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 االىداء

 
 إلى اهلل العمي القدير الذي أعانني ومنحني الصبر والقوة حتى إتماـ ىذا العمؿ المتواضع. 

، ووجَد في المعاناِة مف أجمي رحيَؽ المتعِة،  إلى رمِز التضحيِة والعطاِء، الذي بّث في نفسي حبَّ العمـِ
 إلى والدي رحمُو اهللُ . 

 اسِة التي لْف تنكسَر، أمي الحنوف أطاَؿ اهلُل في عمِرىا. إلى أسطورِة الوفاِء، والحبِّ والعطاِء، إلى الم

وأوفى إلى َمْف أعشُقيـ، وِمْف ظّمِيـ أستمدُّ قّوتي وعطائي، وببقائيـ تزداُف حياتي، إلى أقرِب الناِس، 
 أخي مصطفى وزوجِتِو وأبناِئِو وأخواتي الغاليات. الناِس، وأحبِّ الناِس، إليّ 

ـَ عطائيا، إلى سندي عنَد الصعاب، إلى مديرتي الفاضمة آماؿ إلى َمْف تقُؼ كمماُت  الشكِر عاجزًة أما
 عبلونة.

إلى َمْف كاَف تشجيُعيّف ودعُميّف شموعًا أنارت لَي الدروب، زميبلتي العزيزات المعممات في مدرسة 
 بنات جبع األساسية الشرقية. 

عبِؽ أسمائيفَّ الياسميف، إلى زىراِت حياتي،  إلى َمْف تفتحت ِمف بيِف حروفيفَّ الرياحيف، وانتشَر مف
 ووروِد أممي، إليكّف طالباتي الرائعات. 

إلى كؿِّ َمْف مّد لَي يَد العوف، مَف الزمبلِء والزميبلِت، واألخوة واألخواِت في مديرية التربية والتعميـ 
 /قباطية. 

 إليكـ جميعا أىدي ثمرَة جيدي ىذا 

 الباحثة 
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 اإلقرار

ُأقػػر أنػػا معػػدة الرسػػالة، أّنيػػا قػػدمت لجامعػػة القػػدس لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير وَأنيػػا نتيجػػة أبحػػاثي الخاصػػة 
أية درجة عميا ألي باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما ورد، وَأفَّ ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ 

 جامعٍة أو معيد آخر.

 ...........................: التوقيع

 خميمية مصطفى محمد االسـ: فاطمة

  ـ 11/8/2018: التاريخ
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة والتسميـ، فالشكر أوال هلل 
منحني الصبر والقوة والعمـ حتى اتمكف مف اتماـ ىذا العمؿ المتواضع، وَعَمبًل بقوِؿ تعالى الذي 

ـُ بخاِلِص  :الرسوِؿ صمى اهلل عميو وسمـ "، فإّنني أتقّد "َمْف ال يشكُر الناَس، ال يشكُر اهلَل عزَّ وجؿَّ
باإلشراِؼ عمى رسالتي، الشكِر الجزيِؿ، مف أستاذَي الفاضِؿ، الدكتور غساف سرحاف اّلذي تفّضَؿ عميَّ 

ـَ فيما نيمُت ِمْف بحِر عمِمِو الواسِع، واألَب الحاِنَي فيما تحّمى بِو ِمْف رفؽٍ وليف في نصِحي،  فكاَف المعم
رشادي الّدقيؽِ ، فكاَف نعـَ العوِف بعَد اهلِل. ، وا   وتوجيِيي السميـِ

ـُ بعظيـِ الشكِر مف أعضاِء لجنِة المناقشِة اّلذيف ت كبدوا عناَء القراَءِة والسفِر لمناقشتي وسوؼ كما أتقّد
 يكوُف لمبلحظاِتِيما وتوجيياِتِيما عنايٌة خاّصٌة تزداُف بيا رسالتي.

ـَ بالشكِر الجزيِؿ ِمْف أساتذتي األجبلء في كمّية العموـ التربوية الذيف  وال يفوتُني في ىذا المقاـ أْف أتقّد
ـ وخاَصة الدكتور غساف سرحاف واألستاذ الُدكتور َعفيؼ تتممذت عمى أيدييـ وقطفُت مف روِض عمِميِ 

 زيداف والُدكتور ُمحسف َعَدس، والدكتور ربيع عويس. 

ربايعة ء ُمَعِمـ َميدي ِنجـ والمعممة فداوالشكر موصوؿ لمذيف َوَقفوا ِبجاِنبي َوكانوا َسَندًا َوَعونًا لي ال
 ماوالمعمـ ربيع فشافشة لقيامي اد محاسنةوالمشرؼ عم لقياميما برسـ الرسومات الخاصة بالدليؿ

 بالتدقيؽ النحوي واإلمبلئي

وال أنسى أْف أشكَر مديرتي وزميبلتي المواتي ىيئَف الظروَؼ لي، وذلمَف الصعاَب أمامي وأعتذُر إْف 
نجاِزهِ   .   كنُت قْد نسيُت أحدًا، فالشكُر موصوٌؿ لكؿِّ َمْف مدَّ لي يَد العوِف في إتماـِ ىذا البحِث وا 
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 الممخص

اسػػتخداـ أنشػػطة حياتيػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الرياضػػية وميػػارات  أثػػرالتعػػرؼ إلػػى ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
في الفصؿ الدراسػي الثػاني مػف العػاـ األكػاديمي  التواصؿ االجتماعي لدى طمبة الصؼ األوؿ األساسي

المػني  التجريبػػي بتصػميـ شػػبو تجريبػي، وقػػد  اسػتخدمت الباحثػػةلتحقيػؽ ىػذا الغػػرض و  .2017/2018
 ( طالباً 23( طالبة وشعبة ذكور)35منيا شعبة إناث ) ،وطالبة ( طالباً 58اشتممت عينة الدراسة عمى )

والعينػة قصػدية كػوف الباحثػة تعمػؿ فػي ىػذه  ،في الصؼ األوؿ في مدرسة بنات جبع األساسية الشػرقية
عمى بطاقة المبلحظة بطاقة المبلحظة واالستبانة فقد اشتممت المدرسة، وقد تـ بناء أداتيف لمدراسة ىما 

سػػػبعة أبعػػػػاد، العػػػػدد التػػػػالي، العػػػػدد السػػػػابؽ، المقارنػػػػة، الترتيػػػػب التصػػػػاعدي، الترتيػػػػب التنػػػػازلي، القيمػػػػة 
مػػع  االتصػػاؿ والتواصػػؿد اشػػتممت االسػػتبانة عمػػى ثػػبلث محػػاور محػػور وقػػ ،المنزليػػة، والصػػورة الموسػػعة

ومحػػػور  ،فقػػػرات (10)ومحػػػور ميػػػارات االسػػػتماع فػػػي الصػػػؼ ويتضػػػمف  ،فقػػػرات (8)المعمػػػـ ويتضػػػمف 
وبعػػد التدكػػد مػػف صػػدؽ أدوات الدراسػػة وثباتيػػا تػػـ  ،فقػػرات (10)ميػػارات التعػػاوف مػػع األقػػراف ويتضػػمف 

 .تطبيؽ الدراسة

وميػػارات سػػتخداـ أنشػػطة حياتيػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الرياضػػية الأثػػر وجػػود عػػدـ نتػػائ  الدراسػػة بينػػت 
كمػػا بينػػت نتػػائ  الدراسػػة وجػػود  ،لمجػػنسلػػدى طمبػػة الصػػؼ األوؿ األساسػػي يعػػزى التواصػػؿ االجتمػػاعي 

 اإلنػاثأثر في اختبار تنمية الميارات الرياضية واختبار ميارات التواصؿ االجتماعي لكؿ مػف الػذكور و 
فػي اختبػار تنميػة الميػارات الرياضػية  كمػا بينػت نتػائ  الدراسػة وجػود أثػر بيف االختبار القبمي والبعػدي،
 يعطػي مؤشػراً مما  لدى طمبة  الصؼ األوؿ بيف االختبار القبمي والبعديوميارات التواصؿ االجتماعي 

ميػػارات و  عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ أنشػػطة حياتيػػة فػػي تحسػػف مسػػتوى الطمبػػة فػػي الميػػارات الرياضػػية كبيػػراً 
 التواصؿ االجتماعي.

جػػػراء المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات حػػػوؿ أثػػػر اسػػػتخداـ أنشػػػطة حياتيػػػة فػػػي تنميػػػة الميػػػارات إوأوصػػػت الباحثػػػة 
نػات أخػرى مختمفػة الرياضية وميارات التواصؿ االجتمػاعي لػدى طمبػة الصػؼ األوؿ األساسػي عمػى عي

 .عف الدراسة الحالية وباستخداـ متغيرات مختمفة
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The effect of using life activities in the development of mathematical and 

social communication skills among 1
st
 graders 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the effect of using life activities in the development 

of mathematical and social communication skills among first grade students. To achieve 

this purpose, the researcher used the experimental approach with semi-experimental 

design. The sample included (58) students, (35) female and (23) male students studied in 

Jabaa Al-Sharqiya girls school. Two study tools were constructed: a rating scale, which 

consist of seven dimensions, the next number, the previous number, comparison, ascending 

order, descending order, and the digit value. The second tool was a questionnaire consisted 

of three domains: the focal point of communication with the teacher, including (8) items, 

the listening skills in the class, including (10) items, and the skills of cooperation with 

peers which include (10) items. After the validation of the study instrument and its 

stability, the study was applied. 

The results of the study showed that there was no effect on the use of life activities in 

developing the mathematical skills and social communication skills among the first grade 

students regarding gender. The results of the study showed that there was an impact in the 

test of developing the mathematical skills and testing the social communication skills of 

both males and females between the pre-examination and the post examination. The results 

of the study have an impact on the test of developing the mathematical skills and social 

communication skills among the first grade students between the pre- examination and 

post- examination, which gives a great indication of the importance of using life activities 

in improving the level of students in both of mathematical skills and social communication 

skills. 

The researcher recommended conducting further studies on the effect of using life 

activities in developing the mathematical skills and social communication skills of the first 

grade students on different samples and different variables. 
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 الفصل األول

 :مشكمة الدراسة وخمفيتيا

  مقّدمة 1.1

 العمميػة والتكنولوجيػة، وتفجػر المجػاالت فػي اليائػؿ بالتقػدـ عصػورٍ  مػف سػبقو عّمػا العصػر ىػذا يتميػز
 فػي نظيػر لػو يسبؽ لـ بشكؿ البشرية وتطورىا الحضارة أبعاد واتساع وتداوليا، انتقاليا وسرعة المعرفة
 التػي التطػورات السػتيعاب المجتمػع تييئػة أفػراد التربويػة المؤسسػات مػف ذلػؾ ويتطمػب األمػـ، تػاريخ

 التربويػة السػبؿ إيجػاد عمينػا يفػرض وىػذا مختمػؼ المجػاالت، فػي والتكنولوجيػة المعرفيػة الثػورة أحػدثتيا
 المعرفيػة بالكفايػات وتػزودىـ ويسػر، بسػيولة ىػذه التطػورات اسػتيعاب فػي الطمبػة تسػاعد التػي المبلئمة
 والمستقبمية. المعاصرة الحياة ظروؼ مع مف التكيؼ تمكنيـ التي واالنتقالية واألدائية

واإلبػداع  أقػرب إلػى االبتكػار وجيػداً  ، بؿ ىو عممية صعبة تفرض عمى المعمػـ صػبراً والتعميـ ليس سيبلً 
 مف أذىاننا إلػى عقػوؿ الطمبػة، وال منيا إلى النقؿ والمؿء والتراكـ، فنحف عندما نعمـ ال ننقؿ المعمومات
نتيجػػة حقػػائؽ وىػػذه الحقػػائؽ تتنػػامى نمػػؤل عقػػوليـ بالمعمومػػات بػػؿ نفػػتو نوافػػذ عقػػوليـ لمنػػور ليكتشػػفوا ال

المعمومػػػات الموجػػػودة فػػػي أذىاننػػػا، فيتفػػػاعموف معيػػػا، فتزيػػػد نمػػػوىـ  الكتشػػػافاتيـ ثػػػـ تتفاعػػػؿ معيػػػـ ومػػػع
عػداد مى االكتشاؼ والتكيؼ واإلبػداع، وا  وخبراتيـ وقدراتيـ ع ف عمميػة صػعبة كيػذه بحاجػة إلػى تييئػة وا 

 (.2003وعناية بدقة )الفتبلوي، 

 أعمػؽ، أجػؿ فيػـ مػف عناصػره ولتوظيػؼ مكوناتػو لفيػـ الحيػاة واقػع نحػو اً يػمتج زاؿ ومػا كػاف فػالتعميـ
القادر  المواطف نياية المطاؼ في ليخرج حضارية، وبطريقة أسموب بدفضؿ واقعو مع الطالب وليتعامؿ

 قػادراً  لجعمػو تفكيػر آليػات بػالفطرة مػف الطالػب لدى وجد ما بتسخير إال ذلؾ يتـ وال مجتمعو، فيـ عمى
 يحػدث مػا ليصػؼ ال القػرار، واالستقصػاء واتخػاذ والجمػع والتصنيؼ والموازنة واالستنتاج التحميؿ عمى
 .(2010 العالي، والتعميـ التربية )وزارة واسعة آفاؽ إلى وينطمؽ ويبني ليعمؿ بؿ فقط، أمامو
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 ظواىر ىي بؿ قمب، ظير عف حفظيا يتـ مواضيع أو الكتب، مف تقرأ مجردة معمومات ليست فالعموـ
 تمػارس أف لػذلؾ يجػب فييػا، والػتحكـ وتفسػيرىا فيميػا أجػؿ مػف فييػا، ونبحػث معيػا نتعامػؿ وأحػداث
يجابًيػا، صػحيًحا النػات  يكػوف أف أردنػا إذا وتجػرب  كػؿ فػي النظػر الضػروري إعػادة مػف أصػبو ولػذا وا 
 تعممػوه مػا لتطبيػؽ األنشػطة فػي الفعالػة لممشػاركة لمطمبػة الفرصػة يتػيو بمػا وأسػاليبو، التػدريس طرائػؽ
 (.2010 سبيتاف،) وميدانياً  اً عممي

 فػي تحتشػد المعػارؼ حيػث معنػى، ذات لممارسػات يؤسػس ال المدرسػي التعمػيـ أف نجػد الواقػع فػي لكف
 تدعي ىرمية وحدات معرفية في تقديميا يتـ ما وغالبا سياقيا، مف مجزأة عناويف تحت المدرسية الكتب
 فػي ويسػجنيـ الجػدراف،داخػؿ  الطمبػة يحصػر الػراىف بوضػعو فػالتعميـ الواقػع، عػف وتنفصػؿ ،الحقيقػة
 غربػة إلػى إضػافة مػف التفصػيؿ، كثيػر فييػا مفتتػة معػارؼ إلػييـ يوصػؿ أو منفصػمة، مدرسػية مواضيع
 سػاعدي ال والتمقػيف الحفػظ يركػز عمػى الػذي المدرسػي التعمػيـ فػنمط الحيػاة، واقػع عػف المدرسػي التعمػيـ
وكشػؾ،  الكامنػة )جبػر قػدراتيـ تحقيػؽ فػي يفشػموف الطمبػة مػف الجيػد، والكثيػر األداء عمػى كافػة الطمبػة
2007). 

أنػػو شػػيد تطػػورات عمميػػة واسػػعة  وتكنولوجيػػة كثيػػرة وشػػاممة لكافػػة عشػػروف الواحػػد و المػػف ميػػزات القػػرف 
تعميميػة ، وتمثػؿ التطػور فػي العمميػة الور العممي إلى العمميػة التعميميػةووصؿ ىذا التط ،مجاالت الحياة

العممػػي والتكنولػػوجي فػػي  قػػدـطورىػػا حتػػى تواكػػب التت، أمػػا المنػػاى  فكػػاف فػػي المنػػاى  وطػػرؽ التػػدريس
وعقػػػدت عػػػدة دوؿ  ،ىػػػا لكػػػي تسػػػاعد المػػػتعمـ عمػػػى الػػػتعمـجميػػػع المجػػػاالت وطػػػرؽ التػػػدريس سػػػبب تطور 

متقدمػػة مػػؤتمرات محورىػػا العمميػػة التعميميػػة حتػػى يػػتـ الخػػروج باسػػتراتيجية جديػػدة تسػػاعد عمػػى مواكبػػة 
مػػػة يماء النولػػػوجي الف مسػػػتقبؿ التعمػػيـ مػػػرتبط بشػػػكؿ كمػػػي بػػالمعمـ وىػػػو أحػػػد األجػػػز التقػػدـ العممػػػي والتك
 (.1999 ،)جابربالمنظومة التربوية 

 ،الرياضػػيات نتيجػػة احتياجػػات اإلنسػػاف تتعػػد الرياضػػيات أحػػد فػػروع المعرفػػة اإلنسػػانية الميمػػة وتطػػور 
وىػػذه  ،كتشػػافات واإلنجػػازات الميمػػةباال ر مسػػتمر، ولمرياضػػيات تػػاريخ حافػػؿىا ومػػازاؿ فػػي تطػػو وتعقػػد

ذا أردنػػػا دراسػػػة الرياضػػػيات فيجػػػب البػػػػدء  اإلنجػػػازات تشػػػمؿ المفػػػاىيـ والقػػػوانيف والنظريػػػات والقواعػػػػد، وا 
أوالً بالمدخؿ التاريخي الذي يساعد عمى تنميػة المفػاىيـ الرياضػية لػدى الطمبػة وتػدفعيـ لمبحػث ومتابعػة 

ومػف أجػؿ تحقيػؽ ذلػؾ يجػب سة الرياضيات في مراحؿ عميػا، راالمواضيع المقررة  وكذلؾ يساعد عمى د
 )جػػػابر،تصػػػميـ أنشػػػطة رياضػػػية يسػػػتطيع الطمبػػػة ممارسػػػتيا فػػػي حصػػػة الرياضػػػيات أو مواقػػػؼ أخػػػرى 

1999). 
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، وىػػو ميػػارة طمبػػات التفاعػػؿ االجتمػػاعي التواصػػؿوالتفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػف ضػػروريات الحيػػاة، ومػػف مت
ويوجػػد مؤسسػػات تربويػػة مرموقػػة تػػنظـ بػػرام  خاصػػة لمتػػدريب عمػػى ميػػارة  الحيػػاة،أساسػػية مػػف ميػػارات 

تنميػػػة ميػػػارات التواصػػػؿ وباإلضػػػافة لممؤسسػػػات التربويػػػة تيػػتـ المنػػػاى  الدراسػػػية ب االجتمػػػاعي،التفاعػػؿ 
 .(2012 ،في مختمؼ المراحؿ الدراسية )حسيفاالجتماعي 

 في اسػتخداميا فقط وليس وتصنيفيا، المعمومات جمع في الطالب تدخؿ أف ( إلى1999) ابرج يشير
 إجباريػة المعرفػة بصػورة اكتسػاب أف عمػى ويؤكػد  .تعمػـ مػا لكػؿ اً عميقػ اً شخصػي ومعنػى أىميػة تمنحػو
 مػع عمػى التعامػؿ دوره ويقتصػر المعرفػة، عػف البحػث فػي االىتمػاـ عػف الطالػب إبعػاد إلػى يػؤدي

 مشػاركة دوفالمعرفػة  تػدريس أف عمػى السػيكولوجية األبحػاث شػددت كػذلؾ .فييا التـز التي المعمومات
 عديمة مادة سابتكمحاولة ال وتصبو نسيانيا، يتـ األغمب وفي لو، بالنسبة معنى بدوف يصبو الطالب
 .لمطالب القيمة

 اً يوم اعتبره ما ليشرع بفيـ الطالب، يحياىا التي والبيئة والحياة الواقع الستخداـ محاولة الدراسة ىذه في
أثػر اسػتخداـ أنشػطة حياتيػة فػي تنميػة  فكػاف بحياتػو، مباشػرة صػمة ليػا لػيس مجػردة، فمسػفية نظريػات

 الذي العنواف، الميارات الرياضية وميارات التواصؿ االجتماعي لدى طمبة الصؼ األوؿ األساسي ىو
 التػي ميػةالميػارات العق مػف اً كثيػر  يمتمػؾ الطالػب بػدف باحثػةال إيمػاف و ىذه الدراسة وىذا بسببمن تنطمؽ
 عف اً بعيد صحيحة وفعالة، بطريقة تنميتيا عمى يعمؿ أو يوظفيا، أف إال عميو وما بيا، االرتقاء يمكف
 ولػف بعػدىا، تنسػى مػا االمتحػاف، وسػرعاف وقػت لتحفظ باإلجبار تؤخذ التي بالمعمومات الرؤوس حشو
 حياتيـ. في أثر ليا يكوف

 مشكمة الدراسة 2.1

لمطمػػوب لميػػارات اومعرفتيػػا با عػػاـ، 11معممػػة لمصػػؼ األوؿ األساسػي ولمػػدة مػف خػػبلؿ عمػػؿ الباحثػػة 
ألوؿ في إتقػاف الميػارات فقد الحظت الباحثة وجود ضعؼ لدى طمبة الصؼ ا إتقانيا في الصؼ األوؿ

، وأف الطمبػة ال يتقنػوف الميػارات الرياضػية ، وذلؾ ألف الرياضيات مػادة مجػردة يسػيؿ نسػيانياالرياضية
نما وبػذلؾ تصػبو عرضػة لمنسػياف ويصػبو لػدى الطمبػة ضػعؼ  ،يحفظونيا دوف ربطيا بمواقؼ أخػرى وا 

وفػػي ىػػذه الدراسػػة تحػػاوؿ الباحثػػة تسػػميط الضػػوء عمػػى مشػػكبلت  ،واضػػو فػػي إتقػػاف الميػػارات الرياضػػية
، تسػاعد تػدريس جديػدة اسػتراتيجيةفػي تبنػي  مساعدة المعمميف فػي التغمػب عمييػاو  ،تعممية تعميمية ىامة

 بالحيػػػػاة الػػػػتعمـ مشػػػػروع الفمسػػػػطينية العػػػػاليالتربيػػػػة والتعمػػػػيـ تبنػػػػت وزارة  وقػػػػدعمػػػػى حػػػػؿ ىػػػػذه المشػػػػكمة. 
. بالحياة التعمـ طرؽ كإحدى الحياتية األنشطة فكرة تبني تـ وقد المشكبلت، ىذه عمى لمتغمب( 2010)
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 تنميااة فااي حياتيااة أنشااطة اسااتخدام أثاار مااا فػػي اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ: الدراسػػة مشػػكمة تتحػػدد وبالتػػالي
 ؟األساسي األول الصف طمبة لدى االجتماعي التواصل وميارات الرياضية الميارات

 أىمية الدراسة 3.1

 في:  الدراسة ىذه أىمية تكمف

نشػطة الحياتيػة والميػارات الرياضػية األضػوع فػي أنيػا تتنػاوؿ مو  ة الدراسػةتتمثؿ أىميػ: النظريةاألىمية 
يقػػػة مػػػا تػػػـ تطبيقيػػػا بطر  إذا ،وىػػػي مواضػػػيع ىامػػػة الحياتيػػػة نشػػػطةواأل ،وميػػػارات التواصػػػؿ االجتمػػػاعي
 اىػػاوالتفكيػر الناقػػد لػدى الطمبػة وذلػػؾ ألنيػا نابعػة مػػف الحيػاة التػي يحي صػحيحة فإنيػا تسػيـ فػػي االبػداع

تكمف أىميتيػػا ألنيػػا األسػػاس الػػذي سػػيتـ فػػالميػػارات الرياضػػية فػػي الصػػؼ األوؿ األساسػي  أمػػا .الطالػب
فػػي بنػػاء شخصػػية  تسػػاعد االجتمػػاعيميػػارات التواصػػؿ الميػػارات فػػي الصػػفوؼ األخػػرى، و اء عميػػو بنػػ

وتكمػف األىميػة النظريػة فػي أنيػا توضػو  ،الطالب السػوي القػادر عمػى التواصػؿ مػع جميػع األفػراد حولػو
الصػؼ األوؿ عمػى اسػتخداـ أنشػطة حياتيػة  وداـ أنشػطة حياتيػة كمػا تشػجع معممػاألثر االيجابي الستخ

 .الرياضيات مما يؤثر ايجابيا عمى تحصيميـ الدراسي لتدريس

تـ استخداميا في ىػذه الدراسػة والتػي لؤلنشطة الحياتية التي  توفر ىذه الدراسة دليبلً : التطبيقيةاألىمية 
المنػػاى  الفمسػػطينية  ومؤلفػػوالصػػؼ األوؿ  معممػػويمكػػف تطبيقيػػا فػػي مػػواد دراسػػية أخػػرى، ويسػػتفيد منيػػا 

فػػي تحديػػد الميػػارات الرياضػػية لمصػػؼ األوؿ األساسػػي، وتسػػيـ ىػػذه الدراسػػة فػػي تقػػديـ خبػػرات منظمػػة 
وتسػاىـ  ومؤثرة مػف واقػع الحيػاة لمحاولػة رفػع مسػتوى تحصػيميـ العممػي وتنميػة اتجاىػاتيـ نحػو التعمػيـ،

بلؿ أخػػذ قػػرار باسػػتخداـ مثػػؿ ىػػذه داء المعممػػيف داخػػؿ الغرفػػة الصػػفية مػػف خػػىػػذه الدراسػػة فػػي تحسػػيف أ
 .االستراتيجية

بدراسػػات ا تسػػاعد فػػي اثػػراء األدب التربػػوي تكمػػف أىميػػة ىػػذه الدراسػػة البحثيػػة فػػي أنيػػ: األىميااة البحثيااة
تتناوؿ أثر استخداـ األنشطة الحياتية في تنمية الميػارات الرياضػية وميػارات التواصػؿ االجتمػاعي لػدى 

وقػػد تكػػوف األولػػى مػػف نوعيػػا التػػي تتبنػػى أنشػػطة حياتيػػة وتطبيقيػػا فػػي ، األساسػػيطمبػػة الصػػؼ األوؿ 
المجميػة وذلؾ حسب عمـ الباحثة واطبلعيػا عمػى الدراسػات  ،مجاؿ التدريس في الصؼ األوؿ األساسي

ويمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه الدراسػػة فػػي بحػػوث مسػػتقبمية وقػػد تسػػيـ ىػػذه الدراسػػة فػػي  ،العربيػػة واألجنبيػػةو 
نحو المزيػد مػف البحػث والدراسػات حػوؿ الموضػوع العالي امميف في وزارة التربية والتعميـ توجيو انتباه الع

 تحقيؽ اىداؼ ىذه البرام  بفعالية.واالستفادة منو في برام  اعداد المعمميف ل
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 : أىداف الدراسة 4.1

 : يةاألىداؼ اآلتالدراسة الراىنة لتحقيؽ  سعت

فػػػي تنميػػػة الميػػػارات الرياضػػػية لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ االوؿ ثػػػر اسػػػتخداـ أنشػػػطة حياتيػػػة أ استقصػػػاء -1
 االساسي.

واصػػؿ االجتمػػاعي لػػدى طمبػػة الصػػؼ اسػػتخداـ أنشػػطة حياتيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التأثػػر  ستقصػػاءا -2
 ساسي.األوؿ األ

 : أسئمة الدراسة 5.1

 : األسئمة اآلتية ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف سعت

 تنميػػة الميػػارات الرياضػػية لػػدى طمبػػة الصػػؼ األوؿ األساسػػي؟ مػػا أثػػر اسػػتخداـ أنشػػطة حياتيػػة فػػي -1
 وىؿ يختمؼ األثر باختبلؼ الجنس؟

مػػا أثػػر اسػػتخداـ أنشػػطة حياتيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التواصػػؿ االجتمػػاعي لػػدى طمبػػة الصػػؼ األوؿ  -2
 وىؿ يختمؼ األثر باختبلؼ الجنس؟ األساسي؟

 : فرضيات الدراسة 6.1

 الحسابية المتوسطات في ((α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .1
 لمتغيػػػر تعػػػزى الرياضػػػية الميػػػارات تنميػػػة اختبػػػار فػػػي ساسػػػياأل وؿاأل الصػػػؼ طمبػػػة لػػػدرجات
 .الجنس

 الحسابية المتوسطات في( (α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
 تعػػزى االجتمػػاعي التواصػػؿ ميػػارات تنميػػة اختبػػار فػػي ساسػػياأل وؿاأل الصػػؼ طمبػػة لػػدرجات
 .الجنس لمتغير

 الحسابية المتوسطات في( (α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .3
 .والبعدي القبمي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في الذكور لدرجات

( فػػػي المتوسػػػطات (α = 0.05ال توجػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة  .4
الحسػابية لػػدرجات الػػذكور فػػي اختبػػار تنميػػة ميػارات التواصػػؿ االجتمػػاعي بػػيف االختبػػار القبمػػي 

 والبعدي.
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 الحسابية المتوسطات في( (α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .5
 .والبعدي القبمي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في ناثاإل لدرجات

 الحسابية المتوسطات في( (α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .6
 .والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في ناثاإل لدرجات

 الحسابية المتوسطات في( (α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .7
 القبمػي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في ساسياأل وؿاأل الصؼ طمبة لدرجات
 .والبعدي

 الحسابية المتوسطات في( (α =0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .8
 بػػػيف االجتمػػػاعي التواصػػػؿ ميػػػارات تنميػػػة اختبػػػار فػػػي ساسػػػياأل وؿاأل الصػػػؼ طمبػػػة لػػػدرجات
 .والبعدي القبمي االختبار

 حدود الدراسة:  7.1

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى:
 .2017/2018حدود بشرية: طمبة الصؼ األوؿ األساسي في مديرية قباطية 

 حدود مكانية: مديرية التربية والتعميـ / قباطية.
 . 2017/2018جراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي إ تـحدود زمانية: 

 : المفاىيم والمصطمحات 8.1

 : المصطمحات االتية عمى اشتممت ىذه الدراسة
 حياتيةالنشطة األ 

( بدنو "نشاط تعميمي مرتبط بحياة 233: 2017النشاط الحياتي كما يعرفو أبو العنيف وآخروف )
لتجعؿ مادة الرياضيات أكثر واقعية وممموسة فتساعد في تحسيف تحصيؿ التبلميذ  التبلميذ وواقعيا

 فييا".

طبيقيػػا الباحثػػة بت قامػػتسػػاليب واألنشػػطة واالجػػراءات والتػػي ىػػي عبػػارة عػػف األ: أنشااطة حياتيااة إجرائياااً 
اليوميػػة سػػاليب واألنشػػطة واإلجػػراءات منبثقػػة عػػف انشػػطة الحيػػاة ىػػذه األ كانػػتألغػػراض ىػػذه الدراسػػة و 

العيػد والمقصػؼ  لرياضػيات والثمػار الناضػجة ومبلبػسلمطالب كالبيع والشراء والطعاـ والشػراب ودكػاف ا
 .المدرسي واالحتفاؿ

 



 

7 

 

 الميارات الرياضية اصطالحياً 

( عمى أنيا "قدرة كامنة تظير في صورة مظاىر سموكية تتميز بالسرعة 118: 2011ويعرفيا ماضي )
بػػدداء عمػػؿ مػػا فػػي الرياضػػيات مثػػؿ إجػػراء العمميػػات أو االكتشػػافات أو االسػػتدالؿ واالتقػػاف، فيػػي القيػػاـ 
 بسرعة ودقة واتقاف".

