبل التطبيق بالرسوـ المتحركة وبعده حاسب اآلليال
( بيف متوسطي درجات تالميذ 0.01النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيا  عند مستوػ داللة )

 لصالح التطبيق البعدؼ.التطبيق وبعده  قبل التفكير الناقدالمجموعة التجريبية في اختبار 

 (ـ2011دراسة أحمد )

أجريت ىذه الدراسة بيدؼ الكشف عف أثر استعماؿ الحاسوب واألسموب القصصي في      
تحصيل واستبقاء المعمومات لدػ طالبات الصف األوؿ المتوسط في مادة التاريخ في العراؽ، 

( طالبة تـ اختيارىـ 90واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
ثالث مجموعات متكافئة ومتساوية في العدد، حيث خصصت المجموعة  عشوائيا  مقسمة إلى

( طالبة، والمجموعة الثالثة مجموعة 30األولى والثانية كمجموعتيف تجريبيتيف في كل منيما )
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( طالبة، تمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي. وأظيرت نتائج الدراسة 30ضابطة عددىا )
المجموعتيف  طالبات تحصيلة بيف متوسط درجات داللة إحصائيعف وجود فروؽ ذات 

التي درست والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار لصالح التجريبية األولى  التجريبية األولى
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات و كما باستخداـ األسموب القصصي، 

تحصيل طالبات المجموعتيف التجريبية الثانية والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار لصالح 
روؽ ذات داللة وجود فراسة ، وأظيرت نتائج الدانية التي درست باستخداـ الحاسوبالثالتجريبية 

موعتيف التجريبية األولى والثانية والمجموعة إحصائية بيف متوسط درجات تحصيل طالبات المج
 الضابطة في االختبار المؤجل.

 (ـ 2011دراسة سحموؿ )

التوصل إلى أىـ ميارات القراءة والكتابة لمغة اإلنجميزية المطموب ىدفت الدراسة إلى      
يـ تنميتيا مف خالؿ برمجية تعميمية مبنية عمي الرسوـ المتحركة لدػ تالميذ مرحمة التعم

الرسوـ المتحركة بشقييا المعرفي  ىنية عمقياس مدػ قدرة البرمجية المقترحة المبو  األساسي،
والميارػ عمى تحقيق الترابط بيف ميارات القراءة والكتابة لمغة اإلنجميزية لدػ تالميذ مرحمة 

والمنيج األساسي بمحافظة دمياط بمصر، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي التعميـ 
( تمميذا  في المجموعة التجريبية 31( تمميذا  بواقع )64شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( تمميذا  في المجموعة الضابطة، وتمثمت أدوات الدراسة في استبانتيف األولى لتحديد 33و )
تحركة المطموبة ميارات لمغة اإلنجميزية المطموب تنميتيا، والثانية لتحديد ميارات الرسوـ الم

لبناء البرمجية، اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارتي القراءة والكتابة، بطاقة 
المالحظة لتقييـ الجانب الميارؼ لميارتي القراءة والكتابة. وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود 

عتيف ( بيف متوسطي درجات تالميذ المجمو 0.05فروؽ دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة )
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ لالختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات القراءة 
والكتابة لمغة اإلنجميزية، كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا  عند مستوػ داللة 

( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ 0.05)
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بطاقة المالحظة لمجانب الميارؼ لميارات القراءة والكتابة لمغة اإلنجميزية لصالح تالميذ ل
 المجموعة التجريبية.

 (Garrard D.,2011) جارارد دراسة

حيث أجريت  ،السردية لمكتابة كأداة الرقمية القصص فعالية تقييـ إلى الدراسة ىذه ىدفت     
االبتدائي في جنوب غرب إيرلندا، وقد  السادس الصف طالب كدراسة حالة عمى مجموعة مف

طالبا . وتمثمت أدوات  (22)مف  الدراسة عينة وتكونت استخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
 استخداـ أف إلى الدراسة نتائج وأظيرت. مالحظة، ومقابالت محددة زمنيا   الدراسة في بطاقة

، إضافية كمغة اإلنجميزية المغة تعمـ الطالب في عمى إيجابي أثر لو كاف الرقمية القصص
 رواية أف الدراسة أظيرت ذلؾ إلى باإلضافة، الخاصة االحتياجات ذوؼ  طالب خصوصا  
، "المنيج الدراسي في إيرلندا" إليصاؿ فعالة وسيمة بوصفيا استخداميا يمكف الرقمية القصص

 .واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخداـ في المعمـ خبرة وىذا يعتمد عمى

 (:ـ2010العويدي )

 لدػ القرائي االستيعاب مف المحوسبة القصة أثر عف الكشف إلى الدراسة ىذه ىدفت     
وقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت  إربد، مدينة في األساس الثاني تالميذ الصف

مجموعتيف األولى تجريبية  عمىعشوائيا  تـ توزيعيـ  وطالبة، حيث ( طالبا  43عينة الدراسة مف )
 طالبا   (23والثانية ضابطة عددىا ) محوسبة قصص ثالثدرست  وطالبة طالبا  ( 20عددىا )
 القصص مف قصة مطبوعة، وتمثمت أداة الدراسة في اختبار لكل ذاتيا القصصدرست  وطالبة
 20 مف اختبار كل تكوف  وقد واالستنتاجي، الحرفي بمستوييو القرائي االستيعاب يقيس الثالث

 تفوؽ  الدراسة عف نتائج أسفرت وقد. واالستنتاجي الحرفي المستوييف بيف مناصفة سؤاال ، توزعت
 المطبوعة القصة درست التي المجموعة عمى المحوسبة القصة درست التي التجريبية المجموعة

  واالستنتاجي(. الحرفي) االستيعابية القراءة مستويات مف مستوػ  كل في

 (ـ2010السمطاف )دراسة 

 ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ أسموب القصة المصورة عمى تحصيل تالميذ      
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الصف الخامس االبتدائي بمادة التعبير التحريرؼ بمالمو في السويد، وقد استخدمت الدراسة 
عمى عشوائيا  تـ توزيعيـ ( تمميذ وتمميذة 32المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

والثانية  ة المصورةدرست باستخداـ القص تمميذ وتمميذة( 16مجموعتيف األولى تجريبية عددىا )
، وتمثمت أداة الدراسة في درست باستخداـ الطريقة االعتيادية تمميذ وتمميذة (16ضابطة عددىا )

ند اختبار التعبير التحريرؼ، وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ع
( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في 0.01مستوػ داللة )

 االختبار البعدؼ لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

 (Wang & Zahan, 2010) وزىاف وانج دراسة

ثارة، اإلبداعي التفكير تنمية في الرقمية القصص استخداـ أثر تقصي إلى الدراسة ىدفت       وا 
 في الدراسة أدوات وتمثمت، االبتدائية المدارس لتالميذ الدراسي التحصيل وتنمية، لمتعمـ الدافعية
وتوصمت . اإلبداعي التفكير مقياس إلى باإلضافة لمتعمـ الدافعية ومقياس التحصيمي االختبار

ثارة اإلبداعي التفكير تنمية في الرقمية ذا فاعمية القصص نتائج الدراسة إلى أف استخداـ  وا 
 برامج إعداد في قدما   بالسعي الدراسة أوصت وقد، الدراسي التحصيل وتنمية لمتعمـ الدافعية
 تصبح بحيث التعميمية المنياج في الرقمية القصص دمج في المعمميف ميارات لتنمية تدريبية
 .ذاتييف متعمميف يصبحوا أف التالميذ وتمكف، نشطة مناىج

 (Yuksel et al.(2010 , وآخروف  يوكسل دراسة

 في والطمبة المعمميف لدػ الرقمية لمقصص التربوية االستخدامات تحديد إلى الدراسة ىدفت     
 مف مجموعة مف الدراسة عينة وتكونت، الوصفي واستخدمت الدراسة المنيج، الدوؿ بعض

 الدراسة أداة وتمثمت، دولة 26 في الرقمية القصصب وغيرىـ مف الميتميف والطالب المعمميف
، تعميمية أغراض في الرقمية لمقصص استخداميـ كيفية لتحديد اإلنترنت عبر استبياف في

 ويمكف الدراسية المواد مف لمعديد الطمبة تعمـ تدعـ الرقمية القصص أف الدراسة نتائج وأظيرت
 وتعمل، عاـ بشكل األكاديمي األداء تحسيف في وتسيـ، المواد تمؾ مف العديد تعمـ في توظيفيا
، التقنية الميارات، االجتماعية الميارات، الكتابة ميارات: ومنيا الميارات مف العديد تنمية عمى
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 كما وأظيرت، المتقدمة التفكير وميارات، الفنية الميارات، البحث ميارات، العرض ميارات
 عمى التدريب مف لمزيد ومعمميف طمبة مف الرقمية القصص مف مستخدمي العديد حاجة النتائج
تعممية بأكبر قدر  تعميمية كوسيمة منيا لالستفادة فعالية، أكثر بصورة التقنية تمؾ استخداـ كيفية
 .ممكف

 (ـ2009دراسة شيمي )

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر نمط رواية القصة الرقمية القائمة عمى الويب عمى التحصيل      
وتنمية بعض ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحوىا في مصر، وقد استخدمت الدراسة المنيج 

( طالبا  وطالبة مف المستوػ األوؿ والثاني بقسـ 80شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
، مقسمة إلى أربع مجموعات متكافئة، حيث تك نولوجيا التعميـ بكمية التربية في جامعة الفيـو

خصصت المجموعة األولى والثانية والثالثة كمجموعات تجريبية )المرئية، المسموعة، المكتوبة( 
( طالبا  20( طالبا  وطالبة، والمجموعة الرابعة مجموعة ضابطة عدد أفرادىا )20في كل منيما )

 30 وطالبة اعتمدت الطريقة االعتيادية، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي مكوف مف 
فقرة صواب وخطأ، ومقياس ميارات التفكير الناقد، ومقياس االتجاه نحو استخداـ رواية القصة 
الرقمية. وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ طالب المجموعات التجريبية الثالث وخاصة المجموعة 

يجابية في التجر  يبية المرئية والمجموعة التجريبية المكتوبة عمى الترتيب كانوا أكثر حماسة وا 
التعمـ وأكثرىـ تعاونا  فيما بينيـ، كما وأكدت النتائج اسياـ رواية القصة الرقمية بأنماطيا الثالثة 
يل بشكل كبير في تنمية تحصيل الطالب، وبعض ميارات التفكير الناقد، باإلضافة إلى تعد

 واضح في اتجاىات طالب وطالبات المجموعات التجريبية الثالث نحو استخداميا.

 (ـ2007دراسة آؿ تميـ )

ىدفت الدراسة إلى تقصي فاعمية استخداـ القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة في      
عالج صعوبات القراءة الجيرية لدػ تالميذ الصف الثالث االبتدائي، واستخدمت الدراسة المنيج 

( تمميذا  تـ توزيعيـ عشوائيا  إلى مجموعتيف حيث 64شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( تمميذا ، وتمثمت 32( تمميذا ، والمجموعة الضابطة مف )32ت المجموعة التجريبية مف )تكون



 

59 

أدوات الدراسة في قائمة بصعوبات القراءة الجيرية، واختبار القراءة الجيرية المتدرج )حسف 
شحاتة بصورتيو أ،ب(، وبطاقة رصد صعوبات األخطاء في االختبار البعدؼ والقبمي، واستبانة 

دػ مالءمة التسجيل الصوتي لمقصص المسجمة عمى القرص المدمج. وأسفرت نتائج لمعرفة م
الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي عدد أخطاء تالميذ المجموعتيف 
التجريبية والضابطة في صعوبات القراءة الجيرية لصالح تالميذ المجموعة الضابطة في 

 التطبيق البعدؼ.

 اسات المحور األوؿ:عمى در  قيبالتع

التي تناولت القصص الرقمية، الحظت الباحثة تنوعا  لدراسات وتحميل ا بعد استعراض     
 كبيرا ، فقد سجمت الباحثة المالحظات التالية عمى ىذا المحور:

 : األىداؼفيما يتعمق  -1
 ومالتعرؼ إلى مدػ فاعمية القصص الرقمية في اأىداؼ الدراسات السابقة  تمحورت
، والقصص اإللكترونية أو المسجمة  الرسوـ المتحركة والقصص المصورة مف يقاربيا

 :، فيناؾفي مجموعة مف المتغيراتعمى أقراص مدمجة 
 دراسات اىتمت بالقصص الرقمية لمعرفة فاعميتيا في 

 (.ـ2010، العويدؼ )(ـ2016)التترؼ دراسة  :مثل تنمية ميارات الفيـ القرائي -
 ـ(.(2014 لجرؼدراسة ا :التكنولوجية مثلتنمية المفاىيـ  -
 .(ـ2013) التعبافدراسة  :مثل في اكتساب المعرفة وتنمية التفكير اإلبداعي -
ثا -  :مثل ة الدافعية لمتعمـ وتنمية التحصيل الدراسير تنمية التفكير اإلبداعي وا 

 .(Wang & Zahan, 2010)وانج وزىاف دراسة 
 مثل: دراسةا الناقد واالتجاه نحوىتنمية التحصيل وبعض ميارات التفكير  -

 .(ـ2009 )شيمي
  مسجمة عمى أقراص مدمجة القصص الالقصص اإللكترونية أو بدراسات اىتمت

 لمعرفة فاعميتيا في
 .(ـ2015)العرينافدراسة  :مثل الميارات المغويةتنمية بعض  -
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دراسة  :مثل ء المكاني ورضا أولياء األمور عف مقرر المغة العربيةاتنمية الذك -
 .(ـ2013) نوبي وآخروف 

 ـ(.( 2011أحمددراسة  :مثل المعمومات واستبقاءتحصيل  -
 .(ـ2007) آؿ تميـدراسة  :عالج صعوبات القراءة الجيرية مثل -

 فاعميتيا في مدى دراسات اىتمت بالقصص المصورة لمعرفة 
 .(ـ(2011 سميمافدراسة  :مثل جديدة في المغة اإلنجميزيةاكتساب مفردات  -
 .(ـ2010) السمطافدراسة  :التحصيل مثل تنمية -

 دراسات اىتمت بالرسـو المتحركة لمعرفة مدى فاعميتيا في 
 .(ـ2012 )قرباف دراسة  :تنمية المفاىيـ والقيـ االجتماعية مثل -
 سحموؿدراسة  :اكتساب ميارات القراءة والكتابة في المغة اإلنجميزية مثل -

(2011). 
دراسة   :الناقدة والتعامل مع الكمبيوتر مثلاكتساب بعض ميارات التفكير  -

 .(ـ(2011 رضواف
 دراسات اىتمت بالقصص الرقمية التفاعمية )التشاركية( لمعرفة مدى فاعميتيا في 

 .(ـ2013) أبو مغنـدراسة   :تنمية التحصيل وتنمية القيـ األخالقية مثل -

 القصص الرقمية كأداةـ فعالية تقيي ( فيGarrard D.,2011د )ر جاراوتفردت دراسة      
 لمكتابة السردية.

ص الرقمية مف خالؿ الدراسات السابقة في تناوليا القص وبيذا اتفقت الدراسة الحالية مع     
 ىذه الدراسة فيدفت فاعميتيا، بينما اختمفت في مضموف فاعمية ىذه القصص. تقصيتوظيفيا ل

 المفظية الرياضية. مسائلقمية في تنمية ميارات حل الية القصص الر مإلى قياس فاع

 :المنيجفيما يتعمق ب  -2
في المنيج الذؼ تـ اتباعو حيث استخدمت المنيج قد اختمفت الدراسات السابقة       

، (ـ2013)التعباف (، و ـ2014)الجرؼ ، ـ(2016) التترؼ  :التجريبي دراسة كل مف
 السمطاف(، و ـ2011) أحمد(، و ـ2011) سميماف(، و ـ2013) نوبي وآخروف و 
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المنيج شبو التجريبي  تاستخدموىناؾ بعض الدراسات  (.ـ2010العويدؼ ) (،ـ2010)
، (ـ(2011رضواف(، و ـ2012)قرباف و  ـ(،2013)أبو مغنـ و  ـ(،(2015لعريناف ا مثل:

مثل:  المنيج التجريبي والوصفي. ومف الدراسات مف استخدمت (ـ2007) آؿ تميـو 
ومنيا مف استخدمت المنيج  (Garrard D.,2011).وجارارد، ـ((2011 سحموؿ

                     يوكسل وآخروف  (، ودراسةـ2009مثل: شيمي ) الوصفي وشبو التجريبي
(, 2010.Yuksel et alاستخدمت ) المنيج الوصفي. 

الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي  بعض بذلؾ اتفقت الدراسة الحالية معو      
 كمنيج مناسب ليذه الدراسة.

 العينة:فيما يتعمق ب  -3
ففي معظميا حيث اشتممت مراحل دراسية مختمفة،  تنوعت عينات الدراسة السابقة

حيث تناولت دراسات تالمذة ما قبل المدرسة مثل دراسة كل مف اىتمت بطمبة المدارس 
 بتدائيةالمرحمة اال، بينما تناولت دراسات تالمذة (ـ2012قرباف، ؛  ـ2013)العريناف، 

؛  ـ2011سميماف، ؛  ـ2013نوبي وآخروف، ؛ ـ 2016)التترؼ، مثل دراسة كل مف 
 ؛ 2010السمطاف، ؛  ـ 2010العويدؼ ؛  Garrard D.,2011؛  ـ2011سحموؿ، 

Wang & Zahan, 2010   تناولت المرحمة ومف الدراسات مف ، (ـ2007آؿ تميـ، ؛
 2011رضواف، ؛  ـ2013و مغنـ، ؛ أب ـ2014)الجرؼ، مثل دراسة كل مف  اإلعدادية

)التعباف،  مثل دراسة كل مف المرحمة الجامعيةومنيا مف تناوؿ  ،(ـ2011 أحمد، ؛ ـ
طالب  (Yuksel et al.(2010 في حيف تناولت دراسة  ،(ـ2009شيمي، ؛ ـ 2013

  ومعمميف.

وخاصة بتدائية المرحمة اال عينتياتناولت  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التياتفقت       
 ( بينما اختمفتـ2007) آؿ تميـدراسة و  ،(ـ2016) التترؼ وىي دراسة  الصف الثالث األساس

 .مع غيرىا
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 األدوات:فيما يتعمق ب  -4
 الدراسات استخدمت بعضف ،تنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع المتغيرات التابعة ليا

نوبي  ؛ ـ2013أبو مغنـ، ؛ ـ 2014الجرؼ،  ؛ ـ2016)التترؼ، ا  مثل: دراسة اختبار 
أحمد، ؛  ـ2011رضواف، ؛  ـ2011سميماف، ؛  ـ2012قرباف، ؛  ـ2013وآخروف، 

؛  Wang & Zahan, 2010؛  ـ2010لسمطاف، ؛ اـ  2010العويدؼ  ؛ ـ2011
 وىناؾ مف استخدـ بطاقة مالحظة مثل: دراسة(، ـ2007آؿ تميـ، ؛ ـ 2009شيمي، 

(Garrard D.,2011 ـ2011 ،؛ رضواف) 2010 ,، بينما دراسة). Yuksel et al ؛
)نوبي وآخروف، ( استخدمت استبياف، كما واستخدمت دراسة كل مف ـ2011سحموؿ، 

( ـ2009شيمي، ؛  Wang & Zahan, 2010 ؛ ـ2013و مغنـ، بأ؛  ـ2013
أو  مقياس دافعيةمثل مقياس اتجاه أو  الدراسة ىدؼمقياس ولكف يختمف بحسب 

 .مقياس رضا أولياء األمورأو  مقياس القيـ األخالقية

مع الدراسات السابقة التي استخدمت اختبار، حيث تـ استخداـ لدراسة الحالية اتفقت ا     
 .المسائل المفظية الرياضيةميارات اختبار 

 :بالنتائجفيما يتعمق  -5
فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية  معظـ الدراسات السابقة نتائج أظيرت     

(، ودراسة ـ2014) لجرؼ، دراسة ا(ـ2016)التترؼ مثل: دراسة  العديد مف المتغيرات
 Yuksel)يوكسل وآخروف  ، ودراسة(ـ2013) نوبي وآخروف ودراسة  ،(ـ2013) التعباف

et al.,2010)  وانج وزىاف ودراسة ،(ـ(2011 رضواف، دراسة (Wang & Zahan, 

  .(ـ (2010، العويدؼ(ـ2010) السمطاف، دراسة (2010

 استفادت الباحثة مف دراسات المحور األوؿ في النقاط التالية:

 .التعرؼ إلى خطوات بناء وتصميـ القصص الرقمية -
 التعرؼ إلى ماىية القصص الرقمية. -
 دليل المعمـ.إعداد  -
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تخدـ التي والمجالت العممية الكتب العديد مف  إلىتنظيـ اإلطار النظرؼ، والتعرؼ  -
 .وتثرؼ الدراسة الحالية

 تفسير نتائج الدراسة الحالية. -
 

 :المفظية الرياضيةالمحور الثاني : دراسات تناولت المسائل 

، فقد تـ إجراء العديد مف الدراسات بيدؼ المفظية الرياضيةنظرا  ألىمية حل المسألة      
 تنميتيا، ومف ىذه الدراسات: فيالكشف عف أنسب الطرؽ التي تساعد 

 
 (ـ2015دراسة جمعة )

فاعمية برنامج تعميمي محوسب بالتمثيالت الرياضية في تنمية  تقصيىدفت الدراسة إلى      
بغزة، واستخدمت الدراسة  األساسة لدػ طالبات الصف الخامس ميارة حل المسألة الرياضي

األولى  ،عمى مجموعتيف فتـ توزيعي طالبة   (89المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
 ،درست باستخداـ البرنامج التعميمي المحوسب بالتمثيالت الرياضية ( طالبة  43تجريبية عددىا )

درست باستخداـ الطريقة التقميدية، وتمثمت أداة الدراسة في  ( طالبة  46والثانية الضابطة عددىا )
اختبار ميارات حل المسائل الرياضية وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

درجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة في  ي( بيف متوسط0.05عند مستوػ )
 .ياضية وذلؾ لصالح طالبات المجموعة التجريبيةالتطبيق البعدؼ الختبار حل المسائل الر 

 (ـ2014دراسة الحربي )

ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف التمثيالت الرياضية المتعددة وحل المسائل المفظية      
لدػ طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة القصيـ في المممكة العربية السعودية، واستخدمت 

( طالبا  تـ اختيارىـ مف 150وصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف )في الدراسة المنيج ال
الدراسة في اختبار التمثيالت الرياضية المتعددة واختبار حل  تامدارس عشوائيا ، وتمثمت أدا ٗ

المسائل المفظية، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بيف التمثيالت الرياضية 
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، والجداوؿ، والرموز، واأللفاظ (، وبيف قدرة المتعددة ) باستخ طالب عمى حل الداـ الرسـو
 المسائل المفظية التي تتضمف في حميا.

 (ـ2014دراسة توبة )

الرياضية عمى استيعاب  أثر استراتيجية النمذجةبيدؼ الكشف عف  الدراسة أجريت ىذه     
المفاىيـ وحل المسائل الرياضية في وحدة القياس لطالب الصف السابع األساسي في نابمس، 

( طالبة تـ توزيعيـ إلى 76استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
النمذجة الرياضية، ( طالبة درست باستخداـ استراتيجية 38األولى تجريبية عددىا ) ،مجموعتيف

( طالبة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتمثمت أداتا الدراسة 38والثانية الضابطة عددىا)
في اختبار استيعاب المفاىيـ واختبار حل المسائل المفظية. وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود 

مجموعتيف درجات طالبات ال ي( بيف متوسط0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ )
كما  ،وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية

ي ( بيف متوسط0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ )النتائج إلى  توصمتو 
اختبار حل المسائل الرياضية لصالح في درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة 

 .التجريبيةالمجموعة 

 (ـ2013دراسة السممي )

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حل المشكمة      
الرياضية لدػ طالب المرحمة االبتدائية بمكة المكرمة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، 

رابع االبتدائي، حيث تـ ( معمما  مف معممي رياضيات الصف ال25وتكونت عينة الدراسة مف )
( 28اختيار العينة بالطريقة الطبقية، وتمثمت أداة الدراسة في بطاقة مالحظة حيث تكونت مف )

ميارة موزعة عمى خطوات حل المشكمة الرياضية: فيـ المشكمة، وضع خطة لمحل، تنفيذ خطة 
 الحل، التحقق مف صحة الحل. وأظيرت نتائج الدراسة التالي:

درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات فيـ المشكمة كاف بمستوػ متوسط  .ٔ
 بينما درجة إسياميـ في تنمية ميارات: وضع خطة لمحل، تنفيذ خطة الحل، التحقق 
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 مف صحة الحل كاف بمستوػ منخفض.
درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حل المشكمة الرياضية ككل كاف  .ٕ

 خفض.بمستوػ من

 (ـ2013دراسة حسف )

فاعمية استراتيجية المحطات العممية في حل المسائل الرياضية  تقصيىدفت الدراسة إلى      
استخدمت الدراسة قد والميل نحو المادة لدػ تمميذات الصف الخامس االبتدائي في بغداد، و 

 مجموعتيف األولى إلىتوزيعيف ( تمميذة، تـ 56المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
والثانية الضابطة  ،( طالبة درست باستخداـ استراتيجية المحطات العممية30تجريبية عددىا )

حل الدراسة في اختبار تا ( طالبة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتمثمت أدا26عددىا )
الميل  ياسمق( فقرة موضوعية مف نوع اختيار مف متعدد، و (27المسائل الرياضية المكوف مف 

نحو مادة  الرياضيات. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ 
درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار حل  ي( بيف متوسط0.05)

وجود فروؽ ذات إلى نتائج ، كما وتوصمت الوذلؾ لصالح المجموعة التجريبية المسائل الرياضية
درجات تمميذات المجموعتيف التجريبية  ي( بيف متوسط0.05ة إحصائية عند مستوػ )دالل

 .والضابطة في مقياس الميل نحو مادة الرياضيات وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية

 ( :  ـ2012دراسة العالوؿ )

أثر توظيف بعض استراتيجيات التعمـ النشط بيدؼ الكشف عف  الدراسة أجريت ىذه     
ة المنيج، األلعاب التعميمية، التعمـ التعاوني" في تنمية ميارات حل المسألة الرياضي"مسرحة 

منيج شبو التجريبي، وتكونت البغزة، وقد استخدمت الدراسة  لدػ طالبات الصف الرابع األساس
( طالبة 39مجموعتيف األولى تجريبية عددىا ) إلى( طالبة، تـ توزيعيف 78عينة الدراسة مف )

( طالبة درست 39باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط، والثانية الضابطة عددىا )درست 
باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتمثمت أداة الدراسة باختبار ميارات حل المسألة الرياضية في 

( 0.05نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية ) سفرتوحدتي الضرب والقسمة، وأ
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ت طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيق  البعدؼ الختبار بيف متوسطي درجا
 .ميارات حل المسألة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية

 (ـ2011دراسة الزعبي )

أثر الصياغة المفظية وموقع المطموب في قدرة بيدؼ الكشف عف  الدراسة أجريت ىذه     
المفظية المرتبطة بالكسور العادية في األردف، طمبة الصف الخامس عمى حل المسائل 

( طالبا  وطالبة، حيث تـ 400واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( مدراس إناث بالطريقة العشوائية العنقودية ثـ توزيع الطمبة إلى 5( مدارس ذكور و)5اختيار )

راسة في اختبار حل المسائل المفظية مكوف مف مجموعات في كل مدرسة، وتمثمت أداة الد (4)
وجود فروؽ في أداء الطمبة يعزػ لكل شكل مف  ( مسائل لفظية، وأظيرت نتائج الدراسة5)

النتائج أشكاؿ الصياغة )طويل أو مختصر(، وموقع المطموب )بداية أـ نياية(، كما وأظيرت 
 ياغة وموقع المطموب.عدـ وجود فروؽ في أداء الطمبة تعزػ لمتفاعل عمى شكل الص

 ( ـ2011دراسة عطيفي )

أثر استراتيجية مقترحة معينة عمى قراءة المسائل بيدؼ الكشف عف  الدراسة أجريت ىذه     
المفظية الرياضية عمى تنمية ميارات حل المسائل المفظية لدػ تالميذ المرحمة االبتدائية وعمى 

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة تعديل االتجاه نحو المسألة المفظية لدييـ، 
( تمميذ وتمميذة تـ توزيعيـ عشوائيا  في مجموعتيف، األولى التجريبية عددىا 100الدراسة مف )

( تمميذا  50الثانية ضابطة عددىا )و ( تمميذ وتمميذة درست باستخداـ االستراتيجية المقترحة، 50)
تيادية، وتمثمت أداتا الدراسة في اختبار المسائل المفظية وتمميذة درست باستخداـ الطريقة االع

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  المسائل المفظية، وأظيرت نتائج الدراسة ومقياس االتجاه نحو
( بيف درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار المسائل 0.01عند مستوػ )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  نتائجالوأظيرت كما  ،التجريبيةالمجموعة المفظية لصالح 

( بيف درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه نحو 0.01مستوػ )
 .التجريبيةالمجموعة المسائل المفظية لصالح 
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 (: ـ2010دراسة الشافعي )

ىدفت الدراسة إلى بناء وتجريب برنامج مقترح قائـ عمى المتشابيات لتنمية ميارات حل      
، وقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، بغزة المسألة الرياضية لدػ طالبات الصف التاسع

تـ توزيعيـ عشوائيا  في مجموعتيف، األولى التجريبية  ( طالبة  60وتكونت عينة الدراسة مف )
( 30الثانية ضابطة عددىا )و  المتشابيات، ةاستراتيجي درست باستخداـ ( طالبة  30) اعددى
اختبار ميارات حل في درست باستخداـ الطريقة االعتيادية، وتمثمت أدوات الدراسة  طالبة  

)ميارة تحديد المعطيات، وىي  ( أسئمة موزعة عمى أربع ميارات5) مكوف مف المسائل الرياضية
لمطموب، ميارة اختيار القانوف، وميارة إجراء المسألة وتنظيـ الحل(، وأظيرت ميارة تحديد ا

التجريبية تيف المجموع تنتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا  بيف متوسطي درجات طالبا
 .والضابطة في اختبار ميارات حل المسألة الرياضية لصالح طالبات المجموعة التجريبية

 (: Ozsoy & Ataman, 2009) أوزسوي وأتامافدراسة 

أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في التدريب الكشف عف الدراسة إلى  أجريت ىذه     
، وتكونت ي، وقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبفي تركيا الرياضيةسائل عمى إنجاز حل الم
توزيعيـ عشوائيا   تـحيث مف طالب الصف الخامس األساس،  ا  ( طالب47) عينة الدراسة مف

( طالبا  درست باستخداـ استراتيجية ما وراء 24في مجموعتيف، األولى التجريبية عددىا )
( طالبا  درست باستخداـ الطريقة االعتيادية، ، وتمثمت أداة 23المعرفة، والثانية ضابطة عددىا )

طالب المجموعة إلى أف  الدراسة الرياضية، وأشارت نتائجسائل الدراسة في اختبار حل الم
 سائللدييـ ميارات حل الم استراتيجية ما وراء المعرفة تحسنتباستخداـ  ادرسو التجريبية الذيف 

  .الرياضية بشكل ممحوظ

 (ـ (2007دراسة البشيتي 

 أثر استخداـ الوسائل المتعددة في تنمية ميارات بيدؼ الكشف عف  الدراسة أجريت ىذه     

واالحتفاظ بيا لدػ طالبات الصف الخامس بغزة، وقد استخدمت الدراسة الرياضية  حل المسألة
عشوائيا  في مجموعتيف، وزيعيف ( طالبة، تـ ت48المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
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ضابطة عددىا  درست باستخداـ الوسائل المتعددة، والثانية   ( طالبة  24األولى تجريبية عددىا )
الدراسة اختبار قياس مدػ امتالؾ  اةداـ الطريقة االعتيادية، وتمثمت أد( طالبة درست باستخ24)

ميارة حل المسألة الرياضية. وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
ميارة تفسير المسألة و مستوػ متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات وجد فروؽ االحتفاظ بيا. في حيف ال ت
 ميارة تفسير المسألة و مستوػ االحتفاظ بيا.المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

 (:ـ2005عرساف وأبو زينة )

أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الرياضية  التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة إلى      
في تنمية القدرة عمى حل المسألة الرياضية وعمى التحصيل لدػ طمبة المرحمة األساسية العميا 

( في منطقة اربد، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة 6-8الصفوؼ )
 3لمذكور، و 3)مدارس  6، وتـ اختيار (طالبة 246طالبا  و 246) ( طالبا  وطالبة492مف )
وتـ اختيار احدػ الشعبتيف عشوائيا  لتمثل المجموعة بواقع شعبتيف مف كل مدرسة،  (لإلناث

درست المحتوػ الرياضي فقط؛ والثانية تجريبية درست باستخداـ استراتيجيات تي الضابطة ال
خاصة لحل المسألة بجانب دراستيا لمحتوػ الرياضي، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار حل 

، وأظيرت نتائج 6-8 مسائل، واختبارات تحصيمية لمصفوؼ  8المسألة الرياضية المكوف مف 
( بيف متوسط درجات المجموعتيف 0.05ة إحصائية عند )الدراسة وجود فروؽ ذات دالل

نتائج الوأظيرت كما لصالح المجموعة التجريبية.  التجريبية والضابطة في حل المسألة الرياضية
( بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند )

 لتجريبية.لصالح المجموعة ا اختبارات التحصيل والضابطة في

 (ـ2003دراسة أبو ناموس )

 ىدفت الدراسة إلى معرفة عوامل تدني طمبة المرحمة اإلعدادية بمنطقة العيف التعميمية      

 وأثر عوامل الجنس والمستوػ  بدولة اإلمارات العربية المتحدة في حل مسائل الرياضيات المفظية
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف وقد  ،والمغة الدراسي
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طريقة عشوائية موزعيف عمى الصفوؼ الثالثة لممرحمة ب ـ( طالبا  وطالبة، تـ اختيارى1124)
لكل مدرسة، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تشخيصي مكوف  صف دراسيبمعدؿ  اإلعدادية

يج الرياضيات لكل صف دراسي، وأسفرت نتائج الدراسة ( مسائل لفظية مف مفردات من6مف )
عف وجود ضعف لدػ الطمبة في تحديد العممية، وتنفيذ العممية، والميارة المرتبطة بحل 

 الةد عدـ وجود فروؽ  وأظيرت النتائج المسائل، وتطبيق النظريات، وذكر نص النظريات.
 الجنس، وكما أوضحت متغيرعزػ إلى تبيف مستويات الطمبة في حل المسائل المفظية  ا  إحصائي

 أف متوسط درجات الطمبة تزداد بارتفاع مستواىـ الصفي.

