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 إهــــــــــداء

 
 

ــــدوة المسلمين  إلى  إمام الذاكرين وق
 سيدنا محمـد صلى اهلل عليه وسلم   

   
 الكفاحمن ينخفض لهما الجناح إلى من عاشوا معنا لحظات إلى 

ـــي    أبــــــي وأمــــ
 

 فرحة عمري وسندي وعوني على الشدائدإلى 
ـــي وأخواتــــي    أخــــ

 
 كل من كــان أقرب لي في كل لحظــةإلى 

ـــي وصديقاتــــي     أصدقائـ
 
 

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي لتكون قرة عين لهم وفرحة لقلوبهم
 
 

 الباحثة

 احلدادي عائشة 



 

 وتقدير شكر
 

 القائل في محكم كتابـــهالحمد هلل 
 

  ْذ َتَأذََّن َربُّك صدق   د  ـْم ِإنَّ َعَذإِبي َلَشِديـْم َلِئن َشَكْرت ْم أَلِزيَدنَّك ْم َوَلِئن َكَفْرت  ـَوإِ 
  اهلل العظيم

 [7]، إآليةإبرإهيمسورة 
 

 "كر إهللال يش سومن اليشكر إلنا" والصالة والسالم على رسول اهلل القائل 
بدايــة أشــكر اهلل عــأ وجــل أن مــنا علــي برتمــام هــذ  الرســالة ويســرها لــي  راجيــا  أن ينفعنــي 

 .وغيري بها
ومن تمام شكر اهلل سـبحانه وتعـالى شـكر أولـي الفنـل مـن عبـاد  الـذين أسـهموا فـي إتمـام 

وكـريم  على ما بذله ويبذله من سـعة صـدر  فتحي عوض قعير/ إلدكتورهذ  الرسالة  وعلى رأسهم 
طبعه  ورحابة خاطر  إرشادا  وتوجيها  وتسديدا  ألفكاري  بـدءا  بتدريسـي فـي السـنة التمهيديـة وانتهـاء  
نســانا  كريمـــا  ذلــل لــي العقبــات وســهال لـــي  برتمــام رســالتي علــى يديــه إشــرافا   فقـــد كــان أبــا  رحيمــا  وال

 .الطرق  وأفادني بعلمه
لجنـــة المناقشـــة لتفنـــلهم بمناقشـــة خطـــة  كمـــا أتقـــدم بشـــكري وامتنـــاني وتقـــديري ألعنـــاء

ثرائها بالتوجيهات العلمية السديدة  .الدراسة وال
والشــكر موصــول لذســاتذة المحكمــين  الــذين تفنــلوا مشــكورين بتحكــيم الخطــة التدريســية 

 .واالختبار التحصيلي أداة الدراسة فلهم كامل الشكر والتقدير
لتربية والتعليم بمدينـة بناـاأي علـى مـا قـدمو  لـي كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى وأارة ا

 . من خدمات وتذليل كافة الصعوبات أمامي
كمـا أقـدم امتنــاني وتقـديري وشـكري لكافــة العـاملين بمدرسـة شــهداء السـاحل بمنطقـة ســيدي 

ناصــر محمـــد ســعد نجـــم  واألســتاذة الفانـــلة ســـكينة / خليفــة وعلـــى رأســهم مـــدير المدرســة األســـتاذ
حنــان علــي الشــطيطي التــي قامــت بتــدريل المجموعــة النــابطة / ة والمعلمــة القــديرةمحمــود بوأريــد

 .وساعدتني في إعداد الحصص
 

 و



ربيعــة المجــذوب التــي ســاعدتني فــي / كمــا يســرني أن أتقــدم بخــالص الشــكر إلــى صــديقتي
 جـالل بودبـول/ كمـا أتقـدم بـوافر الشـكر والتقـدير لذسـتاذ. طباعـة الرسـالة وتـذليل كافـة الصـعوبات

 .الذي قام باإلشراف على الجانب اإلحصائي لهذ  الدراسة
 أبــوبكر عبــداهلل المجــذوب. أكــل مــن كمــا ال يفــوتني أن أتقــدم بجأيــل الشــكر والتقــدير إلــى 

لـــى األســتاذ الفانـــل الــذي قـــام  محمــد البركـــي/ الــذي قـــام ب عمــال الترجمـــة إلــى اللاـــة األنجليأيــة وال
 .اللاويةباإلشراف على هذ  الدراسة من الناحية 

كمــا أتقــدم بالشــكر والعرفــان إلــى كــل مــن دعمنــي وســاندني وســاعدني ولــو بكلمــة تشــجي   
لى   . جمي  دعائم التعليم في بالدنا الحبيبة  والقائمين عليه في جامعتناوال

أفنـل عبـارات الشــكر والتقـدير علـى جهــودهم فـي تسـهيل وتيســير مهمـات الطلبـة علــى    
 .اختالف تخصصاتهم
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فاعليـة األلعـاب التربوية في رفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات 
 تعليم األساسي بمدينة بنغازيلتالميذ الصف الثالث من الشق األول من مرحلة ال

 
 :قدمت من قبل

 عائشة محمد عبدالرحيم الحدادي 
 : تحت إشراف

 فتحي عوض قعير: د.أ

  ملخص الدراسة

 

 

هددت ا درتسد ددى ارددر درلىددسع يةددر  ايةاددى ديرىددار درلستواددى  ددل س ددا ي ددلو  درل  ددا  درتسد ددل  ددل   

 .درلىةام دي ا ل  ل يتانى تنغازيياتة درسااضااا رة ع درثارث ين درشق ديو  ين يس ةى 

ورل قادددق هدددتع درتسد دددى دلتىدددا درتا ثدددى دريدددني  درليساتدددل در قاقدددل تل ددديام دريييدددويلان درضدددات ى ودرليساتادددى 

 .ورقااس درقتةل ودرتىتي

 

در دا    ةافدى تيتاندى تنغدازي تيتس دى شديتد  ولكون ييليا درتسد ى ين لالياذ در ع درثاردث تين قدى  داتي  

لةياذًد ولةياذًة يوزيان يشدودياًا يةدر دريييدويلان درضدات ى ودرليساتادى  ادث تس دا ( 84)يم درىانى وقت تةغ  

دريييويددى درليساتاددى تا ددل تدم ديرىددار درلستواددى وتس ددا دريييويددى درضددات ى تار ساقددى درلقةاتاددى ود لتددسا هددذ  

 : درتسد ى درفسوض درلاراى



 ل 

تسيداا لاليادذ دريييويدى درليساتادى ويلو د  ال لويت  سوق ذدا تالرى ا  داياى تدان يلو د   .1

 .تسياا لالياذ دريييويى درضات ى  ل دال لتاس درتىتي

ال لويدددت  دددسوق ذدا تالردددى ا  ددداياى تدددان يلو ددد  تسيددداا لاليادددذ دريييويدددى درليساتادددى  دددل  .2

 . درقااس درقتةل وتان يلو   تسياليم  ل درقااس درتىتي

 

 ددى لتسا دداى و قددًا ر ساقددى ديرىددار درلستواددى  ددل درو ددتة ورةل قددق يددن ذردد  قايددا درتا ثددى ت يددتدت    

 قدسة يدن نددوخ دال لتداس يدن يلىددتت  ( 24)وكيدا عيدتا د لتدداسًد ل  داةاًا يكوندًا يددن ( درضدسر ودرق دديى)در اي دى 

  ولدم درلككدت يدن  دتقر تىسضدر يةدر يدتت يدن ( يدم  ل تادق  يىس دى)لوزيدا يةدر دري دلوااا دريىس ادى درلارادى 

لةيادذًد ولةيادذًة يدن  داسن ياندى درتسد دى  ( 22) ّتق دال لتداس يةدر ياندى د دل الياى يكوندى يدن دري كيان  ثم 

( 19.1)تدسدون  ادث تةددغ يىايد  درثتدداا  -وقدت لدم درلككددت يدن ثتدداا دال لتداس تارليزيدى درن ددفاى يىاتردى  ددتاسيان

 لتداس درقتةدل  ودرل  دا   دل ولم درلككت ين لكا ؤ دريييويى درضات ى ودرليساتاى يدن  ادث درىيدس درزيندل  ودال

  دى تسد داىت لدم ايدسد  ( 21)ياتة درسااضااا  وتىت دالنليدا  يدن درليستدى درلدل د دلغسقا عستىدى ع داتاا تودقدا 

درل تادددق درتىدددتي رال لتددداس  و ةةدددا تاانددداا درتسد دددى تود ددد ى در ا دددور  تلووادددع در زيدددى د   ددداياى رةىةدددوم 

اى ريدددذد درتسندداي ت لدددم د دددل تدم دريلو ددد اا در  اتاددددى ودالن ددددسد اا داليليايادددى  ويدددن تدددان دي دددارار د   ددداي

 :رىانلان ي لقةلان  وعويسا درتسد ى درنلايدد  درلارادى( ا)دريىااساى ود لتدداس 

تدددان يلو ددد  تسيددداا لاليادددذ ( 1911)لويدددت  دددسوق ذدا تالردددى ا  ددداياى يندددت ي دددلو  تالردددى  .1

 .يويى درضات ى دريييويى درليساتاى ويلو   تسياا لالياذ دريي

تدان يلو د  تسيداا لاليادذ دريييويدى ( 1911)لويت  سوق ذدا تالردى ا  داياى يندت ي دلو   .2

 . درليساتاى  ل درقااس درقتةل ودرقااس درتىتي
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 مقدمة -1.1

فلام  ،العالم تطورا ملحوظاا فاي ميادال التادري  أنحاءفي مختلف  األخيرةلقد شهدت السنوات  

الغاياة هاي  أصابحتمعلومات وحفظها هو الهدف االساسي مال العملياة التعليمياة با  يعد االهتمام بال

  .للتعلم وتدفعهمشوقة تثير اهتمامه  بأساليب وقدراته إمكاناتهوفق  بنفسهيتعلم  تعليم التلميذ كيف

عمليااة اجتماعياة تربوياة هادفااة، تتفاعا  فيهااا كافاة العناصار التااي تهاتم بالعمليااة  ويعاد التعلايم 

تعلم واالساااتجابة مااا، بهااادف نماااو ال ربوياااة مااال إداريااايل ومشااارفيل ومعلمااايل ومنااااه  وطااارق تااادريالت

لرغباتاااه وخصائصااااه وأساااااليب تعلماااه وذلااااو باسااااتخدام األنشااااطة واإلجاااراءات التااااي تتناسااااب وقدراتااااه 

مكاناته   (.22 ،9111: الحيلة)وتؤدي إلى نموه  وا 

والاتعلم التعلايم  تحقاق عمليتااكاي  هانا علاىوا يؤكاد ألل بالتربياة والتعلايم يالمهتما اوهذا ما دع 

نشااااط التذمياااذ  علاااىالتقليااادي فاااي الاااتعلم والتركيااا   األسااالوبياااتخلل المعلااام مااال  أليجاااب  أهااادافها

يجابي قبا  الكثيار مال رواد  قباوال مالالتاي القات  تواالساتراتيجياسااليب ، ومل بيل األومشاركتهم همتوا 

  .عبالتعلم عل طريق الل إستراتيجيةالتربية 

وهاذا الناوم مال التعلايم  ، التعلايم عال طرياق اللعاب مال الطارق الفاعلاة فاي التادري حيث يعد 

ويساعد علاى نماوه اإلدراكاي ويجعلاه أكثار فاعلياة تلميذ ووجدانية لدى ال ومهاريةيحقق حاجات نفسية 

 (.901 ،2002: الحميدان) معنيعًذ، ويجع  التعليم لدية ذا وتفا

التذمياذ لادى  لتحسايل المهااراتجادًا  اللعب مناسبةعلمية التي تقوم على وتعتبر النشاطات ال 

: الطيطــ )األشااياء وتصاانيفها  تهياال لهاام الفاارل لتطبيااق األساااليب المختلفااة لتحديااد، كمااا وتنشاايطها

2009، 982.) 
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التااي تسااهم فااي تكااويل التذميااذ ماال جمياا   األساسااية القاعاادةويعتباار التعلاايم االساسااي بمثابااة  

 التأكياديجاب  أناه وهاذا يعناي واألخذقياة،العقلية والجسمية والروحية واالجتماعية و م الشخصية جوانبه

والمعلومااات ويجااب اكتساااب التذميااذ فااي هااذه المرحلااة ماال التعلاايم المعااارف والمهااارات  أهميااة علااى

ثااة كمااا يجااب اسااتخدام الطاارق الحدي ،فااي هااذه المرحلااة ربااط الماانه  بالبيئااة المحيطااة بالطالااب أيضااا

 .التعلم باستخدام اللعب يوفرهوقدراتهم وهذا ما  إمكانيتهمل التذميذ مل التعلم ذاتيا وفق ا  كالتي تم  

يماار  تلمياذ فالتدري  باستخدام األلعاب أو التعلم عال طرياق اللعاب يقاوم علاى أساا  أل ال 

 تلمياذيمارساها الاللعب بشك  إيجابي أي ياتعلم وهاو يلعاب واأللعااب التربوياة مجموعاة مال النشااطات 

ومشاركًا في الموقف التعليمي وذلو عل طريق فرض الفاروض الذكياة وحفا ه علاى  اعذأثناء التعلم ف

وهاذه  ،واللعاب قاد يكاول حركياًا أو ذهنياًا ويمكال أل يماار  فردياًا أو جماعيااً  ،التساؤ  والعم  المنظم

 يفااي الصاافوف األولااى ويؤكااد الهويااد وخاصااة ،الطريقاة للتعلاايم تكااول مناساابة جاادًا للمرحلااة االبتدائيااة

 (.901 ،2002: الحميدان)لم ع  أل الدور األكبر في استغذ  األلعاب يق  على عاتق الم  

لم مل بيئة خصبة تسااعد فاي نماوهم وتساتثير دافعياتهم للاتع   لألطفا  األلعاب توفره ونظرا لما 

بااد  ومهاارات وقاوانيل ونظرياات التفاع  النشط م  ماا يتعلماول مال حقاائق ومفااهيم وم علىوتحثهم 

رجاا  التربيااة  أحياث باد ،الاتعلم علاى إقبااال وتجعلهام أكثارفاي جاو واقعاي قرياب مال ماداركهم الحساية 

 .(2002،91:الحيلة) بشك  خال في مجا  التعليم األلعاب علىبالتركي  

كماا  ،ياا باالرت همفاللعب في الطفولة يكول أمرًا هاما وهاو شايء يقاوم باه األطفاا  ما  شاعور  

ل كا  مااا يقاا  تحاات حاا   ،موخياااله موتفكياارههم حاااالت مناسابة لتطااوير ذاكاارت مأل اللعاب يهياال لهاا وا 

 (.88-11 ،9111: عدس ومصلح)السابقة ة جديدة تضاف إلى خبراته الطف  سيكسبه خبر 
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 هماا تااوفر  إلاى وباالنظر ،الدراساية حاديث للمنااه حياث يعتبار اللعاب منطلقاا نحاو بنااء مفهاوم  

علااي التفاعاا  النشااط ماا  مااادة الااتعلم  وتحثااهماال خصااائل وممياا ات تسااتثير دافعيااة المااتعلم اب األلعاا

وبالتااالي ، وقدراتاه واساتعداداته إمكاناتاهوقرياب مال بيئاة الماتعلم ووفاق  ،ومشاوق فاي جاو ممتا  ومسا   

وتجعاا   تجعاا  ماال المااتعلم مشاااركا فااي العمليااة التعليميااة ألنهااا ،ت يااد ماال ايجابيااة المااتعلم نحااو الااتعلم

 .كما في الطريقة التقليدية ًا ولي  سلبياً دوره ايجابي

ويكاول ه، قدراتا ويعود اللعب بكم كبير مل الفوائد علاي جميا  ناواحي شخصاية الطفا  وتنمياة 

هااذه الخباارات  إلااىباإلضااافة ، وقاات اللعااب هااو المياادال الطبيعااي لتكااويل الصااداقات وتباااد  العذقااات

فاي اللعاب مهام للغاياة بالنسابة لنظارتهم الكليااة  األطفااا  الاذي يقضايه، فانل الوقات االجتماعياة المهماة

 العامري ورد ف  (8 ،2008:كاس ).أوقاتهمالتي قضوا فيها  األماكللخبرة وجودهم في تلو 

نماا هاو   ،الفاراغ  وإلبعااد  الملا   أوقااتما ء  أوطاقة   ائدة    إفراغاللعب  لي   مجرد   إل      وا 

لااه  تااأثيره علااى نمااوهم و  اإلنسااالفااي معرفااة ذات   وأسااواء فااي البيئااة لحقيقااة وساايلة  للتعاارف علااي ا

 لااااااااي الااااااااتعلم والتحصااااااااي  الدراساااااااايعلااااااااي مقاااااااادرتهم ع العصاااااااابي والعضاااااااالي وبالتااااااااالي لااااااااه تااااااااأثيره

 (21 ،9118:عدس،ابوميزر)

طرائاااق  أهمهاااابعااادة عوامااا   تتاااأثرعملياااة التحصاااي  فاااي الرياضااايات نجااادها  إلاااىوحااايل ننظااار  

 ماادة تادني التحصاي  فاي أسبابمل  أنه ىعل (8991) عة حيث توصلت دراسة الكرشالتدري  المتب

البحاااث  ىلاااتشاااج  ع لماااادة الي تااادر  بهاااا االطااارق التااا ألكماااا  ،الرياضااايات طريقاااة عااارض الكتااااب

ماادة العلمياة فاي ما أوصت به الدراسة هو إعادة النظر في طريقاة عارض ال أهموكال مل  واالستفادة

 .تخدام طرق جديدة وحديثةواس مجا  الرياضيات

 وفاااي السااانوات األخيااارة أفااار ت التطاااورات الهائلاااة فاااي مجاااا  تطاااوير منااااه  الرياضااايات رؤىً        

 . رئيسي في تعليم وتقويم علم الرياضيات اهتماموتوجهات جديدة لما يجب أل يكول مح  
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ق اسااتخدامه لطاارق عاال طريااعلاام دورا كبياارا فااي تشااكي  عمليااة التحصااي  وتحدياادها ملويلعااب ا      

م اويساااتخدم المعلااام لتقويااا ،م وقياااا  التحصاااي االمناسااابة لتقويااا األدوات واساااتخدامهالتااادري  المناسااابة 

 األعماااا التحصاااي  الدراساااي وساااائ  متعاااددة منهاااا االختباااارات التحصااايلية ومنهاااا تقاااويم التقاااديم فاااي 

 (.28، 9181: أبوعالم) ىخر مذحظة وغيرها مل طرق التقويم األالمدرسية اليومية بال

ويؤكااد علماااء التربيااة علااى اللعااب كوساايلة للااتعلم علااى اعتبااار أل اللعااب نشاااط ينطااوي علااى        

خبااارات تعمااا  علاااى نماااو الطفااا  نماااوًا طبيعياااًا كماااا يهيااال اللعاااب للطفااا  استكشااااف البيئاااة مااال حولاااه 

 . والتدريب على كيفية التعام  م  البيئة

الطريقااة  أهميااةماال عناصاار العمليااة التعليميااة وترتكاا   اً هاماا اً ة التدريسااية تمثاا  عنصاار اوالطريقاا   

الهادف وثماة تااذ م بايل الطريقاة التاي يسالكها المعلاام  إلايفاي كيفياة اساتغذ  محتاوي المااادة للوصاو  

فااارب معلااام ذي معلوماااات واساااعة لااام يتخاااذ الطريقاااة  ،ية كاااالتذ م بااايل الساااائق والسااايارةوالماااادة الدراسااا

ة هااي التااي تقااوم اوالطريقااة الناجحاا .لااي تذميااذه فبقااي العلاام عصاايا علاايهمادة عااااالمناساابة لعاارض الم

 .(22 ،2008 :طويلة) حاجاتهم ودوافعهم إلية التذميذ وتستند امعرفة طبيع أسا علي 

نذحاااظ وجاااود  ،ساساااي هاااو تطاااور المجتمااا  والرقاااي باااهل العملياااة التعليمياااة هااادفها األأوبماااا  

ذا كاال هنااو مجتما  فان ،الرياضية والتطور الحضاري للمجتم  بيل نمو وا دهار العلوم ةعذقة طردي

فعلام الرياضايات يعتبار مال العلاوم  ،الرياضاييكول علي درجة عالية مل التقدم  نهنمتطور حضاريا ف

التاااي لهاااا تعامااا  متبااااد  مااا  ثاااورة المعلوماااات والتكنولوجياااا الحديثاااة حياااث سااااهمت الرياضااايات فاااي 

للرياضاايات واحااد ماال التحااديات التااي  مشااكلة تحصااي  التذميااذ ألظ وماال المذحاا ،هااذه الثااورة اناادالم

كماا أل تحسايل تحصاي  التذمياذ فاي الرياضايات  ،تواجه البااحثيل فاي مجاا  تعلام وتعلايم الرياضايات

 . (2 ،2002:المنصوري) يؤكد حسل سير العملية التعليمية في االتجاه الصحيح لها
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 مشكلة الدراسة   -2.9

لتقليديااااة وال رياضاااايات فااااي المرحلااااة األساسااااية يسااااتخدمول طاااارق التاااادري  اال ا  معلمااااو ال 

غياااب التفاعا  الصاافي وقلااة  إلاايذلاو دي ؤ يااممااا يساتخدمول التقنيااات التربوياة الحديثااة فااي التادري ، 

مماا يانعك  سالبا علاي اكتسااب التذمياذ الكثيار مال المبااد   ،مشاركة التذميذ في المواقاف التعليمياة

فااي تعلاام الرياضاايات العتيااادهم  الكثياار ماال التذميااذ يواجهااول صااعوبة لأكمااا  ،اضاايةوالمفاااهيم الري

أنهام يتعلماول هاذه الماادة بطريقاة نظرياة تفتقار  ذلاو ضف إلاىطرق تقليدية تفتقر إلي التشويق،  ىعل

هاااذه الصاااعوبة إماااا لطبيعاااة الماااادة أو لضاااعف التلمياااذ فيهاااا نتيجاااة تعلمهاااا  ىوقاااد تعااا   .التطبياااق إلاااي

أو للطريقااة التااي يتبعهااا المعلاام فااي تاادري  هااذه المااادة، أو غياااب التقنيااات الحديثااة فااي تعلاام نظريااا، 

االبتعاااد عاال األساالوب التقلياادي فااي  ىركا  علااتتجاهااات التربويااة الحديثااة ولمااا كاناات االت .هاذه المااادة

تقنيااات أصاابح ماال الضاارورة اسااتخدام  ،التعلاايم، وتفعياا  دور المااتعلم ليصاابح محااور العمليااة التربويااة

للعااب وهااو ماايلهم نحااو ا وتسااتند إلااي األسااا  النفسااي للتذميااذ، تربويااة حديثااة تواكااب التقاادم العلمااي،

تشاويقا  أكثاريكاول التلمياذ  أل ىد علاالتي تساع ،األلعابالعديد مل  واأللعاب في عصر انتشرت فيه

لاااذا   ،األلعاااابل العدياااد مااا ىمنااااه  الرياضااايات علااا وتفااااعذ فاااي المواقاااف التعليمياااة ونظااارا الحتاااواء

فاي تادري  ماادة الرياضايات لتذمياذ الصاف الثالاث االبتادائي  جدياداً  أسالوباً جاءت هذه الدراسة لتقادم 

واء مناااه  المرحلااة االبتدائيااة وبااالرغم ماال احتاا ،التربويااة األلعااابإلااي مباادأ الااتعلم ماال خااذ   مسااتنداً 

لهاااا أي  لوال يااارو  ،المعلمااايلة مااال قبااا  مهملااا أنهاااا إالالتربوياااة والتعليمياااة  األلعاااابالعدياااد مااال  علاااى

وال يؤمناول بقاادرتها علاي رفا  تحصاي  التذميااذ  ،وقاتللومضايعة  إهادار بأنهااابا  ينظارول لهاا  أهمياة

 مااتالمعل آراء علاى كثابفمل خذ  عم  الباحثة كمعلمة واطذعها عل  أمامهم،وتذلي  الصعوبات 
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فاي  األلعاابمال فاعلياة  للتأكادجاءت فكارة الدراساة  ،التعليمية بمنه  المرحلة االبتدائية األلعابحو  

 .يثبت العك   أورف  التحصي  

 

 :حيث تتلخص مشكلة الدراسة ف  السؤال التال  

فاعلية استخدام األلعاب التربوية ف  رفـ  مسـتوي التحصـيل فـ  مـادي الريا ـيا  ما  :س 

 ؟نغازي من مرحلة التعليم االساس  ف  مدينة ب األولالشق بللصف الثالث 
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 أهمية الدراسة -8.9

تساااعدهم و التذميااذ  ىاأللعاااب وساايلة تعليميااة محببااة لااد كااول الدراسااة ماالهااذه  أهميااةتنباا   

 مال الدراساات القليلاةكونهاا  تكمال فايكماا  ،فهم الرياضيات بطريقة سهلة وبأسلوب شيق وممتا  على

  .حسب علم الباحثة في هذا الموضوم في البيئة المحلية

الفرصااة للمشاااركة  إتاحاةيمكال االسااتفادة منهاا فااي  ،للتاادري  إساتراتيجيةكماا تقاادم هاذه الدراسااة       

حااديثًا قاد يسااعد فااي  تعليمياا أسالوباً كمااا تقادم هاذه الطريقااة  ،االيجابياة للتذمياذ فااي المواقاف التعليمياة

  .التحصي  الدراسي  يادة مستوى

 أيضااا ،ىأخاار لقيااام بدراسااات مماثلااة فااي مااواد تحفياا  الباااحثيل ل علااىكمااا تعماا  هااذه الدراسااة  

حااو  طاارق  ،دراسااة الحاليااة إضااافة نظريااة وتطبيقيااة لمااا هااو موجااود فااي المجتماا  المحلاايلا تضاايف

العدياد  رغم مال وجاودباالأناه طبيعاة عملهاا معلماة كما الحظات الباحثاة مال خاذ   ،وأساليب التدري 

الكثيااار مااال المعلماااات ال  أل إال ،ألساساااي الشاااق األو  مااال مرحلاااة التعلااايم افاااي كتاااب  األلعاااابمااال 

 معلمااااةكوذلااااو ماااال خااااذ  عماااا  الباحثااااة  ،دونيااااة اتجاههااااوينظاااارل بنظاااارة  األلعاااااب هااااذه لميساااتخد

 .مرحلة التعليم األساسي يارتها لبعض مدار  كذلو و  ؛ومقابلتها لبعض المعلمات

ت الحاضاار، مااال تعتباار هااذه الدراسااة اسااتجابة موضااوعية لمااا ينااادي بااه التربويااول فااي الوقاا 

تجعاا  ضارورة مساايرة االتجاهاات التربوياة الحديثاة فااي التادري ، وتجرياب طارق واساتراتيجيات جديادة 

 .إيجابيةمل العملية التعليمية أكثر 
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 الدراسةفروض  -2.9

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بيل متوسط درجات تذميذ المجموعة التجريبياة وتذمياذال  .1

 .المجموعة الضابطة

فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية بااايل متوساااط درجاااات تذمياااذ المجموعاااة التجريبياااة فاااي  جااادتو  ال .2

 .القيا  القبلي وبيل متوسطات درجاتهم في القيا  البعدي

 

 :الدراسة أهداف -2.9

 :تتحدد أهداف الدراسة مل خذ  اآلتي 

 يفا ياساالدر  التحصاي  ىرفا  مساتو  يالتربوياة فااأللعااب  مفاعلية اساتخدا ىمد على التعرف .1

  .مل الشق األو  مل التعليم األساسيالرياضيات للصف الثالث  مادة

طريقاة التادري  التقليدياة وطريقاة التادري  باأللعااب  فاي كا  مالالمقارنة بايل نتاائ  التادري   .2

  .التربوية

توصاايات قااد تفيااد واضااعي المناااه  المسااتحدثة  تقااديمنتااائ  تمكاال الباحثااة ماال  إلاايالتوصاا   .3

 .اعدم استخدامه أوفي تدري  مادة الرياضيات  اباأللعالستخدام 
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 :حدود الدراسة -1.9

ماال مرحلااة التعلاايم  األو تتحاادد حاادود الدراسااة الحاليااة فااي تذميااذ الصااف الثالااث ماال الشااق  

 .م 2087-2086مل العام  األو الدراسي  خذ  الفص االساسي 

 

 :مصطلحا  الدراسة -1.9

 .(8 ،2090:رمل) "معينة هدافأو  فخدمة هدل حدوثه  أثر متوقهي " :فاعلية 

وهااي  التااأثير علااىقاادرة  لااهفاعاا  ويقااا  هااذا ذو فاعليااة أي  ومااا هاالكاا   وصااف"تعنااي وهااي  

 .(28 ،2001:الشاما أبو ) "األداءايجابي في  أثر لهالعم  الذي يكول  أيضاتعني 

 "عااة جاودة المخرجااتالمحاددة فاي  مال محادد ما  مرا األهادافالقدرة علي تحقياق "وهي تعني       

 (.8 ،2001: ابولبدي)

األهاداف وهااو لبرنااام  التادري  والااتمكل مال تحقيااق  اإلجاادة معيااار يقاي  ماادى"أيضاا وهاي  

 .(90، 2099 :يح ) "االختبارات والمقايي  يقا  باألثر في الدراسات كما تقيسه

ــةالتــدريس طريقــة    والمعااارف علااىات المعلوماابنلقاااء قيااام المعلاام  لعبااارة عاا"هااي  :التقليدي

 أخارى وتقديم الحقائق والمعلومات التي قد يصعب الحصاو  عليهاا بطريقاة بكافة الجوان يالتذميذ ف

 .(921 ،2002:جامل) "قدم طرق التدري أوهي مل 
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 ،المعلام فيهاا الادور االساساي ويأخاذالطريقة التاي ياتعلم فيهاا الطالاب بمسااعدة المعلام  "هي و  

، 222:الطراونـة) "التذمياذ بشاك  فاردي فاي معظام الوقات أمااميم وشارحها حيت يقوم بتوضايح المفااه

2092). 

العارض النظاري  أوالتوضايح  أوالمباشر والشار   اإللقاء ىعل أساساطريقة تقوم "أيضا  هيو  

المعلام  ىالمعلام مال ماادة علمياة وتعتماد علا يلقياهالمتعلم فهو مستم  لماا  أماللمادة مل جانب المعلم 

 (.12 ،2008:الفتالوي ) "لفظيةلمعلومات بصورة شفهية حيث ينق  ا

بينماا يقتصار دور  ،الطريقاة التاي يقاوم فيهاا المعلام بشار  المعلوماات وتقاديمها للطاذب" يوه 

 .(8 ،2009:المالك ) "فقطواستظهارها  واستقبالها واستيعابهاتلقي المعلومات  ىالطذب عل

 لهااا مجموعااة ماال القااوانيل التااي لمحكمااة اإلطااارا األنشااطةنااوم ماال "هااي  :األلعــاب التربويــة 

خليـف ) "أهاداف سابق تحديادها إلايللوصاو   أكثار أوال اااماا يشاترو فيهاا اثن اللعاب وعاادة تنظم ساير

:2001، 1). 

 "مجموعااااااااة ماااااااال النشاااااااااطات يمارسااااااااها الطالااااااااب أثناااااااااء الااااااااتعلم هااااااااي األلعاااااااااب التربويااااااااة" 

 .(901 ،2002:الحميدان)

 األفااارادمجموعاااة مااال  أوالتاااي يمارساااها فااارد  األنشاااطةة مااال مجموعااا أونشااااط "أيضاااا  هااايو  

 .(21، 2092:الهويدي) "معينة أهدافلتحقيق 

جاااراءات  المااتعلم ضااامل قااوانيل ريهااي نشااااط هااادف يتضااامل أفعاااال معيناااة يقااوم بهاااا "و      اضاااية وا 

 "لاااااامالمع أو مفهااااااوم لبلااااااوغ هاااااادف محاااااادد تحاااااات  إشااااااراففكاااااارة محااااااددة  ومساااااالية بقصااااااد توصااااااي  

 .(2 ،2090:النجدي)
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 هنتيجاة لدراسات ويتقناه هيتحص  عليا ألمجموم ما يتوق  مل التلميذ "هو  :التحصيل الدراس  

  (.22 ،1989 الشيبان ) "مادة معينة أولمنه  معيل 

 أوالبراعاة فاي العما  المدرساي يقاا  مال قبا  المعلمايل  أومستوي محدد مل االنجاا  هو "و 

هاااو مجماااوم و  .التحصاااي  الدراساااي عتماااد علياااه لمعرفاااة مساااتوىالمقاااررة والمقياااا  الاااذي يباالختباااارات 

الفصاا  الدراسااي وذلااو بعااد تجاااو   أوالاادرجات التااي يتحصاا  عليهااا التلميااذ فااي نهايااة العااام الدراسااي 

 .(980، 2001:الحموي) "االمتحانات بنجا  أواالختبارات 

الموضاوعات الدراساية  ارة التاي تاتم تنميتهاا فاياااالمعرفة التي ياتم الحصاو  عليهاا والمه هو"و 

 .(28 ،2008:الزهران ) "ا الدرجات التي يتم الحصو  عليها في االختباراتاابالمدار  وتبينه

يعني مدي استيعاب الطذب لما فعلوا مل خبرات معينة خذ  مقاررات دراساية ويقاا   هو"و 

 .(28 ،2008:رزق) "بالدرجة التي يحص  عليها الطذب في االختبارات التحصيلية

 

ولغاااة عالمياااة تساااتخدم رماااو ًا وتعاااابير محاااددة  التفكيااار ونماااط فاااي هاااي طريقاااة" :الريا ـــيا  

األشاااكا   ي  فاااااااااط أي التسلسااا  والتتاباوتعناااي بدراساااة األنمااا ،ومعرفاااة منظماااة فاااي بنياااة لهاااا أصاااولها

عبــــاس، ) "وهااااي فاااال ويتضااااح ذلااااو فااااي تناسااااقها وترتيااااب األفكااااار الااااواردة منهااااا ،واألعااااداد والرمااااو 

 .(98 ،2001: العبس 

 "التفكياااار وأنماااااطوالطرائااااق  باألفكااااارم ااااااالعقاااا  البشااااري وتهت إباااادامهااااي علاااام تجرياااادي ماااال " 

 .(20، 2099:عباس)
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والرماااو   األرقاااامتااادريجيا وهاااي طريقاااة الساااتخدام  األشاااياءناااوم مااال التفكيااار فاااي "أيضاااا  هااايو  

 .(8 ،2008:سليم) "والمقايي  األشكا مل التفكير في  وطريقة

لمباحث األساسية المحكمة البنااء فاي المنااه  الدراساية لجميا  المراحا  والصافوف هو أحد ا" 

 (92 ،2001:أبوزينة، عبابنة" )والبعض يطلق عليها ملكة العلوم

 

 حتاى األو مال مرحلاة التعلايم وتشام  الصافوف مال  المرحلاة األولاى وها" :ساس التعليم األ 

 .(281، 2002:مراشدي) "إل اميةالتاس  وهي مرحلة 

 التعليماي السالم أو  فاي أصالية بصافة ةامكانا يأخاذ النظاامي الاذي ذلاو الناوم مال التعلايم هو" 

 ،2002:محمـد) "األساسايةوالمهاارات  عاارفم بقصاد تحصاي  الماطفولتها الصاغار مال باه الذي يلحقو 

882). 

 ساسايبحقاه األمال التعلايم الضاروري للماواطل فاي مجتما  ماا وفااء  الحد األدناى" انهوكذلو  

  .(901 ،2008:بيوم   ،البوه ،بدران) "في التعليم

سال التمادر   ويلتحق بها ك  مل بلا   اإلل اميمرحلة التعليم  أحيانايطلق علي هذه المرحلة  

مرحلاااة  األولااايالمرحلاااة  ؛مااارحلتيل إلااايوهاااي تنقسااام  .سااات سااانوات وتساااتمر تسااا   سااانواتمااال عمااار 

 إلااىوالمرحلااة الثانيااة ماال الصااف الساااب   ،اد الصااف الساا إلااى األو التعلاايم االبتاادائي ماال الصااف 

 .(10، 2092:سركز) اإلعداديةالصف التاس  وهي المرحلة 
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 : اإلجرائيةالتعريفا   -8.9

تذميااذ  ىلتربوياة فااي رفا  مساتوي التحصااي  لادا األلعااب هالاذي تحدثاا التااأثيروتعناي  :فعاليـة 

والااذي يقااا  ماال  ي مااادة الرياضااياتفاا ثالااث ماال الشااق األو  ماال مرحلااة التعلاايم األساساايالصااف ال

 .خذ  االختبار التحصيلي الذي ينطبق على التذميذ

هاي الطريقااة التاي يكااول فيهاا الاادور الرئيساي للمعلاام ويشاك  محورهااا  :التقليديــة التــدريس طريقـة    

 التعليااق أو األساائلةعلااي هااذه  اإلجابااة تلميااذويكااول دور ال األساائلةحيااث يقااوم المعلاام بالشاار  وطاار  

 .المعلم ىطر  التساؤالت عل أو  مذئه إجابةعلي 

ولعبااة عااد نقاطااو ولعبااة مربعااات الضاارب الملونااة  ىمالااد   يقصااد بهااا لعبااة :التربويــة األلعــاب

الصلصاااا  التااي ساااوف تساااتخدم فااي تااادري  الرياضااايات لعبااة المكعباااات و  ولعباااة األرقااامولعبااة رسااام 

 .الدراسةخذ  هذه  مل مرحلة التعليم االساسيللصف الثالث 

ويقصاد بالتحصاي  فااي الدراساة الحالياة هاو ماادي اساتيعاب تذمياذ الصاف الثالااث  :التحصـيل

للمعااارف والمفااهيم والمهااارات المتضامنة فااي الكتااب المدرسااي  التعلاايم االساسايمال  األو الشااق مال 

 ائهامأدلتي يتحص  عليها التذمياذ مال خاذ  اعلي ذلو مل الدرجات   ويستد  .الرياضياتفي مادة 

 .يلي المستخدم في الدراسة الحاليةفي االختبار التحص

الخاااااام       الفصااااا    هكااااا  ماااااا يشااااامل بالرياضااااايات فاااااي هاااااذه الدراساااااة ويقصاااااد :الريا ـــــيا  

مال  األو مال الشاق الثالاث للصاف  األو لفصا  لفي كتاب الرياضايات المدرساي ( الضرب والقسمة)

 .المستخدم في هذه الدراسة التعليم االساسي
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 األو  حتاااىمااال الصااف  األولااىالتعلاايم فاااي الساانوات  يقصاااد بااه :إجرائيــاساســـ  لتعلــيم األا 

اليااة تذميااذ الصااف الثالااث ماال التعلاايم االساسااي الااذيل لحفااي الدراسااة ا الصااف التاساا  والمقصااود بااه

 .سنوات 9 إلى 1مل  أعمارهمتتراو  



        
 

 ثانيل الـالفص
 نظرياإلطار ال

 

 

  اللعب -

 األلعاب التربوية -

 (اإللقاء ـ المحاضرة ـ الشرح)الطريقة التقليدية  -

 التحصيل الدراسي -

 الرياضيات -

 التعليم األساسي -
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 تمهيد -2.1

التـي  ومشـللة الدراسـةالعـام للدراسـة حيـم تـم البـدء بالمقدمـة  اإلطـار األولالفصـل  لقد تناول 

 أهميــةمــ   هالدراسـة ومــا تنطــو   ليـ أهميــةثـم ، د مشــللة الدراســة بشـلل واضــ  ومحــدديـتـم يياــا تحد

 .ت الدراسةيوضع يرضياالدراسة  أهدافثم تلياا ، يرة يي المجال التربو  والتعليميلب

التربويـة يــي  األلعـابتوظيـف  حيـم نــال ،النظـر  للدراسـة اإلطــارهـاا الفصـل سيتضـم   أمـا 

ويعتبـــر  ،غلي  يــي المجــال التعليمــيتشــمــ  لبــل  لمـــاء التربيــة والم لبيــرا   التعليميــة اهتمامــا   ةاألنشــط

ولــد  .ي تــدريا الرياضــياتالتربويــة يــي المجــال التعليمــي مــ  المــداال الحديثــة يــ األلعــاباســتادام 

 ا  وظيفيـ اللعـب يعتبـر مـدا     أ ىمجال التربية الحسية الحرليـة  لـ معظم البحوم الحديثة يي ألدت

تلــا الفتــرة التلوينيــة ، يل شاصــية الفــرد يــي ســنوات الطفولــةلتشــل يعــا    ا  تربويــ ا  لعــالم الطفولــة ووســيط

ـــنفا  لـــي  ـــم ال لبنـــاء نفســـية الفـــرد يـــي مراحـــل نمـــو   أساســـيةلرليـــ ة  أهميتاـــاالتـــي ت لـــد نظريـــات  ل

 .المتعالبة

يــي الدولــة  تربيــة والتعلــيمولــد اهتمــت و ارة ال األطفــال،يــي تعلــيم  أساســياللعــب  نصــر  إ  

مـي الطفـل يح أمـا ياللعـب صـمام  ،وبرامجاـا التعليميـة أنشـطتااالتربويـة يـي  األلعاببتوظيف  الليبية

ـــه  ـــ  ر باتيعو  نشـــاط مدرســـي   يملـــ  واللعـــب  ،تـــه الملبوتـــة بسســـلوب ســـليم وماـــاببـــر مـــ  ا ل

التربويــــة لسحــــد  األلعــــابب اــــااأللــــاا ينبغــــي  ،نه يــــي الموالــــف التدريســــيةسمــــ  شــــ تقليــــلال أو تجاهلــــه

 .الطرائق  ير التقليدية يي التدريا أو بيلااألس

اللعــب هــو  أ  لــى  الحرليــة الحســية معظــم البحــوم الحديثــة يــي مجــال التربيــة ألــدتولــد  

تلــا  ،يــي ســنوات طفولتــه الفــرد مــدال وظيفــي لعــالم الطفولــة ووســيط تربــو  يعــال لتشــليل شاصــية
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لبنــاء الــنفا  أساســية الحاســمة لرليــ ة أهميتاــامــع نظريــات  لــم الــنفا  لــى التــي تج التلوينيــة الفتــرة

 (.211 :1002،قنديل، حواشين)للفرد يي مراحل نمو  المتعالبة 

 

 :مفهوم اللعب -1.1

يـــتم   بـــارة  ــ  اســـتغ ل طالــة الجســـم الحرليــة يـــي جلــب المتعـــة النفســية للفـــرد، و "اللعــب  

جــل أ ــدة حرلــات متعالبــة نقــوم باــا مــ  أو وهــو حرلــة  ،يةحرليــة جســم أواللعــب دو  طالــة اهنيــة 

 (.71 :2991،ابوميزر، عدس) "التسلية

الطفـل، وهـو نشـاط  ىي و قلـي يحقـق المتعـة والسـرور لـدـمـنشـاط جس" بسنه اللعبرف لما   

و، وهـــو أحـــد العناصـــر ـمـــ  مظـــاهر النمـــ ر مظاـــرا  ـتنفيســـي يعمـــل  لـــى تفريـــ، طالـــة الطفـــل، ويعتبـــ

ثقايـــة الطفـــل ويـــي تنميـــة مااراتـــه الحرليـــة والمعرييـــة والعلميـــة، حيـــم يلتســـب الطفـــل يـــي  األساســـية

فهــــيم ) "ابــــرات ومفــــاهيم واتجاهــــات جديــــدة تعمــــل  لــــى تنشــــئته بشــــلل ســــليم اــــ ل مراحــــل حياتــــه

،1007: 91). 

الااتيـــة التلقائيـــة الدااليـــة المتنو ـــة التـــي تشـــبع حاجـــات  األنشـــطةمجمو ـــة مـــ  "هـــو لـــالا  

 :1002،عطيـــ  ؛إبـــرا يم) "اليـــةالجســـمية، والعقليـــة، واللغويـــة، وا جتما يـــة، وا نفع ةائيـــاإلنمالطفـــل 

91). 