ىػػي عبػارة عػػف ميػارات الصػػؼ االوؿ االساسػي والتػػي سػوؼ يػػتـ تدريسػػيا : جرائياااً المياارات الرياضااية إ
الترتيػػػب  ،20المقارنػػػة حتػػػى ، 20العػػػدد السػػػابؽ حتػػػى  ،20فػػػي ىػػػذه الوحػػػدة منيػػػا العػػػدد التػػػالي حتػػػى 

 القيمة المنزلية والصورة الموسعة. ،20، الترتيب التنازلي حتى 20التصاعدي حتى

 ميارات التواصل االجتماعي اصطالحياً 

يسػػتخدميا الطفػػؿ لمتعبيػػر عػػف  يمػػف الميػػارات التػػ ةمجموعػػ" بدنيػػا (61 :2014) يوسػػؼ عرفيػػا كمػػا
واسػػتخداـ االيمػػاءات ، فيػػو وتتمثػؿ تمػػؾ الميػػارات فػػي اسػتخداـ التواصػػؿ البصػػري بومػػا يرغػػ ،احتياجاتػو
وكػذلؾ ، واستخداـ مفردات المغة في التعبير عما يحتاج إليو ويرغػب فيػو، وفيـ تعبير الوجو، واإلشارات

 ".مف اآلخريف هفيـ وتفسير ما يريد

مقيػاس التواصػؿ االجتمػاعي والتػي مػف  الميػارات التػي قاسػيا ىػي: ميارات التواصل االجتماعي اجرائياً 
والتعػاوف  بالصػؼ واالسػتماعتصاؿ مػع المعمػـ االف تؤثر فييا طريقة التدريس وسوؼ تتضمف أالمتوقع 

 .مع األقراف
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 الفصاااااااال الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 1.2

التػدريس ىػػي االىػـ فػػي ايصػاؿ العمػػـ لمطالػب، فيػػي تزيػد مػػف ىميػة كبيػػرة فػي ىػػذا العػالـ، وطػػرؽ لمعمػـ أ
معرفػػػة الطالػػػب العمميػػػة، وتنمػػػي االتجاىػػػات العمميػػػة لديػػػو، وتطػػػور الميػػػارات العمميػػػة العقميػػػة واليدويػػػة 

وسػوؼ  (.2008 )زيتػوف، المناسبة لدى الدارس مػف خػبلؿ القيػاـ باألنشػطة والتجػارب العمميػة المناسػبة
 : يةبعاد اآلتأتدريس مف خبلؿ الثبلث ميارات ال دراسةقدـ الت

 األنشطة الحياتية  2.2

 البيئيػػة والحيػػاة الواقػػع مػػف المسػػتمدة واالجتماعيػػة والشخصػػية والنفسػػية والعمميػػة العمميػػة األنشػػطة جميػػع
 المواقػػؼ توظيػػؼ إلػػى ؼ، وتيػػدالمحيطػػةوتسػػاعد الطمبػػة عمػػى التكيػػؼ مػػع البيئػػة  الطالػػب يحياىػػا التػػي

 تفسػػير أجػػؿ مػػف لتطػػور فرصػػة ومنحػػو العقميػػة قدراتػػو تنميػػة عمػػى الطالػػب لمسػػاعدة الحياتيػػة واألنشػػطة
 .(2010)وزارة التربية والتعميـ العالي ، بو المحيطة الطبيعية الظواىر

 اكتساب األنشطة الحياتية ىميةأ1.2.2

، لذلؾ فيو بحاجة ، ويحتاج دائمًا لبلتصاؿ باآلخريف العيش بمفرده ال يستطيع اجتماعياإلنساف كائف 
والتفاعؿ مع اآلخريف، حتى يستطيع  توافؽالاالنسجاـ و  مكنو مفلى العديد مف الميارات الحياتية التي تإ

أىدافػو بنجػاح سػعيدة، وتػزداد قدرتػو عمػى تحقيػؽ مسػتقرة و  سػرية واجتماعيػةتحقيؽ أىدافػو وعػيش حيػاة أ
، ومف ىنا نجد المدارس العصرية الحديثػة بدقة واتقاف ىذه االنشطة الحياتية تنفيذمف خبلؿ قدرتو عمى 

التػي تتكامػؿ بمنيجيػة عمميػة  و حزمة مف المياراتالمتعمـ  اكساب ذات االمكانيات العالية تعمؿ عمى 
لنجػاح فػي ، ولتحقيػؽ اوالكثيػرة تساعد المتعمـ عمى التعامؿ مع المواقؼ الحياتية المختمفة والمتعددةلكي 
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طرائػػػػػؽ  نشػػػػػطة والميػػػػػارات مػػػػػف خػػػػػبلؿ توظيػػػػػؼمػػػػػى المتعممػػػػػيف التػػػػػدريب عمػػػػػى ىػػػػػذه األىػػػػػذه الحيػػػػػاه ع
 رؼ المصػػادر والمختبػػرات التطبيقيػػةالتقنيػػات الحديثػػة فػػي غػػالتػػدريس والتقػػويـ الحديثػػة، و  تراتيجياتاسػػو 

مػػف خػػبلؿ ف ،وفػػي مراحػػؿ مبكػػرة سػػاب ىػػذه الميػػارات منػػذ الصػػغرتويمكػػف البػػدء فػػي تعمػػـ واك العمميػػة،
عمػى تحمػؿ جػؿ زيػادة قػدرة الطفػؿ شكبلت معينة والقصص اليادفة، مف أالمعب والتمثيؿ ايجاد حموؿ لم

 يجاد الحؿ في المواقؼ التي يتعرض ليا فػي حػاؿ تواجػده وحػده بػدوف رقيػبامسؤولية نفسو والتصرؼ و 
 (.2001)البغدادي، 

عمميتػي التعمػيـ والػتعمـ  فػي الحياتيػة األنشػطة أىميػة (2010) أوردت وزارة التربيػة والتعمػيـ العػالي ولقػد
 :ي تـ تنظيميا في المجاالت اآلتيةالت

لػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد والتفكيػػر التحميمػػي إيسػػعى ىػػذا المجػػاؿ : . المجػػاؿ المعرفػػي / العقمػػي1
عػف المعمومػات، حيػث ال يكتفػى بمصػادر  نشػيطاً  ف يكػوف باحثػاً لدى الطالب، مػف خػبلؿ تحفيػزه عمػى أ

لػى البحػث فػي كػؿ مػا يػدور والمجبلت واالنترنت، بؿ يتعػداه إ البحث التقميدية مف خبلؿ الكتب والجرائد
 فيا.حولو والتعمؽ في فيـ الظواىر الطبيعية واالجتماعية وتفسيرىا وليس االكتفاء بوص

لػػى تنميػػة روح العمػػؿ الجمػػاعي بشػػكؿ أساسػػي إييػػدؼ ىػػذا المجػػاؿ : . المجػػاؿ الوجػػداني / االنفعػػالي2
والتعػػاوف والثقػػػة بػػػالنفس لػػدى الطالػػػب، وتنميػػػة وتحفيػػز ميػػػوؿ واتجاىػػػات الطالػػب نحػػػو التعمػػػيـ، وصػػػقؿ 

بلؿ مػػنو الطالػػب القػػدرة عمػػى التكيػػؼ، وتحمػػؿ ميػػارات االتصػػاؿ والتواصػػؿ مػػع االخػػريف، وذلػػؾ مػػف خػػ
الػى نتػائ  غيػر معروفػة تجػاه المواقػؼ المختمفػة والػدفاع  والتوصػؿ، واتخاذ القرارات المناسبةالمسؤولية، 

 عنيا.

المدرسػػة مػػف عػػداد وتييئػػة الطالػػب لمحيػػاة خػػارج اسػػوار ييػػدؼ إلػػى إ: . المجػػاؿ النفسػػحركي / االدائػػي3
دوات البلزمػة طالب مف تمقاء نفسو الكثير مف األلى واقع عممي، حيث يختبر الخبلؿ ترجمة ما تعممو إ

 يزيد مف فرصة صقؿ مياراتو الفنية والعممية واالبداعية في الحياة الواقعية.لمتعمـ، وبالتالي 

نشػطة الحياتيػة عمػى ب الطالػب العديػد مػف الميػارات واألىمية اكتسامف خبلؿ ما سبؽ يمكف أف نذكر أ
وتمكػػف  عمػػى كسػػب ثقتػػو بنفسػػو،الطالػػب  تسػػاعدنيػػا إ (،1988)الػػدويبي النحػػو التػػالي، حسػػب مػػا ذكػػر 

عمػػى التعامػػؿ معيػػا بػػوعي وحػػذر وتمكػػف  حػػؿ مشػػكبلتو الشخصػػية واالجتماعيػػة، وتسػػاعده الطالػػب مػػف
منػػو براحػػة  المطموبػػةويشػػعر عنػػدما يقػػـو باألعمػػاؿ  قيػػاـ باألعمػػاؿ المطموبػػة منػػو بنجػػاحالطالػػب مػػف ال

 ومػويػزداد إقبالػو عمييػا ويطبػؽ مػا يتعمدافعيػة الطالػب نحػو الػتعمـ  األنشػطة الحياتيػة مػفد ، وتزيػوسعادة
 خريف لو وتقديرىـ لما يقوـ بو.، باإلضافة إلى أف الطالب يتمتع بحب اآلعممياً 
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 خصائص األنشطة الحياتية 2.2.2

 وما تكتسػبنيا تربط التعميـ بالمحيط وتوظؼ خصائص الخاصة باألنشطة الحياتية أىـ السمات والأمف 
المنيجيػات اسػتخداـ عمػى  الطالػبوتسػاعد المدرسية في حؿ المشػاكؿ اليوميػة التػي تواجػو الطالػب،  في

واسػػتثمار قػػدرات الطالػػب التعميميػػة فػػي حػػؿ ، ج مسػػتويات ذىنيػػة عميػػا مػػف الطالػػبوالطرائػػؽ التػػي تحتػػا
زمػػػة لمتفضػػػيؿ بػػػيف اليوميػػػة التػػػي تواجيػػػو، باإلضػػػافة إلػػػى مػػػنو الطالػػػب الطػػػرؽ البل المشػػػكبلت الحياتيػػػة
، ومػػف أىػػـ اعده عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ التػػي تواجيػػووالػػذي يسػػ مقاىػػا واختيػػار المفيػػد منيػػاالمعمومػػات الػػي يت

نػػػو يشػػػتمؿ عمػػػى عمميػػػات تحميػػػؿ واسػػػتدالؿ منطقػػػي ومجموعػػػة مػػػف القػػػدرات خصػػػائص ىػػػذا األسػػػموب أ
يجػػػػاد الحمػػػػوؿ والخػػػػروج بقػػػػرارات مكف مػػػػف خبلليػػػػا إت، يػػػػوىػػػػي عمميػػػػات عقميػػػػة عميػػػػا دمػػػػؿ والعقبلنيػػػػةكالت

 .(2010العالي،  والتعميـ التربية )وزارة تذكرىا وذلؾ حسب ما ،وتعميمات ميمة

عمػى عػدة افتراضػات  تركػز حيػث البنائيػة النظريػة الحيػاة  أسػاس التعمػيـ اعتبػرت التػي النظريػات ومػف
 :( وىي2008 ،خطايبة)

مسػتقببًل ليػا  معتمػدًا عمػى غيػره ال عمى نفسو ال اً المعرفة بنفسو، معتمد واكتساب يقوـ الطالب ببناء. 1
 .(Ashworth, 2005  2007 خريف )زيتوف،مف اآل

ب بتشػػغيؿ . وظيفػػة العمميػػة المعرفيػػة ىػػي التكييػػؼ بػػيف المعرفػػة والعػػالـ الخػػارجي، حيػػث يقػػـو الطالػػ2
ولكػػػي يسػػػتطيع ذي يعػػػيش فيػػػو ف يخمػػػؽ التػػػوازف بػػػيف مػػػا تعممػػػو والواقػػػع الػػػحواسػػػو ومداركػػػو ليسػػػتطيع أ

 Matthews, 2000  2001 ،عبػػػػد الػػػػرزاؽ) معيػػػػاسػػػػتفادة مػػػػف ىػػػػذه المعرفػػػػة يجػػػػب أف يتكيػػػػؼ اال
 Wheatle, 1999.) 

إذ إف مواجيتيـ لمشاكميـ عمػى  الواقع أرض عمى المشاكؿ مواجية. يعد أفضؿ وسيمة لتعميـ الطالب 3
 ف ينتظروا المساعدة مف أحد.عدىـ عمى حؿ تمؾ المشاكؿ مف دوف أرض الواقع تساأ

ف يسػػػتطيع تمقػػػي المعػػػارؼ مػػػف أجػػػؿ أ المعرفػػػة والمعمومػػػات السػػػابقةلػػػدى الطالػػػب  . يجػػػب اف يتػػػوفر4
 الجديدة.

جديػػدة وتتعػػدؿ لديػػو بعػػض  ـلػػب مػػع غيػػرة تخمػػؽ لديػػو عمميػػة تعمػػف النقػػاش والحػػوار فػػي حيػػاة الطا. إ5
 .واألفكار السائدة المعاني

ومػف خػبلؿ النشػاط  معػو،وتكيفػو  مػف ابتكػاره وموائمتػو لمعػالـ الخػارجي لمطالػب المعرفػي البنػاء. ينت  6
ىػداؼ التػي يسػتفيد منيػا فػي حػؿ المشػاكؿ و الشخصية فيو يحقػؽ مجموعػة مػف األبني معرفتالتعميمي ي

 حميا.اليومية والعمؿ عمى  التي تواجيو وتكوف قوة دفع لديو لمواجية مشاكمو
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حػػداث نػػوع مػػف التكيػػؼ مػػع الضػػغوط النفسػػية والمعرفيػػة التػػي قػػد يتعػػرض ليػػا ىػػو إ . اليػػدؼ الػػرئيس7
 جديدة.وخبرة الطالب عند مروره بتجربة 

 أساليب وطرائق التعمم باألنشطة الحياتية3.2.2

وليا التعمـ الذاتي وتفرد التعميـ لدى المتعمـ، وبيئػة ىناؾ عدة طرؽ وأساليب خاصة باألنشطة الحياتية أ
 يواجيػػػاالتعمػػػيـ، والتعمػػػيـ التعػػػاوني، ولعػػػب االدوار والخػػػوض فييػػػا، وحػػػؿ المشػػػكبلت والمصػػػاعب التػػػي 

 نشطة العممية.والسرد القصصي، وخوض التجارب واألالمتعمـ، والتعمـ بالمشروع، 

 صافات: حيث من والتعمم بالميارات الحياتية التقميدية الطرقب التعمم بين مقارنة وفيما يمي 4.2.2
  (2010)وزارة التربية والتعميم العالي ، والتقويم التعميم، وبيئة الطالب، وصفات المعمم،

 التعمم بالميارات الحياتية التعمم بالطرق التقميدية وجو المقارنة

إلػػػػػػػى  ؿيمتػػػػػػػاز بجمػػػػػػػود التفكيػػػػػػػر ويميػػػػػػػ صفات المعمم
 تدريسػػية غيػػر مرنػػةلاوخططػػو ، التبعيػػة

 ويتبع النمطية في حياتو العامة

يمتػػاز بمرونػػة التفكيػػر واالبػػداع ويخطػػط 
لممواقػػػؼ التدريسػػػية بطريقػػػة مرنػػػة تسػػػمو 
لػػػػػػػػػو باختيػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػػػدريس 
المناسػػػػػػػػػبة لممواقػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػفية ويمتػػػػػػػػػاز 

 باالبتكار في حياتو العامة 
المعمومػػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػور العمميػػػػػػػػػػػة  صفات الطالب

ة، وال تيتـ كثيرًا بميوؿ ورغبات التعميمي
الطمبػػػة وال تراعػػػي الفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف 
الطمبػػة وتركػػز عمػػى قػػدرات الحفػػظ عنػػد 

 .الطمبة

 التعميميػػػػة، العمميػػػػة محػػػػور ىػػػػو الطالػػػػب
 تراعيو  الطمبة ورغبات بميوؿ كثيراً  يتـي

وتشػػػػػػجع  الطمبػػػػػػة بػػػػػػيف الفرديػػػػػػة الفػػػػػػروؽ
 الطمبة عمى البحث والتنقيب 

 لخضوع واالستبدادتمتاز بيئة التعمـ با بيئة التعميم
 المعمـ بإشراؼالمناقشة تكوف 

تسػػػيطر روح السػػػمبية واالعتمػػػاد عمػػػى  
 .االخريف

 تمتاز بيئة التعمـ بالحرية والتقبؿ
 والتعبيػر الحػرة، والمناقشػات اآلراء تعػدد
 .الذات عف

بيئػة جاذبػػة تعػود المتعممػػيف عمػى البحػػث 
 .واالستقصاء
 بالنشاط والمشاركةيتميز العمؿ 



 

12 

 

يتـ تقيػيـ الطمبػة مػف خػبلؿ االسػتظيار  التقويم
والحفػػػػػػظ حيػػػػػػث االختبػػػػػػارات ال تسػػػػػػمو 

واالبػػػػػػػداع وىػػػػػػػي اختبػػػػػػػارات  باالبتكػػػػػػػار
 .تحصيمية

عمميػػػػة التقيػػػػيـ تظيػػػػر قػػػػدرات وابػػػػداعات 
الطمبة واالختبارات مفتوحة وغيػر محػددة 

 اإلجابة وىي اختبارات عممية

 

 الميارات الرياضية  3.2

  الرياضيات 1.3.2

عمػػى التفكيػػر  ىميػػة وحيويػػة، فيػػي تحفػػز المػػتعمـكثػػر المػػواد الدراسػػية أعػػـ وأتعػػد مػػادة الرياضػػيات مػػف أ
نيػا تسػيـ فػي تنميػة اقػؼ مختمفػة، ولدراسػة ىػذه المػادة أىميػة كبيػرة إذ إو مػف مو السميـ فيما يواجالسوي و 

، مثػػػؿ الفيزيػػػاء والكيميػػػاء خػػػرىدراسػػػة المػػػواد األممتعممػػػيف، وتسػػػيؿ التفكيػػػر الرياضػػػي والقػػػدرات العقميػػػة ل
 أليساسػية عػد ركيػزة أو غير مباشػر، لػذلؾ فيػي تمجاالت الحياة سواء بشكؿ مباشر أ تدخؿ في شتىو 

الرياضػػػيات عمػػػى النحػػػو آراء العممػػػاء فػػػي  فػػػي الحيػػػاة، وقػػػد اختمفػػػت وحضػػػاري وتكنولػػػوجي تقػػػدـ عممػػػي
 : التالي

التي نستطيع ادراكيا وتمييزىا شياء مجموعة مف األ اباني الرياضياتأف  (Merrill, 1999)ميرؿ  أشار
سػاس الخصػائص عمػى أ فػي مجموعػات معػاً  وضػعياالتػي يمكػف  وىي مجموعػة مػف االحػداثبالحواس 

 والتي نستطيع التعبير عنيا باسـ أو رمز خاص المشتركة والمميزة، 

، إذ تمثػػػؿ المفػػػاىيـ أحػػػد وىػػػي المفػػػاىيـف لمرياضػػػيات لبنػػػات أساسػػػية أ( 2010عفانػػػة وآخػػػروف ) أشػػػارو 
، وىػي )المفػاىيـ، العبلقػات، والخوارزميػات المتناسؽ والمتكامػؿأربعة أساسيات يتشكؿ منيا الرياضيات 
 واستراتيجيات وطرائؽ حؿ المسدلة(. 

 الميارات الرياضية2.3.2

الرياضػػػيات  مػػػادة سػػػاس لبنػػػاءميمػػػة، وىػػػي األمػػػف عناصػػػر التعمػػػيـ ال اً الميػػػارات الرياضػػػية عنصػػػر  تعػػػدّ 
فػػي جميػػع المسػػتويات  اً وبػممط اً تربويػػ اً ىػػدف كتسػػاب ىػذه الميػػارات وتعمميػػا ُيَعػدف اوالمعرفػة الرياضػػية، وا  

كثػػر لجمػػع بػػيف شػػيئيف أو أا يطمػػب مػػف الشػػخص اىػػذه الميػػارات نشػػاط التعميميػػة، وفػػي الرياضػػيات تعػػد
وىذا التصنيؼ يؤدي الى اكساب المتعمـ المعرفة والقدرة ونمو مفاىيمو، حيث يمكف لممتعمـ أف يصنفيا 
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تصػػنيفًا صػػحيحًا بحيػػث يفػػرؽ بػػيف األمثمػػة الموجبػػة والسػػالبة ويعتبػػر الفػػرد قػػد تعمػػـ المفيػػوـ حينمػػا يقػػوـ 
وصػادؽ،  الشػربيني) اً رئيسػتربويػًا  تعمػـ المفػاىيـ ىػدفاً  لذا ُيَعدُّ  بتصنيؼ لؤلشياء الجديدة بدرجة صحيحة

2005.) 

تحويػػؿ كسػػر اعتيػػادي إلػػى كسػػر عشػػري، قػػراءة عػػدد بػػاختبلؼ : مثمػػة عمػػى الميػػارات الرياضػػيةومػػف األ
عػػػدد الخانػػػات فيػػػو، ضػػػرب عػػػدديف مكػػػوف كػػػؿ منيمػػػػا مػػػف عػػػدة منػػػازؿ، حػػػؿ مسػػػدلة تتضػػػمف النسػػػػبة 

نيؼ األشػكاؿ اليندسػية المسػتوية بحسػب والتناسب، جمع كسريف، تحميػؿ عػدد إلػى عواممػو األوليػة، تصػ
 زوايا، حساب المساحة، بناء مكعب.خصائص معينة، رسـ دائرة، حساب محيط، قياس 

 الميارات الرياضية عند االطفال 3.3.2

ف تعمػػيـ ن إ معرفػػة األطفػػاؿ لمميػػارات تسػػاعدىـ عمػػى دراسػػة العبلقػػات بػػيف االشػػياء التػػي مػػف حػػوليـ، وا 
 طبيعػػة فػػي تتمثػػؿالطفػػؿ لمميػػارات الرياضػػية لػػو أىميػػة تربويػػة واضػػحة، إال أننػػا نجػػد بعػػض الصػػعوبات 

مرحمػة العمميػات ، لػذلؾ يقػع الطفػؿ فػي الجمػود مادة تتسـ بقدر كبير مف التجريد الرياضيات، فييمادة 
صعوبة اكتساب المفاىيـ الرياضية التي يتـ تمقينيا لمطفؿ تقد القدرة عمى التفكير المجرد و يفالمحسوسة ف

طػػػرؽ التعمػػػيـ وأسػػػاليبو ال و ،تعتمػػػد عمػػػى التمقػػػيف  حيػػػثلػػػدييا الكثيػػػر مػػػف القصػػػور  ألنيػػػا بطػػػرؽ تقميديػػػة
متو الحسية والتي يحتاج فييا الى الكثير مف تتناسب مع طبيعة نمو الطفؿ التي يحتاجيا فييا وفقًا لمرح

ىػػذه المشػػػاكؿ  تػػػراكـإذ إف  التػػي يجػػػب فييػػا أف يسػػػتخدـ حواسػػو، الخبػػرات والمواقػػػؼ واألنشػػطة الحسػػػية
ثناء بناء المفػاىيـ الرياضػية لػدى االطفػاؿ، ويػؤدى إلػى حػدوث خمػؿ أ واضطراب يؤدي إلى حدوث خمؿ
التػي تطمبيػا مراحػؿ التعمػػيـ تمػؾ المفػاىيـ بالصػورة ونقػص اسػتيعاب الطفػؿ لواضػو  يتسػبب فػي ضػعؼ 

 .(2014 )البدوي، البلحقة

 : تعميم الميارات الرياضية 4.3.2

األكػػاديمي فػػي المسػػتقبؿ، وال يمكػػف  اكتسػػاب الميػػارات الرياضػػية ىػػو األسػػاس لموصػػوؿ الػػى االحتػػراؼ
عمميػة اكتسػاب الميػارات ىػي ف كتساب ىذه الميارات منذ الصغر، ألاالستغناء عنو، ويجب البدء في ا

ي مف ، فبل تكاد تخمو أعمموخر حسب عمره ودرجة ية يتقدـ فييا المتعمـ مف مستوى إلى آعممية تراكم
التخصصػػػػات مػػػػف الرياضػػػػيات والحسػػػػابات، فالفيزيػػػػاء والكيميػػػػاء واليندسػػػػة والمحاسػػػػبة وعمػػػػـ االحصػػػػاء 

الشػػػربيني ) عػػػدىاصػػػات التػػػي ال يمكػػػف والتكنولوجيػػػا وعمػػػـ االجتمػػػاع وعمػػػـ التػػػاميف وغيرىػػػا مػػػف التخص
  .(2005 وصادؽ،
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ومف أجؿ التغمب عمى الطرؽ التقميدية في تعميـ الرياضيات مف كونيػا مػادة جافػة تعػاني طػرؽ تعميميػا 
مف بعض الضعؼ والقصػور، تػـ إيجػاد اسػتراتيجية جديػدة فػي األنشػطة الحياتيػة اليوميػة تسػمو لممػتعمـ 

المواقػػؼ التعميميػػة التػػي تجعػػؿ منػػو عنصػػرًا إيجابيػػًا فعػػااًل نشػػطًا داخػػؿ التعػػرض مػػف خبلليػػا لمعديػػد مػػف 
ومراعػاة خصػائص واحتياجػات النمػو الحركػي والمعػب والنشػاط اليػادؼ بشػكؿ مثمػػر  ،المواقػؼ التعميميػة

وتنمية الميارات الرياضية المختمفة مػف خػبلؿ المعػب والقصػص  ،ومفيد عند وضع االستراتيجية الجديدة
، فمػػػف الضػػػرورة أف تكػػػوف لمطالػػػب المفػػػاىيـ الرياضػػػية فػػػي معػػػزؿ عػػػف الخبػػػرات اليوميػػػة حتػػى ال تػػػدرس

ويسػػػتطيع الطفػػػؿ  عمميػػػة تعمػػػيـ الرياضػػػيات والميػػػارات المرتبطػػػة بػػػو ذات قيمػػػة ومنفعػػػة بالنسػػػبة لمطفػػػؿ
وأف تكػػػوف عمميػػػة التعمػػػيـ مرتبطػػػة ببعضػػػيا  ،(2005 )الشػػػربيني وصػػػادؽ، االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي حياتػػػو

، وانمػػا ىػػي بنيػػاف ألف الميػارات المنفصػػمة يسػػيؿ نسػػيانيا ؿ كبيػػر وليسػػت ميػػارات منفصػػمةالػبعض بشػػك
فػػػي ىػػػذا البنيػػػاف ىػػػو المفػػػاىيـ )ابػػػو زينػػػة، واألساسػػػي والعمػػػود الرئيسػػػي  واحػػػد متصػػػؿ ببعضػػػو الػػػبعض،

وضرورة الربط بػيف االنشػطة الحياتيػة واكتسػاب الميػارات الرياضػية، إذ إف الميػارة ىػي القػدرة  ،(2003
تقاف، والميارة الرياضية ىي القدرة عمى استخداـ الطرؽ الرياضػية لحػؿ  ودقة عمى القياـ بعمؿ بسرعة وا 

 .بسرعة واتقاف عممية حسابية

 لمفاىيم الرياضية:مراحل اكتساب ا 5.3.2

ع تاليػػة متتابعػػة، تتشػػابو إلػػى حػػد مػػا مػػتأف مراحػػؿ تعمػػـ المفػػاىيـ الرياضػػية يػػتـ فػػي مراحػػؿ ميػػرى دينػػز 
يفتػػػرض وجػػػود سػػػتة مراحػػػؿ لتػػػدريس وتعمػػػيـ المفػػػاىيـ الرياضػػػية وىػػػي و مراحػػػؿ بياجيػػػو لمنمػػػو المعرفػػػي، 

 :(2001)األميف، 

يتـ التركيز عمى وجود نمط معيف يستطيع الطفؿ مبلحظتو واتباعو، وبالتػالي ايجػاد الحػؿ : . األلعاب1
 مف خبلؿ اتباع ىذه القاعدة.

ليػػو مػػف فيمػػو عػػف الرياضػػية والمفظيػػة لوصػػؼ مػػا توصػػؿ إبحيػػث يسػػتخدـ المػػتعمـ الرمػػوز : . الترميػػز2
.  المفيـو

لػػتعمـ المفيػػوـ، إذ أنيػػا عبػػارة عػػف أنشػػطة غيػػر  عػػد ىػػذه المرحمػػة مػػف المراحػػؿ الميمػػةت :. المعػػب الحػػر3
 غبوف فيياير وممارسة أنواع حرة مف األلعاب  موجيو وغير مباشرة تسمو لممتعمميف بالتجريب والتدريب

 صػػػائصسػػػاعدة المتعممػػػيف فػػػي اكتشػػػاؼ الخمػػػى المعممػػػيف مع :البحػػػث عػػػف الخصػػػائص المشػػػتركة-4
 .مف خبلؿ األلعاب لممفيوـ الميمة

بعػػػد مبلحظػػػة المػػػتعمـ لمعناصػػػر المشػػػتركة لممفيػػػـو يحتػػػاج المتعممػػػوف لمعرفػػػة مثػػػاؿ واحػػػد : التمثيػػػؿ-5
 الخصائص المشتركة. ىذه لممفيـو يجمع
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ف يرتػػب عمػػى أَ  ف يكػػوف قػػادراً عميػػو أ بعػػد أف يػػتعمـ الػػدارس المفيػػوـ: الصػػياغة الشػػكميةالتشػػكيؿ أو  -6
 .المترتبة عميو نتائ الخصائص المفيـو ومعرفة 

 الرياضيات في الطفولة المبكرة   مجاالت محتوى منيج 6.3.2

خػبلؿ اسػتخداـ الرياضيات مف العموـ التي يبدأ اكتسابو منذ الطفولة وىو عمـ دراسة األنمػاط حيػث مػف 
حوؿ األنماط وخصائص األشكاؿ  المثمثات والمستطيبلت والدوائر، يكتسب األطفاؿ الكثير مف المفاىيـ

، وعنػدما البداية يقـو األطفاؿ بعمؿ مقارنات لمكميات فيبدؤوف بتخمػيف األعػداد والموف( في)الحجـ  مثؿ
ف عػػد وترتيػػب األشػػياء، ثػػـ يتوسػػعوف فػػي يتعػػامموف مػػع األشػػاء األكثػػر واقعيػػة والرسػػـو البيانيػػة، يتعممػػو 

رياضػيات ليشػمؿ ويتسػع محتػوى ال مميتي الجمع والطرح عمػى نحػو بسػيطأنشطة العد والترتيب لتشمؿ ع
  :(2006 عبيد،  2014 البدوي،) الثمانيةالمجاالت 

  : Attributes and Patternsالخواص واألنماط -

ويػػتكمف الطمبػػة مػػف  األشػػياء،بػػيف  واالخػػتبلؽفػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتمكف األطفػػاؿ مػػف تمييػػز أوجػػو الشػػبو 
ويسػتطيع  (والشػكؿ، والمػوف، والحجػـ، الحجػـ)وصفيا ووضعيا في مجموعات تبعًا لخاصية معينة مثػؿ 

مػػف خػػبلؿ الحسػػية ويتعممػػوف كيفيػػة تكػػويف األنمػػاط  باألنشػػطةاألطفػػاؿ وصػػؼ األشػػياء أثنػػاء المشػػاركة 
 مػػػػى السػػػػبورةويػػػػروف األنمػػػػاط فػػػػي حيػػػػاتيـ اليوميػػػػة مثػػػػؿ الخطػػػػوط المرسػػػػومة ع أمػػػػاميـ،تقػػػػديـ نمػػػػوذج 

 أنمػاط لتكػويف والشػكؿ والحجػـ المػوف مختمفػة أشػياء األطفػاؿ ويسػتخدـ والرسومات عمى مبلبس األطفاؿ
 معينة.