 Montague & Applegate, 2000)) أبمغيتو  مونتاجيودراسة 

في  المفظية الرياضيةىدفت الدراسة إلى تقصي أداء طمبة المرحمة المتوسطة في حل المسائل 
( 54وتكونت عينة الدراسة مف ) ،المنيج التجريبي استخدمت الدراسةقد و جنوب والية فموردا، 

تـ توزيعيـ حسب معدليـ التحصيمي إلى ثالث  مف طمبة الصف السابع والثامف طالبا  وطالبة
وتمثمت أدوات الدراسة في ذوؼ صعوبات تعمـ"، –متوسطي التحصيل –مجموعات "متفوقيف 

المجموعة  أف متوسط أداء طالب وأظيرت نتائج الدراسةمسائل كالمية،  6مكوف مف  اختبار
أقل مف أقرانيـ متوسطي  المفظية الرياضيةالثالثة " ذوؼ صعوبات التعمـ" في حل المسائل 

والمتفوقيف، كما وتقضي وقتا  أطوؿ في الحل، في حيف ال توجد فروؽ دالة إحصائيا  التحصيل 
 .المفظية الرياضيةئل بيف أداء طمبة المجموعتيف متوسطي التحصيل والمتفوقيف في حل المسا

 (Thomas et al. ,1993دراسة توماس وآخروف )

المفظية حل المسائل التفكير في د حوؿ كيفية وحىدفت الدراسة إلى الوصوؿ إلطار م     
 -الضرب -الطرح -بع )الجمعالمتعمقة بالعمميات األر الروتينية وغير الروتينية  الرياضية
وتكونت عينة الدراسة مف ، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، طفاؿلرياض األ (القسمة

 بشكل منفرد عمى أفراد العينة. اتـ بتطبيقي مقابالت ، وتمثمت أدوات الدراسة فيطفال  ( 70)
مف المسائل  تمكنوا مف حل مجموعة واسعةالكثير مف األطفاؿ  أسفرت نتائج الدراسة إلى أف

بطريقة أسرع مستخدميف استراتيجيات واضحة التي تتعمق بحاالت الضرب والقسمة الرياضية 



 

70 

ومنيا ستراتيجيات ىذه االوتوصمت النتائج إلى أف كما  باستثناءات قميمة، فترضمما كاف يُ 
الرياضية لرياض كيفية التفكير في حل المسائل  حوؿ ا  موحد را  يمكف أف توفر إطاالنمذجة 
 معمميف.القى القبوؿ مف الطمبة والوىذا اإلطار  األطفاؿ

 المحور الثاني:دراسات عمى  عقيبالت

 الحظت، المسائل المفظية الرياضيةحل  تناولت التي الدراسات وتحميل استعراض بعد    
 :المحور ىذا عمى التالية المالحظات الباحثة سجمت فقد، كبيرا   تنوعا   الباحثة

 األىداؼ:فما يتعمق ب  -1
حيث ىدفت بعض الدراسات ، األىداؼ التي تناولتيا الدراسات السابقةتعددت      

السابقة إلى التعرؼ إلى فاعمية استخداـ العديد مف االستراتيجيات في تنمية ميارات حل 
 :المسائل الرياضية مثل

 (ـ2014استراتيجية النمذجة الرياضية في دراسة توبة ) -

 (ـ2013استراتيجية المحطات العممية في دراسة حسف ) -

 (ـ2012بعض استراتيجيات التعمـ النشط في دراسة العالوؿ ) -

 ( ـ2011استراتيجية مقترحة معينة عمى قراءة المسائل في دراسة عطيفي ) -

 ,Ozsoy & Ataman)أوزسوؼ وأتاماف  استراتيجية ما وراء المعرفة في دراسة -

2009 ). 

 (ـ2007الوسائل المتعددة في دراسة البشيتي ) -

بينما ىدفت دراسات أخرػ لمتعرؼ إلى فاعمية برامج تعميمية في تنمية ميارات حل      
دراسة جمعة  في الرياضية الرياضية مثل برنامج تعميمي محوسب بالتمثيالتالمسائل 

وتفردت  ، كما(ـ2007) دراسة الشافعيفي برنامج قائـ عمى المتشابيات و  ،(ـ2015)
درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات ( في معرفة ـ2013دراسة السممي )

( في معرفة عوامل تدني طمبة ـ2003) تفردت دراسة أبو ناموس بينما ،حل المسألة
في  ،والمغة لدراسيالمرحمة اإلعدادية في حل المسائل الرياضية وأثر الجنس والمستوػ ا
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العالقة بيف التمثيالت الرياضية  في معرفة (ـ2014دراسة الحربي )تميزت  حيف
  .المفظية الرياضيةالمتعددة وحل المسألة 

وبيذا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ والمتمثل في      
آلية  بينما اختمفت فيالمتغير التابع وىو تنمية ميارات حل المسائل المفظية الرياضية 

 تخدمت الدراسة الحالية القصص الرقمية.تنمية ىذه الميارات حيث اس

 المنيج:فيما يتعمق ب  -2

الدراسات السابقة في المنيج الذؼ تـ اتباعو حيث استخدمت المنيج  تباينتقد       
عطيفي ، (ـ2011الزغبي )، (ـ2013حسف )، (ـ2015جمعة )التجريبي دراسة كل مف 

، (ـ2007الشافعي )، (Ozsoy & Ataman, 2009) أوزسوؼ وأتاماف ،(ـ2011)
 & Montague )مونتاجيو وأبمغيت ،(2005عرساف وأبو زينة )، (2007البشيتي )

Applegate, 2000)،  مثل:  التجريبيشبو المنيج ومف الدراسات مف استخدمت
أبو ، (ـ2013السممي )،(ـ2014الحربي )كل مف دراسة بينما ، (ـ2012العالوؿ )
 .الوصفيالمنيج استخدمت فقد  (ـ2003)ناموس 

بذلؾ اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي كمنيج و     
       مناسب ليذه الدراسة.

 العينة: فيما يتعمق ب -3

ففي معظميا حيث اشتممت مراحل دراسية مختمفة،  تنوعت عينات الدراسة السابقة
مثل دراسة كل  بتدائيةالمرحمة االاىتمت بطمبة المدارس حيث تناولت دراسات تالمذة 

الزغبي (، 2012العالوؿ )، (2013حسف )، (2014الحربي )، (2015جمعة )مف 
 & Ozsoy)أوزسوؼ وأتاماف  ،(2007البشيتي )، (2011عطيفي )، (2011)

Ataman, 2009) ،وآخروف  توماس (Thomas et al. ,1993) ومنيا مف تناوؿ ،
عرساف ، (2007الشافعي )، (2014توبة )عدادية مثل دراسة كل مف المرحمة اإلطمبة 
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( 2013السممي )في حيف تناولت دراسة  ، (2003أبو ناموس )، (2005وأبو زينة )
 .معمميف

في ، بتدائيةالمرحمة اال عينتياتناولت  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي      
 .الصف الثالث األساسحيف أنيا تفردت بعينتيا التي تناولت تالمذة 

 األدوات:فيما يتعمق ب -4
جميع أدوات الدراسات السابقة استخدمت االختبار كأداة لقياس ميارات حل المسائل 

العالوؿ ، و (ـ2013حسف )، و (ـ2014الحربي )، و (ـ2015جمعة )سة درا: المفظية مثل
أوزسوؼ  ،(ـ2007البشيتي )، و (ـ2011عطيفي )، و (ـ2011الزغبي )(، و ـ2012)

 .Thomas et al) وآخروف  توماس، (Ozsoy & Ataman, 2009)وأتاماف 

أبو ، و (ـ2005عرساف وأبو زينة )، و (ـ2007الشافعي )، و (ـ2014توبة )، و (1993,
 & Montague).مونتاجيو وأبمغيت ،(ـ2013السممي )، و (ـ2003ناموس )

Applegate, 2000) 

لقياس  اختباروعميو فقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ      
 .المفظية الرياضيةميارات حل المسائل 

 :نتائجالفيما يتعمق ب -5
العالوؿ ، و (ـ2013حسف )، و (ـ2014الحربي )، و (ـ2015جمعة )سة أجمعت نتائج درا

وأوزسوؼ  ،(ـ2007البشيتي )، و (ـ2011عطيفي )، و (ـ2011الزغبي )(، و ـ2012)
، (Thomas et al. 1993)وتوماس وآخروف ، (Ozsoy & Ataman, 2009) وأتاماف

أبو ناموس ، و (ـ2005عرساف وأبو زينة )، و (ـ2007الشافعي )، و (2014توبة )و 
إلى جدوػ استخداـ استراتيجيات وطرائق متعددة في  (ـ2013السممي )، و (ـ2003)

كما وأظيرت بعض الدراسات التي تبنت برامج ، الرياضيةتنمية ميارات حل المسائل 
 تعميمية فاعميتيا في تنمية ميارات حل المسائل الرياضية.
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 استفادت الباحثة مف دراسات المحور الثاني في النقاط التالية:

 ، والميارات الالزمة لحميا.المفظية الرياضيةتحديد ماىية المسألة  -
تالمذة الصف  لدػالمراد تنميتيا  المفظية الرياضيةإعداد قائمة بميارات حل المسائل  -

 .األساس الثالث
 .المفظية الرياضية المسألة حل ميارات اختبارإعداد وبناء  -
 اختيار التصميـ التجريبي. -
 تفسير نتائج الدراسة الحالية. -

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 حػػػل ميػػارات تنميػػةتميػػزت الدراسػػة الحاليػػة عػػف معظػػـ الدراسػػػات السػػابقة بأنيػػا تناولػػت  -
، حيػػػث إنػػػو ال توجػػػد مثػػػل ىػػػذه مػػػف خػػػالؿ القصػػػص الرقميػػػةالمسػػػائل الرياضػػػية المفظيػػػة 

 وػ البيئة التعميمية في قطاع غزة.الدراسة عمى مست

؛ لثالػػػث األسػػػاسالصػػػف ا تالمػػػذةة فػػػي كونيػػػا تناولػػػت عينػػػة مػػػف تميػػػزت الدراسػػػة الحاليػػػ -
 .في قطاع غزة وكالة الغوث الدوليةمدارس التابعيف ل

 عاـ عمى الدراسات السابقة: تعقيب

القصػػص  توظيػػفاتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي سػػبق ذكرىػػا فػػي  .ٔ
قامػػت عمػػى توظيػػف القصػػص الرقميػػة فػػي  فػػي التػػدريس، واختمفػػت عنيػػا فػػي أف ىػػذه الدراسػػة

 .المسائل الرياضية المفظيةحل ات ميار تنمية 

المػػنيج التجريبػػي القػػائـ عمػػى مجمػػوعتيف متكػػافئتيف  فػػي اسػػتخداـمعظػػـ الدراسػػات  مػػع اتفقػػت .ٕ
 .)تجريبية وضابطة(

اسػتخداـ االختبػار  مػىعإال أف معظميػا قػد اتفػق  تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة .ٖ
 .وىو ما استخدمتو الباحثة في دراستيا، كأداة

والثانوؼ وحتى  التعميـ األساس ة عينات مختمفة تنوعت ما بيف تالميذشممت الدراسات السابق .ٗ
 لثالػػث األسػػػاسالصػػف ا تالمػػذة اقتصػػػرت عينػػة ىػػذه الدراسػػة عمػػػىبينمػػا  طمبػػة الجامعػػات، 

 .بغزة
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البيئػػػة التعميميػػة الفمسػػػطينية فػػػي قطػػاع غػػػزة والتػػػي  تبػػر ىػػػذه الدراسػػة األولػػػى عمػػػى مسػػتوػ تع .٘
 المسػػائل الرياضػػية المفظيػػةحػػل ميػػارات  فػػي تنميػػة توظيػػف القصػػص الرقميػػة فاعميػػة تناولػػت
  . لثالث األساس بغزةالصف ا تالمذةلدػ 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبعتيا في ىذه الدراسة بدءا  بالمنيج المتبع      
في الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتيا وكيفية اختيارىا، وأدوات الدراسة وكيفية بنائيا والتحقق مف 

وفيما يمي تفصيل  صدقيا وثباتيا، والمعالجة اإلحصائية لمبيانات وصوال  إلى النتائج وتحميميا،
 ذلؾ:

 أواًل: منيج الدراسة:
وُيعّرؼ عمى أنو "منيج يدرس ظاىرة المنيج التجريبي, استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة      

حالية مع إدخاؿ تغيرات في أحد العوامل أو أكثر ورصد نتائج ىذا التغير"                    
، إحداىا بعدي لمجموعتيف –تصميـ قبميكما واتبعت  .(83ـ، ص2003)األغا واألستاذ، 

تجريبية درست بالقصص الرقمية، واألخرػ ضابطة درست بالطريقة المعتادة؛ مف أجل التعرؼ 
والشكل  .المفظية الرياضيةإلى فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات حل المسألة 

 بالدراسة:التصميـ التجريبي الذؼ جرػ تطبيقو  التالي يوضح
 المجموعة التجريبية                          المجموعة الضابطة               

 
 
 
 
 

                                             
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التصميـ التجريبي لمدراسة4.1الشكل رقـ )

 المسائل المفظية التطبيق القبمي : اختبار ميارات حل 

 التدريس بتوظيف القصص

 الرقمية

 التدريس باستخداـ الطريقة

 االعتيادية

 17/4/2016إلى  17/3/2016تـ تطبيق التجربة مف 

 التطبيق البعدي : اختبار ميارات حل المسائل المفظية
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 :الدراسةًا: عينة ثاني
ركة )أ( بطريقة قصدية، والتي تقامت الباحثة باختيار مدرسة خاف يونس االبتدائية المش

إحداىما  شعبتيفتحتوؼ عمى خمس شعب لمصف الثالث األساس، ومف ثـ قامت باختيار 
أفراد  عدد التالي يوضح( 4.1)ضابطة عشوائيا  وذلؾ بنظاـ القرعة، والجدوؿ تجريبية واألخرػ 
 العينة المختارة:

 (4.1رقـ )جدول 

 عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطةأفراد  عدد

 النسبة المئوية المجموع إناث ذكور الصف المدرسة

مدرسة خاف يونس 
 االبتدائية المشتركة أ

 %50 35 24 11 المجموعة التجريبية 4ثالث 

 %50 35 24 11 المجموعة الضابطة 3 ثالث
 %100 70 48 22 المجموع

 
 :الدراسةًا: متغيرات ثالث

 تكونت متغيرات الدراسة مف:
 . القصص الرقميةالمتغير المستقل : 
 . الرياضية فظيةميارات حل المسائل المالمتغير التابع : 

 
 :الدراسة ومواد ًا: أدواترابع

 الدراسة: أواًل: أداة
القصص الرقمية في لتحقيق أىداؼ الدراسة والتي تتمثل في التعرؼ عمى فاعمية توظيف      

لباحثة تنمية ميارات حل المسائل المفظية الرياضية لدػ تالمذة الصف الثالث األساس، قامت ا
 :التي تحقق ذلؾ، وىياة بإعداد األد

 اختبار ميارات المسألة المفظية:
 : اليدؼ مف االختبار 

 ىو قياس مدػ فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات حل المسائل المفظية 
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 الرياضية لدػ تالمذة الصف الثالث األساس بغزة.
   يقيسيا االختبار:التي  الرياضية ميارات المسألة المفظية 

  فيـ المسألة: .ٔ

حيث أف مف تتضمف ىذه الخطوة تحديد المعطيات في المسألة، وتحديد المطموب أيضا ، 
 أكثر المشكالت التي تواجو التالمذة ىي لغة السؤاؿ.

 وضع خطة حل المسألة:  .2

إف البحث عف طريقة لحل المسألة ىو الميمة الرئيسة في الحل، ويأتي بعد عممية  
الفيـ، إذ أف الفيـ الصحيح لممسألة يعتبر دافعا  لمتمميذ لمبدء بالتخطيط، ومحاولة  إليجاد 

 بة لمحل مف بيف استراتيجيات كثيرة و متعددة .استراتيجية مناس
 تنفيذ الحل: .3

إذا ت م كف التمميذ مف إدراؾ الخطة التي توصل إلييا في مرحمة التخطيط، واستوعب  
خوارزمية الحل، ففي ىذه الحالة  تعتبر مرحمة التنفيذ مف أسيل خطوات الحل، خاصة  

 رض عميو مف جية خارجية.إذا كانت الخطة مف ابتكار التمميذ نفسو، ولـ ُتف
 التحقق مف صحة الحل: .4

بعد التوصل إلى حل المسألة، فمف الضرورؼ لمتمميذ أف يتأكد مف صحة إجابتو  
 ومعقوليتيا، وذلؾ مف خالؿ السير بخطوات الحل عكسيا .

 
  خطوات إعداد االختبار 

 المفظية الرياضية.لقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد اختبار ميارات حل المسائل 
 
 , وتـ ذلؾ كالتالي:المحتوى لممادة العمميةتحميل  أواًل:
 اليدؼ مف التحميل: .1

 الرئيسة مف  ناصرالع وحدة القسمة إلى لى تحميلإ محتوػ التحميل ىدفت عممية 
 كما ىو مشار في  ومسائل لفظية. وخوارزميات، ميارات ،تعميماتمبادغ و  ،مفاىيـ

المتضمنة  المفظية الرياضيةالمسائل بائمة لى تحديد قوىدفت إكما ، (2قـ )الممحق ر 
 ، وذلؾ لالستفادة منيا في :وحدة القسمةفي 
 النطالؽ منيا في وضع أسئمة االختبار.طية جنبات الوحدة، واتغ .ٔ
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 نشطة والتماريفاألصوغ عادة إوذلؾ ب القصص الرقمية، إعداد سيناريوىات .ٕ
 ة.قصصورة في المتضمنة في الوحدة 

التي تـ تصميميا  قصص الرقميةلم ا  فقو قسمة داد دليل المعمـ لتدريس وحدة العإ  .ٖ
 .مف قبل الباحثة ألغراض الدراسة

  :عناصر التحميل .2
 ـ(:2010)أبو أسعد،  وقد تـ تعريف عناصر التحميل كاآلتي، كما يذكرىا

ٔ. : بناء عقمي أو تجريد ذىني، إنو الصورة الذىنية التي تتكوف لدػ الفرد  المفيـو
نتيجة تعميـ صفات وخصائص استنتجت مف أشياء متشابية عمى اشياء يتـ 

 التعرض إلييا فيما بعد.
عبارة رياضية، أو جممة خبرية تحدد العالقة بيف مفيوميف أو أكثر مف  التعميـ: .ٕ

ات والقوانيف الرياضية والمسممات والتعريفات المفاىيـ الرياضية، وتشمل النظري
 والمبادغ التي تفسر ىذه العالقة.

 .ي قدرة مف قدرات القياـ بعمل ماالقياـ بعمل ما بسرعة واتقاف ودقة ، في الميارة: .ٖ
موقف يواجو الفرد، وال يكوف لو حل جاىز في حينو، فيحتاج مف  المسألة: .ٗ

 المتعمـ أف يفكر فيو ويحممو، ومف ثـ يستخدـ ما تعممو سابقا  ليتمكف مف حمو.

 :لتأكد مف صدؽ وثبات التحميلا .3

  صدؽ التحميل :أواًل: 

 عمى مجموعة مفيا بعد إعداد الصورة األولية لتحميل المحتوػ، قامت الباحثة بعرض
حث معممي الرياضيات ذوؼ الخبرة في التدريس، ومشرفي وكالة الغوث في مب

 لمختصيف في المناىج وطرؽ التدريس، والمصف الثالث االساس والعموـ الرياضيات
 (.1الواردة أسماؤىـ في ممحق رقـ )

الطفيفة، والتي تـ األخذ بيا؛ ليتـ اعتماد التحميل  أشار المحكموف إلى بعض التعديالت
 (.2صورتو النيائية كما في ممحق )في 

 ثبات التحميل :ثانيًا: 

 تعتبر طريقة إعادة التحميل مف أكثر الطرؽ المناسبة لتقدير ثبات التحميل، ويأخذ إعادة 
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 تحميل المحتوػ أحد الشكميف:
 .أف يقـو الباحث بالتحميل مرتيف، بحيث تفصل بينيما فترة زمنية 
  يتفقاف مف البداية عمى معايير التحميل وأسسو، ثـ أف يقوـ بالتحميل باحثاف، بحيث

 يقوـ كل منيما بتحميل المحتوػ بشكل منفرد.
في بداية شير  قامت الباحثة بتحميل محتوػ وحدة القسمة ولحساب معامل الثبات     
بعد أؼ  ـ2016مرة أخرػ في بداية شير مارس  قامت بإعادة التحميل ـ، ثـ2016فبراير 

والجدوؿ  ،محتوػ الوحدة تحميلل ¹وقد تـ االتفاؽ مع معممة أخرػ  األوؿ،شير مف التحميل 
 :عبر الزمف وعبر األشخاصيمخص نتائج التحميل  التالي

 (4.2جدوؿ رقـ )
 نتائج تحميل محتوى وحدة القسمة عبر الزمف وعبر األشخاص

 
 التصنيف

 التحميل عبر األشخاص التحميل عبر الزمف

التحميل 
 األوؿ

التحميل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاؽ

التحميل 
 األوؿ

التحميل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاؽ

 8 8 8 8 8 8 المفاىيـ

 6 7 6 6 7 6 التعميمات

 9 9 9 8 9 8 الميارات

 8 8 8 8 8 8 المسائل

 31 32 30 30 32 30 المجموع

 ¹اسـ المعممة: محاسف يعقوب       

الخاصة بتحميل المحتوػ، والتي  Hohsti ىولستيوقد تـ حساب ثبات التحميل باستخداـ معادلة 
 يعبر عنيا بالصيغة التالية:

    

     
   معامل الثبات 

 (226ـ، ص2004،طعيمة)                                                                      حيث إف:

 .عمييا المتفق الفئات عدد:    
 تحميميا تـ التي الفئات مجموع :     
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(، وفي حالة 0.967( أف الثبات في حالة التحميل عبر الزمف بمغ )4.2جدوؿ)ويتضح مف 
 تدعواف لالطمئناف عمى ثبات التحميل. (، وىما قيمتاف0.984التحميل عبر األشخاص بمغ )

 : الصػورة المبدئيػة لالختبػارثانيًا: وضع 

 :صػوغ فقػرات االختبػار 
االختبار وعباراتو بما يتناسب مع تحقيق األىداؼ التي يقيسيا مف تعد مرحمة صوغ أسئمة      

الكتب والمراجع  االطالع عمىأىـ مراحل تصميـ وا عداد االختبارات؛ لذا قامت الباحثة ب
المتخصصة في بناء االختبارات وتحديد الشروط الواجب توافرىا في االختبار الجيد، ومراجعة 

 العممية في مجاؿ تدريس الرياضيات في المرحمة األساسية. التي أقرتيا الدراساتتبارات االخ

وفي ضوء ذلؾ تـ صوغ فقرات االختبار ومحتواه في صورة أسئمة االختيار مف متعدد      
"الذؼ يعتبر أفضل أنواع األسئمة الموضوعية، وأكثرىا مرونة إذ يمكف استخداميا لقياس أؼّ  مف 

باختبارات كتابية، باستثناء تمؾ األىداؼ التي تتطمب  األىداؼ التعميمية التي يمكف تقويميا
ميارة في التعبير الكتابي أو أصالة في التفكير، فيي ال تقتصر عمى استدعاء معمومات 

ىا مف النشاطات وحقائق، بل يمكف بواسطتيا قياس الفيـ واالستنتاج والتحميل والتركيب وغير 
 .(218ـ، ص2012، وعالونةالكيالني، وعدس، والتقي، )العقمية المركبة" 

 وقد تمت صياغة فقرات االختبار بحيث يتكوف كل سؤاؿ مف جزأيف ىما:
وىو مقدمة أو مفتاح السؤاؿ وروعي فييا أف تكوف سميمة لغوي ا، وواضحة،  رأس السؤاؿ: .ٔ

 ومناسبة لمستوػ الطمبة، ومنتمية لممحتوػ.
وذلؾ بوضع دائرة حوؿ رمز  حيحةوىي أربعة يختار منيا الطالب اإلجابة الص البدائل: .ٕ

 جابة الصحيحة.اإل

 وقد روعيت عند صوغ مفردات االختبار النواحي التالية:
 أف تقيس كل فقرة ىدفا تعميمي ا مناسب ا ليا.  .ٔ

ا.  .ٕ ا وواضح   أف يكوف السؤاؿ محدد 

 خمو الفقرات مف أؼ مؤشرات تدؿ عمى اإلجابة الصحيحة.  .ٖ

 توزيع اإلجابة الصحيحة لألسئمة عشوائي ا تجنبا  لمتخميف.  .ٗ
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 أف تستخدـ مفردات لغوية مألوفة وفى مستوػ المتعمـ. .٘

 بينيا تداخل.  ، وأال يكوف أف تكوف البدائل متجانسة في الشكل والناحية المغوية .ٙ

 وقد جاء ترتيب األسئمة مراعي ا النواحي التالية:
 وفق ا لمميارات التي يقيسيا االختبار.التدرج مف السيل إلى الصعب  .ٔ
ترتيب موقع البدائل الصحيحة عشوائي ا حتى ال يكشف الطالب ترتيب أو تنظيـ  .ٕ

 اإلجابات؛ وبذلؾ يبتعد عامل الصدفة أو التخميف.

 

 تعميمػات االختبػػار: 
لمستوػ بعد صوغ فقرات االختبار تـ وضع تعميمات االختبار بمغة سيمة وواضحة ومالئمة      

مثاؿ توضيحي يبيف ت ىدؼ االختبار ومكوناتو، و تناولقد تالمذة الصف الثالث األساس، و 
ا قبل البدء في اإلجابة.  طريقة اإلجابة، كما تـ التنبيو عمى أىمية قراءة السؤاؿ جيد 

 تصحيح االختبػػار: 

 كل فقرة مف فقرات اختبار ميارات حل المسائلالباحثة برصد درجة واحدة لقامت  .ٔ
 درجة.  16الدرجة النيائية لتصبح  المفظية

إذا ما كانت إجابتو  1قامت الباحثة بتصحيح األوراؽ بحيث يتحصل التمميذ عمى  .ٕ
 إذا ما كانت إجابتو خاطئة. 0صحيحة، ويتحصل عمى 

قبل تحميميا، ثـ رتبت األوراؽ تنازليا  ثـ  ياأعيدت عممية التصحيح مرة أخرػ لمتأكد من .ٖ
 تـ رصد الدرجات.