يلــو  لـادرا  لـى ا لتشــاف والتـدريب  لـى اســتراتيجيات  أ السـلوا الــا  يتـي  لللـائ  "هـو و  

 .(11 :1001،السيد) "سلولية جديدة

لــدراتام العقليــة والجســـمية لتنميـــة ســلولام و  األطفــالنشــاط موجـــه يقــوم بــه " لمــا  ــرف بسنــه 

اللعـب يـي التسـاب المعريـة  أنشـطةوالوجدانية، ويحقق يي نفا الولت المتعة والتسلية وهو اسـتغ ل 

 .(71 :1002،نبهان) "المعريية آيالاموتقريب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع 



 71 

 :سمات اللعب  -2.1.1

 :ةـة و لم النفا بالسمات التاليـيتصف اللعب حسب آراء العديد م  العلماء يي مجال التربي 

 .اللعب شيء ممتع يسبب الشعور بالسعادة ويافف التوتر إ  .7

 .يرص لثيرة للتعلم لعبيي ال إ  .2

 .شراف والم حظةطار بيئي ااضع لإلإاللعب يتم يي العادة يي  إ  .3

 .(10 :1022،السبيعي) وحيد الا  يدور داال  قل التلمياهو التعبير الحر ال .4

 .جما ية أواط يمارا بطريقة يردية اللعب نش إ  .5

 .(12 :1001،الخوالدة)اللعب نشاط حر ولد يوجه م  اللبار لصال  الصغار  إ  .6

 .ييه و ير مل م للمشارلي  ييه إجبار اللعب نشاط   .1

 .(20 :1002،الكبيسي)ولتلبية احتياجاتام الماتلفة  األطفاللنمو  أساسي مطلب   .1

 

 : اللعب أ مي  -..1.1

 :التاليـةهمية للعب األ 

 .لعب ااصة باا أنماطحلة نمائية لتلميا وللل مر الماتلفة  ند ا يرتبط اللعب بمراحل النمو .7

 .   طريق اللعب يتفا ل التلميا مع بيئته ويطور لغته و  لاته ا جتما ية .2

 :1022،السـبيعي) التلميـا ىة لـدـــيـي تطـوير البنيـة المعريي ا  مناسـب بيئيـا   يعتبر اللعـب وسـيطا   .3

29)  

  . ناا بسسلوب مناسب ضبط انفعا ته وليفية التعبيريتدرب التلميا م  ا ل اللعب  لى  .4

 .للعب يوائد   جية حيم يعالج اللعب العديد م  ا ضطرابات الماتلفة لد  الت ميا .5

 .(22 :1001،القدومي)السلوا الجيدة  أنماطيسا د الت ميا  لى التساب العديد م   .6
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 :اللعب في النمو االجتماعي أ مي  -1...2.1

ولــالا نجــد  األطفــاللبيــرة يــي تشــليل الع لــات ا جتما يــة ا يجابيــة بــي   أهميــةللعــب  إ  

بسـبب انعـ الام  اآلاـري بـي   اليـة  يتمتعو  بشـعبية   م هم  الاي    يمارسو  اللعب األطفال  سب

  سبـ( مـالنوم)انطـوائيي  ويشـير  بحيـم يلونـو  لى شاصـيتام سـلبا  ي ثر اوها اآلاري واويام م  

ويتمتـع  إليـهوجـابام  اآلاـري  لـى اللعـب مـع  يلـو  لـادرا   اليـةلـدرات  قليـة   هديالطفل الا  يوجد ل

 .(220 :1021،الختاتن )لل الاء أالاي  هم  اآلاري  األطفالبصفات ليادية ألثر م  

 

 :اللعب في النمو العقلي أ مي  -....1.1

يــي نمــو النشــاط العقلــي المعريــي ويــي نمــو الوظــائف العقليــة العليــا  بيــرا  ل يــ د  اللعــب دورا   

يــدرا العــالم  أ  ىاللعــب يســا د الطفــل  لــ أ والتفليــر والــاالرة واللــ م  نــد الطفــل، حيــم  لــاإلدراا

 واألحجـام واأللـوا  األشـلاليتعرف الطفل  لي و  ،اللعب المتنو ة أنشطةالا  يعيش ييه وم  ا ل 

ر مـــ  الابـــرات يـــينمـــي اللث يإنـــها تقـــدم الطفـــل يـــي الســـ  ـ، وللمـــاألشـــااصع لـــات بـــي  وال واألبعـــاد

 .(200 :1007،ىمصطف)المتنو ة  واألنشطة ندما يمارا اللعب  هوالماارات لدي

 

 :اللعب في النمو الجسمي أ مي  -1...1.1

ف   الجسـم ويصــر اللعـب نشـاط حرلـي ضــرور  يـي حيـاة الطفــل ألنـه ينمـي العضــ ت ويقـو  

يــي حيــاة الطفــل،  يــ د  اللعــب دورا ضــروريا   لمــا .(11 :1021،الســيد) األطفــال ىالطالــة ال ائــدة لــد

اللعـــب يعتبـــر متنفســـا  أ  يـــر  ،جســمه أ ضـــاء، وتـــدريب جميـــع هحيــم يســـا د  لـــى تنميـــة  ضــ ت

  الطفــل مــ  اــ ل اللعــب يــتعلم العديــد مــ  الماــارات الحرليــة والتــوا   أ  لطالــة الطفــل ال ائــدة، لمــا
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ا يجـابي، لـيا يقـط  لـى   دلا  للمدال الجسمي الحرلي يي تربية الطفل مـردو  الحسي الحرلي لاا

 .(200 :1007،فهيم)البناء الجسمي 

 :اإلبداعاللعب في مجال  أ مي  -1...4.1

 اآلاــرواللعــب ولــل منامــا يشــترا مــع  اإلبــدا هنــاا   لــات وتــداا ت  ديــدة بــي   مليــة  

يلـل منامـا ينطـو   اإلبـدا مـ   مليـة  ا  جـ ء أحيانـااللعب يعـد  أ والوالع  .يي العديد م  الاصائص

جديـدة، والتفليـر  أيلـار لى اتجا  وطريقة، وحالة  قليـة، وتصـرف، والقـدرة  لـى التليـف واستلشـاف 

طـوال  اإلبـدا مـ   مليـة  ا  والايال متسص   بقوة يي اللعب ويظل اللعب جـ ء اإلبدا  ملية  إ لما 

 :(72 :2992،دوفــي) لإلبـدا يـاة ياللعـب يــد م المرونـة وماـارات حـل المشــل ت ال  مـة مراحـل الح

  .شا ين ورد في

 

 :االنفعالياللعب في النمو  أ مي  -1...7.1

، يبــدو  اللعــب وااصــة ليــا  ايــ د  اللعــب دورا ايجابيــا يــي نضــج الطفــل اجتما يــا وات انــه انفع 

و يــر  األيــقومســيطرا وضــيق  أنانيــايصــب  الطفــل ( ياللعــب الجمــا ) اآلاــري  األطفــالاللعــب مــع 

يشـــارلام  أ  اآلاـــري  األطفـــال  الطفـــل يـــتعلم مـــ  اـــ ل اللعـــب مـــع ، ألاآلاـــري مر ـــوب ييـــه مـــ  

 .(202 :1007،فهيم)والت اماته  وأدوار ويقاسمام ابرات اللعب 

 

 

 :   التعلم باللعب فوائد -1.1.1

 :يةللعب يوائد لثيرة نلاصاا يي النقاط التال 

 .المعاني والمفاهيم الماتلفة األطفال إلسابيساهم اللعب يي  .7
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    (14 :1001،السيد) أساسيةيساهم اللعب يي نمو وتطور الع لات ا جتما ية لوظيفة  .2

 األطفـالمـداال ألحـدام النمـو والتـوا    نـد  أوتـوير يرصـا  أ اللعب وسيلة مرنة يمل   إ  .3

 .ميولام ور باتام إشبا  إلىباإلضاية 

التواصـــل والتليـــف  أســـاليبو لوا ـــد الســـلوا  األطفـــالاللعـــب وســـيلة اجتما يـــة لتعلـــيم يعتبـــر  .4

 .(44 :1001 ،الخوالدة)وتمثيل القيم ا جتما ية 

 .يرديا ويي نطاق الجما ة لى اآلاري ي لد م  ا له الطفل ااته م  ا ل التفوق   .5

 .سال التشاف لدراته وااتبارهاالثقة بالنفا وا  تماد  لياا وي األطفاليلتسب م  ا له  .6

 .(22 :1002،الكبيسي) اآلاري التعاو  واحترام  األطفاليتعلم م  ا له  .1

ملانـاتام األطفاليي التشاف شاصية  اللعب وسيلة يعالةيعتبر  .1 النفسـية والعقليـة والثقاييـة  وا 

 .م  اضطرابات ه األطفالتشايص تلشف  ما يعاني أداةنه أ إلىوباإلضاية 

 ـــ  ا ات يـــات اللغويـــة  بغـــل النظـــر األطفـــالللتعبيـــر والتواصـــل بـــي   أداةعـــب الليشـــلل  .1

 .(44 مرجع سابق،،الخوالدة)والثقايية ييما بينام 

 

 :الفرق بين اللعب واللعب  -4.1.1

ــاللعــب اســم مصــدر للفعــل  إ    عبة، اســم يــدل  لــى نــو  اللعــب  ـ  وللــ  اللــ ، لعبــاَ  ، يلعــب  بَ َلع 

 .(40 :مرجع سابق،الخوالدة)، وأج ائه همونته م  حيم شلله، مضسوهي
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 :التربوي  األلعابتعريف  -1.1

يتنــايا ييــه  ــدة  أ  بــارة  ــ  نشــاط هــادف محلــوم بقوا ــد معينــة يملــ  : التربويــة األلعــاب 

يـي تـدريا الرياضـيات ويتيسـر تعلماـا  ىأاـر لنشاط ململ لطـرق  أولطريقة  األلعابوتستادم  أيراد

 .(212 :1004،عبيد)م  التعليم  ىاألولااصة يي المراحل 

  موضو ة مسبقا تاتلف    تلـا الموجـودة يـي الوالـع ا حسب لوانيوهي نشاط يقوم به الت مي     

 .(401 :2994،غزاوي  ؛اسكندر)هدف يتحدى جاودهم  ىلإوالا للوصول 

اني  ألثـر مـ  المتعلمـي ، ضـم  لـو  أوالتربوية هي نشـاط تنايسـي مـنظم بـي  اثنـي   األلعابو  

 .(101 :1000،الحيل )محددة مسبقا  وأهدافمتبعه 

 إلــىمتنايســي ، للوصــول  أو لــانوا التربويــة هــي نشــاط يــتم بــي  الدارســي  متعــاوني  األلعــابو  

 (.21 :1007،فضل اهلل) اياتام يي إطار لوا د موضو ة 

م ظ  تــن   المحلمــة اإلطــار، لاــا مجمو ــة مــ  القــواني  التــي األنشــطةمــ   أنــوا هــي  األلعــابو  

تعليميــة ســبق  أهــداف ىلــإل ألثــر مــ  الدارســي ، للوصــو  أو  اســير اللعــب، ويشــترا يياــا  ــادة اثنــ

 .(114 :2992،الطوبجي)تحديدها 

ــــامالفرديــــة التــــي تعتمــــد  لــــى اســــتادام الرمــــو   أوالجما يــــة  األلعــــابيقصــــد بــــالا و    واألرل

 (.120 :1001،الطويل).  ويلو  لاا م  لبل المعلم ماطط بغرل تحقيق هدف معي واأللفاظ

أحســ  تاطيطاــا واســتاداماا، تــ د  دورا يعــا  يــي  ىالتربويــة متــ األلعــاب أ وهــاا يعنــي          

 ئمعينـــات لـــتعلم الحقــائق، والماـــارات والمفـــاهيم والمبـــاد األلعـــابتنظــيم الـــتعلم، وبصـــفة  امـــة تعتبــر 

لاـــا حـــدود ومحـــدداتاا لــــس   أناـــا إ يعالـــة،  أنشـــطة األلعـــابنـــه لـــد تلـــو  أالمحـــددة، وبـــالر م مـــ  

ـــــة إاا مـــــا أحســـــ  ااتيارهـــــا  األلعـــــابي ،للتعلـــــيم والـــــتعلم آاـــــرنمـــــوا   أو إســـــتراتيجية لـــــد تلـــــو  يعال

 .واستاداماا
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 :التطور التاريخي لأللعاب التربوي  -2.1.1

سنة  نـدما اسـتعمل الانـود لعبـة الشـطرنج ويرجـع  7522ما لبل  إلى األلعابيعود استعمال  

يــي  األلعــاببسلعــاب الحــرب ثــم تطــوير هــا   أو ا هتمــام  إلــىالتربويــة  األلعــابتطــوير  الفضــل يــي

روا الـاي  اسـتعملوا لعبـة الشـطرنج واسـتبدلوا مـواد هـا  اللعبـة بـالجنود القر  التاسع  شر م  لبـل الـ

الاــــرائط وارل المعـــــارا تشـــــلل لوحــــة اللعبـــــة بـــــد  مــــ  لوحـــــة لعبـــــة  وأصـــــبحتوالضــــباط و يرهـــــا 

 (12 :1001،الحيل ). الشطرنج

 اإلدارةاـا ا لتصـاديو  ورجـال أوبعد الحرب العالمية الثانية ومع تطـور اسـتعمال الحاسـوب  

يــي توضــي  العمليــات التــي تحــدم يــي هــا  المجــا ت للعــاملي  الــاي   األلعــابباســتعمال  واأل مــال

واتســع مجــال متناهيــة  نجــا  العمــل بســر ة وبدلــةمولــع التــدريب إل إلــىلــديام ر بــة يــي  نقــل الوالــع 

ولـــام التربويـــو  يـــي الدراســـات ا جتما يـــة يـــي ناايـــة الامســـينات مـــ  هـــاا القـــر   األلعـــاباســـتعمال 

التربويــة يــي مســالات العلــوم السياســـية لطلبــة الدراســات العليــا ويــي مجــال التـــدريب  األلعــاببإداــال 

تشــبه مــا ســوف ( نفــا حرليــة) ئيــةأدالممارســة ماــارات  ألعابــاوالتعلــيم المانــي ولــد اســتادم المــدربو  

 (192 :1001،الحيل )يقوم به المتدرب يي الحياة العملية 

 أ التربويـة لـد انتشـر منـا يتـرة طويلـة يـي المجـال التربـو  منـا  األلعـاباستعمال  أ و  شا  

بدأت المدارا ت اول نشاطاا حيـم لـا  المعلمـو  يتيحـو  الفـرص لطلبـتام للقيـام باللعـب مثـل تمثيـل 

 األطبــــاءالقيــــام بــــسدوار  أوتقمـــص شاصــــيات البــــائعي  والمشـــتري   أويـــي مســــرحية تاريايــــة  دواراأل

التربويـــة يـــي  األلعـــابوالممرضـــي  و يرهـــا وللـــ  يـــي الســـتينات مـــ  القـــر  العشـــري  شـــا  اســـتعمال 

 .(12 :1001،الحيل )ماتلفة  ألاديميةالمدارا وم سسات التعليم ويي مجا ت 
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 :التربوي  عاباأللعناصر   -1.1.1

 .(الت ميا)مجمو ة م  ال  بي   .7

 .ولواني  تحلم اللعبة أنظمة .2

 .(المرسم أوالساحة  أوالفصل )بعد ملاني يعني تحديد ملا  اللعبة  .3

 .(71 :1001،سالم ) تحديد  م  اللعبة أ بعد  ماني  .4

 

 :التربوي  األلعاب أ مي  -1.1.1

التربويـة، المتعلقـة  األهـدافيـي تحقيـق  ا يعـا وسـطا تعليميـ أواللعب يشلل مادة تعليمية  إ  

داالـــه يـــي  واإل ـــ ءلاـــاا ينبغــي ا هتمـــام باللعــب  األطفــالشاصـــية  بإنمــاء مــ  ليمتـــه المناجيــة، وا 

نمــاء، األطفــالالمــناج التربــو  دااــل المــدارا وتنظيمــه ل ســتفادة منــة يــي تربيــة    ألشاصــياتام  وا 

التعليميــة، دااــل المــدارا  لــى ااــت ف مســتوياتاا مــ  يحتــل ملانــة يــي المنــاهج  أ اللعــب يســتحق 

حتــى المرحلـة الثانويــة،    اللعــب يشـلل وســيطا تعليميــا يعـا  يــي تطــوير شاصــية  األطفــالروضـة 

 .(71 :1007،فرج)بسبعادها الماتلفة  األطفال

 :التاليةيي النقاط  أهميتااحيم يمل  تلايص  

 .األطفالبوية لتنشئة التربوية وسيلة تعليمية وتر  األلعابتعد  -

 .ية ويلر الت ميا وتنمية شاصيتامتسا د يي تشليل ثقا -

 .(141 :1007،العساف،ابو لطيف )اريةوا بتل اإلبدا يةتسا د يي تنمية لدرات الت ميا  -

 .التوا   لديام إحدامميول الطلبة وتلبية حاجاتام والمسا دة يي  إشبا  -

 .التواصل والتليف وتمثيل القيم ا جتما ية ليبأساو تادف لتعليم الطلبة لوا د السلوا  -

 .(241 :1009،العبسي)تادف لتنمية التفلير بسشلاله الماتلفة  -
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 .التربوية ل يادة الحصيلة اللغوية والقدرة  لى التعبير لد  المتعلمي  األلعابتادف  -

والنشـاط  .تادف إللساب الطفل الماارات الجسمية والحرلية وا ستفادة للترلي   لـى الحرلـة -

 .(99 :1007،مصطفي) و قليا   ه م  اجل ا ستفادة جسمياَ ــالا  ير ب يي ممارست

منـا  تعليمـي يمتـ   ييـه التحصـيل العلمـي، مـع التسـلية  إيجـاد إلـىالتعليمية تاـدف  األلعابو  

بـــالتعلم ويســـا دهم  لــى ممارســـة الـــتعلم بشـــلل يعـــال،  األطفـــالوالتشـــويق، ممـــا يحبــب  اإلثـــارةلتوليــد 

اـوف بعـل المتعلمـي  مـ  مـادة  إ ، (لتـدريا الرياضـيات) لد المتاصصو  يـي المـواد العلميـة وي

نفـورهم مناـا ولــد يرجـع السـبب يـي الـا  البــا  إلـىد    الرياضـيات يشـلل صـعوبة يـي تعلماـا، ممــا يـ

  طريقـــة التــدريا دااـــل  ريـــة الصــف الدراســـي ينبغـــي إالتـــدريا، ومـــ  هنــا يـــ أســاليبضـــعف  إلــى

 .(71 :1007،فرج) اسب والتغيرات التربوية المعاصرةيا بما يتنتغييرها جار 

اـاص يـي  أسـلوباسـتادام  إلـىوا   ـرل لـل موضـو  وبمـا يتضـمنه مـ  ملونـات يحتـا   

المناســب، لتــاليل صــعوبات  األســلوبالتــدريا، المرحلــة العمريــة وهنــا يلــو  دور المعلــم يــي تحديــد 

مفـاهيم حســية لابلــة للفاــم  إلــىتحويـل المفــاهيم الصــعبة الـتعلم التــي تواجــه الت ميـا، والــا مــ  اــ ل 

 .وتقوية التنظيم المعريي للمتعلم األيلاروالتطبيق، والمسا دة  لى تثبيت 

 

 : التربوي  األلعابمصادر  -4.1.1

يـا الجـاه ة يـي المحـ ت التجاريـة محل األلعـابة، يانـاا التربوي لأللعابهناا مصادر  ديدة  

بتـــدريا الرياضـــيات، والمعلـــم يـــي اللتـــب والمجـــ ت الااصـــة  األلعـــابيـــد مـــ  واارجيـــا، وهنـــاا العد

 أهـــدافالموجـــودة بمـــا يتفـــق مـــع  األلعـــابيعـــدل بعـــل  أو األلعـــابيبتلـــر مـــ   أ المبـــد  يســـتطيع 

لعبــة أيضــل  إلـىييصــل   يقــوم بالتحســي  والتعـديل يياــا مـانــاا يالـدرا، وللمــا ابتلــرت لعبـة جديــدة 

 .سليمانو  المفتي ورد في(: 222 :2921،بل)



 21 

 

 

 

 : التربوي  لأللعاب األ داف -7.1.1

 :همااأتربوية لثيرة م   أهدايا  العقلية  أولأللعاب الجسدية  

 .أا ليةروح التنايا بي  المتعلمي  ويق ضوابط  إثارة -

 .تشويق المتعلم للتعلم -

 .تنمية روح التعاو  بي  يريق اللعب -

بصــيغة واحــدة، ويــي جميــع وأنظمتاــا  األلعــاب ي ل مــع العــالم الاــارجي لتوحيــد لــوانالتواصــ -

 .(12 :1002،بوشريخأ)العالم والتساب ثقايات ومعارف جديدة  أنحاء

 .ىار أوسيلة  أ ت ود المتعلم بابرات ألرب للوالع العملي م   -

يلـرا ألبــر جاــد  أ اللشـف  ــ  بعـل الجوانــب الاامـة، مــ  الموالـف الحياتيــة التـي يجــب  -

 .(20 :1007،فرج) تقبل يتاصص يياا للمس أولاا، 

برا تنمية مواهب المتعلمي   -  .ور ايتاا اإلبدا يةلدراتام  وا 

يريـق اللعـب  أ ضـاءبـي   واإلاـ صالتساب  ادات اجتما يـة لاإليثـار والويـاء، والصـدالة  -

 .الواحد

يريـــق اللعـــب الواحـــد القـــدرة  لـــى التاطـــيط، والتحليـــل والتراليـــب وماـــارات  أ ضـــاء إلســـاب -

 .(11 :1002،بوشريخأ) االتفلير العلي

التربويــة ل يـادة دايعيــة المـتعلم للــتعلم، حيـم ير ــب اللثيـر مــ  المتعلمـي  يــي  األلعـابتاـدف  -

 .(209 :2921،بل) أارىالقيام بسلعاب يي الرياضيات، بد  م  ليامام بسنشطة 
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تع يــ  ثقــة المتعلمــي  بسنفســـام حــال يــو هم وتحقــيقام   انتصـــارات، جــراء حماســتام لـــبعل  -

 .المفضلة لديام أللعابا

 األلعـابم  مواصلة التعلم م  اـ ل ممارسـة  اليساتعود المتعلمي  الصبر والمثابرة، و دم  -

 .(11 :1002،بوشريخأ) العقلية أوالتربوية، الجسدية 

 

 التربوي   األلعابفوائد  -....2

 :لأللعاب التربوية يوائد لثيرة نالر مناا 

تفا ــل الفــرد مــع  ناصــر البيئــة، لغــرل  إحــداميــي تربويــة تســا د  أداة األلعــاب إ  .7

نماءالتعلم   .الشاصيات والسلوا وا 

 .األشياءوسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتسا د يي إدراا معاني تعتبر  .2

 األطفــاليعالــة يــي تفريــد الــتعلم وتنظمــه لمواجاــة الفــروق الفرديــة، وتعلــيم  أداةتعتبــر  .3

 .(72 :1002نبهان،) ويقا إلملاناتام ولدراتام

 .واحترام القواني  وا لت ام باا اآلاري تعلم الت ميا التعاو ، واحترام حقوق  .4

 .(22 :1002،الكبيسي)والتايل  واإلدرااتسا د يي تنمية التفلير، والاالرة  .5

 .الماتلفة األنشطةم  المشارلة ا يجابية يي  توير يرصا   .6

 .لمشـــــــل تيعتمـــــــد  لـــــــى نفســـــــه يـــــــي حـــــــل ا أ تـــــــدرب المـــــــتعلم وتســـــــا د   لـــــــى  .1

 (77 ،1001:سالم )

المربو  لمسا دتام يي حل بعل المشل ت، وا ضـطرابات التـي يعـاني  إلياايلجا  .1

 .األطفالمناا بعل 

 .(72 :1002نبهان،) األطفالتعبير وتواصل بي   أداةتشلل  .1
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 :التربوي  األلعابخصائص ومميزات  -....1

 :يلأللعاب التربوية العديد م  الاصائص والممي ات وه 

 .ألثر م  األطفال أوألثر، وبي  يريقي   أوبي  اثني   المنايسة  نصر توير -

 .تعليمية وتربوية مرسومة أهدافلأللعاب التربوية  -

 .(224 :1007عريفج،سليمان،) إتبا ااتحلماا، ويجب  ولواني ولوا د  أنظمةلاا  -

 .التعلم أثناءالفرصة للت ميا  ستادام ألثر م  حاسة  إ طاء -

ـــتعلم باإلضـــاية لتـــويير  نصـــر المنايســـة، ت يـــد مـــ -  األلعـــابيـــي  واإلثـــارة  دايعيـــة الت ميـــا لل

 .التعليمية

مشــارلي  ايجــابيي  مــ  اــ ل التفا ــل  إلــىي  اليتســام يــي تحويــل الت ميــا الســلبيي  وا نعــ   -

 .(201 :1002،أبوعطي ،إبرا يم) اللعب  أثناءا جتما ي 

اــارات، وتحقيــق التــح ر الحســي الحرلــي الضــرور  الحرلــات، وتلــوي  الم إتقــا تســا د  لــى  -

 .يي تعلم الماارات

 .تقو  روح التفا ل ا جتما ي  ند المتعلم -

 .وا حترام العام سلوا الفرد ، ضم  التنايا الموجهتااب الالق، وتصقل ال -

 .(224 :1007سليمان،؛ عريفج) الماتلفة األنشطةتوير يرصا م  المشارلة اإليجابية  -

 .ل هما معا، تلسب المتعلم الس مة الجسدية والعقلية أو قلية  أو جسدية أنشطة -

 .ولواني  منضبطة أنظمة إلىمعلومات دليقة، وم  ثم  إلىتحويل المعارف البسيطة  -

ا مـــ  مواصــــلة الـــتعلم، مـــ  اـــ ل ممارســــة اليـــستعـــود المتعلمـــي  الصـــبر والمثــــابرة، و ـــدم  -

 .(11 :1002،يخبوشر أ)العقلية  أوالتربوية الجسدية  األلعاب

 .حاجاته النفسية، لالحرية وممارسة القيادة والنظام إشبا تمل  المتعلم م   -



 32 

 .تجاب انتبا  المتعلم، وتايئة لتلقي التعلم -

 .تافف م  التوتر النفسي والعصبي -

 اآلاـري ، واحتـرام لآلاـري الثقـة بنفسـه، واحترامـه ه تريع الروح المعنوية لد  المـتعلم، وتمنحـ -

 .له

 .(224 :1007سليمان،؛ عريفج)لى تلامل النمو الجسمي، وتقوية العض ت تسا د   -

 

 :األلعابشروط تصميم   -....2

 : ند تصميم األلعاب التربوية يجب أ  تتوير يياا الشروط التالية 

 .(242 :1009العبسي،)تجمع بي  الدلة العلمية والجمال الفني  أ  -7

 .و ير معقدةتلو  لوا د اللعبة سالة، وواضحة  أ  -2

 .تلو  لوا د اللعبة مناسبة لابرات ولدرات وميول الت ميا أ  -3

 .(14 :1007عبدالمجيد،) يلو  دور الت ميا محدد وواض  أ  -4

 .تلو  هادية وممتعة، وتجاب ا نتبا  واات هدف تعليمي أ  -5

 .تناسب ابرة الت ميا السابقة، والا بما يتعلق بموضو اا الدراسي أ  -6

  (221 :1002،ابوعطي  إبرا يم؛)تلو  نتائج تطبيق اللعبة لابلة للقياا  أ  -1

ثارةيلو  يي اللعبة  نصر التشويق  أ  -1  .ا نتبا  وا 

ملانيــةيائــدتاا  أســاا ىيــتم ااتيارهــا  لــ أ  -1  :1007عبدالمجيــد،) تطبيقاــا يــي الفصــل وا 

14). 
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 :التربوي  األلعاب أنواع  -....9

 :الحركي  باأللعا -....2.9

والقفـــ   ،الحرليــة التقليديـــة مثـــل الجــر  والـــرلل والت حلـــق والتســلق والســـباحة األلعـــابوهــي  

 .(92 :1007محمد،) األطفالتنمي العض ت والمفاصل  ند  األلعابولل ها  

 :التلقائي  األلعاب -....1.9

يــتم  راد  و وهــي العــاب تغيــب يياــا القوا ــد والمبــادئ المنظمــة للعــب، وهــو يــي معظمــة انفــ 

ضم  مجمو ات، ويلعب ييه الطفل للما ر ب ويتولف  نه حينما   ياـتم ومعظـم العـاب هـاا النـو  

 .(212 :1022،البلوشي ؛امبوسعيدي)استقصائية استلشايية 

 :العالجي  األلعاب -....1.9

تلفـة النشاط الماتلفة التي توجه لألطفال الاي  يعانو  م  اضـطرابات نفسـية، ما أوجهوهي   

 .(12 ،1004:الحيل )لتاليصام مما يعانو  

 

  :الفني  األلعاب -....4.9

يي النشاطات التعبيرية الفنية التي تنبع مـ  الوجـدا ، والتـاوق  األلعابويتمثل هاا النو  م   

العــاب الرســـم والصلصــال والتطريـــ   األلعــابهـــاا النــو  مـــ  أمثلــة الفنـــي، ومــ   واإلحســاا اليالجمــ

 .(212 :1022،البلوشي ؛امبوسعيدي)

 

 :التمثيلي  األلعاب -....7.9

ومـ  اـ ل هـاا النـو  مـ  اللعـب  واإلبـدا التمثيلية  لى اللثير مـ  الايـال،  األلعابتنطو   

 .(92 :1007،محمد) الياللعب التمثيلي الاي إلى، اإليااميينتقل الطفل م  مرحلة اللعب 
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 :اللغوي  األلعاب -....2.9

حلمـــه لوا ـــد موضـــو ة، ولـــه بدايـــة محـــددة تللغويـــة نشـــاطا مميـــ ا لألطفـــال ا األلعـــابتمثـــل  

، وتــدريبام  لــى األطفــالولــالا ناايــة محــددة مــ  ا لاــا يملــ  تنميــة لفــاءة ا تصــال اللغــو  بــي  

يـرص  األطفـالتمـن   أناـا، لمـا أيعا َ  أو أسماء أواللغة حرويا  أدواتا ستادام الصحي  للثير م  

 .(12 :1004،الحيل )  طريق التدريبات الشفوية الحرة اللغو    اإلبدا 

 

 :االستطالعي  االستكشافي  األلعاب -....1.9

لل  ملية يقـوم باـا الطفـل لمعريـة الملونـات الترليبيـة، لشـيء  األلعابويشمل هاا النو  م   

 .(241 :1009،العبسي)ما وليف يعمل الا الشيء 

 

  :الثقافي  األلعاب -....2.9

يلتسـب الطفـل معلومـات ومعـارف، وابـرات متنو ـة ويـدال ضـمناا  األلعـابل هـا  مـ  اـ  

 .(241 :1009،العبسي)القصصية الماتلفة، لالمطالعة واللتابة  األنشطة

 

 :التربوي  األلعابمعايير اختيار  -20.1.1

 :نو  اللعبة تتمثل يي التاليهناا  دة معايير  ند ااتيار  

 .مت م  اجلااالتي صم األهدافعبة لتحقق ال أ يجب  -

يتعــرف المــتعلم  لــى  أ تلــو  اللعبــة مرتبطــة بــالمناج المدرســي، يــإاا لــا  المقصــود  أ يجــب  -

 .تلو  اللعبة تحقق الا أ يجب يالاندسية،  األشلال أوالحيوانات  أو األ دادبعل 
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 .(201 :2991،الطيطي)   اللعبة مناسبة أل مار الت مياتلو  أ  -

 .جما ية أوبة سواء لانت يردية تتوايق اللعبة مع  دد الطل أ  -

ملانيةيائدتاا التعليمية،  أساايتم ااتيار اللعبة  لى  أ  -  .(242 :1009،العبسي)تطبيقاا  وا 

 .األشياءتسا د اللعبة الت ميا  لى التسمل والتفلير والم حظة والمقارنة بي   أ  -

 أوة مـــاء  ميقـــة ، لالســـباحة يـــي برلـــاإلصـــابات أولـــد يعـــرل للاطـــر  ممـــا األلعـــابتالـــو  أ  -

 .سط  جبل بسر ة م  لمةالن ول 

 الضـعف يـي تحصـيل الطالـب، ليضـع العـ   المناسـب لـه أمـال تسا د المعلـم  لـي معريـة  أ  -

 .(201 :2991،الطيطي)

 .تمثل اللعبة الوالع بطريقة مقنعة أ  -

 .تنفيا اللعبة داال الفصل الدراسي إملانية -

ــ )بمــا يتناســب مــع الحصــة الدراســية اللعبــة،  إلناــاءيلــو  هنــاا ولــت محــدد  أ  -  :1000،الحيل

101). 

 .الولت إضا ةلمجرد  أويلو  استادام اللعبة معولا ل نضباط يي الصف، أ   -

 وايقـــر   أ  (الت ميـــا) يطلـــب المعلــم مـــ  ال  بــي  أ تلــو  لوا ـــد اللعبــة واضـــحة، ويفضــل  أ  -

 .(101 :1009،بيدع) ا   ناا بلغتام حتى يفاموا اللعبة جيد االقوا د، ويعبرو 

 .األجرائاا والتجاي ات السابقة لا ال  مة األدواتف، لراص اليتلو  اللعبة لليلة التل أ  -

واحــد، وللمــا  اد  ــدد ال  بــي  يــي ولــت واحــد لــا  طفــل تســم  اللعبــة باشــتراا ألثــر مــ   أ  -

 .روح المنايسة وظاور الفروق الفرديةو الاء لأيضل، م  حيم ا

 . مما ي د  للحراا، والتفا ل وتحقيق الااتاألدوار بة بسر ة تبادل تسم  لواني  اللع أ  -
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 أثنـاءللطفـل  أاى أ  إحـدام أوالتلف بسر ة  أواللعبة متينة،  ير لابلة لللسر  أدواتتلو   أ  -

 .(12 :2992،عباس؛حنوره) ةالممارس

 

 :األسس النفسي  لأللعاب التربوي   -....22

المــتعلم  لــى المتعـــة والســرور والترييــه، وهــو ضـــرورة اللعــب ميــل يطــر ، يحصــل مـــ  اــ  لــه  -

 .(221  :1007،سليمان ؛عريفج)بيولوجية تتم به  ملية النمو، والتطور اللغو   ند الطفل 

ـــاات، واللشـــف  ـــ  لـــدراتاا، ومواهباـــا،  - ملاناتاـــااللعـــب وســـيلة للتعبيـــر  ـــ  ال ، وهـــو يعلـــا وا 

 .(194 :1001،الحيل )العقلية، والنفسية الجيدة للمتعلم 

 .(71 :1001،سالم )اللعب وسيلة م  وسائل استلشاف الطفل نفسه، ولعالمه الا  يعيشه  -

التربويـة،  مـ  الممارسـات هي تقـع  ليـم  ا ل اللعب يتالص المتعلم مـ  الضـغوط النفسـية التـ -

 .(194 :1001،الحيل ) .التنشئة ا جتما يةأو 

 

 :خطوات تصميم اللعب  التربوي  -21.1.1

 :إتبا  الاطوات التالية يجبة التربوية تصميم اللعب  ند 

التربويـة  األلعـابتحقيقاـا،  ـ  طريـق  إلـىالتعليميـة التـي يسـعى المعلـم  األهـدافتحديد  .7

 .لمرتبطة بالمادة التعليمية

الـدرا، بحيـم تتناسـب  إسـتراتيجيةلجـ ء مـ   األلعابتاطيط طريقة ا ستفادة م  ها   .2

 .المادية يي المدرسة واإلملانياتية، مع احتياجات الت ميا والظروف ا جتما 

 .(210 :1020،سالم)يثيرها الت ميا  أ التي يتولع المعلم ،العلمية  األسئلةلتابة  .3
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والاامـة واأللـوا  مـع  ،تنفيا اللعبة  لى اامات بسيطة ومناسبة م  حيم الحجم واللـو  .4

 .البعلتحديد لواني  اللعبة، وتوضي  ليفية التعامل بي  ال  بي  مع بعضام 

 أثنــــاءتجريـــب اللعبــــة  لــــى  ينــــة مــــ  الت ميــــا، بغـــرل حــــل المشــــالل التــــي لــــد تطــــرأ  .5

 .تطبيقاا، وتحديد المواد واألجا ة ال  مة لتنفيا اللعبة

 .(17 :1007،عبد المجيد)تحديد المواد واألجا ة ال  مة لتنفيا اللعبة  .6

 

 

 

 :التربوي  األلعابدور المعلم عند استخدام   -....21

يــ د  المعلــم دور  بشــلل جيــد  نــد اســتادام األلعــاب التربويــةل  ليــه أ  يتبــع الاطــوات للــي  

  :التالية

، بحيـــم تلـــو  اات األلعـــابياتارهـــا مـــ  لتـــب  أوااصـــة بـــه،  ألعابـــايبتلـــر المعلـــم  أ  -7

 .التدريسية التي يريد تحقيقاا األهدافصلة ب

تقا دراسة اللعبة بدلة  -2 النقـاط والمفـاهيم  وتسليـددوار الت ميـا، أ، والا لمعرية لوانيناـا و وا 

 .اهايالمامة يياا، وتحديد ولت استعمالاا وليفية تنف

والمـــواد  األدواتتايئـــة البيئـــة التعليميـــة المناســـبة إلجـــراءات اللعبـــة، والـــا بالتسليـــد مـــ   -3

 .(212 :1002،بوعطي أ ؛ابرا يم)واألجا ة الضرورية لتنفيا اللعبة 

رلي  يـــي اللعبـــة، بنـــاء  لـــى لثايـــة الـــم بتحديـــد  ـــدد الت ميـــا المشـــيقـــوم المع أ يجـــب  -4

  .الت ميا يي الفصول الدراسية
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يقوم المعلم بتاصـيص الـ م  المطلـوب إلجـراء اللعبـة، ويـق القوا ـد المحـددة  أ ويجب  -5

 .(24 :1007،فرج)للعبة التعليمية، وال م  الماصص للحصة م  ا ل ضبط الولت 

تو يــع الت ميــا  لــى مجمو ـــات  أثنـــاءالفــروق الفرديــة،  مبــدأمرا ـــاة  يجــب  لــي المعلــم -6

 .ير ب القيام به أوالفرصة للل تلميا لممارسة النشاط الا  يستطيع  وا  طاءاللعب 

لفـاءة  أولـدرة  األلثـر أناميجب  لي المعلم  دم الترلي   لى مجمو ة معينة، با تبار  -1

ـــــــا يـــــــ د   ـــــــى   ال ـــــــي  بـــــــالنقص والدونيـــــــة الغيـــــــرة والضـــــــغينة ويشـــــــ إل عر بعـــــــل ال  ب

 (.124 :1001،صوالح )

واطــوات تحقيقاــا، وردود يعــل  األهــدافتقــويم اللعبــة التعليميــة، ويتضــم  الــا وضــوح  -1

الت ميـــا وانطبا ـــاتام  ـــ  اللعبـــة، ومـــد  تقريباـــا للوالـــع، ومـــد  تطبيقاـــا، ويســـتطيع المعلـــم 

 . اصة تلا التي تعتبر يعالة مع الت ميالياا التعلم باستادام ا اتبارات والموضو ية وا

بصـورة  لميـة دليقـة و ـدم  األهـدافمتابعة التغاية الراجعـة بدلـة، والـا لضـما  تحقيـق  -1

 .(211 :1002،ابوعطي  إبرا يم؛)وسوء الفام  األاطاءالولو  يي 

ئولية وشرح القوا ـد الرئيسـية للسـير يياـا وتوضـي  مسـ األلعابويقوم المعلم بتقديم ها   -72

 .لل   ب

التجريـــب ويقـــوم بوضـــع  أثنـــاءيجـــب  لـــي المعلـــم لتابـــة وحصـــر المشـــل ت التـــي تقـــع  -77

 .(210 :1020،سالم)حلول لاا وتعديلاا بما يتناسب مع الظروف لديه 
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 :التربوي  األلعاباستخدام  فيدور الطالب   -....24

 .ار  م ئهدو أيلت م لل طالب بالدور المحدد له، و  يتدال يي  أ يجب  -

 . لي ألمل وجه حتى يضم  نتائج ايجابية لمجمو ته  ي د  الطالب دور  أ يجب  -

 .(24 :1002،الكبيسي)مجمو ته التي ااتير ضمناا  أيراديتليف الطالب مع  أ يجب  -

 

 :في التدريس األلعابمراحل استخدام  -27.1.1

 :هناا ث م مراحل  ستادام األلعاب يي التدريا وهي 

 .مقدمة شيقة لموضو  رياضي أوتايئة الدرا،  .7

 .تعميم أووسيلة تعليمية يي مرحلة العرل لتعليم مفاوم  .2

 :1007،المجيــدعبد)ماــارة  أولتثبيــت مفاــوم ( المراجعــة –الناــائي –المرحلــي)يــي التقــويم  .1

17). 

 

 :األلعاب أسلوبللمعلم الستخدام  الالزم  الكفايات التعليمي   -....22

 األلعــــابحتــــى يســــتطيع توظيــــف  أساســــيةا  ــــدة لفايــــات تعليميـــة يمتلــــ أ المعلــــم  ىيجـــب  لــــ     

 :التاليةالتربوية بلفاءة، ويا لية ويمل  تلايص ها  اللفايات يي النقاط 

 

 :كفايات اختيار اللعب   -....2.22

 .ج ء م  البرنامج التعليمي أساا أنااااتيار المعلم للعبة  لى  -

 .واهتماماتام ولدراتامتحديد المعلم للعبة يي ضوء حاجات الطلبة،  -
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 .األلعابماتلفة م   أنوا لدرة المعلم  لي ااتيار  -

 .(241 :1009،العبسي)التي تتضمناا اللعبة  اإلستراتجيةلدرة المعلم  لي نمط  -

 

 :كفايات تصميم اللعب   -....1.22

 .تحديد الموضو  الا  تتضمنه اللعبة -

 .عله الت ميا بعد دراستاميف أ التعليمية بشلل يوض  ما يمل   األهدافتحديد  -

 .والاامات والمادة التعليمية ال  مة يي تصميم اللعبة األدوات وا  داد تحديد -

 .(222 :1002،ابوعطي  ؛إبرا يم)تحديد لوا د وطريقة السير يي اللعبة  -

 

 :كفاي  تنفيذ اللعب   -....1.22

اللعبـة مــ   أيلـارل تنفيـا يقـدم المعلـم يـي هـا  المرحلـة المسـا دة لألطفـال، مـ  اجـ أ ينبغـي  

 :1004،الحيلــ )ومبــد   لــبلام، والغــرل مــ  هــا  المســا دة هــو تحقيــق تنظــيم لعــب حقيقــي متلامــل

192). 