 : Counting and Numerationاألعداد والعد -

وف األعداد خبلؿ ويمثم اب ويتعمموف أف ىناؾ سمسمة لمعد،األغاني واأللع يتعمـ األطفاؿ العد مف خبلؿ
ويمثمػوف األعػداد مػف خػبلؿ  مختمفػة،ويكتشؼ األطفاؿ كيػؼ نمثػؿ العػدد الواحػد بطػرؽ  كتابتيـ لمرموز،

 .نستطيع تمثيمو بطرؽ مختمفة ووسائؿ مختمفة بالشكؿ والحجـ والموف 3فمثبل العدد  المختمفة،الصور 

 : Graphingلتمثيل البياني ا-

تي يجمعونيا خبلؿ يػوميـ ويقومػوف معنى المعمومات ال والتخميف، فيـيستطيع األطفاؿ مف خبلؿ العد 
تمثيػػػؿ أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف الرسػػػومات ويقومػػػوف بحػػػؿ المشػػػكبلت الرياضػػػية مػػػف خػػػبلؿ عمميتػػػي الجمػػػع ب

 Tally عبلمات يكتبوف: المثاؿ سبيؿ عمىوالطرح ثـ يبدؤوف بجمع وتحميؿ البيانات في حياتيـ اليومية 
Marks ويستخدموف الشير، أياـ لعدد   Calendarاألسبوع أياـ لتنظيـ. 
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 : Measurementالقياس  -

يسػػتطيع األطفػػاؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة تحديػػد إذا كانػػت المجموعػػات متسػػاوية أو غيػػر متسػػاوية مػػف خػػبلؿ 
الغيػر مقننػة ويسػتطيع  واالقصػر باسػتخداـ القياسػاتألطػوؿ قياميـ بمقارنة األشياء ويستطيعوف تحديػد ا

 . (2014 البدوي،)وأثقؿخاصة بيـ مثؿ أقصر وأطوؿ  ميؿ مقارناتيـ مف خبلؿ لغة مقارنةاألطفاؿ تح

 : Numbers، Operations, and Basic Factsاألعداد، والعمميات، والحقائق األساسية  -

ويمكػػػف أف تتغيػػػر مػػػف خػػػبلؿ عمميتػػػي  أشػػػياء،يسػػػتطيع األطفػػػاؿ أف يفيمػػػوا أف األعػػػداد تمثػػػؿ مجموعػػػة 
مف تمثيؿ عمميتي الجمع والطرح بالرموز والصور ويتعمموف في ىذه المرحمػة  والطرح، ويتمكنوفالجمع 

 الحسابية.معرفة بالمفردات المستخدمة في العمميات  تمكنوفإجراء العميات الحسابية وي

 : Geometryاليندسة -

خػبلؿ القيػاـ ببنػاء األشػكاؿ  ويصفونيا، ومف ،يتمكف الطمبة مف تمييز األشكاؿ اليندسية ويقارنوف بينيا
تصػنيؼ األشػياء واألشػكاؿ القيػاـ ب الفراغيػة، ويسػتطيعوفالمستوية والمجسمة يتـ تنمية وعييـ باليندسػة 

 .واألضبلعحسب خواص معينة كعدد الرؤوس 

 : Timeالوقت )الزمن( -

 السػػػنة،معرفػػػة مفيػػػوـ يػػػـو وسػػػاعة وشػػػير وفصػػػوؿ معنػػػى الوقػػػت مػػػف خػػػبلؿ  إدراؾيسػػػتطيع األطفػػػاؿ 
عمػػػى السػػػاعة ويتعرفػػػوف عمػػػى بعػػػض المفػػػردات  12 -1ويسػػػتطيع األطفػػػاؿ التمييػػػز بػػػيف األعػػػداد مػػػف 

مف حياتيـ اليومية مثؿ صباحًا ومساًء واليوـ وتعرفوف عمى  لتي تتعمؽ بالوقت والتي تمثؿ جزءالمغوية ا
 بينيا.عقارب الساعة ويميزوف 

 : Moneyالنقود )العممة(  -

ويكػوف معرفػة  الدراميػة،يكتشؼ األطفاؿ معنى الماؿ واسػتخدامو فػي الحيػاة اليوميػة مػف خػبلؿ األلعػاب 
مقارنػػة ويسػػتطيعوف تحديػػد قيمتيػػا والتمييػػز بينيػػا وكػػذلؾ ال ،األطفػػاؿ بػػالنقود المحميػػة مػػف خػػبلؿ بيئػػاتيـ

 .بينيا بسبب اختبلؼ اسميا
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 : التواصل االجتماعي 4.2

 فػي الباحثيف مف العديد انتباه جذبت التي الحديثة الموضوعات مف االجتماعي التواصؿ موضوع يعتبر
 االجتمػػػاعي التواصػػػؿ بتنميػػػة االىتمػػػاـ زاد الفػػػرد حيػػػاة فػػػي الكبيػػػرة ألىميتػػػو ونظػػػرا مجػػػاالتيـ، مختمػػػؼ
يعتمد تمتع الفرد بصحة نفسية سميمة عندما يكػوف قػادرا عمػى  ال حيث في أساسية وحاجة ممو كمطمب

 .التواصؿ مع األشخاص في بيئتو المحيطة

 يصػػػميا رحمػػػو فػػػبلف وصػػػؿ الِيْجػػراف ِضػػػد وىػػػو الوصػػػؿ وتعنػػي وصػػػؿ صػػػمياأ فأو  واالتصػػػاؿ، االقتػػراف
، ضػػد: والتواصػػؿ بالصػػياـ، الصػػياـ وواصػػمت ًً  وصػػبل، يصػػمو بالشػػيء الشػػيء ووصػػؿ ،صػمة  التصػػاـر
 جميػع آخػر، وبتعبيػر التػدابر، وضػدّ  التقػاطع، ضػدّ  التواصػؿ فيػو اخرى معاجـ في اخرى معاني وىناؾ
 اسػػتنادا والرعايػػة بػػالرفؽ اإلحسػػاس سػػببو يكػػوف والػػذي والجماعػػات االفػػراد بػػيف والتكامػػؿ التفاعػػؿ اشػػكاؿ
 ألحػواليـ والرعايػة بيػـ والعنايػة واألصػيار ألنسب ذوي مف الى االقرباء اإلحساف الرحـ صمة معنى إلى
 (.2008 وآخروف، الياشمي)

 :يدتي كما اجتماعاً  التواصؿ تعريؼ ويمكف

تكوف العبلقة بيف شخصيف او  حيثمستقمة، ليما شخصية  األقؿ عمى فرديف بيف عبلقة ىو. 
 .(1993 غريب،) تحقيؽ المنفعة المتبادلة لمطرفيف مجتمعيف ويتـ

 وذلػػؾ مسػػتقبؿ أو مرسػػؿ، سػػواء المتواصػػميف األشػػخاص بػػيف المتبػػادؿ التفاعػػؿ عمػػى تقػػوـ عمميػػة و. ىػػ
 فػي ينػدمجوف ويجعميػـ واالتجاىات والمشاعر األفكار تبادؿ ليـ يتيو بشكؿ التواصؿ ميارات باستخداـ
 .(2003 باظة،. )االجتماعية الحياة

 : (1993)غريب،  ف نجد الخصائص التالية لمتواصؿخبلؿ التعريفات السابقة يمكف أ

 مف خصائص التواصؿ أنو يتـ مف خبلؿ رموز التي تسمو بتبادؿ األفكار.: . الرمزية1
 .األفراد التفاىـ وتوضيو األفكار التفاىـ: مف خبلؿ التواصؿ يستطيع.2
 تحتاج المشاركة بيف األفراد والجماعات إلى التواصؿ ولغة الحوار بينيـ  :. المشاركة3
يسػػاعد التواصػػؿ عمػػى الػػربط بػػيف األشػػياء المختمفػػة والمعػػاني الغيػػر مرتبطػػة مػػع بعضػػيا : . االرتبػػاط4

 البعض.
 مف خبلؿ التواصؿ يستطيع األفراد ارساؿ المعاني واألفكار. :. الوسائمية5
مػف مصػدر رة التػي تتضػمف ارسػاؿ عػدة مثيػرات التواصؿ مف العمميػات المسػتم :رساؿ واالستقباؿ. اإل6

 وفي نفس الوقت تمثؿ استجابة لمثير آخر. ؿلمستقب
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 والسيطرة.مف خبلؿ التواصؿ يستطيع األفراد فرض القوة : . القوة7
 صدفة. فمف صفات الرسائؿ التي يتـ ارساليا أنو يتوافر فييا القصدية أي ال تكو  :. القصدية8

 أىمية التواصل االجتماعي1.4.2

 وىػو إنمػاء ،وال يمكػف فصػميما االجتمػاعي،لمتربيػة نفػس اليػدؼ الرئيسػي لمتواصػؿ  يعد اليدؼ الػرئيس
التعميميػة فتنميػة  المؤسسػات إطػار أو فػي األسػرة داخػؿ التربيػة كانػت سػواء جوانبيػا بمختمػؼ الشخصػية

 وعقميػاً  بػدنياً  تواصػبلً  ثانيػاً  اآلخػريف ومػع ذاتػو أوالً  مػع التواصؿ شخصية المتعمـ تسعى لمساعدتو عمى
 (.2007، وبيذا يجمع اليدؼ الرئيسي والفرعي لمتربية )سبلـ، وخمقياً  واجتماعياً  ووجدانياً 

بنػػاء شخصػػية قويػة لػػدى الفػػرد وذلػػؾ مػف خػػبلؿ تعاممػػو مػػع ىػػي ىميػػة التواصػػؿ االجتمػاعي ف أوعميػو فػػا
عمو يػتقف فػف البيئة التي يعيش فييا مبنية عمى المحبة والتسامو، فتج اآلخريف، وبناء عبلقات معيـ في

ثنػػاء مقابػػؿ التقميػػؿ مػػف الصػػفات السػػيئة أفكػػاره وعباراتػػو بشػػكؿ متناسػػؽ، وفػػي الالتحػػدث ويجيػػد ترتيػػب أ
 االنفتػاحو  ،اإلسػبلـالتعامؿ مع اآلخريف مثؿ الحقد والكراىية والغيبة والنميمػة، وىػذا مػا عممنػا ايػاه ديننػا 

وزيػادة معارفػػو ومعموماتػو وأفكػػاره عػف طريػػؽ عبلقاتػو مػػع االخػريف، وكممػػا  ،وزيػادة ثقافػػة الفػرد الخارجيػػة
يحقؽ التواصؿ االجتمػاعي النجػاح لمفػرد عمػى مسػتوى و  ،أكبر تزداد المعرفة والثقافة أكثركاف التواصؿ 

التعػػاوف بػػيف األفػػراد  يزيػػد روحو  ،عممػػو، مػػف خػػبلؿ إنشػػاء عبلقػػات بنػػاءة مػػع األشػػخاص المحيطػػيف فيػػو
ويزودىـ بجو مميء بالفرح والسػرور والدعابػة والفكاىػة، ويبعػدىـ عػف الجفػاء والحػزف واالنطوائيػة، وىػذا 

 .(2002الذي بدوره ينعكس عمى صحة وسبلمة الجسد بشكؿ إيجابي )سيير، 

دراكيػػا مػػف و  خػػبلؿ ردود التواصػػؿ اإليجػػابي الفعػػاؿ يعطػػي الفػػرد الفرصػػة لتكػػويف صػػورتو عػػف ذاتػػو، وا 
أفعاؿ األشخاص اآلخريف اتجاىو وبذلؾ يتمتع بحياة ذات نوعية جيدة تشعره بقيمتو وتكسػبو الخبػرة مػف 

و تنػوع فػرص الحيػاة االجتماعيػة والنجػاح  ،خبلؿ المواقؼ واألحداث اليومية التفاعمية التي يتعػرض ليػا
ذي يمكنػػو مػػف الوصػػوؿ لتحقيػػؽ االجتمػػاعي لػػدى الفػػرد الػػذي لديػػو عبلقػػات اجتماعيػػة مػػع اآلخػػريف، والػػ

الػػػػذات، واف قصػػػػور أو ضػػػػعؼ ميػػػػارات التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي لػػػػدى الفػػػػرد تػػػػؤثر عمػػػػى نمػػػػوه النفسػػػػي 
 (. 2005واالجتماعي والتعميمي، ويتعداه ذلؾ إلى المحيطيف بو )عمياف وآخروف، 

 : وظائف التواصل االجتماعي 2.4.2

( أف وظائؼ التواصؿ ىي إشباع حاجػات الفػرد األساسػية والبيولوجيػة فمػف خػبلؿ 2003أشارت باظو )
بعبلقة الطفؿ أمو يستطيع الحصوؿ عمػى الغػذاء واألمػف النفسػي  البدايةالتواصؿ لمطفؿ التي تتركز في 

ثػـ اد أسػرتو وال تبقى عممية التواصؿ تقتصػر عمػى األـ فقػط بػؿ تتعػدى ذلػؾ وتصػبو بعبلقػة الطفػؿ بػدفر 
، وتتكػوف الصػداقات والعبلقػات ويسػتطيع الفػرد تحقيػؽ االنتمػاء دائرة العبلقات خارج نطاؽ األسػرةتتسع 
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لجماعة ما مف خبلؿ التػواص ،ويسػتطيع الفػرد تحقيػؽ ذاتػو وتدكيػدىا فػي تفاعمػو مػع اآلخػريف ، ويحقػؽ 
ة ، وكػػذلؾ يسػػتطيع الفػػرد اكتسػػاب التواصػؿ لمفػػرد تعمػػـ آراء وأفكػػار جديػدة تناسػػب جميػػع المراحػػؿ العمريػ

معرفػػة وخبػػرة جديػػدة أو تعػػديؿ األفكػػار والخبػػرات السػػابقة لديػػو ،ويحقػػؽ الفػػرد مػػف خػػبلؿ التواصػػؿ وعػػي 
نتاجػو مػف خػبلؿ آراء اآلخػريفبذاتو ويستطيع الحكـ عمى عم ، ويسػاعد نجػاح التواصػؿ عمػى تقميػؿ مو وا 

والقػػػػيـ ، ويحقػػػػؽ التواصػػػؿ عمميػػػة النقػػػػؿ لؤلفكػػػار ـ فػػػػي العبلقػػػات مػػػع البيئػػػػة المحيطػػػةالتػػػوتر واالنسػػػجا
ومػف خػبلؿ التواصػؿ يػتـ نقػؿ األفكػار االبتكاريػة  ،االنتمػاء بػيف أبنػاء البمػد الواحػدواالتجاىات مـ يحقػؽ 

وينمي جميع الميارات المغوية المسموعة والمقروءة، وينمي التواصؿ الميارات العقمية كاالنتبػاه والتفكيػر 
 .حدوث التواصؿ الفعاؿإذ أنيا مف أساسيات 

 نواع التواصل االجتماعي أ 3.4.2

 التواصؿ المفظي : اوالً 
ات العامػة الشخصػية مثػؿ ف يندم  مع غيره مف الميػار ويجب أ التواصؿ الفظي عمى عدة عوامؿيعتمد 

يشػػػمؿ الخطػػػب والعػػػروض و مفظػػػي، وميػػػارات االسػػػتماع والتوضػػػيو، التواصػػػؿ المفظػػػي الغيػػػر التواصػػػؿ 
وىنالػػؾ عػػدة نصػػائو يجػػب العمػػؿ بيػػا ليكػػوف التواصػػؿ االشػػخاص،  وجوانػػب التواصػػؿ بػػيفوالمناقشػػات 

والتػػػي تناسػػػب األشػػػخاص الػػػذيف يػػػتـ بيػػػنيـ اسػػػتخداـ لغػػػة تخاطػػػب سػػػيمة  وىػػػيأكثػػػر فاعميػػػة ووضػػػوح 
ويجػػب أف تكػػوف المعمومػػات مدلوفػػة  ،ال يصػػعب فيميػػا واسػػتخداـ معمومػػات واضػػحة وسػػيمة  التخاطػػب 

ويجػػب التقميػػؿ مػػػف  ، ف األسػػئمة بشػػكؿ واضػػو وتػػػوفر قػػدر كبيػػر مػػف المعمومػػاتواف تكػػوف اإلجابػػة عػػ
 .عف إعطاء األحكاـ السريعة عمى المواقؼاالبتعاد و التوتر عف طريؽ استخداـ الدعابة بشكؿ معتدؿ 

 : التواصؿ غير المفظي :ثانيا
ولو دور  اإليماءات،وىو التواصؿ الذي يتـ في شكؿ رسائؿ غير منطوقة، ويشمؿ الممس وجميع أنواع 

حيػػث أف التواصػػؿ الغيػػر لفظػػي يمعػػب دورًا ىامػػًا فػػي االتصػػاؿ  الشخصػػية،بػػارز ومميػػز فػػي العبلقػػات 
 (.2007 العمر،)المباشر بيف األفراد 

 
 بعاد ميارة التواصل االجتماعي وأىدافيا أ 4.4.2

 بػػػيف التبادليػػػة العبلقػػػات إلػػػى ينظػػػر االجتمػػػاع فعػػػالـ ، العمميػػػة الغايػػػات بتفػػػاوت االجتمػػػاعي التواصػػػؿ
 الرمزيػة عمػى االنسػانيات عػالـ ويركػز العامػة، االجتمػاع عمػـ نظريػات خػبلؿ فمػف وتفسػيرىا المجتمعات
  والتسػػيير بالتػػدبير وتتعمػػؽ تختمػػؼ فنظرتػػو اإلدارة عػػالـ أمػػا ،المفظػػي والتعبيػػر المغػػة خػػبلؿ مػػف والتواصػػؿ
 بعضػػػيا عػػػف المنظػػػورات تمػػػؾ اسػػػتقبلؿ ومػػػع ، بدشػػػكالو المختمفػػػة التواصػػػؿ توظيػػػؼ وكيفيػػػة التنظيمػػػي
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 فػي سػواء بيػا ويتػدثر معيػا ويتقػاطع الزوايػا تمػؾ بعض مشاىد يستوعب التربوي المنظور أف اال البعض
 وفػػي الميػػارة تحميػػؿ فػػي يظيػػر وىػػذا وأسسػػو، مبادئػػو عمػػى التربيػػة فػػي أو توظيفػػو فػػي أو التواصػػؿ بنػػاء

 .المختمفة تطبيقاتيا وفي تعميميا

وأي  وتقويميػا،والتي نستطيع قياسيا  التواصؿ ميارة أدائية ليا أىداؼ عامة وسموكيات خاصة،ويعتبر 
ومف خبلؿ تقػدير الحاجػات التػي يرصػدىا خبػراء التصػميـ  يع تنميتيا وفؽ ما تطمبو البيئاتميارة نستط

سػقؼ الميػارة التعميمي أو الخبراء أو مف ىـ معنيوف بتطوير بيئات العمؿ التربوي وذلؾ مف جؿ تقػدير 
 (.2003 الثالث، العربي المؤتمر)المطموبة 

ف تنوع الميارات بيف عقمية، وانفعالية والتفػاوت بػيف مكونػات  االخػتبلؼوحركيػة، يظيػر  واجتماعيػة ، وا 
كؿ ميارة ، والميارة مسدلة معقدة تتركب مف معرفي ادراكي يستوعب جميع الحقػائؽ والقواعػد الضػابطة 

، الوجداني الذي مف ميزاتو أنو يستوعب جميع القػيـ العامػة االنفعاليلعممية التواصؿ ، ومف ثـ المكوف 
 االيجابيػة لبلتجاىػات وتنميػة تيذيب إلى اجتحت التي و الشخص بيا يتميز التي الخصائص والحاكمة 

 التواصؿ قنوات وعبر السابقيف المكونيف بيف يجمع: تنسيقي مكوف و التواصؿ غايات ونحو القيمة نحو
 مسػتوى تعكػس واعيػة بصػورة يمػارس الػذي الفعاؿ لمتواصؿ الحواس مستخدما التواصؿ ليجري المتنوعة
 .(االجتماعية التنشئة سيكولوجية) الفعاؿ االجتماعي التواصؿ مف النبيمة الغايات يحقؽ عاؿٍ  إدراؾ

 العالقة التبادلية بين التواصل االجتماعي والبيئة المحيطة  5.4.2

إف ىنػػاؾ عبلقػػة تبادليػػة بػػيف التواصػػؿ االجتمػػاعي والبيئػػة المحيطػػة ،والتواصػػؿ االجتمػػاعي يحتػػاج إلػػى 
ومػػف خػػبلؿ التواصػػؿ اإليجػػػابي الفعػػاؿ نسػػتطيع أف نعػػزز بيئػػػة  ،تمتػػاز بالحيويػػة والجاذبيػػػةبيئػػة مثاليػػة 

مثاليػػة تمتػػاز بالجاذبيػػة ،وتيػػتـ التربيػػة بالتواصػػؿ االجتمػػاعي ،وتؤكػػد عميػػو كدحػػد مفػػردات البيئػػة الفعالػػة 
وقػػد اىتمػػت وتركػػز عمػػى أىميػػة البيئػػة فػػي العمػػؿ المؤسسػػي سػػواء فػػي التربيػػة أو فػػي مؤسسػػات أخػػرى 

اعي ووضػػعت لػػو اسػػتراتيجيات جديػػدة لتحقيقػػو، وتراعػػي تفعيػػؿ دور المػػتعمـ ، التربيػػة بالتواصػػؿ االجتمػػ
ف عممية التربية والتعميـ ىي عمميػة نقػؿ لممعرفػة  نتائجووالتفاعؿ الفعاؿ يكوف  تواصؿ إيجابي فعاؿ ، وا 

جابػػًا والقػػيـ والميػػارات بػػيف المعمػػـ والمػػتعمـ، والتػػدثير بػػيف البيئػػة والتواصػػؿ يدخػػذ عمػػؽ كبيػػر ثػػر سػػمبًا واي
عمى منظومة أي بيئة ومنظومة البيئة ىي جزء مف بيئات اجتماعية تنتظـ تحت بيئات أصغر، فالنظر 

يعتبػػر مؤشػػرًا  االعتبػػار وىػػذا ،إلػػى العبلقػػة بػػيف التواصػػؿ والبيئػػة يتػػدثر بالرؤيػػة المنظمػػة لمبيئػػات المنتميػػة
 (2008 بمعسػػػػة،) االجتماعيػػػػة العبلقػػػػات فػػػػي الفعػػػػاؿ االجتمػػػػاعي لمتواصػػػػؿ السػػػػميـ التصػػػػور عمػػػػى داالً 

 عػف وذلػؾ بينيمػا فيمػا فيػؤثراف المحيطػة البيئػة وبػيف االجتمػاعي التواصػؿ بػيف التبادليػة العبلقػة وتظير
 جاذبػػة معنويػػة بيئػػة تتػػوفر وبػػذلؾ بيػػنيـ، العصػػبية وعػػدـ الػػبعض بعضػػيـ وتقبػػؿ األفػػراد بػػيف االنسػػجاـ
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 الفػرد عمػى وتيديػداً  خطػراً  تشػكؿ التػي المشػاكؿ مف كثيراً  يحؿ التواصؿ إف حيث التواصؿ، عمى تساعد
 الشػعور عمػى يسػاعد اإليجػابي والتفػاوض والحػوار الفعاؿ المفظي فالتواصؿ اليومي، العمؿ مجريات في

 الجماعػػة، أو الفػػرد عمػػى خطػػراً  تشػػكؿ التيديػػدات مػػع التعػػاطي إف ذلػػؾ مػػف والعكػػس واألمػػاف بالطمدنينػػة
 القطيعػػة مػػف المتوقعػػة التػػوتر حالػػة مػػف يخفػػؼ التواصػػؿ إف حيػػث اآلخػػريف، ييػػـ مػػا ورعايػػة والتسػػامو
 (.2009 الحميبي،) األشخاص بقية يكنو مما والخوؼ

 الدراسات السابقة 5.2

 يتناوؿ ىذا القسـ الدراسات السابقة مرتبة مف األقدـ إلى األحدث.

 الدراسات العربية 1.5.2

 (1986الطوب )

المغػوي،  النمػو في الحضانة أطفاؿ عند التمثيمي المعب يؤديو الذي الدور معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المػني  الباحػث اتبػع وقػدٓ المعػب مواقػؼ فػي والبنػات لمبنػيف بالنسػبة المغػة اسػتخداـ عػف والكشػؼ
، طفػبلً  أربعػيف مػف تكونػت والتػي عشػوائية، بطريقػة الدراسػة عينػة اختيػارفتـ  الدراسة، ىذه في التجريبي

 األطفػاؿ ىػؤالء أعمػار وتبمػ  القػاىرة، بمدينػة البكػري منشػية حضػانة أطفػاؿ أنثػى، مػف 20و ذكػراً  20
 بنػات،10بنػيف و10 مػف مكونػة تجريبيػة األولػى مجمػوعتيف، إلػى العينػة تقسػيـ وتـ سنوات، ٤) حوالي

 مختمفة أنواعاً  تمارس الضابطة المجموعة الباحث ترؾو  بنات(10بنيف و10مكونة مف  والثانية ضابطة
رشاد، توجيو دوف الحر المعب مف  دقيقػة( ١ٔ) لمػدة بتعميميػا الباحػث قػاـ فقد التجريبية المجموعة أما وا 

 لرجػػاؿ والرسػػوـ الصػػور بعػػض األطفػػاؿ يشػػاىد أف طريػػؽ عػػف التمثيمػػي المعػػب كيفيػػة أسػػبوع لمػػدة يوميػػاً 
 مػع المعػب، مػف النػوع ىػذا ممارسػة عمػى تشػجيعيـ مػع األـ، الطبيػب – المطافئ– اإلسعاؼ – الشرطة
– السػيارات – اليػاتؼ مثػؿ التمثيمػي بالمعػب القيػاـ عمػى تشػجعيـ التػي المعػب مف كثيرة بدنواع تزويدىـ
 التجريبيػة المجمػوعتيف أطفػاؿ جميع قالو الذي الكبلـ كؿ تسجيؿ العرائس المطبخ أدوات – طبية أدوات

 النتػائ  تحميػؿ ،البعػدي القيػاس المعػب، مػف أسػبوع بعػد دقيقػة، عشػروف قػدرىا زمنيػة فتػرة فػي والضػابطة
 أفمػػف أىميػػا   وكانػػت النتػػائ  ،الجمػػؿ عػػدد وكػػذلؾ طفػػؿ كػػؿ بيػػا أتػػي التػػي الكممػػات عػػدد أسػػاس عمػػى

 ويمكػػف ظػػاىر كسػػموؾ لمغػػة اسػػتخداميـ زيػػادة إلػػى يػػؤدي الحضػػانة أطفػػاؿ عنػػد التمثيمػػي المعػػب ممارسػػة
 إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػدو  محػددة زمنيػة فتػرة فػي المسػتخدمة الجمػؿ وعػدد الكممػات بعدد قياسو
 والجمػؿ الكممػات لعدد بالنسبة البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة في األوالد درجات بيف

 .التجريبية المجموعة لصالو وذلؾ محددة زمنية فترة في المستخدمة
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 (1988أبو ستة )

 والرياضػية والكيفيػة العمميػة الميػارات تنميػة في التعميمية األلعاب استخداـ فاعمية معرفة الدراسة ىدفت
 عمػؿ المعمػـ وأوراؽ دليػؿ الباحػث ـاسػتخدو  .األساسػي التعمػيـ مػف األولػى المرحمػة تبلميػذ لػدى والكميػة
 مػف تكونػت العينػة ،المفظػي غيػر الػذكاء واختبػار والكميػة والكيفيػة العمميػة الميػارات واختبػارات التمميػذ
 مجموعػة تجريبيػة إلػى قسػمت األساسػي، لمتعمػيـ األولػى المرحمػة مػف الثالػث الصػؼ في فصميف تبلميذ
 النتػائ  الدراسػة إلػى وتمميذة، وتوصػمت تمميذا (48) عددىا ضابطة وأخرى وتمميذة تمميذاً  (42) عددىا
بػيف  الكميػة والميػارات الكيفيػة والميػارات العمميػة الميػارات فػي ةإحصػائي داللػة ذات فػروؽ وجػود وىػي

التعميميػة  األلعػاب باسػتخداـ الرياضػيات يدرسػوف الػذيف التجريبيػة المجموعػة تبلميػذ درجػات متوسػط
لصػالو  التقميديػة بالطريقػة الرياضػيات يدرسػوف الػذيف الضػابطة المجموعػة تبلميػذ درجػات ومتوسػط
 والميارات الكمية والميارات الكيفية الميارات في إحصائياً  دالة فروؽٌ  وجود  ؾوكذل التجريبية المجموعة
 .التجريبية المجموعة لصالو المجموعتيف بيف الرياضية

 (1991 (مرشد

االجتمػاعي  الػدرامي والمعػب المغػوي المعػب مػف كػؿ بػيف العبلقػة طبيعػة إلػى التعػرؼ الدراسػة ىػدفت
البرنػام  الػذي  مػف االسػتفادة وىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى  المدرسػة قبػؿ مػا المغػوي ألطفػاؿ النمػو ومسػتوى

 ىػذا مػف الحضػانة دور واستفادت المدرسة قبؿ ما لطفؿ المغوي النمو مستوى تحسيف في الباحثه أعد
 واسػتخدـ لؤلطفػاؿ والتػي تناسػب مسػتواىـ، األلعػاب أنسػب اختيػار فػي المشػرفيف واستفادة منػو البرام ،
حيػث تعرضػت  ضػابطة وعينػة تجريبيػة، عينػات ثػبلث عينػات، أربػع التجريبػي باختيػار المػني  الباحػث

والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة تعرضػػت لبرنػػام   المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى إلػػى برنػػام  المعػػب المغػػوي
 )المعػػب المغػػوي والمعػػب الػػدرامي المعػػب الػػدرامي االجتمػػاعي والمجموعػػة الثالثػػة تعرضػػت لمبرنػػامجيف

 المجموعػات لػدى المغػوي النمػو أفي وىػ النتػائ  مػف مجموعػة إلػى الدراسػة وتوصػمت ىػذه (االجتمػاعي
 الثانيػة والمجموعػة األولػى المجموعػة بػيف فروؽ توجد ال و البرام  تنفيذ بعد أكثر كاف الثبلث التجريبية

 القػػاموس إثػػراء إلػػى أدت التػػي األلعػػاب مػػف لمجموعػػة تعرضػػت المجمػػوعتيف مػػف مجموعػػة كػػؿ أف حيػػث
 المعػػػب) البرنػػػامجيف مارسػػػت التػػػي الثالثػػػة التجريبيػػة المجموعػػػة أف النتػػػائ  بينػػػتو  األطفػػػاؿ لػػػدى المغػػوي
 .والثانية األولى المجموعة مف لغوياً  نماءً  أكثر( الدرامي المعب و المغوي