 
 صالحيػة الصػورة المبدئيػة لالختبػار: 

( فقرة، عرضت عمى مجموعة مف 16عمى ) لمبدئيةوقد اشتمل االختبار في صورتو ا     
والتربوييف المتخصصيف في مجاؿ الرياضيات، وطرائق تدريسيا، وبعض  فكاديميياألالمحكميف 

حوؿ الصورة المبدئية ؛ وذلؾ الستطالع آرائيـ (1الرياضيات ممحق رقـ )مشرفي ومدرسي 
 (.3لالختبار ممحق رقـ )

 وقد تـ الطمب منيـ إبداء الرأؼ حوؿ مدػ:
 السالمة المغوية والصحة العممية لفقرات االختبار.  -
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 . ستوػ تالمذة الصف الثالث األساسلم فقرةالمناسبة   -

 خمو السؤاؿ مف أية مؤشرات توحي باإلجابة الصحيحة. -

  دقة ووضوح تعميمات االختبار. -

 .وفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديل بعض الفقرات لغويا ، وتعديل بعض المموىات

 

 التجربػة االستطالعيػة لالختبػار: 
عمى عينة استطالعية مف  لمبدئيةابعد إعداده بصورتو بتطبيق االختبار  ةالباحث تقام        

مف  ( تمميذة36) مفالمرور بالخبرة مكونة  ف، والتي سبق ليتمميذات الصف الرابع األساس
لمتأكد مف و  ،وثباتو االختبار حساب صدؽل؛ وذلؾ مدرسة خاف يونس االبتدائية المشتركة "أ"

وحساب معامالت السيولة والصعوبة، وتحديد الزمف الالـز  لما وضع مف أجمو، تو صالحي
 .إلجرائو

 تحديػػد زمػف االختبػػار 
حيث ، تمميذةوآخر  تمميذةقد تـ حساب الزمف بإيجاد متوسط الوقت الذؼ استغرقتو أوؿ  
 مف خالؿ المعادلة التالية : .( دقيقة 60 - 30بيف )تراوح 

الزمن الذي استغرقه التلمٌذ  األول الزمن الذي استغرقه التلمٌذ األخٌر

 
 الزمن المناسب 

 ( 307ـ، ص1994،أبو ناىية) 

 دقيقة. (45االختبار )وبيذا يكوف زمف  

  :حسػاب معامػالت الصعوبػة لفقػرات االختبػار 
 وتـ حساب معامالت الصعوبة باستخداـ المعادلة التالية:

عدد التالمٌذ الذٌن أجابوا إجابة خاطئة

عدد الذٌن حاولوا اإلجابة
 معامل الصعوبة 

 (170، صـ1998،الزيود وعمياف)   
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( بمتوسط 0.25-0.75)ة لفقرات االختبار في الفترة المغمقة بيف بو صعمعامالت التراوحت وقد 
 .مقبولة حسبما يقرره المختصوف في القياس والتقويـ صعوبةمعامالت  وىي (،0.48عاـ )

 ذلؾ: ( يبيف4.3والجدوؿ)

   :حسػاب معامػالت التمييػػز لفقػرات االختبػار 
 التحصيل" ويقصد بالتمييز: "قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الفئة العميا والفئة الدنيا مف فئات    
  .(285ـ، ص2012، الكيالني وآخروف )

 ما يمي:ب ةالباحث قامتلكل فقرة مف فقرات االختبار  ولتعييف التمييز 
  الكمية ترتيب ا تنازلي ػا حسػب الدرجة تمميذاتدرجات الترتيب. 
  مف التمميذات. ٜ، أؼ عمى أعمى الدرجاتالتمميذات الالتي حصّمف % مف 27تحديد 
  مف التمميذات. ٜأؼ  ،عمى أدنى الدرجاتالتمميذات الالتي حصّمف  % مف27تحديد 
  ة:مف خالؿ المعادلة التالي معامل التمييزحساب 

 معامل التمييز =

عدد اإلجابات الصحٌحة فً المجموعة الدنٌا عدد اإلجابات الصحٌحة فً المجموعة العلٌا 

نصف عدد األفراد في المجموعتين
 

  (259ـ، ص2007،النجار) 

(، بمتوسط عاـ 0.78 ، 0.22)المعادلة وجد أف معامل تمييز الفقرات يتراوح بيفوبتطبيق 
 .حسبما يقرره المختصوف في القياس والتقويـ المستوػ المعقوؿ مف التمييز فيوىي (، 0.47)

  .(172ـ، ص2008)أبو دقة، 

 يبيف ذلؾ (4.3)والجدوؿ
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 (4.3)جدوؿ رقـ 
 الصعوبة والتمييزمعامالت 

 تمييزمعامل ال    معامل الصعوبة              #
1 0.25 0.22 

2 0.28 0.33 

3  0.33 0.67 

4 0.33 0.33 

5 0.25 0.44 

6 0.56 0.78 

7 0.56 0.33 

8 0.72 0.22 

9 0.42 0.56 

10 0.44 0.78 

11 0.28 0.78 

12 0.72 0.22 

13 0.61 0.56 

14 0.44 0.67 

15 0.67 0.44 

16 0.75 0.22 

 0.48 المتوسط العاـ لمعامل الصعوبة

 0.47 المتوسط العاـ لمعامل التمييز

 
  :صػدؽ االختبػار       

ـ، 2007. )النجار، قطلقياسو ف أعدما  بالفعل  يقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار
  .(280ص

 وقد تـ االعتماد في تحديد صدؽ االختبار عمى األنواع التالية:

 صػدؽ المحكميػف:. أ
كاديمييف والتربوييف المتخصصيف مجموعة مف المحكميف األتـ عرض االختبار عمى  

 (،1ممحق رقـ ) في مجاؿ الرياضيات، وطرائق تدريسيا، وبعض مشرفي ومدرسي الرياضيات
ما وضع مف أجمو، وأنو عمى درجة عالية مف لوقد أجمع المحكموف عمى صالحية االختبار 

 .الصدؽ
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 ب. صدؽ االتساؽ الداخمي:
 عمى حدة ودرجة االختباررجة كل فقرة مف فقرات االختبار دقوة االرتباط بيف ويقصد بو:      

باستخداـ معامل رجة كل فقرة مف االختبار مع المجاؿ الذؼ تنتمي إليو بيف دالكمي وكذلؾ 
 بيرسوف.

رجة كل فقرة مف فقرات االختبار مع بيف د رتباطاال تمعامالبحساب  حيث قامت الباحثة    
 يبيف ذلؾ: (4.4)بيرسوف، والجدوؿباستخداـ معامل الدرجة الكمية لو 

 (4.4رقـ )جدوؿ 
 والدرجة الكمية لفقراتوارتباط كل فقرة مف فقرات االختبار  تمعامال

 مستوى الداللة الرتباطمعامل ا    رقـ الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط  رقـ الفقرة
1 0.524 0.01 9 0.551 0.01 
2 0.602 0.01 10 0.456 0.01 
3 0.573 0.01 11 0.611 0.01 
4 0.495 0.01 12 0.587 0.01 
5 0.395 0.05 13 0.493 0.01 
6 0.619 0.01 14 0.378 0.05 

7 0.603 0.01 15 0.554 0.01 
8 0.423 0.01 16 0.491 0.01 

 0.325( = 35ودرجة حرية) ( 0.05اللة )مستوػ د " الجدولية عندrقيمة "      

 0.418( = 35(  ودرجة حرية)0.01الجدولية عند مستوػ داللة )" rقيمة "     

 مرتبطة بالدرجة الكمية ارتباطا  داال  فقرات االختبار  جميعيتضح مف الجدوؿ السابق أف      
أف االختبار عمى درجة عالية يدؿ عمى  وىذا (،0.05( و)0.01داللة )إحصائيا  عند مستوػ 

مف االتساؽ الداخمي، وأف أسئمة االختبار جميعيا تصب في الخصائص العامة لو، وأنيا تقيس 
 القدرة عمى حل المسائل المفظية. في مجموعيا

رجة كل فقرة مف االختبار بالمجاؿ الذؼ بيف د رتباطاال تمعامالبحساب  كما وقامت الباحثة
 ذلؾ ( يبيف4.5بيرسوف، والجدوؿ)باستخداـ معامل تنتمي إليو 
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 (4.5رقـ )جدوؿ 
 ارتباط كل فقرة مف فقرات االختبار بمجاليا الذي تنتمي إليو تمعامال

رقـ    الميارة
 السؤاؿ

رقـ    الميارة معامل االرتباط
 السؤاؿ

 معامل االرتباط

 
 فيـ المسألة

1 0.455  
 وضع خطة لمحل

9 0.503 

2 0.489 10   0.625 

3    0.730 11 0.444 

4 0.557 12 0.391 

 
 تنفيذ الحل

5 0.490  
 التحقق مف صحة الحل

13 0.484 
6 0.735 14 0.631 

7 0.717 15 0.504 

8 0.515 16 0.522 

 0.325( = 35ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندrقيمة "

 0.418( = 35(  ودرجة حرية)0.01الجدولية عند مستوػ داللة )" rقيمة "

إحصائيا   مرتبطة بمجاليا ارتباطا  داال  فقرات االختبار  جميعيتضح مف الجدوؿ السابق أف       
أف االختبار عمى درجة عالية مف االتساؽ يدؿ عمى  وىذا (،0.05( و)0.01) داللةعند مستوػ 

 الداخمي، مما يطمئف الباحثة لتطبيق ىذا االختبار عمى عينة الدراسة.

 

 :ثبػػات االختبػار 
: حصوؿ الفرد نفسو عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في يقصد بثبات االختبار 
)أبو عالـ، رػ. االختبار أو مجموعات مف أسئمة متكافئة أو متماثمة عند تطبيقو مرة أخنفس 

  .(481ـ، ص2010

 ولمتحقق مف ثبات االختبار استخدمت الباحثة الطرؽ التالية :
  التجزئة النصفية:. أ

قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، حيث قامت الباحثة 
الفقرات ذات األرقاـ الفردية، والفقرات ذات األرقاـ الزوجية، ثـ تـ  بتجزئة االختبار إلى جزئيف:

( بيف النصف األوؿ مف spssحساب معامل ارتباط "بيرسوف" باستخداـ البرنامج االحصائي )
ختبار والذؼ تمثمو الفقرات الفردية والنصف الثاني والذؼ تمثمو الفقرات الزوجية فكاف معامل اال
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باستخداـ معادلة سبيرماف برواف  وفق المعادلة  قيمة الثباتثـ جرػ تعديل   (،0.406)الثبات 
 التالية :

   

    
  (.0.577الثبات )فأصبح معامل   معامل االرتباط rحيث أف   معامل الثبات 

فيذا يدلل عمى أف االختبار يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات الذؼ يمكف الوثوؽ بو واالطمئناف إلى 
 صحة إجراءات الدراسة.

  :Richardson Auder 20كودر ريتشاردسوف . ب

مف طرؽ حساب معامل الثبات، وىي معادلة كودر  لقد استخدمت الباحثة طريقة أخرػ 
التي تعطي معدؿ جميع معامالت الثبات الناتجة مف جميع التجزئات الممكنة            20ريتشاردسوف 

  .(268ـ، ص2005)ممحـ، 

          [ 
 

   
 ] [   

∑   

   
 ] 

 حيث إف:
 عدد الفقرات. :  
pأو السؤاؿ : نسبة اإلجابات الصحيحة عف الفقرات. 
q :أو السؤاؿ نسبة اإلجابات الخاطئة عف الفقرات. 

 : التبايف لجميع اإلجابات.   
لالختبار ككل كاف  20وبتطبيق المعادلة السابقة وجد أف معادلة كودر ريتشاردسوف       

مف الثبات، مما  عالية عالية ، مما يشير إلى أف االختبار عمى درجة ( وىي قيمة  0.99يساوؼ )
 يؤكد صالحية استخداـ االختبار في الدراسة الحالية بطمأنينة، ويدؿ عمى الوثوؽ بيذا االختبار.

 الصػورة النيائية لالختبػار:ًا: وضع ثالث
بعد االنتياء مف إجراءات تقنيف االختبار، أعدت الباحثة الصورة النيائية، كما ىو موضح في 

 اشتمل االختبار عمى:  ( وقد4رقـ )ممحق 
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 تعميمات االختبار وتضمنت : .ٔ
 والصف الذؼ يدرس فيو.لتمميذ/ةمكاف كتابة اسـ ا ، 
 .الغرض مف االختبار 
 .عدد األسئمة التي يتكوف منيا االختبار، وزمف اإلجابة 
  اإلجابة. طريقةمثاؿ توضيحي يبيف 

. فقرة( 16تو )فقرا عددأسئمة االختبار، فكاف االختبار مف نوع االختيار مف متعدد،  .ٕ
فيـ "وىي:  المفظية الرياضيةحيث تضمنت كل منيا ميارة مف ميارات حل المسألة 

 ."الحل صحة الحل، تنفيذ الحل، التحقق مف  خطةالمسألة، وضع 
المفظية يوضح توزيع أسئمة االختبار عمى ميارات حل المسألة  (4.6رقـ )جدوؿ 
 .الرياضية

 (4.6)جدوؿ رقـ 
 المفظية الرياضيةتوزيع أسئمة االختبار عمى ميارات حل المسألة       

 
 العامل

  المفظية الرياضيةرات حل المسألة ميا
 التحقق مف صحة الحل تنفيذ الحل وضع خطة لمحل فيـ المسألة المجموع

 16 4 4 4 4 عدد األسئمة

 16 13,14,15,16 9,10,11,12 5,6,7,8 1,2,3,4 المفردات

 16 4 4 4 4 الدرجة

 

 ثانيًا: مواد الدراسة: 
 دليل المعمـ 
 القصص الرقمية. 

 أواًل: دليل المعمـ:
بدوف تخبط، حيث قامت و مرونة الموجو والمساعد في تنفيذ الدروس بيعتبر دليل المعمـ      

يدؼ تقديـ الباحثة بإعداد اإلطار العاـ لمجمل األنشطة واألىداؼ المتعمقة بالقصص الرقمية، ب
تطبيق القصص الرقمية، كما ويتضمف بعض مف المعمـ والمتعمـ في  لدور كل واؼ  عرض  
 تساعد في تدريس وحدة القسمة وفقا  لمقصص الرقمية.ت والتوجييات اإلجرائية التي اإلرشادا
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 مرت عممية إعداد دليل المعمـ باإلجراءات التالية: 
أعدت دليل المعمـ ضمف بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة التي      

، تـ إعداد دليل المعمـ لتدريس المسائل المفظية في مادة الرياضيات لتالمذة إجراءاتيا
 الصف الثالث األساس وفقا  لمقصص الرقمية.

 :المعّد عمى النقاط التاليةالدليل  اشتملوقد 

 .أوال  : الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة المختارة  
 لموحدة.ثانيا  : تحديد األىداؼ العامة  
 .عف القصص الرقميةفكرة عامة ثالثا  :  
 .عف المسألة الرياضيةفكرة عامة رابعا  :  
 .خامسا  : صور توضيحية إلحدػ القصص الرقمية 
 القصص الرقمية ، ويتضمف العناصر التالية : ا  سادسا  : تخطيط دروس الوحدة وفق 

 عنواف الدرس .ٔ
 .لمتدريس المقترحة عدد الحصص .ٕ
 اليدؼ العاـ لمدرس. .ٖ
  .األىداؼ السموكية لكل درس .ٗ
 ألساسية والبنود االختبارية.المتطمبات ا .٘
  .الوسائل واألدوات التعميمية .ٙ
خطة السير في الدرس، وتشمل: األنشطة والخبرات "دور المعمـ والمتعمـ" وطرؽ  .ٚ

 التدريس. 
 سيناريوىات القصص الرقمية. .ٛ
  أوراؽ العمل. .ٜ

 ، ويتضمف:التقويـ بأنواعو.ٓٔ
 ي : ويكوف في بداية الدرس الجديدالتقويـ القبم.  
  التقويـ التكويني : ويكوف أثناء شرح الدرس وبعد االنتياء مف كل ىدؼ سموكي

  .محدد
 الختامي : ويكوف في نياية الدرس التقويـ. 
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 صالحية الدليل:  

 :حوؿعمى آرائيـ  لمتعرؼ الدليل عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف، وذلؾ تـ عرض

 .مدػ كفاية الدليل وشموليتو .ٔ

 .سالمة الصياغة المغوية والعممية لمدليل .ٕ

 .مدػ وضوح التعميمات لممعمـ .ٖ

 .مدػ دقة صياغة األىداؼ السموكية المتضمنة في الدليل .ٗ

 .لتالمذة الصف الثالث األساسدليل مدػ مناسبة األنشطة الواردة في ال .٘

 .تضمنو الدرسيالتقويـ لألىداؼ السموكية ولما  مدػ مالئمة أساليب .ٙ

 التعديالت وفقا   تـ إجراءو ، (5رقـ )ممحق مف خالؿ استمارة تحكيـ الدليل المشار ليا في 
 (.6)كما ىو مشار في ممحق رقـ  فأصبح بصورتو النيائية لمالحظاتيـ

 
عمى   17/4/2016-17/3/2016 عينة الدراسة في الفترة الزمنية وتـ تطبيق التجربة عمى      

نصيب حصة لتدريس الوحدة بواقع ست حصص أسبوعيا ، وكاف  24مدار شير كامل بمجموع 
 دليل توظيف (6)حصة خالؿ الشير، ويتناوؿ ممحق رقـ  14بمجموع  كل قصة رقمية حصتيف

 ف الدليل اإلجرائي الشامل لتدريس الوحدة المختارة.القصص الرقمية كجزء أصيل م
 

 ثانيًا: القصص الرقمية:

يات التعميـ بعد اطالع الباحثة عمى بعض الدراسات السابقة في مجاؿ تصميـ برمج      
تيا في إنتاج ىذا النوع مف البرمجيات التعميمية، وفي ضوء لكتروني، وباالعتماد عمى خبر اإل

ومياراتيا، قامت الباحثة ببناء القصص الرقمية في مادة الرياضيات لمصف المسائل المفظية 
 الثالث األساس.

 طوات بناء القصص الرقمية: خ
بدء بتصميـ القصص الرقمية قامت الباحثة بالبحث عف معايير لتصميـ تمؾ القبل      

 ائمة بمعايير فقامت باقتراح ق ،لـ تجد أؼ معايير خاصة بإنتاج القصص الرقمية ولكفالقصص 
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نتاج القصص الرقمية، حيث عرضت ىذه القائمة عمى مجموعة مف المحكميف  تصميـ وا 
التعديالت وفقا   إجراءوتـ  ،التعميـالمختصيف في المناىج وطرؽ التدريس و تكنولوجيا 

 . (،7في ممحق رقـ )كما ىو مشار  لمالحظاتيـ

قامت الباحثة باالطالع عمى نماذج متعددة لمتصميـ التعميمي والحظت أف نموذج خميس      
المواقف التعميمية مف النماذج الشاممة التي تتضمف جميع عمميات التطوير  ( لتصميـ2003)

لبناء القصص الرقمية  فوضعت خطة التعميمي، كما ويمكف تطبيقو إلنتاج القصص الرقمية.
 معتمدة  عميو.

 (92-104صص ـ، 2003) خميسلخصيا يتكوف ىذا النموذج مف خمس مراحل كما حيث 
 وىي: التحميل، التصميـ، التطوير، التقويـ، االستخداـ.كتابو  في

 وفيما يمي توضيح لممراحل التي تـ خالليا بناء القصص الرقمية: 

 المرحمة األولى: مرحمة التحميل: 
 :تحميل المشكمة وتقدير الحاجات .1

الرياضيات في حد ذاتيا مادة جافة، وىذا الجفاؼ ىو سر صعوبتيا فإضافة أنشطة      
إلكترونية تزيد مف دافعية الطالب، ومف نسب تركيزىـ، وُتوظف أكبر عدد مف الحواس 

والقصص  ةمف خالؿ الشخصيات الناطقذلؾ و التي مف شأنيا تنمية المسائل الرياضية، 
  .الرقمية

 ة :حميل الميمات التعميميت .2
 :را  عمى أفقادالتمميذ  سيكوف باالستعانة بالقصص الرقمية    

ئة عمى عدد مف منزلة ايوظف ميارة  قسمة عدد مف مضاعفات العدد عشرة والم .ٔ
 .ةواحدة في حل مسائل لفظي

ٕ.  " يوظف ميارة  قسمة عدد مكوف مف منزلتيف عمى عدد مف منزلة واحدة "دوف باؽ 
 في حل مسائل لفظية.

"  يوظف ميارة  .ٖ قسمة عدد مكوف مف منزلتيف عمى عدد مف منزلة واحدة  "مع باؽ 
 .في حل مسائل لفظية
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يوظف ميارة  قسمة عدد مكوف مف ثالث منازؿ عمى عدد مف منزلة واحدة  "بدوف  .ٗ
" في حل مسائل لفظية.  باؽ 

يوظف ميارة  قسمة عدد مكوف مف ثالث منازؿ عمى عدد مف منزلة واحدة  "مع  .٘
" في حل مس  ائل لفظية.باؽ 

 يوظف ميارة  القسمة والطرح في حل مسائل لفظية. .ٙ
 يوظف ميارة  القسمة والضرب في حل مسائل لفظية. .ٚ

 :خصائص المتعمميف وسموكيـ المدخميتحميل  .3
 حيث ساسالطالب الذيف يستفيدوف مف القصص الرقمية ىـ تالمذة الصف الثالث األ     

في  يتساووف ، و ف ذوؼ االحتياجات الخاصةم منيـيتمتعوف بكافة الحواس وال يوجد أؼ  أنيـ 
 .، وتـ التحقق مف ذلؾ بتطبيق االختبار القبميالخبرات السابقة المرتبطة بمواضيع التعمـ

 تحميل الموارد والقيود في بيئة التعمـ : .4
وجياز حاسوب،  (LCD)دريس باستخداـ جياز عرض تثناء الأالباحثة استعانت      

بجياز  االستعانةفي حاؿ حدوث أؼ طارغ يمكف لمباحثة ، و الصوتوسماعات لتكبير 
 و مف مدرسة اخرػ .أخر مف نفس المدرسة آعرض 

كثر مناسبة لممشكالت والحاجات بشاف الحموؿ التعميمية األ  اتخاذ القرار النيائي .5
 يمية:التعم
تبيف  ، فقدخصائص المتعمميفوفي ضوء  ،وتقدير الحاجات الالزمةد تحميل بع    

 مكانية استخداـ القصص الرقمية في عممية التعميـ.إ
 
 المرحمة الثانية: مرحمة التصميـ: 
 ىداؼ التعميمية:ألتحديد ا .1

 لدػ  المفظية الرياضية لةأالرقمية ىو تنمية ميارات حل المساليدؼ العاـ لمقصص      
 جرائيةاإل ىداؼف األممف ىذا اليدؼ مجموعة ضولقد ت ،ساستالمذة الصف الثالث األ

 .عف طريق تحميل محتوػ وحدة القسمة وقد تـ التوصل إلييا
 :تصميـ محتوى المقرر وتنظيمو .2

والميارات  ىداؼ التعميمية،القصص الرقمية في ضوء األ دت الباحثة محتوػ دح     
 إلى ، حيث تـ تحويل المسائل الرياضية مف الصورة المفظية المتضمنة في وحدة القسمة
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 .والرسـو الثابتة والمتحركة والخمفيات الموسيقية بدمج الصور وذلؾ ،يةالصورة الرقم
 :تصميـ االستراتيجيات التعميمية .3

منيا: الحوار  استراتيجيات التدريس العديد مفمع  القصص الرقميةيمكف استخداـ       
  والمناقشة، التعمـ التعاوني، لعب األدوار.

  :التعميمية التفاعالت وـ سيناريتصمي .4
والمتعمـ بشكل مفصل في دليل المعمـ  المعمـ كل مف دورقامت الباحثة بإيضاح      

 (.6الممحق رقـ )المشار إليو في 
  :ساليبوأتحديد نمط التعميـ و  .5

، في مجموعات كبيرةأو ، في مجموعات صغيرةإما القصص الرقمية يمكف استخداـ      
  .الفردؼ المستقل بشكلأو 

 :التعميـ العامةتصميـ استراتيجية  .6
، القصص الرقميةاستراتيجية عامة لتطبيق لمتدريس باستخداـ  ةالباحث تاقترح     

 تتمثل بالتالي :و 
 :عية واالستعداد لمتعمـ ، عف طريقاستثارة الداف .ٔ

  .جذب انتباه المتعمميف -
  .ىداؼ التعميمية لممتعمميفتوضيح األ -
  ألعاب تربوية.، وذلؾ مف خالؿ تنفيذ مراجعة التعمـ السابق -

مف خالؿ ربط ما تـ تعممو بمواقف حياتية جديدة في سياؽ ، يددتقديـ التعميـ الج .ٕ
 مسائل لفظية.

 .ركة المتعمميف وتنشيط استجاباتيـتشجيع مشا .ٖ
 تقديـ التغذية الراجعة. .ٗ

 مصادر التعمـ ووسائمو المختمفة : وصف .7
 بأنيا حكاية نثرية أو خيالية قائمة عمى استخداـ  القصص الرقميةيمكف وصف      

قصة، وصوت لم الوسائط المتعددة مف صور، رسومات، نصوص، خمفيات، السرد المفظي
 .LCDويتـ عرضيا باستخداـ جياز العرض الموسيقى 

 :نتاجيا محمياً إو أف الحصوؿ عمى المصادر أاتخاذ القرار بش .8
 والصورة  لصوتا برامج معالجةالقصص الرقمية باستخداـ بتصميـ  ةالباحث تقام     
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 وعمى ذلؾ فإنو يمكف إنتاج القصص الرقمية وتطويرىا محميا .، وومقاطع الفيدي
 

 مرحمة التطوير:المرحمة الثالثة : 
 .داد السيناريوىاتإع .1
 :تاج القصص الرقمية كالتاليإنتـ  : نتاجالتخطيط لل  .2

 صوات المنطوقة :نتاج األإ 
والبد  ( كماSound Recorderبرنامج )صوات المنطوقة باستخداـ تسجيل األتـ 

 مف مراعاة الجوانب التالية:
 ونقائو وضوح الصوت. 
 المتحدث بالقصة ناسبة الصوت لعمرم. 
 الصوت مع الحركة مزامنة. 
 مراعاة  وتمتكتابة النصوص ضمف شاشة التصميـ مباشرة كما  تـ :كتابة النصوص

 النصوص: التصميمية التالية عند كتابةانب الجو 
 توحيد نوع خط الشرح ولونو. 
 الكتابة بنمط واضح ومقروء. 
 لغويا   صياغة الجمل بشكل صحيح ودقيق. 
 الخطوط والخمفية المستخدمة مراعاة التبايف الموني بيف. 
 نتاج الخمفيات وتركيب بعض الصور عمييا باستخداـ برنامج إتـ :  تالخمفياGo 

Animate عمى أف: 
 ح واإلبداع الفنيالبساطة والوضو  بيف معتج. 
 .ترتبط بالمحتوػ الذؼ سيتـ تقديمو 
 :عمى النصوص والصور الحركية  ضافة بعض المؤثراتإ تـ المؤثرات الحركية

 مراعاة الجوانب التالية : وتمتوالشخصيات مف خالؿ البرنامج نفسو كما 
  مناسبة الحركة لممحتوػ. 
 تمميذجاذبيتيا لم. 
 ذلؾ ضمف الخطوات التالية تـو : دمج الوسائط في بيئات القصص الرقمية:  

  الفيديرة )الصو لى الشاشإاستيراد الوسائط المختمفة ، ، (صواتأل، او، الرسـو
 .في الظيور صواتمع األ ومزامنتيا نياكامأوترتيب 
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 دخاؿ النصوص وفق السيناريو المعدإ. 
  لتاليةامراعاة الجوانب:  

 لواف.مناسبة األ -التكامل –الوضوح -البساطة

  :الفعمي لمقصص الرقمية  نتاجإل ا .3
 :بما يميالباحثة  حيث قامت      
 عداد ا  و  ،كتابة النصوصو  ،تسجيل مقاطع الصوتب وذلؾ، لوتنفيذ كما ىو مخطط ال

 الصور. 
 راج المبدئي لمقصص الرقمية ويشملخاإل: 

 .رقميةالقصص الدخاؿ الوسائط المتعددة وتجميعيا لتكويف إ -
 .ادراج شخصيات القصة وعناصرىإ -
 .الحذؼ والتعديل وأضافة ولية باإلالمعالجة األ -

 عمميات التقويـ البنائي لمقصص الرقمية  .4
وقد تـ وضع القصص الرقمية في صورتيا األولية وفقا  ليذه الخطوات، ثـ تـ      

تكنولوجيا ذوؼ الخبرة واالختصاص في مجاؿ  مجموعة مف المحكميف مف عمى عرضيا
كد مف مدػ أ، ولمتايـ فييآرائبداء إل، مجاؿ المناىج وطرؽ التدريسالتعميـ، وفي 

بناء  عمى استمارة تحكيـ القصص الرقمية المشار ليا في ، ىداؼمالئمتيا لتحقيق األ
  .(8)ممحق 

 االخراج النيائي لمقصص الرقمية : .5
النيائية صورة ال إعدادتـ عمميات التقويـ البنائي،  عمي بناء   بعد إجراء التعديالت      

 .المرفق CDموضح في كما ىو  وتجييزىا لمعرض واالستخداـ

 :اجازتيا  مرحمة التقويـ النيائي لمقصص الرقمية و  المرحمة الرابعة : 
، دوات تقويـ المناسبة أتجييز ب ، قامت الباحثةاـ القصص الرقميةقبل البدء باستخد     

عمى تجريب القصص الرقمية في مواقف تعميمية حقيقية وىو ما سيحدث عند تطبيق الدراسة و 
 .المجموعة التجريبية مف عينة الدراسة
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  الرقمية واستخدامياالمرحمة الخامسة: مرحمة نشر القصص: 
لمجيات  اياىاالقصص الرقمية وتوضيح خصائصيا ومز  الباحثة بنشرقامت  :النشر .ٔ

 المختصة بتطوير التعميـ.
 .فراد والمؤسساترقمية مف قبل األفييا يتـ تبني القصص ال: التبني .ٕ
 القصص الرقمية في عممية التعميـ .ُتوظف  وفييا التنفيذ )التوظيف واالستخداـ ( : .ٖ
، كجزء مف تعميميفي بنية النظاـ ال ا يتـ تثبيت القصص الرقميةوفيي التثبيت والدمج : .ٗ

 العتيادؼ.انشاطو 
لمقصص الرقمية  المستمرة  ةحيث تجرػ المتابع المتابعة واالستمرار والتجديد الذاتي: .٘

 .ا  مستقبمي ىاتطوير مكانيات ا  عل عمييا و لمعرفة ردود الف
 

 ًا: ضبط متغيرات الدراسة:خامس 

ي المتغيرات الدخيمة التثار ضماف سالمة نتائج الدراسة، وتجنبا  آل عمى حرصا  مف الباحثة     
بضبط  تلتعميـ، قاملالستعماؿ واوصوؿ إلى نتائج قابمة يتوجب ضبطيا لمحد مف آثارىا، ولم

 تكافؤ المجموعتيف وذلؾ في :

 العمر الزمني. .ٔ
 الرياضيات مف خالؿ نتائج اختبار نياية الفصل الدراسي األوؿ. مادة التحصيل في .ٕ
 التطبيق القبمي لالختبار. .ٖ
ٗ.  
 ني :العمر الزم 

 بمعالجتيا باختبار تقامت الباحثة برصد أعمار العينة مف خالؿ سجالت المدرسة وقام      
(t-testلعينتيف مستقمتيف )،  لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبل 

 البدء في التطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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 (4.7)جدوؿ رقـ 
 متوسطي  لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف (t-test)نتائج اختبار 

 تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر الزمني

 مستوى الداللة قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 العمر
 الزمني

 غير داؿ إحصائياً  0.238 1.190 0.355 8.857 35 التجريبية
 0.443 8.743 35 الضابطة

 1.99 ( =68ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "
 2.639( = 68(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة 

( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي العمر الزمني tقيمة )يتضح مف الجدوؿ السابق أف      
 ( المحسوبةt( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tقيمة )لتالمذة المجموعتيف كانت أصغر مف 

أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ( 0.05)غير دالة إحصائيا  عند مستوػ 
متوسطي العمر الزمني لتالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة، وىذا يدؿ عمى تكافؤ 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر الزمني.