 

 :كفايات تطوير اللعب   -....2..4

 .صيا ة اللعبة بسسلوب واض  ومحدد إ ادةلدرة المعلم  لي  -

 .اللعبة وتولعاته لااال  مة، أليراد  اإلرشاداتلدرة المعلم  لي وصف التعليمات و  -

 .لدرة المعلم  لي تعديل لوا د اللعبة التي يريد استاداماا -

اللعبــــة طبقــــا لاصــــائص ال  بــــي ، ومســــتوياتام وطبيعــــة  أدواتلــــدرة المعلــــم  لــــي تحســــي   -

 .(244 :1009،العبسي) المراد تحقيقاا م  اللعبة األهداف
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 :كفايات تقويم اللعب   -....2..7

 إجـراء أثنـاءوهـو المسـتو  المرحلـي ويلـو   األول ىمـ  مسـتويي  المسـتو تتلو  هـا  الاطـوة  

والمستو  الثـاني وهـو المسـتو  الناـائي  ،اللعبة ويقوم المعلم ييه بجمع البيانات، وتسجيل الم حظات

لــرار شــامل حــول مــد  نجــاح ط بــه يــي  إلــىيقــوم المعلــم بالتوصــل  هاللعبــة، وييــ إناــاءويلــو  بعــد 

 .(21 :1002،الكبيسي)ومد  ا ستفادة مناا استادام اللعبة 

 

 :التربوي  األلعابمن انتشار بعض  التي تحد صعوباتال  -....21

 :متمثلة يي م  انتشار بعل األلعاب التربوية التي تحد صعوباتهناا بعل ال 

 .تللفة اللعبة .7

 .  تستغرله اللعبةا  ال م  ال .2

 . فسي المتلامل للطفلالقيمة التربوية للعبة ومساهمتاا يي النمو الن .3

 (121 :1001،صوالح ) .ساولة استادام اللعبة وتنفياهامدى  .4

 

 :التربوي  األلعابعيوب طريق   -....22

بــالر م مـــ  الجوانــب اإليجابيـــة لطريقــة األلعـــاب التربويـــة إ  أناــا تحتـــو   لــى بعـــل أوجـــه  

 :القصور نالر مناا

 .معلمي  او  لفاءة وابرة إلىتحتا   -

 .ونية لأللعاب حيم يعتبرها البعل مضيعة للولت والجاد و ير مجديةالنظرة الد -
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لــىالمســبق و  اإل ــداد إلــىمللفــة وتحتــا   ناــاأالــبعل  ىالنظــرة الســلبية حيــم يــر  - ولــت  ا 

 .طويل لتنفياها

 .ا  ااطئ ا  معلم استادام لبل لد تلو  م   ير جدوى  ندما تستادم م  -

 .صميم والتطبيقوالت اإل دادم  حيم  طويلولت  إلىتحتا  لد  -

 

 (2)جدول 

 األلعابمقارن  بين الطريق  التقليدي  وطريق  

  
 (الشرح)طريق  اإللقاء  طريق  األلعاب التربوي 

1

  

دور المتعلم يياا إيجابي يشارا يي 
الحصول  لى المعلومات ويتفا ل ا ل 

 العملية التعليمية

دور المتعلم يياا سلبي أ  يتلقى المعلومات 
ي و  يتفا ل و  يشارا يي العملية بشلل تلقين
 التعليمي

2
  

 مملة و ير مسلية              ممتعة ومشولة  

3
  

  يحتا  المعلم يياا لتوصيل المعلومة إلى 
وسيلة تعليمية ياللعبة التعليمية تعد هي 

 نفساا الوسيلة 

يحتا  المعلم يياا أحيانا إلى ألثر م  وسيلة 
 تعليمية لتوصيل المعلومة

4
  

 تناسب اللبار ألثر م  الصغار       تناسب الصغار واللبار

5
  

تناسب المجمو ات الصغيرة واللبيرة وتسا د 
 يي تو يع اللثاية الط بية   

تناسب المجمو ات اللبيرة و  تاتم باللثاية 
 (             ا دحام الفصول بشلل مربا)الط بية  

6
  

ع ي  أل    يحتا  المعلم يياا إلى الت
التع ي  يحدم تلقائيا بمجرد الفو  وا نتااء 

 م  اللعبة

 يحتا  المعلم يياا إلى اللثير م  التع ي  
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 (:الشرح) اإللقاء -الطريق  التقليدي   -4.1

شــيو ا، ويملــ  اســتاداماا يــي لايــة المــواد العلميــة  واأللثــرتعتبــر مــ  ألــدم طرائــق التــدريا  

والموضـو  المتعلـق بالحصـة ارتباطـا مباشـرا ويلـو  دور بالمـادة ة مرتبطـة و ير العلمية، وها  الطريق

يلـو  دورهـم متمثـل يقـط يـي  حيـم ، ودور الت ميـا سـلبي جـدا  إلقائـهساسـي يـي درا هو الدور األالم

 . يقط األسئلةبعل  بإلقاء األحيا ا ستما  والحفظ، ويسم  لام يي بعل 

ألثــر يا ليــة مـ  لــراءة المعلومــات و  لة لنقــل المعلومـاتلوســي ا  يعتبــر جيـد( شــرحال)اإللقـاء  إ  

يتــي  الفرصـة للتعبيــر  ــ  المعنـي باإلشــارة والصــوت، لمـا يســال معــه  اإللقــاءيـي اللتــب، والـا    

أ  ياـــم  إ الـــةالطلبـــة ل ســـتفاام، و لـــي المعلـــم  أمـــامتـــوير معـــه الفرصـــة للولـــوف تو حصـــر ا نتبـــا ، 

 .(109 :2924،ريان)ااطئ 

طريقـة  أو اإلاباريـةم  دور المـتعلم وتسـمي بالطريقـة ألثر قة التي يلو  يياا دور المعلم وهي الطري

لقائاــا يقــع  لــي المعلــم  إل ــداد يــي هــا  الطريقــة بالنســبة األلبــروالعــبء  شــرحال أوالعــرل  المــادة، وا 

   .(279 :1001،جابر، السعيد، احمد)

باـا التعلـيم، وهـي تعتمـد  لـي المعلـم  أطريقة بـد أولوهي م  ألدم الطرق المستادمة ولعلاا  

  .(11 :1002،نبهان)ألثر م  ا تمادها  لي التلميا وبالا يفقد الدرا حيويته ونشاطه 

، يتــولى األشــااصمــ   أاــرىهــي  مليــة اتصــال شــفو  بــي  شــاص واحــد وبــي  مجمو ــة و  

، الشــرحيســي مــ  دور المســتقبل والاــدف الرئ اآلاــرو  األشــااصدور المرســل، ويتــولى  علــميياــا الم

المســــتمعي ، وتقــــوم هــــا  الطريقــــة  لــــى  أاهــــا  إلـــى علــــمهـــو نقــــل المعــــارف والبيانــــات مــــ  اهــــ  الم

حــول موضــو   إلــيامط بــه لتوصــيل بعــل المعلومــات، والابــرات  أمــام، حيــم يقــف المعلــم األابــار

 .(211 :1002،خضر)معي  
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 (:شرحال) اإللقاءتعريف   -2.4.1

للحقــائق، وســـردها  إلقائــهياــا صــوت المـــدرا هــو المســمو   نـــد الطريقــة التــي يلـــو  ي"هــي  

 .(227 :2990،حمد، العافي ، المقرمأ) "للمستمعي  إشراا أووتعني العرل الشفو  دو  منالشة 

الطلبـة، ولـد يتالـل هـاا  إلـىنشاط تعليمي يقوم ييه المعلم بتقديم المعلومات بصـورة شـفوية "هي      

أو  والطباشـــــير الســـــبورة مســـــتادما التعليميـــــة للمـــــادة ات ال  مـــــةالنشـــــاط بعـــــل الشـــــروح والتوضـــــيح

ـــــــــى  دور ويترلـــــــــ  اإلســـــــــقاط الشـــــــــفاييات وجاـــــــــا  ـــــــــة  ل  "وتســـــــــجيل الم حظـــــــــات اإلصـــــــــغاءالطلب

  .(107 :1002،اهللعطا)

، األسـئلةالت ميا ولد يتاللاا  ـرل  إلىشفاي للمعلومات م  المعلم  أو رل لفظي "هي  

الســمع  المعلومــات مــ  لبــل التلميــا هــي حاســتواا المشــارلة يــي اســت م االمنالشــة وباــاا يــا  الحــ أو

 .(249 :1000، العافي، الجميلي) " لي المعلم أساسيوالبصر بصورة رئيسية، وتعتمد بشلل 

المعلومــات  لــى المــتعلم باســتادام  بإلقــاءطريقــة يــي التــدريا تعتمــد  لــى ليــام المعلــم " وهــي 

 ـوة يجلـا المـتعلم هادئـا مسـتمعا مترلبـا د اوحينئـوتبسـيطاا، أليلـار ايي تنظيم بعـل  أحياناالسبورة 

 .(71 :1009،الجبان) "هالمعلم له لترديد بعل ما سمع

 أساسـيطريقة تمثل التربيـة القديمـة التـي تتمحـور حـول المـدرا يـدور  يـي هـا  الطريقـة "هي  

نشـــاط، ولـــد أو شـــارلة ا ســـتما  دو  م إ  لـــي المـــتعلم  ومرلـــ   ياـــو يلقـــي ويشـــرح ويوضـــ ، ومـــا

 .(92 :2999،الظا ر) "وسائل تعليمية أحيانايستادم 
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 ــرل للمعلومــات يــي  بــارات متسلســلة يســردها المــدرا مرتبــة مبوبــة بسســلوب شــائق "هــي  

ـــم  ـــرل موضـــو  معـــي  بسســـلوب  مســـتويات  ي ئـــمجـــااب، وهـــي الطريقـــة التـــي يتـــولى ا لاـــا المعل

 .(91 : 2991،النعمي) "الدرا فأهدا أوالمتعلمي ، م  اجل تحقيق هدف 

 

  (:الشرح)اإللقاء مسميات   -1.4.1

 : دة مسميات مناا ما يلي لإللقاء 

 .وهي مجرد العرل الشفو  للمادة المقررة، دو  مشارلة م  الطالب :المحاضرة -2 

المــدرا المـــادة التـــي صــعب  لـــي الت ميـــا ياماــا بلغـــة مناســـبة  إيضـــاحوهـــو  :رحــــالش -1 

 .(41 :1002،طويل )وبسلفاظ دليقة واضحة  لمستواهم،

اللفظـي يــي وصــف اصــائص وظــواهر  اإليضــاحويقصـد بــه اســتادام وســائل  :الوصــف -1 

مـ  اـ ل ا سـتعانة بالوسـائل التعليميـة المناسـبة  أووالملـاني،  يمعينة م  ا ل تقريب البعد ال مـان

 :1007،االحـــد، يوســـف)المطلوبــة مــ  اجـــل شـــد انتبــا  الت ميـــا، وتملـــنام مــ  التســـاب المعلومـــات 

22). 

 يجــاب اللبــار ويشــغف بــه الصــغار والقصــة يــي التمايــد تســا د أســلوبوهــو : القصــص -4 

ولاـا  األطفـالولثيرا مـا تسـتادم مـع  ،(41 :1002،طويل )الدرا  إلىيي توجيه انتبا  الط ب  لثيرا  

نيــــة، وتحســـ  القصــــة بربطاــــا ماتلفــــة مناـــا القصــــة الوصـــفية، والقصــــة العلميــــة، والقصـــة الف أشـــلال

   .(41 :1001،مرعي، الحيل )سمعية وبصرية  أار بطرائق 
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 :(الشرح) اإللقاء تدريس أ داف -1.4.1

 :م  أهم أهداف المعلم يي طريقة الشرح النقاط التالية 

 .المتعلم إلىنقل المعلومات والماارات  .7

 .والمعلومات للمتعلمي  األيلارتوضي   .2

 .تعلمي الم ىلد حدام يام معي إ .3

 .(224 :1001،سمارة)اهتمام المتعلمي   إثارة .4

 

  :(الشرح) اإللقاء استخدام طريق  أسباب -4.4.1

 :تترل  أسباب استادام المعلم لطريقة الشرح يي النقاط التالية 

 .ت ويد المتعلم بالمعلومات ال  مة لتلوي  الفية لبل الدرا .7

 .   النشاط العلمي إرشادات إ طاء .2

 .تلايص المعلومات .3

 .الطلبة ىبط المعلومات الجديدة بالموجودة لدر  .4

 .(112 :1007،خطابي )وضع ااتمة للدرا  .5
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 :(الشرح) اإللقاء مميزات طريق  -7.4.1

 :لطريقة الشرح العديد م  الممي ات نلاصاا يي النقاط التالية 

تســا د  لـى تغطيــة حجــم لبيــر، مــ  المــادة العلميــة  أناــاطريقـة تــدريا التصــادية مــ  حيــم  .7

 إملانـــاتتعجـــ   مابريـــه وأدواتشـــراء مـــواد  أوماتبـــرات  لميـــة،  إنشـــاءة و  تتطلـــب المقـــرر 

 .(122 :1004،زيتون)المدارا    توييرها 

 األلفـــاظتملـــ  المعلـــم مـــ  شـــرح وتبســـيط المواضـــيع الغامضـــة، لمـــا تســـا د   لـــى ااتيـــار  .2

 لــــــد  المتعلمـــــــي  واألدبــــــيالرصــــــيد اللغــــــو   إثـــــــراءالبليــــــ، ممــــــا يســــــا د  لــــــى  واألســــــلوب

 .(92 :2991،النعمي)

وااصـــة  نــد  ـــدم تــواير بعـــل الوســـائل  ،طريقــة مناســـبة لتقــديم موضـــو ات  لميــة جديـــدة .3

 .ومصادر التعليم األارى ،التعليمية

صـفة تاريايـة  أوالايـال العلمـي  أوتستادم يي  رل المادة العلمية التي لاـا طـابع القصـة  .4

 .(121 ،1004:زيتون)ا  لمية سابقة لموضو  الدر  أيلارتلايص  أوتطورية  أو

 علمـي تدايعيـة الم إثـارةتـويرت يـي المحاضـر صـفات  إاامثيرة للدايعية وبا ثة  لـي ا نتبـا ،  .5

 .(271 :1007،القبيالت)

 

 : (الشرح)اإللقاء عيوب طريق   -7.4.1

 :تتمثل  يوب طريقة الشرح يي النقاط التالية 

 .قي دور المتعلم سلبيا  تسم  بمشارلة الط ب وتفا لام مع المولف التعليمي، ويب   .7

 .(207 :1001،علي، عميرة)  ترا ي الفروق الفردية بي  المتعلمي   .2

 .(99 :2991،النعمي)م سالشعور بالملل والس .3
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ـــم بسســـلوب محســـوا و ملـــي للتغايـــة الراجعـــة، يغالبـــا مـــا تـــ ود   .4 ـــم  لـــى  يعتمـــد المعل المعل

 .(171 :1007،سالم )اإللقاء إحساسه الااتي يقط م  متابعة الت ميا لموضو  

 .  تمل  المعلم م  متابعة وتع ي  مد  يام الط ب للمادة المتعلمة .5

 .(207 :1001،علي، عميرة)ترل   لى المستويات الدنيا م  التفلير مثل التالر والفام  .6

 

 :(الشرح)اإللقاء الشروط الواجب مراعاتها عند تنفيذ    -2.4.1

 :وهي( الشرح) ند اإللقاء  هناا العديد م  الشروط يجب مرا اتاا 

، شـرحيمتلـا القـدرة  لـي جـاب انتبـا  الت ميـا وشـدهم لل اإللقـاءمقدم  أويلو  ملقي  أ يجب  .7

 .التي يقوم باا يي الحصة الدراسية األنشطةوالا م  ا ل حرلاته ونبرات صوتية و ير م  

والســيطرة  لــى الحصــة  ة يــي التــدريا، ولـوة الشاصــية والقــدرةاليــيمتلـا المــدرا ابــرة   أ  .2

 .(12 :1007،االحد، يوسف)الدراسية 

 .(الشرح)اإللقاء يتم وضع هدف واض  ودليق لموضو   أ  .3

 .تلو  الفلرة الرئيسية للموضو  واضحة ومحددة أ  .4

 (الشـــرح)اإللقاء يـــتم ربـــط حلقـــات الموضـــو  بعضـــاا بـــبعل، وااصـــة إاا لـــا  موضـــو  أ  .5

 .(171 :1007،سالم )طوي  ومتشعبا 

 .المفاومةباللغة الفصحى الواضحة  إلقائاايتم  أ  .6

الـ  مـع تثبيـت ...ا ستعانة بالوسائل التعليمية المتاحة م  ماططات وارائط ورسـوم وصـور .1

 .النقاط المامة  لى السبورة
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يـي ناايـة الحصـة، ويـربط  (الشـرح)بموضـو  اإللقـاء يقوم المـدرا بإ طـاء ماتصـر  ـام  أ  .1

 .(12 :1007،االحد، يوسف)المادة  أج اءييما بي  

 للمـا أملـ  الـا، والمـرح المقصـود هنـا شـرحال أثنـاءالمرح  لى نفوا الت ميـا  إدااليتم  أ  .1

 يــر الماــاب وهــو الــا  ينبــع مــ  الموضــو  ااتــه  أوهــو المــرح المــنظم والمقصــود ولــيا المفتعــل 

 .(171 :1007،سالم )

نمــاالمناجــي،    يعتمــد بشــلل للــي  لــى اللتــاب .72 يضــيف معلومــات حديثــة لــي  أ يجــب  وا 

 .متابعتاا وأهمية شرحيشعر الت ميا بسهمية ال

  أ، و حصـة  بالو  ميا يشـعرو  بـسنام جميعـا مسـتادييمتلا المدرا القدرة  لي جعل الت أ  .77

 .شرحلي يبقوا منتباي  ومنشدي  لل اإللقاء أثناءالمدرا الجميع ي حظ 

باـــدف التسلـــد مـــ  انتبـــاهام  شـــرحيـــي ناايـــة ال األســـئلةم بطـــرح مجمو ـــة مـــ  يقـــوم المعلـــ أ  .72

 .(19 :1007،يوسف ؛االحد) أثناء الشرحواستيعابام للمادة التي لدمت 

 .(102 :1001،عطا اهلل)الطلبة  أسئلة إلىالتولف وا ستما   علمينبغي  لي الم .73

فاومــة، لمقدمــة للــدرا وتمايــد يســتادماا المعلــم لتوضــي  بعــل المصــطلحات  يــر الم أ  .74

 .التعليم األساسيمرحلة بالحديم ولقصة لألطفال ااصة يي وربط القديم 

يمتلــا المعلــم القــدرة اللاييــة  لــى تلــوي  صــورة اهنيــة مناســبة لــد  الت ميــا  لــى المــادة  أ  .75

المـادة  ءإلقـاالملقاة وا  تلو  ها  الصورة واضحة ومحـددة و يـر مشـتتة وا    يقتصـر يقـط  لـى 

 .(19 :1007،االحد، يوسف)
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 :(الشرح)اإللقاء خطوات طريق    -1.4.1

 :إتبا اا أثناء الشرح وهيهناا العديد م  الاطوات التي يجب  لى المعلم  

 .تحديد األهداف التعليمية المرجوة .7

 .دراتحديد  ناصر موضو  ال .2

 .(204 :1001،علي، عميرة)تحديد مصادر التعلم وتوييرها  .3

ثارة (الشرح)لقاء التقديم لإل .4  .اهتمام المتعلمي  وا 

 .(222 :1007،العنيزي ؛الحصري) رل المعلومات التفصيلية  .5

، والـــا مـــ  اـــ ل مقدمـــة مـــوج ة تتضـــم  (الشـــرح)لقـــاء الت ميـــا لموضـــو  اإل أاهـــا تايئـــة  .6

 .األساسيةوالمشللة  وأهدايه، الدراتوضيحا لموضو  

 .(الشرح)لقاء اإلبالعناصر الرئيسية لموضو  الط ب  إ  م .1

اســتادام بعــل : ، للحــد مــ  مشــللة السـرحا  مثــل (الشـرح)لقــاء اإلات اليــاسـتادام بعــل يع .1

لقــاءمثيــرة لتفليــر الطــ ب، اللتابــة  لــى الســبورة،  أســئلةالوســائط التعليميــة، طــرح  بعــل النلــات  وا 

 .(204 :1001،عميرة ؛علي)والطرائف العلمية 

 .اإللقاءأثناء المتعلمي  المستمعي   أيعال رالبةم .1

 .(222 :1007،العنيزي ؛الحصري)المتعلمي   أماما  تناء بالولوف  .72

التوصــــل إلــــى الملاــــص الســــبور  مــــ  اــــ ل تجميــــع الحقــــائق والمفــــاهيم والتعميمــــات التــــي  .77

 . درايتضمناا موضو  ال

 .(204 :1001،عميرة؛علي) درا  التلليف الط ب بس داد تقارير     ناصر موضو  .72
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 :(الشرح)لقاء تفعيل اإل  أساليب -2.4.1

 :إ  م  أهم أساليب تفعيل اإللقاء النقاط التالية 

 .األولىمنا الوهلة  وضو استثارة اهتمام الطلبة للم .7

حيـم يسـا د الـا الطلبـة يـي  علومـات ـ  ليفيـة تنظـيم الم علـميلرة جيدة م  لبـل الم إ طاء .2

  .ظيم م حظاتامتوجيه تفليرهم وتن

 .(271 :1007،القبيالت) إاا تم تع ي ها بوسائل مرئية سمعية شرحة الاليت داد يع .3

 .يعريو  أ تريدهم  ت مياا يع ، وما هيعري   لة بي  ما إيجادحاول  .4

 .(172 :1007،سالم )الفرصة لالا  علمللم أتيحتللما  األمثلةاستادام  .5

 علـمريا لشد انتبا  الطلبة، ولـل حرلـة يـستي باـا المتغيير نغمات الصوت للما لا  الا ضرو  .6

 .دراسام بإيادة الطلبة، ومتابعتام للت

 . ليام األسئلةوطرح بعل  ،الطلبة الاادف وبشلل ماطط له مسبقا إشرااالعمل  لى  .1

لـــىملاـــص جيـــد ومراجعـــة للنقـــاط الرئيســـية للمحتـــو  و  إ طـــاء .1  :1007،القبـــيالت)نتائجاـــا  ا 

271). 

 .(227 :1001 ،سمارة) شرحال أثناءح والد ابة الافيفة روح المر  إضفاء .1
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  :(الشرح)لقاء طريق  اإل  أساليب -....9

التعليميـــة التـــي يـــتمل  المعلـــم مـــ  ا لاـــا معالجـــة درســـه  ســـاليب ـــدد مـــ  األ لقـــاءلطريقـــة اإل     

 :ما يلي ساليبوناجحة، وم  ها  األ ةمعالجة منظم

ل التوضــيحي لتوضـي  الحقــائق والظــواهر والعمليــات ياـدف العــر  :العــرض التوضــيحي -2 

مرعـــي، )تعبيريـــة  ناـــا  أورم يـــة،  أولنمـــاا  حيـــة،  أومـــ  اـــ ل مشـــاهدة المتعلمـــي  مباشـــرة لاـــا، 

 .(41 :1001،الحيل 

سـلوب يجـاب اللبـار، ويشـغف بـه الصـغار والقصـة يـي التمايـد تسـا د أ وهـو: القصص -1 

   .(41 :1002،طويل )ا لثيرا يي توجيه انتبا  الط ب للدرو 

يقوم المعلم ييه بشرح وتفسير الفقرات الغامضـة والجديـدة التـي يصـعب  لـى  :محاضرةال -1 

الت ميا ياماا بساولة، حيم يقوم المعلم بشرحاا بسسلوب بسيط ومفاوم م  لبل الت ميا لـالا يقـوم 

اســـتيعابام  إلــىاــا وصـــو  الموضــو  بشـــلل تفصــيلي للـــي يقــوم الت ميـــا بربط أجـــ اءبتفســير وتحليــل 

 .(22 :1007،االحد، يوسف)ويامام للموضو  المشروح 

، هـــو شـــرحمـــ  ا نتقـــادات التـــي توجـــه لل :البالغيـــ  األســـئل المشـــكالت وتوجيـــ   إثـــارة -4 

، أثنـاء الشـر والمتابعـة  اإلصـغاءمحدوديتاا يي تحقيق يا لية التعلم نتيجة لعدم لدرة المتعلمي   لـى 

باــدف تحفيــ  النشــاط  شــرحيــي ال إثارتاــاالب  يــة للمــا لــا  الــا مملنــا، ويــستي  ســئلةاألوا  يســتادم 

 .(42-47 ،1001:مرعي، الحيل )الاهني للطلبة 

اللفظـي يــي وصــف اصــائص وظــواهر  اإليضــاحويقصـد بــه اســتادام وســائل  :الوصــف -7 

 ائل التعليميـة المناسـبة،م  ا ل ا سـتعانة بالوسـ أومعينة، م  ا ل تقريب البعد ال ماني والملاني 

: 1007،االحــد، يوســف) ،ام مــ  التســاب المعلومــات المطلوبــةيــنمــ  اجــل شــد انتبــا  الت ميــا وتمل

 .(41 :1002،طويل ) الوسائل الحسية وجود وهو يستعمل  ند تعار (22
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هــي طريقــة شــائعة ا ســتعمال بــي  المعلمــي  الــاي  يعلمــو   :طريقــ  الحفــظ والتســميع -2 

اســـتادام هـــا  الطريقـــة، و لـــى الـــر م ممـــا  لياـــا مـــ  مساـــا يـــيمل   أســـيءالصـــغار، ولقـــد الت ميـــا 

مرعـــــي، )واســــتاداماا بصــــورة ج ئيــــة  األولــــاتطريقــــة تعلــــم مناســــبة يــــي لثيـــــر مــــ   إلــــىتحويلاــــا 

 .(42 :1001،الحيل 

 

 :(الشرح)لقاء مقترحات لتحسين اإل   -....20

ات مـــا ــــــــــــــــــــ  المقترحــات ومــ  هــا  المقترحهنــاا العديـــد مــ( الشــرح)لتحســي  طريقــة اإللقــاء  

 :يستي

يـي تسلسـل  أيلـار موضـو  الـدرا بصـورة متقنـة ودليقـة، وتاطـيط محتوياتـه، وتنظـيم  إ داد -7

 .منطقي، وترابط محلم

 .وضو الم ىلتوجيه انتبا  الط ب، و رل جوهر محتو  لقاءاإل ةاستثمار مقدم -2

 األيلـاريـي التفاصـيل لـد يطغـي  لـى  سـرافاإل  أل دم الترلي   لـى التفصـي ت الدليقـة،  -3

 .(220 ،1002:خضر) الرئيسية

عطــي ي  االــ الــااتلــف  ــ  يعطــي يــي الصــباح ي ا الــ لقــاءياإل لقــاءل ولــت اإل ىرا ــي أ  -4

وهلـــاا  اإلجـــا ةمعينـــة تاتلـــف  ـــ    تلـــا التـــي تلـــو  لبـــل  إجـــا ةيـــي المســـاء، والتـــي تبـــدأ بعـــد 

 .(221 :1001،سمارة)

 .المفاهيم، والتعميمات، والمبادئ المرتبطة بالموضو  إلىبا  توجيه ا نت -5

 .الرئيسية والمصطلحات لمستو  المتعلمي  األيلارمناسبة  -6

 .ةاليسالة ومتمشية مع لوا د اللغة العربية الفصحى بدرجة   لقاءتلو  لغة اإل أ  -1
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حس  ااتيار المـادة العلميـة بحيـم تلـو  واضـحة ومترابطـة، و يـر مفللـة، وتـستي يـي نقـاط  -1

 .(222-220 :1002،خضر)محددة وماتصرة 

 .   موم ا  ثابت ا  محفوظ ا  روتين إللقائاتجعل    -1

ل الـا لشـد انتبـا  ولـدلائق محـدودة لقـاءي بدايـة اإليـ الشـيءتلو   امضـا بعـل  أ حاول  -72

 .(172 :1007،م سال)الت ميا

 .مع بعضاا األيلاروربط ها   ارىإلى أا نتقال بوضوح م  نقطة  -77

 أ التاطيط  سـتادام الوسـائل التعليميـة    اسـتادام الوسـائل يثيـر انتبـا  المـتعلم ويجـب  -72

 .(221 :1001،سماره)يلو  هاا ا ستادام يي الولت المناسب 

، و ــدم الاــرو   ناــا وهــا  النقــاط تلــو  بمثابــة اارطــة لقــاءغطياــا اإليالنقــاط التــي  تحديــد -73

 .درسه هئإ طايسترشد باا المعلم يي 

 .تقسيم المادة بحيم تتوايق مع الولت الماصص للحصة الدراسية -74

مــ  الواجــب تغييــر نبــرات الصــوت للتفريــق بــي  مــا هــو ماــم واحــدة، بــل  ــدم الــتللم بــوتيرة  -75

 .(222 :1002،خضر) أهميةلل أهو  وما

نمـا ،اللتـاب المناجــي ى  يعتمـد بشـلل للـي  لـ -76 يضـيف معلومـات حديثـة لــي  أ يجـب  وا 

 .متابعتاا وأهمية ،شرحيشعر الت ميا بسهمية ال

لـــد  الت ميـــا  ـــ   ،يمتلـــا المـــدرا القـــدرة اللاييـــة  لـــي تلـــوي  صـــورة اهنيـــة مناســـبة أ  -71

يقتصـــر يقـــط  لـــي  وأ  ، يـــر مشــتتةوا  تلـــو  هـــا  الصــورة واضـــحة ومحـــددة و  ،المــادة الملقـــاة

 .(19 :1007 ،يوسف ،االحد)المادة  إلقاء
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يتـــرة راحـــة لصـــيرة بعـــد  ـــرل لـــل  نصـــر مـــ   ناصـــر المـــادة التعليميـــة بغـــرل إيجـــاد  -71

 إلــىلبــل ا نتقــال  ،لقــاءمــ  اإل األولالعبــر والتسلــد مــ  ياــم الجــ ء  ا صالتسمــل والتــدبر واســت

 .اآلارالج ء 

الحـــديم وشــد انتبـــا   رتابــة   الـــا مــ  شـــانه لســر  الشــرحاا طـــوال يتــرة النشــاط والحمــ -71

 .المتعلمي 

 أمـــامويظاــر  ،تنظــيم اســتعمال اللـــوح بشــلل يظاـــر المــادة الدراســية بشـــلل منســق ومتـــدر  -22

ولائمــة بالمفــاهيم الجديــدة  ،وبعــل الرســوم التوضــيحية األساســيةالطــ ب يامــا لــام  للمفــاهيم 

 .(222 :1002،خضر)

ثـــارةبعـــاد الملـــل مـــ  الـــ م  إل ،بعـــد مـــرور يتـــرة األســـئلةيرصـــة للمتعلمـــي  لطـــرح  إتاحـــة -27  وا 

 .(221 :1001 ،سمارة)المتعلمي   ىالدايعية لد

 .لقاءاإل أثناءردود يعل المتعلمي   إلىا نتبا   -22

 .تحرا المعلم داال  رية الصف -23

بصـورة تجعلاـم يسـتو بو  ويـدرلو   ،يتمل  الط ب م  المتابعـة حتىالتسني يي الحديم  -24

 .(222 :1002،خضر)ما يقال 

 .مرا اة المعلومات السابقة للطلبة -25

 .المتعلمي  الثقة بالنفا و دم الاوف ىلد علمينمي الم أ  -26

 .(40 :1001 ،الحيل  ،مرعي)تحايظ  لي التسلسل المنطقي للمادة  أ  -21

 .بالط ب أحياناالة السام والملل التي تحل بشاشة الوجه والمرح المحتشم إل الة ح -21

 .له إ ادةتوضيحا لما هو موجود يي اللتاب    لقاءلو  اإلي أ  -21
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 ،1002:خضـــر) وتـــدوي  الم حظـــات ،مناســـبة ألاـــا المـــالرات اإللقـــاءتلـــو  ســـر ة  أ  -32

221). 

 

خدم والمواقــف التــي ال تســت (الشــرح)اإللقــاء ســتخدم فيهــا يالمواقــف التــي  -20.4.1

 :(الشرح)لقاء فيها طريق  اإل 

 :التالي في المواقف  (الشرح)لقاء اإل  أسلوبيجب استعمال  -2.20.4.1

 . ند  رل معلومات جديدة للمجمو ة -

 . ند العمل مع مجمو ة لبيرة -

 . ند الر بة يي التعريف بطريقة جديدة يي التعليم -

 .إاا لا  ال م  الماصص محدودا -

 .(201 :2991،النعمي)يص مادة إاا لانت هناا ر بة يي تلا -

 . ند تلايص ما سبق دراسته ومعريته -

 .يي الندوات والم تمرات -

 .والتجاي ات المابرية األجا ة ند توضي   مل  -

رشاد ند توجيه  -  .(121 :1004،زيتون)مصادر المعرية  إلىالطلبة  وا 

 

 :في المواقف التالي  (الشرح)لقاء يجب عدم استعمال اإل  -....4..1

 .لعمل مع مجمو ات صغيرة ند ا -

 .المشارلة م  لبل المتدربي  أسلوب ند استادام  -

 . ند  رل موضو  معروف للجميع -
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مــــ  لبــــل بــــنفا البرنــــامج  درواالــــ اللثيــــر مــــ  إلــــىتعرضــــت  لــــد  نــــدما تلــــو  المجمو ــــة -

 (.201 :2991،النعمي)

 

 :(الشرح)لقاء لل  استماع المتعلم علمكيف يضمن الم -22.4.1

 :المتعلمي  إليه مناا استما علم إتبا  بعل النقاط لضما  يجب  لى الم 

 .األساسيةبحاجات ودوايع المتعلمي   (الشرح)لقاء ربط موضو  اإل -7

 .(الشرح)لقاء حماا حقيقي بموضو  اإل إظاار -2

 .(221 :1007،الحصري، العنيزي) (الشرح)لقاء توضي  الادف م  اإل -3

يســتادم اللغـة السـليمة، والبعــد  ـ  اســتادام اللغـة العاميــة  أ  الـتللم بسسـلوب المحادثــة بمعنـي -4

 .الغريب يي اللغة الفصحى أو

ي حـظ ردود يعــل  أ ، بمعنـي  (الشـرح) لقـاءاإل أثنـاءالمتعلمـي  المسـتمعي   أيعـال ردود مرالبـة -5

 .(222 :1007،سمارة)المتعلمي  ويتصرف بناء  لياا 

 .هالتطبيق  لي أو يطلب م  المتعلمي  نقد ما ليل، أ  -6

 .إلى المنالشة بشلل م لت (الشرح)لقاء ا نتقال م  اإل -1

 .(121 :2924،ريان)يللف أحد المتعلمي  بتلايص ما ليل  أ  -1

 .التفلير بما يقوله وما يترتب  ليه ويعقبه -1

 .تجنب اللوا م الملفتة للنظر -72

 .(222 :1007،زيالحصري، العني)المتعلمي   أماما  تناء بالولوف  -77
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 :الجيد لقيصفات الم -21.4.1

 :لدى الملقي بعل الصفات نالر مناا ما يستييجب أ  تتوير  

 .الغريب يي اللغة الفصحى أويستادم اللغة السليمة والبعد    استادام اللغة العامية  أ  .7

 .ي حظ ردود يعل المتعلمي  جيدا أ  .2

 .يي تصرياته ا  يلو  مت ن أ  .3

 .(222 :1007،سمارة) هالقدرة  لى تغيير نبرات صوتلديه تلو   أ  .4

 

 :(الشرح)لقاء عن استخدام طريق  اإل  المشكالت التي تحدث غالبا   -21.4.1

  :هناا بعل المشل ت التي تحدم  البا  أثناء اإللقاء ونلاصاا ييما يلي 

 .الل أو  يستطيع المتعلمو  ا حتفاظ بنصف المعلومات التي يسمعوناا  .7

 .(112 :1007،خطابي )تالر لل ما يقال  أوما   دم س .2
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 :الدراسي التحصيل  -7.1

لبيـــرة يـــي حيـــاة الفـــرد وأســـرته ياـــو لـــيا يقـــط تجـــاو  مراحـــل  أهميـــةالتحصـــيل الدراســـي او  

والحصـول  لــى الـدرجات التــي ت هلـه لــالا بـل لــه جوانـب هامــة جـدا با تبــار   ،ة بنجــاحاليـدراسـية متت

تحديــد الــدور ا جتمــا ي الــا  ســيقوم بــه  تــاليوالمانــة وبال ، اتيــار نــو  الدراســة اإلجبــار الطريــق 

ونظرتـــــه لااتــــــه وشــــــعور  بالنجـــــاح ومســــــتو  طموحــــــه  ،الفـــــرد والملانــــــة ا جتما يـــــة التــــــي ســــــيحققاا

 .(212 :1002،الحموي)

 

 :تعريف التحصيل -2.7.1

ميــة المدروســة والــا  يقــاا المــادة التعلي أهــدافالتقــدم الــا  يحــر   الطالــب يــي تحقيــق "هــو  

 .(29 :1002،القدومي) "يي ا اتبار التحصيليه يحصل  لي بالا 

الماـارات التـي التسـبت يـي إحـدى المـواد الدراسـية  أوالمعرية التي تم الحصول  لياـا "يعني  

 .(12 :1004،الصالح) "والتي تم تحديدها بواسطة درجات ا اتبار م  لبل المعلم

الطالـــب ومـــا يحققـــه مـــ   هه الواســـع لـــل مـــا يتحصـــل  ليـــســـب مفاومـــالتحصـــيل ح"ويعنـــي  

 "والابـــرات التعليميـــة التـــي مـــر باـــا انجـــا ات وتغيـــرات مر وبـــة يـــي معاريـــه ومااراتـــه نتيجـــة للعمليـــات

 .(12 :1022إسماعيل،)

المعريــــة الملتســــبة والماــــارة المتطــــورة يــــي موضــــو  دراســــي معــــي ، ويحــــدد بـــــدرجات "هــــو  

 .ا ثني  معا أوالمعلمي   ا اتبارات وتقديرات
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مـا يلتسـبه مـ  معلومـات وابـرات،  مقـدارأو ، األيـراد ىما يتم إنجا   م  التعلم لد مقدار هو 

 األهـدافبرنـامج تعليمـي، والتحصـيل يعنـي مقـدار مـا يتحقـق مـ   أومقـرر  أونتيجة دراسته لموضو  

 .(12 :1001،كنسارة) "صيليةالتعليمية، ويقاا  ادة بواسطة ااتبارات تعرف با اتبارات التح

مـــا التســـبه المـــتعلم مـــ  ابـــرات ومعـــارف وماـــارات ويـــتم لياســـه مـــ   مقـــدارأو حصـــيلة "هــو  

 :1001،نجـــم) " اتبـــار التحصـــيل أدائـــهاـــ ل مجمـــو  الع مـــات التـــي يتحصـــل  لياـــا التلميـــا مـــ  

701.) 

وللمــا  ،ينــةياضــع لشــروط مع هللــائ  الحــي   يحــدم ارتجــا  وللنــيــي ســلوا ا تغييــر"هــو  

 .(422 :1004،محمد) "تويرت ها  الشروط للما لا  التحصيل أيضل

يمارسـه بنـاء  لـى  أ ما يمل  للفرد  أ يقوم به يع ،  أ ما يستطيع الشاص " بسنهويعرف  

 .(22-27 :2997،ابوعالم، شريف) "التدريب والمرا 

الحقيقيــة يــي  اإل ــدادة الســلولية يــي وحــد األهــدافمقــدار مــا تحقــق  نــد الت ميــا مــ  "هــو و  

ا اتبـــار  يـــيمبحـــم الرياضـــيات نتيجـــة مـــرورهم بابـــرات تعليميـــة، ويقـــاا بالع مـــة اللليـــة للت ميـــا 

 .(477 :1021،الطراون ) "التحصيلي الا  يعد

التلميــا دراســيا مقاســا بالمعــدل الترالمــي العــام، والـــا   أنجــ  مــا " بسنــهيعــرف التحصــيل لمــا  

 .(17: 1020،المنابري) "مقررات التي درساا ا ل مرحلتهيعلا تحصيله يي جميع ال

 

 :التحصيل أدوات قياس -1.7.1

 :للتحصيل الدراسي بعل األدوات التي يتم لياا التحصيل    طريقاا مناا 
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 لــى  األداةمنظمــة لقيــاا  ينــة مــ  الســلوا وتحتــو  هــا   أو  مليــة أداة هــو :االختبــار -2 

 :1004،قطـامي)معـي   أداء أومجـال  أوتتوجـه نحـو ليـاا مفاـوم  الفقـرات أو، األسـئلةمجمو ة م  

174). 

ا ثنــي   أوالمــدرا  أويســتادم لجمــع المعلومــات  ــ  الطالــب إجــراء  أ وهــو  :التقيــيم -1 

 .األداء أو   طريق الم حظة  أومعا، ويلو  موضو يا، 

دامه يـي يحـص تقييمي يوضع م  لبل المـدرا،  سـتاإجراء وهو  :االمتحان المدرسي -1 

 .ط به

هو ااتبار يضعه المربيو  والمتاصصو ، ويجر   لـى نطـاق واسـع  :االختبار المقنن -4 

 .(100-197 :2927،خليف )دليقة  إحصائية ساليبلبيرة م  الت ميا، وتاضع أل أ دادو لى 

 أنوا ـه أهـمهـو ا اتبـار الـا  يصـح  بطريقـة موضـو ية، ومـ   :االختبار الموضـوعي -7 

 .اتيار م  متعددا 

الـــا  تقــار  درجاتــه مـــع درجــات الطلبــة الـــاي   ا اتبــار هــو :معيــاري المرجـــع اختبــار -2 

 .(122-120 :1001،الصراف)يشللو  مجمو ة معيارية 

معلـــ   إتقـــا  ىمســـتو  ىهـــو ا اتبـــار الـــا  تقـــار  درجاتـــه  لـــ: المرجـــع يمحكـــ اختبـــار -1 

 السـلولية األهـدافالا  تم تحديد  م   اإلتقا  ىمستو   مسبق ويادف للتسلد م  وصول الطالب لس

 .(174 :1004،قطامي)

 دايعيـــة المـــتعلم، لتقــديم أيضـــل مـــا إثــارةوهـــو ا اتبـــارات التــي يـــتم يياـــا  :األداءاختبــار  -2 

 .(19 :1021،مجيد)والحصول  لي ا لي درجة  إجابةم     ند
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 :التحصيل أنواع -1.7.1

ب الماـــارات والمعـــارف التـــي يقيســـاال ومـــ  أنـــوا  يـــتم التفريـــق بـــي  التحصـــيل الدراســـي حســـ 

 :التحصيل ما يستي

ــــاول الماــــارات المحــــددة تحديــــدا ضــــيقا  .7  أوالتحصــــيل المــــرتبط بالقــــدرات الدراســــية والتــــي تتن

 .التربوية ضيقة النطاق األهدافالمعلومات والحقائق الج ئية التي ترتبط ب

التربويــة  األهــدافلمرلبــة والتــي تــرتبط بالتحصــيل الــا  يتنــاول الماــارات العقليــة والمعرييــة ا .2

: مـــد  مثــل الفاـــم والتطبيـــق والتحليــل والترليـــب والنقــد والتـــاوق مثـــل واألوســعشـــمو   األلثــر

 .تفسير الجداول واستادام المعاجم ويام القراءة والفام الحسابي

طـــــرق حـــــل  أوالتفليـــــر النالـــــد  أوالتحصـــــيل النـــــاتج  ـــــ  التـــــدريب  لـــــى التفليـــــر المنطقـــــي  .3

م  الواض   ند هـاا الحـد تـاوب الفـوارق تـدريجيا   بتلار التفلير ا  أوالتايل  أوشل ت الم

 .(14 :2991،الكندري ؛الكناني)بي  التحصيل وا ستعداد 

 

 :مميزات التحصيل -4.7.1

 :التحصيل الدراسي مناا باا مي العديد م  النقاط التي يتهناا  

 .تسود  النظرية  البا إدرالينه إ .7

 .جاة تربوية مسئولةأو مدرسة  ىواد مقررة لدنه رسمي ياص مإ .2

 .الصفة السائدة لوسائله الرسمية لتابية إ  .3
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مـــادة ااتباراتـــه التـــي يعنـــي بتحصـــيلاا مـــ  الت ميـــا تنتمـــي  أ نـــه متاصـــص المحتـــو  أ  إ .4

 .(72 :1001،العكروتي) هلحقل معريي متاصص ومتفق  لي

 

 :التحصيل الدراسي أ مي  -....7

 :يي النقاط التالية ااراسي أهمية لبيرة يي جميع نواحي الحياةل ويمل  تلايصللتحصيل الد      

 لــى  ا  يعتبـر مظاــرا مـ  مظــاهر التحسـ  يــي مـدا ت، ومارجــات النظـام التعليمــي، وم شـر  .7

 .لفاءة هاا النظام

تلاي  الفرص التعليمية، وتملـي  لـل يـرد مـ  متابعـة مرحلتـه  مبدأيعتبر اير ضما  لتحقيق  .2

 .(72 :1002،لعماميا) التاليةبنجاح، واستمرار  للمرحلة الدراسية 

 .يعتبر مظارا م  مظاهر نجاح العملية التربوية، ونتيجة م  نتائجاا المر وبة .3

 .(220 :1021،العمروني)يعتبر م شرا هاما م  م شرات لفاية النظام التعليمي  .4

 .(10 :1022سماعيل،إ)التي يبني  لياا تقدم الشعوب ورلياا  األساسيةيعتبر الد امة  .5

نجـاح المعلمـي   ىارتفا  تحصيل الت ميا يعتبـر أحـد المعـايير الرئيسـية التـي تحلـم  لـى مـد .6

 .والمفتشي  التربويي  يي  ملام

 .يي المجتمع واإلنتا م  مظاهر التقدم، وتحسي  معد ت اللسب،  هو مظار .1

ممـــا يـــدل  لـــي رلــــي والتســـرب والتبـــاير يـــي النظـــام التعليمـــي،  اإلهـــدارانافـــال معـــد ت  .1

 .(72 :1002،لعماميا)المجتمع 

 

 :التحصيل الجيد أساليب -....2

 :هناا العديد م  األساليب التي ت د  إلى تحصيل جيد م  أهماا 
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 أوالممارسـة  أووهاا يعني لحدوم التحصيل  بـد مـ  التلـرار  :قانون التكرار والتطبيق -2 

  الشــعر مــ  لراءتاــا مــرة واحــدة بــل  بــد مــ  تلرارهــا   يحفــظ لصــيدة مــأ المــرا ، يــ  يســتطيع الفــرد

التطبيــق العملــي للمــادة الدراســية مــرتبط بتلرارهــا، والــا  أ  أيضــاويعنــي  ،(142 :2924،العيســوي)

بـــالتطبيق إ  الـــتعلم   يملـــ  حـــدوثاا  أنـــوا هنـــاا العديـــد مـــ   إ ي يـــد مـــ  تحصـــيلام الدراســـي لمـــا 

 .(11 :1022إسماعيل،)العملي لاا 

تلـــو  هنـــاا دوايـــع تـــديع الفـــرد نحـــو بـــال  أ لحـــدوم  مليـــة التحصـــيل  بـــد  :الدافعيـــ  -1 

تحقيــق هديــه بتوظيــف  إلــىالجاــد والطالــة لــتعلم الموالــف الجديــدة، والدايعيــة هــي التــي تقــود المــتعلم 

رصــد  الفــرد لنفســه   ا نجــا  الــا إلــىواتجاهاتــه وليمــه، للوصــول  وأدائــه ونشــاطهابراتــه ومعاريــه، 

 .(141 :1009،قطامي)الدايعية يجعل التعلم نشطا يعا  وحيويا  إلىستناد وا 

ويقصـد بـالا التـدريب المـو    لـي يتـرات متبا ـدة يتاللاـا يتـرات راحـة  :توزيع التمرين -1 

 إ  إلــىالملــل والتعــب ممــا يــ د   إلــىالتــدريب المرلــ  يــ د   أمــاليلــو  تعلماــا ألثــر ثباتــا ورســواا، 

 .(71 :1002ي،لعماما)ة للنسيا   رض هيلو  ما تعلم

يساــا المــتعلم يلــرة  امــة  ــ  الموضــو  المــراد دراســته  أ باــا  ويقصــد :الطريقــ  الكليــ  -4 

 .(149 :2924،العيسوي)ج يئاته وملوناته التفصيلية  إلىيي تحليله  يبدأللل ثم بعد الا 

معلومــات وماــارات مــ   هالتســب هــو  مليــة اســترجا  المــتعلم مــا :التســميع الــذاتي مبــدأ -7 

 .(71 :1002،لعماميا)وابرات بعد الحفظ بمدة لصيرة 

ا لتصـاد يـي الجاـد الـ  م لعمليـة  إلـىالمتعلم  إرشادويقصد به  :والتوجي  اإلرشاد مبدأ -2 

ااطئـة ثـم يضـطر  أساليبالتعلم و   طريقة يتعلم الفرد الحقائق الصحيحة منا البداية بد  م  تعلم 

 .(422 :1004،محمد) األاطاء لبال الجاد لمحو



 63 

ت يـد مـ  تحصـيله الدراسـي،  تعلمـهويقصـد باـا معريـة المـتعلم لنتـائج مـا  :معرف  النتـائج -1 

لـانوا يسـيرو  يـي  إ يحيط ت ميا  بصورة دائمة بنتائج تقويم تحصيلام للـي يعريـوا  أ و لي المعلم 

تع يــ  ود ــم جوانــب القــوة  جتاــا ثــم ، والــا مــ  اجــل تحديــد نقــاط الضــعف ومعال أمالطريــق الســليم 

 .(14 :1022إسماعيل،) وتنميته

التحصيل الجيد هو الـا  يقـوم  لـى النشـاط الـااتي للمـتعلم  أ  أ  :النشاط الذاتي مبدأ -2 

 .(421 :1004،محمد)و   طريق البحم وا ط   والتنقيب، واستا ص الحقائق 

يضـــل إاا لانـــت المـــادة منظمـــة ومرتبـــة يـــتعلم الفـــرد ويلـــو  تحصـــيله أ :قـــانون التنظـــيم -9 

 .وتلو  ل  متلام 

الملــا ، يسـال تعلماــا  أوالمتقاربـة يــي ال مـا  األمـور  أ بــه  ويقصـد :قـانون التقــارب -20 

 .(170 :2924،العيسوي) ملانيا   أو المتناثرة  مانيا   أوالمتبا دة  األشياء   

 

 :تقويم التحصيلقياس و  -1.7.1

ملونــات العمليــة التعليميــة، ويقصــد باــا  أهــمالتحصــيل الدراســي وتقويمــه مــ   تعــد  مليــة ليــاا     

مجمو ـة مـ   أوالعمليات التي تستادم يي ليـاا المعريـة والفاـم والماـارة يـي مـادة تحصـيلية معينـة، 

 .(12 :1022إسماعيل،)المواد 

دء التاطـيط لتعلـيم التقويم  نصر ماـم مـ   ناصـر المناـا  ويـت  م مـع العمليـة لتربويـة، منـا بـ     

جادته دليل رلـي النمـو المانـي للمعلـم، وياـدف التقـويم يـي ميـدا  التربيـة والتعلـيم  أ  مقرر دراسي، وا 

 واألنشـــطةبعـــد مـــرور الطالــب يـــي الابـــرات  ،التربويـــة الماططــة األهـــدافتقريـــر مـــا تحقــق مـــ   إلــى

 األنمــــاطمر ــــوب يياــــا يــــي تغييــــرات  إحــــدام إلــــىالتعليميــــة ترمــــي  األهــــدافالتعليميـــة، ولمــــا لانــــت 
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 :1001،ابوجـــادوا)تحديـــد الدرجـــة التـــي تحـــدم باـــا يعـــ   إلـــىيـــإ  التقـــويم ياـــدف ،الســـلولية للطلبـــة 

420). 