 (1997الزياتي )

 دراسػية موضػوعات بػيف الػربط فػي الموسػيقية األلعػاب اسػتخداـ أثػر الدراسػة حػوؿ بيػافىػذه تمحػورت 
 تناولػت حيػث االبتدائيػة، المرحمػة مػف الرابػع الصؼ لطمبة الدراسي التحصيؿ عمى ومعمومات موسيقية
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 الطبيعػي وحبػو ميمػو واسػتثمار الطفػؿ شخصػية لتنميػة المعاصػرة فػي التربيػة األنشطة دور ىذه الدراسة
 الدراسػة المػني  تاسػتخدم وكمػا ،التعميميػة العمميػة بينػو وبػيف التفاعػؿ تحقيػؽ فػي والمعػب لمحركػة

 الموسػيقية التربيػة منيجػي تػدرس إحػداىما ضػابطة متكػافئتيف مجمػوعتيف اختيػار عمػى القػائـ التجريبػي
 باسػتخداـ نفسػيما المنيجػيف تػدرس واألخػرى تجريبيػة المتبعػة العاديػة بػالطرؽ االجتماعيػة والدراسػات
 واالختبػار الػذكاء اختيػار وتشػمؿ الدراسػة الميدانيػة وأجريػت بينيمػا، الػربط فػي الموسػيقية األلعػاب
 المقتػرح التجريبػي البرنػام  ثػـ والتربيػة الموسػيقية االجتماعيػة الدراسػات فػي والبعػدي القبمػي يالتحصػيم
 إحصػائيا البيانػات معالجػة وتمػت ،وتصػحيحو البعػدي االختيػار ثػـ ،درسػا عشػريف عمػى ويحتػوي
 والنظريات والقواعد والمحف اإليقاع في الفرض صحة: التالية إلى النتائ  الدراسة وتوصمت .(Tباختبار)

 حيػػث االجتماعيػػة الدراسػػات فػػي التجريبيػػة المجموعػػة لصػػالو الدراسػػات مػػادة وفػػي الكمػػي المجمػػوع وفػػي
 والطػابع التظميػؿ بنػد فػي إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود عدـ. و 0.01 مستوى عند دالة قيمةال كانت

  .والتجريبية الضابطة المجموعتيف بيف الموسيقي

 (2000خميل )

 االبتػدائي األوؿ الصػؼ تبلميػذ لػدى القػراءة مػادة فػي بالمعػب الػتعمـ فاعميػة معرفػة إلػى الدراسػة ىػدفت
 فػي التجريبػي المػني  الشػبو الباحثػة اسػتخدمت وقػد الغػرض، ليػذا المصمـ التعميمي البرنام  باستخداـ

 االبتػدائي األوؿ الصػؼ تبلميػذ مػف قصػدية عينػة اسػتخدمت: التاليػة اإلجػراءات واتبعػت الدراسػة، ىػذه
 تضػـ التجريبيػة والمجموعػة وتمميػذة، تمميػذاً  وسػتيف ثمانية أفرادىا عدد بم  وقد الرسمية، دمشؽ بمدارس

 كػػؿ فػػي أسػػابيع خمسػػة لمػػدة المعػػب برنػػام  عمييػػا سػػيطبؽ التػػي المجموعػػة وىػػي وتمميػػذة، تمميػػذاً ( 34)
 اسػػػتمرت وتمميػػػذة تمميػػػذاً ( 34) أيضػػػا تضػػػـ التػػػي الضػػػابطة المجموعػػػة بينمػػػا حصػػػص، ثمػػػاني أسػػػبوع
وكػػاف مػف أدواتيػػا برنػام  مصػػمـ لمتعمػيـ وبطاقػػة مبلحػػظ  التقميديػػة الطريقػة وفػػؽ أسػابيع خمسػػة بتعميميػا

وكػاف مػف  لمتبلميػذ المعرفػي التحصػيؿ مسػتوى لقيػاس( وبعػدي قبمػي) اختبػاريفو  لكؿ تمميػذ وآلػة تصػوير
 لمػػادة المعرفػػي التحصػػيؿ مسػػتوى فػػي 0.05 مسػػتوى عنػػد إحصػػائياً  دالػػة ذات فػػروؽ يوجػػد أىػػـ نتائجيػػا

 وشػػب المجموعػػة وتبلميػػذ التقميديػػة، الطريقػػة وفػػؽ تعممػػوا الػػذيف الضػػابطة المجموعػػة تبلميػػذ بػػيف القػػراءة
 .المنظـ المعب باستخداـ تعمموا الذيف التجريبية

 ( 2002مطر )

الرياضػػية واالحتفػػاظ بيػػا لػػدى ثػػر اسػػتخداـ القصػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة أت ىػػدف
تبلميذ الصؼ األوؿ األساسي بغزة، وتـ فييا استخداـ المػني  التجريبػي، وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػف 

وتمميػػذة وزعيػػػا الباحػػػث عمػػى مجمػػػوعتيف ضػػػابطة ( تمميػػػذًا 82درسػػة واحػػػدة عبػػػارة عػػف )شػػعبتيف مػػػف م
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الباحػث اختبػار المفػاىيـ الرياضػية، ومعيػار  وتمميػذة لكػؿ مجموعػة، واسػتخدـ تمميػذاً  41وتجريبية بواقع 
فػػي تنميػػة المفػػاىيـ  اً ثػػر ظيػػرت النتػػائ  أف السػػتخداـ القصػػة أالقصػػص التعميميػػة كػػددوات لدراسػػتو، وقػػد أ

 الرياضية واالحتفاظ بيا لدى تبلميذ الصؼ األوؿ األساسي.

 (2003الدريس )

المتعػػػددة عمػػػى تعمػػػـ المفػػػاىيـ الرياضػػػية معرفػػػة اثػػػر الػػػتعمـ باسػػتخداـ الوسػػػائط إلػػػى ىػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 
)التصنيؼ والتسمسؿ( لدى أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ، وتـ فييا استخداـ المػني  الوصػفي التجريبػي، 

وطفمػػة مػػف روضػػة مػػدارس الريػػاض األىميػػة السػػعودية، وقسػػمت  طفػػبلً  30وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 
درس باسػتخداـ الوسػائط المتعػددة كوسػيمة مسػاندة العينة إلى مجموعتيف متساويتيف، مجموعػة تجريبيػة تػ

لمطريقػػة التقميديػػة ومجموعػػة ضػػابطة تػػدرس بالطريقػػة التقميديػػة فقػػط، وقػػد أظيػػرت نتػػائ  الدراسػػة بدنػػو ال 
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي القيػػػاس 

د فروؽ ذات داللو إحصػائية بػيف متوسػط درجػات المجمػوعتيف البعدي لمفيوـ التصنيؼ، وكذلؾ ال توج
 ي القياس البعدي لمفيـو التسمسؿ.التجريبية والضابطة ف

 (2006عبد المجيد )

 التواصػؿ ميػارات وبعػض التعػرض لئلنترنػت، بػيف أنمػاط العبلقػة عمى التعرؼ الدراسة إلىىدفت ىذه 
: الدارسة في البارزة النتائ  ومف والتعبير بالتفاعؿ، والمبادأة اإلقناع، والقدرة عمى ،كالتعاوف االجتماعي

 لمسػػاعدة االسػػتعداد ولػػدييـ لممشػػاركة، ويميمػػوف الصػػداقات، لتكػػويف يسػػعوف الثانويػػة المرحمػػة طػػبلب أف
 وميػػػارة االنترنػػػت اسػػػتخداـ معػػػدؿ بػػػيف عكسػػػية عبلقػػػة ىنػػػاؾ أف وتبػػػيف. الػػػذات عػػػف والتعبيػػػر اآلخػػػريف،
 .التعاوف ميارة مستوى انخفض االنترنت، استخداـ معدؿ ازداد فكمما التعاوف

 (2007بشير )

 ضػوء المعػايير فػي الخرطػوـ بواليػة األطفػاؿ ريػاض فػي المعػب واقػع اسػتخداـ تعػّرؼ إلػى دراسة ىػدفت
 وجية خبلؿ مف وذلؾ التربوية، وأىدافو وحاجات الطفؿ نمو خصائص مع يتماشى وبما لمعب العممية
 الباحثػة استخدمت. رياض األطفاؿ مرحمة في والمعممات التربوييف والموجييف الموجياتمف  كؿ نظر

 وريػاض األطفػاؿ، الطفولة مجاؿ في والبحوث الدراسات وتحميؿ لعرض ونقد التحميمي الوصفي المني 
 أف النتػائ  وأظيػرت اسػتبياف. فػي وبمورتيػا العمميػة لمعػب المعػايير وتحديػد حصػر تػـ ذلػؾ خػبلؿ ومػف
 في األطفاؿ بحاجة إذا تـ مقارنتيا قميمة نسبة وىي متوسطة بنسبة وتستخدـ فرتتو  أنشطة المعب واتأد

 وأنشطة المعب أدوات توافر بيف إحصائية داللة ذات اً فروق ىناؾ والحركة، وأف المعب إلى المرحمة ىذه
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 يعرفػوف األطفػاؿ ريػاض ومعممػات الموجيػات والمػوجييف إف االسػتخداـ، ولصػالو اسػتخداميا وبػيف
 المعايير ىذه تطبيؽ قصورًا في ىناؾ ولكف .المتوسط فوؽ بدرجة أبعادىا بجميع العممية لمعب المعايير
التربػوييف  والمػوجييف الموجيػات معرفػة بػيف إحصػائية ذات داللػة فروقػاً  ىنػاؾ وأف صػحيو، بشػكؿ

 المعممات.معرفة  لصالو وذلؾ المعممات ومعرفة لمعب العممية بالمعايير

 ( 2007العتوم )

 النشػاط وخفػض االنتبػاه تحسػيف فػي الرمػزي والتعزيػز أسػموبي المعػب أثػر بيػاف إلػى ىدفت ىػذه الدراسػة
 عينػة بغػرؼ المصػادر، حيػث تكونػت الممتحقػيف الػتعمـ صػعوبات طمبػة مػف أردنيػة عينػة الزائػد لػدى
 اضطرابات ضعؼ مف يعانوف الذيف التعمـ صعوبات ذوي غرؼ المصادر طمبة مف (67) مف الدراسة
( مػف اإلنػاث ضػمف فئػة عمريػة 29مػف الػذكور و ) طفػبلً  (38) بواقع الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه
مقيػػاس  اسػػتخداـ( سػػنوات، كمػػا لجػػد الباحػػث إلػػى اسػػتخدـ المػػدارس بطريقػػة قصػػدية وتػػـ 10 – 8مػػف )

 الباحث أعده تدريبي وبرنام  ه الباحث،أعد الذي الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه ضعؼ اضطرابات
 فػروؽ ذات وجػود ىميػاأ نتػائ الدراسػة  أظيػرت الرمػزي، وكمػا وقػد والتعزيػز أسموبي المعػب عمى يعتمد
 فػي الضػابطة والمجموعػة األولػى المجموعػة التجريبيػة بػيف المعػب أسػموب السػتخداـ إحصػائية داللػة

 كمػا أظيػرت القيػاس البعػدي، عمػى التجريبيػة المجموعػة ولصػالو الزائػد النشاط االنتباه وخفض تحسيف
 الثانيػة التجريبيػة المجموعػة بػيف الرمػزي أسػموب التعزيػز السػتخداـ إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود

 عمػى التجريبيػة ولصػالو المجموعػة الزائػد النشػاط وخفػض االنتبػاه تحسػيف فػي والمجموعػة الضػابطة
 المعػب أسػموبي اسػتخداـ بػيف إحصػائية ذات داللػة فػروؽ وجػود كمػا أظيػرت النتػائ ;البعػدي، القيػاس
 الزائػد النشػاط االنتبػاه وخفػض تحسػيف فػي والثانيػة األولػى التجريبيػة المجموعػة الرمػزي لػدى والتعزيػز
  .البعدي عمى القياس األولى التجريبية المجموعة ولصالو

 ( 2007) الحراحشة

 وتنميػػة العمميػػة المفػػاىيـ اكتسػػاب فػػي التعميميػػة األلعػػاب اسػػتخداـ أثػػر تقصػػي إلػػىىػػذه الدراسػػة  ىػػدفت 
 العمػوـ مػادة فػي األساسػي السابع الصؼ طالبات لدى العمـ نحو الطالبات واتجاىات االبداعي، التفكير
 كدداة لمدراسة المفاىيـ اكتساب اختبار الباحثة استخدمت وقد االعتيادية، بالطريقة مقارنة العامة

 األلعاب باستخداـ اإلبداعي لمتفكير العممية المفاىيـ لتدريس المعمـ  دليؿ بإعدادالباحثة  وقامت العممية
 لمديريػػة التابعػػة لمبنػػات األساسػػية بمعمػػا مدرسػػة مػػف طالبػػة(  84)مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت ، التعميميػػة
 نتػائ  أظيػرت وقػد طالبػة،(  42) منيػا كػؿ فػي وضػابطة تجريبية مجموعتيف إلى قسمت المفرؽ قصبة
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 متوسػػػػط بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ ووجػػػػود ، العمػػػػـ نحػػػػو لبلتجاىػػػػات  داؿ فػػػػرؽ وجػػػػود الدراسػػػػة
 الطبلقػػة،) الػػثبلث مياراتػػو مػػف ميػػارة كػػؿ وفػػي ككػػؿ االبػػداعي التفكيػػر مقيػػاس عمػػى الطالبػػات عبلمػػات
 عبلمػػػات متوسػػػط إحصػػػائيا داؿ فػػػرؽ ووجػػػود بػػػيف التجريبيػػػة، المجموعػػػة لصػػػالو (واألصػػػالة والمرونػػػة،
 .التجريبي المجموعة لصالو العمـ نحو االتجاىات مقياس عمى الطالبات

 (2008آل مترك )

والطالبػات  الطػبلب أداء وبػيف الجامعػة فػي العبلقػة بػيف الدراسػة عمػى التعػرؼ إلػى ىػدفت ىػذه الدراسػة
 المتمثمػة المتغيػرات بػبعض وعبلقتيػا الكتابػة والقػراءة، والتحػدث، ،واالسػتماع المفظػي التواصػؿ لميارات

 ميػارات مقػررات فػي ودراسػة األنشػطة، فػي واالشػتراؾ والتخصػص، الدراسػي، والمسػتوى فػي الجػنس،
 (1200) قواميػا عينػة عمػى وطبقػت الدراسػة .االرتبػاطي الوصفي المني  الباحثة واستخدمت التواصؿ
 المفظي. التواصؿ لميارات مقياساً  الباحثة وقد استخدمت .سعود الممؾ جامعة مف وطالبة، طالب

 الميػارات ليػذه والطالبػات الطػبلب أداء مسػتوى انخفػاض :يمػي مػا ىػذه الدراسػة في البارزة النتائ  ومف
 الطالبػات، المفظػي لصػالو التواصػؿ ميػارات أداء في والطالبات الطبلب بيف فروؽ ووجود بشكؿ عاـ،

 أو لمتخصػص أثػر يوجػد وال ،الميػاراتىػذه  إكسػاب فػي الجامعيػة فاعميػة الدراسػة عػدـ إلػى إضػافة
 باعتبػاره التواصػؿ ميػارات مقػرر درسػوا الػذيف الطػبلب إلػى تفػوؽ مشػيرةً  أدائيػا، فػي الدراسػي المسػتوى
 .جامعياً  متطمباً 

 (2009دراسة عابد )

 الصػؼ لطمبػة الرياضػػية المسػدلة حػؿ اسػتراتيجيات عمػى التػدريب أثػر استقصػاء إلػى الدراسة ىذه ىدفت
 70) مػػف الدراسػػة عينػػة تكونػػت .نػػابمس محافظػػة فػػي لمرياضػػيات تحصػػيميـ فػػي العممػػي الثػػانوي األوؿ

 التربيػػة مديريػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي العممػػي الثػػػانوي األوؿ الصػػػؼ طمبػػػة مػػف طالبػػة 73و طالبػػاً )
 اختيار تـ حيث ،(ـ2007/2008)  الدراسي لمعاـ الثاني الدراسػي الفصؿ في نابمس مدينة في والتعميـ

 كػػؿ فػػي شػػعبتيف بواقػػع إنػػاث، ومدرسػػة ذكػػور مدرسػػة: الدراسػػة أىػػداؼ لتحقيػػؽ قصػػدية بطريقػػة مدرسػتيف
 تجريبيػػة واحػػدة ،(المغمقػػة األوراؽ)  القرعػػة بطريقػػة مدرسػػة كػػؿ فػػي عشػػػوائياً  الشػػعبتاف وزعػػت مدرسػػة،
 لتػدريبيـ الباحػث، إعػداد مػف تػدريبي برنػام  عمػى التجريبيػة المجموعػة شعبتا تػدربت ضػابطة، واألخرى

 درسػػػت فقػػػد الضػػػابطة المجموعػػة فػػي الشػػعبتاف أمػػا الرياضػػية، المسػػدلة لحػػؿ خاصػػة اسػػػتراتيجيات عمػػى
 تػـ قبميػاً  اختباراً  األربعة المجموعات بيف التكافؤ قياس لغرض الباحث استخدـ. فقط الرياضي المحتػوى
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 ثباتػو معامػػؿ بعػديًا، تحصػيمياً  اختبػاراً  الباحػث اسػتخدـ كمػا (0.88) ثباتو معامؿ بم  صدقو، مف التدكد
 األولػى الفرضية كانػت حيػث( α =0.05) الداللة مستوى عند الدراسة فرضيات لفحص وذلؾ( 0.91)

 لممجموعػة، تعػزى والضػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف طمبػػة عبلمػػات متوسطي بيف االختبلؼ في تتعمؽ
 بػاقي وكانػت والمجموعػة، الجػنس بػيف لمتفاعػؿ تعػزى والثالثػة لمجػنس، تعػزى فكانػت الثانية الفرضية أما

 التجريبيػػػة المجموعػػػة بػػػيف الرياضػػػية المسػػػػدلة حػػػؿ اسػػػتراتيجيات عمػػػى التػػػدريب بػػػدثر تتعمػػػؽ الفرضػػػيات
  .لئلناث أو لمذكور سواءً  الضابطة والمجموعة

 المجموعػػة طمبػػة عبلمػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية داللػة ذات فػػروؽ وجػػود: إلػػى الدراسػػة نتػػائ  أظيػرت
 عمػػػى لمتػػػدريب تعػػػػزى البعػػػػدي، التحصػػػيؿ اختبػػػار فػػػي الضػػػابطة المجموعػػػة طمبػػػة وعبلمػػػات التجريبيػػػة

 طػبلب عبلمػات متوسػطي بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػروؽ ووجود الرياضية، المسدلة حؿ استراتيجيات
 الداللػػػػػة ذات الفػػػػػروؽ إلػػػػػى باإلضػػػػػػافة الضػػػػػابطة، المجموعػػػػػة طػػػػػبلب وعبلمػػػػػات التجريبيػػػػػة المجموعػػػػػة
 فػي الضػابطة المجموعػة فػي والطالبػات التجريبيػة المجموعػة طػبلب عبلمػات متوسػطي بيف اإلحصائية

 حػؿ اسػتراتيجيات عمػى لمتػدريب تعػزى التجريبيػػة، المجموعػػة طػػبلب ولصالو البعدي، التحصيؿ اختبار
 عبلمػػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود النتػػػائ  أظيػػػرت كمػػػا .الرياضػػػية المسػػػدلة
 الداللػػػػػة ذات الفػػػػػروؽ إلػػػػػى باإلضػػػػػافة الضػػػػػابطة، المجموعػػػػػة وطالبػػػػػات التجريبيػػػػػة المجموعػػػػػة طالبػػػػػػات

 فػػػػي الضػػػػابطة المجموعػػػة وطػػػبلب التجريبيػػػة المجموعػػػة طالبػػػات عبلمػػػات متوسػػػطي بػػػيف اإلحصػػػائية
 حػػؿ اسػتراتيجيات عمػى لمتػدريب تعزى التجريبية، المجموعة طالبات ولصالو البعدي، التحصيؿ اختبػار
 .الرياضية المسدلة

 طػػػػبلب عبلمػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ عػػػف أيضػػػاً  النتػػػائ  وكشػػػفت
 وجػود وعػػدـ البعػدي، التحصػيؿ اختبػار فػي التجريبيػة المجموعػة طالبػات وعبلمػات التجريبية المجموعة

 طالبػػػػػات وعبلمػػػػات الضػػػابطة المجموعػػػة طػػػبلب عبلمػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ
 داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػود عػػػػدـ إلػػػػػػى إضػػػػػػافة البعػػػػػػدي، التحصػػػػػػيؿ اختبػػػػػػار فػػػػػػي الضػػػػػػابطة المجموعػػػػػػة
 فػػي الضػػابطة المجموعػػة طمبػػة وعبلمػػات التجريبيػػػة المجموعػػػة طمبػػػة عبلمػػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية
 .والمجموعة الجنس بػيف لمتفاعؿ أو لمجنس، تعزى البعدي التحصيؿ اختبار

 (2010وعالم )الخالق عبد 

 اآلخػريف مػع التواصػؿ وميػارات بػالنفس، الثقػة: االرتباطيػة بػيف العبلقػة بحػث إلػى ىػدفت ىػذه الدراسػة
االرتبػاطي،  الوصفي المني  الدراسة استخدمت وقد عاـ. بشكؿ أفراد المجتمع األصدقاء، الحياة، شريؾ

 عينػة مػف المعمومػات كػدداتيف لجمػع بػالنفس الثقػة ومقيػاس التواصػؿ، مقيػاس ميػارات عمػى واعتمػدت
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 وجػود :إلػى وتوصػمت الدراسػة، عامػاً   45أعمػارىـ عػف تقػؿ ال سػيدة،( 135)و رجػبلً  (98) الدراسػة
 اآلخريف. مع العبلقات ببناء الخاصة التواصؿ وميارات الثقة بالنفس، بيف دالة ارتباطيو عبلقة

 (2010السبيعي )

 األرقاـ عد بعض ميارات إكساب في بالمعب التعميـ استراتيجية فاعمية عمى متعرؼل الدراسة ىذه ىدفت
 ذوي مػف تبلميػذ 3العينػة مػف  تكونػت حيػث الفكريػة، اإلعاقػة ذوي التبلميػذ لػدى الرياضػيات مػادة فػي

بسػيطة  فكريػة مػف إعاقػة يعػانوف عاديػة، مدرسػة داخػؿ تربيػة فكريػة ببرنػام  ممتحقػيف الفكريػة اإلعاقػة
 سنوات. 9-7الزمنية ما بيف  أعمارىـ تتراوح

 )تصػميـ باسػتخداـ الباحػث الرياضػيات وقػاـ مػادة حصػص وأثنػاء الفصػؿ الدراسػي فػي الدراسػة أجريػت
 الواحدة، الحالة تصاميـ في األساليب المستخدمة أحد وىو )األشخاص عبر المتعددة القاعدية الخطوط
 فػي بالمعػب التعمػيـ اسػتراتيجيةفاعميػة  لمعرفػة مػدى الباحث إلجراء ىػذه الدراسػة يستخدمو سوؼ والذي
 أظيػرت وقػد الفكرية، اإلعاقة ذوي التبلميذ الرياضيات لدى مادة في األرقاـ بعض ميارات عد إكساب
ميارة  الفكرية اإلعاقة ذوي التبلميذ إكساب و بالمعب التعميـ بيف إيجابية وظيفية عبلقة ىناؾ أف النتائ 
 .بيا واالحتفاظ الرياضيات مادة في األرقاـ عد ميارة اكتساب مف التبلميذ جميع تمكف إذ العد،

 ( 2012) محمود
أكدت عمى فاعمية برنام  مقترح قائـ عمى مفيوـ التكامؿ في تنمية تقنيات الطباعػة اليدويػة والتحصػيؿ 
فػػي الرياضػػيات لػػدى الطػػبلب المعػػاقيف ذىنيػػا القػػابميف لمػػتعمـ وقػػد تضػػمنت الدراسػػات المرتبطػػة بإعػػداد 

التػػػي تعتمػػػد عمػػػى ات والدراسػػػالخاصػػػة  التربويػػػة فػػػي التربيػػػة الفنيػػػة التربيػػػة والبػػػرام الوحػػػدات  وتصػػػميـ
 ومجاؿ الطباعةأسس التصميـ الطباعة ني  التكامؿ في مياديف التعميـ والتي تيتـ بعناصر و استخداـ م

مميػزاتيـ الفرديػة  ورعػايتيـ كػذلؾاليدوية. كما تناولت الدراسة خصائص المعاقيف ذىنيا ومناى  تدىيميـ 
خصػػػائص فنػػػوف األطفػػػاؿ المتخمفػػػيف عقميػػػا. دور مػػػدرس التربيػػػة الفنيػػػة و والخصػػػائص العامػػػة لنمػػػوىـ و 

وخطػػػػػوات الطباعػػػػػة واألدوات والخامػػػػػات واألسػػػػػاليب األدائيػػػػػة لمطباعػػػػػة اليدويػػػػػة والبصػػػػػمات والقوالػػػػػب 
 العيوب.والمميزات و 

 (2012الطراونة والفنيخ )

والتحصػيؿ  االجتمػاعي والتكيػؼ التواصػؿ ميػارات عمػى اسػتخداـ االنترنػت سػمطت الدراسػة حػوؿ أثػر
 الطػبلب مػف وطالبػة طالبػاً  (595) مػف عينة الدراسػة القصيـ، حيث تكونت طمبة جامعة لدى الدراسي

القصػدية، وكمػا  بالطريقػة العينة، وكما لجد الباحث إلى استخداـ الجامعة في اإلنترنت الذيف يستخدموف
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 ؿالمعػد الجامعػة، واعتمػاد طػبلب لػدى االجتمػاعي والتكيػؼ التواصػؿ، مقيػاس ميػارات تػـ اسػتخداـ
 فػروؽ أىميػا وجػودمػف  الدراسة إلى مجموعة مف النتائ  أشارت وقد .التحصيؿ عمى كمؤشر التراكمي

  .اإلنترنت ساعات استخداـ عدد إلى تعزى التواصؿ ميارات مستوى في إحصائية داللة ذات

  (2015القرني )

 والطالبػاتالطػبلب  لػدى التواصػؿ االجتمػاعي مسػتوى ميػارات ىػذه الدراسػة حػوؿ تحديػد تمحػورت
 مستوى في فروؽ وجود مدى تحديد إلى الدراسة ىدفت عبد العزيز، وكما الممؾ جامعة في المنتظميف،

 والحالة التراكمي، والمعدؿ ، والنوع،التالية: التخصص لممتغيرات تبعاً  الشباب ىؤالء لدى ىذه الميارات
وتػـ  .االجتمػاعي التواصػؿ وسػائؿ واسػتخداـ الطػبلب، شػؤوف أنشػطة عمػادة في والمشاركة االجتماعية،

 العزيز عبد الممؾ جامعة في مف المنتظميف، وطالبة طالباً  (434) عشوائية عينة عمى المقياس تطبيؽ
 التواصػؿ ميػارات مسػتوى حصػؿ منيػا أبرزىػا النتػائ ، مػف جممػة إلػى الدراسػة توصػمت بجػدة. وقػد
 داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود تبػػػيف كمػػػا(  2.3) مقػػػداره متوسػػػط عمػػػى الجػػػامعي، الشػػػباب لػػػدى االجتمػػػاعي
( التخصػػص) لمتغيػػر تبعػػاً  اآلخػػريف مػػع التعامػػؿ ميػػارات مسػػتوى فػػي( 0.05)) مسػػتوى عنػػد إحصػػائية
 ميػػارات مسػػتوى فػػي( 0.05) مسػػتوى عنػػد إحصػػائية داللػػو ذات فػػروؽ توجػػدو  العممػػي المسػػار لصػػالو
/  الرمػػزي والتواصػػؿ/  الوجػػو وتعبيػػرات الجسػػد ولغػػة/  واإلقنػػاع والحػػوار التحػػدث( االجتمػػاعي التواصػػؿ
 داللػػػػو ذات فػػػػروؽ توجػػػػد ال -الػػػػذكور لصػػػػالو ،(النػػػػوع) لمتغيػػػػر تبعػػػػاً ( اآلخػػػػريف مػػػػع التعامػػػػؿ وميػػػػارات
 التراكمي المعدؿ لمتغيرات تبعاً  االجتماعي التواصؿ ميارات مستوى في( 0.05) مستوى عند إحصائية

 عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد االجتمػػاعي ؿالتواصػػ وسػػائؿ واسػػتخداـ/  االجتماعيػػة والحالػػة/ 
 عمػػادة أنشػػطة فػػي المشػػاركة) لمتغيػػر تبعػػاً  االجتمػػاعي التواصػػؿ ميػػارات مسػػتوى فػػي( 0.05) مسػػتوى
 .دائمة بصفة يشاركوف الذيف الطبلب لصالو ،(الطبلب شؤوف

 (2017) البراشدية

األلعاب التعميمية في غرس الثقافػة المينيػة لػدى طالبػات  استخداـىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر 
، حيػث تػػـ ( طالبػة66ة الدراسػة القصػدية مػػف )الصػؼ العاشػر بمحافظػة جنػػوب الباطنػة ، وتكونػت عينػػ

شعبتيف مف الصؼ العاشر بمدرسة آسيا بنت مزاحـ لتعميـ األساسي بمحافظة جنوب الباطنة،  استخداـ
التجريبيػػة بطريقػػة عشػػوائية ، وتكونػػت كػػؿ مػػف المجموعػػة الضػػابطة المجموعػػة الضػػابطة و  اختيػػاروتػػـ 
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تحصيمي حوؿ الثقافة المينية ، وتـ تصميـ ستة  اختبارطالبة ، وكانت أداة الدراسة  33والتجريبية مف 
ألعػػاب تتعمػػؽ بالثقافػػة المينيػػة ، وتػػـ تطبيقيػػا عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة فقػػط ، أمػػا المجموعػػة الضػػابطة 

النتػائ  وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي مسػتوى الثقافػة  واضيع بطريقة تقميدية ، وأظيرتدرست نفس الم
 المينية ولصالو المجموعة التجريبية.

 (2017الخطيب )

لعمميػػة لػػدى المفػػاىيـ الرياضػػية وا اكتسػػابأثػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي  استقصػػاءىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى 
اختبػار المفػاىيـ ، وكانت أداة الدراسة عبارة المني  شبو التجريبياستخداـ ، وتـ أطفاؿ الروضة باألردف

، وكػاف مػف أىػـ النتػائ  تفػوؽ المجموعػة عمػـ يعتمػد عمػى الػدراما التعميميػة، وتـ تدليؼ دليػؿ لممالرياضية
المفاىيـ الرياضية والعممية وكذلؾ عدـ وجود فروؽ دالػة  اختبارالتجريبية عمى المجموعة الضابطة في 

 المفاىيـ الرياضية والعممية بيف األطفاؿ اختبارا تعزى لمجنس في إحصائي

 : التعقيب عمى الدراسات السابقة2.5.2

كالمعػب والتمثيػؿ والقصػص واسػتخداـ وسػائؿ  :تناولت مختمؼ الدراسات السابقة أثر األنشطة الحياتية-
فػػي تحسػػيف مسػػتوى الػػتعمـ والتحصػػيؿ الدراسػػي، واشػػتممت عمػػى أنػػواع مختمفػػة مػػف األنشػػطة  االتصػػاؿ
 الحياتية.