 صيل في الرياضيات :التح 

نتائج في مادة الرياضيات مف خالؿ مجموعتي الدراسة رصد درجات تالمذة قامت الباحثة ب
بمعالجتيا  ـ، وقامت 2015 -2016الدراسي مف العاـ  اختبار نياية الفصل الدراسي األوؿ

الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية  إلىلعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ  (t-test)اختبار ب
 قبل البدء في التطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ: والضابطة

 (4.8)جدوؿ رقـ 
 متوسطي درجات لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف (t-test)نتائج اختبار 

 تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة في تحصيل مادة الرياضيات

 مستوى الداللة قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 

 التحصيل
 غير داؿ إحصائياً  0.497 0.683 6.52 34.39 35 التجريبية
 5.53 35.37 35 الضابطة

 1.99 ( =68ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "
 2.639( = 68حرية)(  ودرجة 0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة 
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( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي درجات تالمذة tأف قيمة )يتضح مف الجدوؿ السابق      
غير دالة  ( المحسوبةt( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tالمجموعتيف كانت أصغر مف قيمة )

أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  (0.05)إحصائيا  عند مستوػ 
جريبية والضابطة وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف التتالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة، 

 التحصيل في مادة الرياضيات. في

 :التطبيق القبمي الختبار المسائل المفظية 

-t)قامت الباحثة برصد درجات التالمذة في االختبار القبمي، وقامت بمعالجتيا باختبار 

test) قبل  مستقمتيف لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لعينتيف
 البدء في التطبيق، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ

 (4.9)جدوؿ رقـ 
 متوسطي درجات بيفلمتعرؼ عمى الفروؽ ( t-test)نتائج اختبار 

 تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المسائل المفظية القبمي

 مستوى الداللة قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
فيـ 
 المسألة

 غير داؿ إحصائياً  0.414 0.823 1.18 2.51 35 الضابطة
 1.15 2.29 35 التجريبية

وضع خطة 
 لمحل

 غير داؿ إحصائياً  0.689 0.402 0.91 1.06 35 الضابطة
 0.88 1.14 35 التجريبية

 غير داؿ إحصائياً  0.767 0.298 0.79 1.03 35 الضابطة تنفيذ الحل
 0.82 1.09 35 التجريبية

التحقق مف 
 صحة الحل

 إحصائياً  غير داؿ 0.388 0.868 0.70 0.74 35 الضابطة
 0.68 0.89 35 التجريبية

الدرجة 
 الكمية

 غير داؿ إحصائياً  0.999 0.001 2.22 5.34 35 الضابطة
 2.22 5.34 35 التجريبية

 1.99 ( =68ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة "
 2.639( = 68(  ودرجة حرية)0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )t"قيمة 

( المحسوبة في المقارنة بيف متوسطي درجات تالمذة tوؿ السابق أف قيمة )يتضح مف الجد     
( المحسوبة غير دالة t( الجدولية، وىذا يعني أف قيمة )tالمجموعتيف كانت أصغر مف قيمة )
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أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ( أؼ0.05إحصائيا  عند مستوػ )
وىذا يدؿ عمى تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات المسائل المفظية، 

 االختبار القبمي لميارات حل المسائل المفظية. لمجموعتيف التجريبية والضابطة فيتكافؤ ا

 

 :ًا: خطوات إجراء الدراسةسادس

 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة الحالية:لقد 

بالقصص الرقمية وميارات حل المسألة  ذات عالقةتربوية االطالع عمى أدبيات وبحوث  .ٔ
 .المفظية الرياضية

 تحميل محتوػ وحدة القسمة " الوحدة الثامنة" لمصف الثالث األساس الفصل الدراسي الثاني. .ٕ
 المعايير الالزمة لتصميـ القصص الرقمية وعرضيا عمى المحكميف.إعداد قائمة ب .ٖ
 بناء القصص الرقمية وعرضيا عمى المحكميف لمتأكد مف سالمتيا وصالحيتيا لمتطبيق. .ٗ
 ، وعرضو عمى المحكميف.ميارات حل المسألة المفظيةبناء اختبار  .٘
قسمة وفقا  لمقصص في وحدة ال المفظية المسائل إعداد الدليل االرشادؼ لممعمـ لتدريس .ٙ

الرقمية، ثـ عرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات، 
 لمتأكد مف صحتو ومناسبتو، وابداء الرأؼ حولو.

كما ىو مشار في ممحق  استصدار تصريح لتطبيق الدراسة في مدارس وكالة الغوث الدولية .ٚ
 .(9رقـ )

تمميذة مف خارج عينة الدراسة، وذلؾ ( 36يا )قوامتطبيق االختبار عمى عينة استطالعية  .ٛ
الصعوبة والتمييز لكل فقرة مف  معامل ولحسابحديد زمف االختبار، قنيف االختبار ولتلت

 .فقرات االختبار وكذلؾ االختبار ككل
 تحديد عينة الدراسة " المجموعة التجريبية والضابطة". .ٜ

 ،LCDض الرقمية مف جيار العر  توفير األدوات التعميمية الالزمة لتطبيق القصص .ٓٔ
 وجياز حاسوب، وسماعات لتكبير الصوت.

ضبط العوامل التي قد تؤثر عمى سير التجربة مثل العمر الزمني، والتحصيل في مادة  .ٔٔ
 الرياضيات.

تطبيق اختبار ميارات المسائل المفظية قبميا  عمى عينة الدراسة، لمتأكد مف تكافؤ  .ٕٔ
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 .المجموعتيف التجريبية والضابطة
المجموعة  قامت الباحثة بتدريسالتجربة حسب التصميـ التجريبي المعد حيث  تطبيق .ٖٔ

المجموعة الضابطة بالطريقة تدريس و القصص الرقمية التجريبية وحدة القسمة باستخداـ 
 .االعتيادية

اختبار ميارات المسائل المفظية بعديا   بعد االنتياء مف تطبيق التجربة، تـ تطبيق .ٗٔ
 مباشرة .

تصحيح االختبار، وتـ تجميع بيانات االختبار البعدؼ وتحميميا إحصائيا  بواسطة برنامج  .٘ٔ
SPSS النتائج ومناقشتيا، ووضع التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج  وتفسير

 المستخمصة.
 
 اإلحصائية:ًا: المعالجات سابع

 :  التاليةالمعالجات اإلحصائية لإلجابة عف تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثة 
 .المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ 
 راختبا  T-Testروؽ بيف متوسطي درجات الفداللة  بحثنتيف مستقمتيف، للعي

 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار المسائل المفظية.ف المجموعتي
  الذكور  رتبالفروؽ بيف متوسطي داللة  بحثلماف وتني لعينتيف مستقمتيف، اختبار

،  في التطبيق البعدؼ الختبار المسائل المفظية في المجموعة التجريبية والضابطة
 اإلناث في المجموعة التجريبية والضابطة رتبلمعرفة الفروؽ بيف متوسطي وكذلؾ 

 .في التطبيق البعدؼ الختبار المسائل المفظية
  قيقية تعود إلى أف حجـ الفروؽ الناتجة ىي فروؽ حلمتأكد مف معامل مربع ايتا

 متغيرات الدراسة.
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
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 خامسالفصل ال

 نتائج الدراسة ومناقشتيا

ي تشكل اإلجابة عف النتائج التي تـ التوصل إلييا، والت تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصل
، استخمصت ىذه النتائج، ويناقشيا، والتحقق مف صحة فروضيا، فيوضح كيف أسئمة الدراسة

اؿ الذؼ دارت فيو بحثية، استكماال  لممجالمقترحات ال، ثـ يقدـ عددا  مف التوصيات، و ويفسرىا
 :الدراسة الحالية، وفيما يمي تفصيل لذلؾ

 حل مياراتما ": أواًل: النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى
  "الصف الثالث األساس؟ تالمذةلدػ  المراد تنميتيا الرياضيةالمفظية  المسائل

طالع عمى ميارات حل االولإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة  قامت الباحثة ب     
في اإلطار النظرؼ، والتي تـ تناوليا بشيء مف التفصيل  ،التي حددىا جورج بوليا ألةالمس

مف البحوث والدراسات التربوية في الرياضيات مثل متولى عمى العديد اطالعيا باإلضافة إلى 
ستفادة مف أدوات بعض الدراسات السابقة التي تضمنت ميارات حل المسائل وباال، (ـ1997)

(، وحسب هللا ـ2007رصرص )و (، ـ2010(، والشافعي )ـ2013الرياضية كما في السممي )
التي ينبغي تنميتيا لدػ  ة الرياضيةالمفظيـ تحديد قائمة بميارات حل المسائل ت ،(ـ2005)

مجموعة مف ذوؼ االختصاص، وتـ إيجازىا  وتـ عرضيا عمى ،تالمذة الصف الثالث األساس
 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:

 (5.1) جدوؿ رقـ
 المفظية الرياضيةقائمة ميارات حل المسألة 

 المفظية الرياضيةميارات حل المسألة  ـ
 فيـ المسألة -1
 خطة لمحلوضع  -2
 تنفيذ حل المسألة -3
 التحقق مف صحة الحل -4
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ما صورة القصص " النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى:ثانيًا: 
الصف الثالث  تالمذة لدػ المفظية الرياضيةالمسائل  الالزمة لتنمية ميارات حل الرقمية

 "األساس؟
سبع  قامت الباحثة بإعداد وبناءولإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة            
لتوظيفيا في تنمية ميارات حل المسائل المفظية الرياضية في وحدة القسمة وذلؾ  رقميةص قص

ومراحل إنتاجيا ، والتي تـ توضيح خطوات إعدادىا في كتاب الرياضيات لمصف الثالث األساس
عرضيا عمى حيث تـ ، "الطريقة اإلجراءات"مف ىذه الدراسة وىو فصل في الفصل الرابع 

 المرفق. CDىو في  ة كماالنيائيأصبحت بصورتيا فبطيا المحكميف وض
 

ىل توجد فروؽ  " النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذي ينص عمى:ثالثًا: 
المجموعة التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة  تالمذةدرجات  بيف متوسطي دالة إحصائيا  

 "في التطبيق البعدؼ لالختبار ؟
التحقق مف صحة الفرض بولإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة قامت الباحثة       

 بيف (α ≥ 0.05مستوى)إحصائية عند ال توجد فروؽ ذات داللة ": األوؿ الذؼ ينص عمى
المجموعة التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في التطبيق  مذةمتوسطي درجات تال

 . "البعدي لالختبار
-Two Independent sample T ( لعينتيف مستقمتيفt) راستخداـ اختبا خالؿمف      

Test ، ( نتائج اختبار5.2ؿ )جدو ويبيف(t) متوسطي درجات تالمذة المجموعتيف  لمفروؽ بيف
 اختبار ميارات حل المسائل المفظية الرياضية.التجريبية والضابطة في 
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 (5.2دوؿ رقـ )ج
 متوسطي درجات  مفروؽ بيفل (t-test)نتائج اختبار 

 تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المسائل المفظية البعدي

 قيمة الداللة tقيمة  االنحراؼ المعياري  المتوسط العدد المجموعة المجاؿ
 0.000 4.791 0.97 2.23 35 الضابطة فيـ المسألة

 0.82 3.26 35 التجريبية

وضع خطة 
 لمحل

 0.000 5.737 0.86 1.97 35 الضابطة

 0.93 3.20 35 التجريبية

 0.001 3.604 1.04 1.74 35 الضابطة تنفيذ الحل

 1.08 2.66 35 التجريبية

التحقق مف 
 صحة الحل

 0.000 5.665 0.70 1.74 35 الضابطة

 0.89 2.83 35 التجريبية

 0.000 9.083 2.03 7.99 35 الضابطة االختبار ككل

 1.89 11.94 35 التجريبية

 1.99( = 68ودرجة حرية) ( 0.05مستوػ داللة ) " الجدولية عندtقيمة " 
 2.63( = 68(  ودرجة حرية)0.01الجدولية عند مستوػ داللة )" t"قيمة  

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات 5.2ؿ )جدو تشير النتائج في      
( في ميارات االختبار األربع المتمثمة في ميارة فيـ المسألة، 0.01الحسابية عند مستوػ داللة )

وميارة وضع خطة الحل، وميارة تنفيذ الحل، وميارة التحقق مف صحة الحل، إضافة إلى 
بالقصص  وحدة القسمة لصالح تالمذة المجموعة التجريبية الذيف درسوا االختبار ككلميارات 

 االختباراألربع وميارات االختبار  مياراتل ميارة مف كالمحسوبة ل "t"الرقمية، وبمقارنة قيـ 
الجدولية وىذا يعني أف ىناؾ  "t"قيـ أكبر مف  المحسوبة "t"قيـ أف  الجدولية تبيف "t"ككل بقيمة 

فروقا  في المتوسطات وحيث أف متوسط أداء التالمذة في المجموعة التجريبية أعمى مف متوسط 
مما يدؿ عمى أف استخداـ القصص الرقمية أفضل مف ة، أداء التالمذة في المجموعة الضابط

ضية. وتتفق ىذه النتيجة مع استخداـ الطريقة االعتيادية في تنمية ميارات المسائل المفظية الريا
؛ وشيمي،  ـ2013؛ وأبو مغنـ،  ـ2014؛ والجرؼ،  ـ 2016نتائج دراسات كل مف )التترؼ، 

قدمت المسائل  تيطبيعة تصميـ القصص الرقمية ال(، وتعزو الباحثة ىذه الفروؽ إلى ـ2009
مف شكميا المجرد إلى شكل  مسل  يتـ تحويميا ف بعيدة عف النمطية بطريقة متميزة،الرياضية 
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التالمذة حواس باإلضافة إلى أنيا تخاطب رىـ، توجو التالمذة إلى تحفيز تفكي يقةوبطر ، وممتع
مما ية عالية، الدرس بمتعة وسعادة ودافع االندماج فيا مكنيـ مف المختمفة بطريقة مبسطة، مم

كل مف الصورة، إلى أنيا ُتوظف أيضا  يعزػ السبب كما و ، رفع مستواىـ التحصيميأدػ إلى 
أضفى عمى دروس القسمة أبعادا  مف مما والصوت، والنص، والفيديو، والرسوـ المتحركة، 

المسائل الرياضية الحقيقة تحاكي الواقع الذؼ جعل مف السيل عمى التالمذة فيـ واستيعاب 
 .بالشكل المناسب

استخدمت الباحثة   تأثير القصص الرقميةولمعرفة ما إذا كاف الفرؽ نتيجة الصدفة أـ ىو فعاًل 
  :باستخداـ المعادلة التالية لحساب حجـ التأثير، وذلؾ ( η2) اايتمربع 

   
  

        
 

                   (38ـ، ص2000،عفانة)                                                                                :إف حيث
η

 نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذؼ يمكف أف يرجع إلى المتغير المستقل. : تعبر عف2
 ".tمربع قيمة "   : 
  2- 2+ف 1فدرجة الحرية =   : 

 باستخداـ المعادلة  ( η2) مف خالؿ (dقيمة )ولمكشف عف درجة التأثير قامت الباحثة بحساب 

                           التالية:
  √  

√    
 

 (667ـ، ص2003،صر)ع                                                                              :إف حيث

d : تعبر عف حجـ التأثير. 
 المرجعي المقترح التالي: الجدوؿمستويات حجـ التأثير  لتحديد وقد اعتمدت الباحثة

 (5.3جدوؿ رقـ )
 η2",""dمستويات حجـ التأثير بالنسبة لكل مف "الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد 

 حجـ التأثير األداة المستخدمة
 كبير متوسط صغير

 0.01 0.06 0.14 ( η2) ايتإمربع 

 0.2 0.5 0.8 (d)الدرجة المعيارية 

 (38ـ، ص2000)عفانة،
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 "η2"  ،"d"والجدوؿ التالي يوضح حجـ التأثير بواسطة  
 (5.4جدوؿ رقـ )

 حل المسائل المفظية البعدي مياراتإليجاد حجـ التأثير في اختبار t", " η2 "" , "dكل مف "قيمة 

 حجـ التأثير t" η2 dقيمة " df المجاؿ
 كبير 1.16 0.252 4.791 68 فيـ المسألة

 كبير 1.39 0.326 5.737 68 وضع خطة لمحل
 كبير 0.87 0.160 3.604 68 تنفيذ الحل

 كبير 1.37 0.321 5.665 68 التحقق مف صحة الحل
 كبير 2.2 0.548 9.083 68 لالختبار ككل

في ميارات االختبار األربع المتمثمة في ميارة فيـ المسألة،  قيـ مربع إيتاوبذلؾ تكوف       
وميارة وضع خطة الحل، وميارة تنفيذ الحل، وميارة التحقق مف صحة الحل، إضافة إلى 

القصص توظيف االختبار ككل كبيرة كما ىو موضح في الجدوؿ السابق، وىذا ما يؤكد أف 
حل المسألة المفظية ات ميار عمى تنمية  كبيركاف ليا تأثير وحدة القسمة تدريس في  الرقمية

 .الرياضية
 

ىل توجد فروؽ دالة " النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذي ينص عمى:رابعًا: 
في التطبيق الضابطة أقرانيـ في في المجموعة التجريبية و الذكور رتب متوسطي  بيف إحصائيا  

 "البعدؼ لالختبار؟
التحقق مف صحة الفرض بولإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة قامت الباحثة       

بيف  (α ≥ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ": الذؼ ينص عمىالثاني 
في التطبيق  الضابطةالمجموعة أقرانيـ في في المجموعة التجريبية و الذكور  رتبمتوسطي 

 . "البعدي لالختبار

ويمؾ، وكانت النتائج كما يظيرىا  -تـ استخداـ اختبار شابيروولمتحقق مف اعتدالية البيانات 
 (5.5) جدوؿ رقـ
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 (5.5جدوؿ رقـ )
 لذكور التجريبية والضابطة اختبار التوزيع الطبيعي

 "Z"قيمة  المجاؿ
 0.004 فيـ المسألة

 0.009 وضع خطة لمحل

 0.002 تنفيذ الحل

 0.008 الحلالتحقق مف صحة 

 0.016 لالختبار ككل

أف القيمة االحتمالية لجميع ميارات االختبار كانت أقل مف ( 5.5ؿ )جدو في تشير النتائج      
( وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه الميارات ال يتبع التوزيع الطبيعي، لذا تـ 0.05مستوػ الداللة )

 (5.6)، وكانت النتائج كما يظيرىا جدوؿ رقـ الال معممي Mann-Whitneyاختبار استخداـ 
 (5.6جدوؿ رقـ )

  Uمجموع الرتب وقيمة  متوسطات الرتب و
 متوسطي  الفروؽ بيف إلىلمتعرؼ ومستوى الداللة  Zوقيمة 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المسائل المفظية البعديالذكور في  رتب

عدد  المجموعة المجاؿ
 الذكور

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

 0.026 2.228 29.000 118.50 10.77 11 الضابطة فيـ المسألة

 134.50 12.23 11 التجريبية

 0.002 3.070 15.500 81.50 7.41 11 الضابطة وضع خطة لمحل

 171.50 15.59 11 التجريبية

 0.028 2.194 28.500 94.50 8.59 11 الضابطة تنفيذ الحل

 158.50 14.41 11 التجريبية

التحقق مف صحة 
 الحل

 0.000 3.485 10.500 76.50 6.95 11 الضابطة

 176.50 16.05 11 التجريبية

 0.000 3.813 13.000 69.00 6.27 11 الضابطة لالختبار ككل

 184.00 16.73 11 التجريبية
 30( = 0.05( وعند مستوػ داللة )11,11) n1,n2" الجدولية عند Uقيمة "
 21( = 0.01( وعند مستوػ داللة )11,11) n1,n2" الجدولية عند Uقيمة "
 1.96( = 0.05" الجدولية عند مستوػ داللة )Zقيمة "
 2.58( = 0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )Zقيمة "
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات ( إلى 5.6ؿ )جدو في تشير النتائج      
( في ميارات االختبار األربع المتمثمة في ميارة 0.05عند مستوػ داللة )لرتب الذكور  الحسابية

فيـ المسألة، وميارة وضع خطة الحل، وميارة تنفيذ الحل، وميارة التحقق مف صحة الحل، 
اني مف فروض الدراسة، وأف ىذه الفروؽ الفرض الثرفض ختبار ككل فيذا يعني إضافة إلى اال

" المحسوبة Uلصالح ذكور المجموعة التجريبية الذيف درسوا بالقصص الرقمية، وبمقارنة قيـ "
دالة " الجدولية تبيف وجود فروؽ Uلميارات االختبار األربع وميارات االختبار ككل بقيمة "
ر في المجموعة التجريبية أعمى مف إحصائيا  وىذه الفروؽ كبيرة، وحيث أف متوسط  رتب الذكو 

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة التترؼ  في المجموعة الضابطة، رتب الذكورمتوسط 
( التي بينت وجود فروؽ دالة إحصائيا  بالنسبة لمتغير ـ2013(، ودراسة أبو مغنـ )ـ2016)

القصص الرقمية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، فيمكف تفسير ذلؾ في أف  القصص الرقمية
في تنمية ميارات في حياتيـ اليومية مثل البيع والشراء، مما ساعد التالميذ و تحاكي ما يمارس

باإلضافة إلى أنيا تزيد مف شعور التالميذ باإلنجاز في كل  المسألة المفظية الرياضية لدييـ.
كما وتزيد مف حماسيـ وشعورىـ بالسعادة أثناء  لتعمـ أفضل، بيا مما تدفعيـ وف خطوة يقوم

وقد يعزػ السبب في ، المفظية الرياضيةميارات المسألة مف سرعة استيعابيـ ل زادمشاىدتيا مما 
فأدػ إلى إثارة التفكير بيف مسائل بخطوة ومسائل بخطوتيف  ىذه النتيجة أيضا  في أنيا نّوعت

 بشكل عميق، وجعميـ في حالة ترقب واستعداد لمتعمـ. لدييـ

استخدمت الباحثة   ولمعرفة ما إذا كاف الفرؽ نتيجة الصدفة أـ ىو فعاًل تأثير القصص الرقمية
   :باستخداـ المعادلة التالية لحساب حجـ التأثير، وذلؾ ( η2) اايتمربع 

   
  

       
 

  (43ـ، ص2000،عفانة)

 يوضح ذلؾوالجدوؿ التالي 
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 (5.7جدوؿ رقـ )
 إليجاد حجـ التأثير في االختبار البعدي ,"Z" ", η2"كل مف قيمة 

 حجـ التأثير Z" η2"قيمة  المجاؿ
 كبير 0.554 2.228 فيـ المسألة

 كبير 0.702 3.070 وضع خطة لمحل
 كبير 0.546 2.194 تنفيذ الحل

 كبير 0.752 3.485 التحقق مف صحة الحل
 كبير 0.785 3.813 لالختبار ككل

في ميارات االختبار األربع المتمثمة في ميارة فيـ المسألة،  قيـ مربع إيتاوبذلؾ تكوف       
وميارة وضع خطة الحل، وميارة تنفيذ الحل، وميارة التحقق مف صحة الحل، إضافة إلى 

القصص توظيف وىذا ما يؤكد أف االختبار ككل كبيرة كما ىو موضح في الجدوؿ السابق، 
حل المسألة المفظية ات ميار عمى تنمية  في تدريس وحدة القسمة كاف ليا تأثير كبير الرقمية

 .لدػ ذكور المجموعة التجريبية الرياضية
 
ىل توجد فروؽ " الذي ينص عمى: خامسالنتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الامسًا: خ

في الضابطة في  فأقرانيفي المجموعة التجريبية و  ناثاإل رتب بيف متوسطي دالة إحصائيا  
 "التطبيق البعدؼ لالختبار؟

التحقق مف صحة الفرض بمف أسئمة الدراسة قامت الباحثة  خامسولإلجابة عف السؤاؿ ال     
بيف  (α ≥ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى): الذؼ ينص عمى ثالثال

في التطبيق البعدي  الضابطةفي  فأقرانيفي المجموعة التجريبية و  إلناثا رتبمتوسطي 
 ."لالختبار

 
ويمؾ، وكانت النتائج كما يظيرىا  -تـ استخداـ اختبار شابيروولمتحقق مف اعتدالية البيانات 

 (5.8)جدوؿ رقـ 
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 (5.8جدوؿ رقـ )
 إلناث التجريبية والضابطة اختبار التوزيع الطبيعي

 "Z"قيمة  المجاؿ
 0.0001 فيـ المسألة

 0.001 وضع خطة لمحل

 0.001 تنفيذ الحل

 0.001 التحقق مف صحة الحل

 0.047 لالختبار ككل

أف القيمة االحتمالية لجميع ميارات االختبار كانت أقل مف ( 5.8ؿ )جدو في تشير النتائج 
( وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه الميارات ال يتبع التوزيع الطبيعي، لذا تـ 0.05مستوػ الداللة )

، وكانت النتائج كما يظيرىا جدوؿ الال معممي U-test (Mann-Whitney)اختبار استخداـ 
 (5.9رقـ )

 (5.9جدوؿ رقـ )
  Uمجموع الرتب وقيمة  متوسطات الرتب و

 متوسطي  الفروؽ بيف إلىلمتعرؼ ومستوى الداللة  Zوقيمة 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المسائل المفظية البعدياإلناث في  رتب

عدد  المجموعة المجاؿ
 اإلناث

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

 0.000 3.656 117.500 417.50 17.40 24 الضابطة فيـ المسألة

 758.50 31.60 24 التجريبية

 0.000 3.998 103.000 403.00 16.79 24 الضابطة وضع خطة لمحل

 773.00 32.21 24 التجريبية

 0.018 2.373 177.500 477.50 19.90 24 الضابطة تنفيذ الحل

 698.50 29.10 24 التجريبية

التحقق مف صحة 
 الحل

 0.001 3.395 130.500 430.50 17.94 24 الضابطة

 745.50 31.06 24 التجريبية

 0.000 4.879 53.500 353.50 14.73 24 الضابطة لالختبار ككل

 822.50 34.27 24 التجريبية
 1.96( = 0.05" الجدولية عند مستوػ داللة )Zقيمة "
 2.58( = 0.01" الجدولية عند مستوػ داللة )Zقيمة "
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( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية 5.9)ؿ جدو تشير النتائج في  
( في ميارات االختبار الثالث المتمثمة في ميارة فيـ 0.01عند مستوػ داللة )لرتب اإلناث 

المسألة، وميارة وضع خطة الحل، وميارة التحقق مف صحة الحل، إضافة إلى االختبار ككل 
الفرض الثالث مف فروض يذ الحل، فيذا يعني رفض ( في ميارة تنف0.05وعند مستوػ داللة )

بالقصص الرقمية،  ث المجموعة التجريبية المواتي درسفالدراسة، وأف ىذه الفروؽ لصالح إنا
" الجدولية Z" المحسوبة لميارات االختبار األربع وميارات االختبار ككل بقيمة "Zوبمقارنة قيـ "

الفروؽ كبيرة. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الجرؼ تبيف وجود فروؽ دالة إحصائيا  وىذه 
( التي بينت وجود فروؽ دالة إحصائيا  بالنسبة ـ2013(، ودراسة نوبي وآخروف )ـ2014)

أف القصص ب لمتغير القصص الرقمية لصالح تمميذات المجموعة التجريبية، فيمكف تفسير ذلؾ
، ومستوياتيف العقمية ئصيفمناسبتيا لخصال الرقمية أثارت فضوؿ التمميذات وزادت دافعيتيف

المسألة حل  مما ساىـ في تنمية ميارات مف التشويق والمتعة والتسمية، والحتوائيا عمى عناصر
القصص  أف يعزػ السبب في ىذه النتيجة أيضا  إلىكما و  ،المفظية الرياضية بشكل فّعاؿ لدييف

نّوع في استخداـ الحواس، وساىـ لذؼ ا والحركيط التعمـ السمعي والبصرؼ أنماتوظف  الرقمية
إضافة إلى أف القصص الرقمية بشكل أفضل،  الرياضية المفظية ميارات حل المسألةفي تبسيط 

ساعدت في كسر الجمود والرتابة والتجريد لمادة الرياضيات الذؼ ينفر التمميذات منيا، وجعميا 
 أكثر واقعية وقربا  مف حياتيف. 

استخدمت الباحثة   ا كاف الفرؽ نتيجة الصدفة أـ ىو فعاًل تأثير القصص الرقميةولمعرفة ما إذ
   :باستخداـ المعادلة التالية لحساب حجـ التأثير، وذلؾ ( η2) اايتمربع 

   
  

       
 

  (43ـ، ص2000،عفانة)

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
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 (5.10جدوؿ رقـ )
 التأثير في االختبار البعدي", إليجاد حجـ Z" ," η2قيمة كل مف "

 حجـ التأثير Z" η2"قيمة  المجاؿ
 كبير 0.769 3.656 فيـ المسألة

 كبير 0.799 3.998 وضع خطة لمحل
 كبير 0.585 2.373 تنفيذ الحل

 كبير 0.742 3.395 التحقق مف صحة الحل
 كبير 0.856 4.879 لالختبار ككل

في ميارات االختبار األربع المتمثمة في ميارة فيـ المسألة،  قيـ مربع إيتاوبذلؾ تكوف      
وميارة وضع خطة الحل، وميارة تنفيذ الحل، وميارة التحقق مف صحة الحل، إضافة إلى 

القصص توظيف وىذا ما يؤكد أف االختبار ككل كبيرة كما ىو موضح في الجدوؿ السابق، 
حل المسألة المفظية ات ميار عمى تنمية في تدريس وحدة القسمة كاف ليا تأثير كبير  الرقمية

 .لدػ إناث المجموعة التجريبية الرياضية

 ثانيًا: توصيػػػػػػػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، توصي الباحثة بما يمي:

توظيف القصص الرقمية في تدريس الرياضيات، واالستفادة مف الوسائط المتعددة،  .ٔ
 وأقرب إلى الواقع. مشوقا  لجعل تعمـ الرياضيات 

 المفظية الرياضية تدريب تالمذتيـ عمى آلية حل المسألةضرورة عمى المعمميف حث  .ٕ
 اتيا األربعة.ميار ب مستعينيف

وؿ أىمية تفعيل القصص الرقمية في ندوات وورش عمل لممعمميف حلقاءات و عقد  .ٖ
 .توظيفيا، وأىميتياكيفية  دريس الرياضيات، والتعرؼ عمىت
بمسائل رياضية لفظية تأخذ صورة  بتدائيةراء كتب الرياضيات في المرحمة االإث .ٗ

 قصة لتنمية القدرة عمى حل المسائل الرياضية.
فية تصميـ التعميـ في كي إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لممعمميف مف قبل القائميف عمى .٘

 رقمية ىادفة في تدريس الرياضيات.وا عداد وتنفيذ قصص 
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 تبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية، كأحد أساليب التدريس الحديثة. .ٙ
 

 ثالثًا: مقترحػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

الدراسات التي يمكف في ضوء أىداؼ الدراسة الحالية ونتائجيا، يمكف اقتراح مجموعة مف 
 أف تكوف امتدادا  لمدراسة الحالية:

 في الرياضيات في المراحل التعميمية المختمفة.إجراء دراسات مماثمة   -ٔ
إجراء دراسات تبحث فاعمية القصص الرقمية عمى متغيرات أخرػ، غير حل المسائل   -ٕ

عمى ىذه  الرياضية: كالتحصيل، انتقاؿ أثر التعمـ، عمميات التفكير لبياف أثرىا
 المتغيرات.

إجراء دراسات مقارنة بيف فاعمية توظيف القصص الرقمية وغيرىا مف طرؽ التدريس   -ٖ
 .المفظية الرياضيةالحديثة لتدريس المسائل 

مادة نحو مية في تنمية اتجاىات التالمذة إجراء دراسات تبحث فاعمية القصص الرق  -ٗ
 الرياضيات.

تواجو المعمميف في إعداد  إجراء دراسات تيدؼ إلى التعرؼ إلى الصعوبات التي قد  -٘
 .وتطبيقيا القصص الرقمية

االستفادة مف القصص الرقمية التي تـ إنتاجيا بإعادة تطبيقيا عمى عينات أكبر وفي  -ٙ
ظروؼ مختمفة؛ لمحصوؿ عمى معمومات حوؿ إمكانية تعميـ نتائج الدراسة عمى نطاؽ 

 أوسع.
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 عالمصادر والمراج

 المصادر:أواًل: 
 القرآن الكريم

(. بيروت: دار 7المجمد) .بلسان العر ىـ(. 1410مكرم )ابن منظور, جمال الدين دمحم بن 
 صادر لمطباعة والنشر.

 المراجع العربية:ثانيًا: 
 عمان: دار الشروق والتوزيع. أساليب تدريس الرياضيات.(. م2010). أبو أسعد, صالح

غزة: . 2ط .القياس والتقويم الصفي: المفاىيم واإلجراءات لتعمم فعال(. م2008). أبو دقة, سناء
 دار آفاق لمطباعة والنشر.

تدريس الرياضيات لممبتدئين رياض األطفال  (.م1997) .وعبابنة, عبد هللا ,أبو زينة, فريد
 .مكتبة الفالح لمنشر والتوزيعالكويت: والمرحمة االبتدائية الدنيا. 

نشر دار الفرقان لمعمان: . الرياضيات مناىجيا وأصول تدريسيا (.م2001) .أبو زينة, فريد
 والتوزيع.