 

 :التربوي  لتقويم التحصيل الدراسي األ داف -....2

 :لتقويم التحصيل الدراسي العديد م  األهداف التربويةل نلاصاا يي النقاط التالية 

 . المتعلمي   لى ا ستالار والتحصيليعمل  لى تحفي   .7

انــه وســيلة يعالــة للــي يتعــرف المتعلمــو   لــى مــد  تقــدمام يــي التحصــيل الدراســي، و نــد  .2

ــــى درجــــة تقــــدمام، يــــا  الــــا يحفــــ هم  ــــىولــــوف المتعلمــــي   ل ــــد مــــ  التقــــدم  إل طلــــب الم ي

 .(111 :1001،منصور، التويجري، الفقي)

والتــي لانــت لاــا دراســته ي مناــا المــتعلم يــي معريــة مــواط  الضــعف والصــعوبات التــي يعــان .3

 .انعلاساتاا السلبية  لى تحصيله الدراسي

تقويم التحصيل الدراسي، يسا د المعلم  لي معرية مـد  اسـتجابة المتعلمـي ، لعمليـة التعلـيم  .4

مـ  طريقتــه يـي التـدريا، والولـوف  لــى نـواحي الضـعف التـي يعــاني  إيـادتاممـد   وبالتـالي

 .مناا المتعلمو 

ولما يتعرضو  له مـ  صـعوبات يـي  أو دهملمستويات تحصيل  األمور وأولياء اآلباءمعرية  .5

دراستام، بحيم يلونو  يـي المسـتقبل ألثـر اهتمامـا بمتابعـة دراسـتام وبتـوجياام ومسـا دتام 

 .(209-202 :1021،العمروني)يي مشل تام التعليمية 

 لـــى تتبـــع نمـــو المتعلمـــي  يـــي الابـــرة تقـــويم العمـــل التعليمـــي الاـــاص بـــالمعلم، يســـا د  إ  .6

التعليميــة، ويلــو  الــا  ــ  طريــق تلــرار ا اتبــارات التحصــيلية  لــى يتــرات منتظمــة  لــى 

 .مدار السنة الدراسية
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المسـتو  المطلـوب  إلـىلا  المتعلمو  لد وصلوا إاا  يسا د تقويم التحصيل  لى معرية، ما .1

التحصـيل الدراسـي لتقـويم طـرق التـدريا مـ  المملـ  اسـتادام نتـائج . يي التحصيل الدراسي

تحصــــيل دراســــي متفــــوق  إلــــىالتــــي يســــتادماا المعلمــــو ، يطــــرق التــــدريا الجيــــدة تــــ د  

 .(112-111 :1001،التويجري، الفقهي ؛منصور)

 

 :وسائل تقويم التحصيل الدراسي -....9

 :أهمااهناا وسائل متعددة لتقويم التحصيل الدراسي م   

 .أنوا ااا متحانات التحريرية والعملية بلاية ا متحانات الشفوية و  .7

التـــي تـــ د  يــــي  واأل مـــاليـــي بدايـــة لــــل درا  ةالتحضـــيري األســــئلة مثـــل :ومياليـــالتقـــويم  .2

 ،ابـوعالم).والاوايـات المرتبطـة يـي التحصـيل يـي المـواد الدراسـية ،الفصل والواجبات المن ليـة

2921: 74). 

 .الم حظة .3

 .لفردية والجما يةصية واللقاءات االمقاب ت الشا .4

 .(420 :1001،ابوجادوا)الطلبة ومشرو ات البحوم  تقارير .5

 

 :نتائج تقويم التحصيل -....20

 :إ  تقويم التحصيل الدراسي ي د  إلى العديد م  النتائج أهماا 

مـــا تحصـــل  ليـــه المـــتعلم مـــ  ابـــرة معينـــة  ىلـــى معلومـــات وصـــفية، تبـــي  مـــدالحصـــول   .7

 .بطريقة مباشرة

 .و  التعليمي للمتعلم، والا بمقارنة نتائجه بالنسبة للمتعلمي  يي مثل سنهمعرية المست .2
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الحصول  لى معلومات    ترتيب المـتعلم يـي التحصـيل الدراسـي، يـي ابـرة معينـة بالنسـبة  .3

 .لمجمو  المتعلمي  يي الصف الدراسي

 الحصـــول  لـــى معلومـــات  ـــ  نمـــو المـــتعلم مـــ  الناحيـــة التحصـــيلية يـــي يتـــرة معينـــة، حتـــى .4

نمــوا  أو، يتــابع هــاا النمــو ليعــرف مــا إاا لــا  هــاا النمــو طبيعيــا مســتمرا   أ يســتطيع المعلــم 

 .ولتيا متقطعا

ــــىالتوصــــل  .5 ــــة  إل معلومــــات تســــا د المعلــــم، يــــي  مــــل صــــورة نفســــية لقــــدرات المــــتعلم العقلي

 .(111 :1001،الفقهي ؛التويجري ؛منصور) والمعريية

 

 :مستوي التحصيل -....22

يعريــه  أ تحليـل مــا يجـب  إلـىمتميـ ة اســتنادا  أوت التحصــيل التـي تعـد مقبولــة تحـدد مسـتويا 

الطلبــة الـــا   أداءوالعيــة  ـــ  مســتو  ونو يـــة  أمثلـــة، وهــاا يتطلـــب تقــديم أدا  الطلبــة، ومــا يملـــنام 

 أساسـياتلعـب دورا  األداءيتض  للتحقق م  تملنام م  نواتج المحتو  لـالا يـإ  مسـتويات  أ يجب 

 التقـــويم يـــي ماتلـــف المـــواد الدراســـية أدواتطـــر مرجعيـــة لبنـــاء ا اتبـــارات، و يرهـــا مـــ  يـــي تقـــويم ا

 .(20 :1004،عالم)

 

 :علي التحصيل الدراسي للطالب وأثر اشخصي  المعلم  -....21

مـع ه تفا لـ أثنـاءالتـي يظارهـا   واأليعالشاصية المعلم  بارة    مجمو ة م  العادات  إ  

و  ،وأ مــالامواضــحا يــي ســلوا الطــ ب  أثرهــاات ماتلفــة تتــرا اليــام ويعبإنجــا  ماــ هوليامــاآلاــر، 

 المـواد تعلـم ريـل مـا يقـوم بـه مـ  تعلـيم و ـدم الر بـة  يـي أووالـتعلم منـه  األ مـال لـي هـا   إلبالام

هنــاا   لــة لويــة بــي  المظاــر الاــارجي للمعلــم والع لــة التــي  أ وهــاا يعنــي  ،التــي يقــوم بتعليماــا



 61 

ـــم هادئـــة ومحفـــ ة  ،تربطـــه بالطالـــب  هالطـــ ب  ليـــ إلبـــال إلـــىالـــا  ىدأيللمـــا لانـــت شاصـــية المعل

النجــاح وريــع التقــدم و  إلــىديــع المســيرة التعليميــة  إلــىممــا يــ د   ،وتقويــة   لــاتام معــه،وتعلقاــم بــه 

 .(211 :1004،نصراهلل) و لا الا صحي  تماما ،مستو  التحصيل الدراسي

ة الفــروق الفرديــة، مــ  تقصــيرهم يــي مرا ــا يصــيل الدراســيقــد يســام المعلمــو  يــي تــدني التح 

 األاليـــاء ـــدم بـــالام للجاـــود اللاييـــة وال  مـــة لتلييـــف طـــرق تدريســـام، ومنـــاهجام بشـــلل يناســـب و 

ــــالاء و  ــــدني يــــي و ومــــ  هــــم دو  المتوســــط وياــــتم المعلمــــمتوســــطي ال   بالطلبــــة او  المســــتو  المت

ريعاـــم للمســـتو  المتوســـط ويمنـــع هـــاا الطلبـــة  المرتفـــع محـــاولي  ىالمســـتو   مـــ  او ألثـــر التحصـــيل 

 :1001،بالشــيخ)مــ  مســتو  تحصــيل الصــف  إجمــا الــاء مــ  التقــدم بســر ة ممــا يــنقص  األلثــر

12). 

 

 :ضعف التحصيل الدراسي أسباب -....21

 :هناا العديد م  األسباب التي ت د  إلى ضعف التحصيل الدراسي م  أهماا 

 .ل الدراسيةلثرة  دد الت ميا يي الفصو  -7

 .متنو ة مصاحبة لمادة الرياضيات أنشطة دم وجود  -2

 .التربو  اإلشراف دم لفاية  -3

 .(11 :1004،المنصور).طرق التدريا التقليدية المستادمة يي المدارا -4

 . دم الت ام الط ب بالحضور والغياب له تسثير  لي مستو  تحصيلام الدراسي -5

 .(212 :1002،موسي)   ملية التعليم  ملية ترالمية التعليمية ألية الت ميا بالمادة الف -1

 .ة والجاد البشر اليالموارد المإهدار السنة وما يترتب  لي الا م   وا  ادةالرسوب  -1
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 :1022،الفــالح)السـوء ومصــاحبة الطـ ب للطلبــة المنحـريي  ومــا يترتـب  لـى الــا أصـدلاء -1

91). 

 أســــبابمـــ   ســــبباَ أيضـــَا تعتبــــر  ،يـــي مجــــال تاصصـــه هبه وضــــعفاليصـــفات المعلــــم وأســـ -72

 .ضعف التحصيل الدراسي

 .هالدايعية للت ميا للتعلم، و لى تر يبام وتشجيعام  لي إثارة دم لدرة المعلم  لي  -77

بــل المعلـم للت ميــا جعلـت مــ  المعلـم  ــام  ل ـدم تـويير المنــا  النفسـي وا جتمــا ي مـ   -72

 .(47 :1021،الرويعي)لط ب م   وامل ضعف التحصيل  ند ا

   أســبابهنــاا العديــد مــ  العوامــل األاــرى، التــي لانــت ســببا مــ   أ الدراســات  ألــدتلقــد  -73

 قلــــــي، ودايــــــع ا نجــــــا  ومفاــــــوم الــــــااتضــــــعف التحصــــــيل مناــــــا الــــــالاء العــــــام والضــــــعف الع

 .(221 :1021،العمروني)

يرصة لايية لتـدريب الت ميـا  لـى  دم تويير و  دم تمل  الت ميا م  الماارات األساسية  -74

 .الماارات العملية

 .(17: 1020،االسطل) ه دم امت ا المعلم اللفايات التعليمية المطلوبة من -75

 

 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي -....24

 :هناا العديد م  العوامل التي ت ثر يي التحصيل الدراسي أهماا 

والقــدرات التـــي يتمتــع باـــا الطالــب، والتـــي  ــادة مـــا  لانيـــاتاإلموهــي  :العوامــل العقليـــ  -2 

العوامــل المــ ثرة يــي التحصـــيل  أهــموهــي تعتبـــر مــ   ،(12 :1002،الدرســي)الــالاء  إلــىيشــار باــا 

هنــاا   لــة  أ  إلــى( 7111) دراســات  ديــدة يــي هــاا المجــال ييشــير صــال  أجريــتالدراســي ولــد 

 .(22 :1000،السنوسي)عقلية العامة وثيقة بي  القدرة  لى التحصيل والقدرة ال
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مامــــا  يــــي ريــــع  مســــتو   تحصــــيل  تــــ د   الــــدوايع دورا   :عوامــــل الدافعيــــ  والطمــــوح -1 

لـــاا اهــتم لثيـــر مـــ  البــاحثي   بالع لـــة  بـــي  التحصــيل  وبعـــل  وامـــل الدايعيـــة   ،وتفـــولام الت ميــا

 ودايعتيــه مســتو   طمــوح  المــتعلم  يارتفــا    ،نشــاطه التلميــا توجــه دوايــع أ  لــي ا تبــار ،للت ميــا 

دايعيــة  أ  إلــىتلنســو   وأشــار ،(19 :1002،الدرســي) وتفولــه الدراســي  هنجاحــ إملانيــة إلــى تــ د 

 إدراا ىمســتو تحقيــق النجــاح مقابــل تجنــب الفشــل و دايــع : التحصــيل تتولــف  لــي ث ثــة  وامــل هــي

لنســــبية للمامــــة مقارنــــة بالمامــــات ســــاولة المامــــة والقيمــــة ا أوالفــــرد لتحقيــــق النجــــاح تبعــــا لصــــعوبة 

 :1021،الزغلـول) النسـبية لـه أهميتاـاحيم يتولـف با ـم الفـرد للقيـام بمامـة مـا  لـي مـد   ،األارى

211). 

او  الوظــــائف القياديــــة  اآلبــــاء أبنــــاء إ  :عوامــــل المســــتوي االجتمــــاعي واالقتصــــادي -1 

ـــــو  تح ـــــة الاامـــــة يحقق ـــــاءصـــــي    دراســـــيا أيضـــــل مقارن ـــــاء بسبن ـــــة  اآلب مـــــ  او  المســـــتويات الوظيفي

يملـ  تجاهلـه يـي التحصـيل   للبيئـة المحليـة المحيطـة باألسـرة دورا  أ الـا  إلـىالمتواضعة، أضف 

المسـتو  )الدراسي، لتسثير الحي السلني ومـا يتضـمنه مـ  مـ ثرات نو يـة، اجتما يـة وثقاييـة متعـددة 

وهاا ما يقصـد بالعوامـل ا لتصـادية وليفيـة  إجما والشار   واأللرا وأثر الجيرا  ( الحضار  للمحيط

 .(17 :1001،بالشيخ)تسثيرها 

يـــي التحصـــيل الدراســـي، حيـــم  األســـرة حيـــم تتمثـــل العوامـــل ا جتما يـــة يـــي توضـــي  دور 

با تبارهـا السـياق  إلياـاتلعب دورا بشلل ألثر  مومية ييما يعرف بالتطور المعريي م  اـ ل النظـر 

هــاا التطــور المعريــي  إلــىعــيش ييــه المــتعلم، ومــ  هنــا   يملــ  النظــر الثقــايي وا جتمــا ي الــا  ي

الســياق الثقــايي وا جتمــا ي يلعــب دروا لبيــرا  أ بمعــ ل  ــ  هــاا الســياق، ويــي هــاا يــر  ييجوســلي 

 .(442 :1001،ابوجادوا)يوثر  لى تحصيل المتعلم  وبالتالييي التطور المعريي 
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ة وثيقــة بــي  المعلــم والتحصــيل يــالمعلم الــوا ي هنــاا   لــ :عوامــل تتعلــق بــالمعلمين -4 

الا المعلم الا  يسـتغل ايجابيـات المـتعلم لتلـو  مـدا   نيـا لتحسـينه يـي  هو ،قظ المتسل   لمياالي

حالــة مــ  حــا ت الفشــل  أ يــي  اإلملــا ويبعــد المــتعلم لــدر  ،وااصــة الســلبية مناــا، أاــرىجوانــب 

ية المناسبة والوسائل التعليمية المشولة ومرا اتـه للفـروق م  ا ل استادام طرق التدريس  ،واإلحباط

و بـد  ،(277 :1004،الظـا ر) التعليميـة بـي  المتعلمـي   وتايئـة المنـا  التعليمـي المناسـب للمتعلمـي 

مناـــا لـــدرات الفـــرد ،حـــد مـــا بالعديـــد مـــ  العوامـــل األاـــرى  إلـــىلتحصـــيل يتـــسثر ا أ  إلـــىاإلشـــارة مـــ  

 .وضوحاا والتغاية الراجعة ىومد األهدافو وابراته السابقة  وميوله

تــ ثر طريقــة معاملــة الوالــدي  ألبنــائام  لــى مســتو  تحصــيلام  :عوامــل متعلقــ  باألســرة -7 

، يـ ثرا  إيجابيـا يـي انجـا هم أنشـطتامالدراسي، يالوالدا  اللـاا  ياتمـا  بحيـاة أبنـائام، ويشـارلا  يـي 

لاـم مـ  إملانـات ماديـة  هتتيحـ  يـة ونفسـية ألبنائاـا، ومـام  بيئة اجتما األسرة  ما توير  ا  و  ،الدراسي

 لــي مســتو  التحصــيل  وبالتــالييــ ثر يــي اســتقرارهم النفســي وا جتمــا ي  ،تلبــي متطلبــاتام الدراســية

 .(170: 1002،حمادة)لديام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 :الرياضيات  -2.1

 اإلنسـا طـت ارتباطـا  وثيقـا بحيـاة حد الجوانب العلمية المامـة التـي ارتبأعد  لم الرياضيات ي          

حيـــاتام  أمـــورولـــد درا العـــرب الرياضـــيات يـــي ماتلـــف  ،يـــي تطـــور بقيـــة العلـــوم أثرهـــا إلـــى إضـــاية

مثــل  للثيــرة أســماء لياـا  وأطلقــواوتعـرف الرياضــيات منــا القـدم بــسم العلــوم  ،(7 :2999،المتشــداوي)

يومنــا هــاا حيــم   ىحتــ ة القــر  العشــري منــا  بدايــ وأهميتاــاالرياضــيات  دور مللــة العلــوم ولقــد بــر 

 أ أ  لــوجي أل  دولــة والتلنو الحقيقــي للتقــدم العلمــي يــي  لــم الرياضــيات هــو المقيــاا لــا  التقــدم 

 :1022،خــرونآصــبره و )يعنــي التقــدم يــي جميــع  يــرو   العلــوم األاــرى التقــدم يــي  لــم الرياضــيات 

9). 

لــف العلـــوم األاـــرى، يــرل  لـــى المدرســـة وا  التطــور الـــا  حصـــل يــي الرياضـــيات ويـــي مات     

تطــورا يــي نو يــة ومضــامي  الرياضــيات التــي تتناولاــا المنــاهج يــي ماتلــف المراحــل الدراســية، والــا 

 اليتماشــــيا مــــع التغييــــرات المســــتمرة يــــي حقــــول المعريــــة ومرا ــــاة لحاجــــات الفــــرد يــــي العصــــر الحــــ

 .(229: 1020،رمضان)

                                                                                    

 :تعريف الرياضيات -2.2.1

والرمــو  والعمليــات  الــا العلــم الــا  يتعامــل مــع اللميــات المجــردة مثــل العــدد والشــلل"هــي  

 .(17 ،1002:سالم ) "الدراسة المنطقية للشلل والتنظيم واللم نااأ ى  ير يوبعل الرياضي

لعبـــة يضــــع يياـــا ال  بـــو  لوا ــــدهم ولـــد   يلعبــــو  أل  "الفلســــفي  الرياضـــيات بمفاوماـــاو  

يــ د  الــا  أ لا ــدة بشــرط  أيــة ـرل  يــر اللعــب طبقــا للقوا ــد ولــد يغيــر أ    ــب يــي أ  ولــت 

 .(179 :1001،الطويل) "لوا د متنالضة إلىالتغيير 
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 أيضـاا تتصـل الا العلم الدليق الا  يتصل بالقياا والحسـاب والتشـاف الع لـات لمـ"هي و  

 .(21 :1009،المليجي) "بمسائل الفراغ

بيئـــة لاـــا أصـــولاا وتنظيماــا وتسلســـلاا تبـــدأ بتعـــابير  يـــر معرويـــة ثـــم لمعريـــة منظمـــة "هــي و  

 .(477: 1021،الطراون ) "نظريات وتعاميم ونتائج إلىتصل  أ  إلىتتلامل 

ــــا "هــــو   ــــا العلــــم ال ــــات الحســــابية  ال ــــة والقيــــاا  أويشــــمل العملي جــــراءوالحســــاب، العددي  وا 

جانـــب القـــدرة  لـــى التفليــر وحـــل المشـــل ت، مـــ  اـــ ل  إلــىالعمليــات الحســـابية والاندســـية والجبـــر 

 .(27: 1004،العك ) "استادام المفاهيم والرمو  والقوا د والقواني 

ـــة للقيـــاا ومناـــا مـــا تلـــو  لميـــة "هـــو و   ـــم يـــدرا المقـــادير القابل   لـــات ســـواء لانـــت  أو ل

 .(210: 1020،رمضان) "هما معا   أوة منفصل أومتصلة 

 إدرااوانــه  لـم ترالمـي يتطلــب ياـم ال حـق منــه  ، لـم  قلـي مجــرد مـ  المحسوسـات "هـو و  

 لــم  بطبيعتــه ألنــهوتتلــو  الرياضــيات مــ  المفــاهيم المجــردة  ،الســابق مــ  الــتعلم ياــو  لــم تسلســلي

 .(229: 1007،واخرون،البطاين ) "ترالمي مترابط لل مرحله منه مبنية  لي المراحل السابقة له

 

 :تدريس الرياضيات أ داف  -1.2.1

 :العام  األ داف أوال    

 :والتي تتضم  تحقيق األهداف التالية 

 .تنمية القيم ا جتما ية والتربوية للت ميا م  ا ل ابرات تعليمية .7

 .(12 :1001،بدوي)تنمية نواحي التفلير الرياضة الماتلفة للطفل  .2

ـــــر الســـــليمة مـــــ  اـــــ ل دراســـــة   لـــــى يتمرســـــوارصـــــة للت ميـــــا لـــــي الف إتاحـــــة .3 طـــــرق التفلي

 .الرياضيات
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 .حل المشل ت أسلوبالت ميا  لى التساب الماارة يي استادام  ةمسا د .4

الت ميا  لى التعرف  لي أثر الرياضيات يـي التطـور الحضـار  لإلنسـا ، والتسليـد  ةمسا د .5

 .ي الولت الحاضرالرياضيات يي ادمة المجتمع ي أهمية لى 

 .الت ميا  لي تلوي  ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات و لى تاولاا ةمسا د .6

 ســــتيعاب مــــا يدرســــه مــــ  رياضــــيات،  ةال  مــــالت ميــــا  لــــى التســــاب الماــــارات  ةمســــا د .1

 .(220: 1004،شوق)جديدة ولللشف      لات 

 :الخاص  األ دافثانيا 

 :ليةوالتي تتضم  تحقيق األهداف التا 

 .هاستمراريتالتساب القدرة  لى التعلم الااتي والمحايظة  لى  .7

 .(171 :1002،صالح)ومية اليالتعرف  لى مجا ت تطبيقات الرياضيات يي الحياة  .2

 .تنمية القدرة  لى اللشف وا بتلار وتعويد التلميا  لي  ملية التجريد والتعميم .3

راســـتاا حتـــى يملـــ  الـــق جيـــل مـــ  الت ميـــا نحـــو تـــاوق الرياضـــيات ود ىتلـــوي  ميـــول لـــد .4

 .(11 :2924،خضر)الرياضيي  والباحثي  العلميي  

مســا دة الت ميــا  لــى التعــرف  لــي دور الرياضــيات يــي التطــور الحضــار  لإلنســا  ســواء  .5

يــــي الماضــــي مــــع التسليــــد  لــــي دور الرياضــــيات يــــي المجتمــــع المحلـــــي  أويــــي الحاضــــر 

 .(211 :2927،خليف )

 .التسلد م  صحة القضايا التي يعتمد  لياا يي اتااا القراراتمسا دة الت ميا يي  .6

ــــا  لــــى التســــاب الماــــارات ال  مــــة  ســــتيعاب مــــا يدرســــه مــــ  رياضــــيات  .1 مســــا دة الت مي

 .(221 :1004،شوق)ولللشف      لات جديدة 
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بعيـــدة  ـــ   األساســـيةوالمصـــطلحات التـــي بواســـطتاا تـــتم العمليـــات  األيلـــارب تعريـــف التلميـــا .1

 .اآللية الحلول

ـــــــة الجانـــــــب الوجـــــــداني لـــــــد .1 ـــــــا  يســـــــا د   لـــــــي ا  تمـــــــاد  لـــــــ ىتنمي  هنفســـــــ ىالمـــــــتعلم ال

 .(12 :1002،نبعاويالي)

 

 :خصائص الرياضيات -1.2.1

 :لقد حدد الماتصو  العديد م  اصائص الرياضيات وهي 

 .والعالمي يالرياضيات لغة يمل  استاداماا  لى المستو  القوم .7

 .ية المجتمعيةالثقا أبعادالرياضيات أحد  .2

 .(21 :1020،السعيد، عبد الحميد)لتنمية التفلير  أداةالرياضيات  .3

ــــالرياضـــيات تاضـــع لقوا  أ  ىالرياضـــيات لغـــة مجـــردة بمعنـــ .4 د محـــددة والتجريـــد صـــفة مـــ  ـ

 :1007،ســــالم )د يعنـــي صـــعوبة الــــتعلم ـالتجريــــ أ صـــفات الرياضـــيات ولــــيا بالضـــرور  

22). 

 .ر باستمرار وهي متطورة ومتقدمةالرياضيات لغة حية تتطور وتتغي .5

بعـل  إضـايةالشـلل ويملـ   أوالرمـ   أوالرياضيات لغة تعبيرية يمل  التعبير  ناـا بالرسـم  .6

 .(24 :1007،سالم )لالملعبات  لاا الوسائط التعليمية الرياضية

 .ويام المحيط الا  نعيش ييه األيلارمامة لتنظيم  أداة .1

 .(211: 1020،رمضان) يام البيئة والسيطرة  لياا طريقة يي البرها  المنطقي تسا د يي .1
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 :مراحل تطور الرياضيات -4.2.1

ماتلفــة القديمــة  أطــوالاات  ،مراحــل متميــ ة أربـع إلــىيملـ  تقســيم مراحــل تطــور الرياضــيات  

 :اآلتيالحديثة والمعاصرة نلاصاا يي والوسطي و 

ع ــــالقـر  الساببدايـة  حتـىالقـدم مـ   صـور سـحيقة يـي  وتبـدأة ـــالقديم :ىــاألولالمرحل   -2 

 .رـــ ش

 .م7122  ام حتىم 7622  امم   وتبدأ ــىالوسط : ـالمرحل  الثاني -1 

 .ي رياضيات القر  التاسع   شرــالحديثة وه : ـالمرحل  الثالث -1 

 (.12: 2927،خليف ) ري شـرة وهي رياضيات القر  العـوهي المعاص : ــالمرحل  الرابع -4 

 

 :صعوب  الرياضيات -7.2.1

 البــا مــا  أناــاوشــيو ا، حيــم  أهميــةصــعوبات الــتعلم  أنمــاطتمثــل صــعوبة الرياضــيات ألثــر  

تبـــدأ يـــي المرحلـــة ا بتدائيـــة، وتســـتمر حتـــى المرحلـــة الثانويـــة، وربمـــا حتـــى بدايـــة المرحلـــة الجامعيـــة، 

 .(22: 1004،العك ) ومية والمانيةاليحياة الفرد  إلىويمتد تسثيرها 

العمليـات   إجـراءصـعوبة  أو ،لصـور أو  ـــ ج إلـىا يشـير مصـطل  صـعوبة الرياضـيات لمـ 

لىو ة ـــالحسابي  .(124: 1020،ملحم)صعوبات حادة يي تعلم واستادام وتوظيف الرياضيات  ا 
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 :مفهوم صعوب  الرياضيات  -2.7.2.1 

  الت ميــا ممــا وهــي تعنــي  ــدم القــدرة  لــى اســتيعاب المفــاهيم والع لــات الرياضــية لفئــة مــ 

، و ـــدم تملـــنام مـــ  حـــل التمـــاري  إلـــيام المعرييـــة لمـــادة الرياضـــيات بالنســـبة األهـــدافيعيـــق تحقيـــق 

 .(242: 1009،افعياليالمجيدل، )الرياضية المرتبطة بدروسام بدلة وماارة 

اســـتادام  إلـــى لـــى هـــا  الصـــعوبة  ســـر العمليـــات الحســـابية، ألناـــا تحتـــا   أحيانـــاويطلـــق  

ة  لـي التمييـ  الصـحي  لاـا  الرمـو ، وتظاـر صـعوبة تعلـم الرياضـيات يـي  جـ  اليـرة  الرمـو  ولـد

 .(21: 1004،العك )والعمليات الحسابية بشلل صحي   األرلامالتعامل مع    الت ميا 

العوامل التي ت ثر سلبا يي  مليـة تعلـم الرياضـيات ولـد تلـو  سـببا يـي للـق الرياضـيات  أناا 

المناــا  واللتــاب  أوالعوامـل المتعلقــة بمعلــم الرياضـيات  أوالطالـب نفســه  إلــى لـد  الطلبــة ولـد ترجــع

 .(22: 1001، المعشني) المدرسي

 

    :مجاالت صعوب  الرياضيات  -1.7.2.1

 :التاليةتظار صعوبة تعلم الرياضيات يي المجا ت  

 الفام الحسابي وا ستد ل العدد  والرياضي .7

 .بية والرياضيةومعالجة العمليات الحسا إجراء .2

 .(21: 1004،العك ) ويام المفاهيم والحقائق الرياضية إجراء .3
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 :صعوبات تعلم الرياضيات -1.7.2.1

 :لتعلم الرياضيات م  أهمااهناا العديد م  الصعوبات  

الصــــعوبات الناجمــــة  ــــ   وامــــل اارجــــة  ــــ  نطــــاق المتعلمــــي  مثــــل المنــــاهج  يــــر  .7

 .لتدرياولغة التعليم وضعف طرق ا ،الم ئمة

الصعوبات الناجمة     وامل داالية مثل العوامل المرتبطـة بـالنمو المعريـي والوجـداني  .2

 .عبد الفتاح ورد في(: 210 :2924،موريس)لسيراد  للدارسي وا جتما ي 

 .صعوبات يي تعلم المفاهيم الرياضية وما يتعلق باا م   مليات حسابية .3

المتعلـق بالنظـام اللغــو  الاـاص بالحســاب الصـعوبة العامـة يــي الرمـو  اللغويـة وااصــة  .4

 .(179 :1004،الظا ر)

 .الصعوبات يي الاالرة وا حتفاظ بالحقائق الرياضية .5

 .(211 :1007،خرونآالبطاين  و ) لى صورة صحيحة  األرلامصعوبة يي لتابة  .6

لنفسـية التـي يعـاني مناـا بعـل الت ميـا لـالاوف والقلـق، و ـدم القـدرة  لــى االصـعوبات  .1

ل مــع المعلمــي  و م ئاــم ممــا يجعــل تلــيفام صــعبا، ويعيــق لــدرتام  لــى التعلــيم التعامــ

 .(12: 1004،العك )
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 :تعريف التحصيل في الرياضيات  -2.2.1

مــا يســتطيع التلميــا التســابه مــ  اــ ل مــا يمــر بــه، مــ  ابــرات يــي الرياضــيات " بسنــهرف يع ــ 

 .(119: 1001،الخزندار؛ عفان) "متلاملة أنشطةالتي تقدماا المدرسة يي شلل 

 

 :ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات  -2.2.2.1

مـ  الدرجــة % 52لــل مـ  أيلـو  معــدل درجـات التلميـا يــي مـادة الرياضـيات  أ "وهـو يعنـي  

 .(9: 1020،سطلاأل) "الناائية

 

 :تدني التحصيل في الرياضيات أسباب -1.2.2.1

 :ة أهمااإ  أسباب تدني التحصيل يي الرياضيات لثير  

 –الضـــــرب –الطـــــرح –الجمـــــع) األربعــــة األساســـــيةمــــ  الماـــــارات  ت ميـــــا ــــدم تملـــــ  ال .7

 .(القسمة

 .التعليمية المطلوبة منه ياتافالل دم امت ا المعلم  .2

 . دم تلبية المناج لحاجات واهتمامات الطلبة ومستوياتام .3

 .(17-14: 1020،سطلاأل) يي السنوات السابقة  تلمياال إ دادضعف  .4

 .(يي الفصول ت مياا دحام  دد ال)ية الط بية اللثا .5

 .ارتفا  نصاب المعلم م  الحصص .6

 . دم استعمال المعلم لألجا ة والوسائل التعليمة الحديثة والمناسبة .1

 .(1 :1020،حرزاهلل ؛بركات)  دم تاصص المعلم يي مادة الرياضيات .1
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 :خطوات مقترح  للحد من تدني التحصيل في الرياضيات -1.2.2.1

 :الاطوات التي تحد م  تدني التحصيل يي الرياضيات نلاصاا يي التالي هناا بعل 

 .المتابعة المستمرة للت ميا يي لل حصة .7

 .يي مادة الرياضيات أبنائامليفية متابعة  إلى ملتوجياا األمور أولياءا جتما  مع  .2

 .دراسة نتائج الت ميا والتعرف  لى نقاط القوة والضعف يي مادة الرياضيات .3

الـدورات  إلامـةبمعلمـي مـادة الرياضـيات مـ  اـ ل  وا هتمـامدام الوسائل التعليميـة استا .4

 .التطويرية

 .التنو  يي استادام طرق التدريا .5

 يــر صــحيحة، وتشــجيعه للوصــول  إجابــة أجــابالحصــة حتــى لــو  أثنــاءتشــجيع التلميــا  .6

 .للحل الصحي 

 .(12: 1020،االسطل) .ا اهنيا ونفسيا لمادة الرياضياتتايئة التلمي .1

 

 :الحواس وتعلم الرياضيات -1.2.1

 واألشـلال األلـوا يي تعلم الرياضيات للحاسة الواحدة  دة ماام يحاسة النظر تستادم لـتعلم  

يجـــب  نـــد انتقـــاء الوســـائل  إنـــهلحاســـة اللمـــا دورا يـــي تعلـــم نو يـــة المـــواد لمـــا   أ لمـــا واألحجـــام

تسا د الطفـل  لـي أدراا الااصـية التـي لنستادماا التي  األشياءمجمو ة  أ  إلىننتبه  أ التعليمية 

الــاي   ملــوا  لــى  األوائــلالمربيــة ماريــا منتســور  لانــت مــ   أ يــدرلاا الطفــل ونــالر هنــا  أ نريــد 

 .(214 :1002،سليم)تنمية الحواا و  لة الا بتعلم الرياضيات 
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 :يكون الطفل أكثر استعدادا لتعلم الرياضيات ىمت -2.2.1

الرياضــيات بشــلل أيضــل وبصــورة ســليمة  نــدما يــتم الــا يــي موالــف حياتيــة  طفــالاأليــتعلم  

لعــاب الرياضــيات تلعــب أ أ   يســتادمو  الرياضــيات يــي حــل مشــللة حقيقــة، ولاــاا نجــد سحقيقــة، لــ

 أساســـــياتيتعلمــــو   األلعـــــاب األطفــــاليحـــــي  يمــــارا  ،الرياضــــيات األطفــــاليــــي تعلـــــم  متميــــ اَ  دوراَ 

 ،تعـد ابـرات مشـولة وممتعـة لألطفـال األلعـاب  إي األولاتلعية، ويي نفا الرياضيات يي موالف وا

 .(12 :1001،النعواشي)يتعلمو   أنام  يدرلو   يإنامومع الا 
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 :مفهوم التعليم االساسي -1.1

نتيجة لتطور المعرية ظارت ا تجاهات والمصطلحات التربويـة، التـي  يـرت الـنظم التقليديـة  

لـــيم وأهدايـــه، ومـــ  تلـــا المصـــطلحات التربويـــة الحديثـــة مفاـــوم التعلـــيم ا ساســـي، الـــا  يعـــد يـــي التع

باـــا الـــدول المتقدمـــة، منـــا يتـــرة طويلـــة، ولـــد اتســـع مجـــال هـــاا  أاـــاتإحـــدى الصـــي، التعليميـــة التـــي 

م مـ  ، ويتجـه للترليـ   لـى الـتعلاإل ـداد ما يوق دائرة التعليم ا بتدائي، ليشمل التعلـيم  إلىالمفاوم 

 .(20 :1004،بوشنيف)جانب التعليم م  اجل التثقيف  إلى، واإلنتا اجل الحياة 

رتلــــ   لياــــا التــــي ت األساســــيةا بتــــدائي  القا ــــدة  أو اإلل امــــي أوويعتبــــر التعلــــيم ا ساســــي  

الملــو   ييالتربيــة والتعلــيم  يــي معظــم بــ د العــالم يحــددها الســلم التعليمــ ،ىاــر المراحــل التعليميــة األ

 ،مرحلـة التعلـيم الثـانو   ثـم مرحلـة التعلـيم الجـامعي ،مرحلة التعليم ا ساسي :   ث م مراحل وهيم

ســــلم أ الصــــا دة األجيــــاللانــــت  مليــــة تنشــــئة  ىالــــو  األساســــية أووللمــــا لانــــت المرحلــــة ا بتدائيــــة 

 .(29: 2922،جغيني)

 

 :ساسيتعريف التعليم األ  -2.1.1

الصــف  إلــى األولوتتضــم  تســع ســنوات أ  مــ  الصــف إحــدى مراحــل التعلــيم العــام "هــي  

 .(2 :1007،دياب) "سنة( 75 إلى 6)الطلبة يياا بي   أ مارالتاسع وتتراوح 

تعليميـة متنو ـة وهـا   أهـدافالعملية م  اجل تحقيق  سلسلة مدروسة م  الولائع"ارة     ب 

ا جتما يـــــة  بـــــاألدوارالقيـــــام و  ،الـــــ  م لمواجاـــــة الحيـــــاة دنـــــىحـــــد األبا تبارهـــــا ال ،أساســـــيةالسلســـــلة 

 .(14: 1000،بن فضل) "وا لتصادية المطلوبة

                             .(1 :1002،الددا)وحتى نااية الصف العاشر  األولم  الصف تبدأ التي  الدراسية هي المرحلة
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حتــى الصــف التاســع، وهــي  األولالصــف  مرحلــة تعليميــة مــدتاا تســع ســنوات تبـدأ مــ "هـي و  

ل اميــةمجانيــة  حتــى الصــف الرابــع، والثانيــة مــ  الصـــف  األولمــ  الصــف  ىولــتشــمل حلقتــي  األ وا 

 .(470 :1020،الدرويش) ."الااما حتى الصف التاسع

، والعريضة لتعليم جميـع الناشـئة مـ  األساسيةالا النو  م  التعليم الا  يشلل القا دة "هو  

الســـلوا  وأنمـــاطبالقـــدر الضـــرور  مـــ  لـــيم  ســـ  السادســـة وحتـــى الاامســـة  شـــر، باـــدف ت ويـــدهم

 .(17 :1002 ي،زوب) "والمعارف، والابرات والماارات العلمية

 

 :التي تحققها مرحل  التعليم األساسي األبعاد -....1

 :هناا العديد م  األبعاد التي تحققاا مرحلة التعليم األساسي أهماا 

 .مي  حاجات التعلم األساسيةست .7

 . اميإلالتعليم األساسي  .2

 .(92: 1004،المتبولي ،البسام) يمل  الت ميا م  ا ناراط يي العمل .3

 

 :التعليم االساسي أ داف -1.1.1

 :تتلاص أهداف التعليم األساسي ييما يلي 

تـــويير الحـــد األدنــــى الضـــرور  مــــ  المعـــارف والمفــــاهيم، وتايئـــة المنــــا  الم ئـــم  لتســــاب  .7

 .الماارات وا تجاهات ال  مة

 . ادات سلولية إلىتجاهات والقيم المر وب يياا م  لبل المجتمع، وتحويلاا بلورة ا  .2

 أيـــدياميعام  لـــى اســـتعمال تنميـــة المرونـــة العضـــلية والحـــا الحرلـــي لـــد  الت ميـــا، وتشـــج .3

 .(11-12 :1002،الورفلي) وحواسام
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  اـ ل المحليـة، مـ أولا دة مشترلة بي  المتعلمي  بحيم   تتجاهل الثقايات البيئيـة  إيجاد .4

 .التي تستادياا ها  المرحلة واألنشطةالبرامج 

ملاناتـــه يـــي ياـــم البيئـــة  أ  ىمـــواط  لـــادر  لـــ إ ـــداد .5 يلتشـــف نفســـه، وا  يســـتادم لدراتـــه وا 

 .(21 :1004،بوشنيف)بالفائدة  اآلاري  ىو ل همحيطة به وتنميتاا، بما يعود  ليال

مار ميـولام نحـو اللعـب يـي مجـا ت الت ميا،    طريق استث ىتنشيط القدرات ا بتلارية لد .6

 . مل، ونشاط مثمر طبقا لنمو لدراتام العقلية والجسمية

الفــرد للمواطنــة الصــالحة بحيــم يلــو  لــه شاصــيته المتلاملــة، مــ  النــواحي الجســمية  إ ــداد .1

 .(11 :1001،المسماري) والعقلية والسلولية والروحية

بمــا يعــود بــالنفع  لــيام و لــي  هواســتغ ل ،تعويــد الت ميــا  لــي ا ســتفادة مــ  ولــت يــرا ام  .1

 .مجتمعام 

ــــي احتــــرام العمــــل  .1 للتليــــف مــــع مجــــتمعام  ا  ــــدادهمه، و دو  وممارســــتاليــــتنشــــئة الت ميــــا  ل

 .(100: 1002،قعير) هيي ادمت واإلساامالمتطور 

 

 :مميزات التعليم االساسي -4.1.1

 :اا ما يستيهناا العديد م  الممي ات التي تمي  التعليم األساسي م  أهم 

 .الفرد لي يلو  مواطنا منتجا يشارا يي العمل والتنمية إ داد .7

 .(29 :1002،الورفلي)دو  بتشجيع الصنا ات الحريية الياحترام العمل  .2

 .ووطنه هرضسربط التعليم بالمجتمع والا بتعميق ارتباط الفرد ب .3

ة وا هتمـــام بمصـــادر تعـــدد مصـــادر المعريـــة وا هتمـــام بـــالموالف والابـــرات المانيـــة، والتقنيـــ .4

 .(11 :1001،المسماري)المعرية التي تفوق اللتاب المدرسي 
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ربــط التعلـــيم  نـــد الناشـــئي  بالحيـــاة ووالـــع بيئـــاتام،  ـــ  طريـــق التعلـــيم الحريـــي، الـــا  يتنـــو   .5

 .بتنو  البيئات

 .م  التعليم التاليةالمراحل  إلىتعليم ي د   .6

 .(22 :1004،بوشنيف)يجمع بي  التعليم النظر  والعملي  .1

 

 :التي يبني عليها التعليم االساسي األسس -7.1.1

 :هناا بعل األسا التي يبنى  لياا التعليم األساسيل نلاصاا ييما يلي 

 اية التربية يـي مدرسـة التعلـيم ا ساسـي، هـي ادمـة الفـرد  أ  إاانفتاح المدرسة  لى البيئة  .7

 .والمجتمع

 .يم  نصرا جوهريا يي العملية التعليميةالتقويم المستمر حيم يتاا التعليم ا ساسي التقو  .2

 .(22 :1002،الورفلي) قمل المعرية وربط النظرية بالتطبيتلا .3

 .ا  تماد يي مدارا التعليم ا ساسي،  لى التعليم الااتي و لى الممارسات العملية .4

ا تفــاق  لــى بــدء التعلــيم مــ  الســ  المناســبة، حتــى يلتســب الطفــل لــدرا مــ  ماــارات القــراءة  .5

 .(21 :1004،بوشنيف)لتابة والحساب والمعلومات وال

 

 :مدة الدراس  في التعليم االساسي -2.1.1

بـالر م مـ  ا اـت ف يـي تحديـد سـ  ا لتحـاق بمرحلـة التعلـيم ا ساسـي ومـدة الدراسـة يياـا،  

تــساير ســ  داـول الطفــل يـي مرحلــة التعلــيم  إلـىالتربويــة  أنظمتاـااللثيـر مــ  الـدول تتجــه يــي  أ  إ 

 شـر سـنوات،  إلـىس  السادسة والسابعة وتلـو  مـدة الدراسـة باـا  المرحلـة مـ  تسـع  إلىا ساسي، 

البحـــوم التربويـــة والعمليـــة يـــي مجـــال النمـــو الجســـمي والـــاهني والنفســـي  إليـــهاســـتنادا لمـــا توصـــلت 
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حلــة يـي الدولـة الليبيـة لمر  ةالدراسـمـدة  أصـبحت، ويـي هـاا الصـدد أساسـيةلألطفـال با تبارهـا  وامـل 

 .(22 :1004،بوشنيف)التعليم ا ساسي تسع سنوات 

 

 :ساسيمشكالت التعليم األ -1.1.1

 :إ  مرحلة التعليم األساسي لغيرها م  المراحل تتعرل إلى بعل المشل ت م  أهماا 

ـــيم ا ساســـي،  .7 مـــدراء المـــدارا  أاهـــا بالقـــدر اللـــايي يـــي  وأبعـــاد  ـــدم وضـــوح مفـــاهيم التعل

 .المعلمي و 

 .هاا النو  م  التعليم أهدافالمعلم الوا ي القادر  لى تحقيق  دم وجود  .2

 .ياتمو  بالجانب العملي الا  يعد ململ للمعرية النظرية اللثير م  المدارا والمعلمي    .3

 .(24-21 :1002،الزامل)انافال جودة التعليم  .4

 . عملمشل ت التاطيط حيم   تتماشي العديد م  مارجات التعليم ا ساسي مع سوق ال .5

 .ساسيالتعليم األ وأهداف أسامشل ت المناهج يبعل الدول   تتماشي مناهجاا مع  .6

المادية والمعنوية التي تحد وتقلل مـ  المشـل ت التـي تحـدم  واإلملانيات دم تواير الموارد  .1

 .(104-191 :1001،بدران، بو ي، بيومي)يي مرحلة التعليم ا ساسي 

 أوتســرب الت ميــا مــ  المــدارا، نتيجــة لفشــلام المتلـــرر  التربــو  الــا  يتمثــل يــي اإلهــدار .1

 .لظرويام ا جتما ية وا لتصادية

 دم لدرة و ارة التربية والتعليم  لى التالص م  نظام الفترتي ، الا  يشـلل  بئـا لبيـرا  لـى  .1

 .(29: 1002،الزامل)نو ية التعليم يي ها  المرحلة 
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 :ذ مرحل  التعليم االساسيالمراحل العمري  والنمائي  لتالمي -2.1.1

 :تنقسم المراحل العمرية والنمائية لت ميا مرحلة التعليم األساسي إلى المراحل التالية 

 األولويمثلـو  ألاديميـا الصـف ( سـنوات 1 إلى 6)الطفولة المبلرة م   :األولىالمرحل   -2 

 .والثاني والثالم م  التعليم ا ساسي

 ا  ويمثلـو  ألاديميـ( سـنة 72 إلـى 1)لـة الطفولـة الوسـطي مـ  وهي مرح :المرحل  الثاني  -1 

 .الصف الرابع والااما والسادا م  التعليم ا ساسي

ــــ  -1  ــــ  الثالث ــــسارة مــــ   :المرحل ــــة المت ــــة الطفول ــــى 72)وهــــي مرحل ويمثلــــو  ( ســــنة 74 إل

ََ ألاديمي  .الصفي  السابع والثام  م  التعليم ا ساسي ا 

 يمثلـو  ألاديميـا  ( سـنة 76 إلـى 74)رحلـة المراهقـة المبلـرة مـ  وهـي م :المرحلـ  الرابعـ  -4 

 .(119 :1001،عفان ، خزندار)الصفي  التاسع والعاشر م  التعليم ا ساسي 

 

 :من مرحل  التعليم االساسي األولالشق  النمو لتالميذ خصائص  -9.1.1

 :ييما يلي اصائص النمو لت ميا الشق األول م  مرحلة التعليم األساسي لاصوتت 

 :خصائص النمو العقلي -2.9.1.1

 :ي بالتاليقلتتمي  اصائص النمو الع 

ويصـب    هلديـ اإلدراايستمر النمو المعريي يـي هـا  المرحلـة بشـلل سـريع  حيـم يرتفـع  .7

 .دلة ألثر

: 1027،حفيظـــ ) يمتـــا  الطفـــل يـــي هـــا  المرحلـــة بالقـــدرة  لـــي ا بتلـــار و يـــادة ا نتبـــا  .1

24). 