اعتمدت الدراسات السػابقة فػي بنػاء أدوات الدراسػة عمػى المراجػع والخبػرة والمبلحظػات الميدانيػة وذلػؾ -
 وفقا لمراحؿ التعميـ والميارات المطموب بحثيا.

مختمفة تمثمت في االسػتبانة وبطاقػات المبلحظػة الصػفية   لدراسػة  استخدمت الدراسات السابقة أدوات-
 أثر الميارات الحياتية في التحصيؿ الدراسي.

 استخدمت غالبية الدراسات المني  التجريبي.-

ميػػػػارة االنترنػػػػت واسػػػػتخداـ الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة ووسػػػػائؿ  السػػػػتخداـأظيػػػػرت الدراسػػػػات السػػػػابقة أثػػػػر -
الػػػتعمـ والتحصػػػيؿ الدراسػػػي وظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي دراسػػػة الطراونػػػة والفنػػػيخ االتصػػػاؿ عمػػػى تحسػػػيف مسػػػتوى 

( إلػى وجػود عبلقػة عكسػية 2006( فيمػا أشػارت دراسػة عبػد المجيػد )2012) محمود( ودراسة 2012)
فػي  ( إلػى عػدـ وجػود أثػر2003بيف معدؿ استخداـ االنترنت وميارة التعاوف، وأشارت دراسػة الػدريس )

 اب بعض المفاىيـ الرياضية.استخداـ االنترنت عمى اكتس
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أظيػػػرت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى أثػػػر الػػػتعمـ بالمعػػػب بدشػػػكالو المختمفػػػة عمػػػى تحسػػػيف مسػػػتوى الػػػتعمـ -
 ،(1988سػتة ) (، وأبػو1986فػي دراسػة الطػوب ) واكتساب الطالػب لميػارات جديػدة، وظيػر ذلػؾ جميػاً 

والسػػبيعي  ،(2007والعتػػوـ ) ،(2007وبشػػير ) ،(2000وخميػػؿ ) ،(1997الزيػػاتي )و  ،(1991) مػػرو 
 .(2017( والبراشدية)2017والخطيب ) (2010)

  الدراسات األجنبية 2.5.3

 (,Zentall and Ferkis 1993) زينتال وفيركز دراسة

تمحورت الدراسة حوؿ موضوع إعداد مني  الرياضيات لذوي صعوبات التعمـ، واألشخاص الذيف لػدييـ 
النقػاط إلػى يجػب مراعاتيػا ىػو خصػائص المػتعمـ عنػد النظػر فػي اضطراب مفرط في االنتباه ومػف أىػـ 

وىدفت ىذه الدراسة إلػى معرفػة اإلنجػاز الرياضػي لؤلشػخاص ذوي صػعوبات  الرياضيات،منياج  إعداد
 .واالضطرابات المفرطة في نقص االنتباه أقؿ مف نظرائيـ االنتباه،واضطرابات نقص  التعمـ،

 (Warren, et al, 1994) وآخرون وارين دراسة

 خػبلؿ التػدخؿ مػف المفظيػة العبلقػات واسػتخداـ بإنتػاج المرتبطػة المتغيرات الضوء حوؿ سمطت الدراسة
 لػػدييـ طفػػبل( 11) مػػف مكونػػة بعينػػة الدراسػػة اسػػتعانت حيػػث يػػة،الجماع األلعػػاب باسػػتخداـ البيئػػي

 بيف ما تتراوح جمسات تمقوا حيث شيرا 47  -7 أعمارىـ متوسط العقمي، التخمؼ مف معتدلة مستويات
. الجمػػػاعي المعػػػب مواقػػػؼ خػػػبلؿ مػػػف وذلػػػؾ المحيطػػػة البيئيػػػة المغػػػة عمػػػى لمتػػػدريب أسػػػبوعياً  جمسػػػات 3

 وجػػود أىميػػا مػػف نتػػائ  إلػػى الدراسػػة وتوصػػمت ،شػػيور ثبلثػػة لمػػدة التػػدريبي البرنػػام  جمسػػات واسػػتمرت
 إنتػػاج زيػػادة فػػي تنضػػو العينػػة أطفػػاؿ لػػدى والبعػػدي القبمػػي المغػػوي األداء فػػي إحصػػائيا دالػػة ذات فػػروؽ

 .البيئية المغوية المصطمحات مع والتفاعؿ المفظية العبلقات واستخداـ

 (Kroesbergen and Van Luit, 2003) وفان لويت كورسبرنجدراسة 

حؿ المشكبلت في تعمـ المبادئ والميارات األساسػية لمرياضػيات  استراتيجيةتمحورت ىذه الدراسة حوؿ 
حػػػؿ المشػػػكبلت فػػػي تعمػػػـ  اسػػػتراتيجيةحيػػػث أكػػػدت عمػػػى أىميػػػة اسػػػتخداـ  الخاصػػػة،االحتياجػػػات  لػػػذوي

كمػا بينػت النتػائ  عمػى أىميػة مػدة  االحتياجػات الخاصػة لػذويمرياضػيات المبادئ والميارات األساسػية ل
دور  باعتبارىػا أكثػر الطػرؽ فعاليػة، وأكػدت أيضػا عمػى الػذاتيتعميميـ مػف خػبلؿ الػتعمـ  التعمـ وضرورة

 الحاسب اآللي أثناء تعمميـ الميارات األساسية لمرياضيات.

  



 

32 

 

 (Koosimile, 2004دراسة كوسمايل )

 العالمية، العممية بالمفاىيـ مقارنة التعميـ الطمبة في تجارب إدماج ضعؼ بياف ىدفت ىذه الدراسة إلى
 جؿ يركزوف فالمعمموف المدرسة، خارج اليومية مع الخبرات لمتعامؿ المعمميف أعداد نقص بسبب وذلؾ

 .الحياتية وتجاربيـ بخبراتيـ الطمبة تعمـ ربط كيفية عمى العالمية، وليس العممية المفاىيـ عمى اىتماميـ
 إلى الحاجة يؤكد وىذا والجواب، السؤاؿ ىي الحياتية السياقات المستخدمة لدم  الطريقة أف إلى وتشير
 تحديد الدراسة بضرورة وتوصي بالطمبة، مرتبطة حياتية سياقات عف والمحتوى بالبحث األساليب تغيير
 االجتمػاعي السػياؽ مػع ينسػجـ بشػكؿ لمطمبػة الحياتيػة الخبػرات المنػاى  لػدم  فػي المناسػب المكػاف

 والسياسي. واالقتصادي

 ,Ruijssenaars (Milo, Seegers, 2004) وفيرمياردراساة ميماو وسايجرس وروجساينارس 
and Vermeer, 2004)) 

االحتياجات الخاصة عند تعمميػـ المفػاىيـ  أسموب التعامؿ مع ذويتمحورت ىذه الدراسة حوؿ موضوع 
 ذويفئتػػيف مػػف  وجيػػو التعميمػػات؟ وتناولػػت الدراسػػةتوجيػػو التعمػػيـ أـ ت: دراسػػتيـ بسػػؤاؿ وبػػدأواالرياضػػية 

أثنػػاء تعمميػػـ الجمػػع صػػعوبات الػػتعمـ "  ذوياالحتياجػػات الخاصػػة " فئػػة األطفػػاؿ المتخمفػػيف عقميػػا وفئػػة 
، كمػػا وىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة اآلثػػار االنفعاليػػة لمفئتػػيف محػػؿ الدراسػػة 100والطػػرح والعػػد إلػػى الػػرقـ 

الموجػػػو وأسػػػموب توجيػػػو التعميمػػػات المسػػػتمر مػػػف قبػػػؿ المعممػػػيف  الػػػذاتيباسػػػتخداـ أسػػػموبيف ىمػػػا الػػػتعمـ 
 عمى عممية التعمـ.ائ  الطريقتيف لممتعمميف وبينت الدراسة وجود فروؽ بيف نت

 ,House of Lords Science and Technology)دراساة الماوردات لمعماوم والتكنولوجياا 
Committee, 2006) 

 العمميػة، المفػاىيـ وفيػـ الميػارات، تنمية ودورىا في ،العممية سمطت ىذه الدراسة الضوء عمى األنشطة
 ذي الػتعمـ في اإلسياـ عمى القدرة لدييا العممية األنشطة وأف ،دافعيتيـ وزيادة الطمبة لتحفيز أداة وىي

 يمكػف التػي العامػة الميػارات اكتسػاب فػي ميمػة العمميػة األنشػطة العمػـو واف تطػوير مجػاؿ في المعنى
اليوميػة وتؤكػد الدراسػة عمػى إمكانيػة تغييػر  الطمبػة مشػكبلت مواجيػة قيمػة فػي ذات تصػبو بحيػث نقميػا

عمػى  الطالػب تسػاعد: اآلتيػة بػالخطوات اليػديف تشػغيؿ أنشػطة باسػتخداـ الطمبػة لػدى الخاطئػة المفػاىيـ
 الطالػب عمػى وتجبر الموجودة، الخاطئة المفاىيـ وتتحدى الخاطئة، المفاىيـ واكتشاؼ باألفكار الوعي
 .بيا الصحيحة العممية المفاىيـ واستبداؿ الخاطئة بالمفاىيـ االقتناع عدـ
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 (Ivarsson-Jansson, and Cooper., 2009دراسة افيرسون وكوبر )

 لواقػع المدرسػية المشػابية العمميػة األنشػطة فػي الطمبػة مشػاركة بيػاف أىميػة ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى
 تحديػد مسػؤولياتيـ مػف وتمكػنيـ ؼ،المعنػى، وىػد ذا الػتعمـ وتحفػز الدافعيػة تزيػد ألنيػا وذلػؾ حيػاتيـ،
 الػتعمـ يجػدوف أف الطمبػة أف وتؤكػد الػتعمـ، فػي ميمػة كػدداة التعػاوني الػتعمـ إلػى تشػير كمػا الخاصػة،

 فيو يكوف كنظاـ نشيط المدرسة رؤية يمكف وعندىا العممية، األنشطة مع النظرية تتشابؾ عندما أسيؿ
 .مشتركة ثقافة لتنمية مستمر وتواصؿ تفاعؿ في األعضاء

 (Score, 2009دراسة سكور )

 المعمومات النظرية وربط الميارات لتطوير مفتاح اليديف تشغيؿ موضوع أنشطةتمحورت الدراسة حوؿ 
 األسػئمة لطػرح ومناقشػة فرص توفير خبلؿ مف ومشاركتيـ الطمبة فضوؿ وتعزز العممية، بالمبلحظات

 تسػاعد عمميػة، العػالـ بطريقػة مػع انػدماجيـ وتسػييؿ العممػي، البحػث ميارات وتطور الفيـ، تنمي التي
 .الفيزيائية والمواد والعمميات والبيئة الحية الكائنات عف تعمميـ حوؿ شعور تكويف في الطمبة

 (  &Rohandi & Juson, Mdzain 2010مدزين وروحندي وجوسيو )

 99تناولت الدراسة دم  لغة الطالب اليومية وتجاربو وخبراتو بػالمحتوى األكػاديمي فخمصػت إلػى أف  
جيدة، إذ جعؿ البيئػة الصػفية أكثػر دعمػا لمطمبػة، والمفػاىيـ مف الطمبة رأوا أف المشروع مفيد ليـ بدرجة 

العمميػػة سػػيمة االسػػتيعاب، ألنيػػا متصػػمة بحيػػاتيـ اليوميػػة، وأصػػبو درس العمػػوـ أكثػػر متعػػة وتحػػٍد ليػػـ، 
وخاصة أثناء انخراطيـ في تنفيذ األنشطة، كذلؾ وجد أف لو أثًرا إيجابيا عمى اتجاىػات الطمبػة وميػوليـ 

 ـ العمـو خارج المدرسة وكذلؾ اتجاىاتيـ نحو دراسة العمـو المستقبمية.العممية واستخدا

  King, A 2011)دراسة كينج )
  ، كماالبعدية لمطمبة لبلمتحانات التحصيمية النتائ  عمى الرياضيات تمحورت الدراسة حوؿ اثر ألعاب

 ريفية حكومية مدرسة في األساسي السابع طمبة الصؼ مف مجموعات ثبلث مف الدراسة عينة وتكونت
  (128)تضمنت تجريبية بإجراء دراسة الباحث قاـ األمريكية، المتحدة الواليات في طمنطامنطقة أ في

 إلكترونية عمى لعبة حصموا طالباً  (30) ضمت األولى المجموعة لثبلث مجموعات، تقسيميـ تـ طالباً 
 دوف ولكف عبلجي تعميـ تمقوا طالباً  (32) الثانية ضمت المجموعة العبلجي، التعميـ مف كجزء

 وال عبلجية خطة عمى لـ يحصموا طالباً  (66) تضمنت الثالثة المجموعة أما إلكترونية، استخداـ ألعاب
المجموعة  أف إلى الدراسة توصمت بالتالي أسبوًعا، (18) خبلؿ تـ إجراء الدراسة إلكترونية، ألعاب

 بالمجموعة مقارنة متفوقة نتائجيا اإللكترونية كانت واأللعاب العبلجية لمخطة خضعت التي التجريبية
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 المطبؽ تفوقًا أكثر مف التدريب العبلجي أظيرت الثانية المجموعة وأف والمجموعة الضابطة، المقارنة
 .الضابطة المجموعة عمى

 ( Vos, Nienke, Van Der Meijden, and Henny, 2011دراسة فوس وفان وىيني )
 الدراسػة تكونػت .التعمـ الطالب نحو دافعية إثارة في بالمعب التعمـ إلى التعرؼ عمى أثرىدفت الدراسة 

طالبًا  (128) مف تكونت األولى :مجموعتيف إلى قسموا في ىولندا، مدارس أربع مف طالًبا (235) مف
 والمجموعػة األلعػاب، بنػاء فػي عمػى الػذاكرة اعتمػدت األولػى المجموعػة طػبلب، (107) مػف والثانيػة
 ليػا كػاف ببنػاء األلعػاب قامػت التػي المجموعػة أف النتػائ  أظيػرت وقػد .ألعاب جػاىزة استخدمت الثانية
 اسػتخدمت التػي المجموعػة مػع مقارنػة الػتعمـ فػي أثػر أكبػر وتػرؾ الطالػب دافعية إثارة في األكبر األثر

 .ألعاب جاىزة

 (Swearingen, 2011) دراسة سويرنجن
 وعمى التاسع الصؼ تحصيؿ طمبة عمى اإللكترونية التعميمية األلعاب أثر تقصي دراسة تمحورت حوؿ

 الرياضيات الوطني. امتحاف عمى أدائيـ

 فػي الريفيػة الضػواحي مػدارس مػف الصػؼ التاسػع مػف طالًبػا (280) مػف الدراسػة مجتمػع تكػوف حيػث
 تجريبيػة إلػى مجمػوعتيف وتقسػيميـ عشػوائي بشػكؿ اختيػارىـ وتػـ بالدراسػة تـ إشػراكيـ المتحدة الواليات
 تػـ أسػابيع. (7) اسػتغرقت زمنيػة فتػرة فػي رقميػة لعبػة ومػف ثػـ قبمػي اختبػار توزيػع تػـ ضػابطة، وأخػرى

 ولـ والضابطة، التجريبية بيف المجموعتيف البعدية االختبارات عمى نتائ  أي تظير ولـ تحميؿ البيانات
 بػيف المجمػوعتيف النتػائ  فػي فػروؽ ظيػرت ذلػؾ مػف الػرغـ وعمػى لعامػؿ الجػنس، فػروؽ أي تظيػر

األوضػاع  ذوي الطمبػة أف إذ واالقتصػادية، باألوضػاع االجتماعيػة يتعمػؽ فيمػا والضػابطة التجريبيػة
 واالجتماعيػة االقتصػادية األوضػاع الطمبة ذوي بينما أقؿ، نتائجيـ المنخفضة واالجتماعية االقتصادية
 نتائجيـ أعمى. كانت المرتفعة

 ((Iliev, and D'Angelo, 2014دانجيموا اليف و دراسة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اسػتخداـ أدب األطفػاؿ كدحػد الطػرؽ والوسػائؿ لتنميػة المفػاىيـ 
الرياضػػػية لػػػدى األطفػػػاؿ، ومػػػدى مبلئمتػػػو فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ الرياضػػػية، ومػػػف أدب األطفػػػاؿ التػػػي تػػػـ 

،ااستخداميا االستماع لمقصص ومشاىدة  الرياضػية حيث ساعد ذلؾ األطفاؿ عمى نمػو المفػاىيـ  لرسـو
المفاىيـ الرياضية التي يتـ تعمميا مف خبلؿ القصص مفيـو العػدد ويمكػف لممعممػة  لدى األطفاؿ، ومف

قػػراءة القصػػة بصػػوت عػػاؿ وتحػػوؿ الكائنػػات داخػػؿ القصػػة إلػػى أعػػداد وبالتػػالي تكػػوف القصػػة النابضػػة 
 بالحياة وسيمة لتعمـ بعض المفاىيـ الرياضية.
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 (Dejonckheere, et al. 2014دراسة ديجونتشير واخرون )
حورت ىذه الدراسة حوؿ دور األلعاب الحس حركية في تنمية المفاىيـ الرياضية لدى األطفاؿ، حيث تم

ركزت الدراسػة عمػى دور العػروض الحركيػة والجسػمية فػي تنميػة المفػاىيـ الرياضػة لػدى األطفػاؿ. وعػف 
 لمشكبلتعبلقة دم  فئة المتخمفيف عقميا مع األسوياء أثناء تعمـ بعض المفاىيـ الرياضية وحؿ ا

  Legnard and Austin, 2014) واستينو دراسة ليجنارد 
ىذه الدراسة بدنيا مف الدراسات التي ركػزت عمػى أىميػة تجػارب الحيػاة اليوميػة فػي تعمػـ المفػاىيـ  تميزت

الرياضػػػية لؤلطفػػػاؿ، وكمػػػا وىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى بنػػػاء برنػػػام  ترويحػػػي حركػػػي لتنميػػػة بعػػػض الميػػػارات 
 عمػػى سػػنة وأيضػػا التعػػرؼ 14-9العدديػػة والنمػػو الحركػػي العػػاـ لػػدي األطفػػاؿ المعػػاقيف ذىنيػػا مػػف سػػف 

شػػكؿ األعػػداد ومفيوميػػا، والنمػػو الحركػػي العػػاـ متمػػثبل فػػي كػػؿ مػػف : تػػدثير ىػػذا البرنػػام  عمػػى كػػؿ مػػف
البرنػام   أىميػا: تػدثيرحيث توصػمت الدراسػة لعػدة نتػائ   الحركات االنتقالية وميارات التحكـ في أدائو.

 عمػىير البرنػام  الحركػي وأيضا تدثالعددية مف حيث الشكؿ والمفيـو  الميارات عمىالترويحي الحركي 
 ميارات النمو الحركي العاـ.

 : األجنبيةالتعقيب عمى الدراسات  3.2.5
واسػتخداـ وسػائؿ والتمثيػؿ والقصػص  الحياتية: كالمعبتناولت مختمؼ الدراسات السابقة أثر الميارات -

أنػواع مختمفػة مػف اشػتممت ىػذه الدراسػات عمػى  ،االتصاؿ في تحسيف مستوى التعمـ والتحصيؿ الدراسي
 الميارات الحياتية

، واأللعػػػاب الحػػػس مػػػف األلعػػػاب كاأللعػػػاب اإللكترونيػػػةاشػػػتممت ىػػػذه الدراسػػػات عمػػػى أنػػػواع مختمفػػػة  - 
 وألعاب الرياضيات حركية،

والخبػػػػػػرة العمميػػػػػػة، عمػػػػػػى المراجػػػػػػع المختمفػػػػػػة اعتمػػػػػػدت الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة فػػػػػػي بنػػػػػػاء أدوات الدراسػػػػػػة -
 الميدانية وذلؾ وفقا لمراحؿ التعميـ والميارات المطموب بحثيا. والمبلحظات

الػػػتعمـ بالمعػػػب بدشػػػكالو المختمفػػػة عمػػػى تحسػػػيف مسػػػتوى الػػػتعمـ  أثػػػرأظيػػػرت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى -
 )اليػؼ (، و2014واخػروف  )ديجونتشػير دراسػة لميارات جديدة، وظير ذلؾ جميػا فػيواكتساب الطالب 
 (1994 وأخروف، )واريفو ،(2011)كين ، و ،(2011فوس، )(، و2014ونيفيف وفرانؾ 

ي فػػي الحيػػاة عمػػى تحسػػيف الػػتعمـ وظيػػر ذلػػؾ فػػ ةخػػراط الطمبػػنر اأظيػػرت الدراسػػات السػػابقة عمػػى أثػػ-
 (2004( و)كوسمايؿ، 2009افيرسوف، )( و2014،واستيف دراسة )ليجنارد

مسػػػػتوى التعمػػػػيـ ورفػػػػع معػػػػدؿ ثػػػػر اسػػػػتخداـ االنترنػػػػت فػػػػي تحسػػػػيف أظيػػػػرت الدراسػػػػات السػػػػابقة عمػػػػى اَ -
 .(2011التحصيؿ الدراسي، وظير ذلؾ في دراسة )سويرنجف، 
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 الفصاااااااال الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة1.3

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمني  الدراسة ووصفًا لمجتمع الدراسة وعينتيا كما يشػمؿ عمػى توضػيو عػف 
األدوات )بنائيػػػا، صػػػدقيا، ثباتيػػػا( كمػػػا يشػػػمؿ عمػػػى متغيػػػرات الدراسػػػة المػػػادة العمميػػػة والػػػدليؿ ويشػػػمؿ 

 واجراءات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات واستخراج النتائ  اإلحصائية.
 منيج الدراسة  3،2

بلزمػة استخدمت الباحثػة المػني  التجريبػي بتصػميـ شػبو تجريبػي فػي دراسػتيا لمحصػوؿ عمػى البيانػات ال
األنشطة الحياتية في تنمية الميارات الرياضػية وميػارات التواصػؿ االجتمػاعي لػدى  استخداـلدراسة َأثر 

 طمبة الصؼ األوؿ األساسي.

 مجتمع الدراسة وعينتيا  3،3

يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طمبػػة الصػػؼ األوؿ فػػي المػػدارس األساسػػية فػػي مديريػػة قباطيػػة عػػف 
 (1700وطالبة حيث بم  عدد الطبلب ) اً ( طالب3500)والبال  عددىـ  2018/  2017العاـ الدراسي 

( 35نػاث )إطالبة منيا شعبة و  طالباً ( 58اشتممت الدراسة عمى ) طالبة فيما (1800) والطالبات اً طالب
فػػي الصػػؼ األوؿ فػػػي مدرسػػة بنػػات جبػػع األساسػػية الشػػرقية والعينػػػة  اً ( طالبػػ23)ذكػػور طالبػػة وشػػعبة 

 كوف الباحثة تعمؿ في ىذه المدرسة.قصدية 
  المادة العممية والدليل 4.3

إنػػو  :يشػػكؿ دليػػؿ المعمػػـ رديفػػًا لممعمػػـ فػػي تدديتػػو لؤلىػػداؼ المقػػررة فػػي المنيػػاج المدرسػػي، ويمكػػف القػػوؿ
مرشد يستعيف بو المعمـ في تطويع وتسييؿ الخبػرات التعميميػة التعمميػة المنصػوص عمييػا فػي المنيػاج، 

َأىمية دليؿ المعمـ وتكمف  يانا عمى تسمية الدليؿ بكتاب المعمـ تمييزًا لو عف كتاب الطالب،واصطمو َأح
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فػي عبلقتػػو التكميميػة مػػع الكتػاب المدرسػػي، فيػو ميسػػر ومسػػيؿ لمػا جػػاء فػي الكتػػاب، ويتضػو ىػػذا مػػف 
 .شتمؿ عمييا الدليؿيالمكونات التي 

الكتاب المدرسي ودليؿ المعمـ وتوضو األىداؼ التي يشتمؿ ىذا الدليؿ عمى مقدمة توضو العبلقة بيف 
 يعمؿ الدليؿ عمى تحقيقيا

ثـ ينطمػؽ الػدليؿ إلػى عػرض الخطػة التػي يػتـ فييػا توزيػع الحصػص وتوضػيو الحصػص التػي يحتاجيػا 
 .تنير الطريؽ اماـ المعمـ في التوزيع الزمني لمحصص ألنياوىذه الخطة ميمة جدا  درس،كؿ 

ثـ يبدا الدليؿ بعرض مجموعػة مػف االرشػادات والتعميمػات التػي يجػب عمػى المعمػـ قراءتيػا ليػتمكف مػف  
 مطموب.وكذلؾ ليتمكف المعمـ مف تنفيذ المادة العممية كما ىو  ،ليا االستفادة مف محتويات الدليؿخبل

يػتـ تعمميػا بواسػطة ثـ ينطمؽ الدليؿ بعرض المادة العممية التي تشتمؿ عمػى دروس الوحػدة التػي سػوؼ 
عمػػاؿ التػػي يقػػـو بيػػا الطالػػب ـ صػػياغة ىػػذه االنشػػطة بنػػاء عمػػى األنشػػطة واألانشػػطة حياتيػػة، حيػػث تػػ

نشػطة البيػع والشػراء وفػي ىػذه ى المسػابقات وأخبلؿ ممارساتو اليومية فكانت بعض االنشطة تشتمؿ عمػ
  : مواضيع الوحدة ىي الدراسة قامت الباحثة بتدليؼ وحدة دراسية التي تنوي تدريسيا وكانت

 الترتيػب ،20،المقارنػة لؤلعػداد حتػى 20،العػدد السػابؽ لؤلعػداد حتػى 19العػدد التػالي لؤلعػداد حتػى (
  والقيمة المنزلية والصورة الموسعة( 20، الترتيب التنازلي لؤلعداد حتى 20التصاعدي لؤلعداد حتى 

دليػػػؿ المعمػػػـ ليسػػػيؿ عمػػػى  يؼلؾ يجػػػب تػػػدليػػػة لػػػذوتػػػـ تػػػدليؼ ىػػػذه الوحػػػدة اعتمػػػادًا عمػػػى األنشػػػطة الحيات
 .االستراتيجيةالمعمميف تطبيؽ مثؿ ىذه 

الػػدليؿ بعػػرض التحضػػير لمحصػػص اليوميػػػة الػػذي يشػػتمؿ عمػػى األىػػداؼ السػػموكية التػػي يجػػػب  ثػػـ بػػدأ
وكػػذلؾ  ،عمميػػة التػػدريس ر دور كػػؿ مػػف المعمػػـ والطالػػب أثنػػاءثػػـ يوضػػو التحضػػي ،تحقيقيػػا فػػي الحصػػة

سػػاليب التقػػويـ أ ؾوكػػذل الحصػػو،ؼ يػػتـ اسػػتخداميا فػػي يعػػرض التحضػػير المصػػادر والوسػػائؿ التػػي سػػو 
 األىداؼ.التي سيتـ الحكـ مف خبلليا عمى تحقيؽ 

وراؽ العمػؿ التػي سػػيتـ تنفيػذىا اثنػاء شػرح المػادة بطريقػة األنشػطة الحياتيػػة وكػذلؾ يحتػوي الػدليؿ عمػى أ
 .تقييمية لنتدكد مف تحقيؽ األىداؼوىذه اوراؽ العمؿ تكوف 

ولكػف يبلحػػظ أف  ،ف الجيػود التػي تبػذؿ فػي بنػاء دليػؿ المعمػـ كبيػرة جػداً عمػى التوضػيو السػابؽ فػإ وبنػاء
)إننػا نعػرؼ كيفيػو صػياغة : ويكػاد لسػاف حػاليـ يقػوؿ ،بعض المعمميف يتشككوف في جػدواه بالنسػبة ليػـ

ونسػتخدميا  ،طػط النشػاط وكيػؼ نختػار الوسػيمةونعػرؼ كيػؼ نخ ،ونعػرؼ كيػؼ نػدرس ،أىداؼ دروسنا
وأف ذلؾ الػدليؿ لػيس سػوي جيػد  ،ونعرؼ كيؼ نقوـ وغير ذلؾ مف متطمبات المواقؼ التدريسية اليومية

يعػػرؼ الكثيػػر  (وخاصػػة المبتػػدئ) إذ أف المعمػػـ ،أف مثػػؿ ىػػذا القػػوؿ ينطػػوي عمػػي خطػر محقػػؽ ،ضػائع(
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بحاجػػو مؤكػػده  يػػا عمػػى المسػػتوي اإلجرائػػي لػػذلؾ ىػػووالقميػػؿ من ،مػػف ىػػذه األمػػور عمػػي المسػػتوي النظػػري
إذا أف خبراتػو  ،وحتى المعمـ قػديـ العيػد بالمينػة فػي حاجػو أيضػا إلػي دليػؿ مػف ىػذا النػوع ،لدليؿ يرشده

وخاصػػة أف المػػني  فػػي عممياتػػو متغيػػره بصػػوره  ،بػػؿ تؤكػػدىا ،إليػػو عػػدـ حاجتػػوبمينػو التػػدريس ال تعنػػي 
 تطمبيػاإلػي معرفػو ظػواىر ذلػؾ التغيػر وأدواره الجديػدة التػي  المعمـ في حاجػة ماسػةوبذلؾ فدف  ،مستمرة

لجػوىر العمػؿ التربػوي  اقػع جيػد ضػروريبػؿ ىػو فػي الو  ،ضائعاً  ف دليؿ المعمـ ال يمثؿ جيداً ومف ثـ فإ
تمػؾ  والعبلقػات بػيف ،فالمعمـ يرجع إليو لفيـ فمسفو المني  المدرسي والمصادر التي اشتقت منيا أىدافػو

عمػى نمػاذج عديػدة مػف ي  األخػرى كمػا يرجػع إليػو ليتعػرؼ األىػداؼ بمسػتوياتيا المختمفػة بعناصػر المػن
نماء جوانب التعميـ المختمفة وكذلؾ األمر بالنسبة ألسػاليب التقػويـ  ،إعداد الدروس وتخطيط األنشطة وا 

لتي تستيدؼ كميا تطوير أدائو كما يعرؼ الكثير والمتنوع مف األخبار واالتجاىات والتجارب ا ،المختمفة
 .التربوي

مػػف مكونػػات المػػني  الدراسػػي  دليػػؿ المعمػػـ مكونػػاً  اعتبػػار إلػػىومػػف ىػػذا كمػػو يتضػػو السػػبب الػػذي دفعنػػا 
 .عمى الرغـ مف إغفاؿ الكثيريف ليذه الحقيقة عند معالجتيـ لقضايا المني  الدراسي وعممياتو

 الدراسة  واتأد 5.3

بعد االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقػة بمشػكمة الدراسػة، واسػتطبلع رأي عػدد مػف 
المعممػػيف والمعممػػات عػػف طريػػؽ المقػػاببلت الشخصػػية ذات الطػػابع غيػػر الرسػػمي قامػػت الباحثػػة ببنػػاء 

 .االجتماعيلقياس ميارات التواصؿ  واستبانةأداتي لمدراسة بطاقة مبلحظة لقياس الميارات الرياضية 

 بطاقة المالحظة  1.5.3

إلعػػػداد بطاقػػػة المبلحظػػػة البلزمػػػة لدراسػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ أنشػػػطة حياتيػػػة فػػػي تنميػػػة الميػػػارات الرياضػػػية 
 : الخطوات اآلتية وميارات التواصؿ االجتماعي لدى طمبة الصؼ األوؿ تـ إتباع

ع الدراسػػة وخاصػػة مػػا يتعمػػؽ بالميػػارات فػػي الدراسػػات مراجعػػة الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػو *
 األخرى.