دار وائل األردن:  تطوير مناىج الرياضيات المدرسية وتعميميا. (.م2010) .أبو زينة, فريد
 .لمنشر

مكتبة الفالح الكويت: . 3ط .مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا (.م2011) .أبو زينة, فريد
 .لمنشر والتوزيع

استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية فاعمية  .(ويولي 20-21, م2005) .أبو ستة, فريال
ورقة مقدمة  ميارات حل المشكالت اليندسية غير النمطية لدػ تالميذ المرحمة االعدادية.

)التغيرات العالمية  تربويات الرياضياتل الجمعية المصرية المؤتمر العممي الخامس, إلى
 .644-592 والتربوية وتعميم الرياضيات(,

فاعمية استخدام خرائط التفكير في تنمية ميارات حل المسألة (. م2012دمحم نعيم )أبو سكران, 
رسالة ماجستير غير ) اليندسية واالتجاه نحوىا لدػ طالب الصف الثامن األساسي

 الجامعة االسالمية, غزة. (.منشورة
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(. أثر بعض المتغيرات البنائية لممسائل الرياضية المفظية في القدرة م2010) .أبو شمالة, فرج
, (1)14 ,غزة -مجمة جامعة األزىرعمى حميا لدػ طالب كمية مجتمع تدريب غزة. 

380-345 . 
األساليب االحصائية االستداللية في تحميل البحوث النفسية (. م2010) .أبو عالم, محمود

 القاىرة: دار الفكر التربوؼ العربي. مترية والال بارامترية".والتربوية واالجتماعية "البارا
ميارات حل المسائل المفظية لدػ تالميذ المرحمة االبتدائية, أىمية (.م2011) .أبو لبن, وجيو

م, الموقع: 2016إبريل  15تاريخ االطالع:  وخطوات واستراتيجيات حميا.
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/275110. 

(. فاعمية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات م2013). أبو مغنم, كرامي
مجمة الميذ المرحمة االعدادية. االجتماعية في التحصيل وتنمية القيم األخالقية لدػ ت

 .180-93(, 75) ع ,الثقافة والتنمية

عوامل تدني مستوػ طمبة المرحمة االعدادية في حل مسائل (. م2003) .أبو ناموس, حسن
 (.رسالة ماجستير غير منشورة) الرياضيات المفظية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا, السودان.

القاىرة: مكتبة األنجمو  مدخل إلى القياس التربوؼ.(. م1994) .أبو ناىية, صالح الدين
 المصرية.

أثر استعمال الحاسوب واألسموب القصصي في تحصيل واستبقاء (. م2011) .أحمد, إيالف
رسالة ماجستير غير ) ة التاريخالمعمومات لدػ طالبات الصف األول المتوسط في ماد

 جامعة بغداد, العراق. (.منشورة

أثر استخدام المدخل البصرؼ في تنمية القدرة عمى حل المسائل (. م2015).أحمد, بالل
 الرياضية في اليندسة الفراغية واالتجاه نحوىا لدػ طالب الصف العاشر األساسي بغزة

 الجامعة االسالمية, غزة. (.رسالة ماجستير غير منشورة)

 غزة: 3.ط مقدمة في تصميم البحث التربوؼ.(. م2003) .واألستاذ, محمود ,األغا, إحسان
 مكتبة الرنتيسي 

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/275110
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/275110
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معرفة فاعمية استخدام القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة (. م 2007). آل تميم, عبد هللا
رسالة ماجستير ) الثالث االبتدائيفي عالج صعوبات القراءة الجيرية لدػ تالميذ الصف 

 المممكة العربية السعودية. جامعة أم القرػ, (.غير منشورة

فعالية استخدام رواية القصص الرقمية لترقية الكالم  لطالب (. م2014) .البسطامي, ىادؼ
رسالة ماجستير )ل الفصل الحادؼ عشر بشعبة المغة بالمدرسة الثانوية الحكومية بانجي

 جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية, سورابايا.(. غير منشورة

أثر استخدام الوسائل المتعددة في تنمية ميارات حل المسألة (. م2007) .البشيتي, ىند
(. رسالة ماجستير غير منشورة) واالحتفاظ بيا لدػ طالبات الصف الخامس األساسي

 الجامعة االسالمية, غزة.

 .3ط .(رجمة دمحم المفتي وممدوح سميمان)ت ,الرياضياتطرق تدريس (. م1993) .بل, ف
 (م1978)العمل األصمي نشر في عام .لمنشر والتوزيع القاىرة: الدار العربية

(: أثر استخدام التمثيالت الرياضية في اكتساب طمبة م2010). وبرىم, أريج ,البالصي, رياض
مجمة  .المسالة المفظيةالصف الثامن االساسي لممفاىيم الرياضية وقدرتيم عمى حل 

 .13 -1(, 1) 37, دراسات العموم التربوية

أثر استخدام استراتيجية القصة في تعميم الرياضيات عمى تحصيل (. م2011).البول, رجاء
رسالة ماجستير غير )طمبة الصف الرابع األساسي ودافعيتيم نحو تعمم الرياضيات 

 جامعة بيرزيت, فمسطين. (.منشورة

أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدػ (. م2016). التترؼ, دمحم
 الجامعة االسالمية, غزة.(. رسالة ماجستير غير منشورة) طالب الصف الثالث األساسي

التفاعل بين مدخمين لتصميم القصة الرقمية عبر الويب مع (. م 2013) .التعبان, ميند
اكتساب المعرفة وتنمية التفكير االبداعي لدػ طمبة األسموب المعرفي و أثره عمى 

 جامعة عين شمس, مصر.(. رسالة دكتوراة غير منشورة) تكنولوجيا التعميم
أثر استخدام استراتيجية النمذجة الرياضية عمى استيعاب المفاىيم (. م2014). توبة, رباب

ي وحدة الرياضية وحل المسألة الرياضية لدػ طمبة الصف السابع األساسي ف
 جامعة النجاح الوطنية, نابمس.(. رسالة ماجستير غير منشورة)القياس
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. عمان: دار ¹ط .طرق التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية(. م 2003).جابر, وليد
 الفكر لمنشر والتوزيع.

. عمان: دار أدب األطفال في المنظور اإلسالمي دراسة وتقويمم(.  1999الجاجي, أديب. )
 العمارة لمنشر والطباعة.

فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاىيم التكنولوجية لدػ (. م2014) .الجرف, ريم
 .جامعة االزىر, غزة(. رسالة ماجستير غير منشورة) طالبات الصف التاسع االساسي بغزة

تنمية ميارة فاعمية برنامج تعميمي محوسب بالتمثيالت الرياضية في (. م2015).جمعة, عبير
رسالة ماجستير غير ) حل المسألة الرياضية لدػ طالبات الصف الخامس األساسي بغزة

 الجامعة االسالمية, غزة.(. منشورة
العالقة بين التمثيالت الرياضية المتعددة وحل المسائل المفظية لدػ (. م2014). الحربي, دمحم

جامعة أم القرػ, المممكة العربية  (.رسالة ماجستير غير منشورة) الصف السادس االبتدائي
 السعودية.
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في (. م 2005).حسب هللا, دمحم

تنمية ميارات تدريس حل المشكالت الرياضية لدػ الطالبات المعممات بكمية المعممين 
 مصر. جامعة المنصورة,(. رسالة ماجستير غير منشورة) البيضاء

فاعمية استراتيجية المحطات العممية في حل المسائل الرياضية والميل (. م 2013) .حسن, وردة
(. رسالة ماجستير غير منشورة) نحو المادة لدػ تمميذات الصف الخامس االبتدائي

 جامعة المستنصرية, العراق.ال

الكويت: دار الفالح  1.ط .طرق التدريس العامة(. م2000) .والعنيزؼ, يوسف ,الحصرؼ, عمي
 لمنشر والتوزيع.

(. أثر االختالف في نمطي تقديم القصة الرقمية التعميمية في التحصيل م2014). حمزة, إيياب
دراسات عربية في التربية وعمم النفس الفورؼ والمرجأ لدػ تالميذ المرحمة االبتدائية. 

(ASEP), 368-321, (2ج) ,(54)ع. 

عمان: دار  مناىج الرياضيات واستراتيجيات تدريسيا.(. م2011). فيميوالبالونة, , حمزة, دمحم
 جميس الزمان لمنشر والتوزيع.
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عمان: دار الحامد  مناىج الرياضيات الحديثة تصميميا وتدريسيا.(. م2011)الخطيب, دمحم. 
 .لمنشر

 .لمطباعة والنشر كممةالقاىرة: دار ال .تكنولوجيا التعميمعمميات (. م2003) .خميس, دمحم

. عمان: دار الشروق لمنشر ¹ط .النظرية في التدريس وترجمتيا عمميا  (. م2000) .دورزه, أفنان
 والتوزيع.

فاعمية استخدام القصص المصورة المقدمة ألطفال الرياض في تنمية (. م2009) .يوسف رجب,
 عين شمس, مصر.جامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة) بعض القدرات اإلبداعية لدييم

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية (. م2007) .رصرص, حسن
الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة)لدػ طمبة الصف األول الثانوؼ األدبي بغزة

 االسالمية, غزة.

 فاعمية الرسومات المتحركة في إكساب تالميذ الصف األول(. م2011) .رضوان, إنجي
 اإلعدادؼ بعض ميارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمبيوتر في مادة الحاسب اآللي

 جامعة المنيا, مصر.(. رسالة ماجستير غير منشورة)

أثر الصياغة المفظية وموقع المطموب في المسألة في مقدرة الصف  (.م 2011).الزعبي, عمي
 (,1)17 مجمة المنارة,عادية. الخامس عمى حل المسائل المفظية المرتبطة بالكسور ال

185-206. 
: دار قاىرةال 1.ط مبادغ القياس والتقويم في التربية.(. م1998) ىشام., عميانو  فيمي,, زيودال

 .الفكر العربي

(. حل المسائل الرياضية المفظية وعالقتيا ببعض م 2011).وعبيدات, يحيى ,سالم, دمحم
 .صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة االبتدائيةالمتغيرات لدػ عينة من العاديين وذوؼ 

 .331-371(,144) ع مجمة عمم النفس,

بناء برمجية تعميمية قائمة عمى الرسوم المتحركة لمقرر المغة (. م2011) .سحمول, أحمد
مجمة كمية  .اإلنجميزية وأثرىا عمى إكساب ميارات القراءة والكتابة لتالميذ المرحمة األساسية

 .524-468(, 75)ع ,جامعة المنصورة -التربية
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األردن: دار اليازورؼ أساليب تدريس العموم والرياضيات.  (.م2007) .سالمة, عبد الحافع
 العممية لمنشر والتوزيع.

(. فاعمية حقيبة تعميمية قائمة عمى م2010) .والسواعي, عثمان ؛والغزو, إيمان ؛سالمة, وفاء
المجمة الدولية األسموب القصصي في تنمية كفايات العد لدػ أطفال ما قبل المدرسة. 

 .131-103(, 28)عجامعة اإلمارات المتحدة, لألبحاث التربوية, 

أثر استخدام أسموب القصة المصورة عمى تحصيل تالميذ الصف (. م2010).رجاء السمطان,
األكاديمية (. رسالة ماجستير غير منشورة) االبتدائي بمادة التعبير التحريرؼ الخامس 

 العربية المفتوحة, كوبنياكن, الدنمارك.

درجة إسيام معممي الرياضيات في تنمية ميارات حل المشكمة (. م2013). السممي, تركي
ة أم القرػ, جامع(. رسالة ماجستير غير منشورة) الرياضية لدػ طالب المرحمة االبتدائية

 المممكة العربية السعودية.

(. أثر استخدام أسموب القصة المصورة في اكتساب مفردات جديدة في م2011). سميمان, ريم
-656(, 3) 10 مجمة الباحثون,المغة االنجميزية لدػ تمميذات الصف السادس االبتدائي. 

960. 

المتشابيات لتنمية ميارات حل المسألة برنامج مقترح قائم عمى (. م2010). الشافعي, لمياء
الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة) الرياضية لدػ طالبات الصف التاسع بغزة

 االسالمية, غزة.
(. أثر تغير نمط رواية القصة الرقمية القائمة عمى الويب عمى التحصيل م2009).شيمي, نادر

(, 3)19معية المصرية لتكنولوجيا التعميم, الج وتنمية ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحوىا.
3-37. 

مصر: دار الفكر  طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات.(. م2001) .الصادق. إسماعيل
 العربي

 .استخدامو – أسسو– مفيومو  اإلنسانية العموم في المحتوػ  تحميل (.م2004) .رشدؼ طعيمو,
 .العربي الفكر دار:  القاىرة
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أثر التدريب عمى استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطمبة الصف (. م2009) .عابد, جمال
رسالة ماجستير غير ) األول الثانوؼ العممي في تحصيميم لمرياضيات في محافظة نابمس

 نابمس. جامعة النجاح الوطنية,(. منشورة

ميارات حل أثر توظيف بعض استراتيجيات التعمم النشط  في تنمية (. م2012) ا.العالول, رن
رسالة ماجستير غير ) المسألة الرياضية لدػ طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة

 جامعة األزىر, غزة.(. منشورة

مناىج وأساليب تدريس الرياضيات لممرحمة األساسية  .(م2007). والعبسي, دمحم ,عباس, دمحم
 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعةعمان:  الدنيا.

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استخدام برمجية م2010). لباسط, حسينعبد ا
PhotoStory3 في تنمية مفيوم وميارات تصميم وتطوير القصص الرقمية الالزمة 

(, 29)ع مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية, لمعممي الجغرافيا قبل الخدمة.
194-220. 

عممية الستخدام حكي القصص الرقمية في تدريس  (. مواقفم2014). عبد الباسط, حسين
 مجمة التعميم االلكتروني بجامعة المنصورة, }.النسخة اإللكترونية{. المقررات الدراسية

 .( مارس13العدد)

إبريل  14تاريخ االطالع:  إنتاج واستخدام القصص الرقمية.(. م2015). عبد الباسط, حسين
 م, الموقع:2016

56008171-http://www.slideshare.net/HussainAbdulbaset/ss  

تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة  .(م2004) .عبيد, وليم
 دار المسيرة لمنشر والتوزيععمان:  الفكر.

(. أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة م2005) .وأبو زينة, فريد ,حسنعرسان, 
الرياضية في تنمية القدرة عمى حل المسألة الرياضية وعمى التحصيل في الرياضيات لدػ 

    (,7)20, األردن-مجمة مؤتة لمبحوث والدراساتطمبة المرحمة األساسية في األردن. 
6-83  . 

http://www.slideshare.net/HussainAbdulbaset/ss-56008171
http://www.slideshare.net/HussainAbdulbaset/ss-56008171
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عمان: دار  طرق تدريس الرياضيات والعموم.(. م2010) .وسميمان, نايف ,عريفج, سامس
 صفاء لمنشر والتوزيع.

فاعمية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية في تنمية بعض . (م2015) .العرينان, ىديل
 جامعة أم القرػ,(. رسالة ماجستير غير منشورة) الميارات المغوية لدػ طفل الروضة

 السعودية. المممكة العربية
حجم األثر : أساليب إحصائية لقياس األىمية العممية لنتائج البحوث م(. 2003عصر, رضا. )

ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الخامس عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرق  التربوية.
 .644-674المجمد الثاني, التدريس )التعميم واإلعداد لمحياة المعاصرة(, 

أثر استخدام استراتيجية مقترحة عمى قراءة المسائل المفظية ( .م2011) .عطيفي, زينب
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كمية المؤتمر العممي الرابع ل ورقة مقدمة إلى .تعديل االتجاه نحو المسألة المفظية لدييم
 األردن. ,ل(والمجتمع الحاضر والمستقب  التربية) جرشالعموم التربوية بجامعة 

مجمة البحوث (. حجم التأثير واستخداماتو في البحوث التربوية والنفسية. م2000) .عفانة, عزو
 .29-58(, 3العدد) والدراسات التربوية الفمسطينية,

سائل أثر استخدام المدخل البصرؼ في تنمية القدرة عمى حل الم(. م2001).عفانة, عزو
المؤتمر  ورقة مقدمة إلى .الرياضية, واالحتفاظ بيا لدػ طمبة الصف الثامن األساسي بغزة

الجمعية  ,ة(مناىج التعميم والثورة لمعرفية والتكنولوجية المعاصر ) العممي الثالث عشر
 , جامعة عين شمس, مصر.المصرية لممناىج وطرق التدريس

استراتيجيات تدريس ( .م2012) .والخزندار, نائمة ؛وأحمد, منير ؛والسر, خالد ؛عفانة, عزو
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.عمان: الرياضيات في مراحل التعميم العام. 

(. أثر القصة الحوسبة في االستيعاب القرائي لدػ أطفال الصف م2010) .العويدؼ, حامد
 .93-117, (1)7,قة لمعموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمة جامعة الشار الثاني األساسي. 

فاعمية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية المفاىيم العممية (. م2012) .قربان, بثينة
جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة)والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة 

 أم القرػ, المممكة العربية السعودية .
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عمان: مكتبة  .تعميم الرياضيات رؤػ حديثة(. م2011) .وعواد, تحرير ,الكبيسي, عبد الواحد
 المجمع العربي لمنشر والتوزيع.

األسموب القصصي في تعميم  م(. فاعمية2006, ج.؛ ويونج, ج.)كيسي, ب.؛ وكيرش
(. تجارب ودراسات تربوية. ترجمة الرياضيات ألطفال ما قبل المدرسة, )ترجمة منذر قباني

 والدراسات التربوية بكمية المعممين في بيشة(, ألعمال تربوية معاصرة )مركز البحوث
 م(2004العمل األصمي نشر في عام ) ,32-40, السعودية

القياس (. م 2012) الكيالني, عبد هللا؛ وعدس, عبد الرحمن؛ والتقي, أحمد؛ وعالونة, معزوز
 عمان: األردن. .والتقويم في التعمم والتعميم

العالقة بين مستوػ ممارسة المعمم تدريس المسألة .م(2004) .وأبو لوم, خالد, لطيف, مجيد
مجمة مؤتة لمبحوث الرياضية لمصف العاشر األساسي وتحصيل الطمبة في الرياضيات. 

 .11-29, (7)19 ,األردن-والدراسات

(.استراتيجية مقترحة لتنمية ميارات حل المسائل المفظية في م1997متولي, عالء الدين سعد )
رياضيات المرحمة اإلعدادية وأثرىا عمى التحصيل في الرياضيات والميول نحو دراستيا. 

 .189-234(, 27) 8مجمة كمية التربية ببنيا,

ة عمان: دار المسير  3.ط القياس والتقويم في التربية وعمم النفس.(. م2005) .ممحم, سامي
 لمنشر والتوزيع.

عمان:  .spssالقياس والتقويم منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية (. م2007). النجار, نبيل
 دار الحامد لمنشر والتوزيع.

(. أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة م2013) .وعامر, أيمن ؛والنفيسي, خالد ؛نوبي, أحمد
الصف األول االبتدائي ورضا أولياء اإللكترونية عمى تنمية الذكاء المكاني لتمميذات 

المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد: المركز  ورقة مقدمة إلى. أمورىن
 الرياض, المممكة العربية السعودية. الوطني لمتعميم اإللكتروني,
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 (1يهحك سلى )

 يحكًي أدواث انذساعت انغبدة لبئًت بأعًبء

الدرجة  االسم الرقم
 العممية

 القصص مكان العمل التخصص
 الرقمية

اختبار 
 المسائل

دليل 
 المعمم

مناىج وطرق تدريس  أستاذ مساعد د. موسى جودة 1
 الرياضيات

 × ×  جامعة األقصى
مناىج وطرق تدريس  دكتوراة د. حاتم دحالن 2

 العموم

مشرف عموم في 
 وكالة الغوث الدولية

 × × 
مناىج وطرق تدريس  أستاذ مساعد د. سعد نبيان 2

 الرياضيات

غرب منطقة مدير 
 التعميميةخان يونس 

 × × 
مناىج وطرق تدريس  دكتورأستاذ  د. عزو عفانةأ.  3

 الرياضيات

 × ×  الجامعة اإلسالمية
مناىج وطرق تدريس  أستاذ مشارك د. خالد السر 4

 الرياضيات

 × ×  جامعة األقصى
مناىج وطرق تدريس  أستاذ مساعد د. منير إسماعيل 5

 الرياضيات

 × ×  األقصىجامعة 
مناىج وطرق تدريس  أستاذ مساعد د. أسعد عطوان 6

 الرياضيات

 × ×  جامعة األقصى
أساليب تدريس  أستاذ مساعد د. أشرف الحناوي  7

 تكنولوجيا التعميم
   × جامعة األقصى

أساليب تدريس  دكتور أستاذ د. دمحم عسقولأ.  8
 تكنولوجيا التعميم

  × × الجامعة اإلسالمية

أساليب تدريس  أستاذ مساعد د. حسن ميدي 01
 تكنولوجيا التعميم

 × × × جامعة األقصى
أساليب تدريس  أستاذ مشارك د. حسن النجار 00

 تكنولوجيا التعميم

 × × × جامعة األقصى
أساليب تدريس  أستاذ مساعد د. سميمان حرب 01

 تكنولوجيا التعميم

 × × × جامعة األقصى
أساليب تدريس  مساعدأستاذ  د. مجدي عقل 02

 تكنولوجيا التعميم

 × × × الجامعة اإلسالمية
أساليب تدريس  أستاذ مشارك د. محمود الرنتيسي 11

 تكنولوجيا التعليم
 × × × الجامعة اإلسالمية

أساليب تدريس  ماجستير اسماعيل أبو شمالة أ. 11
 الرياضيات

 علوم في مشرف
 وكالة الغوث الدولية

 × × 
أساليب تدريس  دكتوراة ماضي د.يحيى 11

 الرياضيات
في  رياضيات مشرف

 وكالة الغوث الدولية
 × × 

تعليم المرحلة  بكالوريس محاسن يعقوب أ. 11
 األساسية

معلمة في وكالة 
 الغوث الدولية

 × × 
مناىج وطرق  ماجستير بيان عمر دحالن 11

 تدريس ال

معلم في وكالة الغوث 
 الدولية

 × × 
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 (2يهحك سلى )

 تحهيم يحتىي وحذة انمغًت بصىسته انُهبئيت

 المفظيةالمسائل  الخوارزميات والميارات المبادئ والتعميمات المفاىيم الدرس
 الدرس األول 

قسمة العشرات 
 والمئات 

 

 العشراتمفيوم 
 المئاتمفيوم 
 القسمةمفيوم 
 ناتج القسمةمفيوم 
 المقسوممفيوم 
 عميو المقسوممفيوم 

 

مضاعفات عند قسمة عدد من 
 منزلة واحدةعمى عدد من  ةالعشر 

الموجود في  لعددفإننا نقسم ا
المقسوم عمى المقسوم عميو 

ونضع كممة عشرات عمى يسار 
 .الناتج

 
مضاعفات عند قسمة عدد من 

 منزلة واحدةعمى عدد من مائة ال
الموجود في  لعددفإننا نقسم ا

المقسوم عمى المقسوم عميو 
ة عشرات عمى يسار ونضع كمم

 الناتج
 

إيجاد ناتج قسمة عدد من  -
عمى عدد من  ةالعشر مضاعفات 
 فقيًا. أ منزلة واحدة

 
عدد من قسمة إيجاد ناتج  -

عمى عدد من  ةالعشر مضاعفات 
 يًا. رأس منزلة واحدة

 
عدد من قسمة إيجاد ناتج  -

عمى عدد من  مائةالمضاعفات 
 أفقيًا. منزلة واحدة

 
عدد من قسمة إيجاد ناتج  -

عمى عدد من مائة المضاعفات 
 .ياً رأس منزلة واحدة

 من عدد قسمة  ميارة يوظف
 من عدد العشرة عمى مضاعفات

 مسائل لفظية حل في واحدة منزلة
 . حياتية عممية وعممية

 
 من عدد قسمة  ميارة يوظف

 من عدد عمى المائة مضاعفات
 مسائل لفظية حل في واحدة منزلة

 حياتية عممية وعممية.
 

 تتمثل في المسائل :
 64 صفحة 01س,8س, 7س
 
 

 الدرس الثاني 
 ناتج القسمة والباقي 

 

 مفيوم القسمة 
 مفيوم الباقي

 

 والباقي أصغر من المقسوم عمي
 دائمًا 

 
× المقسوم = )المقسوم عميو 

 الناتج( + الباقي.
 

 
الباقي من خالل إجراء  إيجاد

 خوارزمية القسمة. 
 

 
 

 ال يوجد مسائل

 الدرس الثالث 
قسمة عدد من 

 منزلتين 
 ()دون باق  

 

 مفيوم القسمة 
 

 
المقسوم × الناتج = المقسوم 
 عميو 

 
 

 منزلتينإيجاد ناتج قسمة عدد من 
بدون  منزلة واحدةعمى عدد من 

 .باق  
 

التحقق من صحة عمميات القسمة 
 بالضرب. 

 

 
 من عدد قسمة  ميارة يوظف
 واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين
لفظية  مسائل حل في باق   دون 

 .حياتية عممية وعممية
 

 تتمثل في المسائل :
 71 صفحة 8س,7س,6س,5س
 

 
 الدرس الرابع 
 منقسمة عدد 

)  منزلتين )مع باق 
 

 
 مفيوم القسمة 
 مفيوم الباقي 

 مفيوم ناتج القسمة
 

 
الباقي أصغر من المقسوم عميو 

 دائمًا 
 

المقسوم × المقسوم = )الناتج 
 عميو ( + الباقي

 

 
 منزلتين من عدد إيجاد ناتج قسمة

  .مع باق   واحدة منزلة من عدد عمى
 

 التحقق من صحة عمميات القسمة
نضرب الناتج في المقسوم  حيث

ضافة الباقي.   عميو وا 

 من عدد قسمة  ميارة يوظف
 واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين

حياتية لفظية  مسائل حل في باق   مع
 .عممية وعممية

 
 تتمثل في المسائل :

 75 صفحة  01س,8س
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 الدرس الخامس 

قسمة عدد من ثالث 
 منازل 

 
 

 مفيوم القسمة 
 مفيوم الباقي 

 
 

الباقي أصغر من المقسوم عميو 
 دائمًا.

  
المقسوم × المقسوم= )الناتج 
 عميو ( + الباقي

  
 

ثالث إيجاد ناتج قسمة عدد من 
 منزلة واحدةعمى عدد من  منازل

  .دون باق  
 

ثالث إيجاد ناتج قسمة عدد من 
 منزلة واحدةعمى عدد من  منازل
 .باق   مع
 

 , بعدالناتج مع المقسوم مقارنة
 التحقق من صحة عممية القسمة 

 .لمتأكد من التعميم
 

 
ثالث  من عدد قسمة  ميارة يوظف
 واحدة منزلة من عدد عمى منازل
لفظية  مسائل حل في باق   دون 

 .حياتية عممية وعممية
 

ثالث  من عدد قسمة  ميارة يوظف
 مع واحدة منزلة من عدد عمى منازل
حياتية لفظية  مسائل حل في باق  

 .عممية وعممية
 

 : المسائل في تتمثل
  01س,8س,7س,6س
 80 صفحة 
 

 الدرس السادس 
 مسائل وأنشطة

 

 مفيوم القسمة 
 مفيوم الباقي 

 الطرح المتكرر   مفيوم 

 
الباقي أصغر من المقسوم عميو 

 دائمًا. 
 

المقسوم × المقسوم= )الناتج 
 عميو ( + الباقي 

 
الطرح المتكرر ىو طرح عدد من 
 عدد آخر حتى نصل إلى الصفر. 

 

منزلتين إيجاد ناتج قسمة عدد من 
بدون  منزلة واحدةعمى عدد من 

 .باق   باق  ومع
 

ثالث إيجاد ناتج قسمة عدد من 
 منزلة واحدةعمى عدد من  منازل

 .باق   بدون باق  ومع
 

 , بعدالناتج مع المقسوم مقارنة
 التحقق من صحة عممية القسمة 

 لمتأكد من التعميم
 

 
 والطرح في  قسمةال  ميارة يوظف
حياتية عممية لفظية  مسائل حل

 .وعممية
 

 والضرب في  قسمةال  ميارة يوظف
عممية حياتية لفظية  مسائل حل

 .وعممية
 

 : المسائل في تتمثل
 82صفحة 5س
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 (3يهحك سلى )

 انصىسة األونيت الختببس يهبساث حم انًغبئم انهفظيت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 السيد الدكتور : ..................................................... حفظه اهلل

 وبعذ :انغالو عهيكى وسحًت اهلل وبشكبته ,,, 

 انًىضىع : تحكيى اختببس يهبساث حم انًغبئم انهفظيت

درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرق التدريس تحت محصول عمى ل تكميمية تقوم الباحثة بدراسة
  : عنوان

نذي ت انشيبضيت انهفظي" فبعهيت تىظيف انمصص انشلًيت في تًُيت يهبساث حم انًغبئم 

 بغضة " نصف انثبنث األعبطاتاليزة 

فيم المسألة, وضع خطة الحل, " اختبار لقياس ميارات حل المسألة المفظية وىي:ومن أجل ذلك تم إعداد  
 .سقسمة لمصف الثالث األساوحدة ال في  "التحقق من صحة الحلتنفيذ الحل, 

بداء, راالختبا قراءة المرجو من سيادتكم لذا  :حيث من حولو الرأي وا 

 .االختبار لفقرات والعممية المفظية الصياغة سالمة مدى .0

 .األساس الثالث الصف تالمذة لمستوى  السؤال مناسبة مدى .1

 ". الدراسة محل"  المفظية المسألة لميارات االختبار فقرات تمثيل .2

 .الدراسة لصالح مناسباً  ترونو ما حسب ,فيو أو إليو اإلضافة أو, أو التعديل ,الحذف في الحرية مطمق ولكم

 ,, تعبوَكى نحغٍ االيتُبٌ وعظيى انشكش جضيم يُي ونكى

                                                  

 بشاعى عًش دحالٌ انببحثت :

 بيانات المحكم
 التخصص: .................. االسم: ..................