 .المجرد يي النمويستمر التفلير  .3
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 .تعلم ونمو المفاهيمال ىت داد القدرة  ل .4

 .(47 :1009،المقيد)ي داد استعداد الطفل للتعلم  .5

 

 :االنفعاليخصائص النمو  -1.9.1.1

 :تتمي  اصائص النمو ا نفعالي بالتالي 

 .ينتقل الت ميا يي ها  المرحلة تدريجيا نحو الثبات وا ستقرار .7

 .ةاليلعادات ا نفعتتلو  لديام العواطف وا .2

 .(21 :1021،ابوجادوا)يشعر بالمسئولية ويستطيع تقييم سلوله الشاصي  .3

 .النفالى يحاول الطفل يي ها  المرحلة ضبط انفعا ته ومحاولة السيطرة   .4

ـــة، وللـــ  يحـــاط بـــبعل مصـــادر القلـــق والصـــرا   .5 تقـــل ماـــاوف الطفـــل يـــي هـــا  المرحل

 (47 :1009،المقيد)

  

 :مو الجسمي والحركيخصائص الن -1.9.1.1

 :تتمي  اصائص النمو الجسمي والحرلي بالتالي 

تتميــ  هــا  المرحلــة بــالنمو الســريع يــي الجســم بعــد الــا ، ويــ داد يــي النمــو ســريعا مــرة  .7

 .مرحلة المراهقة للداول يي استعدادا   ىار أ

ـــة الـــرب لللبيـــر منـــه  .2 الطفـــل مـــ  النـــواحي الجســـمية  إلـــىيصـــب  الطفـــل يـــي هـــا  المرحل

  .لية وا جتما يةوالعق

: 1009األعسـر،)ماـارات  لـي درجـة لبيـرة مـ  التعقيـد   إتقـا  ى لـ ا  يصب  الطفل لـادر  .3

1). 
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دراله لل م  اإلدراايتم يي ها  المرحلة تطور  .4  .الحسي وا 

 .(44 :1009،المقيد)وية اليدنمو التوايق الحرلي وت داد اللفاءة والماارة  .5

 

 :خصائص النمو االجتماعي -4.9.1.1

  :تمي  ها  الاصائص باآلتيت 

 .يقلل الطفل يي ها  المرحلة م  ا  تماد  لى اللبار .7

 .(42 :1009،المقيد)ي داد تسثر الطفل بجما ة الرياق، ويبدأ تسثير النمط الثقايي  .2

: 1027،حفيظــ )لانــت تقــدم لــه مــ  لبــل البــالغي   بــسموريقــوم الطفــل يــي هــا  المرحلــة  .1

24). 

 

 :ذ مرحل  التعليم االساسيلتالمي األساسي الحاجات  -20.1.1

 :وتتلو  الحاجات األساسية لاا  المرحلة م  الحاجات التالية 

 .البيولوجية األساسيةالحاجات  .7

 .ا نتماء إلىالحاجة  .2
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 :تمهيد -3.1

لقد تعرضت طريقة التعلم عن طريق اللعب للكثير من الدراسات والتجريب للوقوف علي  

التحصيل الدراسي للتالميذ لجميع المراحل الدراسية وكذلك لجميع المواد  علي وآثارهافاعليتها 

اتجاهات المعلمين والتالميذ نحو التدريس بهذه الطريقة ومقارنتها بالطريقة  ىعل، والتعرف الدراسية

التربوية  األلعابعني بفاعلية  نواع عدة منها ما، وقد تنوعت هذه الدراسات إلى أ(الشرح) التقليدية

اهتم بفاعليتها في مختلف المواد التعليمية  اآلخروبعضها  ،ريقة حديثة من طرق التدريسكط

ومن خالل  .رفع مستوي التحصيل اآلخر اهتم بفاعلية األلعاب وقدرتها علىوبعضها  ،والمنهجية

ي رفع التحصيل في مادة التربوية ف األلعابمعرفة فاعلية )اهتمام الباحثة بموضوع دراستها

سوف يتم و  .وجدت العديد من الدراسات العربية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية( اتالرياضي

 .األحدث إلىقدم ب التسلسل الزمني من األعرض الدراسات حس

 

 :عرض الدراسات السابقة -3.1

 (:3003) غنيم دراسة  -3.3.1

ادية في معالجة التربوية اللغوية المحوسبة والع األلعابثر أاستقصاء  إلىهدفت الدراسة  

ساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية في مدرستين من طلبة الصف الرابع األ ىالصعوبات القرائية لد

 ة  تلميذو  ا  تلميذ (84)وقد تكونت عينة الدراسة من ،المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 (مقياس مايكل بست)ما داتين هأعلى نتائج تطبيق  تم اختيارهم بناء  ( ة  تلميذ 03و ذا  تلمي 84)
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الذين يعانون من صعوبات  تالميذوذلك بهدف الكشف عن الاألردنية البيئة  ور علىرب والمط  ع  الم  

الصعوبات القرائية التي يعاني منها  شخيصي في اللغة العربية للكشف علىفي التعلم واختبار ت

ثالث مجموعات  إلى دراسة عشوائيا  داتين وثباتهما وقد وزع أفراد عينة الصدق األ وقد ثبت تالميذال

تم و  ،لكل مجموعة( تالميذ 1 و تلميذات 83) تلميذا  وتلميذة   81)بحيث شكلت كل مجموعة 

المجموعة أما  ،المحوسبة األلعابباستخدام  األوليالمجموعة  أفراد ىمعالجة الصعوبات القرائية لد

والمجموعة الثالثة تمت معالجتها  ،ديةاستخدمت في معالجتها االلعاب التربوية العافد الثانية 

مجموعة من االلعاب التربوية اللغوية بعد تشخيص  وقد صمم الباحث .بالطريقة االعتيادية

 ،شهر واحد بشكل مكثف ةالصعوبات القرائية وبناء الخطة العالجية وقد استمر تطبيقها مد

مجموعات  تالميذعالمات  وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات إلىوتوصلت الدراسة 

 باأللعابالذين تم معالجتهم  تالميذاالختبار التحصيلي المباشر والمؤجل ولصالح ال ىالدراسة عل

التربوية اللغوية  باأللعابالذين تم معالجتهم  تالميذثم لصالح ال أوال ،التربوية اللغوية المحوسبة 

لىو  تهم بالطريقة االعتياديةالذين تمت معالج تالميذثم لصالح ال ،العادية ثانيا   وجود فروق ذات  ا 

االختبار التحصيلي  ىمجموعات الدراسة عل التالميذبين متوسطات عالمات إحصائية داللة 

خلص الباحث الي ضرورة اعتماد  ناث وقدولصالح اإل تالميذلجنس ال ىالمباشر والمؤجل تعز 

ثرها في معالجة أالقرائية واستقصاء  لعاب التربوية اللغوية المحوسبة في معالجة الصعوباتاأل

 .الصعوبات الكتابية
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 (:3001) الخشابدراسة   -3.3.1

التربوية في تنمية المهارات الرياضية  األلعاباستخدام  ثرأ ىالتعرف عل إلىهدفت الدراسة  

د بها تالميذ الصف الثالث االبتدائي التي يوج ىواقتصرت الدراسة عل ،التعلم يئيالتالميذ بط ىلد

الدراسة خالل العامين  أجريتوقد  ،التعلم في مدينة الموصل بالعراق ءصفوف التربية الخاصة بط

مجموعتين ضابطة  إلىوقسمت  وتلميذة   تلميذا   (01)وقد بلغت عينة الدراسة ( 0330 -0333)

ة التربوية والمجموعة الضابطة بالطريق باأللعابوقد درست المجموعة التجريبية  ،وتجريبية

وقد قام الباحث بعرض الخطط التدريسية  ،كامال   واستغرقت الدراسة فصال دراسيا   ،االعتيادية

تحقق من صدقها بما لمجموعة من المحكمين ل ىالمستخدمة عل واألدواتالتي صممها  واأللعاب

وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح  إلىوقد توصلت الدراسة  ،يعرف بصدق المحكمين

 .ةيلتجريبالمجموعة ا

 

 (:3002) عبيداتدراسة   -1.3.1

التربوية المحوسبة في تحصيل بعض  األلعابثر استخدام أاستقصاء  إلىهدفت الدراسة  

المفاهيم الرياضية لتالميذ الصف الثالث االساسي مقارنة بالطريقة التقليدية وقد تكونت عينة 

جموعات معات تجريبية وضابطة درست الربع مجمو أ إلىقسموا  وتلميذة   تلميذا   (14)الدراسة من 

التربوية  األلعابالتجريبية باستخدام  وقد درست المجموعة ،وحدات الضرب والقسمة والكسور

وقد تم تطوير  ،في حين درست المجموعة الضابطة الوحدات نفسها بالطريقة التقليدية .المحوسبة
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 ،قياس التحصيل المباشر والمؤجلاختبار تحصيلي في الوحدات المذكورة من مبحث الرياضيات ل

 ،المناسبة اإلحصائيةالتحليالت  وأجريتعينة الدراسة  ه علىم تطبيقتوكان ذا صدق وثبات كافيين 

لطريقة  ىفي التحصيل المباشر والمؤجل تعز  حصائيا  إوجود فروق دالة  إلىالنتائج  أشارتوقد 

والمؤجل إحصائيا  في التحصيل المباشر التدريس ولصالح المجموعة التجريبية وعدم وجود فرق دال 

لعاب التربوية وصت الدراسة بتوظيف األأوقد  ،تعزي للجنس والتفاعل بين الطريقة والجنس

 .واإلناث ساسي للذكورالمحوسبة في تدريس الرياضيات في مرحلة التعليم األ

 

 (:3002) عفانةدراسة   -2.3.1

التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل  عاباأللثر استخدام أ ىهدفت الدراسة للتعرف عل 

ون مجتمع وقد تك   ،ساسي في مدارس ضواحي القدسالصف الثالث األ تالميذى في الرياضيات لد

المنتظمين ( فلسطين)ساسي في مدارس ضواحي القدس الصف الثالث األ تالميذاسة من جميع الدر 

 تلميذ (14)ونت عينة الدراسة من وتك (0332-0338)في الفصل الدراسي الثاني خالل الفترة 

وقسمت عينة الدراسة  ،ساسية المختلطةتم اختيارهم بطريقة قصدية من مدرسة العيزرية األ تلميذهو 

لعاب بينما درست المجموعة التجريبية باستخدام األ درست ،الي مجموعتين ضابطة وتجريبية

اختبار تحصيلي وقد  بإعدادم الباحث غراض الدراسة قاوأل .المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية

حصائيا في إنتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة  وأظهرت (4483) بلغ معامل ثبات االختبار

ظهرت وجود فروق أو التفاعل بينهما و أو الجنس ألطريقة التدريس  ىالتحصيل الفوري والمؤجل تعز 

 .يس ولصالح المجموعة التجريبيةلطريقة التدر  ىحصائية في التحصيل المؤجل تعز إذات داللة 

 



 09 

 (:3002)أبومنديل   -2.3.1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس  

طلبة الصف الثامن أساسي بغزة ولتحقيق أهداف هذه الدراسة بعض قواعد الكتابة على تحصيل 

اختيرت بطريقة قصدية من المجموع الكلي لمجتمع  طالبا  وطالبة ،( 803)تكونت عينة الدراسة من 

أو بنات القرارة الدراسة، من طلبة الصف الثامن األساسي بمدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية 

بحيث وزعت على مجموعتين، إحداهما ( م0331-0332)اإلعدادية المشتركة في العام الدراسي 

طالب وطالبة، وقام الباحث ( 13)طة وعددها طالبا  وطالبة واألخرى ضاب( 13)تجريبية وعددها 

بتطبيق برنامج األلعاب المحوسبة، على المجموعة التجريبية ، وتم تدريس المجموعة الضابطة 

بالطريقة التقليدية؛ وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد قائمة المهارات اإلمالئية واالختبار اإلمالئي، 

عداد بعض األلعاب المحوسبة، و  دليل المعلم الذي اشتمل على البنود االختيارية الخاصة وتصميم وا 

على مهارتي األلف اللينة في األسماء الثالثية وغير بالمهارات اإلمالئية، حيث اشتمل دليل المعلم 

الهمزة المتوسطة الثالثية واأللف اللينة في األفعال الثالثية وغير الثالثية، والحروف، ومهارتي 

باحث بتطبيق االختبار اإلمالئي القبلي بعد ضبط متغيرات الدراسة على والمتطرفة، وقد قام ال

المجموعتين التجريبية والضابطة، وبعد تنفيذ التجربة والتي استغرقت أربعة أسابيع بواقع حصتين 

أسبوعيا ، وتم إخضاع المجموعتين التجريبية والضابطة لالختبار اإلمالئي البعدي، وقد استخدم 

 يلعينتين مستقلتين ومتساويتين بهدف التعرف على الفروق بين متوسط( ت)الباحث اختبار 

 :التاليلمجموعتين، وكانت نتائج الدراسة تحصيل ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية التي درست  

بالطريقة التقليدية ت باستخدام ألعاب الحاسوب وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة والتي درس
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في االختبار اإلمالئي البعدي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسط درجات المجموعتين التجريبيتين في االختبار اإلمالئي البعدي لصالح اإلناث؛ وعدم وجود 

يعزى إلى التفاعل بين  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبيتين

 .الجنسالطريقة و 

 

 (:3002) دراسة حسين  -2.3.1

صف ال تلميذاتالتعليمية في تحصيل  األلعابفاعلية  ىمعرفة مد إلىهدفت الدراسة  

الصف الثاني تلميذات  ىاقتصرت الدراسة عل ،هن نحو مادة الكيمياءالثاني المتوسط وتنمية اتجاها

في ( م0334-0332)سة في الفترة بين اجريت الدر أا ــــكم ،الي بالعراقالمتوسط التابعة لمحافظة دي

وقد تم  ،ما استخدمت الباحثة المنهج التجريبيثالث والرابع من كتاب الكيمياء كالفصل الثاني وال

 (00)وكانت عينة الدراسة مكونة من  اختيار المدرسة قصديا وتم اختيار عينة الدراسة عشوائيا  

عداد إكما قامت الباحثة ب ة،طالبة في المجموعة الضابط (00)وعة التجريبية وطالبة في المجم

قامت ببناء مقياس االتجاه نحو الكيمياء وقد بلغ معامل الثبات و  ،اختبار تحصيلي في مادة الكيمياء

وهو  (0383)وهي درجة مقبولة وبلغ معامل ثبات مقياس االتجاه نحو (4183)لالختبار التحصيلي 

 أيحصة لكل مجموعة  03وبلغت مدة الدراسة شهرين متتالين بمعدل  ،هل للثقةوأ معدل عال  

التعليمية في تدريس مادة  األلعاباستخدام  أن إلىوقد توصلت الباحثة هذا،  .أسبوعيا  حصتين 

مادة و حن تلميذاتنمو في اتجاهات ال إلىالكيمياء يؤدي الي زيادة في تحصيل الطالبات ويؤدي 

 .الكيمياء

 



 09 

 (:3002) بوعكرأدراسة   -7.3.1

ية لتنمية بعض مهارات القراءة التعليم األلعاببرنامج في  ثرأهدفت الدراسة للكشف عن  

 بإعدادكما قامت الباحثة  ،الصف السادس االبتدائي بمدارس خان يونس تالميذ اإلبداعية لدى

ات القراءة ساسي واختبار مهار ألالمناسبة لتالميذ الصف السادس ابداعية قائمة بمهارات القراءة اإل

ة، كما قامت بتطبيق الدراسلعاب التعليمية لتنمية مهارات القراءة االبداعية و االبداعية وبرنامج األ

كما بلغ حجم  ،وعتين الضابطة والتجريبيةماستخدمت المنهج التجريبي والقياس القبلي والبعدي والمج

اسة الي مجموعتين ضابطة وتجريبية وتوصلت الدراسة تلميذا حيث تم تقسيم عينة الدر  (23)العينة 

ميذ في اختبار مهارات القراءة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات التال إلى

ى والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية وهذا يدل عل بداعية بين المجموعة الضابطةاإل

  .بداعيةمهارات القراءة اإلفي تنمية بعض  لعاب التعليميةفاعلية األ
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 (:3030) دراسة الحربي  -2.3.1

التحصيل المباشر  ىالتعليمية االلكترونية عل األلعاب هدفت الدراسة للكشف عن فاعلية 

وقد ثر التعلم في دروس الضرب لمادة الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي بالمدينة المنورة أوبقاء 

 تلميذا تم اختيارهم عشوائيا   (01) وتكونت عينة الدراسة من ،لتجريبيا هاتبعت الدراسة المنهج شب

وقد قام الباحث  هذا. هليةبمدارس سنابل المدينة المنورة األمن تالميذ الصف الثاني االبتدائي 

يل الدراسي في دروس اختبار التحص بإعدادقام كما مناسبة لتعليم الضرب  لكترونية  إ ا  عابألبتصميم 

سابيع شملت التهيئة أامتدت فترة الدراسة لعشرة . هوثبات هبعد التحقق من صدق يقهالضرب وتطب

تعليمية لعاب الإلى فاعلية األوتوصلت الدراسة  .دوات الدراسةأوتطبيق  ،واالختبار القبلي ،للتجربة

 .م في مادة الرياضياتثر التعلأثر التحصيل وبقاء أفي 

 

 (:3030) دراسة بري  -2.3.1

 تالميذنماط اللغوية لأثر استخدام األلعاب اللغوية في تنمية األراسة لمعرفة هدفت الد 

ربع مجموعات أمكونة من  ةتلميذو  تلميذ (43) ساسية وتكونت عينة الدراسة منالمرحلة األ

تم اختيارهم بالطريقة القصدية  تلميذاتوال تالميذومجموعتين ضابطتين لل تجريبيتينمجموعتين 

لعاب جموعتان التجريبيتان باستخدام األوقد درست الم ،ب بصورة قصديةواختيرت هذه الشع

وقد قام الباحث  ،في حين درست المجموعات الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية ،اللغوية

بلغ معامل  وقد هوثبات فقرة تحقق الباحث من صدقه( 03)من بتصميم اختبار تحصيلي مكون 

وجود فروق ذات داللة احصائية  إلىمقبول وقد توصلت الدراسة  وهو معدل (4483)ثبات االختبار 

ثر طريقة التدريس لصالح أل المجموعة الضابطة تعزى تالميذالمجموعة التجريبية و  تالميذ بين
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 ىفي المتوسطات الحسابية تعز إحصائية ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة أالمجموعة التجريبية و 

 .ين طريقة التدريس والجنسمتغير الجنس او التفاعل ب ألثر

 

 (:3030) سلوت دراسة  -30.3.1

بين الحروف  التعليمية في التمييز األلعابتوظيف  رأثهدفت الدراسة للكشف عن  

وحددت مشكلة الدراسة في  ،ساسيتالميذ الصف الثاني األ ىلد والمختلفة نطقا   المتشابهة شكال  

والمختلفة  مية في التمييز بين الحروف المتشابهة شكال  التعلي األلعابثر توظيف أما  :السؤال التالي

المنهج من هدف الدراسة استخدمت الباحثة  وللتحقق. تالميذ الصف الثاني االساسي؟ ىنطقا لد

من تلميذا  وتلميذة   083ه من مجتمع قوام ة  وتلميذ ا  تلميذ (43)التجريبي وتكونت عينة الدراسة من 

كما قسمت الباحثة عينة  ،(م0388-0383)الدراسة الفترة مابين  تقتالميذ الصف الثاني واستغر 

تلميذا   (03)حجم كل مجموعة  غن بليمجموعتين ضابطتين ومجموعتين تجريبيت إلىالدراسة 

والمختلفة  اختبار تشخيصي للتمييز بين الحروف المتشابهة شكال   بإعدادكما قامت الباحثة وتلميذة  

عن كيفية تطبيق  هالتعليمية ودليل للمعلم ليرشد باأللعابوبرنامج لتالميذ الصف الثاني  نطقا  

يز إلى فاعلية األلعاب التعليمية في التميوقد توصلت الباحثة  ،لعاب التعليميةالدروس باستخدام األ

حيث كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بين  والمختلفة نطقا   بين الحروف المتشابهة شكال  

 .جموعات الضابطة والتجريبية لصالح المجموعات التجريبيةمتوسطات درجات الم
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 (:3030)األحمدي دراسة   -....33

الصف  ذإلى معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في إكساب تالميالدراسة هذه هدفت  

السادس االبتدائي الحروف الهجائية والمفردات لمادة اللغة االنجليزية ومن أجل تحقيق هدف 

 :تمت صياغة الفروض التالية الدراسة

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية التي درست  وجدال ت -

باستخدام األلعاب التعليمية وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

الهجائية بعد اإلنجليزية للصف السادس االبتدائي في تعليم الحروف التقليدية بمادة اللغة 

 .ضبط التحصيل القبلي

ة والتجريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين الضابط -

 .في التحصيل البعدي

كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين في تعلم المفردات  -

 .في التحصيل البعدي

علم المفردات في ة بين متوسط درجات المجموعتين في تال توجد فروق ذات داللة إحصائي -

 .التحصيل البعدي

المنهج الشبه تجريبي وتصميم المجموعتين الضابطة  استخدام في هذه الدراسة وقد تم 

والتجريبية وتكون مجتمع الدراسة من تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمدارس الحكومية التابعة 

 ا  تلميذ( 02) ،ا  تلميذ( 23)اسي األول، وتكونت عينة الدراسة من لمحافظة جدة في الفصل الدر 

ا  للمجموعة الضابطة وقد تم اختيار العينة عشوائيا  بطريقة تلميذ( 02)للمجموعة التجريبية و
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وكذلك قام بإعداد اختبار تحصيلي  مجا  من األلعاب التعليميةاقام الباحث بتصميم برنالقرعة؛ كما 

، كما استخدم (الضابطة والتجريبية(اته ومن ثم قام بتطبيقه على المجموعتين تأكد من صدقه وثب

ي كأسلوب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمقارنة بين المجموعتين للتحصيل الدراس

ذات داللة بين متوسط درجات المجموعتين في  عدم وجود فروقإحصائي وتوصلت الدراسة ب

علم الحروف الهجائية لمادة اللغة اإلنجليزية وعدم وجود فروق ذات داللة االختبار القبلي في ت

إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين في االختبار القبلي لتعليم المفردات لمادة اللغة 

اإلنجليزية، كما توجد فروقا  ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والتجريبية 

لصالح تالميذ المجموعة  اس القبلي لتعلم المفردات لمادة اللغة اإلنجليزيةبعد ضبط أثر القي

التجريبية، كما توجد فروقا  ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين في االختبار 

  .البعدي في تعلم الحروف الهجائية لمادة اللغة اإلنجليزية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

 

 (:3030)ة فالتة دراس  -....33

 ىالتحصيل المعرفي لد ىالتعليمية عل األلعاباستخدام  هدفت الدراسة للكشف عن فاعلية 

من تصنيف  األولىعند المستويات المعرفية الثالثة  هتلميذات الصف الرابع االبتدائي في مقرر الفق

قامت الباحثة  ؛ف الدراسةلهد مقارنة بالطريقة التقليدية وتحقيقا  ( التطبيق –الفهم  -التذكر)بلوم 

إلى اختيار مجموعة من ول وعمدت اختيار خمس موضوعات من مقرر الفقه للفصل الدراسي األب

كد من قامت ببناء اختبار تحصيلي تم التأثم  ،لعرض الموضوعات لعاب التعليمية المناسبةاأل

ريبي تصميم المجموعتين التج هثم قامت الباحثة بتطبيق الدراسة مستخدمة المنهج شب ه،وثبات هصدق

من الصف  تلميذة   (80) الضابطة والتجريبية والقياس القبلي والبعدي وقد بلغ حجم عينة الدراسة
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كما وزعت عينة ( 0330)للعام  األولالرابع ابتدائي بالعاصمة المقدسة خالل الفصل الدراسي 

 ،التعليمية باأللعابريبية ودرست المجموعة التج تلميذة (08)الدراسة الي مجموعتين كل مجموعة 

المجموعة  تلميذاتتفوق  إلىوتوصلت الباحثة  ،بالطريقة التقليدية بينما درست المجموعة الضابطة

 أوال  المجموعة الضابطة في جميع المستويات المعرفية المراد قياسها  تلميذات ىالتجريبية عل

يمية في رفع التحصيل المعرفي في مقرر التعل األلعابفاعلية  ىوهذا يدل عل ا ،واالختبار ككل ثاني

 .الفقه

 

 (:3033)الصرايرة دراسة   -....31

للتعرف على أثر استخدام األلعاب التعليمية في التدريس على تنمية المفاهيم هدفت الدراسة  

الجغرافية والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف السابع األساسي في مدارس منطقة الكرك ؛ 

التوزيع )الدراسة تم بناء برنامج قائم على اللعب اشتمل على أربعة دروس ولتحقيق أهداف 

، كما تم إعداد اختبارا  (ر البشريةالجغرافي، توزيع السكان في األردن، التركيب السكاني، األخطا

بعد ذلك تم . سؤاال ، تمتع بدالالت صدق وثبات مناسبة( 03)للمفاهيم الجغرافية اشتمل على 

( 00)منهن في المجموعة التجريبية و ( 08)،  طالبة( 10)ج على عينة مكونة من تطبيق البرنام

 :في المجموعة الضابطة وبعد أن تم جمع البيانات وتحليلها؛ توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

عدم وجود فاعلية للتعليم من خالل اللعب في تحسين تحصيل طلبة الصف السابع في  -

 .المفاهيم الجغرافية

   .بين متغيري المجموعة والتحصيل السابق في اكتساب المفاهيم الجغرافيةوجود تفاعل م عد -
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 (:2012)عبدالفتاح دراسة   -....32

لمعرفة أثر تطبيق استرتيجية األلعاب التعليمية في تنمية مهارات االستماع هدفت الدراسة  

عينة الدراسة من مجموعة تجريبية والتحدث لتالميذ المرحلة االبتدائية بطيئي التعلم ، وتكونت 

تلميذا  بطيئي التعلم ممن لديهم قصور في مهارات االستماع والتحدث، أعمارهم ( 03)واحدة قوامها 

، ويقوم الباحث بعمل اختبار قبلي (03-23)سنوات، تتراوح نسبة ذكائهم بين  (2-1)الزمنية بين 

على المجموعة التجريبية ثم يخضعها للمعالجة باستخدام استراتيجية األلعاب التعليمية ، ثم يقوم 

 .بعمل اختبار بعدي على نفس المجموعة 

بة لتالميذ الصف الخامس كما قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات االستماع والتحدث المناس 

اختبار الذكاء المصور؛ وتوصلت / االبتدائي بطيئي التعلم وبطاقة مالحظة بمهارات التحدث 

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة 

طاقة مالحظة التجريبية في التطبيق القبلي في اختبار قياس مهارات االستماع والتحدث وفي ب

داللة مهارات التحدث لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بطيئي التعلم، ووجود فروقا  ذات 

إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية لصالح االختبار البعدي في اختبار قياس 

جموعة ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الم لتحدث، كما توجد فروقمهارات االستماع وا

ذات داللة إحصائية  قة مهارات التحدث، كما توجد فروقالضابطة لصالح التطبيق البعدي في بطا

وذلك لصالح ( البعدي –القبلي )بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق 

تحدث التطبيق البعدي في اختبار قياس مهارات االستماع والتحدث، وفي بطاقة مالحظة مهارات ال

  .ئي التعلمتالميذ الصف الخامس االبتدائي بطلدى 
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 (:2015)يونس دراسة   -....32

إلى التعرف على أثر استخدام األلعاب التربوية في تنمية بعض مهارات هدفت الدراسة  

هذا، وقد قامت الباحثة . التفكير في الرياضيات والميل نحوها لدى تالمذة الصف الثالث األساسي

تلميذا  وتلميذة تم اختيارهم بصورة ( 13)المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من باستخدام 

عشوائية من مدرسة الزهراء االبتدائية المشتركة، وقسمت العينة إلى مجموعتين حيث تكونت 

تلميذا  وتلميذة  ، كما ( 03)تلميذا  وتلميذة والمجموعة الضابطة من ( 03)المجموعة التجريبية من 

المجموعة التجريبية باستخدام العاب التربوية، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة  درست

كما قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس بعض مهارات التفكير في الرياضيات ومقياس . التقليدية

الميل نحو الرياضيات، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

تعزى المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي على اختبار التفكير  يذمدرجات تال

األلعاب التربوية لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروقا  ذات داللة بين متوسط درجات 

  .المجموعتين في التطبيق البعدي لمقياس الميول نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية
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 (:2015)مكاحلي ة دراس  -....32

على التعرف على فاعلية استخدام األلعاب اللغوية في تنمية مهارات هدفت الدراسة  

واختيار المفردات بدقة /  عربية نطقا  صحيحا  المتمثلة في القدرة على نطق األصوات ال)التحدث 

إليماءات وعناية، والقدرة على عرض األفكار في تسلسل منطقي مترابط، واستخدام اإلشارات وا

الدراسة لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي ولتحقيق أهداف  (استخداما  معبرا  عما يريد توصيله

مم لذلك عددا  من  استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي المعتمد على تصميم المجموعة الواحدة وص 

 :األدوات والمواد البحثية تمثلت في

 .الصف األول االبتدائي قائمة بمهارات التحدث الالزمة لتالميذ .8

 .اللغوية المتمثلة في قصة اإللحاحاأللعاب  .0

 اختبار لفظي .0

تلميذا  من تالميذ السنة األولى ابتدائي بمدرسة ( 08)وقد طبق على عينة الدراسة التي بلغ عددها 

وبعد تطبيق أدوات الدراسة ؛ توصلت إلى أن استخدام األلعاب  بسكرةحسين قصباية، بمدينة 

 .  يؤدي إلى تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي اللغوية
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 :التعليق علي الدراسات السابقة -1.1

 :هدافألحيث امن   -1...3

 األلعابة وفاعليأثر معرفة  إلى (3002،فالتة) و  (3002،عفانة)هدفت دراسة كال من  

ثر وفاعلية أمعرفة  (3002،حسين)سة درا من  هدفالالدراسي وقد كان  في رفع وزيادة التحصيل

 األلعابثر أمعرفة  (3002،عبيدات) كان هدف دراسة بينما االتجاه،في التحصيل ومعرفة  األلعاب

األلعاب ثر أرفة ـتهدف لمع (3030،الحربي) كانت دراسة، و في تحصيل بعض المفاهيم الرياضية

 األلعابثر أمعرفة  (3003،غنيم)دراسة ان هدف ـوك أثر التعلـمالتحصيل وبقاء  ـىلكترونية علاإل

معرفة  (3030،بري) دراسةفي هدف الكان بينما . المحوسبة والعادية في معالجة الصعوبات القرائية

ثر أمعرفة  (3001،الخشاب)نماط اللغوية وكان هدف دراسة ألفي تنمية بعض ا األلعابثر أ

 األلعاب ثرأمعرفة  (3002،ابوعكر) راسةكان هدف د بينما ،ات الرياضيةفي تنمية المهار  األلعاب

ثر أكانت تهدف لمعرفة فقد  (3030،سلوت) دراسة أما ،اإلبداعيةفي تنمية بعض مهارات القراءة 

 .والمختلفة نطقا   في التمييز بين الحروف المتشابهة شكال   األلعاب

ام ألعاب التعرف على مدى فاعلية استخد (3002منديل،أبو )بينما كان الهدف من دراسة  

األحمدي، )الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابة على التحصيل، كما كان الهدف من دراسة 

معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في إكساب التالميذ مهارة تعلم المفردات والحروف  (3030

ب التعليمية التعرف على أثر استخدام األلعا (3033الصرايرة،)الهجائية، وقد كان الهدف في دراسة 

في التدريس على تنمية المفاهيم الجغرافية والتحصيل الدراسي للتالميذ، وكان الهدف من دراسة 

معرفة أثر تطبيق إستراتيجية األلعاب التعليمية في تنمية مهارات التحدث  (3033عبدالفتاح،)

التعرف على أثر  (3032يونس،)واالستماع لتالميذ المرحلة االبتدائية، بينما كان الهدف من دراسة 
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ا لدى استخدام األلعاب التربوية في تنمية بعض مهارات التفكير في الرياضيات والميل نحوه

التعرف على فاعلية استخدام األلعاب اللغوية  (3032مكاحلي،)التالميذ، وقد كان الهدف في دراسة 

  .في تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ سنة أولى ابتدائي

 

 :ث العيناتمن حي -1...3

ه العينات ن حيث الحجم والنوع فكانت بعض هذتناولت الدراسات السابقة عينات مختلفة م 

يعانون من  نطفال مماأل كانوا من اآلخروبعضها  (الطبيعيين أوالعاديين ) األسوياءطفال ألمن ا

لتالية من دراسيا حيث كانت عينات الدراسات ا المتأخرين أو ا  بعض الصعوبات والمتخلفين دراسي

حجمها  (3002عبيدات،)دراسة  كان عينةو  ،العاديين األطفالمن  ابتدائيتالميذ الصف الثالث 

 كانتبينما  ،وتلميذه   تلميذا   (22) بلغ (3002،عفانة) دراسةفي  عينةالوحجم  وتلميذة   تلميذا   (22)

وبلغ  .بات قرائيةمن تالميذ الصف الرابع ممن يعانون من صعو  (3003، غنيم)دراسة  العينة في

أربع شعب من تتكون من ( 3030،بري)وكانت العينة في دراسة  وتلميذة ، تلميذا   (22) جم العينةح

وعتان ضابطتان ومجموعتان ممج ؛ربع مجموعاتأساسية وكما تكونت العينة من المرحلة األ

من  (3030،الحربي) وكانت العينة في دراسة  ،وتلميذة   تلميذا   (20) وبلغ حجم العينة ،تجريبيتان

دراسة وكانت  .وتلميذة   تلميذا   (12) تالميذ الصف الثاني ابتدائي وبلغ حجم العينة

في التعلم  ءالعينة فيها من تالميذ الصف الثالث ابتدائي الذين يعانون من بط (3001،الخشاب)

 (13( )3002،نحسي)بينما بلغ حجم العينة في دراسة   ،وتلميذة   تلميذا   (32)وبلغ حجم العينة 

 للمجموعة التجريبية حيث كان المجموع الكلي للعينة تلميذة   (13)للمجموعة الضابطة و تلميذة  

للذكور فقط  تلميذا  ( 70)بلغ حجم العينة  (3002 ،ابوعكر) ودراسةفقط  اإلناثمن  ة  تلميذ (22)
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بينما  ،موعة التجريبيةللمج تلميذا   (12)للمجموعة الضابطة و تلميذا   (12) إلىحيث قسمت العينة 

مجموعتين  إلىمت وقس   ،ناث فقطتلميذة من اإل (23) كان حجم العينة( 3002،فالتة) في دراسة

بينما في  ،تلميذة   (33) والمجموعة التجريبية ة  تلميذ(33) الضابطة في المجموعة بلغ حجم العينة

 تلميذا   (20) إلىتم تقسيم العينة و  وتلميذة   تلميذا   (20) بلغ حجم العينة فيها (3030،سلوت) دراسة

 .للمجموعة التجريبية وتلميذة   تلميذا   (20)للمجموعة الضابطة و وتلميذة  

تلميذا  وتلميذة  من األطفال ( 803) (3002أبو منديل،)وقد بلغ حجم العينة في دراسة  

وتلميذة للمجموعة تلميذا  ( 13)العاديين؛ وقد تم اختيارهم وتوزيعهم عشوائيا  حيث كان توزيعهم 

حجم  (3030األحمدي،)بينما بلغ في دراسة  تلميذا  وتلميذة للمجموعة التجريبية،( 13)الضابطة، و

تلميذا  ( 02)للمجموعة الضابطة، و تلميذا  وتلميذة( 02)تلميذا  وتلميذة وقد قسمت إلى ( 23)العينة 

 طالبا  وطالبة  ( 10)بلغ حجم العينة (3033الصرايرة،)وتلميذة للمجموعة التجريبية، بينما في دراسة 

طالبا  وطالبة  في المجموعة ( 00)طالبا  وطالبة في المجموعة التجريبية و (08)حيث بلغ 

تلميذا  ممن يعانون ( 03)كان قد بلغ حجم العينة  (3033عبدالفتاح،)الضابطة، بينما في دراسة 

، بينما في دراسة %(03-23)م بين من بطء التعلم في مجموعة واحدة ؛ وتتراوح نسبة ذكائه

( 03)للمجموعة الضابطة، و( 03)تلميذا  وتلميذة ( 13)بلغ حجم العينة  (3032يونس، )

تلميذا  في مجموعة ( 08) (3032مكاحلي،)للمجموعة التجريبية، بينما بلغ حجم العينة في دراسة 

 .واحدة تجريبية
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 :من حيث بيئة الدراسة  -.1.1.1

في الدولة الليبية بينما اجريت  ىولة حسب علم الباحثة هي الدراسة األالحالي تعتبر الدراسة 

بمحافظة عمان بينما  (3003،غنيم) جريت دراسةأفي مديرية اربد و  (3002،عبيدات) دراسة

 جريأردنية  كما الشمالية في المملكة الهاشمية األفي محافظة البادية  (3030،بري) اجريت دراسة

 (3002،ابوعكر) بمحافظة غزة ودراسة (3030،سلوت)بالقدس ودراسة  (3002،عفانة) دراسة

بالمدينة المنورة  أجريت (3030،الحربي)ما دراسة كل من أ ،بخان يونس بدولة فلسطين المحتلة

جريت دراسة كال من أبينما  ،بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية (3002،فالتة)ودراسة 

، في محافظة ديالي في دولة العراق (3002،حسين)موصل ودراسة بمدينة ال (3001،الخشاب)

في خان  (3002أبو منديل، )ا أجريت دراسة ــة رفح بينمــبمحافظ (3032يونس، )دراسة وأجريت 

فقد أجريت في الكرك باألردن، وأجريت  (3033الصرايرة، ) دراسة أمايونس في دولة فلسطين، 

 (3033عبدالفتاح، )بالمملكة العربية السعودية، أما دراسة  بمدينة جدة (3030األحمدي، )دراسة 

في  (3032مكاحلي، )وقد أجريت دراسة ، فقد أجريت في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية

   .بالجمهورية الجزائرية بسكرةمدينة 

 

 :من حيث منهج الدراسة -1...2

 دراسةو  (3002،عبيدات) دراسةو ( 3001،الخشاب)استخدمت دراسة كال من  

المنهج ( 3030،سلوت) ودراسة( 3002،ابوعكر)ودراسة  (3002،حسين) دراسةو  (3002،عفانة)

استخدم فيها المنهج  (3003،غنيم) التجريبي بتصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية بينما دراسة 
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المجموعتين التجريبي  وتصميم   هبينما استخدم  المنهج  شب  ،التجريبي وتصميم ثالث مجموعات

 ودراسة( 3030،الحربي) ودراسة (3002،فالتة)في دراسة كالمن  والتجريبيةبطة الضا

الضابطة والتجريبية ، حيث استخدم المنهج التجريبي الحقيقي وتصميم المجموعتين (3030،بري)

األحمدي، )و (3033الصرايرة، )و (3032يونس، )و (3002أبو منديل، )من  في دراسة كل

من  م المجموعة الواحدة في دراسة كلا استخدم المنهج شبه التجريبي وتصميبينم (3030

 .(3032مكاحلي، )و (3033عبدالفتاح، )

 

  :ي استخدمت في الدراساتتال (المقرر التعليمي)من حيث المواد الدراسية  -1...2

ساسي في الدراسي للصف الثالث األ المقرر (3002،عفانة)من  راسة كللقد استخدمت د 

ر الدراسي للصف الثالث المقر  (3002،عبيدات) استخدمت دراسةحدتي الضرب والقسمة بينما و 

المقرر  (3001،الخشاب) ساسي في وحدتي الضرب والقسمة والكسور بينما استخدمت دراسةألا

بينما  ،ساسيألالدراسي في وحدة الضرب والقسمة ووحدة الهندسة والجمع والطرح للصف الثالث ا

بينما  ،ساسيسي في وحدة الضرب للصف الثاني األالمقرر الدرا (3030،الحربي)سة استخدمت درا

المقرر الدراسي للصف الرابع في مادة  (3030،بري) و دراسة (3003،غنيم)استخدمت دراسة 

ساسي فقد استخدم في دراسته المقرر التعليمي للصف الثاني األ (3030،سلوت) أما ،اللغة العربية

المقرر الدراسي في مادة اللغة العربية  (3002،ابوعكر) استخدم في دراسةو  ،لعربيةفي مادة اللغة ا

المقرر الدراسي في مادة الفقه  (3002،فالتة) بينما استخدم في دراسة ،للصف السادس االساسي

استخدم المقرر الدراسي للصف الثاني  (3002،حسين)ساسي بينما في دراسة للصف الرابع األ

و  (3002،عفانة)من الدراسة الحالية مع دراسة كل  ة الكيمياء حيت تتشابهوسط في مادالمت
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وحدة الضرب ) من حيث المادة الدراسية والمقرر الدراسي (3001،الخشاب)و( 3002،عبيدات)

من  (3030،الحربي)بينما تتشابه مع دراسة  ،والمرحلة التعليمية الصف الثالث االساسي( والقسمة

أبو منديل، )، وقد استخدمت دراسة لدراسية وتختلف معها في المرحلة الدراسيةحيث الوحدة والمادة ا

المقرر الدراسي للصف الثامن األساسي في مادة اإلمالء والكتابة ، بينما استخدمت دراسة  (3002

المقرر الدراسي للصف السادس االبتدائي في مادة اللغة اإلنجليزية، واستخدم  (3030األحمدي، )و

المقرر الدراسي في مادة الجغرافيا للصف السابع األساسي، بينما في  (3033الصرايرة، )في دراسة 

استخدمت األلعاب في تقييم بعض مهارات التفكير والميل نحو مادة  (3032يونس، )دراسة 

 (3033عبدالفتاح، )الرياضيات لتالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي، بينما في دراسة 

اعلية األلعاب على مهارات التحدث واالستماع لدى تالميذ الصف الخامس من مرحلة لمعرفة ف

فقد كانت لمعرفة فاعليتها في تنمية مهارات  (3032مكاحلي، )التعليم األساسي، بينما في دراسة 

 . التحدث واالستماع لدى تالميذ الصف األول ابتدائي

 

  :ةالتي استخدمت في الدراس األدواتمن حيث  -1...2

ودراسة  (3002،عبيدات)ودراسة   (3001،الخشاب)من  لقد استخدمت دراسة كل 

 ودراسة( 3002،بو عكرأ) ودراسة (3030،فالتة) ودراسة (3002،حسين) ودراسة ( 3002،عفانة)