 33احتػػوت بطاقػػة المبلحظػة عمػػى سػػبعة أبعػاد أساسػػية تحتػػوي عمػػى  :تحديػد أبعػػاد بطاقػػة المبلحظػة *
 عبارة فرعية يمكف مبلحظتيا في أداء الطالب في الصؼ األوؿ األساسي. 
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 الفرعية الموجودة بيا.أبعاد بطاقة المالحظة وعدد العبارات : 2.3جدول 
 عدد العبارات الفرعية األبعاد لمبطاقة
 5 العدد التالي
 5 العدد السابؽ

 5 المقارنة
 5 الترتيب التصاعدي1

 5 الترتيب التنازلي
 3 القيمة المنزلية

 5 الصورة الموسعة
تػـ وضػع  يحتػوي الجػزء األعمػى مػف بطاقػة المبلحظػة عمػي اسػـ الطالػب ثػـ: شكؿ بطاقػة المبلحظػة -

عبػػارة فرعيػػة مقسػػمة عمػػى األبعػػاد السػػبعة لبطاقػػة المبلحظػػة، وىػػذه العبػػارات الفرعيػػة الموجػػودة  33
 دييػػػا الطالػػػب أثنػػػاء عمميػػػة التػػػدريسببطاقػػػة المبلحظػػػة قػػػد تػػػـ صػػػياغتيا فػػػي صػػػورة إجرائيػػػة قػػػد يؤ 

 .(1)ممحؽ
مي لتقدير مسػتويات الطمبػة استخدمت الباحثة التقدير الك : التقدير الكمي ألداء الطمبة عمى البطاقة -

، 1) : مسػتويات لتقػدير الػدرجات وىػي ةفي أداء كؿ ميارة في بطاقة المبلحظة، وذلؾ بػاقتراح ثبلثػ
( 2( بػػػدف الطالػػػب المعمػػػـ أدى الميػػػارة بدرجػػػة ضػػػعيفة، أمػػػا التػػػدرج )1(، بينمػػػا يشػػػير التػػػدرج )3، 2

( إلػى أف الطالػب 3فيشير إلى أف الطالب المعمػـ أدى الميػارة بدرجػة متوسػطة، بينمػا يشػير التػدرج )
ة العتقػاد الباحثػة وقػد تػـ االعتمػاد عمػى مسػتويات التقػدير السػابق، لمعمـ أدى الميارة بدرجػة مرتفعػةا

بمناسبتيا لطبيعة الميارات المراد مبلحظتيػا، ولموافقػة المحكمػيف عمػى التقػديرات السػابقة فػي خطػوة 
 .ضبط البطاقة

 : صدق بطاقة المالحظة 1.1.5.3

بحيػػػث تضػػػمنت ىػػػذه المرحمػػػة عػػػرض بطاقػػػة  :أوال / تػػػـ عػػػرض القائمػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف
( مػف المتخصصػيف فػي مجػاؿ المنػاى  وطػرؽ التػدريس لبلسػتفادة 10المبلحظة عمى عػدد مكػوف مػف )

مػف آرائيػـ وتوجييػػاتيـ بخصػوص صػدؽ البطاقػػة وسػبلمتيا وقػػد كانػت آراء المحكمػيف تشػػير تقريبػا إلػػي 
  : ياصدؽ البطاقة وسبلمتيا ولـ يقدموا إال بعض المبلحظات أىم

 حذؼ مجموعة مف العبارات التي ال يمكف مبلحظتيا.*
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التخمص مػف العبػارات المركبػة والغامضػة، وبالتػالي تػـ إعػادة صػياغتيا فػي صػورة بسػيطة *
 يسيؿ مبلحظتيا. 

 طوؿ بطاقة المبلحظة، وبالتالي تـ حذؼ بعض العبارات التي ال يصمو تطبيقيا.*

 بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف األبعاد. ةالباحث توقام :االتساؽ الداخمي / صدؽثانيا 

 معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة :2.3جدول 

الدرجػة الكميػة  ( أف جميع أبعاد البطاقة مرتبطة ارتباطًا ذو داللة إحصائية مع2.3يتضو مف الجدوؿ )
 عمى صدؽ األداة.ؿ لمبطاقة، وىذا يد

 :ثبات بطاقة المالحظة 2.1.5.3
( طالبػة 16لحساب معامؿ ثبات البطاقة، تػـ تطبيقيػا مػف قبػؿ الباحثػة بنفسػيا، عمػى عينػة مكونػة مػف )

األوؿ األساسي وذلؾ في مدرسة بنات ميثموف األساسية، وتـ حساب  شعب الصؼمف شعبة أخرى مف 
        : COOPER ثبات حسب معادلة كوبر

 : وتـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المرتيف عف طريؽ استخداـ المعادلة التالية

 عدد مرات االتفاؽ                          
  100×    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة االتفاؽ 

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات عدـ االتفاؽ                    
  : النحو التالي بيف نسبة االتفاؽ بيف المرتيف عمىي (4.3)والجدوؿ 

 

 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط أبعاد البطاقة الرقـ
 0.01دالة عند  0.85 العدد التالي 1
 0.01دالة عند  0.80 العدد السابؽ 2
 0.01دالة عند  0.79 المقارنة 3
 0.01دالة عند  0.81 الترتيب التصاعدي 4
 0.01دالة عند  0.74 الترتيب التنازلي 5
 0.01دالة عند  0.86 القيمة المنزلية 6
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 نتائج ثبات بطاقة المالحظة 3.3جدول 

 نسبة االتفاق أبعاد البطاقة
 0.735 التالي العدد

 0.802 العدد السابؽ
 0.758 المقارنة

 .8010 الترتيب التصاعدي
 .7200 الترتيب التنازلي
 .7650 القيمة المنزلية

 .7630 النسبة المئوية لمثبات الكمي لجميع عبارات بطاقة المبلحظة
وىػذه  .7200 وأقػؿ نسػبة اتفػاؽ كانػت .8020نسػبة اتفػاؽ كانػت  ىأف أعمػ (3.3)يتضو مػف الجػدوؿ 

وكانػػػت النسػػػبة المئويػػػة لمثبػػػات الكمػػػي لجميػػػع العبػػػارات الموجػػػودة ببطاقػػػة المبلحظػػػة  جيػػػدة، النسػػػب تعػػػد
 وىي نسبة مقبولة لمثبات الكمي لبطاقة المبلحظة.  .7630

 كيفية تطبيق بطاقة المالحظة3.1.5.3

وىػػذه  ،األنشػػطة الحياتيػػةعػػف طريػػؽ  فػػي البدايػػة تػػـ تقسػػيـ بطاقػػة إلػػى الػػدروس التػػي سػػوؼ يػػتـ تدريسػػيا
والترتيػػػب والمقارنػػة، ، 20، والعػػدد السػػػابؽ لؤلعػػداد حتػػػى 20الػػدروس ىػػي العػػػدد التػػالي لؤلعػػػداد حتػػى 

وتػػـ تقسػػيـ كػػؿ درس إلػػى ميػػارات  والصػػورة الموسػػعة المنزليػػة،والترتيػػب التنػػازلي، والقيمػػة  التصػػاعدي،
ميػارات  5ميػارات فرعيػة، والمقارنػة  5سػابؽ ميارات فرعية، والعػدد ال 5حيث كاف لمعدد التالي  ،فرعية
 3ميػارات فرعيػة ، والقيمػة المنزليػة  5ميارات فرعية ، والرتيب التنازلي  5والترتيب التصاعدي  ،فرعية

فػػإذا  ،توكػػؿ ميػارة فرعيػة مقسػمة لػثبلث مسػتويا،ميػارات فرعيػة  5ميػارات فرعيػة ، والصػورة الموسػعة 
ذا أجاب عػف مسػتوييف عبلمات  3 يحصؿمستويات  3 أجاب الطالب عف ذا يحصػؿ ، وا  عبلمتػيف ، وا 

عبلمة واحدة ، ففي العدد التػالي مػثبًل قػراءة األعػداد تدخػذ عبلمػة عمى  يحصؿأجاب عف مستوى واحد 
تجاه كتابة األعداد والطريقة الصحيحة وقراءة األعداد مع ا ،تدخذ عبلمتيفالكتابة  واتجاهوقراءة األعداد 
 تـ تعبئة البطاقة لكؿ طالب لوحده.التعامؿ مع باقي الميارات ، ويعبلمات وىكذا يتـ  3لمكتابة تدخذ 
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 : االستبانة 2.5.3

 : اآلتيةقامت الباحثة ببناء االستبانة وفؽ الخطوات 
ميػػػػارات التواصػػػؿ مػػػػع المعمػػػـ، ميػػػػارات : تحديػػػد المجػػػاالت األساسػػػػية التػػػي شػػػػممتيا االسػػػتبانة وىػػػي -

 االستماع في الصؼ، ميارات التعاوف مع األقراف.
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -
 إعداد االستبانة في صورتيا األولية  -

 صدق االستبانة  1.2.5.3

 : تيفي صورتيا األولية لتحكيميا ولمتدكد مف صدقيا كاآل االستبانةقامت الباحثة بعرض 

( مػف أسػاتذة جامعػات ومعممػيف وذوي 3( مف المحكميف التربوييف )ممحػؽ10)عرض االستبانة عمى  -
 اختصاص.

(، موزعػػة عمػػى 2)ممحػػؽ ( فقػػرة28راء المحكمػػيف أصػػبحت بصػػورتيا النيائيػػة مكونػػة مػػف )آخػػذ أوبعػػد -
عػػارض(، ، حيػػث أعطػػى لكػػؿ فقػػرة وزف مػػدرج وفػػؽ سػػمـ متػػدرج ثبلثػػي )موافػػؽ، محايػػد، مثبلثػػة مجػػاالت

( 28– 104بػػػػذلؾ تنحصػػػػر درجػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )(، و 1 2، 3وأعطيػػػػت األوزاف التاليػػػػة )
 درجة.

 يبين عدد فقرات االستبانة حسب كل بعد من أبعادىا 4.3جدول 

 عدد الفقرات المجال
 8 ميارات التواصؿ مع المعمـ
 10 ميارات االستماع في الصؼ
 10 ميارات التعاوف مع األقراف

 ثبات االستبانة  2.2.5.3

( طالبػة 16، تـ تطبيقيا مف قبؿ الباحثة بنفسيا، عمى عينة مكونػة مػف )ستبانةلحساب معامؿ ثبات اإل
مف شعبة أخرى مف شعب الصؼ األوؿ األساسػي وذلػؾ فػي مدرسػة بنػات ميثمػوف األساسػية ثػـ تدكػدت 

ألفػػا، حيػػث بمػػ  معامػػؿ الثبػػات  كػػرو نبػػاخ الباحثػػة مػػف ثبػػات أداة الدراسػػة )االسػػتبانة( باسػػتخداـ معادلػػة
 (، وكانت النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي بدغراض الدراسة.0.91)
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 االستبانة تطبيقكيفية 3.2.5.3

 مجػاالت 3 عمػى تحتػوي االسػتبانة كانػت ،حيػث وثباتيػا صػدقيا مػف والتحقؽ االستبانة بناء اكتماؿ بعد
 مجػاؿ ففػي األقػراف مػع التعػاوف وميػارة الصػؼ، فػي االسػتماع وميػارة المعمػـ، مػع االتصػاؿ ميػارة وىي
 األقػراف بػيف التعػاوف ،وميػارة فقػرات 10 بالصػؼ االسػتماع ،وميارة فقرات 8 المعمـ مع االتصاؿ ميارة
 ومحايػػػد موافػػػؽ، مسػػػتويات لػػػثبلث مقسػػػمة فقػػػرة وكػػػؿ فقػػػرة، 28 الفقػػػرات عػػػدد تكػػػوف فبػػػذلؾ فقػػػرات 10

 تتػػراوح وبػػذلؾ، واحػػدة عبلمػػة ومعػػارض عبلمتػػاف، ومحايػػد عبلمػػات،3 تكػػوف موافػػؽ حيػػث ومعػػارض،
 في فمثبلً  إجابتو حسب الطالب عبلمة وتقدر لوحده طالب كؿ مقابمة وتـ ،28 إلى 104 مف العبلمات

ذا عبلمػات 3 دائمػاً  الطالػب أجػاب المعممػة، مػف المعمومة أفيـ بند ذا عبلمتػاف، تدخػذ أحيانػاً  أجػاب وا   وا 
 . العبارات باقي مع التعامؿ يتـ وىكذا واحدة عبلمة يدخذ نيائياً  المعمومة أفيـ ال الطالب أجاب

 متغيرات الدراسة 6.3

 استخداـ االنشطة الحياتية: المتغير المستقؿ
 الميارات الرياضية وميارات التواصؿ االجتماعي: المتغير التابع

 الدراسة  اجراءات7.3

قامػػػت الباحثػػػة بمراجعػػػة عمػػػادة الدراسػػػات العميػػػا فػػػي جامعػػػة القػػػدس لمحصػػػوؿ عمػػػى كتػػػاب تسػػػييؿ  .1
 .(4 )ممحؽالميمة موجو الى مديرية التربية والتعميـ قباطية 

وبعدما حصمت الباحثة عمى كتاب تسييؿ الميمة مػف عمػادة الدراسػات العميػا توجيػت الباحثػة الػى  .2
صػػػوؿ عمػػػى كتػػػاب تسػػػييؿ الميمػػػة موجػػػو لمدرسػػػة بنػػػات جبػػػع مديريػػػة التربيػػػة والتعمػػػيـ قباطيػػػة لمح

 .(5الثبات)ممحؽاألساسية الشرقية لتطبيؽ الدراسة ومدرسة بنات ميثموف االساسية لتطبيؽ عينة 
مػػػف كتػػػػاب 20الػػػػى  10قامػػػت الباحثػػػة بصػػػػياغة األىػػػداؼ السػػػػموكية وحػػػدة )مقارنػػػة األعػػػػداد مػػػف  .3

 . (6 )ممحؽ( 2018- 2017الرياضيات لمصؼ األوؿ األساسي الفصؿ الثاني )
مػف كتػاب الرياضػيات لمصػؼ  20لػى إ 10حتوى وحدة مقارنة األعداد مف قامت الباحثة بتحميؿ م .4

 .(7 ممحؽ)( 2018- 2017األوؿ األساسي الفصؿ الثاني )
ثػـ قامػت الباحثػة قامت الباحثة بإعداد المادة العممية المناسبة والتػي تعتمػد عمػى االنشػطة الحياتيػة  .5

الدروس الواردة في الوحدة لتتوافؽ مع األنشطة الحياتية مػع توضػيو دور كػؿ مػف المعمػـ بتحضير 
 .(8 ممحؽ) والطالب والمصادر والوسائؿ واساليب التقويـ



 

44 

 

عػػدت الباحثػػة أداتػػي الدراسػػة بطاقػػة المبلحظػػة واالسػػتبانة وعرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف أ .6
 .(3 ممحؽالتعديؿ البلـز ) إلجراء

ثػػة أداتػػي الدراسػػة عمػػى شػػعبة مػػف طالبػػات الصػػؼ األوؿ فػػي مدرسػػة ميثمػػوف األساسػػية طبقػػت الباح .7
 .وذلؾ لتدكد مف ثبات األداتيف مسقط

طبقػػت الباحثػػة التجربػػة عمػػى طمبػػة الصػػؼ األوؿ فػػي مدرسػػة بنػػات جبػػع األساسػػية الشػػرقية حيػػث  .8
اإلنػػاث وشػػعبة  ،وقامػػت الباحثػػة بتػػدريس شػػعبةشػػعبة انػػاث وشػػعبة ذكػػور بنظػػاـ المجموعػػة الواحػػدة 

أداتػي الدراسػة  الذكور خبلؿ فترة تطبيػؽ التجربػة بنفسػيا بعػد أخػذ إذف الجيػات المختصػة ،وطبقػت
جراء التجربة وقامت بتصحيو بطاقة المبلحظة واالستبانة عمى الطمبة قبؿ وبعد إبطاقة المبلحظة 

اإلحصػػػػائية  واالسػػػػتبانة ورصػػػػد العبلمػػػػات وتفريغيػػػػا عػػػػؿ الحاسػػػػوب مػػػػف أجػػػػؿ متابعػػػػة المعالجػػػػات
( لمعمػػػػػـو SPSS)اإلحصػػػػػائية واسػػػػػتخراج النتػػػػػائ  واختبػػػػػار الفرضػػػػػيات باسػػػػػتخداـ برنػػػػػام  الػػػػػرـز 

 .االجتماعية
 .سابقة واقتراح التوصيات المناسبةاستخراج النتائ  تـ مناقشتيا ومقارنتيا مع الدراسات ال دوبع.9

 المعالجة اإلحصائية  8.3

إلدخػاؿ بياناتيػا إلػى جيػاز  والتدكػد مػف صػبلحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا، وذلػؾ تمييػداً  البيانػاتبعد جمع 
جػؿ تحميػػؿ نتػائ  الدراسػة اسػتخدمت الباحثػػة عالجػات اإلحصػػائية المناسػبة، ومػف أالحاسػوب، إلجػراء الم

 :( وفيمػػا يػػدتي المعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمتSPSSالرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة )ٍ 
تػػػـ  المئويػػػة كمػػػاألفػػػا، المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة والنسػػػب  خكػػػرو نبػػػامعادلػػػة الثبػػػات 
   .ANCOVAالتغاير تحميؿ واختبار  لمعينات المستقمة والمترابطةt  راستخداـ اختبا
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 الفصاااااااال الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة 1.4

 دراسػة"تضمف ىذا الفصؿ عرًض لنتائ  الدراسة التي توصمت إلييا الباحثة عف موضوع الدراسػة وىػو 
أثر استخدام أنشطة حياتياة فاي تنمياة المياارات الرياضاية ومياارات التواصال االجتمااعي لادى طمباة 

نػػػػات مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتجابة أفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى أداتػػػػي الدراسػػػػة، وتحميػػػػؿ البياالصااااف األول األساسااااي"، 
 اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا.

 نتائج الدراسة 2.4

 فرضيات الدراسةالنتائج المتعمقة باإلجابة عن  1.2.4

التحقؽ مف صدؽ فرضيات الدراسة مف خبلؿ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تـ
لدرجات الطمبة في االختباريف القبمي والبعدي في اختبار تنمية الميارات الرياضية واختبار تنمية 

لمتدكد مف صحة فرضيات  (ANCOVAميارات التواصؿ االجتماعي، كما تـ استخداـ اختبار )
بطة لمتحقؽ مف صدؽ ار تالدراسة المتعمقة بالجنس، باإلضافة إلى استخداـ اختبار )ت( لمعينات الم

 فرضيات الدراسة األخرى.
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد : )النتااائج المتعمقااة باإلجابااة عاان الفرضااية األولااى .1.2.4

طمبػػة الصػػؼ االوؿ االساسػػي فػػي فػػي المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات ( (α = 0.05مسػػتوى الداللػػة 
 س(اختبار تنمية الميارات الرياضية تعزى لمتغير الجن

 قيـ الستخراج( ANCOVA)التغاير تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
 الداللة مستوى وقيـ المحسوبة( ؼ) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات
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والجدوؿ  لمدراسة، الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية
 .االختبار ىذا نتائ  توضو التالي

 لمميارات الرياضية حسب الجنس (ANCOVA) التغاير (: نتائ  اختبار1.4الجدوؿ )
التباين مصدر  مجموع 

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

( ف) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

القبلي االختبار  0.050 1 0.050 0.312 0.579 

المجموعات بين  0.22 1 0.222 1.441 0.244 

المجموعات داخل  8.613 56 0.154   

المعدل المجموع  8.883 57    

                      (Wilks' Lambda=0.014)   (0.05داؿ عند مستوى )
 دأي أنػو ال توجػد ال توجػ 0.05وىػو أكبػر مػف  0.244اف مسػتوى الداللػة ( 1.4)ؿ الجػدو  مػف يبلحػظ

 ال عمػػى تػػنص والتػػي الصػػفرية الفرضػػية قبػػوؿ يعنػػي وىػػذا ،فػػروؽ فػػي الميػػارات الرياضػػية تعػػزى لمجػػنس
 لػدرجات الحسػابية المتوسػطات فػي ((α = 0.05 الداللػة مسػتوى عنػد إحصائية داللة ذات فروؽ توجد
  (.الجنس لمتغير تعزى الميارات الرياضية تنمية اختبار في االساسي االوؿ الصؼ طمبة

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند : )نيةالثاعن الفرضية  باإلجابةالنتائج المتعمقة 2.2.4
في المتوسطات الحسابية لدرجات طمبة الصؼ االوؿ االساسي في  ((α = 0.05مستوى الداللة 

 .س(تعزى لمتغير الجنالتواصؿ االجتماعي اختبار تنمية ميارات 

 قيـ الستخراج( ANCOVA) التغاير تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
 الداللة مستوى وقيـ المحسوبة( ؼ) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات
والجدوؿ  لمدراسة، الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية

 .االختبار ىذا نتائ  توضو التالي
 الجنس حسب االجتماعيميارة التواصؿ لANCOVA) ) التغاير اختبار نتائ (: 4.2الجدوؿ )

 
التباين مصدر  مجموع 

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

( ف) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

القبلي االختبار  0.030 1 0.030 0.582 0.449 

المجموعات بين  0.051 1 0.051 1.214 0.225 

المجموعات داخل  2.782 66 0.042   

    57 2.863 المعدل المجموع

 (0.05داؿ عند مستوى ) *
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 فػي فػروؽ توجػد ال أنػو أي 0.05 مف أكبر وىو 0.225 الداللة مستوى اف( 2.4) الجدوؿ مف يبلحظ
 توجػد ال عمػى تنص والتي الصفرية الفرضية قبوؿ يعني وىذا، لمجنس تعزى ميارة التواصؿ االجتماعي

 طمبػة لػدرجات الحسػابية المتوسػطات فػي( (α = 0.05 الداللػة مسػتوى عنػد إحصائية داللة ذات فروؽ
 .(الجنس لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في االساسي االوؿ الصؼ

فروؽ ذات داللة إحصائية عند وجد تال : )ثالثةال الفرضية عن باإلجابة المتعمقة النتائج3.2.4
في اختبار تنمية الميارات  المتوسطات الحسابية لدرجات الذكورفي  ((α = 0.05مستوى الداللة 

 (بيف االختبار القبمي والبعدي الرياضية
 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .االختبار ىذا نتائ  توضو والجدوؿ التالي لمدراسة،

في اختبار تنمية الميارات  )ت( لمعينات المرتبطة لدرجات الذكور(: نتائ  اختبار 4.3الجدوؿ )
 الرياضية بيف االختبار القبمي والبعدي.

 االنحراؼ المتوسط العدد التطبيؽ الميارة
معامؿ 
 االرتباط

 الداللة اإلحصائية

 0.39 321.58 القبمي العدد التالي
0.298 00000*

 0.52 322.58 البعدي

 0.46 321.57 القبمي العدد السابؽ
0.09500000*

 0.59 322.41 البعدي

 0.45 321.57 القبمي المقارنة
0.262-00000*

 0.56 322.45 البعدي

الترتيب 
 التصاعدي

 0.36 321.63 القبمي
0.06600000*

 0.36 321.62 البعدي

 0.36 321.62 القبمي الترتيب التنازلي
0.08500000*

 0.66 322.18 البعدي

 0.36 321.62 القبمي القيمة المنزلية
0.13800000*

 0.63 322.32 البعدي

 0.42 321.59 القبمي الصورة الموسعة
0.15300000*

 0.62 322.17 البعدي
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الميارات 
 الرياضية

 0.28 321.59 القبمي
0.10300000*

 0.55 322.35 البعدي

 

( فػي α = 0.05فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )( وجػود 3.4) الجػدوؿ مػف يبلحػظ
 بيف االختبار القبمي والبعدي الميارات الرياضية في اختبار تنمية المتوسطات الحسابية لدرجات الذكور

 لبطاقػة القبمػي والبعػدي القياسػيف عند تعمميـ بدوف أنشطة حياتية وبعد تعمميـ مع أنشطة حياتيػة عمػى
وىػذا . حصػائياإ دالػة قػيـ وىػي 0.05الكمية. وكانت أقؿ مػف  ودرجتيا بدبعادىاي الميار  األداء مبلحظة

 مسػػتوى عنػد إحصػائية داللػػة ذات فػروؽ توجػدوقبػوؿ الفرضػية البديمػػة " يعنػي رفػض الفرضػية الصػػفرية 
 الرياضػية الميػارات تنميػة اختبػار فػي الػذكور لػدرجات الحسػابية المتوسػطات فػي( α = 0.05) الداللػة
السػتخداـ األنشػػطة الحياتيػػة فػػي  وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ىنػاؾ اىميػػة كبيػػرة ،" والبعػدي القبمػػي االختبػػار بػيف

 في الصؼ األوؿ األساسي. الميارات الرياضية لدى الذكورتنمية 

فروؽ ذات داللة إحصائية عند وجد تال : )رابعةلا الفرضية عن باإلجابة المتعمقة النتائج4.2.4
في اختبار تنمية ميارات  المتوسطات الحسابية لدرجات الذكورفي  ((α = 0.05مستوى الداللة 

 (القبمي والبعديبيف االختبار التواصؿ االجتماعي 
 

 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .االختبار ىذا نتائ  توضو والجدوؿ التالي لمدراسة،

في اختبار تنمية ميارات  )ت( لمعينات المرتبطة لدرجات الذكور(: نتائ  اختبار 4.4الجدوؿ )
 التواصؿ االجتماعي بيف االختبار القبمي والبعدي.

 االنحراؼ المتوسط العدد التطبيؽ الميارة
معامؿ 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 مع التواصؿ ميارات
 المعمـ

 0.23 321.42 القبمي
0.159-0.000* 

 0.16 322.78 البعدي

*0.1520.000 0.19 321.30 القبمي االستماع ميارات
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 0.22 322.75 البعدي الصؼ في

 مع التعاوف ميارات
 األقراف

 0.30 321.41 القبمي

0.137-0.000*  0.18 322.80 البعدي

 0.12 321.38 البعدي

ميارات التواصؿ 
 االجتماعي

 0.11 322.78 القبمي
0.0210.000*

 0.23 321.42 البعدي

 
( في α =0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجد أنو ت (4.4يبلحظ مف الجدوؿ)

بيف االختبار التواصؿ االجتماعي في اختبار تنمية ميارات  المتوسطات الحسابية لدرجات الذكور
باإلضافة إلى الدرجة الكمية لميارات التواصؿ االجتماعي، حيث ،عمى كافة الميارات  القبمي والبعدي

(، وىذا يعني رفض الفرضية α=0.05كانت جميع قيـ الداللة اإلحصائية أدنى مف القيمة المفروضة )
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجد البديمة والتي تنص عمى ت الصفرية وقبوؿ الفرضية

(0.05= α في )التواصؿ االجتماعي في اختبار تنمية ميارات  المتوسطات الحسابية لدرجات الذكور
 في الحياتية األنشطة الستخداـ كبيرة اىميةىذا يدؿ عمى أنو توجد ،و  بيف االختبار القبمي والبعدي

 األساسي األوؿ الصؼ في الذكور لدى ميارات التواصؿ االجتماعي تنمية
فروؽ ذات داللة إحصائية عند وجد تال : )خامسةال الفرضية عن باإلجابة المتعمقة النتائج5.2.4

 في اختبار تنمية المياراتاإلناث المتوسطات الحسابية لدرجات في  (α=0.05)مستوى الداللة 
 (بيف االختبار القبمي والبعدي الرياضية

 

 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .االختبار ىذا نتائ  توضو والجدوؿ التالي لمدراسة،

في اختبار تنمية الميارات  بطة لدرجات اإلناثار ت)ت( لمعينات الم(: نتائ  اختبار 4.5الجدوؿ )
 الرياضية بيف االختبار القبمي والبعدي.

 االنحراؼ المتوسط العدد التطبيؽ الميارة
معامؿ 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.32 232.17 القبمي العدد التالي
0.0900.000*

 0.25 232.81 البعدي

*0.000-0.066 0.45 232.07 القبمي العدد السابؽ
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0.33 232.65 البعدي

 0.54 232.10 القبمي المقارنة
0.102-0.000*

0.40 232.63 البعدي

الترتيب 
 التصاعدي

 0.51 231.97 القبمي
0.101-0.000*

 0.32 232.66 البعدي

 0.58 231.86 القبمي الترتيب التنازلي
0.078-0.000*

 0.25 232.67 البعدي

 0.65 231.98 القبمي القيمة المنزلية
0.2520.000*

 0.36 232.70 البعدي

 0.64 231.86 القبمي الصورة الموسعة
0.003-0.000*

 0.33 232.65 البعدي

الميارات 
 الرياضية

 0.48 232.00 القبمي
0.024-0.000*

 0.25 232.68 البعدي

 

( في α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( وجود 5.4) الجدوؿ مفيبلحظ 
 بيف االختبار القبمي والبعدي الميارات الرياضيةفي اختبار تنمية ناث المتوسطات الحسابية لدرجات اإل

 لبطاقة القبمي والبعدي القياسيف مع أنشطة حياتية عمى فبدوف أنشطة حياتية وبعد تعممي فعند تعممي
وىذا . حصائياإ دالة قيـ وىي 0.05الكمية. وكانت أقؿ مف  ودرجتيا بدبعادىاي الميار  األداء مبلحظة

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجديعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة " 
 الرياضية الميارات تنمية اختبار في ناثاإل لدرجات الحسابية المتوسطات في( α = 0.05) الداللة
 تنمية في الحياتية األنشطة الستخداـىناؾ أىمية كبيرة مما يؤكد أف ". والبعدي القبمي االختبار بيف

 األساسي األوؿ الصؼ في اإلناث لدى الرياضية الميارات
 

فروؽ ذات داللة إحصائية عند وجد تال : )سادسةال الفرضية عن باإلجابة المتعمقة النتائج 6.2.4
في اختبار تنمية ميارات اإلناث المتوسطات الحسابية لدرجات في  ((α=0.05مستوى الداللة 

 (بيف االختبار القبمي والبعديالتواصؿ االجتماعي 
 

 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
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 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .االختبار ىذا نتائ  توضو والجدوؿ التالي لمدراسة،

في اختبار تنمية ميارات  )ت( لمعينات المرتبطة لدرجات اإلناث(: نتائ  اختبار 4.6الجدوؿ )
 التواصؿ االجتماعي بيف االختبار القبمي والبعدي.