 ..................مكان العمل:  الدرجة العممية: ..................
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نهفصم  وحذة انمغًت نهصف انثبنث األعبط تًبسة تحكيى اختببس انًغبئم انهفظيت  فياع

 انذساعي انثبَي
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قصص من نفس النوع,  5دينارًا, اشترى  31مع أحمد 
 كم دينارًا  ثمن القصة الواحدة؟ 

 يمثل 31فإن العدد 
 أ( المقسوم

 ب( المقسوم عميو
 جـ( ناتج القسمة

 د( الباقي

       

 
 7قممًا أرادت أن توزعيا عمى  345. مع معممة 1

قممًا فإن ناتج  46طالب . وكان نصيب كل طالب 
 القسمة ىو 
 أ( الضرب
 ب( الجمع 
 جـ( الطرح
 د( القسمة
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 ثالثة لتصنع القماش من متراً  48 أمل اشترت. 2
المطموب   أمل؟ مع يتبقى القماش من متراً  كم, أثواب

 من المسألة ىو 
 أ( عدد األثواب التي صنعتيا أمل
 ب( عدد األمتار التي باعيا التاجر

 جـ(  عدد األمتار المتبقية
 دـ( عدد األمتار التي اشترتيا أمل

 

       

كيمو متر في  43. قطعت عربة يجرىا حصان مسافة 3
ست ساعات . كم كيمو مترًا قطعت العربة في الساعة 

 الواحدة 
 المعطيات في المسألة ىي : 

 أ( السرعة
 ب( الزمن 
 جـ( المسافة

 د( المسافة والزمن معاً 
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  636 قدره المال من اً مبمغ الجمعيات إحدى. أعطت  4
 نصيب إليجاد. بالتساوي  محتاجة أسر تسعدنيارًا, ل
   ة فإن العممية الصحيحة لمحل ىي :الواحد األسرة

 8÷  636( أ
 8 - 636( ب
 8+  636(  جـ
 8×  636( دـ

       

 الصف من ينشعبت الرياضية التربية معممة .جمعت5
 الشعبة طالب عدد كان فإذا ساحة المدرسة, في األول
 33 الثانية الشعبة طالب وعدد, طالباً  25 األولى
 إليجاد, بالتساوي  فرق  أربعة عمى وزعتيم ثم, طالباً 
 نستخدم عمميتي : الواحدة الفرقة في الطالب عدد

 أ( القسمة ثم الضرب
 ب( الجمع ثم القسمة
 جـ( الجمع ثم الضرب
 د(القسمة ثم الطرح
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 التسعة أوالده عمى المال من مبمغاً  رجل   وزع . 6
. دينار 16 منيم ثالثة كل نصيب كان فإذا, بالتساوي 

 التسعة أوالده عمى الرجل إليجاد المبمغ الذي وزعو
   نستخدم عمميتي 

 أ( الضرب ثم القسمة
 الطرح ثم القسمةب( 

 جـ( القسمة ثم الضرب
 د( الضرب ثم الجمع

 

       

كراسات بمبمغ  4, اشترى  شيقالً  642. مع سعيد 7
شيقاًل . كم كراسة يمكن أن يشتري سعيد بالمبمغ  04

 الذي بحوزتو كاماًل .
يمكن حل ىذه المسألة باستخدام واحدة  من الطرق 

 التالية 
  4÷ 642أ( 
   2× 642ب( 
 04 ÷642جـ( 
    2÷ 642د( 
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 ضد طفالً  211 بتطعيم الصحة وزارة .  قامت8
فإن عدد . بالتساوي  أيام 4 في المختمفة األمراض

   الواحد؟ اليوم في تطعيميم تم األطفال الذين
 51 ( أ
 5 ( ب

 511جـ( 
 05د( 
 

       

قصص من مكتبة األطفال بمبمغ  8اشترت ضحى . 01
قصص أخرى,  6دينارًا, وبعد أيام أرادت أن تشتري  52

  فكم دفعت ضحى لصاحب المكتبة؟
 52 ( أ

 38ب( 
 83جـ( 
 6د( 
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. قام بائع الزىور بتنسيق مجموعة من الزىور في 00
زىرة , كم  051باقات, فإذا كان عدد األزىار لديو  8

 زىرة يضع في كل باقة 
   17أ( 
   27ب( 
 07جـ( 
   37د( 

       

 3 ثمن ما, ديناراً  64 أطفال لعب 4 ثمن كان إذا.01
   النوع؟ نفس من لعب
 41أ( 
 61ب( 
 71جـ( 
 51د( 
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 فإذا, الصابون  من قطعة 240 صابون  تاجر باع. 02
 األكياس عدد فإن, واحد كيس في منيا ستة كل وضع
 صحة من لمتحقق,   قطع ثالث الباقي و كيساً  47
 العمميات نستخدم الحل
 2( + 5 × 47أ( )
 47( + 5 × 2ب( )
 5( + 2 × 47جـ( )
 2 –(  5 × 47د( )
 

       

 بدالً  زرعنا, شجرة أرضنا من الييود اقتمع كمما. 03
 الشجر عدد فإن. شجرة 841 زرعنا فإذا, سبعة منيا
 لمتحقق,  شجرة 025 أرضنا من الييود اقتمعو الذي
 العمميات نستخدم الحل صحة من
 6+ 025( أ
 6× 025( ب
 6 -841(  جـ
 6 ×052( دـ
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دينارًا عمة أدوالده األربعة بالتساوي.  82وزع أب . 04
دينارًا, وبقي معو دينار   12فكان نصيب كل واحد منيم 

  :العممياتواحد. لمتحقق من صحة الحل 
   0- ( 3×12أ( ) 
   0- ( 3×21ب( ) 
   0+ (3×12جـ( )
 12+ (3×0د( )
 

       

زجاجة عصير أراد أن يوزعيا في  065. عند ماىر 05
 زجاجة   11صناديق , فكان نصيب كل صندوق  7

يمكن التأكد من صحة حل المسألة باستخدام إحدى 
 العمميات  التالية

 7 ×065 (أ 
 7 ÷065( ب
 11 ×065(  جـ
 11 ×7( دـ
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 (4يهحك سلى )

 انًغبئم انهفظيتختببس يهبساث حم انصىسة انُهبئيت ال

 
 ظيت نهصف انثبنث األعبطانًغبئم انهف اختببس

 :/ةتهًيزان عضيضي

  بدرجاتك عالقة لو ليس االختبار وىذاحل المسائل المفظية,  عمى قدرتك مدى لقياس اختبار يديك بين      
 .باإلجابة ت االختبار قبل الشروعقراءة تعميما منكأرجو  لذلك, إنما لمبحث العممي فقط, التحصيمية

 

 تعهيًبث االختببس :  

 " فقرة. 61يتكون االختبار من " 
 " دقيقة54زمن االختبار " 
  .ال تترك فقرة دون إجابة 
 .تأكد من كتابة االسم, والشعبة, والمدرسة بأعمى الصفحة 
  الصحيحة. اإلجابةيرجى قراءة كل فقرة جيدًا, ثم تضع دائرة حول رمز 
 طريقة الحل :والمثال التالي يوضح     
  نصيب كل واحد منيم  كم يكون بالتساوي. فالتسعة دينارًا عمى أوالده  54 دمحموزع 

 3أ. 
 4   

 8د.  34ج. 
 ............................................................................................................... الحل :

 

 واهلل وني انتىفيك

 بشاعى عًش دحالٌ: إعذاد انببحثت



 

 142 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 
 الاجابات التالية :اختر الاجابة الصحيحة من بين 

 قصص من نفس النوع, كم دينارًا  ثمن القصة الواحدة؟  5دينارًا, اشترى  31مع أحمد  .0
 يمثل 31فإن العدد      

 ب.  المقسوم عميو أ. المقسوم 
 د. الباقي ج. ناتج القسمة

 ............................................................................................................... الحل :
قممــًا فــإن نــاتج  46طــالب . وكــان نصــيب كــل طالــب  7قممــًا أرادت أن توزعيــا عمــى  345مــع معممــة  .1

 القسمة ىو
 46ب.   345أ. 
 354د.  7ج. 

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

مترًا من القماش لتصنع ثالثة أثواب, كم مترًا من القماش يتبقى مع أمل؟  المطموب  48اشترت أمل  .2
 من المسألة ىو

 األمتار التي باعيا التاجر عددب.   عدد األثواب التي صنعتيا أملأ. 
 عدد األمتار التي اشترتيا أملد.  عدد األمتار المتبقيةج. 

 الحل : ...............................................................................................................
. كـم كيمـو متـرًا قطعـت العربـة فـي كيمـو متـر فـي سـت سـاعات  43قطعت عربة يجرىـا حصـان مسـافة  .3

 المعطيات في المسألة ىي :. الساعة الواحدة
 ب.  الزمن أ. السرعة

 د. المسافة والزمن معاً  ج. المسافة
 الحل : ................................................................................................................

اوي. إليجــاد ارًا, لتســع أســر محتاجــة بالتســينــد  636إحــدى الجمعيــات مبمغــًا مــن المــال قــدره أعطــت  .4
 :  فإن العممية الصحيحة لمحل ىي . نصيب األسرة الواحدة

 8 - 636ب.   8÷  636أ. 
 8×  636د.  8+  636ج. 
 ...............................................................................................................:  الحل

 
 

 اسم المدرسة  :: .....................................................
 الصف :: ..................................... اسم الطالب :: .................................
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 جمعت معممة التربية الرياضية  شعبتين من الصف األول في ساحة المدرسة, فإذا كان عدد طالب .5
طالبـــًا, ثـــم وزعـــتيم عمـــى أربعـــة فـــرق  33طالبـــًا, وعـــدد طـــالب الشـــعبة الثانيـــة  25الشـــعبة األولـــى 

 الواحدة نستخدم عمميتي : إليجاد عدد الطالب في الفرقةوي, بالتسا
 الجمع ثم القسمةب.   القسمة ثم الضربأ. 
 القسمة ثم الطرحد.  الجمع ثم الضربج. 

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

دينـار.  16يم ال عمـى أوالده التسـعة بالتسـاوي, فـإذا كـان نصـيب كـل ثالثـة مـنوزع رجل  مبمغًا من الم .6
 وزعو الرجل عمى أوالده التسعة نستخدم عمميتي    إليجاد المبمغ الذي

 القسمة ثم الطرحب.   الضرب ثم القسمةأ. 
 الضرب ثم الجمعد.  القسمة ثم الضربج. 

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

يمكـن أن يشـتري سـعيد بـالمبمغ . كـم كراسـة دينـاراً  04كراسات بمبمـغ  4اشترى  دينارًا, 642مع سعيد  .7
 من الطرق التاليةىذه المسألة باستخدام واحدة يمكن حل  .بحوزتو كامالً  الذي

   2× 642ب.      4÷ 642أ. 
 2÷ 642د.  04÷ 642ج. 

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

أيـام بالتسـاوي. فـإن عـدد األطفـال  4طفـاًل ضـد األمـراض المختمفـة فـي  211بتطعـيم قامت وزارة الصـحة  .8
 الذين تم تطعيميم في اليوم الواحد؟

   5ب.    51أ. 
 05د.  511ج. 

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

 قصص 6دت أن تشتري دينارًا, وبعد أيام أرا 52قصص من مكتبة األطفال بمبمغ  8اشترت ضحى . 01
  أخرى, فكم دفعت ضحى لصاحب المكتبة ؟        

   38ب.  52أ. 
 6د.  83ج. 

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

 زىرة , كم 051باقات, فإذا كان عدد األزىار لديو  8قام بائع الزىور بتنسيق مجموعة من الزىور في . 00
 زىرة يضع في كل باقة     
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   27ب.   17أ. 
 37د.  07ج. 

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

 لعب من نفس النوع؟   3دينارًا, ما ثمن  64لعب أطفال  4إذا كان ثمن . 01
   61ب.   41أ. 
 51د.  71ج. 

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

عــدد  فــإنقطعــة مــن الصــابون, فــإذا وضــع كــل ســتة منيــا فــي كــيس واحــد,  240بــاع تــاجر صــابون . 02
 الحل نستخدم العممياتلمتحقق من صحة الباقي ثالث قطع ,  و  كيساً  47األكياس 

 47( + 5×  2)ب.   2( + 5×  47)أ. 
 2 –(  5×  47)د.  5( + 2×  47)ج. 

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

  شجرال فإن عددشجرة.  841كمما اقتمع الييود من أرضنا شجرة, زرعنا بداًل منيا سبعة, فإذا زرعنا . 03
 لمتحقق من صحة الحل نستخدم العممياتشجرة ,  025 أرضنا مناقتمعو الييود  الذي     
 6× 025ب.   6+ 025أ. 
 6× 052د.  6 - 841ج. 

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

دينــارًا, وبقــي معــو 12نصــيب كــل واحــد مــنيم  فكــاندينــارًا عمــى أوالده األربعــة بالتســاوي.  82وزع أب . 04
   دينار  واحد, لمتحقق من صحة الحل نستخدم العمميات 

   0(+ 3×21) ب.    0-(3×12)أ.  
   12+( 3×0)د.    0+(  3×12) ج. 

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

 زجاجة   11صناديق , فكان نصيب كل صندوق  7زجاجة عصير أراد أن يوزعيا في  065عند ماىر . 05
 التاليةالمسألة باستخدام إحدى العمميات يمكن التأكد من صحة حل       
 7÷ 065ب.   7× 065أ. 
 11× 7د.  11× 065ج. 

 الحل : ...............................................................................................................
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انًغأنت ت الختببس يهبساث حم ييفتبح  اإلجببت  انًُىرج

 انهفظيت
 

 د ج ب أ رقم السؤال
0 ×    

1  ×   

2   ×  

3    × 

4 ×    

5  ×   

6   ×  

7    × 

8 ×    

01  ×   

00   ×  

01    × 

02 ×    

03  ×   

04   ×  

05    × 
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 (5يهحك سلى )

 هىاعتًبسة تحكيى دنيم انًع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 حفظه اهلل  ..................: ...............................السيد الدكتور 
 

 كم ورمحة اهلل وبركاته ,,, وبعد السالم علي
 

 املوضوع: حتكيم دليل املعلم
 

 تقوم الباحثة بدراسة تكميمية لمحصول عمى درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرق التدريس تحت 

 :عنوان

انشيبضيت نذي انهفظيت " فبعهيت تىظيف انمصص انشلًيت في تًُيت يهبساث حم انًغبئم 

 تاليزة انصف انثبنث األعبط بغضة ". 

وحدة القسمة من كتاب الرياضيات الفصل  المسائل المفظية فيومن أجل ذلك تم إعداد دليل لممعمم لتدريس 
 .باستخدام القصص الرقمية دراسي الثاني لمصف الثالث األساسال

 
بداء رأيكم  ,أو الحذف ,واقتراحاتكم سواء بالتعديل لذا نرجو من سيادتكم قبولكم تحكيم ىذه المادة التعميمية وا 

 .و اإلضافة حسبما ترونو مناسباً أ
 

 ونكى يُي جضيم انشكش وعظيى االيتُبٌ نحغٍ تعبوَكى ,,

 

 بشاعى عًش دحالٌ انببحثت:         

 المحكمبيانات 
 التخصص: .................. االسم: ..................

 مكان العمل: .................. الدرجة العممية: ..................



 

 147 

 
 

 بطبلت تحكيى انًبدة انتعهيًيت

 
خرى :

أ
 مالحظات ا

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات غير مناسبة مناسبة العبارة م

    .وشموليتو الدليل كفاية مدى 0
    .والعممية لمدليلسالمة الصياغة المغوية  1
    .مدى وضوح التعميمات لممعمم 2
 في المتضمنة األىداف السموكية صياغة دقة مدى 3

 .الدليل
   

 لتالمذة الدليل في الواردة األنشطة مناسبة مدى 4
 األساس. الثالث الصف

   

مدى مالئمة أساليب التقويم لألىداف السموكية ولما  5
 .بتضمنو الدرس
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 (6هحك سلى )ي

 انصىسة انُهبئيت نذنيم انًعهى

   
 

 دنيم انًعهى

يٍ كتبة انشيبضيبث انفصم  وحذة انمغًتانًغبئم انهفظيت في تذسيظ ن 

 ببعتخذاو انمصص انشلًيت ذساعي انثبَي نهصف انثبنث األعبطان

 

 إعذاد انببحثت:

 دحالٌعهي بشاعى عًش 

 

 

 إششاف : 

 بشاهيى األعطمإأ.د. 

 انشيبضيبث تذسيظ وطشق انًُبهج أعتبر

 

 

 نهعبو انذساعي

 و 5102-5102
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 عضيضي انًعهى : 
القصص  استخدامب لمصف الثالث األساس الرياضيةالمفظية  بين يديك دليل إرشادي لتدريس المسائل      
حيث ُيقدم الخطوات التفصيمية لكيفية تناول المسائل المفظية الواردة في وحدة القسمة وفق مجموعة  ,الرقمية

" فاعمية توظيف من القصص الرقمية ,حيث أعدتو الباحثة ضمن إجراءات تطبيق دراستيا والتي بعنوان
 .بغزة األساس الثالثلصف الدى تالمذة  الرياضيةالمفظية  القصص الرقمية في تنمية ميارات حل المسائل

" 
 

 ويتضمن الدليل ما يمي :
 .المسائل الرياضية باستخدام القصص الرقمية لتدريسأواًل : الخطة الزمنية المقترحة 
 لموحدة.ثانيًا : تحديد األىداف العامة 

 .عن القصص الرقمية فكرة عامةثالثًا : 
 .عن المسألة الرياضية فكرة عامةرابعًا : 

 .توضيحية إلحدى القصص الرقميةخامسًا : صور 
 مقصص الرقمية , ويتضمن العناصر التالية :ل اً سادسًا : تخطيط دروس الوحدة وفق

 عنوان الدرس 
 لمتدريس. عدد الحصص المقترحة 
 .اليدف العام لمدرس 
 األىداف السموكية لكل درس.  
 ألساسية والبنود االختبارية.المتطمبات ا 
 الوسائل واألدوات التعميمية.  
   .خطة السير في الدرس, وتشمل: األنشطة والخبرات "دور المعمم والمتعمم" وطرق التدريس 
 ويتضمن:التقويم بأنواعو , 
 التقويم القبمي : ويكون في بداية الدرس الجديد. 
 التقويم التكويني : ويكون أثناء شرح الدرس وبعد االنتياء من كل ىدف سموكي محدد.  
 الختامي : ويكون في نياية الدرس التقويم. 
 سيناريوىات القصص الرقمية 
  أوراق العمل 
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انىحذة انًختبسة انًغبئم انشيبضيت في أواًل : انخطت انضيُيت انًمتشحت نتذسيظ 

 ببعتخذاو انمصص انشلًيت

 
 الحصص عدد الدرس عنوان الدرس
 1 قسمة العشرات والمئات األول
"قسمة عدد من  انيالث  1 منزلتين "دون باق 
" لثالثا  1 قسمة عدد من منزلتين "مع باق 

 3 "مع باق   -باق   دون " ثالث منازل من عدد قسمة الرابع
 3 مسائل وأنشطة الخامس

 حصة03 الحصص مجموع
 

 ثبَيًب : تحذيذ األهذاف انعبيت :
 واحدة في حل مسائل  يوظف ميارة  قسمة عدد من مضاعفات العدد عشرة والمئة عمى عدد من منزلة

 .ةلفظي
 .يوظف ميارة  قسمة عدد مكون من منزلتين عمى عدد من منزلة واحدة "دون باٍق" في حل مسائل لفظية 
 يوظف ميارة  قسمة عدد مكون من منزلتين عمى عدد من منزلة واحدة  "مع باٍق" في حل مسائل لفظية. 
 منزلة واحدة  "بدون باٍق" في حل مسائل  يوظف ميارة  قسمة عدد مكون من ثالث منازل عمى عدد من

 لفظية.
  يوظف ميارة  قسمة عدد مكون من ثالث منازل عمى عدد من منزلة واحدة  "مع باٍق" في حل مسائل

 لفظية.
 .يوظف ميارة  القسمة والطرح في حل مسائل لفظية 
 .يوظف ميارة  القسمة والضرب في حل مسائل لفظية 

 
 انشلًيت : عٍ انمصصثبنثًب : فكشة عبيت 

 التأثيرات و, المسجل القصصي والسرد والرسوم, والنصوص, أو دمج  الصور, ىي عبارة عن فن توحيد     
بحيث يتم تصميميا باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة إلنتاج قصة تجسد , الموسيقية والخمفيات, الصوتية

 شخصيات وأحداث ومواقف لتحقيق أىداف محددة.
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 القصص الرقمية في العممية التربوية: فوائد توظيف 
 التربوية العممية في التعميم تكنولوجيا لدمج قوياً  تربوياً  أنموذجاً  الرقمية القصص تعد. 
 الناقد التفكير وميارات اإلبداعي التفكير ميارات بعض تنمية عمى الرقمية القصص تعمل 
 واالستماع والتعبير التحدث كفايات تطوير. 
 الرياضيةالمفظية مسائل ال حل ميارات وتطور بالفصل عممي مناخ تييئة.  
 التعميمية العممية في واإلثارة المتعة من جواً  وتولد االنتباه تشد. 
 التنوع وتحتضن المختمفة التعمم أساليب تفعل. 
 المتعممين لدى المتعددة الذكاءات تخاطب. 
 

 مراحل إنتاج القصص الرقمية : 
  حيث يتم خالليا تحديد موضوع وىدف ومحتوى القصة الرقمية :القصةمة األولى: كتابة نص حالمر 
  حيث يتم خالليا تحديد الشكل األساسي لمقصة وعناصر  :الثانية: إعداد السيناريو لمقصةمة حالمر

 الوسائط المتعددة التي سوف تستخدم في عرضيا .
  ديد النص والوسائط حيث يتم خالليا تح :ة: إعداد السيناريو المصور لمقصةمة الثالثحالمر

المتعددة المراد استخداميا في أماكن محددة بالقصة وبتفاصيل دقيقة تساىم في تسييل تنفيذ 
 لية المرحمة التا

  المتعددة  حيث يتم خالليا الحصول عمى الوسائط :مة الرابعة: الحصول عمى المصادرحالمر
, أو من خالل الكمبيوتر الشخصيرنت أو من خالل , سواء من خالل اإلنتةالمطموبة إلنتاج القص

 أجيزة مساعدة مثل الماسح الضوئي , كاميرا تصوير رقمية ... وغيرىما .
 :حيث يتم خالليا إنتاج القصة الرقمية وذلك باستخدام البرامج المناسبة  :اإلنتاج المرحمة الخامسة

ا من وغيرى Go Animatoوبرنامج  , Photo storyوبرنامج  Movie Makerلذلك مثل برنامج 
 البرامج.

 :حيث يتم خالليا التشارك لمقصة الرقمية وذلك من خالل إتاحتيا  :التشارك المرحمة السادسة
, أو نشرىا عمى أحد تقنيات الويب CDsأو عمى اسطوانات مدمجة , يور عمى شبكة اإلنترنتلمجم

 .YouTubeمثل  2
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 عٍ انًغأنت انشيبضيت  فكشة عبيتسابعًب : 
تعميمي جديد يتعرض لو المتعمم, وال يكون لديو حل جاىز في ذىنو , أو ىي تعبير لفظي  ىي موقف     

يعبر عن مشكمة رياضية دون اإلشارة إلى العمميات أو الخطوات التي ينبغي استخداميا لموصول الى الحل, 
 ويحتاج حميا إلى استخدام ميارات لغوية ورياضية.

 تعمم الرياضيات لعدة أسباب منيا : ولحل المسألة الرياضية أىمية عظمى في
 . حل المسألة وسيمة إلثارة الفضول الفكري, وحب االستطالع, وتنمية االبداع, واالبتكار 
 . تنمية أنماط التفكير لدى الطمبة والتي يمكن أن تنتقل إلى مواقف أخرى 
 أن يكونوا أكثر ثقة في قدرتيم لعمل الرياضيات. ىيساعد الطالب عم 
 ب عمى تنمية الفيم الرياضي , ويضيف معنى لمميارات والمفاىيم في كل مجاالت يساعد الطال

 المحتوى الرياضي .

الرياضية, ومنيا استراتيجية بوليا والتي تتم في  المسائلىناك الكثير من االستراتيجيات العامة في حل       
 أربع خطوات تشتمل عمى ميارات حل المسألة المفظية وىي :

 فيم المسألة . 
 خطة الحل . وضع 
 . تنفيذ خطة الحل 
 ة الحلمن صح التحقق. 

 

 خبيغًب : صىس تىضيحيت إلحذي نهمصص انشلًيت
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 تخطيط انذسوط

 نتًُيت يهبساث حم انًغبئم انهفظيت يٍ خالل تىظيف انمصص انشلًيت
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 اليوم :  ..........  التاريخ : ............... الزمن : حصتان قسمة العشرات والمئات الدرس األول : 
 أواًل: اليدف العام:

  عشرة والمئة عمى عدد من منزلة واحدة في حل مسائل لفظيةقسمة عدد من مضاعفات العدد  يوظف ميارة. 

 ثانيًا: األىداف السموكية: 
  عمى عدد من منزلة واحدة.  عشرةال لقسمة عدد من مضاعفاتلة المفظية فيم المسأ يوظف ميارة 
  عمى عدد من منزلة واحدة  في سياق مسألة لفظية.  عشرةالتخطيط لقسمة عدد من مضاعفات ال يوظف ميارة 
  عمى عدد من منزلة واحدة  في سياق مسألة لفظية.  عشرةتنفيذ الحل لقسمة عدد من مضاعفات ال يوظف ميارة 
  عمى عدد من منزلة واحدة  في سياق مسألة  الحل لقسمة عدد من مضاعفات العشرةالتحقق من  يوظف ميارة

 لفظية. 
 .يوظف ميارات حل المسألة في مواقف حياتية جديدة 

 الوسائل التعميمية :ثالثًا: 
 ,الكتاب المدرسي, أوراق العمل , مقطع فيديو القصص الرقمية  LCD السبورة , جياز عرض 

 البند االختباري :رابعًا: 

 االختباري  البند المتطمب األساسي
 

 انمسًخ األسبسٛخ ٚسززكش حمبئك انضشة ٔ

 

 :أكًم

  3×8 =          , 4×          =36     ,6×         =66   ,5×9=       

 

 رُفٛز نؼجخ رشثٕٚخ  "صٛبد انسًك " نحم انًؼبدالد انزبنٛخ:

35÷5            =      ,27÷8= 

47÷6=                  ,88÷3= 
 تييئة الحافزة :الخامسًا: 

 يتم من خالل لعبة تربوية  نشاط سمعي :
 أنا ؟ من. 03 الناتج كان 1 العدد في ضربتني إذا عدد أنا 
  ؟  033كم عشرة  في العدد 

 
 :: طريقة عرض الدرسسادساً 
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 انسهىكيخ األهذاف
 اإلجشاءاد واألَشطخ

 انتمىيى
 دوس انطبنت دوس انًؼهى 

 

فٓى  ٕٚظف يٓبسح 

انًسأنخ نمسًخ 

ػذد يٍ 

يضبػفبد انؼششح 

ػهٗ ػذد يٍ 

 يُضنخ ٔاحذح.

 

 

 " يشض انُكبف " ػشض يمطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ

 )دست دبجخ انتاليزح(يشتيٍ  ًهذكبنكًب هى يىضخ ث

 

 

  يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى

 .ثؼذ ػشضهب نهًشح انثبنثخانخبص  

 

األسئهخ نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت  ثى ػشضهب

 نتؼًيك فهًه نهمصخ ::  انًتضًُخ خالنهب

 وهي :: 

  طالة ثٍٛ اَزشش انز٘ انًشض يب -

 ؟ انًذاسط

  ؟ انًسأنخ فٙ انًطهٕة يب -

 

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 انخبصخٚسشد انمصخ ثهغزّ 

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 .رفبػهٓى يغ انمصخٔ

 

يالحظخ يذٖ صحخ 

 انزؼجٛش.

 

 

 

يالحظخ يذٖ صحخ 

 اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

انزخطٛظ نمسًخ 

ػذد يٍ 

يضبػفبد انؼششح 

ػهٗ ػذد يٍ 

يُضنخ ٔاحذح  فٙ 

سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ. 

 

 

 سُدشٚٓب؟ انزٙ انحسبثٛخ انؼًهٛخ يب -

 . ػهّٛ ٔانًمسٕو انًمسٕو حذد -

 

 

 

 

 

 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

رفبػهٓى فٙ حم ٔ

 األسئهخ

 

 

 

 

 

 ٕٚظف يٓبسح 

رُفٛز انحم نمسًخ 

ػذد يٍ 

يضبػفبد انؼششح 

ػهٗ ػذد يٍ 

يُضنخ ٔاحذح  فٙ 

سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ. 

 

 

 يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم واآلٌ  -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

انمسًخ نؼذد يٍ يضبػفبد  كٛف ًٚكُُب إخشاء ػًهٛخ  -

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ؟  انؼششح  ػهٗ ػذد يٍ يُضنخ ٔاحذح

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 ثى َجذأ ثزمسٛى انًئبد  -

 ٔيٍ ثى انؼششاد فبٜحبد  -

 

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

 ٕظف يٓبسح ٚ

انزحمك يٍ انحم 

نمسًخ ػذد يٍ 

يضبػفبد انؼششح 

ػهٗ ػذد يٍ 

يُضنخ ٔاحذح  فٙ 

سٛبق يسأنخ 

 .نفظٛخ

 

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 حم انًسأنخ انهفظٛخ ٔرنك ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 

ٚزحمك يٍ انحم ثئخشاء ػًهٛخ 

 انضشة 

 

َبرح انمسًخ = × انًمسٕو ػهّٛ

 انًمسٕو

 

انتخطيظ 

 نهذم

فهى 

 انًسأنخ

746 6 

تُفيز 

 انذم

انتذمك 

 يٍ انذم
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 جيتي:ان ُشبطان

 . 88, 9, 8سؤال  27 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ انًسبئم انهفظٛخ انٕاسدح  حم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٕٚظف يٓبساد 

حم انًسأنخ فٙ 

يٕالف حٛبرٛخ 

 خذٚذح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يؼشض انًؼهى  ًَبرج نهًسبئم نفظيخ "يٍ خالل وسلخ 

 انؼًم"
 :ختبيي َشبط

كى  ثبنزسبٔ٘ يحزبخخأسش  9دُٚبساً ػهٗ  276 أحًذ ٔصع

 يُٓى؟؟ ٔاحذ كم دُٚبساً َصٛت

 

 :تفىق َشبط

 اكزت يسأنخ ٚكٌٕ حهٓب :

 ديُبسا 04 =6÷  424

 

 

 يٍ خالل رًثٛم أدٔاس شخصٛبد انمصخ  :انغهك

 ٔيٍ خالل إخبثخ انزاليٛز ػٍ األسئهخ انزبنٛخ : 

 ْم أػدجزكى انمصخ ؟ 

 

 

 

انزهًٛز خطٕاد حم ٚسزخذو 

ػٍ ًَبرج فٙ اإلخبثخ انًسأنخ 

 انًطشٔحخ

 

 

 

 

 

ثزًثٛم أدٔاس شخصٛبد ٚمٕو 

 انمصخ

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

حم  رسهسم خطٕاد

 انًسأنخ انهفظٛخ

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 ٔرفبػهٓى
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 والمائت الػشرات الموضوع: لشمة 
  لشمة غدد من مضاغفات الػدد غشرة والمئة غلى غدد من موزلة واحدة  ـي حل  الهدف : ًوظؿ مهارة

 مشائل لفظٌة
 

 : زد الواثذ : اخجبار لصٌر
كمل

أ
 : ا
  3×8           =              ,       4         ×      =36     
 
6   ×            =66           ,      5×9      = 
 
 

 :1 هشاط
حمد وزع
أ
صر 9 غلى دًواراً  726 ا

أ
 موهم؟ واحد كل هصٌب دًواراً  كم بالجشاوي محجازة ا

 ..............................................................................................................ثحدًد المػطٌات: 
 ..ثحدًد المطلوب: ..............................................................................................................

 الحشابٌة: ....................................................................................................ثحدًد الػملٌة 
 ......ثوفٌذ الحل : ................................................................................................................

 ل: .............................................................................................................الجحكق من الح
 
 
 
 
 
 
 
 

  11, 9, 8 صؤال 72 صفحة المدرصي الك جاب ـي  الواردة اللفظٌة المشائل حل  :البٌجي الوشاط
 

 

 

 

 "1"ورقة عمل 
 

لة اك جب :ثفوق هشاط    
أ
 : حلها ًكون مشا

 دًوارا 76= 6÷  426
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 لصت يشض انُكبف
 

في أحد شيور السنة انتشر مرض النكاف, المعروف بأبي داج بين طالب المدارس, فقرر فريق الفحص 
معين, بدأ فييا بزيارة لمدرسة القادسية, وعندما باشروا العمل   الطبي أن يقوم بزيارة لممدارس وفق جدول  

  :الحوار التاليدار بينيم و التقوا بمدير المدرسة. 
 