االختبارات التحصيلية في المواد  (3030،سلوت) ودراسة( 3030،الحربي) ودراسة (3030،بري)

 بينما استخدم الباحث في دراسة  ،بأنفسهم بإعدادهاتي قام الباحثين الدراسية المختلفة ال

ردنية وكما استخدم الباحث ست المعرب والمقنن علي البيئة األاختبار مايكل ب (3003،غنيم)

التابع   األساسيةالمرحلة  مشرفومكتب  بإعدادهفي مادة اللغة العربية حيث قام تشخيصي  اختبار
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بإعداد أدوات الدراسة المتمثلة  (3032مكاحلي، )، وقام الباحث في دراسة لوكالة الغوث االردنية

 (3032يونس، )في اختبار لفظي وقائمة بمهارات التحدث واأللعاب اللغوية ، بينما في دراسة 

عبدالفتاح، )قامت الباحثة بإعداد مقياس لمهارات التفكير والميل نحو الرياضيات، وفي دراسة 

قامت  (3033الصرايرة، )إعداد قائمة بمهارات التحدث، بينما في دراسة قام الباحث ب (3033

الباحثة بإعداد برنامج من األلعاب وقامت بإعداد اختبار للمفاهيم الجغرافية، بينما في دراسة 

لعاب التعليمية؛ كما قام بإعداد اختبار من األ امجقام الباحث بتصميم برن (3030األحمدي، )

من األلعاب التعليمية قام الباحث بإعداد برنامج  (3002أبو منديل، )راسة  تحصيلي، بينما في د

عداد اختبار خاص بالمهارات  المحوسبة وقائمة بالمهارات اإلمالئية ودليل المعلم الخاص بالدراسة وا 

 .اإلمالئية 

 

 :المستخدمة اإلحصائية األساليبمن حيث  -1...7

  (3030،بري)و (3002،حسين)و (3003،غنيم)من لقد استخدمت دراسة كل  

المتوسطات (  3030،الحربي) دراسة بينما استخدمت ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لفا كرونباخ أاستخدام معادلة مربع ايتا ومعادلة  إلى باإلضافةالحسابية واالنحرافات المعيارية 

ولستي بينما استخدمت الباحثة في دراسة للمجموعات المستقلة  ومعادلة ه (t)اختبار  إلى باإلضافة

للعينات المستقلة والعينات  (t)اختبار إلى باإلضافةلفا كرونباخ أمعادلة ( 3002،الخشاب) 

 إليجادمعامل ارتباط بيرسون  (3002،ابو عكر) بينما استخدم الباحث في دراسة ،المترابطة

لحساب ثبات  08ريتشارد -كودراالتساق الداخلي واستخدم طريقة التجزئة النصفية وطريقة 

ولحساب تكافؤ المجموعات الضابطة والتجريبية باستخدام طريقة المتوسطات الحسابية ، االختبار
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للتعرف علي الفروق بين المجموعات الضابطة والتجريبية قبل البدء ( t)واستخدم الباحث اختبار 

لفا ومعامل ارتباط أامل ارتباط مع (3002،فالتة)في دراسة  ةالباحث تكما استخدم ،في التجربة

يرسون لتقدير االتساق رتباط بامعامل ن لقياس ثبات االداة ثم استخدام براون وجوتما -سبيرمان

المقارنات بين مجموعات الدراسة في االختبار  إلجراءثم استخدام المتوسط الحسابي  ةداالداخلي لأل

و التباين الموجود بين درجات أالتشتت التحصيلي  ثم استخدم االنحراف المعياري  للكشف عن 

لمعرفة الفروق بين مجموعتي الدراسة بعد  األحاديتحليل التغاير الباحثة ثم استخدمت  ،التالميذ

 كما استخدم الباحث في دراسة ،ضبط التحصيل  القبلي  للمجموعتين كمتغير مصاحب

عامل ارتباط بيرسون كما م كذلك استخدمو معادلة الصعوبة ومعادلة التمييز (  3030،سلوت)

 08ريتشارد –طريقة كودر ومعامل ارتباط  سيبرمان براون و  استخدم ايضا اختبار مان ويتي 

  معامل ارتباط بيرسون( 3002،عبيدات) بينما استخدم الباحث في دراسة ،ارلحساب ثبات االختب

اب المتوسطات الحسابية كد من تكافؤ المجموعتين تم حسأكما استخدم تحليل التباين الثنائي وللت

 بينما استخدم الباحث في دراسة ،واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

من تكافؤ المجموعتين كما  للتأكداستخدم الباحث اختبار تحليل التغاير الثنائي  (3002،عفانة)

دم المتوسطات الحسابية كما استخم الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار، استخد

وقد أس تخدم اختبار  .من تكافؤ المجموعتين  ومعامل ارتباط بيرسون للتأكدواالنحرافات المعيارية 

 (3002أبو منديل، )من  ين وتحليل التقارير في دراسة كللعينتين مستقلتين ومتساويت( ت)

ي دراسة كال  من ، بينما استخدمت المتوسطات واالنحرافات المعيارية ف(3032يونس، )و

استخدم الباحث  (3032مكاحلي، )، بينما في دراسة (3033عبدالفتاح، )و (3030األحمدي، )

 (.3033الصرايرة، )الغير متكافئتين تحليل التباين األحادي للمجموعتين 
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   :من حيث النتائج -1...2

 معالجة في لعاب التعليمية والتربويةألتوصلت جميع الدراسات السابقة الي فاعلية ا 

 (3002،عبيدات)و (3002،عفانة) ،التحصيل ىرفع مستو  (3003،غنيم)الصعوبات القرائية 

وفي تنمية  (3002،حسين)الطالبات  ىوتنمية االتجاه لد (3002،فالتة)و (3030،الحربي)و

ييز في التم وفاعليتها لدراسيةفي مختلف المواد افاعليتها  أثبتتكما ، (3030،بري)نماط اللغوية األ

 ىوفي تنمية المهارات الرياضية لد (3030،سلوت) والمختلفة نطقا   بين الحروف المتشابهه شكال  

ن أال إ (3002،ابو عكر)بداعية وفي تنمية مهارات القراءة اإل ،(3001،الخشاب)التعلم  ئيبط

 ،سلمتغير الجن ىتوجد فروق ذات داللة احصائية تعز  نه الأ إلىتوصلت  (3002،عبيدات)دراسة 

 ىناث وتعز روق ذات داللة احصائية  لصالح اإلوجود ف إلى (3003،غنيم)بينما توصلت دراسة 

 .لمتغير الجنس
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 : االستفادة من الدراسات السابقة أوجه -2.1

 :االستفادة من الدراسات السابقة في النقاط التالية  يمكن تحديد جوانب 

 .دعم االطار النظري  -

لعاب التعليمية وكيفية تصميم واختيار األ( تحصيلياالختبار ال)ة داة الدراسأكيفية تصميم  -

 .ها دعداإوالتربوية وكيفية 

 .للدراسة حصائية المناسبةاختيار األساليب اإل -

الباحثة من نتائج الدراسات السابقة في وضع الفروض ودعم نتائج الدراسة  كما استفادت -

                       .الحالية التي سيتم التعرف عليها



 

 

 رابعل الـالفص

 إجراءات الدراسة

 

 .تمهيد -

 .منهج الدراسة -

 .مجتمع الدراسة -

 .عينة الدراسة -

 .ضبط المتغيرات وتكافؤ المجموعتين -

 .أدوات الدراسة -

 .الدراسة االستطالعية -

 .خطوات تطبيق الدراسة األساسية -

 .المعالجة اإلحصائية -
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 :   تمهيد -4.1

عتمدتها الباحثة واإلجراءات التي اتبعتها لتحقيق هدف يتضمن هذا الفصل المنهجية التي ا      

الدراسة ووصف األدوات المستخدمة في هذه الدراسة والخطوات المتبعة في بناء األداة الرئيسية 

، وصدقها وثباتها، كما يتضمن الدراسة االستطالعية وأغراضها، (االختبار التحصيلي)للدراسة 

 .تي سوف يتم عرضهـاوال، وكيفية جمع البيانات وتحليلها

 

 :منهج الدراسة -4.1 

ج التجريبي الذي يعد أقرب مناهج البحوث لحل المشكالت العلمية، ـــتم استخدام المنه        

في المنهج  "التجريبي"يقصد بمصطلح و ت التعليمية، والمدخل األكثر صالحية لحل المشكال

ار عالقات العلة والمعلول بيهدف إلى اختالذي التسمية التي تطلق على تصميم البحث "التجريبي 

ذا صمم البحث التجريبي بعناية يصبح أداءه قويًا جدًا في أسباب الظواهر،  إلىحتى يصل  يد وا 

وقد يبدو البحث التجريبي . اختبار فروضه بطريقة ال تعادلها طريقة أخرى علىالباحث تساعده 

وأسسه فإنه ًا، ولكن إذا فهم الباحث قواعده تصميمات البحوث تعقيدبالنسبة لبعض الباحثين أكثر 

يجده الطريقة الوحيدة التي يحصل منها على إجابات تتعلق بأسباب حدوث المتغيرات، ذلك أن 

 "الختبار الفروض حول العالقات النسبية بشكل مباشرالبحوث التجريبية هي الطريقة الوحيدة 

املة عينتين بالتساوي عند بدء التجربة ثم عبارة عن مع"بأنه كما يعرف  (.492 :4002عالم،ابو )

، وهذا ُيمكـّن الباحث من تحديد أثر المتغيرات "تعريض إحداهما لمتغيرات ال تتعرض لها األخرى

ويقوم الباحث بصياغة عدة  االيجابية، حيث أنه سيقارن بين أوصاف العينتين في نهاية التجربة،
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وعلي ضوء هذه الفروض يصمم مخططًا تجريبيًا  ،افروض يحق له بأن يتنبأ بما أن يترتب عليه

ه، وألدواته ولمنهجه، ولنوع المتغيرات التي ستخضع لها ـــيتضمن شروطًا محددة ألوصاف عينت

ولقد استخدمت الباحثة التصميم    (449: 4002الددا،)عينته التجريبية وتتفاداها عينته الضابطة 

 ،(القبلي والبعدي)والقياس ( التجريبية والضابطة)التجريبي الحقيقي للمجموعتين المتكافئتين 

 :يوضح عناصر تصميم الدراسة الحالية( 2)والجدول 

 (4)جدول

 عناصر تصميم الدراسة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 (اختبار قبلي)اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات  (اختبار قبلي)اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات 

 (الشرح/ اإللقاء )التعلم وفق الطريقة التقليدية  تيجية األلعاب التربويةإسترا

اختبار )اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات 
 (اختبار بعدي)اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات  (بعدي

 

 ،(التجريبية والضابطة)مجموعتين ضمهذا التصميم ي أن( 2)كما هو مبين في الجدولو        

( المتغير المستقل) تتعرض المجموعة التجريبية إلى المعالجةالمجموعتين قياسًا قبليًا، ثم تقاس كال 

ابع، أما المجموعة الضابطة ، ويمثل التحصيل الدراسي المتغير التالتربوية األلعابإستراتيجية 

ر األول التي تمثل المتغي( الشرح -طريقة اإللقاء)الطريقة التقليدية أي عرض للمعالجة العادية فت

المقارنة  وتتمثم تقاس كال المجموعتين قياسا بعديا،  فيها والتحصيل الدراسي يمثل المتغير التابع،

على أساس مقارنة القياس البعدي للمجموعة التجريبية (التجريبية والضابطة)بين نتائج المجموعتين

 .والقياس البعدي للمجموعة الضابطة
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 :مجتمع الدراسة -4.1 

مجتمع الدراسة بأنه جميع األفراد الذين لهم خصائص مشتركة يمكن مالحظتها  يعرف       

تكون من جميع التالميذ يوبذلك فأن مجتمع الدراسة الحالية ، (42: 4994عالم، )وقياسها

والتلميذات المقيدين بالصف الثالث من الشق األول  من مرحلة التعليم االساسي،  داخل مدينة 

حسب الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  (2016/2017) بنغازي للعام الدراسي

مكاتب ( 15)موزعين على  ً  تلميذة (1531)و اً تلميذ( 1351)، والذين يبلغ عددهم بمدينة بنغازي

، من المكاتب وهو مكتب الخدمات لمجتمع تم اختيار مكتب خدمي واحدخدمية، ونظرا لكبر حجم ا

مدارس للتعليم األساسي، ويبلغ عدد تالميذ الصف الثالث  (3)الذي يضم ( فةسيدي خلي)التعليمية 

تم اختيار مدرسة حيث ، (تلميذا  وتلميذة  ( )315)من الشق األول من مرحله التعليم االساسي به  

؛ وذلك (شهداء الساحل)هي مدرسة نظرًا لعمل الباحثة كمعلمة فيها واحدة منها بطريقة قصدية، و 

دارة المدرسة من استعداد لتقديم التسهيالت اإلدارية والفنية للقيام بالتجربة، وعليه وصل لما أبدته إ

فصول دراسية،  (1)موزعين على  تلميذةً ( 15)و اً تلميذ( 14) منهم (141)مجتمع الدراسة إلى 

 . يبين مجتمع الدراسة( 5)الجدولو 
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 (4)جدول

 مجتمع الدراسة

ي ــــة الكلــمجتمع الدراس
 مدينة بنغازيداخل 

ي ــــع الدراسة األصلــمجتم
 ةداخل مكتب سيدي خليف

دف ـــع الدراسة المستهــمجتم
 مدرسة شهداء الساحل

 اً تلميذ( 74) اً تلميذ( 474) تلميذاً ( 7,635)

 تلميذةً ( 73) تلميذةً ( 434) تلميذة  ( 7,860)

 وتلميذةً  اً ذتلمي( 147) وتلميذةً  اً تلميذ( 413) وتلميذةً  اً تلميذ( 14,644)

 

 : عينة الدراسة -1.1

العمر الزمني الذي حدد : قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة وفق شروط معينة منها       

سنوات، والخلفية المعرفية، حيث تم استبعاد التالميذ الذين سبق لهم دراسة المادة، ( 9-2)مابين

تم توزيعهم بصورة عشوائية على مجموعتين  وتلميذةً  اً تلميذ( 12)وعليه وصلت عينة الدراسة إلى 

، والخطوات التالية توضح كيفية وتلميذةً  اً تلميذ(41)، حيث تضم كل مجموعة (تجريبية وضابطة)

 : اختيار عينة الدراسة

( شهداء الساحل)تم الحصول على قائمة بأسماء تالميذ وتلميذات الصف الثالث بمدرسة  -1

 .ميذةً وتل اً تلميذ( 141)والبالغ عددهم 

. تلميذةً ( 11)و اً تلميذ( 11) منهم (52)تم استبعاد تالميذ العينة االستطالعية ويبلغ عددهم  -2

حيث  تلميذاً  (21)كما تم استبعاد التالميذ الذين ال تنطبق عليهم الشروط  وكان عددهم 

د من موالي( 1)تلميذات لهم خبرة سابقة بالمادة و( 1)و  اً تلميذ( 11)؛ (11)كان من بينهم
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( 3)و(. 2551)العينة من مواليد تالميذ حيث كان كافة تالميذ  (4)تلميذتان و( 2553)

 .تلميذات وتلميذان( 5)تالميذ كانوا من ضمن منزلية التعليم 

 .سيدي خليفة تلميذًة من التالميذ النازحون إلى منطقة( 21)تلميذًا و ( 11)كما تم استبعاد  -5

( 55)إلى قائمتين، قائمة تضم التالميذ وعددهم ( 33)م تم تقسيم التالميذ المتبقيين وعدده -4

في  وتلميذةً  اً ، وأعطي كل تلميذتلميذةً ( 23) ، وقائمة أخرى تضم اإلناث وعددهناً تلميذ

 .اً القائمتين رقم

وضعت أرقام التالميذ في قائمة الذكور في أوراق مغلقة، وكذلك الحال بالنسبة لقائمة  -3

 . لتلميذاتا

في المجموعة  هان وضعت إحداائمة الذكور وسحبت منها عشوائيًا ورقتتم خلط أوراق قا -1

 .األولى واألخرى في المجموعة الثانية

 .  في كل مجموعة اً تلميذ( 12)تم تكرار الخطوة السابقة حتى وصل عدد الذكور إلى  -1

ن وضعت أحدهن في المجموعة حبت منها عشوائيًا ورقتاثم تم خلط أوراق قائمة اإلناث وس -1

 .ولى واألخرى في المجموعة الثانيةاأل

 .  في كل مجموعة تلميذةً ( 12)تم تكرار الخطوة السابقة حتى وصل عدد اإلناث إلى  -3

 اً تلميذ( 12)تضم كل مجموعة  ثالثن من تالميذ الصف البعد أن أصبحت لدينا مجموعتا -15

رة عشوائية ؛ تم تحديد أي المجموعتين تجريبية وأي المجموعتين ضابطة بصو تلميذةً ( 12)و

وذلك حسب تعليمات إدارة المدرسة حيث يضم كل فصل (. القطعة المعدنية)بواسطة 

مع مراعاة التوزيع حسب الجنس والمستويات المختلفة  ًا وتلميذةً تلميذ( 24)دراسي 

 .للتحصيل
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 :ضبط المتغيرات وتكافؤ المجموعتين -4.1

إلجراءات الهامة في البحوث التجريبية؛ وذلك تعتبر عملية التحكم في المتغيرات واحدة من ا      

لتوفير درجة مقبولة من الصدق الداخلي للتصميم التجريبي، بمعني أن يتمكن الباحث من إرجاع 

الفروق المالحظة على المتغير التابع إلى المتغير المستقل في الدراسة وليس إلى متغيرات أخرى، 

 :الحالية هي والمتغيرات التي تم التحكم بها في الدراسة

 : العمر الزمني ( أ

وعليه قامت  سنوات،9) -8)لقد تراوح العمر الزمني لتالميذ وتلميذات عينة الدراسة بين  

الباحثة بمراجعة إدارة المدرسة لتحديد أعمار تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة، ومن ثم جري 

والجدول ( التجريبية والضابطة)عتين حساب المتوسطين الحسابيين للعمر الزمني ألفراد كاًل المجمو 

 : يوضح ذلك( 4)

 (1)جدول

 داللة الفـــروق بين متوسطي العمر الزمنــي للمجموعتين التجريبية والضابطـة 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 د ح ت
مستــوى 
 الداللــة

القيمـــة 
 االحتمالية

 42.88 191.7 24 التجريبية
-0.02 46 0.01 0.987 

 43.17 191.9 24 الضابطة
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 : متغير النوع ( ب

ناث)بما أن عينة الدراسة تضم النوعين        فأنه تم التحكم في هذا المتغير عن طريق  (ذكور وا 

تساوي عدد الذكور واإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة، فكان عدد الذكور في المجموعة 

، وكذلك عدد اإلناث في  المجموعتين ةفي المجموعة الضابط عدد الذكور التجريبية يساوي

 :يوضح هذا( 4)، والجدولٍ   التجريبية والضابطة متساو

 

 (4)جدول

 ةاث في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطــور واإلنــعدد الذك

 المجموع الذكور اإلناث المجموعة

 24 12 12 التجريبية

 24 12 12 الضابطة

  

دد اإلنـاث ـة مـن حيـث عـــــطة والتجريبيدول السابق تكافؤ أفراد المجمـوعتين الضـابيوضح الج 

 .في المجموعتين( 12)في كل مجموعة ، وبلغ عدد الذكور ( 12)والذكور؛ حيث بلغ عدد اإلناث 
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  :متغير التحصيل الدراسي( ت

ادًا على نسب قامت الباحثة بضبط متغير التحصيل الدراسي السابق ألفراد العينة اعتم 

، (2511/ 2513)ات للعام الدراسي السابق ـتالميذ الصف الثالث في مادة الرياضيلالتحصيل 

أفراد المجموعة الضابطة، وبذلك تكون الباحثة  ئيكاف ابحيث ضمت المجموعة التجريبية أفراد

الي يوضح ات، والجدول التــؤ المجموعتين في التحصيل الدراسي الماضي في الرياضيــضمنت تكاف

 : ذلك

 (6)جدول

بناء علي  الفروق بين متوسطي درجات تحصيل الدراسي للمجموعتين التجريبية والضابطة
 درجات العام الماضي

 

 

 : درجات االختبار القبلي  ( ت

، علي مجموعات الدراسة قبل تنفيذ التجربة القبلي تم تطبيق االختبار التحصيلي 

للتعرف علي داللة ( ت)م اختبار واستخد، ات واالنحرافات المعياريةواستخرجت متوسطات الدرج

  .دول التالي يوضح ذلك الفروق بين المجموعات  في درجة االختبار القبلي والج

 

 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 د ح ت
مستــوى 
 الداللــة

القيمــــة 
 االحتمالية

 2.18 6.38 24 التجريبية
0.069 46 0.01 0.046 

 2.01 6.33 24 طةالضاب
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 (2)جدول

 لمجموعتين التجريبية والضابطةالفروق بين متوسطي درجات  ا

 االختبار القبليعلي درجات  بناء  

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 د ح ت
مستــوى 
 الداللــة

القيمــــة 
 االحتمالية

 123.9 3172.21 24 التجريبية
0.769 46 0.01 0 

 93.66 3147.83 24 بطةالضا

 
يوضح الجدول السابق بأنه ال يوجد فرق بين متوسط درجات المجموعتين الضابطة  

 .وهذا يوضح مدى تكافؤ المجموعتين والتجريبية في القياس القبلي ؛

 
 

 :الحصص (ج

حيـث أعطيـت  كـل مجموعـة فـي عـدد الحصـص؛  الضـابطة والتجريبيـة تتساوي المجمـوعتين 

الحصـة األولـى للمجموعـة  خصصـتحيـث  ،كانـت جميـع الحصـص فـي نفـس التوقيـتحصة و  (25)

تـــدريس بمعلمـــة الرياضـــيات بالمدرســـة  تقـــومو كـــذلك الحصـــة األولـــى للمجموعـــة التجريبيـــة  ،الضـــابطة

 .رس المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة بينما الباحثة تدُ 

 :متغير الخبرة السابقة ( د

أعـادوا والمقصـود بـذلك ممـن   ؛لذين لديهم خبرة سابقة بالمـادةااستثناء الطلبة بقامت الباحثة  

 .السنة للمرة الثانية  واعادأممن  أوة السابقة يالسنة الدراس
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 :البيئة الخاصة بالتلميذ ( ذ

 والــذي نـتج عنهــا ،فـي ظــروف  صـعبة تمـر بهــا الدولـة الليبيـة أجريـتن هـذه الدراســة ألنظـرا  

العينــة  أفــرادفقــد قامــت الباحثـة باختيــار جميــع عليــه . خليفــةمنطقــة سـيدي  إلــىنـزوح بعــض العــائالت 

 ،ســكانها ةعــودو المنــاطق  تلــكتحريــر ل تحســباً ن اســتثني  التالميــذ النــازحو ؛ و مــن ســكان نفــس المنطقــة

قامـت الباحثـة بتحديـد البيئـة المحيطـة  هوعليـ .للتجربـة ةالتجريبيـ اإلجـراءاتعلـي  األمر الذي قد يـؤثر

 .بالتالميذ
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 :أدوات الدراســة -6.1

 :المادة الدراسية  -4.6.1

الرتباطها تكونت المادة التعليمية من وحدة الضرب والقسمة وقد تم اختيارها ألهمية الوحدة و  

السنوات الدراسية التي تليها؛ حسب آراء المعلمين والموجهين التربويين وهي و التالية بالدروس 

ي المدرسي للصف الثالث بالتعليم األساسي للعام الدراس كتاب الرياضياتمن  الوحدة الخامسة

الضرب في : ، وقد اشتملت الوحدة المعنية على بنود منهااألولالفصل الدراسي (  - 25112017(

،  (3) ، والضرب في العدد (1)، والضرب في العدد  (1) ،  و الضرب في العدد(1) العدد

عدد المجموعات  إيجاد)، والقسمة (ق جدول الضربعدد العناصر باستخدام حقائ إيجاد)والقسمة 

حصة، وقامت الباحثة بإعداد خطة  (25)، حيث يتم تدريسها في (جدول الضرب قبتذكر حقائ

التربوية حيث قامت الباحثة بإعداد الخطة  األلعابتدريسية لوحدة الضرب والقسمة وفق إستراتيجية 

بعد االطالع علي الدراسات السابقة وبعض لك وذ ؛خبرة يبمساعدة موجهين تربويين ومدرسين ذو 

كما قامت بتعديل بعض  ،التربوية األلعابالتي تحتوي علي العديد من ربوية المراجع والكتب الت

من ذلك هذه الوحدة والفئة العمرية والمادة التعليمية  و  ئملتالالخاصة باأللعاب   واألسماءالخطوات 

 : الخطوات التاليةب خالل القيام 

 : ال  خطوات عامةأو 

عداد الدروس والحصص والزمن و   تتضمن تحديد األهداف والمفاهيم الرياضية واألدوات وا 

 .الالزم لتدريس الموضوعات التعليمية
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 :ثانيا  خطوات خاصة

 :وهي تتضمن الخطوات الخاصة باأللعاب التربوية 

 عداد والتهيئةاإل -1

 ةطوة يتم تحديد حجم المجموعة الطالبيفي هذه الخ :توزيع التالميذ وتقسيمهم لمجموعات -2

 .تالميذ 4حيث تحتوي كل مجموعة على 

حيث تم تحديد دور كل طالب في كل لعبة ويتم تغيير  :تحديد أدوار التالميذ في كل لعبة -3

 كذاوه...بين التالميذ بعد كل نشاط أو تمرين  األدوار

طوات اللعبة وفي هذه وفي هذه الخطوة يقدم الدرس وتوضح خ :شرح اللعبة التعليمية -4

 .الخطوة يكون المعلم هو المتحدث الوحيد ويكون التالميذ في هذه الخطوة مستمعين فقط

علي التالميذ وشرح اللعبة لهم يتم تطبيق اللعبة ويقوم  األدواربعد تقسيم  :تطبيق اللعبة -5

فهم  من   للتأكدالمشرف علي مجموعات التالميذ  أوالمعلمة بدور المراقب  أوالمعلم 

 .التالميذ  للعبة وتطبيقها بشكل صحيح مما يعود بالفائدة علي التالميذ

يستخدم المعلم  حيث ويقصد بهذه الخطوة تقويم نجاح اللعبة التعليمية :يم اللعبةيمرحلة تق -6

التقويم األولي فيراجع مع التالميذ المعلومات السابقة عن طريق طرح أسئلة على التالميذ 

ابقة لديهم، أو تقويم بنائي، يكون في أسئلة عن خطوات حل التدريبات حول المعلومات الس

أثناء عمل المجموعة الصغيرة ومشاركة كل األعضاء في العمل وهذه النوع من التقويم من 

شأنه أن يشعر التالميذ بالمسؤولية الفردية نحو تعلمهم ويبعدهم عن االعتماد السلبي على 

 .أعضاء المجموعة يباق
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 : مادة الدراسيةصدق ال 

تم عرض المادة الدراسية على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة في  

لتأكد من صالحيتها، وبعد عرضها على المحكمين الستشارتهم حول المادة لمجال الرياضيات 

 اءأسمحولها، قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة مثل تغيير  الحظاتالم اءبدا  الدراسية، و 

؛ السلوكية األهدافتعديل بعض المفردات في كذلك ، وتغيير في بعض خطواتها و بعض األلعاب

 (.1)كما هو مبين بالملحق رقم وذلك 

 

 :االختبار التحصيلي  -4.6.1

فقرة، وهو ( 40)ق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي يتألف من ــلتحقي 

واحدة منها تمثل اإلجابة الصحيحة، ويعتبر االختبار أداة ( بع بدائلأر )من فئة االختيار من متعدد 

في مادة ــي ث من مرحلة التعليم األساســرئيسية في الدراسة لقياس تحصيل التالميذ الصف الثال

 :ارـــالخطوات التالية في إعداد االختب إتباع، ولقد تم (الضرب والقسمة)ات وحدة ــالرياضي

والهدف الرئيسي بوجه عام هو االستفادة من االختبار في قياس : ختبارتحديد الهدف من اال -1

 .تحصيل تالميذ الصف الثالث للرياضيات

التي تغطي جوانب المحتوي وصياغتها، ولقد تم التركيز على : تحديد األهداف السلوكية -2

 (.التذكر، الفهم، التطبيق)المستويات الثالث األولي 
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يات االختبار تنحصر في محتوي الرياضيات للصف الثالث إن محتو : تحديد مادة االختبار -3

الوحدة ( الضرب والقسمة)من مرحلة التعليم األساسي، وتنحصر مادة االختبار في وحدة 

 .األولالخامسة من كتاب الرياضيات الفصل الدراسي 

وهو عبارة عن جدول مزدوج يربط المستويات المعرفية بالمحتوى  :إعداد جدول الموصفات -4

 بداللة المستوى المعرفي والمحتوىويجعل من الممكن تصنيف كل فقرة اختباريه 

 .(64 :4046مريمي،ال)

يتضمن االختبار قياسًا الختبار بلوم المعرفية وهي التذكر والفهم والتطبيق والتحليل   

 :مستويات وهي  ةزت في هذه الدراسة على ثالثوالتركيب والتقويم، وقد ترك

وهو يعني قدرة الطالب على تذكر المعلومات والمعارف التي سبق أن : التذكر. أ

 .اـتعلمه

وهو يعني قدرة الطالب على إدراك المعاني الخاصة بالمواد الدراسية التي  :الفهم. ب

 .اـيقوم الطالب بتعلمه

دام ما سبق وأن تعلمه من حقائق ومفاهيم ومبادئ قدرة الطالب على استخ :التطبيق. جـ

 .اتــومعلوم

في ضوء تحليل محتوى الموضوعات المراد قياسها وهي دروس الفصل الدراسي األول  

الوحدة الخامسة في مادة الرياضيات للصف الثالث من التعليم األساسي، ولألهمية النسبية 

، وتم تحديد األهمية النسبية ةلمعرفية الثالثللموضوعات ؛ تم توزيع األسئلة على المستويات ا

  :يوضح ذلك لكل مستوى وفق جدول المواصفات، والجدول التالي
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 (2)جدول 

 جدول المواصفات

ات)  توي س م  األهداف )ال
النسبية  األهمية

 للموضوعات

 التطبيق الفهم التذكر
عدد 
 األسئلة

 02 %02 %02 %02 المحتوى 

 5 3 0 1 %08 5جدول ضرب العدد 

 5 3 0 1 %08 7جدول ضرب العدد 

 5 3 0 1 %08 0جدول ضرب العدد 

 5 3 0 1 %08 4جدول ضرب العدد 

 3 0 1 - %18 (إيجاد عدد العناصر)القسمة 

 3 0 1 - %18 (إيجاد عدد المجموعات)القسمة 

 02 01 02 4 %022 المجموع
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المستويات الثالثة األولي من  مع مراعاة صياغة فقرات االختبار في صورتها األولية -5

 (3)جدول رقم (.التذكر، الفهم، التطبيق)تصنيف بلوم

 

 توزيع فقرات االختبار حسب المستويات المعرفية (9)جدول 

المستويات 
 المعرفية

 توزيع فقرات االختبار التحصيلي وفق المستويات التحصيلية 

مجموع االسئلة 
لكل مستوى 
 معرفي 

 4 4,3,2,1 التذكر

 10 28,27,26,25,19,10,8,7,6,5 لفهما

 16 30,29,24,23,22,21,20,18,17,16,15,14,13,12,11,9 التطبيق

  

، حيــث التحصـيلي حسـب المسـتويات المعرفيـةيوضـح الجـدول السـابق توزيـع فقـرات االختبـار  

يم التلميــذ تـم إعــداد فقــرات االختبــار حســب المســتويات المعرفيــة باالســتناد إلــى دليــل المعلــم ودليــل تقــو 

للصـف الثالــث مـن الشــق األول مـن مرحلــة التعلـيم األساســي الصـادر عــن وزارة التربيـة والتعلــيم لســنة 

(2511 – 2511.) 
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 ىاثنــ)قامـت الباحثـة بعــرض االختبـار علــى مجموعـة مــن المحكمـين المــؤهلين الـذين بلـغ عــددهم . 1

تربــوي والمنــاهج وطــرق التـــدريس درجــة الــدكتوراه فــي علــم الــنفس ال ةمــن بيــنهم حملــ اً محكمــ (عشــر

  .الرياضياتلمادة ن ومفتشون تربويون ومعلمو 

قامت الباحثة بتعديل فقرات االختبار تبعًا لمالحظات السـادة المحكمـين، والجـدول التـالي يوضـح . 1

 (.15)انظر جدول رقم . توزيع عدد األسئلة حسب كل موضوع

 (40)جدول

 عدد أسئلة االختبار لكل موضوع

 رقم الفقرة يعالمواض

 25,21,15,11,5,1 5جدول ضرب العدد 

 27,22,16,12,6,2 7جدول ضرب العدد 

 28,24,17,13,7,3 0جدول ضرب العدد 

 26,23,18,14,8,4 4جدول ضرب العدد 

 29,19,9 الضرب جدول حقائق باستخدام العناصر عدد إيجاد

 30,20,10 إيجاد عدد المجموعات باستخدام حقائق جدول الضرب

 

وضع االختبار في صورته النهائية لقياس تحصيل لتالميذ الصف الثالث في وحدة الضرب  -6

 .2انظر ملحق رقم . والقسمة كما قامت الباحثة بإعداد مفتاح لإلجابة لالختبار
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  االختبارصدق 

 :الصدق الظاهري

لم للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في ع 

النفس التربوي، والمناهج وطرق التدريس، والقياس النفسي والتربوي ممن يحملون درجة الدكتوراه 

وعدد آخر من المفتشين التربويين في مادة الرياضيات، وقد سلم لكل منهم صورة من تحليل 

المحتوي و صورة من االختبار في صورته األولية وصورة من أهداف الدراسة وأهداف االختبار 

صورة من جدول الموصفات، ونموذج من عدد فقرات كل موضوع، وطلب منهم أبداء الرأي من و 

حيث مناسبة البدائل األربعة  وسالمة ودقة المسائل الرياضية المتضمنة في االختبار، وقد أدخل 

صياغة بعض مفردات االختبار، وكما اتفق المحكمون على أن االختبار  علىالمحكمون تعديالت 

درجة مقبولة من الصدق، وأن الجوانب التي يقيسها ممثلة تمثياًل جيدًا في عناصر يتمتع ب

 :االختبار، كما أنها تتفق والمحتوي الذي وضعت على أساسه، و أوصي أغلب المحكمين بما يلي

 .تغيير بسيط في أسماء األلعاب  -

 .  تعديل بعض األهداف -

 . لةتعديل بعض األخطاء اإلمالئية في صياغة بعض األسئ -

 .         مصادر الخاصة باأللعاب التربويةالوضع  -
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 :الدراسة االستطالعية -2.1

 أهداف الدراسة االستطالعية  -4.2.1

 :قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة للتحقيق عدة أهداف منها 

 .تعديل صياغة المفردات الغامضة -1

 .ألداء الدراسة الرئيسية( ةمتريالسيكو ) لتأكد من الخصائص القياسية -2

 . تحديد الوقت الالزم لتطبيق االختبار -5

 .التدرب على إجراءات الدراسة الحالية -4

 .للدراسة المعدة األلعابالتأكد من صالحية  -3

 

 عينة الدراسة االستطالعية  -4.2.1

ساسي للصف الثالث بمدرسة شهداء الساحل للتعليم األ فصول ةمن عد فصلتم اختيار  

لتكون عينة الدراسة االستطالعية، وعليه يتم ( باستخدام األوراق المغلقة)بالطريقة العشوائية 

 اً وتلميذ( 52)، أي  ةً ذتلمي( 11)و اً تلميذ( 11)استبعادها من العينة األساسية، وتكونت العينة من 

 .وتلميذةً 
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 (44)جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب النوع

 النوع
 المجموع

 إناث ذكور

15 15 32 

 

 تطبيق الدراسة االستطالعية  -....4

قامت الباحثة بتطبيق الدراسة على العينة االستطالعية في األسبوع األول من شهر نوفمبر  

، (2511/2511) م من الفصل الدراسي األول  للعام الدراسي2511/  11/ 51 الموافق يوم األحد

حيث حددت إدارة المدرسة هذا الوقت من الفصل  ، علي الموافقةفيه الحصول  اليوم الذي تم وهو

لكي يكون التالميذ قد أكملوا جزء من المقررات الدراسية للفصل الدراسي األول، كما   الدراسي األول

كانت معلمة الرياضيات بالمدرسة متقدمة بالمقرر الدراسي، فكان هذا هو الوقت المناسب إلدارة 

ومعلمة الرياضيات، كما أنه يناسب الباحثة، حيث إنه يمكنها االستفادة من حصص  المدرسة

ألفراد موادهن، وعليه  قامت  بالتدريس  المعلمات اللواتي أكملن  جزء من المقرر الدراسي في

 51األحد ، حيث بدأت التجربة من يوم أسبوعينلمدة   صحص( 15)العينة االستطالعية بنفسها 

بإعداد خطة الدرس  ةقامت الباحث ،وعليه. م2511/ 11/ 11لى يوم الخميسإم 2511/  11/

التربوية، وفي يوم  األلعابللتالميذ وفق إستراتيجية ( الضرب والقسمة)بتدريس الوحدة الخامسة 

فقامت الباحثة  بتوزيع االختبار بنفسها على عينة  ؛تم تطبيق االختبارم 2511/  11/ 25 األحد

،  وكانت تسجل زمن اً د زمن معين لإلجابة على األسئلة بل تركت الزمن مفتوحالتجربة، ولم تحد

هاء من اإلجابة على جميع األسئلة، ألن هذه اإلجابة لكل تلميذ عند تسليمه لورقة اإلجابة بعد االنت
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الدراسة استطالعية وسوف يتم من خاللها تحديد الزمن الالزم لتطبيق االختبار التحصيلي في 

 .ألساسيةالدراسة ا

 

 نتائج الدراسة االستطالعية  -1.2.1
قامت الباحثة بتصحيح أوراق اإلجابة إلفراد عينة الدراسة االستطالعية، حيث تم التعرف  

عطاء درجة لكل تلميذ حتى يمكن إيجاد  على اإلجابات الصحيحة والخاطئة لكل مفردة وا 

 .امل الثباتالمتوسطات واالنحراف المعياري لدرجة االختبار إليجاد مع

    :وفيما يلي نتائج الدراســـة

 :زمن االختبار   -4.1.2.1

ـــن انتهــاء ( 43)تــم حســاب متوســط زمــن اإلجابــات وهــو   دقيقــة، وذلــك مــن خــالل حســاب زمـ

ــــر تلميـــذ ( 55)أول تلميـــذ  = 35/2)دقيقـــة، وحســـاب المتوســـط بينهمــــا ( 15)دقيقـــة، وزمـــن انتهـــاء آخـ

الطلبــــة وتوضــــيح بعــــض  ىعلــــ األوراقامــــت فيــــه المعلمــــة بتوزيــــع مــــع مراعــــاة الــــزمن الــــذي ق( 43

 .التعليمات الخاصة باالختبار

 : ثبات االختبار   -4.2.4.2

إذا حصــل نفــس الفــرد علــى نفــس الدرجــة أو درجــة  إنــه دقــة المقيــاس بمعنــىيقصــد بالثبــات  

ه علـى درجـة عاليـة قريبة منها في نفس االختبـار عنـد تطبيقـه أكثـر مـن مـرة فإننـا نصـف المقيـاس بأنـ

التجزئـــة ) طريقـــة الفاكرونبـــا  باســـتخدام ، حيـــث قامـــت الباحثـــة بحســـاب ثبـــات المقيـــاس،مـــن الثبـــات

وهــي طريقــة تقضــي علــى األخطــاء الناتجــة عــن اخــتالف ظــروف تطبيــق االختبــار والحالــة ( النصــفية
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، وهـذا (5932)س المزاجية للطالب، فهي توحد ظروف اإلجراء تمامـًا ، حيـث بلـغ معامـل ثبـات المقيـا

 .تبار يتميز بدرجة عالية من الثباتيشير إلى أن االخ

 (: االتساق الداخلي)صدق التكوين    -......3

يجاد معامل   تم حساب صدق االختبار عن طريق االتساق الداخلي لفقرات االختبار وا 

فقرة قبل ( 33)عدد فقرات االختبار حيث كان  االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار،

الحذف وقد تبين من خالل إيجاد معامل ارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار بأن هناك 

وسيتم  .فقرة( 22)حيث أصبح االختبار يتكون من . فقرتين ضعيفتين؛ مما دعى ذلك لحذفها

لتي يقل معامل عرض معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لالختبار قبل وبعد الحذف، والفقرات ا

 .يبين ذلك( 12)الجدولو تم حذفها، ( 3223)ارتباطها عن
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 (44)جدول

 معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار

 

 

 

 

    

1 8203 - 15 *8235 *8237 

0 8 8203 17 *8230 *8230 

3 *8237     *8248 10 **8265 **8267 

4 **8253 **8255 14 *8235 8233 

6 8206 8205 08 **8264 **60 

5 8205 8206 01 **8261 **8261 

7 820 8201 00 **8264 **8260 

0 **8244 **8240 03 820 8214 

4 *8241 *8234 04 **8260 **8263 

18 8 - 06 **8246 **8246 

11 **8268     **8244 05 **8251 **8250 

10 8233 *8236 07 **8254 **8255 

13  **8244 **8247 00 **8260 **8265 

14 **8253 **8256 04 **8278 **8273 

16 *8248 *8234 38 **8267 **8267 

 (.3235)مستوي الداللة *
 (. 3231)مستوي الداللة ** 
ود عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصــائية بــين الدرجــة يتضــح وجــ( 13)مــن الجــدول   

علــى كـــل فقـــرة فـــي االختبــار بالدرجـــة الكليـــة لالختبـــار، ممـــا يشــير إلـــى صـــدق اتســـاق داخلـــي 

 .مقبول
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 :خطوات الدراسة األساسية -2.1

بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة بدأت مرحلة تنفيذ التجربة التي هدفت إلى الحصول  

 :الالزمة الختبار صحة الفروض، وتشمل هذه المرحلة على الخطوات التالية على البيانات

جامعة  اآلدابرسالة موجهة من كلية  ىعل م2316/ 32/ 30حصلت الباحثة بتاريخ  -1

الحصول ي اعدة الباحثة فسوزارة التربية والتعليم  في مدينة بنغازي وذلك لم إليبنغازي 

ل علي موافقة  لتطبيق الدراسة وتذليل كافة حصو الطلبة و الالخاصة ب اإلحصائيةعلي 

 (4)ملحق رقم  .الصعوبات التي تواجه الباحثة

حصلت الباحثة على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم، حيث تم إرسال خطاب إلى إدارة  -2

 2/ 22خ ـــالمدرسة للموافقة على تطبيق الدراسة وتم الحصول على هذه الموفقة بتاري

 .(4)الملحق رقمأنظر  . م2316/

الموافقة   تتضمنالمدرسة  إدارةرسالة من  ىعل م2316/ 11/ 6حصلت الباحثة بتاريخ  -3

 (.4)انظر الملحق رقم .الباحثة أمامعلي تطبيق الدراسة وتذليل كافة الصعوبات 

قامت الباحثة بمقابلة إدارة المدرسة المحددة سلفًا وقامت بتعريفها  :التجهيز لتنفيذ التجربة -4

ية الدراسة وكيفية سيرها وعدد الحصص التي تحتاج إليها واألدوات التعليمية الالزمة بأهم

( التي تدرس للمجموعة الضابطة)معلمة الرياضيات بالمدرسة  ت  لتنفيذ الدراسة، كما قابل

 .وطلبت منها أن تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية

دد من المعلمين تجهيز فصل بالمدرسة، ليكون بمساعدة عدرسة و تم باالتفاق مع إدارة الم -5

مقر المجموعة التجريبية طيلة فترة الدراسة؛ وذلك حرصًا على الوقت المخصص للحصة 



 145 

حيث يتم توزيع المقاعد على النحو المناسب، والحفاظ على هذا التوزيع طيلة فترة التطبيق 

ادتها إلى الوضع السابق داخل الفصل، بداًل من تكرار ذلك في بداية كل حصة ومن ثم إع

حيث تضم كل  متباعدة مجموعات (6)في نهاية الحصة، وقد تم توزيع المقاعد على شكل 

تالميذ تتيح للمعلم التحرك بحرية ضمن هذه المجموعات، كما تم التأكد من  (4)مجموعة 

الباحثة جاهزية جميع األدوات الالزمة للتعلم من السبورة واللوحات الجدارية وغيرها، وطلبت 

 ينصمن إدارة المدرسة توزيع تعميم على جميع المعلمين ممن يستخدمون الفصل الدراسي 

تنتهي الباحثة من تطبيق الدراسة حيث تتبع الباحثة  رتيب الجديد ريثماتعلى الحفاظ على ال

  .طريقة توزيع الطلبة أثناء تطبيق الدراسة فقط وال تتبعه أثناء تطبيق االختبارات

 

على عينة الدراسة البالغ ( قبل البدء في التجربة)ق االختبار التحصيلي تطبيقًا قبليًا تم تطبي -6

للتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول التالية يوضح ( 42)عددهم 

 :مكان وتاريخ التطبيق القبلي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة
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 (13)جدول

 على عينة الدراسة يالقبلي لالختبار التحصيل تواريخ التطبيق
 التاريخ اليوم المكان المجموعة أداة الدراسة

 االختبار  التحصيلي
 0815/ 10/ 16  الخميس  الفصل الدراسي التجريبية

0815/ 10/ 16  الخميس  الفصل الدراسي الضابطة  

 

 

م 10/31/2317م إلى 15/12/2316بدأ التطبيق الفعلي للتجربة من يوم االثنين الموافق  -7

عملية التطبيق شهر،  تواستغرق( م2317-2316)من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

حصة فعلية، حيث قامت الباحثة بالتدريس للمجموعة التجريبية مستخدمة ( 23)بواقع 

 1 /15تنتهي الدراسة يوم  أنحيث كان من المفترض  .التربوية األلعابإستراتيجية 

خروج  إلىالصقيع  ةها مدينة بنغازي من موجم وذلك بسبب الظروف التي مرت ب2317/

 .يالرتل المتوجه من منطقة الصابر 

 

معلمة الرياضيات في المدرسة بالتدريس للمجموعة  (حنان علي الشطيطي)وقامت المعلمة  -2

ه حيث تم تدريس الفصل بأكمل( شرحال/ اإللقاء)الضابطة مستخدمة الطريقة االعتيادية 

 .واحدة دون تقسيم مجموعةً 

 

للمجموعتين التجريبية والضابطة تم تطبيق ( وحدة الضرب والقسمة)بعد االنتهاء من تدريس  -0

التي  10/1/2317االختبار التحصيلي تطبيقًا بعديًا على المجموعتين يوم الخميس الموافق 

 : واريخ ذلك التطبيقوالجدول التالي يوضح ت وتلميذةً  اً تلميذ( 42) بلغ عدد التالميذ بها
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 (12)جدول

 على عينة الدراسة يتواريخ التطبيق البعدي لالختبار التحصيل

 

ونتيجة لتعاون إدارة المدرسة ومعلميها مع . الختبار وتحليل البيانات إحصائياً تم تصحيح ا  -13

تالفي لضافة لقيام الباحثة بمجموعة من اإلجراءات السالف ذكرها، اإلالباحثة أثناء التطبيق ب

 .أية صعوبة أثناء تطبيق الدراسة

 

 تصميم الدراسة  -4.2.1

يث تكونت عينة الدراسة من المجموعتين تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية، ح 

تجريبية وضابطة وقد تم تطبيق االختبار التحصيل قبليًا على المجموعتين تجريبية وضابطة ثم 

 حيوض( 16)أجريت المعالجة ومن ثم تم تطبيق االختبار التحصيلي تطبيقًا بعديًا، والجدول رقم 

 .تصميم الدراسة

 

 

 

 

 

 التاريخ اليوم المكان المجموعة أداة الدراسة

 االختبار  التحصيلي

  0817/ 81/ 14 الخميس  الفصل الدراسي التجريبية

   0817/ 81/ 14 الخميس  الفصل الدراسي الضابطة
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 (15)جدول
 تصميم الدراسة

 التجريبية المجموعة
O1   X 

  O2   

 المجموعة الضابطة
  O1   

  O2   

 :حيث تعني الرموز ما يلي
O1 :اختبار قبلي. 
X : (.االلعاب التربوية)المعالجة 

O2 :اختبار بعدي. 
 