 االنحراؼ المتوسط العدد التطبيؽ الميارة
معامؿ 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 مع التواصؿ ميارات
 المعمـ

 0.32 231.47 القبمي
0.069- 0.000* 

 0.36 232.58 البعدي

 االستماع ميارات
 الصؼ في

 0.27 231.30 القبمي
0.2390.000*

 0.30 232.55 البعدي

 مع التعاوف ميارات
 األقراف

 0.25 231.35 القبمي

0.2520.000*  0.37 232.59 البعدي

 0.20 231.37 البعدي

ميارات التواصؿ 
 االجتماعي

 0.28 232.58 القبمي
0.2400.000*

 0.32 231.47 البعدي

 
 (α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجد أنو ت (6.4يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ )

بػيف االختبػار التواصػؿ االجتمػاعي فػي اختبػار تنميػة ميػارات ناث المتوسطات الحسابية لدرجات اإلفي 
عمػػى كافػػة الميػػارات باإلضػػافة إلػػى الدرجػػة الكميػػة لميػػارات التواصػػؿ االجتمػػاعي، حيػػث  القبمػػي والبعػػدي

ي رفض الفرضػية ، وىذا يعن(α=0.05)كانت جميع قيـ الداللة اإلحصائية أدنى مف القيمة المفروضة 
فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة وجد الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى ت

(=0.05α فػي )التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي اختبػػار تنميػة ميػػارات نػػاث المتوسػػطات الحسػػابية لػدرجات اإل
 تنميػػة فػػي الحياتيػػة األنشػػطة السػػتخداـ كبيػػرة أىميػػة ىنػػاؾ أف يؤكػػد ممػػا .بػػيف االختبػػار القبمػػي والبعػػدي

 األساسي األوؿ الصؼ في اإلناث لدى الرياضية الميارات

فروؽ ذات داللة إحصائية عند وجد تال : )سابعةال الفرضية عن باإلجابة المتعمقة النتائج7.2.4
في اختبار تنمية طمبة الصؼ األوؿ المتوسطات الحسابية لدرجات في  ((α = 0.05مستوى الداللة 

 (بيف االختبار القبمي والبعدي الميارات الرياضية
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 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .االختبار ىذا نتائ  توضو والجدوؿ التالي لمدراسة،
في اختبار تنمية  بطة لدرجات طمبة الصؼ األوؿار ت)ت( لمعينات الم(: نتائ  اختبار 4.7الجدوؿ )

 الميارات الرياضية بيف االختبار القبمي والبعدي.

 االنحراؼ المتوسط العدد التطبيؽ الميارة
معامؿ 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.45 351.93 القبمي العدد التالي
0.335 0.000* 

 0.39 352.72 البعدي

 0.51 351.88 القبمي العدد السابؽ
0.1420.000*

 0.46 352.56 البعدي

 0.56 351.89 القبمي المقارنة
0.057-0.000*

 0.47 352.56 البعدي

الترتيب 
 التصاعدي

 0.49 351.83 القبمي
0.0940.000*

 0.48 352.53 البعدي

 0.51 351.76 القبمي الترتيب التنازلي
0.1130.000*

 0.51 352.48 البعدي

 0.59 351.81 القبمي القيمة المنزلية
0.2860.000*

 0.52 352.55 البعدي

 0.57 351.76 القبمي الصورة الموسعة
0.1560.000*

 0.52 352.46 البعدي

الميارات 
 الرياضية

 0.46 351.84 القبمي
0.1950.000*

 0.42 352.55 البعدي

 

فػي  ( (α = 0.05فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( وجػود 7.4) الجػدوؿ مػف يتبػيف
بػػيف االختبػػار  فػػي اختبػػار تنميػػة الميػػارات الرياضػػيةطمبػػة الصػػؼ األوؿ المتوسػػطات الحسػػابية لػػدرجات 

 لقياسػيف القبمػي والبعػديا مػع أنشػطة حياتيػة عمػى ـبدوف أنشطة حياتية وبعػد تعمميػ ـعند تعمميالقبمي 
 دالػة قػيـ وىػي 0.05الكميػة. وكانػت أقػؿ مػف  ودرجتيػا بدبعادىػاي الميػار  األداء مبلحظػة لبطاقػة
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 إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػدوىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبػوؿ الفرضػية البديمػة . حصائياإ
 اختبػار فػي األوؿ الصػؼ طمبػة لػدرجات الحسػابية المتوسػطات فػي ( (α = 0.05 الداللػة مسػتوى عنػد
 السػػتخداـ كبيػػرة أىميػػة ىنػػاؾ أف يؤكػػد ممػػا ". والبعػػدي القبمػػي االختبػػار بػػيف الرياضػػية الميػػارات تنميػػة

 .األساسي األوؿ الصؼ فيالطمبة  لدى الرياضية الميارات تنمية في الحياتية األنشطة

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد وجػػد تال ) الثامنااة الفرضااية عاان باإلجابااة المتعمقااة لنتااائجا8.2.4 
فػي اختبػار تنميػة طمبػة الصػؼ األوؿ المتوسطات الحسابية لدرجات في  ( (α = 0.05مستوى الداللة 

 (بيف االختبار القبمي والبعديالتواصؿ االجتماعي ميارات 

 

 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .االختبار ىذا نتائ  توضو والجدوؿ التالي لمدراسة،
في اختبار تنمية  بطة لدرجات طمبة الصؼ األوؿترا)ت( لمعينات الم(: نتائ  اختبار 4.8الجدوؿ )

 االجتماعي بيف االختبار القبمي والبعدي. ميارات التواصؿ

 االنحراؼ المتوسط العدد التطبيؽ الميارة
معامؿ 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 مع التواصؿ ميارات
 المعمـ

 0.28 351.45 القبمي
0.105- 0.000* 

 0.31 352.66 البعدي

 االستماع ميارات
 الصؼ في

 0.24 351.30 القبمي
0.2030.000*

 0.29 352.63 البعدي

 مع التعاوف ميارات
 األقراف

 0.27 351.37 القبمي

0.1660.000*  0.32 352.68 البعدي

 0.17 351.37 البعدي

ميارات التواصؿ 
 االجتماعي

 0.25 352.66 القبمي
0.2000.000*

 0.28 351.45 البعدي

 
في  ( (α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجد أنو ت (8.4)مف خبلؿ الجدوؿ يبلحظ 

بيف االختبار التواصؿ االجتماعي في اختبار تنمية ميارات طمبة الصؼ األوؿ المتوسطات الحسابية لدرجات 
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عمػػى كافػة الميػػارات باإلضػػافة إلػػى الدرجػة الكميػػة لميػػارات التواصػؿ االجتمػػاعي، حيػػث كانػػت  القبمػي والبعػػدي
، وىذا يعني رفػض الفرضػية الصػفرية ( (α = 0.05الداللة اإلحصائية أدنى مف القيمة المفروضة  جميع قيـ

 المتوسطات في (α = 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد  وؿ الفرضية البديمة وقب
 القبمػػي االختبػػار بػػيف االجتمػػاعي التواصػػؿ ميػػارات تنميػػة اختبػػار فػػي األوؿ الصػػؼ طمبػػة لػػدرجات الحسػػابية
 والبعدي
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 سالخام الفصااااااال

  والتوصيات النتائج مناقشة

  الباحثة وتوصيات في الواردةبفرضيات الدراسة  المتعمقة الدراسة نتائ  مناقشة الفصؿ ىذا يتضمف

 ة الدراس فرضيات في المتعمقة النتائج مناقشة 1.5

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ) نصتمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى والتي 1.1.5
في  األساسي األوؿفي المتوسطات الحسابية لدرجات طمبة الصؼ ( (α = 0.05عند مستوى الداللة 

 س(اختبار تنمية الميارات الرياضية تعزى لمتغير الجن

 قيـ الستخراج( ANCOVA)التغاير تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
 الداللة مستوى وقيـ المحسوبة( ؼ) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات
 لمدراسة الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية

فروؽ في الميارات  دأي أنو ال توجد ال توج 0.05وىو أكبر مف  0.244مستوى الداللة  حيث
 داللة ذات فروؽ توجد ال عمى تنص والتي الصفرية الفرضية قبوؿ يعني وىذا الرياضية تعزى لمجنس،

 االوؿ الصؼ طمبة لدرجات الحسابية المتوسطات في ( (α = 0.05الداللة مستوى عند إحصائية
  (.الجنس لمتغير تعزى الميارات الرياضية تنمية اختبار في االساسي

وتعتقد الباحثة أف سبب ىذه النتائ  ىو أف الطمبة قد تعرضوا لنفس األنشطة الحياتية التي تـ تصميميا 
مف قبؿ المعممة بنفسيا  وكذلؾ درست المعممة بنفسيا الشعبتيف، ألغراض ىذه الدراسة ، ويتعرض كؿ 

بيئية والصفية المحيطة بيـ ،فشعبة الذكور واالناث في نفس مف الذكور واإلناث لنفس الظروؼ ال
ت الباحثة عمى تنفيذ نفس ، وكذلؾ حرصثاني والصفيف متجاوريف بجانب بعضالطابؽ وىو الطابؽ ال

، ينفذ بنفس اليـو في شعبة اإلناث في نفس اليـو فالنشاط الذي ينفذ في شعبة الذكور األنشطة
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ييا تناسب كؿ مف الذكور واإلناث وخاصة أف اىتمامات ىذه المرحمة واألنشطة الحياتية التي تـ تصم
، وكذلؾ قصؼ يناسب كؿ مف الذكور واإلناثالعمرية متشابية لحد ما فعمى سبيؿ المثاؿ نشاط الم

نشاط الزراعة في حديقة المدرسة يناسب كؿ مف الذكور واإلناث ونشاط عيد الميبلد والفطور وغيرىا 
سب كؿ مف الذكور واإلناث ، ويتشابو كؿ مف الذكور واإلناث في الخصائص مف األنشطة التي تنا

ظيار الشخصية ولفت أنظار اآلخريف كؿ ىذه الصفات يشترؾ  لحد ما، فالحركة الزائدة، وحب القيادة وا 
فييا كؿ مف الذكور واإلناث وىذا كمو أدى أف يكوف الجنس غير داؿ إحصائيًا في اختبار تنمية 

 اضية.الميارات الري

 األولػػى المجموعػػة بػػيف فػػروؽ توجػػد الأنػػو  ( والتػػي بينػػت1991مػػع دراسػػة مرشػػد )وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائ  
 أدت التػػي األلعػػاب مػػف لمجموعػػة تعرضػػت المجمػػوعتيف مػػف مجموعػػة كػػؿ أف حيػػث الثانيػػة والمجموعػػة

 مارسػػػت التػػي الثالثػػة التجريبيػػة المجموعػػػة أف النتػػائ  بينػػتو  األطفػػاؿ لػػػدى المغػػوي القػػاموس إثػػراء إلػػى
 .والثانية األولى المجموعة مف لغوياً  نماءً  أكثر( الدرامي والمعب المغوي المعب) البرنامجيف

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية : )نصت والتي ثانيةال بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة2.1.5
في  األساسي األوؿفي المتوسطات الحسابية لدرجات طمبة الصؼ  ((α = 0.05عند مستوى الداللة 
 س(.تعزى لمتغير الجنالتواصؿ االجتماعي اختبار تنمية ميارات 

 قيـ الستخراج( ANCOVA)التغاير تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
 الداللة مستوى وقيـ المحسوبة( ؼ) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات
 لمدراسة الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية

ميارة التواصؿ  في فروؽ توجد ال أنو أي 0.05 مف أكبر وىو 0.225 الداللة مستوى حيث
 ذات فروؽ توجد ال عمى تنص والتي الصفرية الفرضية قبوؿ يعني وىذا، لمجنس تعزى االجتماعي

 األوؿ الصؼ طمبة لدرجات الحسابية المتوسطات في( (α= 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة
  .(الجنس لمتغير تعزى االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في األساسي

الباحثة أف سبب ىذه النتائ  ىو الخصائص المشتركة لكؿ مف الذكور واإلناث في ىذه المرحمة وتعتقد 
ظيار، القيادة وحب الزائدة، فالحركةالعمرية   الصفات ىذه كؿ اآلخريف أنظار ولفت الشخصية وا 
ة واإلناث ، وتشابو الطمبة في ىذه الصفات أدى إلى اكساب جميع الطمب الذكور مف كؿ فييا يشترؾ

سواء الذكور واإلناث لميارات التواصؿ االجتماعي، وكوف األنشطة الحياتية استراتيجية تدريس جديدة 
وتتماشى مع صفات واحتياجات الطمبة في ىذه المرحمة أي الى اكسابيـ جميعا ميارات التواصؿ 
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بة تمقائيا معيا االجتماعي فعندما تقوـ الباحثة بعرض النشاط عمى الطمبة ألوؿ مرة يؤدي يتواصؿ الطم
بيف الباحثة والطمبة  ألف النشاط جديد ويعرض عمييـ ألوؿ مرة فيستمعوف لممعمـ ويحصؿ تواصؿ ما

ومف  ،د األنشطة التعاونية بيف لطمبةوكذلؾ يستمع الطمبة لمباحثة ألف النشاط يثير فضوليـ وتزي
عد عمى اكساب الطمبة ميارات األنشطة الحياتية التي تـ تنفيذىا بعض األنشطة الجماعية والتي تسا

التي تساعد عمى إكساب الطمبة ميارات  الحياتيةالتواصؿ االجتماعي ومف األمثمة عمي األنشطة 
التواصؿ االجتماعي قسمة النقود وكذلؾ نشاط الزراعة والحفؿ وتوزيع الحموى كؿ ىذه األنشطة تؤدي 

الباحثة بنفسيا درست الشعبتيف إلى  إلى إكساب الطمبة ميارات التواصؿ االجتماعي ، وساعد كوف
 .االجتماعيإكسابيـ جميعا ميارات التواصؿ 

( التي 2015ع دراسة القرني )ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع أي مف الدراسات السابقة، وقد اختمفت م
 التواصؿ ميارات مستوى في( 0.05) مستوى عند إحصائية داللو ذات فروؽ نتائجيا بوجود جاءت

 وميارات/  الرمزي والتواصؿ/  الوجو وتعبيرات الجسد ولغة/  واإلقناع والحوار التحدث( االجتماعي
 .الذكور لصالو ،(النوع) لمتغير تبعاً ( اآلخريف مع التعامؿ

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال) نصت والتي الثالثة بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 3.1.5
 الرياضية الميارات تنمية اختبار في الذكور لدرجات الحسابية المتوسطات في (α=0.05) مستوى عند
 والبعدي القبمي االختبار بيف

 Paired Sample) المرتبطة لمعينات( ت) تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
t-test) وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
  لمدراسة

 لدرجات الحسابية المتوسطات في (α =0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد
 أنشطة بدوف تعمميـ عند والبعدي القبمي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في الذكور
 المياري األداء مبلحظة لبطاقة والبعدي القبمي القياسيف عمى حياتية أنشطة مع تعمميـ وبعد حياتية
 الفرضية رفض يعني وىذا، إحصائيا دالة قيـ وىي 0.05 مف أقؿ وكانت ،الكمية ودرجتيا بدبعادىا
 (α = 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد"  البديمة الفرضية وقبوؿ الصفرية

 القبمي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في الذكور لدرجات الحسابية المتوسطات في
 األوؿ الصؼ في الذكور لدى الرياضية الميارات لتنمية كبيرة أىمية ىناؾ أف عمى يدؿ وىذا، والبعدي
 .األساسي
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الباحثة اف سبب ىذه النتائ  ىو سمات األطفاؿ الذكور في ىذه المرحمة ، حيث يستمتعوف وتعتقد 
بالحركة والمشاركة بالعمؿ ، واستخداـ استراتيجية األنشطة الحياتية في التدريس يتماشى مع خصائص 

تعمموف المرحمة العمرية لذكور، حيث تتميز ىذه االستراتيجية أف التعميـ يتمركز حوؿ الطالب ، والم
نشيطيف فاعميف في العممية التعميمية  ية بصورة فعالة، وىذا يجعؿ الذكوريشتركوف في العممية التعميم
، واستخداـ األنشطة الحياتية في تدريس مية الميارات الرياضية لدى الذكور،ويترؾ أثر كبير في تن

 ،بالثقة بالنفس وشعورىـ فسيـ،أن عمى ىـاعتمادالذكور لمميارات الرياضية كاف لو أثر كبير، حيث زاد 
 باإلضافة ىذا لمميارات، اكتسابو أثناء بلً وفاع اً نشط الطالب جعؿ عمى القدرةب الطريقة ىذه تتصؼو 

، وخاصة عند الذكور فاعميتيا وزيادة التعمـ عممية نجاح في تسيـ والعقؿ اليديف تشغيؿ أنشطة إلى
 مف بو يقوموف بما االستمتاع إلى لذكورا حفز مماألنيـ يحبوف األنشطة التي تحتاج الستعماؿ اليديف 

 بعضيـ مع المناقشات وفي وتفسيرىا حياتيةال األنشطة في ذكورال مشاركة أف إلى باإلضافة نشاط
 أشبعت ألنيا وذلؾ ،الميارات الرياضية وتنمية لمتعمـ دافعيتيـ زيادة في ساىـ المعمـ ومع البعض
 كؿ ىذه الميزات جعمتيـ ،نفسو كيؼ سيتـ تنفيذ ىذا النشاط يسدؿ ىوفا لدييـ الطبيعية الفضوؿ غريزة

عمى االعتماد عمى  الطمبة بالحياة التعمـ أنشطة شجعت حيث بدنفسيـ، تعمميـ مسؤولية يتحمموف
 .أنفسيـ وأدى ذلؾ لتنمية الميارات الرياضية

 إحصػائية داللػة ذات فروؽ توجد( والتي كاف مف نتائجيا 1986وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الطوب )
 والجمػؿ الكممػات لعدد بالنسبة البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة في األوالد درجات بيف

 .التجريبية المجموعة لصالو وذلؾ محددة زمنية فترة في المستخدمة

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال: )نصت والتي رابعةال بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 4.1.5 
 ميارات تنمية اختبار في الذكور لدرجات الحسابية المتوسطات في(  α = 0.05) الداللة مستوى عند

 .والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ

 Paired) بطةار تالم لمعينات( ت) تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
Sample t-test) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 

 األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى وقيـ( ت)
 .لمدراسة الكمية

 لدرجات الحسابية المتوسطات في (α = 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد
 الميارات كافة عمى والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في الذكور

 اإلحصائية الداللة قيـ جميع كانت حيث االجتماعي، التواصؿ لميارات الكمية الدرجة إلى باإلضافة
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 البديمة الفرضية وقبوؿ الصفرية الفرضية رفض يعني وىذا (α = 0.05) المفروضة القيمة مف أدنى
 المتوسطات في (α = 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد عمى تنص والتي

 .والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في الذكور لدرجات الحسابية

 ذكورال تجعؿ تدريس كاستراتيجية الحياتية األنشطة استخداـسبب ىذه النتائ  ىو  أف الباحثة وتعتقد
 ما لكؿ لبلستماع ذكورال لدى الفضوؿ يثير مما ، جديدة االستراتيجية ألف الحصة في استماعا أكثر

ذا الصفية الغرفة داخؿ يحصؿ  والطالب المعمـ بيف ما تواصؿ يحصؿ الصؼ داخؿ استماع حصؿ وا 
 طالبو  معمـ موجودة التواصؿ عممية جميع مقومات وبتالي المعمـ يقولو لما يستمع عندما الطالب الف
 داخؿ بدقرانيـ الطمبة عبلقة عمى يؤثر جديدة ستراتيجيةا وجود وكذلؾ تواصؿيؤدي إلى  استماعو 

 األقراف بيف تعاوف عبلقة يشكؿ مما جماعي بشكؿ يتـ األنشطة مف عدد ىناؾ أف وخاصة الصؼ
 ليتمكف األنشطة تنفيذ أثناء والحرية الثقة مف جو توافرأدى إلى  األنشطة الحياتية أثر الباحثة وتعزو
 بيف ما التعمـ وبيئة التعمـ أساليب في والتنوع توفيرىا، تـ التي والخامات األدوات استخداـ مف الطمبة
 ويسر، بسيولة معيا التعامؿ طمبةال يمكف متنوعة وأدوات خامات واستخداـ وخارجو، الصؼ داخؿ

 انتباه درجة ورفع ليـ، المقدمة الخبرات وتنوع الطمبة حواس توظيؼ عمى بالحياة التعمـ أنشطة واعتماد
، وكؿ ىذا يؤدي لنمو ميارة  بتعمميـ واستمتاعيـ وحماسيـ دافعيتيـ زيادة وبالتالي واىتماميـ الطمبة

 التواصؿ االجتماعي.

ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع أي مف الدراسات السابقة الموضوعة مف قبؿ الباحثة في ىذه الدراسة، لذلؾ 
تدمؿ الباحثة أف يتـ التركيز عمى ىذا المتغير كمتغير ميـ في الدراسات السابقة لمعرفة الفروؽ 

 .والبعدي القبمي االختبار يفب االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في الذكور لدرجات

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال: )نصت يمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة والت5.1.5
 الميارات تنمية اختبار في اإلناث لدرجات الحسابية المتوسطات في(  (α = 0.05الداللة مستوى عند

 .(والبعدي القبمي االختبار بيف الرياضية

 Paired Sample) المرتبطة لمعينات( ت) تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
t-test) وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 .لمدراسة
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 لدرجات الحسابية المتوسطات في( α = 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود 
 أنشطة بدوف تعمميف عند والبعدي القبمي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في اإلناث
 المياري األداء مبلحظة لبطاقة والبعدي القبمي القياسيف عمى حياتية أنشطة مع تعمميف وبعد حياتية
 الفرضية رفض يعني وىذا. إحصائيا دالة قيـ وىي 0.05 مف أقؿ وكانت. الكمية ودرجتيا بدبعادىا
(  α = 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد"  البديمة الفرضية وقبوؿ الصفرية

 القبمي االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في اإلناث لدرجات الحسابية المتوسطات في
 البعدي التطبيؽ في الرياضية لمميارات الطالبات قبؿ مف تفاعؿ ىناؾ أف لمباحثة يؤكد مما". والبعدي
 .القبمي التطبيؽ مع مقارنة

حيث تتميز اإلناث بحب  ، المرحمة ىذهفي   اإلناث سمات ىو النتائ  ىذه سبب أف الباحثة وتعتقد
واألنشطة الحياتية  ،المشاركة والقياـ باألعماؿ  بنفسيا وكذلؾ تتميز الطالبات بحب األعماؿ المنزلية

 لممياراتاإلناث  تدريس في الحياتية األنشطة واستخداـ ، تتماشى مع ىذه الصفات الخاصة باإلناث
لتي تحبيا  وتتميز حيث سمحت وأعطت مجاؿ لمطالبات لمقياـ باألعماؿ ا كبير، أثر لو كاف الرياضية

الف أنشطة األنشطة الحياتية ىي اىتمامات اإلناث في ىذه الفترة فمثبل ممارسة  ،بيا وىي مستمتعة 
األعماؿ الجماعية في ىذا السف وخاصة مف قبؿ اإلناث تجعؿ منيا شخصية نشيطة وغير  انطوائية ، 

ارة الرياضية فمثبل تحب وىذا كمو ينعكس عمى شخصية اإلناث وتحصيميا ويؤدي عمى نمو المي
األنشطة الحياتية إذ تمكنت اإلناث فييا مف شراء األلعاب وفي  هاإلناث شراء األلعاب وىذا ما توفر 

نفس الوقت تتعمـ الميارة الرياضية وىي مستمتعة ولدييا الرغبة الشديدة في التعميـ ألف حصوليا عمى 
دي إلى إقباليا عمى التعميـ بفعالية وىذا يؤدي لنمو لعبة والقياـ بشرائيا بنفسيا يحقؽ ليا رغباتيا ويؤ 

ناث في األنشطة الحياتية أدى زيادة الثقة بالنفس اإل مشاركة أف إلى باإلضافة الميارة الرياضية،
واآلخريف مما جعؿ الغرفة الصفية يسودىا المحبة واالحتراـ وحب المساعدة وىذا كمو انعكس عمى نمو 

 .ضية لدى اإلناثأثر الميارة الريا ةوزياد

 داللػة ذات فػروؽ( والتػي جػاءت نتائجيػا لتؤكػد وجػود 1988وتتفػؽ ىػذه النتػائ  مػع دراسػة أبػو سػتة )
 تبلميػذ درجػات بػيف متوسػط الكميػة والميػارات الكيفيػة والميػارات العمميػة الميػارات فػي إحصػائية
 تبلميػذ درجػات التعميميػة ومتوسػط األلعػاب باسػتخداـ الرياضػيات يدرسػوف الػذيف التجريبيػة المجموعػة
 ؾوكػذل التجريبيػة لصػالو المجموعػة التقميديػة بالطريقػة الرياضػيات يدرسػوف الػذيف الضػابطة المجموعػة

 المجمػوعتيف بػيف الرياضػية والميػارات الكميػة والميػارات الكيفية الميارات في إحصائياً  دالة فروؽٌ  وجود
 .التجريبية المجموعة لصالو



 

61 

 

 داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود( والتػػػي كػػػاف مػػػف نتائجيػػػا 2007وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة الحراحشػػػة )
 مياراتو مف ميارة كؿ وفي ككؿ اإلبداعي التفكير مقياس عمى الطالبات عبلمات متوسط بيف إحصائية
 إحصػػػائيا داؿ فػػػرؽ ووجػػػود بػػػيف التجريبيػػػة، المجموعػػػة لصػػػالو (واألصػػػالة والمرونػػػة، الطبلقػػػة،) الػػػثبلث
 ة.التجريبي المجموعة لصالو العمـ نحو االتجاىات مقياس عمى الطالبات عبلمات متوسط

 داللة ذات فروؽ توجد ال: )نصت والتي دسةالسا بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 6.1.5
 تنمية اختبار في اإلناث لدرجات الحسابية المتوسطات في (α = 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية
 (والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات

 Paired Sample) المرتبطة لمعينات( ت) تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
t-test) وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو. االختبار ىذا نتائ  توضو التالي والجدوؿ لمدراسة،
 التواصؿ ميارات تنمية اختبار في اإلناث لدرجات الحسابية المتوسطات في  ( α = 0.05) الداللة

 لميارات الكمية الدرجة إلى باإلضافة الميارات كافة عمى والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي
           المفروضة القيمة مف أدنى اإلحصائية الداللة قيـ جميع كانت حيث االجتماعي، التواصؿ

(α = 0.05 )فروؽ توجد عمى تنص والتي البديمة الفرضية وقبوؿ الصفرية الفرضية رفض يعني وىذا 
 في اإلناث لدرجات الحسابية المتوسطات في (α = 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات

 .والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار

 الحصة في استماعا أكثر الطمبة جعؿ تدريس كاستراتيجية الحياتية األنشطة استخداـ أف الباحثة وتعتقد
 الغرفة داخؿ يحصؿ ما لكؿ لبلستماع الباتالط لدى الفضوؿ يثير مما جديدة، االستراتيجية ألف

ذا الصفية  عندما الطالب الف والطالب المعمـ بيف ما تواصؿ يحصؿ الصؼ داخؿ استماع حصؿ وا 
 وتواصؿ استماع طالب معمـ موجودة التواصؿ عممية جميع مقومات وبتالي المعمـ يقولو لما يستمع
 عدد ىناؾ أف وخاصة الصؼ داخؿ بدقرانيـ الطمبة عبلقة عمى يؤثر جديدة استراتيجية وجود وكذلؾ
 .األقراف بيف تعاوف عبلقة يشكؿ مما جماعي بشكؿ يتـ األنشطة مف

وبالنظر إلى الدراسات السابقة لم تتفق ىذه النتيجة مع أي من الدراسات السابقة المطروحة في 
 ىذه الدراسة.