 الطبيب: كم عدد طالب المدرسة؟

 طالباً   131المدير:

 الطبيب: لدينا ستة أيام فقط لنفحص جميع طالب ىذه المدرسة

 المدير: كم طالبًا تريد أن تفحص في اليوم الواحد؟

 ؟؟الطبيب : ىيا يا أحبائي ساعدوا المدير في معرفة كم عدد الطالب المراد فحصيم في اليوم الواحد

 

 عزيزي الطالب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التالية ..
 ما المرض الذي انتشر بين طالب المدارس ؟ -
 ما المطموب في المسألة ؟  -
 ما العممية الحسابية التي سنجرييا؟ -
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"  :  الدرس الثاني  التاريخ : ...........اليوم :  .......   الزمن : حصتان قسمة عدد من منزلتين "دون باق 
 أواًل: اليدف العام:

  في حل مسائل لفظية."دون باٍق" عمى عدد من منزلة واحدة  منزلتين منمكون قسمة عدد  يوظف ميارة 

 ثانيًا: األىداف السموكية: 
 باقٍ  دون  واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  المفظية المسألة فيم  ميارة يوظف. 
 لفظية مسألة سياق في باقٍ  دون  واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  التخطيط  ميارة يوظف .  

 لفظية مسألة سياق في  باقٍ  دون  واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  الحل تنفيذ  ميارة يوظف. 
 مسألة سياق في باقٍ  دون  واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  الحل من التحقق  ميارة يوظف 

 . لفظية

 .يوظف ميارات حل المسألة في مواقف حياتية جديدة 
 الوسائل التعميمية :ثالثًا: 

 ,الكتاب المدرسي, أوراق العمل , مقطع فيديو القصص الرقمية  LCD السبورة , جياز عرض 

 رابعًا: البند االختباري :

 االختباري  البند المتطمب األساسي
 

 انمسًخ األسبسٛخ ٚسززكش حمبئك انضشة ٔ

 

 

 أكًم ثى رحمك يٍ صحخ انحم :

 

  63÷2 =         

 
 تييئة الحافزة :الخامسًا: 

 أجب عن المعادالت  من خالل بائع اليدايا
46÷5=           ,37÷4=         

 

 27÷         =9 

 
 :: طريقة عرض الدرسسادساً 
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 األهذاف

 انسهىكيخ

 اإلجشاءاد واألَشطخ
 انتمىيى

 دوس انطبنت دوس انًؼهى 

 

 ٕٚظف يٓبسح 

فٓى انًسأنخ 

 ػذد يٍ نمسًخ 

 ػهٗ يُضنزٍٛ

 يُضنخ يٍ ػذد

  ثبق   دٌٔ ٔاحذح

 

 

 " انًكتجخ انًذسسيخ " ػشض يمطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ

 )دست دبجخ انتاليزح( يشتيٍ بنًهذككًب هى  يىضخ ث

 

 

   يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى انخبص

 .ثؼذ ػشضهب نهًشح انثبنثخ

 

األسئهخ نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت  ثى ػشضهب

 نتؼًيك فهًه نهمصخ ::  انًتضًُخ خالنهب

 وهي :: 

 يبرا ٚفؼم أحًذ كم صجبذ ؟ -

 يب انًطهٕة فٙ انًسأنخ ؟  -

 

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 ٚسشد انمصخ ثهغزّ انخبصخ

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 ٔرفبػهٓى يغ انمصخ.

 

يالحظخ يذٖ صحخ 

 انزؼجٛش.

 

 

 

يالحظخ يذٖ صحخ 

 اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

 انزخطٛظ  نمسًخ 

 يُضنزٍٛ ػذد يٍ

 يٍ ػذد ػهٗ

 ٔاحذح يُضنخ

فٙ  ثبق   دٌٔ

سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ. 

 

 

 يب انؼًهٛخ انحسبثٛخ انزٙ سُدشٚٓب؟-

 حذد انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ . -

 يب سلى انؼششاد فٙ انًمسٕو ؟-

 

 

 

 

 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى فٙ حم 

 األسئهخ

 

 

 

 

 

 ٕٚظف يٓبسح 

رُفٛز انحم  

 ػذد يٍ نمسًخ 

 ػهٗ يُضنزٍٛ

 يُضنخ يٍ ػذد

  ثبق   دٌٔ ٔاحذح

فٙ سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ. 

 

 

 يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم واآلٌ  -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

 ػهٗ يُضنزٍٛ يٍ ؼذدن انمسًخ  كٛف ًٚكُُب إخشاء ػًهٛخ  -

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ؟  ثبق   دٌٔ ٔاحذح يُضنخ يٍ ػذد

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 اٜحبد ثى َجذأ انؼششاد ثى 

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

انزحمك يٍ انحم  

 ػذد يٍ نمسًخ 

 ػهٗ يُضنزٍٛ

 يُضنخ يٍ ػذد

 ثبق   دٌٔ ٔاحذح

فٙ سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ.

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 حم انًسأنخ انهفظٛخ ٔرنك ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 

ٚزحمك يٍ انحم ثئخشاء ػًهٛخ 

 انضشة 

 

َبرح انمسًخ = × انًمسٕو ػهّٛ

 انًمسٕو

 

 

 

 

 

انتخطيظ 

 نهذم

66 6 

تُفيز 

 انذم

فهى 

 انًسأنخ

انتذمك 

 يٍ انذم
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   جيتي:ان ُشبطان

 . 8,2,6سؤال 87 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ  انٕاسدح انهفظٛخ انًسبئم حم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕٚظف يٓبساد 

حم انًسأنخ فٙ 

يٕالف حٛبرٛخ 

 خذٚذح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼًم"يؼشض انًؼهى  ًَبرج نهًسبئم نفظيخ "يٍ خالل وسلخ 

 : 1َشبط 

 شٛكالً  كى ثبنزسبٔ٘ ثالثخان إخٕرّ ػهٗ شٛكالً 93 خبنذ ٔصع

 يُٓى؟؟ ٔاحذ كم َصٛت

 حذد انًؼطٛبد يٍ انًسأنخ 

 ثى حذد انؼًهٛخ انحسبثٛخ انزٙ سُدشٚٓب

 : 2َشبط 

 انكزبة يٍ 88 صفحخ يٍ 5سلى  انًسأنخ انهفظٛخ انطبنت ٚحم

 انًذسسٙ

 

 :تفىق َشبط

 ٔٔصع شٛكالً  4267 يُّ صشف شٛكالً  4286 يجهغ سخم يغ

 يُٓى؟ ٔاحذ كم َصٛت فًب ثبنزسبٔ٘؟ ٔنذّٚ ػهٗ انجبلٙ

 

 

 :انغهك

 يٍ خالل إخبثخ انزاليٛز ػٍ األسئهخ انزبنٛخ : 

 ْم أػدجزكى انمصخ ؟ 

 يبرا رؼهًزى يٍ دسط انٕٛو ؟

 

 

 

ٚدٛت انزهًٛز ػٍ األسئهخ 

انًطشٔحخ خالل انًسأنخ 

 انهفظٛخ

 

 

انزهًٛز خطٕاد حم ٚسزخذو 

فٙ اإلخبثخ ػٍ ًَبرج انًسأنخ 

 انًطشٔحخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ صحخ 

 انحم

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

حم  رسهسم خطٕاد

 انًسأنخ انهفظٛخ

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 ٔرفبػهٓى
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 باق   دون" موزلجٌن من غدد الموضوع: لشمة" 

  ـي حل " باق   دون" واحدة موزلة من غدد غلى موزلجٌن من مكون لشمة غدد الهدف : ًوظؿ مهارة
 مشائل لفظٌة

 
كمل

أ
 : الحل صحة من ثحكق خم اخجبار لصٌر : ا

        الجحكق  من صحة الحل : ............................................                 =         7÷63  

 

خوثي غلى شٌكالً 93 خالد وزع :1هشاط   واحد موهم؟؟ كل هصٌب شٌكالً  كم بالجشاوي الدالخة اإ

لة 
أ
 ...................................................................................................: حدد المػطٌات من المشا

............................................................................................................................................ 

هاخم حدد الػملٌة   : ................................................................الحشابٌة الجي صورًر

لة الطالب ًحل : 2 هشاط
أ
 المدرصي الك جاب من 81 صفحة من 5 رلم اللفظٌة المشا

 

 

 

 

 

 

 8,7,6صؤال 82صفحة  المدرصي الك جاب ـي  الواردة اللفظٌة المشائل حل  :البٌجي الوشاط

 هشاط ثفوق : 
  4762 موي صرف شٌكالً  4786 مبلؼ رزل مع

  بالجشاوي؟ ولدًي غلى البالي ووزع شٌكالً 

 موهم؟ واحد كل هصٌب ـما

 

 "2"ورقة عمل 
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 لصت انًكتبت انًذسعيت
 

تمميذ مجتيد يصحو من النوم نشيطًا, كل صباح ينظف أسنانو بالفرشاة والمعجون ويتناول فطوره, أحمد 
وكان يحب المطالعة, فقرر ذات يوم أن يذىب إلى المكتبة المدرسية ليقرأ فييا  ويذىب إلى مدرستو مبكراً 

 مجموعة من القصص...وعندما وصل ىناك , وجد أمين المكتبة يصنف الكتب , فقال لو :
 أحمد: السالم عميكم

 أمين المكتبة:  وعميكم السالم ورحمة هللا وبركاتو ........ تفضل بالجموس يا عزيزي .

 ريد أن  أتعرف إلى زوايا المكتبة المدرسيةأحمد: أ

 أحمد: ىالا تعرفني عمى أنواع القصص الموجودة في الزاوية الثقافية

  .قصص األطفالو تاريخية, وقصص أمين المكتبة: أجل, ىناك قصص دينية, 

 أحمد: كم قصة توجد لألطفال في ىذه الزاوية؟؟

 قصة 55أمين المكتبة: 

 ا خالل ستة أيام أحمد: ىل يمكنني أن أقرأى

 أمين المكتبة: نعم, ولكن ال بد أن تزور المكتبة يوميًا, وأن تنظم وقتك لتقرأ نفس العدد من القصص كل يوم

 أحمد: إذًا كم قصة سأقرأ في اليوم الواحد؟؟

 
 عزيزي الطالب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التالية في كراستك  ..

 اح ؟           ماذا يفعل أحمد كل صب  -
 ما رقم العشرات في المقسوم؟  -
 ما العممية الحسابية التي سنجرييا؟ -
 المطموب في المسألة ؟         ما -
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"  :  الدرس الثالث  اليوم :  .......  التاريخ : ........... الزمن : حصتان قسمة عدد من منزلتين "مع باق 
 أواًل: اليدف العام:

  في حل مسائل لفظية."مع باٍق" عمى عدد من منزلة واحدة  منزلتين منمكون قسمة عدد  يوظف ميارة 

 ثانيًا: األىداف السموكية: 
 باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  المفظية المسألة فيم  ميارة يوظف. 
 لفظية مسألة سياق في باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  التخطيط  ميارة يوظف .  

 لفظية مسألة سياق في  باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  الحل تنفيذ  ميارة يوظف. 
 مسألة سياق في باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منزلتين من عدد  لقسمة  الحل من التحقق  ميارة يوظف 

 . لفظية

  مواقف حياتية جديدة.يوظف ميارات حل المسألة في 
 الوسائل التعميمية :ثالثًا: 

 ,الكتاب المدرسي, أوراق العمل , مقطع فيديو القصص الرقمية  LCD السبورة , جياز عرض 

 رابعًا: البند االختباري :

 االختباري  البند المتطمب األساسي
 

 انمسًخ األسبسٛخ ٚسززكش حمبئك انضشة ٔ

 

 

 :أكًم ثى رحمك يٍ صحخ انحم 

 

 ٔانجبلٙ             = 3÷2  

 
 تييئة الحافزة :الخامسًا: 

 من خالل لعبة تربوية " صوب نحو اليدف"
66÷3=           ,48÷7=         

 

           ÷ 5 =9 

 
 :: طريقة عرض الدرسسادساً 
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 األهذاف

 انسهىكيخ

 اإلجشاءاد واألَشطخ
 انتمىيى

 دوس انطبنت دوس انًؼهى 

 

 ٕٚظف يٓبسح 

فٓى انًسأنخ 

 نمسًخ ػذد يٍ

 ػهٗ يُضنزٍٛ

 يُضنخ يٍ ػذد

 . ثبق   يغ ٔاحذح

 

 

   كًب  " لصخ انمطبس" ػشض يمطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ

 )دست دبجخ انتاليزح( يشتيٍ بنًهذكهى  يىضخ ث

 

 

   يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى انخبص

 .ػشضهب نهًشح انثبنثخثؼذ 

 

األسئهخ نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت  ثى ػشضهب

 نتؼًيك فهًه نهمصخ ::  انًتضًُخ خالنهب

 وهي :: 

 إنٗ أٍٚ سززدّ سحهخ انمطبس , ٔنًبرا ؟ -

 كى ػذد سكبة انمطبس ؟   -

 

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 ٚسشد انمصخ ثهغزّ انخبصخ

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى يغ 

 انمصخ.

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ انزؼجٛش.

 

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

انزخطٛظ  نمسًخ 

 يُضنزٍٛ ػذد يٍ

 يٍ ػذد ػهٗ

 يغ ٔاحذح يُضنخ

فٙ سٛبق  ثبق  

 يسأنخ نفظٛخ. 

 

 

 يب انًطهٕة فٙ انًسأنخ ؟  -

 يب انؼًهٛخ انحسبثٛخ انزٙ سُدشٚٓب؟ -

 ْم ٚكفٙ ػذد انمبطشاد ندهٕط -

 خًٛغ انشكبة ؟ 

 

 

 

 

 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى فٙ حم 

 األسئهخ

 

 

 

 

 

 ٕٚظف يٓبسح 

انحم رُفٛز 

 نمسًخ ػذد يٍ

 ػهٗ يُضنزٍٛ

 يُضنخ يٍ ػذد

 ثبق   يغ ٔاحذح

فٙ سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ. 

 

 

 يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم واآلٌ  -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

 ػهٗ يُضنزٍٛ يٍ ؼذدن انمسًخ  كٛف ًٚكُُب إخشاء ػًهٛخ  -

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ؟  ثبق   دٌٔ ٔاحذح يُضنخ يٍ ػذد

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 اٜحبد ثى َجذأ انؼششاد ثى 

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

 ٕٚظف يٓبسح 

انزحمك يٍ انحم  

 نمسًخ ػذد يٍ

 ػهٗ يُضنزٍٛ

 يُضنخ يٍ ػذد

 ثبق   يغ ٔاحذح

فٙ سٛبق يسأنخ 

 نفظٛخ.

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 حم انًسأنخ انهفظٛخ ٔرنك ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 

ٚزحمك يٍ انحم ثئخشاء ػًهٛخ 

 انضشة 

 

َبرح انمسًخ( × )انًمسٕو ػهّٛ

 + انجبلٙ = انًمسٕو

 

 

انتخطيظ 

 نهذم

53 3 

تُفيز 

 انذم

فهى 

 انًسأنخ

انتذمك 

 يٍ انذم
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   جيتي:ان ُشبطان
 86 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ 86 سلى انًسأنخ انهفظٛخ حم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕٚظف يٓبساد 

حم انًسأنخ فٙ 

يٕالف حٛبرٛخ 

 خذٚذح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼشض انًؼهى  ًَبرج نهًسبئم نفظيخ "يٍ خالل وسلخ انؼًم"

 : 1َشبط 

خًغ خذ٘ أحفبدِ  انسزخ نٛحكٙ نٓى حكبٚخ ٔثؼذ أٌ اَزٓٗ 

 دُٚبساً  83أػطٗ ػهٛٓى ثبنزسبٔ٘ يجهغبً يٍ انًبل لذسِ 

 كى ٚكٌٕ َصٛت كم ٔاحذ يُٓى ؟ ٔكى دُٚبساً سٛزجمٗ يؼّ ؟ 

 : 2َشبط 

 انكزبة يٍ 86 صفحخ يٍ 9سلى  انًسأنخ انهفظٛخ انطبنت ٚحم

 انًذسسٙ

 

 :تفىق َشبط

 أكًم :

 7ٔانجبلٙ  87= 2 ÷        

  

 :انغهك

 يٍ خالل يسشذ انذيٗ : 

 يشحجبً ٚب أصذلبئٙ .... 

  ؟ أحججزى دسط انٕٛو ْم 

 يبرا رؼهًزى يُّ ؟يبرا رؼهًزى يُّ ؟

 

 

 

ٚسزخذو انزهًٛز خطٕاد حم 

انًسأنخ فٙ اإلخبثخ ػٍ ًَبرج 

 انًطشٔحخ

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

 رسهسم خطٕاد

حم انًسأنخ 

 انهفظٛخ

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 ٔرفبػهٓى
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 مع باق  " موزلجٌن من غدد الموضوع: لشمة" 

  ـي حل مشائل " باق   مع" واحدة موزلة من غدد غلى موزلجٌن من مكون لشمة غدد الهدف : ًوظؿ مهارة
 لفظٌة

كمل
أ
 : الحل صحة من ثحكق خم اخجبار لصٌر:  ا

  والبالي =             3÷7  

 

حفادى زدي : زمع1هشاط 
أ
ن وبػد حكاًة لهم لٌحكي الشجة  ا

أ
غطى اهجهى ا

أ
 لدرى المال من مبلؾاً  بالجشاوي غلٌهم ا

 ؟ مػي صٌجبكى دًواراً  وكم ؟ موهم واحد كل هصٌب ًكون . كم دًواراً  83

 .ثحدًد المػطٌات: .............................................................................................................

 ..............................ثحدًد المطلوب: ..................................................................................

 ثحدًد الػملٌة الحشابٌة: ....................................................................................................

 ...............................ثوفٌذ الحل : .......................................................................................

 الجحكق من الحل: .............................................................................................................

لة الطالب ًحل : 2 هشاط
أ
 المدرصي الك جاب من 86 صفحة من 9 رلم اللفظٌة المشا

 

 

 

 

 

لة حل:  البٌجي الوشاط
أ
 86 صفحة المدرصي الك جاب ـي 16 رلم اللفظٌة المشا

 

 هشاط ثفوق : 
كمل

أ
 : ا

 2 والبالي 12= 7÷            

  

 "3"ورقة عمل 
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 لصت انمطبس
 

اتفق مجموعة من األصدقاء الذين يدرسون في المدينة أن يسافروا إلى القرية ليقضوا العطمة مع أىميم, وقبل 
االنتظار, والتقى األصدقاء ىناك, وجمسوا في قاطرة واحدة, موعد انطالق القطار تجمع الركاب في محطة 

 وكان منيم من يغني, ومنيم من يقرأ, ومنيم من يعزف, ومنيم من ىو نائم
 بائع التذاكر ليجمع التذاكر من الركاب, وعندما وصل قاطرة األصدقاء سألو أحدىمفجاء 

 
 حامد: كم عدد الركاب في  القطار يا عم؟

 راكباً  42دىم بائع التذاكر: عد

 حامد : كم عدد القاطرات في القطار ؟

 قاطرات 2بائع التذاكر: 

 حامد: كم عدد الركاب في كل قاطرة؟

 حامد:  ىل عدد القاطرات يكفي لجموس جميع الركاب؟ 

 حامد:  وكم شخصًا بقى واقفًا ليس لو مقعدًا؟   

 حامد: إنو أمر محير حقًا , ساعدوني يا أصدقاء 

 
 ب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التالية في كراستك  ..عزيزي الطال

 إلى أين ستتجو رحمة القطار , ولماذا ؟ -
 كم عدد ركاب القطار ؟   -
 ما المطموب في المسألة ؟  -
 ما العممية الحسابية التي سنجرييا؟ -
 ىل يكفي عدد القاطرات لجموس جميع الركاب ؟ -
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"  : الدرس الرابع  اليوم :  .......  التاريخ : ........... الزمن : حصتان قسمة عدد من ثالث منازل "بدون باق 
 أواًل: اليدف العام:

 لفظية مسائل حل في" باقٍ  بدون "  واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من مكون  عدد قسمة  ميارة يوظف. 

 ثانيًا: األىداف السموكية: 
 باقٍ  بدون  واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة  المفظية المسألة فيم ميارة يوظف. 
 لفظية مسألة سياق في باقٍ  بدون  واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة التخطيط ميارة يوظف .  

 مسألة سياق في باقٍ  بدون  واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة الحل تنفيذ ميارة يوظف 
 .لفظية

 في باقٍ  بدون  واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة  المفظية   الحل من التحقق  ميارة يوظف 
 . لفظية مسألة سياق

 .يوظف ميارات حل المسألة في مواقف حياتية جديدة 
 الوسائل التعميمية :ثالثًا: 

 ,الكتاب المدرسي, أوراق العمل , مقطع فيديو القصص الرقمية  LCD السبورة , جياز عرض 

 رابعًا: البند االختباري :

 االختباري  البند المتطمب األساسي
 

 انمسًخ األسبسٛخ ٚسززكش حمبئك انضشة ٔ

 

 

 :خذ َبرح لسًخ 

        =   6÷ػششاد  3  

 

 =    5÷يبئخ   66  

 تييئة الحافزة :الخامسًا: 
 لعبة تربوية "صندوق العجائب  " من خالل سحب سؤال ثم اإلجابة عنو :  تنفيذ
546÷        = 6      ,279÷ 9 =                     ,÷  5 = 83 

 :: طريقة عرض الدرسسادساً 
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 انسهىكيخ األهذاف
 اإلجشاءاد واألَشطخ

 انتمىيى
 دوس انطبنت دوس انًؼهى 

 

فٓى  ٕٚظف يٓبسح 

انًسأنخ انهفظٛخ  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

ثذٌٔ  ٔاحذح يُضنخ

 . ثبق  

 

 

   ػشض يمطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ " فبػم انخيش- 

 يشتيٍ بنًهذكيىضخ ث انًىص" كًب هى 

 

 

   يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى انخبص

 ثؼذ ػشضهب نهًشح انثبنثخ.

 

ثى ػشضهب نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت األسئهخ 

 انًتضًُخ خالنهب نتؼًيك فهًه نهمصخ :: 

 وهي :: 

 ؟ ٔنًبرا؟رْت فبػم انخٛش إنٗ أٍٚ -

 ؟ يبرا أساد أٌ ٚشزش٘ -

 نًبرا اشزٗ كًٛخ كجٛشح يٍ انًٕص؟-

 

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 ٚسشد انمصخ ثهغزّ انخبصخ

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى يغ 

 انمصخ.

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ انزؼجٛش.

 

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

عدد انزخطٛظ  نمسًخ 

 ثالس يُبصل من

 يُضنخ يٍ ػذد ػهٗ

فٙ  ثذٌٔ ثبق   ٔاحذح

 سٛبق يسأنخ نفظٛخ. 
 

 

 يب انؼًهٛخ انحسبثٛخ انًطهٕثخ  فٙ انًسأنخ؟ -

 حذد ػُبصش انًسأنخ ؟  -   

 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

رفبػهٓى فٙ حم ٔ

 األسئهخ

 

رُفٛز  ٕٚظف يٓبسح 

 عدد منانحم نمسًخ 

 ػهٗ ثالس يُبصل

 يُضنخ يٍ ػذد

فٙ  ثذٌٔ ثبق   ٔاحذح

 سٛبق يسأنخ نفظٛخ. 
 

 

 واآلٌ يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم   -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

 ػهٗ ثالس يُبصل لعدد منانمسًخ  كٛف ًٚكُُب إخشاء ػًهٛخ  -

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ؟  ثذٌٔ ثبق   ٔاحذح يُضنخ يٍ ػذد

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 

 َجذأ ثزمسٛى انًئبد  -

 ثى انؼششاد ثى اٜحبد  -

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

 ٕٚظف يٓبسح 

انزحمك يٍ انحم  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

ثذٌٔ  ٔاحذح يُضنخ

مسألة فٙ سٛبق  ثبق  

 لفظية.
 

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 حم انًسأنخ انهفظٛخ ٔرنك ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 

ٚزحمك يٍ انحم ثئخشاء ػًهٛخ 

 انضشة 

 

َبرح انمسًخ = × انًمسٕو ػهّٛ

 انًمسٕو

 

 

انتخطيظ 

 نهذم

348 4 

تُفيز 

 انذم

فهى 

 انًسأنخ

انتذمك 

 يٍ انذم
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   جيتي:ان ُشبطان

 98 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ  9 سلى انًسأنخ انهفظٛخ حم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕٚظف يٓبساد حم 

انًسأنخ فٙ يٕالف 

 حٛبرٛخ خذٚذح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼشض انًؼهى  ًَبرج نهًسبئم نفظيخ "يٍ خالل وسلخ انؼًم"

 : 1َشبط 

شدشح فٙ أسثغ صفٕف ثبنزسبٔ٘ ,  كى  556صسع فالذ 

 فٙ كم صف ؟شدشح صسع انفالذ 

 حذد ػُبصش انًسأنخ

 لى ثبنزحمك يٍ صحخ انحم

 

 :تفىق َشبط

سبػبد ,  6كٛهٕ يزش فٙ  966أًٚٓب أسشع سٛبسح رمطغ يسبفخ 

 سبػبد ؟ 4كٛهٕيزش فٙ  666أو سٛبسح رمطغ 

 

 :انغهك

 يٍ خالل انًزٚغ انصغٛش , ٚطشذ أسئهخ يٍ ثُٛٓب :

 ْم أحججزى دسط انٕٛو  ؟ 

 يبرا رؼهًزى يُّ ؟ 

  أػدجزك شخصٛخ فبػم انخٛش ؟ْم 

 يب انمًٛخ انزٙ رسزُزدٓب  يٍ انمصخ انشلًٛخ ؟

 

 

 

ٚدٛت انزهًٛز ػٍ األسئهخ 

انًطشٔحخ خالل انًسأنخ 

 انهفظٛخ

 

 

 

ٚسزخذو انزهًٛز خطٕاد حم 

انًسأنخ فٙ اإلخبثخ ػٍ ًَبرج 

 انًطشٔحخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالحظخ يذٖ

 صحخ اإلخبثخ.

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم خطٕاد 

انًسأنخ حم 

 .انهفظٛخ

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 .ٔرفبػهٓى
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 باق   دون" خالث موازل الموضوع: لشمة" 

  ـي حل " باق   دون" واحدة موزلة من غدد غلى خالث موازل من مكون لشمة غدد الهدف : ًوظؿ مهارة
 مشائل لفظٌة

 
 : لشمة هاثذ اخجبار لصٌر : زد

 =          6÷ غشرات 3  

 =  5÷  مائة 66  

      

ربع ـي شررة 556 ـالح زرع  :1 هشاط
أ
 ؟ صؿ كل ـي الفالح زرع شررة كم,   بالجشاوي صفوف ا

لة
أ
 .......................................................................................................: حدد غواصر المشا

 : .............................................................................................  لم بالجحكق من صحة الحل

 

 

 

 

 

 

 

لة حل:  البٌجي الوشاط
أ
 91 صفحة المدرصي الك جاب ـي  9 رلم اللفظٌة المشا

 

 

 هشاط ثفوق : 
ًهما

أ
صرع  ا

أ
  مجر كٌلو 966 مشاـة ثكطع صٌارة ا
م,  صاغات 6 ـي

أ
  كٌلومجر 666 ثكطع صٌارة ا

 ؟ صاغات 4 ـي

 

 "4"ورقة عمل 
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 لصت فبعم انخيش
  

إلى سوق الخضار , فذىب أراد فاعل خير أن يشتري كمية كبيرة من الموز , ليوزعيا عمى العائالت الفقيرة
 ىيا لنرى ماذا حصل معو؟ ,والفواكو

 
 فاعل الخير :السالم عميكم

 البائع: وعميكم السالم ورحمة هللا وبركاتو

 فاعل الخير: أريد أن أشتري موزاً 

 فاعل الخير : أين قسم الفواكو ؟

 البائع: تفضل إنو ىناك

 كيمو جرامًا من الموز 273فاعل الخير: أريد أن أشتري 

 البائع: كم كيمو جرامًا تريد أن تضع في الكيس الواحد

 كيمو جرامات 3فاعل الخير: 

 البائع: إنني في مأزق, ماذا سأفعل .. كم كيسًا سأضع لممشتري ؟؟ ساعدوني أصدقائي

 وىل يا ترى سيكون ىناك كيمو جرامات متبقية؟؟ 

 
 لية في كراستك  ..عزيزي الطالب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التا

 لماذا ذىب فاعل الخير لسوق الخضار والفواكو ؟ -
 ماذا أراد أن يشتري ؟   -
 في المسألة؟  ما العممية الحسابية المطموبة -
 حدد عناصر المسألة ؟ -
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"  :الدرس الخامس  اليوم :  .......  التاريخ : ........... الزمن : حصتان قسمة عدد من ثالث منازل "مع باق 
 أواًل: اليدف العام:

 لفظية مسائل حل في" باقٍ  "مع  واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من مكون  عدد قسمة  ميارة يوظف. 

 ثانيًا: األىداف السموكية: 
 باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة  المفظية المسألة فيم ميارة يوظف. 
 لفظية مسألة سياق في باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة التخطيط ميارة يوظف .  

 لفظية مسألة سياق في باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة الحل تنفيذ ميارة يوظف. 
 في باقٍ  مع واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة  المفظية   الحل من التحقق  ميارة يوظف 

 . لفظية مسألة سياق

 .يوظف ميارات حل المسألة في مواقف حياتية جديدة 
 الوسائل التعميمية :ثالثًا: 

 ,الكتاب المدرسي, أوراق العمل , مقطع فيديو القصص الرقمية  LCD السبورة , جياز عرض 

 رابعًا: البند االختباري :

 االختباري  البند المتطمب األساسي
 

 انمسًخ األسبسٛخ حمبئك انضشة ٔٚسززكش 

 

 

 خذ انُبرح :

 والباقي       =     1 ÷عشرات  4
 

 (7×          +  )8   =59 

 

 تييئة الحافزة :الخامسًا: 
 من خالل نشاط  سمعي : من أنا ؟

  , فمن أنا؟ 44كان الناتج  63العدد  وجمعت لي  4في  ربتنياذا ض أنا عدد
 

 :: طريقة عرض الدرسسادساً 
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 انسهىكيخ األهذاف
 اإلجشاءاد واألَشطخ

 انتمىيى
 دوس انطبنت دوس انًؼهى 

 

فٓى  ٕٚظف يٓبسح 

انًسأنخ انهفظٛخ  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

  يغ ثبق   ٔاحذح يُضنخ

 

 

   كًب  مطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ " انصذفيػشض ي "

 يشتيٍ بنًهذكيىضخ ث هى 

 

 

   يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى انخبص

 ثؼذ ػشضهب نهًشح انثبنثخ.

 

ثى ػشضهب نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت األسئهخ 

 انًتضًُخ خالنهب نتؼًيك فهًه نهمصخ :: 

 وهي :: 

 أٔ يبرا رؼشف ػٍ  ؟يٍ ْٕ انصحفٙ -

 انصحفٙ؟

 انصحفٙ يؼٓى انهمبء ؟ كى ػذد االشخبص انزٍٚ سٛدش٘  -

 يبرا كبٌ يٕضٕع انهمبء؟ -

 نًبرا كبٌ انصحفٙ فٙ حٛشح يٍ أيشِ؟-

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 

 ٚسشد انمصخ ثهغزّ انخبصخ

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى يغ 

 انمصخ.

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ انزؼجٛش.

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

عدد انزخطٛظ نمسًخ 

 ثالس يُبصل من

 يُضنخ يٍ ػذد ػهٗ

فٙ  يغ ثبق   ٔاحذح

 .سٛبق يسأنخ نفظٛخ

 

 يب انؼًهٛخ انحسبثٛخ انًطهٕثخ  فٙ انًسأنخ؟ -

 حذد ػُبصش انًسأنخ ؟  -   

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ انًطشٔحخ 

 خالل انمصخ فٙ كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

رفبػهٓى فٙ حم 

 األسئهخ

 

رُفٛز  ٕٚظف يٓبسح 

 عدد منانحم  نمسًخ 

 ػهٗ ثالس يُبصل

 يُضنخ يٍ ػذد

فٙ  يغ ثبق   ٔاحذح

 سٛبق يسأنخ نفظٛخ. 
 