 : المتغير المستقل -1

 التربوية األلعاب -1 

 .الطريقة التقليدية -2 

 : المتغير التابع -4

 .التحصيل الدراسي -1 

 هناك العديد من المتغيرات التي تم ضبطها :المتغيرات المضبوطة -3

 .العمر الزمني -1 

 .النوع -2 

 . مستوي التحصيل -3 

 .الخبرة السابقة للتالميذ -4 

 .عدد الحصص -5 

 .البيئة المحيطة بالتالميذ -6 
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 المعالجة اإلحصائية  -4.2.1

( SPSS) حقيبةالبيانات باستخدام  وتحليل تمت المعالجات اإلحصائية بواسطة الحاسوب 

 : حيث  استخدمت األساليب التالية للعلوم االجتماعية 

 .الثبات إليجاد( سبيرمان بروان )التجزئة النصفية  -

ت الماحيث تم حساب معصدق االختبار  إليجاد (معامل بيرسون)االتساق الداخلي   -

د معامل كل فقرة من فقرات االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات االختبار وذلك بإيجا

  .إليهاالختبار بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 

لعينتين مستقلتين وعينتين  (t) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار -

 .مترابطتين
 



 خامسل الـالفص
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 
 

  تمهيد -

 عرض النتائج -

 تفسير النتائج -

 التوصيات -

 المقترحات -
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 تمهيد -1.5

، وذلك  لتتحقكم مكح صكح  يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها 

 .ات الصت  بنتائج الدراس كما يتناول التوصيات والمقترحات ذ. الفرضيات 

  

 :عرض النتائج -2.5

ال توجكد ركروم ذات داللك  : الختبكار صكح  الفرضكي  والتكي تكن  عتك   نك  :الفرضية األولى 

والجككدول  ،إحصككائي  بككيح متوسككت درجككات المجموعكك  التجريبيكك  ومتوسككت درجككات المجموعكك  الضككابت 

 :التالي يوضح ذل 

 

 (11)جدول
لدللة الفروق بين ( ت)نحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية وال 

 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة درجات متوسطات

 النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
درجة 

 يةالحر 

قيمة 
 (ت)

القيمة 
 اإلجمالية

 2.28 25.00 24 التجريبي 
23 10.41 0.000 

 4.56 13.50 24 الضابت 

 

ذات داللكك  إحصككائي   ا  ل النتككائج الككواردا رككي الجككدول السككابم  ح هنككا  رروقككيالحككم مككح خككال 

بككككيح درجككككات متوسككككت المجموعكككك  التجريبيكككك  والمجموعكككك  الضككككابت  رككككي القيككككا  الب ككككد  عنككككد داللكككك  

كبككر مككح المتوسككت الحسككابي   التجريبيكك   ح المتوسككت الحسككابي لتمجموعكك ويالحككم ( 0.6.)إحصككائي  
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واالنحكرا  الم يكار  ( ..000)اح المتوست الحسابي لتمجموعك  التجريبيك  ك رقدالضابت  لتمجموع   

وقيمكك  اختبككار ( 4001.)، واالنحكرا  الم يككار  (.6500)بينمكا متوسككت المجموعكك  الضككابت  ( 0002)

؛ وهككذا النتيجكك  تتكككد تقككدم المجموعكك  التجريبيكك  عتكك  المجموعكك  الضككابت ، ممككا يككدل (6.046( )ت)

ب التربويككك  قكككد  سكككهم ركككي ايكككادا مسكككتول التحصكككيل بشككككل  رضكككل، مقارنكككك  عتككك   ح اسكككتخدام ا ل كككا

 :الصفري  وقبول الفرضي  البديت  التي تن  عت   ن بالتريق  التقتيدي ، ومح ثم ررض الفرضي  

بكيح متوسكت درجكات تتبك  المجموعك  ( 0.6.)وجد رروم ذات دالل  إحصكائي  عنكد مسكتول ت 

وعككك  الضكككابت  ركككي التتبيكككم الب كككد  لالختبكككار التحصكككيتي، تتبككك  المجمالتجريبيككك  ومتوسكككت درجكككات 

   .لصالح المجموع  التجريبي 

يـــونس  )و  (2221 أبومنـــديل ) :وهكككذا النتيجككك  تتيكككد نتكككائج ال ديكككد مكككح الدراسكككات كدراسككك  

 (2222  غنـــــــــي )و (2224  عبيـــــــــدات)و (2212  ياألحمـــــــــد)و (2211يرة  ار صـــــــــال)و (2215

 .(2212  بري)و (2212  سلوت)و (2229 أبوبكر)و (2220  حسين)و (2220  خشابال)و

 

ال توجكد ركروم ذات داللك  : الختبار صكح  الفرضكي  والتكي تكن  عتك   نك  :الفرضية الثانية 

هم متوسككت درجككاتبككيح و رككي القيككا  القبتككي المجموعكك  التجريبيكك  تالميككذ إحصكائي  بككيح متوسككت درجككات 

( ت)ت الحسكابي  واالنحراركات الم ياريك  وقيمك  والجكدول التكالي يوضكح المتوسكتا .ري القيكا  الب كد 

لداللكك  الفككرم بككيح متوسككتي درجككات المجموعكك  التجريبيكك  والمجموعكك  الضككابت  رككي التتبيككم الب ككد  

 .الختبار التحصيل
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 (11)جدول
 لدللة الفروق بين متوسطات( ت)المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة 

 في التطبيق القبلي والبعدي في الختبار التحصيليية المجموعة التجريب درجات

 النحراف المعياري المتوسط العدد قياسال
درجة 

 يةالحر 
 (ت)قيمة 

القيمة 
 اإلجمالية

 2.01 6.33 24 القبتي
23 -8.184 0.000 

 4.56 13.50 24 ب د ال

 

لتمجموعك  التجريبيك  الب كد  القيكا  يالحم مح خالل النتكائج الكواردا ركي الجكدول السكابم  ح  

، واالنحكرا  الم يكار  (1015)قبتكي حيكك ككاح المتوسكت الحسكابي لتقيكا  القبتكي قيا  اليتقدم عت  ال

، وكانكككت (4001)، واالنحكككرا  الم يكككار  (.6500)،  مكككا المتوسكككت الحسكككابي لتقيكككا  الب كككد  (00.6)

داللككك  إحصكككائي  بكككيح ، وهكككذا النتيجككك  توضكككح  نككك  توجكككد ركككروم ذات ( -20624( )ت)نتيجككك  اختبكككار 

القيككككا  القبتككككي والب ككككد  بالنسككككب  لتمجموعكككك  التجريبيكككك  لصككككالح القيككككا  الب ككككد  عنككككد مسككككتول داللكككك  

وهذا يدل عتك   ح ا ل كاب التربويك  لهكا نتكائج إيجابيك  عتك  التحصكيل الدراسكي لتمت تمكيح، ( 6..0.)

 :   ككك  البديت  التي تن  عت   نكككومح ثم ررض الفرضي  الصفري ، وقبول الفرضي

بككيح متوسككت درجككات القيككا  القبتككي ( 0.6.)توجككد رككروم ذات داللكك  إحصككائي  عنككد مسككتول  

 .والب د  لتمجموع  التجريبي  لصالح القيا  الب د 

عيســى  )و( 2212األحمــدي  )كدراسكك  : مككن نتككائج ال ديككد مككح الدراسككاتوتتفككم هككذا النتيجكك   

  .(2215  مكاحلي)و (2210  تاتنةالخ)و (2212  فالتة)و (2220  معروف)و( 2221
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 :تفسير النتائج -0.5

التكككي ) شكككارت نتكككائج التتبيكككم الب كككد  لالختبكككار التحصكككيتي إلككك  تفكككوم المجموعككك  التجريبيككك   

ممككا يككدل عتكك  ( التككي درسككت بالتريقكك  التقتيديكك )عتكك  المجموعكك  الضككابت  ( درسككت بالت ككاب التربويكك 

ري  مادا الرياضيات قد  سهم ركي ايكادا مسكتول التحصكيل دق  ا ل اب التربوي  ري ت ح استخدام تري

 .بشكل  رضل مح استخدام التريق  التقتيدي 

ويمكككح تفسككير تفككوم تالميككذ المجموعكك  التجريبيكك  عتكك  تالميككذ المجموعكك  الضككابت  إلكك   ح  

الككذ  ينفكذ النشكاتات، ويجككرب  تريقك  ا ل كاب التربويك  ج تككت التالكب محكور ال متيكك  الت تيميك ، رهكو

ويتوصككل إلكك  الحككل وينككاقت، ممككا  تككال لتتالميككذ ت تمككا  جديككدا  مبنيككا  عتكك  الر بكك  با ضككار  إلكك   نهككا 

عتي تسككودا النقاشككات بككيح التالميككذ، والت ككاوح ريمككا بيككنهم، كمككا  سككهمت رككي تككورير منككاي اجتمككاعي تفككا

كككككم رهكككككم التالميكككككذ   نهكككككا عمتكككككت عتككككك  ت ميكككككم رهمهكككككم لتم تومكككككات التكككككي ت تموهكككككا والتكككككي بكككككدورها ت مال

لتموضككوعات محكككل الدراسككك  كمكككا عمتكككت تبي ككك  الجتسككك  التككي تكككم بهكككا التكككدري  وتوايكككن التالميكككذ إلككك  

ري التحصيل الدراسي، ج تهم ي متوح كالفريم الواحكد ممكا يسكاعد عتك   ح مجموعات  ير متجانس  

هكذا ركي التحصكيل، كمكا سكاعد ككل  يت تم التالميذ مح ب ضهم الب ض، وخصوصا  التالميذ منخفضي

تقانهم لتموضوعات محل الدراس ختم جو ت تيمي ر ال،  دل إل     . ايادا تحصيتهم وا 
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 :توصيات الدراسة -4.5

( التككي درسككت با ل ككاب التربويكك )حيككك دلككت نتككائج الدراسكك  عتكك  تفككوم المجموعكك  التجريبيكك   

 :ت التالي ري التحصيل الدراسي رإح الباحث  توصي بالتوصيا

 .وباقي المواد ا خرل تومي  ا ل اب التربوي  ري تدري  مادا الرياضيات .6

ركككي مجكككال تكككدري  الرياضكككيات، لتت كككر  نكككدوات ودورات تدريبيككك  لتمكككوجهيح والم تمكككيح عقكككد  .0

 .تعت  هذا التريق  وتوضيح مااياها، وكيفي  استخدامها ري تدري  الرياضيا

و ثنككاا الخدمكك  عتكك  كيفيكك  اسككتخدام تريقكك  ا ل ككاب  رجتككدريب تككالب كتيكك  التربيكك  قبككل التخكك .5

 .التربوي 

بمرحتكككك  الت تككككيم هككككذا التريقكككك  رككككي كتككككب الرياضككككيات توصكككك  مصككككممي المنككككاهج بتضككككميح  .4

 .ا ساسي

إعداد برامج يتم ريها التوجي  وا رشكاد لتم تمكيح، والمكوجهيح التربكوييح بضكرورا االبت كاد عكح  .0

بكدوح  ا  نقكات وتج كل الفصكل الدراسكي جامكد  ال كرض دوح الالتريق  التقتيدي  التي ت تمد عت

  .تفاعل بيح الم تميح والتالميذ

 .تالميذ بالفصل خاص  ري المواد ال تمي  مثل الرياضيات ال مل عت  تقتيل كثار  ال .1

 .التأكيد عت  التدري  باستخدام التقنيات التربوي  الحديث  .1
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 :المقترحات  -5.5

 :الحالي ، تقترل الباحث  ب ض الدراسات المستقبتي  اآلتي  استكماال  لتدراس  

إجككراا دراسككات عككح ا ل ككاب التربويكك  مككن مختتكك  المراحككل الدراسككي ، لتوقككو  عتكك  راعتيكك   .6

 .ا ل اب التربوي  ري مختت  المرو   و عدم راعتيتها

 .ل اب التربوي  من ترم التدري  ا خرلإجراا دراسات لمقارن  ر الي  ا  .0

، رالباحثكك  تقتككرل اعينكك  الدراسكك  انحصككرت عتكك  عينكك  محككددا ورككم شككروت محككدد  ححيككك  .5

 .إجراا دراس  عت  عينات  خرل

إجراا دراسات لتت ر  عتك  راعتيك  ا ل كاب التربويك  ركي مت يكرات  خكرل، كمهكارات التفكيكر  .4

 .و يرها
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 قائمة المراجــــع

 : أواًل الكتب

 .، سورة إبراهيمالقران الكريم -

  .القرآن الكريم ، سورة المجادلة -

الر اضـ ا  لتتمم ـا المقـوق    ستـرر (: 6002)حمزة  ةعزيز؛ أبوعطية، جمع يإبراهيم، مجد -

 .الكتاب للنشر والتوزيع مالقاهرة، دار عال. سمق ا

منـاج  تـرر س الر اضـ ا  لتفـ و  (: 6002)، فريدد كامد ؛ عبابندة، عبدد اس يوسد  أبو زينة -

 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع. األولى

 .األســال ب اصافـــائ ة الرارمتر ــة والمرارمتر ـــة(: 3991)أبددو عدد م ، ادد ن الددددين محمددود  -

 .القاهرة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع

ـــن س التررـــو  معتـــ(: 6001) محمدددد حأبوجدددادوا، ادددال - المسددديرة للنشدددر  ر، عمدددان، دا(1ط). ال

 .والتوزيع

ــ(: 6002)محمددد  حأبوجددادوا، اددال - ، عمددان، (6ط).  الــن س الترــور  لتر ولــة والمراج ــة معت

 .للنشر والتوزيع ةدار المسير 

تــرر س القتــوم  قررائـ(: 6033)بدن محمددد  نبددن يمديا؛ البلوشددي، سدليما أبوسدعيدي، عبدد اس -

 .المسيرة للنشر والتوزيع رعمان، دا(. 6ط). ج م وترر  ا  عمت ةم ا
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 .والتوزيع رعمان، دار المعتز للنش. الترر س  استرات ج ا(: 6002)رأبوشريخ، شاه -

 .القلم للنشر والتوزيع رالكويت، دا. وت و م التاف ل سق ا(: 3922) دأبوع م، رجاء محمو  -

. ال رر ـة وترر  اتاـا التررو ـة قال ـرو(: 3991) محمدود ة، ناديد محمود؛ شري ءأبوع م، رجا -

 .القلم للنشر والتوزيع ر،الكويت، دا (1ط)

 ر، داقدداهرةال. منــاج  الراــ  لــو القتــوم الن ســ ة والتررو ــة(: 6002) دأبددوع م، رجدداء محمددو  -

 .النشر للجامعات

 .لــو مناـــاض ر ــال األر ـــال رالمرشـــ(: 3991)عبددد الددرحيم  دوعدددا، محمددد  أبددوميزر، جميدد -

 .للنشر والتوزيع يعمان، دار مجدالو 

ـــة(: 3990)أحمدددد، المبدددرون عآمدددان وآيدددرون  - ـــرر س ولـــق المنـــاج  الار    (6ط). رـــرق الت

 منشورات الدعوة االس مية طرابلا

ـــ(: 3992)ذبيدددان ديوسددد ؛ ودددزاوي، محمددد  إسدددكندر، كمدددا - ـــة ةم رم ـــا التقت م  . لـــو التكنولوج 

 . العين، دار الف ن للنشر والتوزيع

فــقورا   (:6001)سددامة محمددد؛ الرشددان، مالددن احمددد؛ السدبايلة، عبيددد عبددد الكدريم أيندة، البطا -

 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع .التقتم

القدددداهرة، منشددددورات شددددركة الجم وريددددة . التقتــــ م االرتــــرائو ةلتســــ (: 6001) وآيددددرون البددددوهي -

 .الحديآة لتحوي  وطباعة الورق
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العادماء  ردمشدق، دا. التقت م ـة وررائـق التـرر س لوسـائال(: 6009)عدار   ضالجبان، ريدا -

 .للنشر والتوزيع

الكويدددت، مكتبدددة . رـــرق التـــرر س القامـــة:( 6001)الحادددري، علدددي منيدددر والعنيدددزي، يوسددد   -

 .الف ن للنشر والتوزيع

 .السعودية، مركز الكتاب للنشر. الترر س والت ك ر(: 6001)الحميدان، إبراهيم بن عبد اس  -

المسددديرة  رعمدددان، دا. التفـــم م التقت مـــو نمر ـــة وممارســـة(: 3999)محمدددد محمدددود الحيلدددة،  -

 .للنشر والتوزيع

، عمدان، دار (6ط). التقت م ر   النمر ـة والترر ـق اتكنولوج (: 6000) دالحيلة، محمد محمدو  -

 .عللنشر والتوزي ةالمسير 

. م ـــا وســـ كولوج اتقت  إنتاجاـــااأللقـــاب التررو ـــة وت ن ـــا  (: 6006)محمدددود  دالحيلدددة، محمددد -

 .المسيرة للنشر والتوزيع رعمان، دا

، ن،عمدا(1ط). ررائـق التـرر س القامـة(: 6006)الحيلة، محمدد محمدود ومرعدي، توفيدق أحمدد  -

 .دار الميسرة للنشر والتوزيع

ــــر(: 6002) محمددددود دالحيلددددة، محمدددد - ــــاب مــــ  اجــــل الت ك  المسدددديرة للنشددددر  رعمددددان، دا. األلق

 .والتوزيع
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ــــة متفــــم (: 6002) دمددددو الحيلددددة، محمددددد مح - ــــاض الوســــائل التقت م  نت  ر، عمددددان، دا(2ط). وا 

 .المسيرة للنشر والتوزيع

ـــــة  اتكنولوج ــــ(: 6000)أحمددددد  قمحمددددود ومرعددددي، توفيدددددد دالحيلددددة، محمدددد - التقتــــ م رــــ   النمر ـ

 .عالمسيرة للنشر والتوزي ر، عمان، دا(6ط) .والترر ق

 .عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع. التقب ةس كولوج (: 6031) اليتاتنة، سامي محسن -

 رعمددان، دا. وراللتــا التررو ـة األر ــالالشــقرو عنـر  بالتقـ(: 6001) محمددود داليوالددة، محمد -

 .المسيرة للنشر والتوزيع

عمدان، دار المسديرة للنشدر . عتـم الـن س التررـو  ئمرـار(: 6036)الزولو ، عمداد عبدد الدرحيم  -

 . والتوزيع

ــ(: 6030) دلحميددد، نااددر السدديمسددعد؛ عبدا االسددعيد، ر دد - . الجــورف لــو منــاج  التقتــ م رتوك 

 .القاهرة، دار التعليم الجامعي للنشر والتوزيع

عمدان، . القـار    والمقـوق   األر ـال التقب لرى ةس كولوج (: 6001) قالسيد، يالد عبدالراز  -

 .الفكر للنشر والتوزيع ردا

منشدورات جامعدة . المجتمع القررـو المقافـرالتقت م وقضا ا (: 3990)الشيباني، عمر التومي  -

 .قاريونا، بنغازي
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عمددان، الددوراق . عوامــل التافــ ل الرراســو لــو المراتــة الجامق ــة(. 6002)الاددالح، ماددلح  -

 .للنشر والتوزيع

الكتددداب  رالقدداهرة، دا. والت ــو م لـــو الترر ــة والتقتـــ م سال  ـــا(: 6006)علددي  مالاددرا ، قاسدد -

 .الحديث للنشر والتوزيع

البي دددداء، منشددددورات . رــــرق التــــرر س القامــــة(: 3929)شددداني، عبددددد الددددرزاق الاددددالحين، الط -

 . جامعة عمر الميتار

، الكويدت، (2ط). التقتـ م واالتفال والتكنولوج ا لـ لوسائ(: 3992)حمدي  نالطوبجي، حسي -

 .عللنشر والتوزي مدار القل

سددرت، . لر اضــ ا رــرق التــرر س ال افــة لــو ا  أساســ ا(: 6006)الطويد ، والددب محمدود  -

 منشورات جامعة التحدي

 يأربدد، دار الكندد. التقتـ م رـ   النمر ـة والترر ـق  ت ن ـا(: 3996) قالطيطي، عبدالجواد فائ -

 .للنشر والتوزيع

ــر اصرــراعو(: 6003)الطيطددي، محمددد حمددد  - المسدديرة للنشددر  رعمددان، دا. تنم ــة قــررا  الت ك 

 .والتوزيع

المكتبدة الجامعيدة،  تالزاويدة، منشدورا. التـرر س القامـة قرـر(: 3999)أحمد  نالظاهر، قحطا -

 .ليبيا
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 .، دار وائ  للنشرعمان. فقورا  التقتم(: 6002)الظاهر، قحطان أحمد  -

وائددد   رعمدددان، دا. الـــاا  رـــ   النمر ـــة والترر ـــق مم اـــو (: 6002)أحمدددد  نالظددداهر، قحطدددا -

 .للنشر والتوزيع

. التــــرر س والتــــرر ب المانــــو قرــــر(: 6000)علددددي؛ الجميدددد ، أكددددرم جاسددددم  قالعدددداني، طددددار  -

 .طرابلا، منشورات المركز العربي للتدريب الم ني واعداد المدربين

المسددديرة  رعمدددان، دا. األلقـــاب والت ك ـــر لـــو الر اضـــ ا (: 6009)مادددطف   دالعبسدددي، محمددد -

 .للنشر والتوزيع

غــة لــر  ر ــل ماــارا  الت ةتنم ــ(: 6002) ي؛  أبولطيفدة، رائددد فيدر نعبدد الفتددا  العسدا ، جمددا -

 .القاهرة، دار المجتمع العربي للنشر والتوزيع. الروضة

تــرنو مســتو  التافــ ل القتمــو لــو التغــة القرر ــة لـــو (: 6002)العكروتددي، زريمددق يليفددة  -

منشددورات جامعددة السددابع مددن أبريدد ، الجماهيريددة . الجماج ر ــة القممــى أســرارا ورــرق عمجــا

 .الليبية

 عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع. المر ل إلو الترر س(: 6001)الفت وي، س يلة محسن  -

 . دار أجيا  للنشر والتوزيع. العم  الجماعي(: 6009)الفقي، إبراهيم محمد  -

 .الآقافة للنشر والتوزيع رعمان، دا. أسال ب ترر س القتوم(: 6001)عيس   يالقبي ت، راج -
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، عمددان، دار  (6ط).  ب مشــوقةالت ك ــر راســال ةتنم ــ(: 6002)الواحددد حمددد  دالكبيسددي، عبدد -

 .ديبونو للنشر والتوزيع

الــــتقتم  ةســــ كولوج (: 3996)محمدددد مبددددارن  دعبدددد المددددنعم؛  الكنددددري، أحمدددد نالكنددداني، ممدددددو  -

 .الافاء للنشر والتوزيع رالكويت، دا. وانمار التقت م

ــار (: 3999) االمتشددداوي، ي ددر عبددا - ــم الر اضــ ا  عنــر القــرب خت بنغددازي، منشددورات . عت

 .معة قاريوناجا

القداهرة، دار . واصمتـا  اصرـرا تقتـ م الر اضـ ا   قرر(: 6009)المليجي، رفعت محمد حسن  -

 .السحاب للنشر والتوزيع

ماددرات ، الدددار الجماهيريددة للنشددر . رــرق التــرر س القامــة(: 3991) النعمدد ، عبددد اس ا مددين -

 . والتوزيع

عمدان، دار . األر ـال وترر  اتاـا القمت ـةالر اض ا  لجم ـع (: 6002)النعواشي، قاسم االح  -

 .المسيرة للنشر والتوزيع

 ر،العددددين، دا(1ط). لتنم ــــة الت ك ــــر إســــترات ج ةالتررو ــــة  األلقــــاب(: 6036) ال ويددددي، زيددددد -

 .الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع

عمددان، . فــقورا  واتــول -االعت ار ــة  رالكســو (: 6002) موددانم عبددد الكددري االينبغدداوي، ر دد -

 . عوائ  للنشر والتوزي ردا
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 .المررسة لوالماارا  الر اض ة ألر ال ما قر متنم ة الم اج (: 3111)بدوي، رم ان مسعد  -

 .عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع

ترجمة محمد امين المفتي وسليمان، ممدون )ررق ترر س الر اض ا ، (: 3111) نب ، فريدري -

 .شر والتوزيع، القاهرة، الدار العربية للن(3ط) (.محمد

للنشر  دار عاميالقاهرة، .رراسا  لو الترر ة الم ارنة: (3111)بن ف  ، عبداس بشير -

 .والتوزيع

. الترر س القامة قرر (:3111) دالسعود محم و؛ السعيد محمد؛ أحمد، أبدجابر، وليد أحم -

 .عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع

ترر س القامة وماارا  تن  ا وت ر ر ررق ال(: 3113)جام ، عبد الرحمن عبد الس م  -

 .، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع(1ط).عمت ة الترر س

بيروت، . الس اسا  التقت م ة لو القالم القررو الواقع واآللاق: (3111)نجيب  مجغيني، نعي -

 .منشورات مع د اإلنماء العربي

، (3ط). المررسة لل ما قرأر ا بالقا: (3111)وعباا، شفيقة إبراهيم  نحنورة، احمد حس -

 .الف ن للنشر والتوزيع رالعين، دا

عمان، دار المسيرة للنشر . ترر س الرراسا  االجتماع ة قررائ: (3111)رشيد  يي ر، فير  -

 .والتوزيع

 م، عمان، دار عال1ط  .أفول ترر س الر اض ا  (:3111) حمدأ ي ر، نظلة حسن -

 .الكتاب للنشر والتوزيع
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 .المسيرة للنشر والتوزيع رعمان، دا. القتوم لتجم ع متقت  (:3115)محمد اس ديطابية، عب -

منشورات شبكة ا وا . األلقاب التررو ة المتكامتة(: 3111) ريلي ، زهي -

 .http//www.alaws 2006.comالتعليمية

القاهرة،  .الر اض ا  لو التقت م األساسو سترر : (3115)عبد السميع  ةيليفة، يليف -

 .تبة االنجلوالماريةمنشورات مك

اصررا  وال  ال لو سنوا   مرع(: 3111( )3111 ءترجمة شاهين، ب ا) تدوفي، برنادي -

 .القاهرة، مجموعة الني  للنشر والتوزيع. الر ولة المركرف

 .، عالم الكتب للنشرة، القاهر (1ط). الترر س(: 1984)ريان، فكري حسدددن  -

 .عمان، دار الشروق للنشر التوزيع. ومأسال ب ترر س القت(: 3111)زيتون، عايش  -

 . ، الرياض، مكتبة الرشيد للنشر(1ط). وسائل وتكنولوج ا التقت م(: 3131)سالم، محمد أحمد  -

، (3ط). ررق ترر س الر اض ا  ر   النمر ة والترر ق(: 3113)س مة، حسن علي  -

 . القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع

، القاهرة، دار  (3ط). ا  ار  ة لو ترر س الر اض ا اتجاج (:3115)س مة، حسن علي  -

 .الفجر للنشر والتوزيع

عمان، دار اليازودي للنشر . تقت م القتوم والر اض ا  بأسال  (:3111)س مة، عبد الحافظ  -

 .والتوزيع

الن  ة العربية  ربيروت، دا. الر اض ا  لو ف و  الروضة  نشارا: (3111) مسليم، مري -

 .للنشر والتوزيع
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الطريق للنشر ررائق،  -م اج م -الترر س مرارئ(: 3111)سمارة، فوزي أحمد حمدان  -

 .والتوزيع

، الرياض، (1ط). الار  ة لو ترر س الر اض ا   االتجاجا (:3111) دشوق، محمود أحم -

 .دار المريخ للنشر والتوزيع

عمان، .  ا الار  ة المقافرف لو تقتم الر اض  االتجاجا (:3111)محمود  ةاالح، ماجد -

 .الفكر للنشر والتوزيع ردا

 .المناهج للنشر والتوزيع رعمان، دا. القامة  الر اض ا: (3133)ابرة وآيرون  -

المسيرة للنشر  ر، عمان، دا (3ط). ن س التقب معت (:3111) داوالحة، محمد أحم -

 .والتوزيع

،  (1ط)القاهرة، . سالترر ة اصسمم ة ول  الترر (: 3111)طويلة، عبد الوهاب عبد الس م  -

 .دار الس م للنشر والتوزيع

مناج  وأسال ب ترر س الر اض ا    (: 3111)والعبسي، محمد ماطفي   عباا، محمد يلي -

 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع. لتمراتة األساس ة

 ءعمان، دار الافا. األر ال م  ال اما  الر ئ ة بلق: (3115) طارق  ، جميدعبد المجي -

 .عشر والتوزيللن

 .، دار وائ  للنشرعمان. نمااض تررو ة تقت م ة مقافرف(: 3111)عبد ال ادي، نبي  أحمد  -

 .المسيرة للنشر والتوزيع رعمان، دا. تقت م الر اض ا  لجم ع األر ال(: 3111) معبيد، ولي -

 . يععمان، دار الميسرة للنشر والتوز  .استرات ج ا  التقت م والتقتم(: 3111)عبيد، وليم  -
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الفكر  رعمان، دا. ر ال األر ال: (3111)ومالح، عدنان عار   معبد الرحي دعدا، محم -

 .للنشر والتوزيع

عمان، . أسال ب ترر س الر اض ا : (3115)ساطي؛ سليمان، ناي  أحمد  يعريفج، سام -

 .دار الافاء للنشر والتوزيع

، عمددان، دار المسدديرة (3ط). وأســال ب تــرر س القتــوم قرــر (:3113)كامدد    عطددا اس، ميشددي -

 .للنشر والتوزيع

أسسا النمر ة والمناج ة  -الت و م التررو  الرر ل (: 3111)ع م، ا ن الدين محمود  -

 .القاهرة، دار الفكر العربي للنشر .وترر  اتا الم ران ة

عمان، . القتم ة وترر س القتوم ةالترر  (:3111)بسيوني  م، ابراهيةعلي، محمد السيد؛ عمير  -

 .ار المسيرة للنشر والتوزيعد

القاهرة، . والتجر ب لو عتم الن س والترر ة سال  ا (:3111)محمد  نعيسوي، عبد الرحم -

 .الن  ة المارية للنشر والتوزيع ردا

عمان، . الترر س لو ال ر  الواار والقشر   قرر (:3115)اللطي  بن حسين  دفرج، عب -

 .للنشر والتوزيع ةدار المسير 

 .عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع. ماارا  الترر س الف و(: 3131)علي  ف الة، االح -

، القاهرة،  (3ط). األلقاب التغو ة ألر ال ما قرل المررسة(: 3115) بف   اس، محمد رج -

 .الكتاب للنشر والتوزيع مدار عال



 311 

الفكر للنشر  رعمان، دا. عتم الن س التررو  ئمرار (:3111)محمود   قطامي، يوس -

 .لتوزيعوا

القوامل الس اس ة االقتفار ة واالجتماع ة وا رجا لو ترور (: 3111) قعير، فتحي عوض -

 .بنغازي، منشورات جامعة قاريونا. م1595-1591التقت م لو ل ر ا لو ال ترف مار   

،  (3ط). الاس ة لر ل الروضة ةالترر  (:3111) متولي ؛ حواشين، مفيد نجيب دقندي ، محم -

 .كر للنشر والتوزيععمان، دار الف

القاهرة، دار الفاروق للنشر . التقب التضامنو(: 3111( )ترجمة العامري، يالد)كاسي، آريسا  -

 .والتوزيع

عمان، . أسس رناء اال ترارا  والم ا  س الن س ة والتررو ة: (3131)شاكر نمجيد، سوس -

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع

 .عمان، دار الآقافة. تررو  وترر  اتاعتم الن س ال(: 3111)محمد، جاسم محمد  -

وماارا  الت ك ر لو ر ال االر ال والمررسة  لالر  (:3115)ماطف   ممحمد، ف ي -

 .الفكر العربي للنشر والتوزيع رالقاهرة، دا. االرترائ ة

. والماارا  الا ات ة لو ر ال االر ال والمررسة االرترائ ة لالر (: 3115)ماطف ، ف يم  -

 .الفكر العربي رالقاهرة، دا

 .، ا ردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع(1ط). فقورا  التقتم(: 3131)ملحم، سامي محمد  -

، الرياض،  (5ط) .الن س التررو  معت: (3111)مناور، عبد الحميد سيد أحمد وآيرون  -

 . مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع
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رر (:3111)منيسي، محمود عبد الحليم  - اإلسكندرية، دار . ا  التمم االتقت م األساسو وا 

 .المعرفة الجامعية

مكتب . رراسا  لو تقت م الر اض ا (: 3111)( ترجمة الشرقاوي،عبد الفتان)رت موريا، روب -

 .التربية العربي لدو  اليليج

 .عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع. الترر س فماار  (:3111) دنب ان، محم -

 يعمان، دار اليازور . ل ب الار  ة لو التقت م والتقتماألسا(: 3111)نب ان، يحيي محمد  -

 . للنشر والتوزيع

ترنو مستو  التاف ل واصنجاز المررسو أسرارا (: 3111)نار اس، عمر عبد الرحيم  -

 .عمان، دار وائ  للنشر .وعمجا

 –أستوب  -ررائق الترر س منا  (: 3115)يوس ، حذام عآمان؛ ا حد، ردينة عآمان  -

 .عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع . وس تة

 الرسائل القتم ة والرور ا  :  ان اً 

كمفرر لتتقر ر  األر اللاعت ة است رام قفص (: 6002)بوالشامات، العنود بنت سعيدأ -

رسالة ماجستير وير . لر  ر ل ما قرل المررسة اصرراعوال نو لو تنم ة ماارا  الت ك ر 

 .القرى منشورة، كلية التربية، جامعة أم

التقت م ة لتنم ة رقل ماارا   األلقابام  لو نأ ر رر  (:6009)أبوعكر، محمد ناي   -

رسالة ماجستير . لرى تمم ا الف  السارس االرترائو رمرارس  ا   ونس اصرراع ةال راءف 

 .وزة اإلس ميةوير منشورة، كلية التربية، الجامعة 
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لو اكتساب ماارا  عمت ا  القتم  الكتشالوألاعت ة النمر (: 6009)بولبده، رامي محمد أ -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية التربية، الجامعة . لر  رترة الف  ال ام  االساسو رغزف

 .وزة اإلس مية

لاعت ـة اسـت رام ألقـاب الااسـوب لـو تـرر س رقـل (: 3111)أبو مندي ، أيمدن عبدربد  سدالم  -

رسدالة ماجسدتير ويدر منشدورة، . األساسـو رغـزفقواعر الكتارة عتى تاف ل رترة الف  ال ام  

 .الجامعة اإلس مية بغزة، كلية التربية

الستوك ة كاسترات ج ة  األجرا لاعت ة است رام (: 6033)سماعي ، معتوق عبد القادر إ -

قرت ة لتمررس عتى تاف ل تمم ا الف  السارع االساسو واالات ام رالتقتم لو مارف 

 .الدراسات العليا بنغازي أكاديميةوير منشورة،  رسالة ماجستير. الجغرال ا

أ ر است رام األلقاب التقت م ة لو إكساب تمم ا (: 6030)ا حمدي، أحمد بن عبداس  -

 .الارو  الاجائ ة والم ررا  رمارف التغة اصنجت ز ة رمر نة جرف -الف  السارس االرترائو

 .رسالة ماجستير وير منشورة، جامعة أم القرى، كلية الدراسات العليا

ترنو التاف ل لو الر اض ا  لر   إلوالقوامل المؤر ة (: 6030)سط ، كما  محمد  ا -

رسالة ماجستير . القت ا رمرارس وكالة الغو  الرول ة ر را  غزف األساس ةتمماف المراتة 

 .وزة اإلس ميةة وير منشورة، كلية التربية، الجامع

تنس ق المواقع كاراه لاعتة لو ترو ر القما ة (: 6009)عسر، مروة فتحي ماطف  ا  -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية . (رراسة تات تا لمرارس المراتة االرترائ ة)التقت م ة 

 .التربية، جامعة عين شما
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التغو ة لتمم ا  األنمارالتغو ة لو تنم ة  األلقابا ر است رام : (6030)البري، قاسم  -

 .3، العدد  2المجلة ا ردنية في العلوم التربوية، المجلد . المراتة األساس ة

لاعت ة األلقاب التقت م ة االلكترون ة عتى التاف ل  (:6030)الحربي، عبيد بن مزع  عبيد  -

ئو المراشر ور اء أ ر التقتم لو رروس الضرب لمارف الر اض ا  رالف  ال انو االرترا

 .القرى أمرسالة دكتوراه وير منشورة، كلية التربية، جامعة . رالمر نة المنورف

رراسة م ران ة عتى ع نة )التاف ل الرراسو وعمقتا رم اوم الاا  (: 6002)الحموي، مني -

م  التقت م االساسو لو مرارس ماالمة  –الات ة ال ان ة –م  تمم ا الف  ال امس 

 .30،  ملحق 62دمشق، المجلد  مجلة جامعة. رمشق الرسم ة

التررو ة لو تنم ة الماارا  الر اض ة  األلقابأ ر است رام (: 6001)اليشاب، دعاء إياد  -

رسالة ماجستير وير . لتمم ا الف  ال ال  االرترائو رر ئو التقتم لو ماالمة ن نو 

 .منشورة، كلية التربية، جامعة الموا 

لقال ة ررنام  م ترح لز ارف الك اءف االجتماع ة لترمب  (:6002)الددا، مروان سليمان سالم  -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية التربية، الجامعة . ال جول   لو مراتة التقت م االساسو

 وزة اإلس مية

الاا  ومركز التاكم رالتاف ل الرراسو  –عمقة لاعت ة (: 6002)الدرسي، حامد المبرون  -

رسالة ماجستير  ".رراسة م ران ة رشقر ة المرض"الت فف ة   ال انو الر  ع نة م  رترة 

 .وير منشورة، كلية اآلداب جامعة قاريونا
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رراسة )إعرار  ر رة مررس ة لمراتة التقت م االساسو (: 6002)الدرويش، فواز ويا العلي -

، 62مجلة دمشق، المجلد ،. (لو مركز ناا ة جج   منر ة الروكمال رماالمة ر ر الزور

 .ا و  العدد

البيئة الافية وع قت ا بالدافع لإلنجاز والتحاي  (: 6036)الرويعي، هناء سالم محمود -

رسالة ماجست ر غ ر . الدراسي لدي طلب  الشق الآاني من التعليم االساسي بمدينة بنغازي

 .، كلية اآلداب، جامعة بنغازيمنشورف

قل مشكم  المراتت   تفور م ترح لمواجاة ر(: 6002)الزام ، محمدبن عبد اس  -

رسالة . ساسواالرترائ ة والمتوسرة لو الممتكة السقور ة لو ضوء ف غة التقت م األ

 ماجستير وير منشورة، كلية التربية، جامعة الملن سعود

تفم م وترر ق ررمج ة الكترون ة ت اعت ة لم رر (: 6002)الزهراني، عماد بن جمعان  -

رسالة . اف ل الرراسو لرمب كت ة المقتم   لو الرااةت ن ا  التقت م ل  اس أ رجا لو الت

 .القرىماجستير وير منشورة، كلية التربية، جامعة أم 

 إكسابلاعت ة إسترات ج ة التقت م رالتقب لو : (6033)السبيعي، آامر بن حمد بن سعد -

ستير رسالة ماج. ال كر ة اصعاقةلو مارف الر اض ا  لتتمم ا او   األرقامرقل ماارا  عر 

 .وير منشورة، كلية التربية، جامعة الملن سعود

مجلة . التجاجا  القامة لإلفمح التررو  لو القالما(: 3992)السليطي، حمد بن علي  -

التربية، العدد الحادي والعشرون، السنة السابعة، الاادرة عن مركز البحوث التربوية والمناهج 

 .بوزارة التربية بدولة الكويت
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التاف ل الرراسو ول ًا لقارا  االستاكار واتجاجا  الرترة (: 6000)علي  السنوسي، سعاد -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية اآلداب جامعة . ناو الرراسة ركت ة اآلراب جامقة قار ونس

 . قاريونا

ضق  التاف ل المررسو لو الجماج ر ة ر   التش  ص (: 3929)الشيباني، عمر التومي  -

 .نا، جامعة قاريونا، العدد ا و ، السنة الآانيةمجلة قاريو . والقمض

عمقة التاف ل الرراسو رمستو ا  قتق االمتاا  والرالق ة (: 6002)الشييي، حليمة  -

 .رسالة ماجستير وير منشورة، كلية اآلداب جامعة قاريونا. واصنجاز لرى ع نة م  الرترة

لقــــاب التقت م ــــة لــــو تنم ــــة أ ــــر التــــرر س راســــت رام األ (: 6033)الادددرايرة، محمددددد شددداكر  -

رسددالة ماجسددتير . الم ــاج م الجغرال ــة لــرى رترــة الفــ  الســارع األساســو لــو ماالمــة الكــر 

 .وير منشورة، كلية الدراسات العليا

أ ر است رام رر  ة التقت م التقاونو لو التاف ل لو (: 6036)الطراونة، ابري حسن  -

كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة . ال ام  مارف الر اض ا  واالتجاه ناوجا لرالرا  الف 

 .، العدد الآالث62 ا ردن، مجلة جامعة دمشق، المجلد

الرن ا  األساس ةفقورا  تقتم الر اض ا  لر  تمم ا المراتة (: 6002)العكة، منا  رشدي  -

ية رسالة ماجستير وير منشورة كلية التربية، الجامعة االس م. المقاق   رفر ا رمركز النور

 .وزة
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لاعت ة إسترات ج ة التقتم التقاونو عتى التاف ل الرراسو (: 6009)العمامي، حليمة جمعة  -

رسالة . لو مارف القتوم لتتم اا  الف  السارس م  مراتة التقت م األساسو الشق األول

 .أكاديمية الدراسات العليا بنغازي ،ماجستير وير منشورة

عمقة التك   االجتماعو رالتاف ل الرراسو : (6031)العمروني، زاهية المبرون حمد  -

رسالة ماجستير وير . رراسة م ران ة عتى ع نة م  رترة جامقة رنغاز  را ل مر نة رنغاز 

 .الدراسات العليا بنغازي أكاديميةمنشورة، 

الستو  القروانو وانقكاسا عتى التاف ل الرراسو (: 6033)الف ن، آما  نوري مفتان  -

 .الدراسات العليا بنغازي أكاديميةاجستير وير منشورة، رسالة م. لترمب

أ ر التقتم ع  رر ق التقب لو التاف ل الرراسو  (:6002)القدومي، تغريد عبد الرحيم  -

واالات ام لو مارف التغة االنجت ز ة لر  رترة الف  الرارع االساسو لو مرارس نارتس 

 .ات العليا، جامعة النجان في نابلارسالة ماجستير وير منشورة، كلية الدراس. الاكوم ة

رراسة تات ت ة لرقل القوامل التررو ة المؤر ة إلى ترنو (: 3992)الكرش، محمد أحمد  -

التاف ل القتمو لو مارف الر اض ا  رالمراتة ال انو ة ررولة قرر كما  رجا المقتمو  

 .عةمجلة مركز البحوث التربوية، العدد الرابع عشر، السنة الساب. والرمب

أ ر است رام التقت م التقاونو لو ترر س الر اض ا  (: 6003)المالكي، عبد الملن بن مسفر -