 

 واآلٌ يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم  -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

 ػهٗ ثالس يُبصل لعدد منانمسًخ  كٛف ًٚكُُب إخشاء ػًهٛخ  -

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ؟  يغ ثبق   ٔاحذح يُضنخ يٍ ػذد

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 َجذأ ثزمسٛى انًئبد  -

 ثى انؼششاد ثى اٜحبد  -

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

انزحمك يٍ انحم  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

 يغ ثبق   ٔاحذح يُضنخ

مسألة فٙ سٛبق 

 لفظية.

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 حم انًسأنخ انهفظٛخ ٔرنك ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 

ٚزحمك يٍ انحم ثئخشاء ػًهٛخ 

 انضشة 

 

َبرح انمسًخ( × )انًمسٕو ػهّٛ

 + انجبلٙ = انًمسٕو

 

 

 

انتخطيظ 

 نهذم

375 4 

تُفيز 

 انذم

فهى 

 انًسأنخ

انتذمك 

 يٍ انذم
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   جيتي:ان ُشبطان
 98 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ  86 سلى انًسأنخ انهفظٛخ حم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٓبساد حم ٕٚظف 

انًسأنخ فٙ يٕالف 

 حٛبرٛخ خذٚذح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼشض انًؼهى  ًَبرج نهًسبئم نفظيخ "يٍ خالل وسلخ انؼًم"

 : 1َشبط 

 98 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ 8 سلى انًسأنخ انهفظٛخ حم

 

 

 :تفىق َشبط

 ثالثبد ؟ 2كى أسثؼخ فٙ 

 

 :انغهك

  اخشاء نمبء صحفٛبً يغ أحذ انزاليٛز حٕل يشكهخ انٕاخجبد

 انجٛزٛخ  

 

 

 

ٚسزخذو انزهًٛز خطٕاد حم 

انًسأنخ فٙ اإلخبثخ ػٍ ًَبرج 

 انًطشٔحخ

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم خطٕاد 

حم انًسأنخ 

 انهفظٛخ

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

 ٔرفبػهٓى
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 لصت انصحفي
 
شخصًا, و كان المقاء الصحفي الواحد يجمع   214أراد صحفي أن يجري لقاًء صحفيًا حول حوادث الطرق مع 

 أشخاص ,وبدأ المقاء كالتالي : 6
 

 الصحفي : أستاذ حسام ,,, برأيك ماىي األسباب التي تؤدي إلى حوادث الطرق ؟ 

حسام : إنيا أسباب عديدة منيا ما يعود لمسائق , ومنيا ما يعود لمزحام , ومنيا ما يعود لمسرعة , ومنيا ما 

 يعود لعدم صالحية الطرق .

 الصحفي : أستاذ أحمد ,,,, ما دور شرطة المرور في ذلك ؟ 

 , إنيا تنظم حركة السير لمسيارات والمارة .امى: بالتأكيد ليا دور كبير و  أحمد

والسبب في ذلك عدم معرفتو لعدد المقابالت التي , حيرة من أمره قبل إجراء المقاءاتكان الصحفي في 

 أشخاص لتتم مقابمتيم في يوم آخر؟ىل سيتبقى ىناك و , سيجرييا 

 ذلكىيا يا أحبائي ساعدوا الصحفي لمعرفة 

 
 عزيزي الطالب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التالية في كراستك  ..

 أو ماذا تعرف عن الصحفي؟ من ىو الصحفي ؟ -
 الصحفي معيم المقاء ؟كم عدد االشخاص الذين سيجري  -
 ما العممية الحسابية المطموبة  في المسألة؟ -
 حدد عناصر المسألة ؟ -  
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 اليوم :  .......  التاريخ : ........... حصص أربعالزمن :  :  مسائل وأنشطة الدرس السادس
 أواًل: اليدف العام:

  القسمة والطرح في حل مسائل لفظية.  يوظف ميارة 

  القسمة والضرب في حل مسائل لفظية. يوظف ميارة 
 ثانيًا: األىداف السموكية: 

 واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة  المفظية المسألة فيم ميارة يوظف. 
 لفظية مسألة سياق في واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة التخطيط ميارة يوظف .  

 لفظية مسألة سياق في واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد الحل لقسمة تنفيذ ميارة يوظف. 
 سياق في واحدة منزلة من عدد عمى منازل ثالث من عدد لقسمة  المفظية   الحل من التحقق  ميارة يوظف 

 . لفظية مسألة

 لفظية مسائل حل في   والضرب القسمة  ميارة يوظف. 
 ثالثًا: الوسائل التعميمية :

 ,الكتاب المدرسي, أوراق العمل , مقطع فيديو القصص الرقمية  LCD السبورة , جياز عرض 

 رابعًا: البند االختباري :

 االختباري  البند المتطمب األساسي
 خذ انُبرح : ٚسززكش حمبئك انضشة ٔانمسًخ األسبسٛخ 

   6والباقي     =     2 ÷ 88

 خامسًا: التييئة الحافزة :
 تنفيذ لعبة تربوية "حجر النرد " من خالل رمي الحجر وسحب البطاقة التي تمثل العدد ويجيب عن السؤال المطروح: 

 ثالثات ؟ 0: كم أربعة في  6بطاقة 
 =       9 ×62: جد ناتج :  2بطاقة 
 ؟ 58من العدد  8: كم مرة يمكننا طرح العدد  0بطاقة 
      1 =      ÷453: أكمل :  5بطاقة 
 والباقي 60=  4  ÷: أكمل المعادلة :        4بطاقة 
 ؟ 55كان الناتج  2ثم جمعتو إلى  1 :  ما العدد الذي اذا ضربتو في 1بطاقة 

 سادسًا: طريقة عرض الدرس
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 انسهىكيخ األهذاف
 اإلجشاءاد واألَشطخ

 انتمىيى
 دوس انطبنت دوس انًؼهى 

 

فٓى  ٕٚظف يٓبسح 

عدد انًسأنخ نمسًخ 

 ثالس يُبصل من

 يُضنخ يٍ ػذد ػهٗ

  ٔاحذح

 

 

  "  ػشض يمطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ "يضسػخ انؼى هشبو

 يشتيٍ بنًهذكيىضخ ث كًب هى 

 

 

   يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى انخبص

 ثؼذ ػشضهب نهًشح انثبنثخ.

 

ثى ػشضهب نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت األسئهخ 

 انًتضًُخ خالنهب نتؼًيك فهًه نهمصخ :: 

 وهي :: 

 إنٗ أٍٚ رْت انؼى ْشبو فٙ انصجبذ انجبكش؟-

 يبرا كبٌ ٚجٛغ؟ -

 ٔيٍ خبء إنٗ انًضسػخ؟ -

 ٔيبرا ٚشٚذ يحًٕد؟ -

 كى دفغ يحًٕد نهؼى ْشبو ثًٍ انحصبٍَٛ ٔ -

 انذٔاخٍ يؼبً ؟

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 

 ٚسشد انمصخ ثهغزّ انخبصخ

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ 

انًطشٔحخ خالل انمصخ فٙ 

 كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى يغ 

 انمصخ.

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ انزؼجٛش.

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

عدد انزخطٛظ نمسًخ 

 ثالس يُبصل من

 يُضنخ يٍ ػذد ػهٗ

فٙ سٛبق  ٔاحذح

 يسأنخ نفظٛخ. 
 

 

 ؟إلٚدبد ثًٍ انذٔاخٍيب انؼًهٛخ انحسبثٛخ انزٙ سُدشٚٓب  -

 انحصبٌ انٕاحذ  إلٚدبد ثًٍ -

 حذد انًمسٕو , ٔانًمسٕو ػهّٛ -

 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ 

انًطشٔحخ خالل انمصخ فٙ 

 كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

رفبػهٓى فٙ حم ٔ

 األسئهخ

 

رُفٛز  ٕٚظف يٓبسح 

 عدد منانحم  نمسًخ 

 ػهٗ ثالس يُبصل

 يُضنخ يٍ ػذد

ٔاحذح فٙ سٛبق 

 يسأنخ نفظٛخ. 
 

 

 واآلٌ يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم   -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

 كٛف ًٚكُُب إٚدبد  ثًٍ انذٔاخٍ ؟ -

سُمٕو ثطشذ ثًٍ انحصبٍَٛ يٍ انًجهغ انز٘ دفؼّ يحًٕد نهؼى  -

 ْشبو كبيالً .. 

 دُٚبس 87=  868  – 886

انمسًخ  ثئخشاء ػًهٛخ  ٔاالٌ ًٚكُُب اٚدبد ثًٍ انحصبٌ انٕاحذ

 (7ٔاحذح ) يُضنخ يٍ ػذد (ػه868ٗثالس يُبصل ) لعدد من

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ؟ 

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 َجذأ ثزمسٛى انًئبد  -

 ثى انؼششاد ثى اٜحبد -

 

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

انتخطيظ 

 نهذم

868 7 

تُفيز 

 انذم

فهى 

 انًسأنخ
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 ٕٚظف يٓبسح 

انزحمك يٍ انحم  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

فٙ  ٔاحذح يُضنخ

 مسألة لفظية.سٛبق 

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 حم انًسأنخ انهفظٛخ ٔرنك ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 

ٚزحمك يٍ انحم ثئخشاء 

 ػًهٛخ انضشة 

 

َبرح انمسًخ = × انًمسٕو ػهّٛ

 انًمسٕو

 

 

 

ٕٚظف يٓبساد حم 

انًسأنخ فٙ يٕالف 

 حٛبرٛخ خذٚذح

 

 

 

 

 يؼشض انًؼهى  ًَبرج نهًسبئم نفظيخ "يٍ خالل وسلخ انؼًم"

 : 1َشبط 

يزشاً, اشزشد سؼبد  لطؼخ   395ػُذ ربخش ثٕة لًبش طٕنّ 

 يزشاً ,كى يزشا اشزشد سؼبد ؟  879لًبش ٔثمٙ ػُذ انزبخش 

ٔإرا طهجذ سؼبد يٍ انزبخش أٌ ٚمسًٓب ثالس لطغ يزسبٔٚخ , كى 

 ؟  ٚكٌٕ طٕل انمطؼخ انٕاحذح

 

ٚسزخذو انزهًٛز خطٕاد حم 

انًسأنخ فٙ اإلخبثخ ػٍ ًَبرج 

 انًطشٔحخ

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم خطٕاد 

حم انًسأنخ 

 انهفظٛخ

 

 

 

فٓى  ٕٚظف يٓبسح 

انًسأنخ انهفظٛخ  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

  ٔاحذح يُضنخ

 

 

 

 

 

 

    ػشض يمطغ فيذيى نهمصخ انشلًيخ " انجُك " كًب هى 

 يشتيٍ بنًهذكيىضخ ث

 

 

 

   يطهت انًؼهى يٍ انتالييز سشد انمصخ ثأسهىثهى انخبص

 ثؼذ ػشضهب نهًشح انثبنثخ.

 

ثى ػشضهب نهًشح انشاثؼخ نكي يجيت انطبنت األسئهخ 

 انًتضًُخ خالنهب نتؼًيك فهًه نهمصخ :: 

 وهي :: 

 يبرا أساد ثبسى أٌ ٚفؼم؟ -

 يبرا كبٌ سد فؼم انجُك ؟ ْم أػطبِ انًجهغ أو ال؟-

 كى لًٛخ انًجهغ انز٘ ٚشٚذ ثبسى أٌ ٚسزهفّ   -

 انجُك ؟يٍ 

 كى ػذد انذفؼبد السزالو انًجهغ؟ -

 

 االسزًبع اندٛذ نهمصخ انشلًٛخ 

 

 

 

 

 ٚسشد انمصخ ثهغزّ انخبصخ

 
 
 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ 

انًطشٔحخ خالل انمصخ فٙ 

 كشاسزّ 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

ٔرفبػهٓى يغ 

 انمصخ.

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ انزؼجٛش.

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

 صحخ اإلخبثخ.

 

 ٕٚظف يٓبسح 

عدد انزخطٛظ نمسًخ 

 ثالس يُبصل من

 يُضنخ يٍ ػذد ػهٗ

فٙ سٛبق  ٔاحذح

 يسأنخ نفظٛخ. 
 

 

 ػهّٛ  ثبسى كم ٕٚو ؟ كٛف ًٚكٍ إٚدبد انًجهغ انز٘ سٛحصم -

 يب انؼًهٛخ انحسبثٛخ انًطهٕثخ نٛحست  -

 أٚبو ؟ 9انًجهغ انز٘ سٛحصم ػهّٛ فٙ 

 

 

ٚذٌٔ إخبثخ األسئهخ 

انًطشٔحخ خالل انمصخ فٙ 

 كشاسزّ 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

رفبػهٓى فٙ حم ٔ

 األسئهخ

 

رُفٛز  ٕٚظف يٓبسح 

 عدد منانحم  نمسًخ 

 ػهٗ ثالس يُبصل

 يُضنخ يٍ ػذد

ٔاحذح فٙ سٛبق 

 يسأنخ نفظٛخ. 
 
 
 
 
 

 

 واآلٌ يُبلشخ انًسأنخ واستُتبج خطىاد انذم  -

 يٍ خالل طشح األسئهخ انتبنيخ : 

 كم ٕٚو ؟كٛف ًٚكُُب إٚدبد انًجهغ انز٘ سٛحصم ثبسى ػهّٛ  -

( 566ثالس يُبصل ) لعدد منانمسًخ  سُمٕو  ثئخشاء ػًهٛخ  -

 ثبنمسًخ انًطٕنخ ..  (4ٔاحذح ) يُضنخ يٍ ػذد ػهٗ

 فٙ انجذاٚخ َشسى اشبسح انمسًخ  -

 

 

 

 

 

 

ٚزبثغ خطٕاد خٕاسصيٛخ 

انمسًخ انًطٕنخ ثزٕخٛٓبد يٍ 

 انًؼهى

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم  خطٕاد 

خٕاسصيٛخ انمسًخ 

 انًطٕنخ.

 

 

 

 

 

 

انتخطيظ 

 نهذم

تُفيز 

 انذم

انتذمك 

 يٍ انذم

فهى 

 انًسأنخ
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   جيتي:ان ُشبطان

 97 صفحخ انًذسسٙ انكزبة فٙ 3 سلى انًسأنخ انهفظٛخ حم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٕٚظف يٓبسح 

انزحمك يٍ انحم  

ثالس  عدد مننمسًخ 

 يٍ ػذد ػهٗ يُبصل

فٙ  ٔاحذح يُضنخ

 مسألة لفظية.سٛبق 

 
 
 

 ٕٚظف يٓبسح 

 انمسًخ ٔانضشة  

فٙ حم يسبئم 

 نفظٛخ.
 
 
 

 

 

 ثى َضغ كال يٍ انًمسٕو ٔانًمسٕو ػهّٛ فٙ يكبَّ -

 

 

 

 

 َجذأ ثزمسٛى انًئبد  -

 ثى انؼششاد ثى اٜحبد  -

 

 أٚبو  9ٔاالٌ ًٚكُُب إٚدبد انًجهغ انز٘ سٛحصم ػهّٛ فٙ  -

 أٚبو  ..  9ثضشة انًجهغ انز٘ حصم ػهّٛ ثبنٕٛو انٕاحذ فٙ 

 دُٚبس 8766=  9  × 846

 
 

 

 ثى ثؼذ رنك الثذ يٍ انزحمك يٍ انحم -

 ْٔٙ انخطٕح األخٛشح يٍ خطٕاد 

 ٔرنك ثئخشاء ػًهٛخ انضشةحم انًسأنخ انهفظٛخ 

 "انؼًهيخ انؼكسيخ نهمسًخ"

 
 
 
 
 

 : 2َشبط 

 لششبً , يب ثًٍ نؼت يٍ َفس انُىع ؟ 05نؼت  5إرا كبٌ ثًٍ 

 

 

 :  3َشبط 

 33 صفذخ انًذسسي انكتبة في 6 سلى انًسأنخ انهفظيخ دم
 

 

 

 

 

 

 

 

ٚزبثغ انزهًٛز خٕاسصيٛخ 

 انضشة ثزٕخٛٓبد يٍ انًؼهى

 

 

 

 

يتحقق من الحل بإجراء عملية 

 الضرب

َبرح انمسًخ = × انًمسٕو ػهّٛ

 انًمسٕو

 

 

 

 

ٚسزخذو انزهًٛز خطٕاد حم 

انًسأنخ فٙ اإلخبثخ ػٍ ًَبرج 

 انًطشٔحخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

يشبسكخ انزاليٛز 

رفبػهٓى فٙ حم ٔ

 األسئهخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظخ يذٖ 

رسهسم خطٕاد 

حم انًسأنخ 

 انهفظٛخ

 

566 4 

انتذمك 

 يٍ انذم
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 هشطة
أ
 الموضوع: مشائل و ا

  الكشمة والطرح ـي حل مشائل لفظٌة . الهدف : ًوظؿ مهارة 
 الكشمة والضرب ـي حل مشائل لفظٌة . ًوظؿ مهارة             

 
 اخجبار لصٌر: زد الواثذ:

   1 والبالي         =       2÷  81

 

ب  مجراً  كم, مجراً  129 الجازر غود وبكي لماش لطػة  صػاد اشجرت, مجراً   395 طولي لماش خوب ثازر غود   :1ثدًر
ذا ؟ صػاد اشجرت ن الجازر من صػاد طلبت واإ

أ
  ؟ الواحدة الكطػة طول ًكون كم,  مجشاوًة لطع خالث ًكشمها ا

 .ثحدًد المػطٌات: .............................................................................................................

 ................................................................................................................ثحدًد المطلوب: 

 ثحدًد الػملٌة الحشابٌة: ....................................................................................................

 .................................................................................................................ثوفٌذ الحل : .....

 الجحكق من الحل: .............................................................................................................

 

ب  ذا : 2ثدًر  ؟ الووع  هفس من لػب خمن ما,  لرشاً  75 لػب 5 خمن كان اإ

 المػطٌات: ..............................................................................................................

 ................................................................................................................ثحدًد المطلوب: 

 ثحدًد الػملٌة الحشابٌة: ....................................................................................................

 .................................................................................................................ثوفٌذ الحل : .....

 الجحكق من الحل: .............................................................................................................

ب لة حل  : 3 ثدًر
أ
 93 صفحة المدرصي الك جاب ـي 6 رلم اللفظٌة المشا

لة حل  :البٌجي الوشاط
أ
 92 صفحة المدرصي الك جاب ـي 3 رلم اللفظٌة المشا

 

 "5"ورقة عمل 
 



 

 185 

 

 

 لصت يضسعت انعى هشبو
 

كان ىناك مزرعة كبيرة لمعم ىشام وكان يبيع بعض الحيوانات والطيور, ذىب العم ىشام لمزرعتو كالمعتاد في 
 "محمود" عمل في المزرعة, جاء أحد الزبائنكان ي الصباح الباكر وبينما
 محمود: السالم عميكم

 العم ىشام: وعميكم السالم ورحمة هللا وبركاتو

 محمود: كيف حالك يا عمي؟

 العم ىشام: الحمد هلل

 العم ىشام: ماذا تريد أن تشتري من مزرعتنا اليوم؟

 كم من المال يكفيني لشرائيم معاً مجموعة من الدواجن ,,,, , و محمود: أريد أن أشتري حصانين

 دينار 071العم ىشام: 

 محمود: ممتاز ىذا المبمغ بحوزتي

 محمود: كم ثمن الحصانين يا عمي

 دينار 057العم ىشام: 

 كم ثمن الحصان الواحد إذا باعيم العم ىشام بالتساوي؟       و  محمود : يا ترى كم ثمن الدواجن التي اشتريتيا؟

 أصدقائي ساعدوني

 
 ..  عزيزي الطالب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التالية في كراستك

 كم دفع محمود لمعم ىشام ثمن الحصانين والدواجن معًا ؟ -
 ؟ما العممية الحسابية التي سنجرييا إليجاد ثمن الدواجن  -
 إليجاد ثمن الحصان الواحد  ,,, حدد المقسوم , والمقسوم عميو -
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 لصت انبُك
 

باسم أن يستمف مبمغًا من المال لشراء دراجة نارية, فرفض البنك أن يعطيو المبمغ دفعة واحدة, فذىب إلى  أراد
 مدير البنك لالستفسار ودار بينيم الحوار التالي:

 
 باسم: ىل يمكنني أن أحصل عمى قرض لشراء دراجة نارية؟

 مدير البنك: أجل, ولكن كم قيمة المبمغ الذي تريده؟

 دينار 451باسم: 

 مدير البنك: بإمكانك الحصول عميو من خالل دفعات متساوية عمى مدار أربعة أيام

 باسم: كم قيمة المبمغ الذي أحصل عميو كل يوم؟ 

 أيام؟   8لو أردت أن أحصل عمى مبمغ أكبر من ذلك..., ما المبمغ الذي أستطيع الحصول عميو في و  باسم:

 ماذا سأصنع, ساعدوني أحبائي.. 

 
 الطالب بعد سماعك لمقصة حاول أن تجيب عن األسئمة التالية في كراستك  .. عزيزي 

 كم قيمة المبمغ الذي يريد باسم أن يستمفو من البنك ؟ -
 كم عدد الدفعات الستالم المبمغ؟ -
 كيف يمكن إيجاد قيمة المبمغ الذي سيحصل عميو باسم كل يوم ؟ -
  ؟أيام 8الذي سيحصل عميو في  ما العممية الحسابية المطموبة إليجاد قيمة المبمغ -
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 أعئهت إثشائيت
 

 اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات التالية :

 م قفصًا يحتاج خالد؟ كعصفورًا, وضع كل عصفورين في قفص.  37عند خالد  .0
 المعطيات في المسألة ىي

 التي لدى خالد عدد العصافيرب.   عدد األقفاص أ. 
 ب و ج معاً د.  التي سيضعيا في القفص الواحدعدد العصافير ج. 

 ............................................................................................................... الحل :
دينـــارًا. إليجـــاد ثمـــن الكتـــاب الواحـــد. إن العمميـــة  451كتـــب ودفعـــت لمبـــائع ثمنيـــا  6اشـــترت صـــباح  .1

 لمحل ىي: الصحيحة
 451÷6ب.   6÷451أ. 
 6-451د.  6×451ج. 

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

سالت, إليجاد عدد  2بيضات, ووضعنا الباقي في  5بيضة, كسر منيا  087قفص من البيض بو  .2
 في السمة الواحدة, نستخدم عمميتيالبيض 

 الطرح ثم القسمةب.   القسمة ثم الجمعأ. 
 القسمة ثم الضربد.  الجمع ثم الضربج. 

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

قمصــان مــن نفــس النــوع  2دينــارًا, فاشــترى  51دينــارًا, أعطتــو والدتــو  041مــع إســماعيل مبمــغ قــدره  .3
 عمميتيبالمبمغ الذي بحوزتو كاماًل, إليجاد ثمن القميص الواحد. نستخدم 

 الطرح ثم قسمةب.   الجمع ثم القسمةأ. 
 جمعالقسمة ثم الد.  ضربالقسمة ثم الج. 

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

 2شــيقاًل, وقســطت البــاقي عمــى  0141شــيقاًل, دفعــت مــن ثمنيــا 1111اشــترت ســيدة غســالة بمبمــغ  .4
 الطرق التالية:أقساط بالتساوي. ما قيمة كل قسط؟ يمكن حل المسألة باستخدام واحدة من 

 2(×0141-1111)ب.   2(÷0141-1111)أ. 
 2(÷0141+1111)د.  2÷0141ج. 
 ..............................................................................................................:  الحل

............................................................................................................ 
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صــفوف متســاوية فــي الطــول, فــإن عــدد الشــتالت التــي  7شــتمة بنــدورة فــي  308يريــد مــزارع أن يــزرع . 5

 العمميات شتالت. لمتحقق من صحة الحل نستخدم 2شتمة والباقي  41زرعيا 
 2(+7×41)ب.   2(×7+41)أ. 
 2-(7×41)د.  2(+7×14)ج. 

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

أمتــار  5فســتان. فــإذا كــان يمزمــو  35متــرًا, فــأراد تفصــيل  166عنــد خيــاط قطعــة مــن القمــاش طوليــا . 6
 ؟لتفصيل الفستان الواحد, كم عدد األمتار المتبقية

 4ب.   01أ. 
 5د.  0ج. 

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

 محالت تجارية . فكم يكون نصيب المحل الواحد؟ 3زىرة وزعيا عمى  111عند بائع أزىار  .7
   41ب.   411أ. 
 04د.  4ج. 

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

 

 

 انًُىرجيت ألعئهت اإلثشائيتيفتبح  اإلجببت  
 

 د ج ب أ رقم السؤال
0    × 

1 ×    

2  ×   

3 ×    

4 ×    

5  ×   

6   ×  

7  ×   
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 (7يهحك سلى )

 يتًعبييش انالصيت نتصًيى انمصص انشلًلبئًت ان

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 حفظه اهللالسيد الدكتور : .......................................... 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,, وبعد :

 عاي ر الالمةة لصمميم الصم  الرقميةقائمة املاملوضوع : 
 

 تقوم الباحثة بدراسة تكميمية لمحصول عمى درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرق التدريس تحت 

 :عنوان

انشيبضيت نذي انهفظيت " فبعهيت تىظيف انمصص انشلًيت في تًُيت يهبساث حم انًغبئم 

 . نصف انثبنث األعبط بغضة "اتاليزة 

 .القصص الرقمية وبناء استمزم ذلك إعداد قائمة بالمعايير الالزمة لتصميمف

بداء رأيكم واقتراحاتكم,   أو  ولكم مطمق الحرية في الحذف,لذا نرجو من سيادتكم قبولكم تحكيم ىذه األداة  وا 
 لصالح الدراسة. , حسب ما ترونو مناسباً  اأو فيي االتعديل, أو اإلضافة إليي

 

 ونكى يُي جضيم انشكش وعظيى االيتُبٌ نحغٍ تعبوَكى 

 

 انببحثت : بشاعى عًش دحالٌ                                        

 بيانات المحكم
 التخصص: .................. ..................االسم: 

 مكان العمل: .................. الدرجة العممية: ..................
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 م

 
 المعيار

انتماء المؤشرات 
 لممعيار المصنف فيو

 مالحظات

غير  منتمية
 منتمية

 

 المعيار العممي
     .العقمية وقدارتيمتالمذة ال ومستوى  تتناسب القصة مفردات 0
    .األىداف ويخدم منظم الرقمية القصة محتوى  1
     .العممية الناحية من سميم الرقمية القصة محتوى  2
     .المغوية الناحية من سميم الرقمية القصة محتوى  3
"  المطبوعة المادة مع ينسجم الرقمية القصة محتوى  مضمون  4

  ." القصة سيناريوىات
   

 الفني )الصوت والصور والنصوص(المعيار 
لغة القصة الرقمية صحيحة ومالئمة وخالية من األخطاء  5

 الطباعية.
   

    األلوان والخطوط المستخدمة متناسقة مع خمفية الشاشة.  6
    منطقيًا. متسمسمة القصة أحداث 7
    .مضمونيا عن معبرة القصة شخصيات 8
    نوع وحجم الخط في النصوص مالئم لمتالمذة.  01
    الشخصيات دورىا محدد وظاىر في السيناريو.  00
    الزمن موزع بدقة عمى كل شخصية عمى حدة. 01
    البيئة المكانية لمقصة مناسبة ألحداثيا.  02
    استقاللية كل شخصية بالحوار الخاص بيا.  03
    في النصوص المكتوبة بشكل سميم.عالمات الترقيم تستخدم  04
    صور القصة الرقمية واضحة.  05
تفاصيل صور القصة الرقمية قميمة االزدحام ومركزة " ال تشتت  06

 التمميذ ".
   

    وقدراتيم العقمية.  المذةصور القصة الرقمية تتفق وخصائص الت 07
    رسوم القصص الرقمية متزامنة مع الصوت.  08
    صوت القصة نقي وواضح.  11
    الصوت جيوري ومعبر عن الموضوع.  10
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 (8ك سلى )يهح

 تحكيى انمصص انشلًيتاعتًبسة 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 السيد الدكتور : .......................................... حفظه اهلل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,, وبعد :

 الصم  الرقمية املوضوع : حتكيم

 تقوم الباحثة بدراسة تكميمية لمحصول عمى درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرق التدريس تحت 

 :عنوان

نذي انشيبضيت " فبعهيت تىظيف انمصص انشلًيت في تًُيت يهبساث حم انًغبئم انهفظيت 

 . نصف انثبنث األعبط بغضة "اتاليزة 

لتوظيفيا في تنمية ميارات حل المسائل المفظية الرياضية الواردة في , رقمية قصص  بناء سبع استمزم ذلك ف
 .كتاب الرياضيات الصف الثالث األساس

بداء رأيكم واقتراحاتكم, ولكم مطمق الحرية في الحذف,  أو  لذا نرجو من سيادتكم قبولكم تحكيم ىذه األداة  وا 
 لصالح الدراسة. , حسب ما ترونو مناسباً  اأو فيي االتعديل, أو اإلضافة إليي

 .(  يرجى االطالع عميياCDننوه لسيادتكم بأن ىناك نماذج لمقصص الرقمية موجودة عمى أسطوانة مرفقة )

 ونكى يُي جضيم انشكش وعظيى االيتُبٌ نحغٍ تعبوَكى 

 

 بشاعى عًش دحالٌ انببحثت :                                         

 بيانات المحكم
 التخصص: .................. ..................االسم: 

 مكان العمل: .................. الدرجة العممية: ..................
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 م

 
 المعيار

مدى مناسبة المؤشرات 
 لمقصص الرقمية

 مالحظات

  غير مناسبة مناسبة

 المعيار العممي
     .العقمية وقدارتيمتالمذة ال ومستوى  تتناسب القصة مفردات 0
    .األىداف ويخدم منظم الرقمية القصة محتوى  1
     .العممية الناحية من سميم الرقمية القصة محتوى  2
     .المغوية الناحية من سميم الرقمية القصة محتوى  3
"  المطبوعة المادة مع ينسجم الرقمية القصة محتوى  مضمون  4

  ." القصة سيناريوىات
   

 الفني )الصوت والصور والنصوص(المعيار 
لغة القصة الرقمية صحيحة ومالئمة وخالية من األخطاء  5

 الطباعية.
   

    األلوان والخطوط المستخدمة متناسقة مع خمفية الشاشة.  6
    منطقيًا. متسمسمة القصة أحداث 7
    .مضمونيا عن معبرة القصة شخصيات 8
    نوع وحجم الخط في النصوص مالئم لمتالمذة.  01
    الشخصيات دورىا محدد وظاىر في السيناريو.  00
    الزمن موزع بدقة عمى كل شخصية عمى حدة. 01
    البيئة المكانية لمقصة مناسبة ألحداثيا.  02
    استقاللية كل شخصية بالحوار الخاص بيا.  03
    في النصوص المكتوبة بشكل سميم.عالمات الترقيم تستخدم  04
    صور القصة الرقمية واضحة.  05
تفاصيل صور القصة الرقمية قميمة االزدحام ومركزة " ال  06

 تشتت التمميذ ".
   

وقدراتيم  المذةصور القصة الرقمية تتفق وخصائص الت 07
 العقمية. 

   

    رسوم القصص الرقمية متزامنة مع الصوت.  08
    صوت القصة نقي وواضح.  11
    الصوت جيوري ومعبر عن الموضوع.  10
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 (9)سلى يهحك 

 كتبة تغهيم يهًت انببحث

 
 



 

 194 

 (10)يهحك سلى 

 شهبدة إثببث تطبيك أدواث انذساعت

 
 