 .عتى تاف ل رمب الف  ال انو المتوسر لو الر اض ا  واتجاجاتام ناوجا رمر نة جرف

 .القرى أمرسالة ماجستير وير منشورة، كلية التربية، جامعة 



 313 

ست رام رر  ة رورف التاكم لو التاف ل أ ر ا(: 6032)فاطمة إمحمد عمر، ريميالم -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية . الرراسو رمارف األا اء لرى رترة الف  األول ال انو 

 .اآلداب، جامعة بنغازي

 اصرار ةمشاركة المقتم   لو ات اا ال رارا  (: 6002)المسماري، دارين االح سليمان -

رسالة ماجستير وير . ول ا لرقل المتغ را  رمراتة التقت م االساسو لو مر نة رنغاز 

 .منشورة، كلية اآلداب، جامعة بنغازي

وأ ره لو التاف ل الرراسو لر   أسراراقتق الر اض ا  (: 6006)المعشني، محمد احمد -

 .كلية التربية، سلطنة عمان. رسالة ماجستير وير منشورة. رترة المراتة ال انو ة

اصرارف الف ّ ة التو تواجا مقتمو المراتة االرترائ ة  مشكم (: 6009)المقيد، عار  مطر -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية . رمرارس وكالة الغو  الرول ة رغزف وسرل التغتب عت اا

 .وزة اإلس ميةالتربية، الجامعة 

الاكاء االجتماعو والمسئول ة االجتماع ة (: 6030)المنابري، فاطمة بنت عبد العزيز -

رسالة ماجستير . راسو لر  ع نة م  رالرا  كت ة الترر ة رجامقة أم ال رىوالتاف ل الر

 .وير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

التاف ل لو الر اض ا  وعمقتا رماارا  الت ك ر رراسة م ران ة (: 6002)المناور، وسان -

مجلة . رمشق الرسم ة عتى ع نة م  تمماف الف  السارس األساسو لو مرارس مر نة

 .، العدد الآالث والرابع62 جامعة دمشق، المجلد
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عمقة ال ررف القرر ة رالتاف ل الرراسو لو الر اض ا  (: 6001)عياد  المناوري، نار -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية اآلداب جامعة . لرى ع نة م  تمم ا الف  التاسع

 .قاريونا

 واألااجوالت ت ر ة، والماوسرة، )أللقاب التقت م ة الر اض ة أجم ة ا(: 6030)النجدي، رندة  -

. عتى اتجاجا  المتقتم   ناو تقتم الر اض ا  م  وجاة نمر المتقتم والمقتم( واأللغاز

 .رسالة ماجستير وير منشورة، كلية التربية، جامعة القدا المفتوحة

ف لو مرارس التقت م القمقا  اصنسان ة السائر (:6002)الورفلي، سلوى فتحي محمد -

رسالة ماجستير وير  .االساسو وعمقتاا ررقل المتغ را  رراسة م ران ة رشقر ة رنغاز 

 .منشورة، كلية اآلداب، جامعة قاريونا

فقورا  تقتم الر اض ا  لر  تمم ا الات ة (: 6009)اليافعي، فاطمة؛ المجيد ، عبد اس  -

دراسة  .م  وجاة نمر مقتما  الر اض ا األولى م  مراتة التقت م األساسو لو م ار 

 (.6+3-)، العدد61 مجلة جامعة دمشق، المجلد. ميدانية

( االنسااب االجتماعو)االضررارا  الستوك ة االن قال ة (: 6031)نجشايري، حفيظة إ -

وماور فقورا  تقتم قراءف التغة القرر ة لر  تمم ا المراتة االرترائ ة التو تتراوح اعمارجم 

واالجتماعية، جامعة مولود  اإلنسانيةالجم ورية الجزائرية، كلية العلوم . سنة( 21-9)ما ر  

 .معمري تيزي وزو

إساام الاكاء ورالع االنجاز لو التنرؤ رالتاف ل الرراسو (: 6006)بالشيخ، حنان حسن -

 .رسالة ماجستير وير منشورة، كلية اآلداب، جامعة قاريونا. لر  رترة المراتة المتوسرة
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أسراب ترنو مستوى التاف ل لو مارف الر اض ا  (: 6030)ركات، زياد؛ حرزاس، حسام ب -

ورقة مقدمة . الرن ا م  وجاة نمر المقتم   لو ماالمة رولكرم األساس ةلرى رترة المراتة 

 .لمديرية التربية والتعليم في محافظة اليلي ، جامعة القدا المفتوحة ا و للمؤتمر التربوي 

المشكم  التو تواجا اصرارف المررس ة لو (: 6002)بد الحكيم عبد الحميد بوشني ، ع -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية . مراتة التقت م االساسو رراسة مسا ة لو شقر ة المرض

 .اآلداب، جامعة قاريونا

مرى لاعت ة األلقاب التقت م ة لو تاف ل تتم اا  الف  : (6002)حسين، هيام وائب  -

 .مجلة الفتح، العدد ا ربعون. لمتوسر وتنم ة اتجاجاتا  ناو مارف الك م اءال انو ا

جمالام األرناءسوء مقامتة (: 6002)حمادة وليد  - رراسة )وعمقتا رالتاف ل الرراسو  وا 

كلية  (.ال انو  القام لو مرارس ماالمة رمشق الرسم ة األولم ران ة عتو رترة الف  

  6030 ، ملحق62 معة دمشق، المجلدالتربية، جامعة دمشق، مجلة جا

لو مرارس  األساس ةلر  رترة المراتة  اصررا مقوقا  تنم ة (: 6001)دياب، س ي  رزق  -

 .وزة اإلس ميةبحث مقدم للمؤتمر الآاني لكلية التربية، الجامعة . قرا  غزف

ة رمارف أ ر توم   التقتم الرنائو لو ررامج (: 6002)رزق، حنان بنت عبد اس بن أحمد  -

رسالة دكتوراه . الر اض ا  عتى تاف ل رالرا  الف  األول المتوسر رمر نة مكة المكرمة

 . وير منشورة، الرياض، كلية التربية، جامعة أم القرى
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است رام أساتاف الر اض ا  السترات ج ا  الت و م والفقورا  (: 6030)رم ان، يطوط  -

والعلوم  اإلنسانيةوير منشورة، كلية العلوم  رسالة ماجستير. الترر ق أ ناءالتو تواجاام 

 .االجتماعية، جامعة منتوري، قسطنطينية، الجم ورية الجزائرية

لاعت ة األنشرة اص رائ ة لو تنم ة الت ك ر اصرراعو (: 6030)رم ، وادة أحمد يلي   -

 ة والتاف ل الرراسو لر  تتم اا  الف  ال امس االرترائو الموجورا  رالمرارس الاكوم

 .   رسالة ماجستير وير منشورة، الرياض، كلية التربية، جامعة أم القرى. لو مر نة مكة المكرمة

تات ل ماتوى الكتب المررس ة رالشق األول م  مراتة التقت م (: 6002)زوبي، حواء علي  -

رسالة ماجستير وير منشورة، كلية اآلداب، جامعة . األساسو لو ضوء أجرا  الترر ة الر ئ ة

 ريوناقا

التنرؤا  المست رت ة لتتقت م االساسو وال انو  لو ل ر ا، (: 6036)سركز، العجيلي عامان  -

را  م رم لو المؤتمر الورنو لتتقت م تا  شقار التقت م ر   تار ا  الواقع ورؤى الترو ر 

كلية اآلداب، جامعة الزاوية، مجلة الجامعة ، العدد . 1222\9\21-21لو ال ترف م  

 .6031شر،المجلد ا و  الياما ع

التقت م ة لو التم  ز ر   الارو   األلقابأ ر توم    (:6030)سلوت، فاتن إبراهيم  -

رسالة ماجستير وير . المتشاراة شكم والم تت ة نر ا لرى تمم ا الف  ال انو االساسو

 .وزة اإلس ميةمنشورة، كلية التربية، الجامعة 
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م الر اض ا  لو مراتة التقت م االرترائو وعمقتاا فقورة تقت(: 6033)عباا، بلقوميدي  -

رسالة دكتوراه وير منشورة، كلية العلوم . رال فائص الستوك ة وت ر ر الاا  األكار مو

 .االجتماعية، جامعة وهران الجزائر

لاعت ة إسترات ج ة األلقاب التقت م ة لو تنم ة (: 3133)عبدالفتان، افوت عبدالحليم أحمد  -

رسالة ماجستير وير . افل الش و  لتتمم ا رر ئو التقتم لو المراتة االرترائ ةماارا  التو 

 .منشورة، جامعة القاهرة، مع د الدراسات والبحوث التربوية

أ ر است رام رر  ة الم ررا  ال وارزم ة عتى تاف ل (: 6002)عبيد، علي عزت علي  -

الاكوم ة لو ماالمة  رترة الف  القاشر االساسو لو مارف الر اض ا  لو المرارس

 .كلية الدراسات العليا، جامعة النجان الوطنية .ست    واتجاجاتام ناوجا

التررو ة الماوسرة لو تاف ل رقل  األلقابأ ر است رام  (:6002)عبيدات، لؤي مفلح  -

مجلة جامعة . الم اج م الر اض ة لتمم ا الف  ال ال  االساسو م ارنة رالرر  ة الت ت ر ة

 .، العدد ا و  والآاني62مجلددمشق، ال

أ ر است رام األلقاب التقت م ة لو التاف ل ال ور  والمؤجل لو (: 6001)عفانة، انتاار -

مجلة جامعة . الر اض ا  لر  رترة الف  ال ال  األساسو لو مرارس ضوااو ال رس

 .ا و ، العدد 63 النجان لألبحاث، المجلد

أللقاب التررو ة التغو ة الماوسرة والقار ة لو أ ر ا(. 6006)ونيم، عائشة عبد القادر -

مجلة جامعة النجان لألبحاث، . مقالجة الفقورا  ال رائ ة لر  رترة الف  الرارع االساسو

 .، العدد الآاني32المجلد 
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لاعت ة است رام األلقاب التقت م ة لو تاف ل : (6030)ف تة، رقية بنت حسين بنت محمد  -

رسالة ماجستير وير . لف  الرارع االرترائو رالقافمة الم رسةم رر ال  ا لر  تتم اا  ا

 .القرى أممنشورة، كلية التربية، جامعة 

أ ر إسترات ج ة التقتم التقاونو راست رام الااسوب عتى (: 6009)كنسارة، أحسان محمد -

التاف ل المراشر والمؤجل لرمب م رر ت ن ا  التقت م م ارنة مع الرر  ة ال رر ة 

 .  للعلوم التربوية والنفسية، المجلد ا و ، العدد ا و  القرىمجلة جامعة أم . ر ةوالت ت 

ت و م كتاب الترر ة الورن ة لتف  التاسع م  مراتة التقت م (: 6002)مراشدة، حسين أحمد  -

 .6002، العدد ا و  61مجلة جامعة دمشق، المجلد . األساسو لو األرر 

ام األلقاب التغو ة لو تنم ة ماارا  التار  لرى تمم ا است ر(: 3135)مكاحلي، السعدية  -

 .، كلية العلوم االجتماعية(بسكرة)جامعة محمد يي ر. السنة األولى ارترائو

انقكاسا  الشغب لو المرارس عتى التاف ل الرراسو (: 6002)موسي، نبي  عيس  جبري   -

 .ريونارسالة ماجستير وير منشورة، كلية اآلداب، جامعة قا. لتتمم ا

أ ر ررنام  ترر رو لتنم ة الت ك ر الر اضو لو تاف ل رترة (: 6002)نجم، موسي يميا  -

 .، العدد الآاني62 مجلة جامعة دمشق، المجلد. الف  السارع االساسو لو الر اض ا 

التقتم التقاونو لو تاف ل  إسترات ج ةلاعت ة است رام (: 6033)محمد  أسامةيحي، ميرفت  -

رسالة . رع االساسو لو الر اض ا  واتجاجاتام ناوجا لو مر نة رولكرمرترة الف  السا

 .، كلية التربية، جامعة النجان الوطنية، فلسطينماجست ر غ ر منشورف
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أ ر است رام األلقاب التررو ة لو تنم ة رقل ماارا  الت ك ر (: 3135)يونا ، بشرى عمر  -

رسالة ماجستير وير . ل  األساسولو الر اض ا  والم ول ناوجا لرى تمماف الف  ال ا

 .منشورة، الجامعة اإلس مية بغزة، كلية التربية
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 (1)ق ـــــملح
 

 

خطة تدريس ملوضوعات الوحدة اخلامسة 
 يف مادة الرياضيات (الضرب والقسمة)

 املقررة على تالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي 
 وفق طريقة األلعاب الرتبوية

 

 

 عائشة محمد الحدادي/ إعداد الطالبة
 د فتحي عوض قعير .أ/ رافـــــــــإش

 
 

 أدوات الدراسة ومتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير ىحدإ

 في المناهج وطرق التدريس 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ............................؛ أستاذتي الفاضلةل الفاض أستاذي

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رفع مستوي التحصيل الدراسي في مادة  االلعاب التربوية في لية فاع  تقوم الباحثة بدراسة

وذلك لنيل درجة . مدينة بنغازيالثالث من مرحلة التعليم االساسي في الرياضيات لتالميذ الصف 

الخطة  ويرجي من سيادتكم إبداء رأيكم في في التربية وعلم النفس الماجستير 

الالعبين والتوقيت واألهداف الخاصة من حيث عدد , التدريسية الخاصة باأللعاب 

، االختبار التحصيلي في ة الدراسةأداوأسماء األلعاب و , باأللعاب وخطوات األلعاب

الفهم، التطبيق، وذلك عند المستويات المعرفية المعرفة،  ((وحدة الضرب والقسمة))

 .كتابة التعديالتو: بإجابة على األسئلة التالية

 سلوكي الذي وضع لقياسه؟هل يقيس السؤال الهدف ال -

 هل صيغة السؤال مناسبة ؟ -

 هل تعليمات االختبار مناسبة؟  -

  

     : بيانات عامة حول المحكم

 :  ....................................االسم الثالثي

 : ...................................الدرجة العلمية

 ........: ...........................الوظيفة الحالية
 : .......................................التخصص

 :...................................سنوات الخبرة
 
 

 ..عائشة محمد الحدادي: الباحثةعلى تعاونكم                        الشكرجزيل ولكم 

 
 

 

 
 

 



 

 

 :أهداف الدراسة
 -: تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

مدي فاعلية االلعاب التربوية في رفع مستوي التحصيل الدراسي في التعرف على   -1

في مادة الرياضيات للصف الثالث من مرحلة ((الضرب والقسمة))الوحدة الخامسة 

  .التعليم االساسي 

    التقليدية وطريقة التدريس باأللعاب في رفعالمقارنة بين نتائج التدريس بالطريقة   - 2         

 .في مادة الرياضيات  للصف الثالث من مرحلة  التعليم االساسي .مستوي التحصيل          

  وضع تصور لكيفية استخدام بعض االلعاب التربوية في تدريس مادة الرياضيات  -3         

 .للصف الثالث من مرحلة التعليم االساسي              

اقتراح توصيات قد تفيد واضعي المناهج المستحدثة  التوصل الي نتائج تمكن الباحثة من-4

             .الستخدام االلعاب في تدريس مادة الرياضيات او عدم استخدامها

                                       

 :االختبار التحصيلي

فقرة، ( 33)يتألف من  لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي معرفي          

واحدة منها فقط تمثل اإلجابة الصحيحة، ويعتبر ( أربعة بدائل)وهو من فئة االختيار من متعدد 

االختبار أداة رئيسية في الدراسة لقياس تحصيل التالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي  

ميتها حسب آراء حيث تم اختيار هذه الوحدة أله( الضرب والقسمة)في مادة الرياضيات وحدة 

بعض موجهي ومدرسي  المرحلة االبتدائية حيث يترتب علي فهم هذه الوحدة علي فهم باقي 

 .                                  الوحدات التي تليها ، ولقد تم إتباع الخطوات التالية في إعداد االختبار

دة من االختبار في قياس الهدف الرئيسي بوجه عام هو االستفا: تحديد الهدف من االختبار -1

 .لرياضياتا الثالث في مادة  تحصيل تالميذ الصف

على توي وصياغتها وقد تم التركيزالتي تغطي جوانب المح: تحديد األهداف السلوكية -2

 (. التذكر، الفهم، التطبيق)األولي  ةالمستويات الثالث



 

 

 ثالثرياضيات للصف الإن محتويات االختبار تنحصر في محتوي ال: تحديد مادة االختبار -3

 الوحدة( الضرب والقسمة)من مرحلة التعليم األساسي، وتنحصر مادة االختبار في وحدة 

 . االولمن كتاب الرياضيات الفصل الدراسي  الخامسة

والذي يتضمن كافة األهداف التدريسية التي تمثلها في االختبار،  :إعداد جدول الموصفات -4

 : وات التالية ولقد تم أعداد الجدول بالخط

 .تحديد األهداف التعليمية للمادة الدراسية التي تسعي الباحثة إلى معرفة تحقيقها - أ

   (.الضرب والقسمة)تحديد العناصر التي يراد قياسها في المادة الدراسية  - ب

الوحدة وذلك من خالل معرفة عدد الحصص  منتحديد نسبة األهمية لكل جزء  - ت

د الحصص الكلية للوحدة المعنية للموضوع مقسومة على عد المقررة

 .111روبة في ــــمض

تحديد نسبة أهمية الهدف من خالل معرفة عدد األهداف المقررة للموضوع  - ث

مقسومة على عدد األهداف الكلية للوحدة الدراسية محل الدراسة مضروبة في 

111. 

ف نسبة الهــــــدx (  21)الوزن النسبي للدرس = درستحديد عدد األسئلة لكل  - ج

 (01) العدد الكلي لألسئلة x( 11)في المستوي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م

 

 المستويات األهداف
 

 التذكر
 

 الفهم
 

 التطبيق
 

 النسبية األوزان
 

 عدد األسئلة

 30 للموضوعات 50 % 30 % 20 % المحتوى

 6 20 % 3 2 1 6جدول ضرب العدد  1

 6 20 % 3 2 1 7جدول ضرب العدد  2

 6 20 % 3 2 1 8جدول ضرب العدد  3

 6 20 % 3 2 1 9جدول ضرب العدد  4

 3 10 % 2 1 -  (إيجاد عدد العناصر)القسمة  5

 3 10 % 2 1 -  (إيجاد عدد المجموعات)القسمة  6

 جدول الموصفات( 1)الجدول رقم 

صياغة فقرات االختبار في صورتها األولية مع مراعاة المستويات الثالث األولي من تصنيف  -5

  (.ر، الفهم، التطبيقالتذك)بلوم

 

 يمجاالت االختبار التحصيل
 

 رقم الفقرة

 5,4,3,2,1 6جدول ضرب العدد 

 10,9,8,7,6 7جدول ضرب العدد 

 15,14,13,12,11 8جدول ضرب العدد 

 20,19,18,17,16 9جدول ضرب العدد 

 25,24,23,22,21 (إيجاد عدد العناصر)القسمة 

 30,29,28,27,26 (إيجاد عدد المجموعات)القسمة 

 عدد أسئلة االختبار لكل موضوع( 2)الجدول رقم 

 

 



 

 

حيث تم وضع أربعة بدائل لكل مفردة من ضمنها إجابة (: اإلجابات المحتملة)كتابة البدائل  -6

 .     صحيحة واحدة 

ستقوم الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين المؤهلين من بينهم حملت درجة  -7

ه في علم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس ومنهم معلمون ومفتشون تربويون في الدكتورا

 . مادة الرياضيات

 .من ثم سيتم تعديل فقرات االختبار في ضوء آراء المحكمين -8

القيام بتجربة أولية لكي يتم الكشف عن مدي صالحية االختبار ومدي مالئمة فقراته لتحقيق  -9

 . ةأهــــداف الدراســـ

سيتم بعد ذلك وضع االختبار في صورته النهائية لقياس تحصيل لتالميذ الصف الثالث في  -13

 .وحدة الضرب والقسمة

 : إليكم االختبار مع تحديد اإلجابة الصحيحة في الصفحات اآلتية



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 حتكيم اخلطة التدريسية

 

 



 

 

 

 (الدمى)اسم اللعبة 

 دقيقة 54 :زمن اللعبة    6جدول ضرب : عنوان الدرس

 حصص 5: عدد الحصص    العبين 5: عدد الالعبين

 

 لدى تالميذ الصف الثالث ابتدائي 6تنمية مفاهيم جدول ضرب  :الهدف العام من اللعبة

  

 :ةاألهداف التعليمي 

 6أن يتذكر التالميذ حقائق جدول ضرب العدد  -

 6أن يميز التالميذ بين مفهوم العنصر والمجموعة باستخدام حقائق جدول ضرب العدد  -

 احدهما 6أن يقوم التالميذ بإيجاد حاصل ضرب عددين يمثل العدد  -

 باستخدام طريقة القفزات 6يقوم التالميذ بإيجاد حاصل ضرب جدول العدد  أن -

 باستخدام طريقة الجمع المتكرر 6أن يقوم التالميذ بإيجاد حاصل ضرب جدول العدد  -

 

 :أدوات اللعبة 

 لكل مجموعة من الالعبين دمى 6 -

 11إلى  1بطاقات األعداد مكتوب عليها األعداد من العدد  -

 بطاقات األنشطة -

 قالم رصاصأ -

 أوراق -

 

 

 

 

 



 

 

 :خطوات اللعبة 

تقووم المعلمووة بتوزيووع األدوار علووى التالميووذ بمشوواركتهم كموا تسووتخدم هووذ  الخطوووة فووي جميووع  .1

 األلعاب

 عداد على مجموعات التالميذتقوم المعلمة بتوزيع الدمى وبطاقات األنشطة وبطاقات األ .2

يقوم التلميذ األول بسحب بطاقة من بطاقات األعداد .3
1

 

 .األعداد العدد الذي سحب من بطاقة بحسب د مجموعة الدمىعم التلميذ الثاني بيقو .5

 

 مثال   

يقووم بعودم مجموعوة الودمى مورتين حيوث يوتم الحصوول  2إذا كان العدد المسحوب هوو الورقم  

يمثول عودد  2يمثل عودد المجموعوة والعودد  6وتذكير التالميذ بأن العدد  12على الناتج هو العدد 

تكرر هذ  الخطوة حتى إتمام بطاقات األعداد وإكموال بطاقوة األنشوطة التوي تمثول أداة العناصر وت

 .تقويم اللعبة

 .يقوم التلميذ الثالث بتسجيل الناتج في بطاقة األنشطة .4

 .يقوم التلميذ الرابع بإبالغ النتيجة التي توصلت إليها المجموعة للمعلمة .6

ائزة علوى السوبورة والمجموعوة الفوائزة هوي تقوم المعلمة بوضع نقطة في خانة المجموعوة الفو .7

 .التي تتحصل على أكبر مجموعة من النقاط

                                                
 61: 2333نبهان،  1

 212: 2333الحيلة،   

 241: 2334الحيلة،   

 53: 2312الهويدي،   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يقوم التلميذ الثاني بّعد الدمى مرتين حسب 

العدد المسحوب من بطاقة األعداد. مثال: إذا 

( يقوم بعد 2كان العدد المسحوب هو رقم )

مجموعة الدمى مرتين حيث يتم الحصول 

 وتذكير التالميذ 12على الناتج وهو العدد 

( يمثل عدد المجموعة والعدد 6بأن العدد )

( يمثل عدد العناصر وتتكرر هذه الخطوة 2)

حتى إتمام بطاقات األعداد واألنشطة. 

 

يقوم بسحب بطاقة من بطاقات 

األعداد 

 

 

9 7 10 8 6 

5 3 1 4 2 
 

9 7 10 8 6 

5 3 1 4 2 

 
 

التلميذ الثاني التلميذ األول 

التلميذ الرابع التلميذ الثالث 

                                                                                                                                                                           يقوم 

بتسجيل اإلجابة في بطاقة 

األنشطة 

بطاقة األنشطة  

6×1=6    6×2=12   

6×3=18    6×4=24   

 

يقوم بإخبــــار المعلمـــــة 

والتأكد من صحة اإلجابة 

 التي تم الحصول عليها



 

 

 استمارة تحكيم األلعاب
     

     

 التعديالت المالحظات ال نعم السؤال

         هل عدد الالعبين مناسب؟

         هل توقيت اللعبة مناسب؟

         أهداف اللعبة مناسبة؟هل 

         هل خطوات اللعبة مناسبة؟

         هل عدد الحصص مناسب؟

         هل هناك خطوات أو أهداف يمكن اقتراحها؟

         هل هناك العاب اخري مناسبة ؟

         هل اختيار الدروس مناسب لأللعاب؟

         هل اسم اللعبة مناسب للدرس؟



 

 

 

 (عد نقاطك)اسم اللعبة 

 دقيقة 54 :زمن اللعبة   7العدد جدول ضرب : عنوان الدرس

 حصص 5: عدد الحصص    العبين 5: عدد الالعبين

 

  7مفهوم جدول ضرب العدد تنمية : الهدف العام من اللعبة

 

 :ةاألهداف التعليمي 

 .7حقائق جدول ضرب العدد بتذكر التالميذ  يقومأن  -

  . األعداد التي تتزايد وتتناقص بمقدار ثابت وفق نمط ما بطريقة صحيحةذ بين أن يميز التالمي -

 . 7العدد  ل أحدهما حاصل ضرب عددين يمثناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 .باستخدام طريقة القفزات 7حاصل ضرب جدول العدد ناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 .باستخدام طريقة الجمع المتكرر 7ل العدد حاصل ضرب جدوناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 :أدوات اللعبة 

  11إلى العدد  1بطاقات األعداد من العدد  -

 أوراق للكتابة -

تم الحصول عليها من كتاب دليل المعلم للصف الثالوث ابتودائي الصوادر مون )  األنشطة بطاقة -

 (.وزارة التربية والتعليم

 .وممحاة أقالم رصاص -

 :خطوات اللعبة 

لمعلمة بتوزيع األدوار على التالميذ بمشاركتهم آرائهم وبمراعاة الفوروق الفرديوة بيونهم تقوم ا .1

 .وميول التالميذ وقدراتهم

 .األدوات على مجموعات التالميذتقوم المعلمة بتوزيع  .2

 .أعمدة على ورقة بيضاء 7برسم يقوم التلميذ األول  .3

 .4تكن بسحب بطاقة من بطاقات األعداد وليقوم التلميذ الثاني  .5



 

 

 .أعمدة العمودية 7أعمدة أفقية لتتقاطع مع  4يقوم التلميذ الثالث برسم  .4

ويقووم  34يقوم التلميذ الرابع بعد النقاط المتكونة من تالقي األعمدة إلى أن يصول النواتج إلوى  .6

بكتابتها في بطاقات األنشطة وهكذا 
2

... 

                                                
 239: 2334الحيلة،  2

 186-184: 2339العبسي،   

 263: 2313الحربي،   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم التلميذ الثاني بسحب بطاقة 

 5من بطاقات األعداد ولتكن 

 

يقوم التلميذ األول برسم أعمدة 

وعددها سبع 

  

 

 

التلميذ األول 
التلميذ الثاني 

التلميذ الثالث 
التلميذ الرابع 

التلميذ الثالث برسم  يقوم 

أعمدة أفقية للتقا ع مع 

األعمدة الرأسية   

 

 
 

 

يقوم التلميذ الرابع بعد 

نقاط التقا ع.  

 35 = 7 × 5إذا  

 

5 



 

 

 استمارة تحكيم األلعاب
     

     

 التعديالت المالحظات ال نعم السؤال

         هل عدد الالعبين مناسب؟

         هل توقيت اللعبة مناسب؟

         هل أهداف اللعبة مناسبة؟

         هل خطوات اللعبة مناسبة؟

         هل عدد الحصص مناسب؟

         هل هناك خطوات أو أهداف يمكن اقتراحها؟

         هل هناك العاب اخري مناسبة ؟

         هل اختيار الدروس مناسب لأللعاب؟

         هل اسم اللعبة مناسب للدرس؟



 

 

 (رسم األرقام)اسم اللعبة 

 دقيقة 54 :زمن اللعبة   8العدد جدول ضرب : عنوان الدرس

 حصص 5: عدد الحصص    العبين 5: عدد الالعبين

 

  8مفهوم جدول ضرب العدد تنمية : الهدف العام من اللعبة

 

 :ةاألهداف التعليمي 

 .8التالميذ حقائق جدول ضرب العدد  يتذكرأن  -

 .8أن يميز التالميذ بين مفهوم العنصر والمجموعة باستخدام حقائق ضرب جدول العدد  -

 . أحدهما 8العدد ل يمث في عدد ضرب عددين حاصلناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 .باستخدام طريقة القفزات 8حاصل ضرب جدول العدد ناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 .المتكرر باستخدام طريقة الجمع 8حاصل ضرب جدول العدد ناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 

 :أدوات اللعبة 

 . أوراق رسم -

 ألوان -

 .األنشطة بطاقات -

 .أقالم رصاص -

 

 :خطوات اللعبة 

 .آرائهم وتوزيع األدوار بينهم بمشاركةعلى التالميذ  اتتقوم المعلمة بتوزيع األدو .1

من كل مجموعة باستخدام طريقة القفز في هذ  اللعبة على أن يكوون القفوز فوي المعلمة  طلبت .2

 .8كل مرة يمثل العدد 

 8القفووزة األولووى تمثوول العوودد بمعنووى أن تكووون  8بووالقفز باسووتخدام العوودد يقوووم التلميووذ األول  .3

 ...وهكذا 16والقفزة الثانية تمثل العدد 



 

 

بكتابة الناتج الذي تم الحصول عليه باستخدام القفزات بشكل عشوائي على يقوم التلميذ الثاني  .5

 .ورقة الرسم المخصصة لذلك

  يقوم التلميذ الثالث بتوصيل األرقام ببعضها حسب الحصوول عليهوا بشوكل متسلسول فوي اتجوا .4

 . واحد من اليمين إلى اليسار ويقوم بتلوين الشكل الذي تم الحصول عليه باستخدام األلوان

 .3يقوم التلميذ الرابع بكتابة الناتج في بطاقات األنشطة وإعالم المعلمة بذلك .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  242-233: 2334الحيلة،  3

 187-186: 2339العبسي،   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم التلميذ بتسجيل 

الناتج في بطاقة األنشطة  

 

يقوم التلميذ األول بحساب 

 مرة واحدة بمعنى 8العدد 

القفز مرة واحدة ليتحصل 

. 8على العدد 

  

 

 

التلميذ الثاني التلميذ األول 

التلميذ الرابع التلميذ الثالث 

التلميذ الثالث  يقوم 

بتوصيل النواتج بالترتيب 

 

 

يقوم التلميذ الرابع 

بتلوين الفراغات بين 

النواتج. 

 



 

 

 استمارة تحكيم األلعاب
     

     

 التعديالت الحظاتالم ال نعم السؤال

         هل عدد الالعبين مناسب؟

         هل توقيت اللعبة مناسب؟

         هل أهداف اللعبة مناسبة؟

         هل خطوات اللعبة مناسبة؟

         هل عدد الحصص مناسب؟

         هل هناك خطوات أو أهداف يمكن اقتراحها؟

         هل هناك العاب اخري مناسبة ؟

         هل اختيار الدروس مناسب لأللعاب؟

         هل اسم اللعبة مناسب للدرس؟

 



 

 

 (مربعات الضرب الملونة)اسم اللعبة 

 دقيقة 54 :زمن اللعبة   9العدد جدول ضرب : عنوان الدرس

 حصص 5: عدد الحصص    العبين 5: عدد الالعبين

 

  9ضرب العدد  مفهوم جدولتنمية : الهدف العام من اللعبة

 

 :ةاألهداف التعليمي 

 .9حقائق جدول ضرب العدد  بتذكرالتالميذ يقوم أن  -

 .9أن يميز التالميذ بين مفهوم العنصر والمجموعة باستخدام حقائق ضرب جدول العدد  -

 . أحدهما 9العدد ل يمث في عدد حاصل ضرب عددينناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 .باستخدام طريقة القفزات 9حاصل ضرب جدول العدد ناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 .المتكرر باستخدام طريقة الجمع 9حاصل ضرب جدول العدد ناتج أن يقوم التالميذ بإيجاد  -

 

 :أدوات اللعبة 

 ألوان -

 .9بطاقة اللعبة مكونة من أعمدة من المكعبات تمثل جدول ضرب العدد  -

 .11 – 1بطاقة األعداد من العدد  -

 .نشطةبطاقة األ -

 

 :خطوات اللعبة 

 .بموافقتهمالتالميذ  بين ات واألدوارتقوم المعلمة بتوزيع األدو .1

 .يقوم التلميذ األول بسحب بطاقة من بطاقات األعداد .2

 .الثاني بحساب عدد المربعات حسب الرقم الموجود في بطاقة األعداديقوم التلميذ  .3

 



 

 

 

 .م معرفة نواتجهاالثالث بتلوين عدد المربعات التي تيقوم التلميذ  .5

 .4يقوم التلميذ الرابع بكتابة الناتج في بطاقة األنشطة .4

                                                
 211: 2338سليم،   4

 258: 2313الحربي،    

 232، 191، 174، 63: 2312الهويدي،   

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

يقوم التلميذ األول بحساب عدد البطاقات المطلوبة. 

 

9 7 10 8 6 

5 3 1 4 2 
 

9 7 10 8 6 

5 3 1 4 2 

 
يقوم التلميذ الثاني بحساب 

عدد المربعات في جدول 

المربعات حسب العدد الذي 

سحبه التلميذ األول 

 

التلميذ الثاني التلميذ األول 

التلميذ الثالث 
التلميذ الرابع 

التلميذ الثالث بتلوين  يقوم 

العدد  الذي تم الحصول 

  عليه.

 

يقوم التلميذ الرابع بتسجيلها 

في بطاقة األنشطة التي يتم 

الحصول عليها من الكتاب 

 المدرسي الفصل األول.

 بطاقة الجدول

 مكعبات والعدد الذي يتم 9مثال: 

. 18 ليصبح الناتج 2سحبه العدد 

 بطاقات األرقام



 

 

 استمارة تحكيم األلعاب
     

     

 التعديالت المالحظات ال نعم السؤال

         هل عدد الالعبين مناسب؟

         ب؟هل توقيت اللعبة مناس

         هل أهداف اللعبة مناسبة؟

         هل خطوات اللعبة مناسبة؟

         هل عدد الحصص مناسب؟

         هل هناك خطوات أو أهداف يمكن اقتراحها؟

         هل هناك العاب اخري مناسبة ؟

         هل اختيار الدروس مناسب لأللعاب؟

         س؟هل اسم اللعبة مناسب للدر



 

 

 (مكعبات القسمة)اسم اللعبة 

 دقيقة 54 :زمن اللعبة   إيجاد عدد العناصر: عنوان الدرس

 حصص 2: عدد الحصص    العبين 5: عدد الالعبين

 

 .بمعرفة عدد العناصر في كل مجموعة استخدام عملية القسمة: الهدف العام من اللعبة

 

 :ةاألهداف التعليمي 

 .9إلى  6القسمة بتذكر حقائق جداول الضرب من حقائق  إيجادذ التالمييستطيع أن  -

 .9إلى  6أن يستطيع التالميذ استخدام طريقة التجميع إليجاد حقائق القسمة من جدول  -

 .أن يستطيع التالميذ إيجاد عدد العناصر في كل مجموعة -

 

 :أدوات اللعبة 

 مكعبات -

 أقالم رصاص -

 ألرقامقصاصات من األوراق مغلقة مكتوب فيها ا -

 .قصاصات ورق تحتوي على نشاطات الكتاب المدرسي -

 

 :خطوات اللعبة 

 .اتاألدووالتالميذ  على األدوارتقوم المعلمة بتوزيع  .1

 .تطلب المعلمة من التلميذ األول سحب ورقة من قصاصات األوراق .2

عناصر تطلب المعلمة من التلميذ الثاني تقسيم المكعبات حيث يمثل الرقم الذي تم سحبه عدد ال .3

 .في كل مجموعة

 



 

 

 

الثالث بعد العناصر في كل مجموعة ومعرفة عدد المجموعوات التوي تتكوون منهوا يقوم التلميذ  .5

 .العناصر

 .5يقوم التلميذ الرابع بالتأكد من اإلجابة وإعطائها للمعلمة .4

                                                
 86: 2332خليل،  5

 134: 2335مصطفى،   

 335، 211، 161: 2338سليم،   

 46: 2312الهويدي،   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسحب التلميذ األول بطاقة من 

بطاقات األنشطة وقراءة التدريب 

الذي يوجد فيها 
 

 .. .. .. .. . .    . .. .. . ..

 .. .. .. .. . .    . .. .. . ..

.. .. .. .. . .    . .. .. . .. 

 
  

 

 

 

 

 

 

يقوم التلميذ الثاني بتقسيم المكعبات 

حسب األرقام المستخدمة في التدريب 

في بطاقة األنشطة. 

 

التلميذ األول 
التلميذ الثاني 

التلميذ الثالث 
التلميذ الرابع 

التلميذ الثالث بعد  يقوم 

المكعبات في كل مجموعة 

ومعرفة عدد المجموعات 

التي تتكون منها العناصر 

حسب التدريب الموجود في 

  بطاقة األنشطة.

 

يقوم التلميذ الرابع بتسجيل 

اإلجابة الصحيحة ويخبر 

 المعلمة بهــا.

 تم الحصول على الرقم مثال:

 4 من بطاقة األنشطة والرقم 16

من بطاقة األرقام . 

يقوم التلميذ الثالث بتوزيع 

األرقام ويقوم التلميذ الرابع 

 4 = 4÷16بإيجاد النتيجة: 



 

 

 استمارة تحكيم األلعاب
     

     

 التعديالت المالحظات ال نعم السؤال

         هل عدد الالعبين مناسب؟

         هل توقيت اللعبة مناسب؟

         هل أهداف اللعبة مناسبة؟

         هل خطوات اللعبة مناسبة؟

         هل عدد الحصص مناسب؟

         هل هناك خطوات أو أهداف يمكن اقتراحها؟

         العاب اخري مناسبة ؟ هل هناك

         هل اختيار الدروس مناسب لأللعاب؟

         هل اسم اللعبة مناسب للدرس؟



 

 

 (كرات الصلصال)اسم اللعبة 

 دقيقة 54 :زمن اللعبة   إيجاد عدد العناصر: عنوان الدرس

 حصص 2: عدد الحصص    العبين 5: عدد الالعبين

 

إليجوواد عوودد المجموعووات التووي تتكووون منهووا  اسووتخدام عمليووة القسوومة: الهدددف العددام مددن اللعبددة

 .العناصر

 

 :ةاألهداف التعليمي 

 .مسائل حسابية تقوم على عملية القسمة التالميذ تمثيليستطيع أن  -

 .حقائق الضرب بتذكر حقائق القسمةأن يستطيع التالميذ إيجاد  -

د المجموعوات بنواءاع علوى عودد العناصور أن يستطيع التالميذ حل المسائل الحسابية بإيجواد عود -

 .لديهم

 

 :أدوات اللعبة 

 صلصال -

 أقالم -

 .22 – 66 – 81 – 36بطاقات مكتوب عليها أرقام تتكون من خانتين مثال  -

 .أوراق للكتابة -

 .بطاقات مكتوب عليها أرقام من خانة واحدة -

 .ياستخدام بعض التدريبات الموجودة في كراسة التدريبات في الكتاب المدرس -

 

 

 

 



 

 

 :خطوات اللعبة 

 التالميذ  ات على مجموعاتاألدوو األدوارتقوم المعلمة بتوزيع  .1

 .تطلب المعلمة من التلميذ األول سحب بطاقة من بطاقات األرقام .2

تطلب المعلمة من التلميوذ الثواني بتشوكيل الصلصوال إلوى كورات صوغيرة تمثول الورقم الوذي توم  .3

 .المجموعة في هذ  الخطوة الحصول عليه وممكن يتشارك جميع تالميذ

 .تطلب المعلمة من التلميذ الثالث إعطائها رقم من خانة واحدة .5

تطلب المعلمة من التلميذ الرابع تقسيم الكرات حسب العدد الذي تم الحصول عليوه فوي المورة  .4

 .الثانية ومعرفة عدد المجموعات التي تم الحصول عليها

 

موون األنشووطة المصوواحبة لأللعوواب التربويووة موون كتوواب سووتقوم الباحثووة باسووتخدام العديوود : مالحظددة

الرياضيات الفصل الدراسي األول الجزء األول من بينها بطاقة األنشطة الخاصة بتقويم األلعواب 

 .6التربوية
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يقوم التلميذ الرابع بتقسيم الكرات 

حسب الرقم المسحوب من بطاقات 

الخانة الواحدة ويتوصل بذلك إلى 

عدد المجموعات وعدد العناصر 

 )الحصول على النتيجة(

يقوم التلميذ بسحب بطاقة واحدة 

من بطاقات األرقام التي تتكون من 

 خانتين

 

  

يقوم التلميذ الثاني بتشكيل الصلصال 

إلى كرات صغيرة حسب الرقم الذي 

سحبه التلميذ األول . 

 

التلميذ األول 
التلميذ الثاني 

التلميذ الثالث 
التلميذ الرابع 

التلميذ الثالث بسحب  يقوم 

بطاقة من البطاقات التي 

تحتوي على أرقام من خانة 

واحدة 

 

 إذا كان العدد األول مثال:

 6 والعدد الثاني 30المسحوب 

 5 = 6 ÷ 30يعني ذلك  

 30   
30   

30  

 
30   

30   30   
30   30  

 30  

30 
28 

36 

           

           

           
 

6 5 7 



 

 

 استمارة تحكيم األلعاب
     

     

 ديالتالتع المالحظات ال نعم السؤال

         هل عدد الالعبين مناسب؟

         هل توقيت اللعبة مناسب؟

         هل أهداف اللعبة مناسبة؟

         هل خطوات اللعبة مناسبة؟

         هل عدد الحصص مناسب؟

         هل هناك خطوات أو أهداف يمكن اقتراحها؟

         هل هناك العاب اخري مناسبة ؟

         يار الدروس مناسب لأللعاب؟هل اخت

         هل اسم اللعبة مناسب للدرس؟

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 (2)ق ـــــملح
 

 

 قائمـــــة احملكمني
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 (3)ق ـــــملح

 
 

  االختبار التحصيلي
 
 

 



 

 

 اختبار تحصيلي
 

 

 

 دة الرياضيات للصف الثالث من مرحلة التعليم األساسيفي ما
 

 

 

 :تعليمات االختبار

 .أجب عن جميع األسئلة -1

 .اقرأ فقرات االختبار جيدا  قبل اإلجابة -2

 .ضع دائرة حول اإلجابة التي تمثل الحل الصحيح  -3

 .ال تضع دائرة على أكثر من إجابة -4

 .بة السابقة تماما  إذا رغبت في تغيير إحدى إجاباتك تأكد من محو اإلجا -5

 .اقرأ بعناية وفهم كل سؤال قبل اإلجابة -6

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ...................................................... االسم

 ......................: ..............................الفصل

 : ................................................. المدرسة

 : ..................................................التاريخ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 ( 3)ملحق 

 مفتاح اإلجابة على فقرات اختبارالتحصيل
     

 4 3 2 1 رقم الفقرة

1     ✓   

2       ✓ 

3   ✓     

4 ✓       

5 ✓       

6   ✓     

7 ✓       

8     ✓   

9 ✓       

10       ✓ 

11     ✓   

12   ✓     

13   ✓     

14     ✓   

15       ✓ 

16       ✓ 

17 ✓       

18       ✓ 

19   ✓     

20     ✓   

21 ✓       

22 ✓       

23 ✓       

24 ✓       

25 ✓       

26   ✓     

27     ✓   

28   ✓     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

( 4ملحـــــق )
 

 

اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة 
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To further investigate the researcher conducted\ constructed a training  plan using 

educational games in the fifth unit (division and multiplication) and also conducted an 

achievement test composed of 28 multiple choice questions distributed amongst these 

cognitive levels, comprehension, application, and knowledge, and this was confirmed 

by external  examiners\ judges. 

This test was also applied to an outside exploratory sample composed of  32  

students.  And was confirmed by half way test  Spearman Brown equation where 

stability coefficient was (0.91) and it was also confirm experimental and control group 

aquiline as for the time span , pretest and achievement in math and after launching the 

experiment that took 4 weeks by 20 classes SPSS (Statistical Program for Social 

Studies) was used for post – test evaluation. Other statistical method used mathematical 

averages, statured deviations and (t) test for two independent samples where the study 

shows the following results: 

1. There are statistical indication differences at level of significance of (0.01) 

between students of experimental group averages and the average grades of 

control group in the post application test for the benefit of the experimental 

group. 

2. There are statistical indication differences at (0.01) between the average grades 

of pre-test and post test for the experimental group for the benefit of post- test  
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Effectiveness of Educational Games in Upgrading the Academic 

Achievement in mathematics for the Students in the Basic School 

Elementary Third Grade   

 

By: 
Aeshah Mohammed Abdalraheem Alahaddadi 

 

Supervision :  
Prof. Fathi A. Agair 

 

Abstract 

 
 The objectives of this study is to get affiliated with the effectiveness of 

educational games in elevating the level of comprehension in math for the third grade 

students in basic elementary school Benghazi   ِ Area.   

To achieve the objectives of this study the researcher followed the experimental 

method approach in designing control and experimental group (pre and post 

measurement). 

The group studied is composed of students from the third grade in the area of 

Sidi Khalifa – Shohada Elsahel elementary school. The sample is composed of 48 

students distributed random sample between two groups; experimental and control 

groups where the experimental group was studied using the educational games and the 

control groups were studied using the traditional control. The study tested the following 

hypothesis: 

1. There are no differences in statistical indications between the average grades 

among the experimental group and the control group in the  post- test for the 

benefit of the experimental group. 

2. There are no statistical indications differences between the grade averages 

between the students of the experimental group in the pre-measurement and the 

average grades in the post- measurement. 
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