 

62 

 

فروؽ ذات داللة إحصائية وجد تال : )نصت والتي بعةالسا بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 7.1.5
في اختبار طمبة الصؼ األوؿ المتوسطات الحسابية لدرجات في ( (α = 0.05عند مستوى الداللة 

 (بيف االختبار القبمي والبعدي تنمية الميارات الرياضية
 

 Paired Sample)بطة ار ت)ت( لمعينات الم تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد

t-test )وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
  لمدراسة،

المتوسطات الحسابية لدرجات في ( (α = 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود 
بدوف أنشطة  ـعند تعمميبيف االختبار القبمي  في اختبار تنمية الميارات الرياضيةطمبة الصؼ األوؿ 
ي الميار  األداء مبلحظة لبطاقة لقياسيف القبمي والبعديا مع أنشطة حياتية عمى ـحياتية وبعد تعممي

وىذا يعني رفض الفرضية . حصائياإ دالة قيـ وىي 0.05الكمية. وكانت أقؿ مف  ودرجتيا بدبعادىا
 في ((α = 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجدالصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة 

 االختبار بيف الرياضية الميارات تنمية اختبار في األوؿ الصؼ طمبة لدرجات الحسابية المتوسطات
 الميارات تنمية في الحياتية األنشطة الستخداـ كبيرة أىمية ىناؾ أف يؤكد مما ".والبعدي القبمي

 .األساسي األوؿ الصؼ فيالطمبة  لدى الرياضية

 ينخرطوف الطمبة تجعؿ التي الحياتية األنشطة إلى يعزى أف يمكف النتائ  ىذه سبب أف الباحثة وتعتقد
 نشاط في والجسمية الذىنية الطاقة باستغبلؿ وذلؾ رغباتيـ، يشبع ذاتي بدافع التعميمية بالعممية
ثراء النفسية المتعة يجمب متكامؿ  الذات، حوؿ التمركز مف ويتحرر اآلخريف، مع ويشارؾ الخبرات، وا 
 والمثيرات، العناصر محدودة فقيرة بيئة تشكؿ التي المعمـ حوؿ المتمركزة التقميدية الطريقة بخبلؼ
 في المتمثمة الطمبة خصوصيات مراعاة دوف المعمـ، يقولو ما وحفظ ترديد عمى الطمبة دور ويقتصر
 بنية مع وربطيا جديدة مفاىيـ بناء في الحياتية األنشطة تساعد كما. وميوليـ وحاجاتيـ قدراتيـ
 التعميمية، لمعممية محوًرا الطالب مف تجعؿ كما لديو، الخاطئة المفاىيـ وتعديؿ المعرفية، الطالب
 ويستخدـ العممي المفيـو بفيـ يقـو فيو جاىزة، لو تعطى أف مف بدال بنفسو المعمومة يكتشؼ وتجعمو
 اتجاىات عمى ينعكس مما أخرى، حياتية مواقؼ في تعممو ما ويطبؽ المختمفة، التفكير أساليب
 . الرياضيات نحو الطالب
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 ليتمكف األنشطة تنفيذ أثناء والحرية الثقة مف جو توافر مراعاة يتـ الحياتية األنشطة في أنو إلى إضافة
 بيف ما التعمـ وبيئة التعمـ أساليب في والتنوع توفيرىا، تـ التي والخامات األدوات استخداـ مف الطمبة
 وأدوات خامات واستخداـ المقدمة، العممية األنشطة في واألدوات الوسائؿ وتنوع وخارجو، الصؼ داخؿ
 .ويسر بسيولة معيا التعامؿ لمطمبة يمكف متنوعة

 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( والتي أكدت عمى 2009وتتفؽ ىذه النتائ  مع دراسة عابد )
 التحصيؿ اختبار في الضابطة المجموعة طمبة وعبلمات التجريبية المجموعة طمبة عبلمات متوسطي
 إحصػائية داللػة ذات فروؽ ووجود الرياضية، المسدلة حؿ استراتيجيات عمى لمتدريب تعػزى البعػدي،

 .الضابطة المجموعة طبلب وعبلمات التجريبية المجموعة طبلب عبلمات متوسطي بػيف

 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال: )نصت والتي ثامنةال بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة 8.1.8
 اختبار في األوؿ الصؼ طمبة لدرجات الحسابية المتوسطات في (α = 0.05) الداللة مستوى عند
 .(والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية

 Paired Sample) المرتبطة لمعينات( ت) تحميؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضّية صدؽ مف ولمتدكد
t-test) وقيـ( ت) وقيـ الحرية ودرجات المعيارية واالنحرافات الحسابّية المتوسطات قيـ الستخراج 
 الكمية األداة وعمى الدراسة مجاالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات اإلحصائية الداللة مستوى
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد .االختبار ىذا نتائ  توضو التالي والجدوؿ لمدراسة،
 ميارات تنمية اختبار في األوؿ الصؼ طمبة لدرجات الحسابية المتوسطات في(   α   = 0.05) الداللة

 الكمية الدرجة إلى باإلضافة الميارات كافة عمى والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ
 المفروضة القيمة مف أدنى اإلحصائية الداللة قيـ جميع كانت حيث االجتماعي، التواصؿ لميارات

(0.05≥α)، فروؽ توجد عمى تنص والتي البديمة الفرضية وقبوؿ الصفرية الفرضية رفض يعني وىذا 
 الصؼ طمبة لدرجات الحسابية المتوسطات في( α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 .والبعدي القبمي االختبار بيف االجتماعي التواصؿ ميارات تنمية اختبار في األوؿ

 عمى القدرة مف الطريقة ىذه بو تتصؼ ما إلى يعزى أف يمكف النتائ  ىذه سبب أف الباحثة وتعتقد
 الطمبة لدى ينمي الحياتية األنشطة تنفيذ إف إذ لمميارات، اكتسابو أثناء وفاعبلً  نشطاً  الطالب جعؿ
 العممية تصبو فعندما المعمـ األشخاص ىؤالء وأوؿ اآلخريف مع والتواصؿ االتصاؿ عمى القدرة

 لمف يثبت لكي حولو الخارجي بالعالـ واالتصاؿ صمتو مف الخروج عميو يجب المتعمـ، حوؿ متمركزة
 مف المستطاع قدر االستفادة الطالب يحاوؿ وبالتالي منو يطمب ما تددية عمى قادر أنو حولو

 الطريقة ىذه وكوف معو والتواصؿ االتصاؿ مف نوعاً  يخمؽ وىذا المعمـ، وخاصة حولو األشخاص
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 المبدع والتنافس والتشويؽ اإلثارة خمؽ إلى أدى قبؿ، مف خبلليا مف يتعمموا ولـ الطمبة عمى جديدة
 حصص وأصبحت بالصؼ، االستماع مثؿ  إيجابية بصفات المتعمميف اتصاؼ ذلؾ وأدى  لدييـ

 نشاط مف بو يقوموف بما االستمتاع إلى الطمبة حفز مما التقميدية، الطريقة مف متعة أكثر الرياضيات
 بدنفسيـ ثقة واكسبيـ لدييـ الذات مفيوـ وعزز المفاىيـ، واكتشاؼ العمماء، سموؾ سموكيـ في وبالذات
 وعدـ والخموؿ الممؿ حاالت عمى قضى حيث الطمبة واقع تغيير مف نوع إضفاء كذلؾ لمتعمـ، وحًبا
 وبالتالي التقميدية، بالطريقة الرياضيات تدريسيـ أثناء تنتابيـ كانت التي الصؼ في البقاء في الرغبة
 ألف لديو االستماع ميارة تطورت حيث الصؼ، داخؿ الطمبة سموؾ في النوعي التطور مف نوًعا أحدث
 الفعاؿ االستماع ميارة تطوير وبالتالي المعمـ يقولو ما كؿ في التركيز إلى تؤدي لتعمـ الطالب رغبة
 بعضيـ مع المناقشات وفي وتفسيرىا الحياتية األنشطة في الطمبة مشاركة أف إلى باإلضافة لديو،

 الطمبة قدرة وتنمية لمتعمـ دافعيتيـ زيادة في ساىـ الحياتية  األنشطة تنفيذ أثناء المعمـ ومع البعض
 أف كما أنفسيـ، الطمبة بيف التعاوف وزيادة اآلخريف مع األفكار وتبادؿ والتفاوض، التواصؿ، عمى
 والمثابرة االطبلع وحب التعاوف مثؿ فييا مرغوباً  إيجابية صفات الطمبة أكسب التعاوني العمؿ

 تحمؿ عمى اً قادر  منو وتجعؿ الطالب شخصية تطوير عمى تساعد صفات وىي اآلخريف، ومساعدة
، وىذا أدى إلى نمو ميارة التواصؿ  أىدافو لتحقيؽ أقرانو مع التعاوف ضرورة إلى أدى مما المسؤولية

االجتماعي  لدى الطمبة ألف بيئة التعمـ أصبحت إيجابية ومحببة لدى الطمبة ،فالطالب شريؾ المعمـ 
في العممية التعميمية ، وكذلؾ الطبلب شركاء أنفسيـ وشركاء زمبلئيـ في العممية التعميمية وىذه 

 .جتماعي لدى الطمبةالميزات مجتمعة أدت لنمو ميارة التواصؿ اال

  وترى الباحثة أف ىذه النتيجة لـ تتفؽ مع أي مف الدراسات السابقة ذات الصمة بالفرضية الحالية.

 التوصيات  2.5
فػػػي ضػػػوء نتػػػائ  الدراسػػػة الحاليػػػة وتجربػػػة الباحثػػػة خػػػبلؿ تطبيػػػؽ األنشػػػطة الحياتيػػػة ومراجعػػػة األدبيػػػات 

لػوزارة التربيػة والتعمػيـ العػالي، عسػى أف تكػوف الدراسػة الحاليػة السابقة، تقدـ الباحثة توصياتيا الموجيػة 
منطمقًػػا لوجػػو مػػف أوجػػػو التطػػوير والتغييػػر فػػػي واقػػع العمميػػة التربويػػة، وبنػػػاء عميػػو وضػػعت التوصػػػيات 

 : اآلتية
 زيادة اىتماـ صناع القرار في وزارة التربية والتعميـ العػالي بإعػداد دورات تدريبيػة لممعممػيف السػتخداـ .1

سػػػتراتيجية لمػػػتعمـ والتعمػػػيـ، وزيػػػادة االىتمػػػاـ باألنشػػػطة العمميػػػة عامػػػة والحياتيػػػة ألنشػػػطة الحياتيػػػة كاا
وتػدريب المعممػيف عمػى أسػاليب تدريسػية مختمفػة يمكػف اسػتخداميا فػي تنفيػذ األنشػطة بشكؿ خاص، 

 الحياتية.
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عػػػػادة النظػػػر فػػػػي الصػػػحيفةتطػػػوير طػػػػرؽ مناسػػػبة لتقيػػػػيـ األنشػػػطة ا .2 ويميػػػػة المقترحػػػػة، التق لحياتيػػػػة وا 
 لصعوبة تطبيقيا مف قبؿ المعمـ أثناء إجراء األنشطة الحياتية.

إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أثر اسػتخداـ أنشػطة حياتيػة فػي تنميػة الميػارات الرياضػية وميػارات  .3
التواصػػؿ االجتمػػػاعي لػػػدى طمبػػػة الصػػؼ األوؿ األساسػػػي عمػػػى عينػػػات أخػػرى مختمفػػػة عػػػف الدراسػػػة 

 .خداـ متغيرات مختمفةالحالية وباست
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 -العربية المراجع

مكتبة الفبلح لمنشر  . األردف:مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا(: 2003أبو زينة، فريد. )
 والتوزيع.

 بعض الميارات تنمية في التعميمية األلعاب استخدام فاعمية دىم :(1988أبو ستة، فلاير. )
 المنصورة: التربية، جامعة كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،األساسي التعميم مرحمة لدى الرياضية
 المنصورة.

 قائـ مدم  تعمـ برنام  :(2017) .جيياف وكامؿ، شعباف  وعيسوي، إبراىيـ  وغنيـ، بدر  العنيف، أبو
 مجمة. اإلعدادية المرحمة تبلميذ لدى الرياضيات مادة في التحصيؿ لتنمية الحياتية األنشطة عمى

 .243 – 220ص ،(8)20 ،الرياضيات، مصر تربويات

 والطالبات لميارات الطالب وأداء الجامعة في الدراسة بين العالقة (:2008عائشة. ) المترؾ، آؿ
 ماجستير رسالة، سعود بالرياض الممك جامعة وطالبات طالب عمى ميدانية المفظي دراسة التواصل

 .الرياض: سعود الممؾ جامعة منشورة، غير

. القاىرة: دار الفكر طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات (:2001) اسماعيؿ محمد.االميف، 
 العربي.

مكتبة االنجمو القاىرة:  .ط، اضطرابات التواصل وعالجيا(: 2003) باظة، اماؿ عبد السميع.
 المصرية.

لدى طالبات  أثر استخدام األلعاب التعميمية في غرس الثقافة المينية(: 2017)البراشدية، حفيظة. 
سمطنة  ،مجمس البحث العممي ،منشورةرسالة ماجستير غير  .الصف العاشر بمحافظة جنوب الباطنة

 .عماف

. تنمية المفاىيم والميارات الرياضية ألطفال ما قبل المدرسة(: 2014) بدوي، رمضاف مسعود.ال
 دار الفكر.  األردف:

 بوالية األطفال مرحمة رياض في المعب استخدام واقع تقويم (:2007) بشير، فوزية محمد طو.
 .لمعب العممية المعايير ضوء في التربويين والموجيات والموجيين المعممات نظر وجية من الخرطوم

 .السوداف: اإلسبلمية درماف أـ جامعة رسالة دكتوراه،
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 العربي. الفكر القاىرة: دار. لمطفل اإلبداعية األنشطة :(2001البغدادي، محمد رضا. )

، مؤتمر فيبلدلفيا الرابع استراتيجيات التواصل من منظور عمم النفس (:2008) ، فتحية ميدي.بمعسو
 ، الجزائر. اآلدابكمية امعة مولود معمري والية تيزي وزو، عشر )ثقافة التواصؿ( ج

الفرضيات االساسية في  والرياضيات العمـو تعميـ في العممي البحث طريقة(: 1999، عوف. )جابر
  430 – 413، الرسالة وب تعمـ البحث.اسم

 القطاف لمبحث مركز :فمسطيف اهلل، راـ .الحياة من يبدأ تعميم(: 2007. )وائؿ كشؾ،و  دعاء جبر،
 .التربوي والتطوير

ي لدى تالميذ المرحمة فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصل الرياض :(2012) .، ىشاـحسيف
 .المممكة العربية السعودية ،جامعة الممؾ سعود ،كمية المعمميف .اإلبتدائية

أثر استخدام األلعاب التعميمية في تدريس العموم في اكتساب المفاىيم  (:2007) ، كوثر.الحراحشة
،أطروحة دكتوراه  العممية وتنمية التفكير اإلبداعي واتجاىات طالبات المرحمة األساسية نحو العمم

 غير منشورة ،جامعة عماف، األردف.

. ميارات التواصل مع االوالد، كيف تكسب ولدك، رسائل في الحوار(: 2009الحميبي، خالد. )
 مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار الوطني.السعودية: 

 دار المسيرة.: األردف عماف، .2ط ،لمجميع العموم تعميم(: 2008. )محمد اهلل عبد خطايبة،

التعميمية في اكتساب المفاىيم الرياضية والعممية أثر استخدام الدراما  (:2017الخطيب، محمد. )
 .األردف ،الجامعة الياشمية ،رسالة ماجستير منشورة .لدى أطفال الروضة في األردن

 رسالة .االبتدائي األول الصف تالميذ لدى بالمعب التعمم فاعمية: (2000) أحمد. قمر خميؿ،
 .دمشؽ جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير

استخدام برمجيات الوسائط المتعددة عمى تعمم المفاىيم الرياضية في  أثر(: 2003. )الدريس، مناىؿ
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ سعود. .رياض االطفال بمدينة الرياض

الدار الجماىيرية لمنشر  ليبيا: مصراتو، .الطفولة لرعاية المدخل: (1988. )الدويبي، عبد السبلـ بشير
 ع.والتوزي
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 ي لطفلالدراس التحصيل عمى الموسيقية األلعاب استخدام أثر(: 1997الزياتي، سعاد حسيف. )
 .حمواف جامعة الموسيقية، التربية كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة .االبتدائية المرحمة

 .لمنشر والتوزيع الشروؽ دار: األردف . عماف،2ط ،العموم تدريس أساليب(: 2008) .عايش زيتوف،

 دار :فمسطيف اهلل، راـ العموم. تدريس ستراتيجياتوا البنائية النظرية(: 2007) عايش. زيتوف،
 .والتوزيع لمنشر الشروؽ

 لمنشر األردف: الجنادرية عماف، .سيالمدر  الطالبي التحصيل ضعف(: 2010. )فتحي سبيتاف،
 .والتوزيع

 إكساب في التعميم بالمعب ستراتيجيةا فاعمية: (2011المميحي. ) سعد بف حمد بف السبيعي، ثامر
 غير ماجستير دراسة .اإلعاقة الفكرية ذوي لمتالميذ الرياضيات مادة في األرقام عد ميارات بعض
 .السعودية العربية المممكة جامعة الممؾ سعود، ،منشورة

اليندسة، جامعة القاىرة، مركز تطوير  كمية. 1ط ،ميارات االتصال(: 2007. )سبلـ، عازة محمد
 راسات العميا والبحوث، القاىرة.الد

مقترح وتجارب  لألطفال: برنامجالعممية  نمو المفاىيم(: 2005) الشربيني، زكريا، صادؽ، يسرية.
 .الفكر العربي القاىرة: دار. 1ط، لطفل ما قبل المدرسة

 األكاديمي والتكيؼ بالتحصيؿ وعبلقتو االنترنت استخداـ(: 2012) لميا. الفنيخ، نايؼ  ،الطراونة
 لمدراسات الجامعة اإلسالمية مجمة ،القصيـ جامعة طمبة لدى التواصؿ وميارات واالكتئاب االجتماعي
 .331-283ص (،1)20والنفسية،  التربوية

 ،التربية كمية .الحضانة أطفاؿ لدى المغوي النمو في التمثيمي المعب (: أثر1986سيد. ) الطوب،
 .73-36ص  ،(1)1 اإلمارات، جامعة

أثر التدريب عمى استراتيجية حل المسالة الرياضية لطمبة الصف  (:2009عابد، جماؿ محمود. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، األول الثانوي العممي في تحصيميم في الرياضيات في محافظة نابمس

 .جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف

 مجمة .التواصؿ بميارات وعبلقتيا باآلخر بالنفس (: الثقة2010) شادية. عبلـ، مناؿ  الخالؽ، عبد
  275- 209 ص ،(82) بنيا، التربية، كمية



 

69 

 

 الطمبة وتنمية تحصيل في المختبر في البنائي األسموب استخدام أثر(: 2001محسف. ) عبد الرازؽ،
 .فمسطيف :القدسجامعة ، منشورة ماجستير رسالة لدييم. الناقد التفكير

تطوير وتقييم نظام التعميم اإللكتروني التفاعمي لممواد الدراسية  (:2006) .، حذيفةعبد المجيد
 .األكاديمية العربية في الدنمارؾ ،رسالة ماجستير غير منشورة .واليندسية والحاسوبية

،  وخفض االنتباه تحسين الرمزي في والتعزيز المعب اسموبي أثر (:2007. )موسى عمي نعيـ العتـو
 دكتوراه أطروحة. المصادر بغرف الممتحقين التعمم طمبة صعوبات من أردنية عينة لدى الزائد النشاط

 .األردف عماف، العربية، عماف جامعة غير منشورة،

 فمسطيف: .استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعميم العام(: 2010) .عزو عفانة وآخروف
 مكتبة آفاؽ لمنشر والتوزيع.

 .34مكتب التربية العممية لدوؿ الخمي . ص .لغة التربويون(: 2007) العمر، عبد العزيز بف سعود.

عماف،  .االتصال والعالقات العامة (:2005) الطوباسي، عدناف محمد.و ياف، ربحي مصطفى، مع
 .دار الصفاء لمنشر والتوزيعاالردف: 

 .كة االتصال بين أفراد األسرة المصرية وعالقتيا بالجو األسرى العامشب :(1993) .غريب، زينب
 كمية اآلداب. ستير غير منشورة، جامعة عيف شمس:رسالة ماج

 دار الشروؽ.. عماف، االردف: كفايات التدريس .(2003)الفتبلوي، سييمة. 

الطالب والطالبات مستوى ميارات التواصل االجتماعي بين (: 2015). القرني، يعف اهلل بف عمي
 ماجستير. رسالة المنتظمين في جامعة الممك بن عبد العزيز وعالقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية

.جامعة الممؾ بف عبد العزيز. السعودية غير منشورة.

 ديبونو مركز ،2 ط. الرياضيات في التفكير ميارات وتنمية المتفوقون :(2011) .يحيى ماضي،
 .األردف عماف، التفكير، لتعميـ

 ما المغوي لطفل النمو مستوى عمى المعب فعالية مدى دراسة: (1991) العظيـ. عبد ناجي مرشد،
 .الزقازيؽ جامعة التربية كمية منشورة، ماجستير غير رسالة .المدرسة قبل
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فاعمية برنامج مقترح قائم عمى مفيوم التكامل في تنمية تقنيات  (:2012) .محمد ، عبيرمحمود
، جامعة القابمين لمتعمم -الطباعة اليدوية والتحصيل في الرياضيات لدى الطمبة المعاقين ذىنياً 

 القاىرة : القاىرة

استخدام القصة في تنمية المفاىيم الرياضية واالحتفاظ بيا لدى  أثر(: 2002)مطر، محمود. 
 اإلسبلمية، غزة.. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة تالميذ الصف األول األساسي بغزة

ابريؿ  6-5المؤتمر العربي الثالث حوؿ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ، جامعة عيف شمس، 
 .324ص  (2003)

دار  عماف: ،االتصال المغوي لمطفل التوحدي، التشخيص، البرامج العالجية (:2002. )نصر، سيير
 .الفكر

االردف،  .1، طاستراتيجيات في فن التدريس(: 2008) الدليمي، طو.و  عبد الرحمف، الياشمي،
 .عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع

 العامة لمتدريب اإلدارة منشورات. الناقد والتفكير بالحياة التعمم(: 2010العالي. ) والتعميـ التربية وزارة
فمسطيف.التربوي،  والتدىيؿ

 والعموم الرياضيات في الدولية التوجيات دراسة نتائج :(2007. )العالي والتعميـ التربية وزارة
((TIMS التربوي والتقويـ القياس دائرة منشورات  . 

المستقبؿ مسار التوحد  فاعمية برنام  تدريبي لمطبلب معممي (:2014) الطيب محمد زكي. ،يوسؼ
-51،(159)2 ،مصر ،مجمة جامعة األزىرصيـ لتنمية ميارات التواصؿ االجتماعي. قبجامعة ال
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 بطاقة المالحظة : (1الممحق )

 اسـ الطالب   ______________________

رقـ  
 الميارة

 العبلمة المؤشر الميارة
1 2 3 

قراءة وكتابة  1 العدد التالي
 عداداأل

جاه كتابة ات عدادقراءة األ
 عداداأل

الطريقة 
الصحيحة 

 لمكتابة

 

مفيـو العدد  2 
 التالي

مفيـو العدد 
 التالي بدقة

 العدد تمثؿ
 التالي

 بالوسائؿ

تعطي أمثمة 
عمى العدد 

 التالي

 

العدد التالي  3 
أكبر مف العدد 

 بواحد

العدد التالي 
 أكبر مف العدد

العدد التالي 
أكبر مف العدد 

 بواحد

مثمة أتعطي 
عمى العدد 

 التالي

 

العدد التالي  4 
لؤلعداد مف 

 9الى 1

عطاء العدد ا
لؤلعداد  التالي

بواسطة 
 المحسوس

عطاء العدد ا
 لؤلعداد التالي

بواسطة شبو 
 المحسوس

عطاء العدد ا
 التالي مجرد

 

العدد التالي  5 
 10لؤلعداد مف 

  19الى

اعطاء العدد 
لؤلعداد  التالي

بواسطة 
 المحسوس

اعطاء العدد 
لؤلعداد  التالي

بواسطة شبو 
 المحسوس

اعطاء العدد 
لؤلعداد  التالي
 مجرد

 

العدد 
 السابؽ

وكتابة قراءة  1
 عداداأل

اتجاه كتابة  عدادقراءة األ
 اددعاأل

الطريقة 
الصحيحة 

 لمكتابة

 

مفيـو العدد  2 
 السابؽ

مفيـو العدد 
 السابؽ بدقة

مثمة تعطي أ
عمى العدد 

 السابؽ
 

تمثؿ العدد 
السابؽ 
لؤلعداد 
 بالوسائؿ
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العدد السابؽ  3 
أصغر مف العدد 

 بواحد

العدد السابؽ 
أصغر مف 

 العدد

العدد السابؽ 
أصغر مف 
 العدد بواحد

مثمة عمى أ
 العدد السابؽ

 

العدد السابؽ  4 
لؤلعداد مف 

 9الى 1

اعطاء العدد 
لؤلعداد السابؽ 
بواسطة 
 المحسوس

اعطاء العدد 
 لؤلعداد السابؽ

بواسطة شبو 
 المحسوس

اعطاء العدد 
 السابؽ
 مجرد لؤلعداد

 

العدد السابؽ  5 
 10لؤلعداد مف 

  20الى

اعطاء العدد 
لؤلعداد السابؽ 
بواسطة 
 المحسوس

اعطاء العدد 
 لؤلعداد السابؽ

بواسطة شبو 
 المحسوس

اعطاء العدد 
 السابؽ
 مجردلؤلعداد 

 

قراءة وكتابة  1 المقارنة
 األعداد

اتجاه كتابة  قراءة االعداد
 األعداد

الطريقة 
الصحيحة 

 لمكتابة

 

 إشارة المقارنة 2 
أكبر أو أصغر 

 و يساويأ

تمييز اشارات 
 المقارنة

  كتابة رمزىا قراءة رمزىا

المقارنة بيف  3 
االعداد مف 

 9الى 1

بيف المقارنة 
األعداد 

 بالمحسوس

بيف  المقارنة
بشبو  األعداد

 المحسوس

بيف المقارنة 
األعداد 
 بالمجرد

 

قراءة جممة  4 
 المقارنة

قراءة جممة 
المقارنة بالشكؿ 

 الصحيو

اتجاه قراءة 
 جممة المقارنة

التسمسؿ في 
 القراءة

 

المقارنة بيف  5 
االعداد مف 

 20الى 10

بيف المقارنة 
األعداد 

 بالمحسوس

بيف  المقارنة
بشبو  األعداد

 المحسوس

بيف المقارنة 
األعداد 
 بالمجرد

 

الترتيب 
 التصاعدي

قراءة وكتابة  1
 األعداد

اتجاه كتابة  قراءة االعداد
 االعاد

الطريقة 
الصحيحة 

 لمكتابة
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قراءة جممة   مقارنة األعداد مقارنة األعداد  2 
 المقارنة

التسمسؿ في 
قراءة جممة 

 المقارنة

 

مفيوـ  3 
 التصاعدي

تحديد مفيوـ 
 التصاعدي بدقة

تمثيؿ الترتيب 
التصاعدي 
 بالوسائؿ

إعطاء أمثمة 
عمى الترتيب 
 التصاعدي

 

ترتيب األعداد  4 
 9الى  1مف 

  تصاعدياً 

بواسطة الترتيب 
 المحسوس

الترتيب 
بواسطة شبو 
 المحسوس

الترتيب 
بواسطة 
 المجرد

 

ترتيب األعداد  5 
 20الى  10مف 

 تصاعديا

الترتيب 
 بالمحسوس

الترتيب 
بواسطة شبو 
 المحسوس

 الترتيب
بواسطة 
 المجرد

 

الترتيب 
 التنازلي

وكتابة قراءة  1
 األعداد

اتجاه كتابة  قراءة االعداد
 اددعاأل

الطريقة 
الصحيحة 

 لمكتابة

 

قراءة جممة  مقارنة األعداد مقارنة األعداد 2 
 المقارنة

التسمسؿ في 
قراءة جممة 

 المقارنة

 

تحديد مفيوـ  مفيـو التنازلي 3 
 التنازلي بدقة

الترتيب تمثيؿ 
التنازلي 
 بالوسائؿ

إعطاء أمثمة 
عمى الترتيب 

 التنازلي

 

ترتيب األعداد  4 
 9ى إل1مف 
 تنازليا

الترتيب 
 بالمحسوس

الترتيب 
بواسطة شبو 
 المحسوس

الترتيب 
بواسطة 
 المجرد

 

ترتيب األعداد  5 
 20الى  10مف 
 تنازليا

الترتيب 
 بالمحسوس

الترتيب 
بواسطة شبو 
 المحسوس

الترتيب 
بواسطة 
 المجرد

 

القيمة 
 المنزلية

قراءة وكتابة  1
 األعداد

اتجاه كتابة  عدادقراءة األ
 اددعاأل

الطريقة 
الصحيحة 
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 لمكتابة 
مفيـو اآلحاد  2 

 والعشرات 
تحديد مفيوـ 

حاد اآل
 والعشرات

تمثيؿ اآلحاد 
والعشرات 
 بالوسائؿ

إعطاء أمثمة 
عمى االحاد 
 والعشرات

 

القيمة المنزلية  3 
 لآلحاد والعشرات

تحديد القيمة 
حاد لآلالمنزلية 
 والعشرات

مثمة أإعطاء 
عمى القيمة 

 المنزلية

تمثيؿ القيمة 
المنزلية 
 بالوسائؿ

 

الصورة 
 الموسعة

وكتابة قراءة   1
 عداداأل

اتجاه كتابة  عدادقراءة األ
 داألعدا

الطريقة 
الصحيحة 

 لمكتابة

 

حاد مفيـو اآل 2 
 والعشرات

تحديد مفيوـ 
حاد اآل

 والعشرات

تمثيؿ اآلحاد 
والعشرات 
 بالوسائؿ

إعطاء أمثمة 
عمى االحاد 
 والعشرات

 

تحديد القيمة  القيمة المنزلية 3 
حاد لآلالمنزلية 
 والعشرات

مثمة اعطاء أ
عمى القيمة 

 المنزلية

تمثيؿ القيمة 
المنزلية 
 بالوسائؿ

 

مفيـو الصورة  4 
 الموسعة

تحديد مفيوـ 
الصورة 
 الموسعة

تمييز الصورة 
مف  الموسعة
الصورة 
 المختصرة

قراءة الصورة 
 الموسعة

 

كتابة الصورة  5 
 الموسعة

كتابة الصورة 
الموسعة 
بالشكؿ 
 الصحيو

التسمسؿ  اتجاه الكتابة
 بالكتابة
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   االستبانة (:2)الممحق 

 جامعة القدس

 كمية العموم التربوية

 التدريسبرنامج الماجستير في أساليب 

 

 ستبانةاال

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،

أثر استخدام أنشطة حياتية في تنمية الميارات الرياضية وميارات تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة 
( فقرة، 30ووزعت فقرات االستبانة وعددىا ) التواصل االجتماعي لدى طمبة الصف األول األساسي

رات التواصؿ مع المعمـ، ميارة االستماع في الصؼ، ميارة ميا : عمى ثبلثة مجاالت تمثمت في
التعاوف مع االقراف، وقد وضع أماـ كؿ فقرة فراغات تمثؿ درجة موافقتؾ عمى الفقرة، وفؽ الدرجات 

 (، معارض ويرمز ليامحايد ويرمز ليا  ،)موافؽ ويرمز ليا : التالية

، واختيار درجة الموافقة التي تراىا قراءتيا جيدً  بدقة وموضوعية، بعد يرجى منؾ اإلجابة عمى الفقرات
في المربع المقابؿ لكؿ فقرة، وسوؼ يتـ التعامؿ مع كؿ استبياف بسرية تامة )×( مناسبة بوضع إشارة 

 وألغراض البحث العممي فقط.

 أنثى             ذكر          : معمومات شخصية 

 

 وشكرًا لتعاونكـ

 فاطمة خميميةالباحثة :
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 درجة االستجابة العبارة الرقم

   
 ميارات التواصل مع المعمم أوال / 

    فيـ المعمومة مف المعمـ/ة أ -1
    سئمة المعمـ/ة أشعر بالسعادة عندما أجيب عف أ -2
    ف أشارؾ المعمـ/ة في شرح المعموماتأحب أ -3
ف أشارؾ مع المعمـ/ة في تنفيذ اإلذاعة أحب أ -4

 المدرسية الصباحية
   

    مي أنا أحب المعمـ/ة مثؿ أبي/أ -5
    أنا أخاؼ مف اإلجابة الخطد عمى أي سؤاؿ -6
أحب مشاركة المعمـ/ة في حؿ مشكبلتي مع  -7

 أصدقائي/صديقاتي
   

    عبر عف رأيي أماـ معممي/معممتيأحب أف أ -8
 ثانيا / ميارات االستماع في الصف

    حديث أصدقائي/صديقاتيأحب سماع  -9
شعر بالسعادة عندما أحس اف أصدقائي/صديقاتي أ -10

 يسمعوا لي
   

ف يسمع/تسمع أصدقائي/صديقاتي لممعمـ/ة أحب أ -11
 بالصؼ

   

    ستمع لممعمـ/ةأشعر بالممؿ عندما أ -12
خرج خارج الصؼ عندما يتكمـ/تتكمـ أحاوؿ أف أ -13

 المعمـ/ة
   

المسجؿ أكثر مف حديث أحب صوت  -14
 أصدقائي/صديقاتي

   

أرغب بإزعاج أصدقائي/صديقاتي عند  -15
 دورىـ/ادوارىف بالكبلـ

   

عندما أتحدث، أحب أف يستمع/تستمع  -16
 أصدقائي/صديقاتي لي

   

حاوؿ إزعاج أصدقائي/صديقاتي عندما أ -17
 يتحدثوف/يحدثف
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بدي رغب بسماع رأي أصدقائي/صديقاتي ال أ 18
 موضوع

   

 ثالثا / ميارات التعاون مع األقران
    أطمب المساعدة مف أصدقائي/صديقاتي -19
    أشارؾ أصدقائي/صديقاتي في شغمي -20
    أتبادؿ الحديث مع أصدقائي/صديقاتي بالدراسة -21
    أحب العمؿ في مجموعات بالصؼ -22
    أشارؾ أصدقائي/صديقاتي باألنشطة المدرسية -23
الجد إلى أصدقائي/صديقاتي عندما أواجو أي  -24

 مشكمة
   

أطمب المساعدة مف أصدقائي/صديقاتي بدي شيء  -25
 لـ أفيمو مف المعمـ/ة

   

    أشارؾ أصدقائي/صديقاتي بترتيب صفنا -26
تغيب عف المدرسة يرسؿ عندما أ -27

 أصدقائي/صديقاتي لي الواجبات
   

    التعاوف في المجموعاتأحب أف يسود  -28
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 ( قائمة بأسماء المحكمين3الممحق )

 التخصص  مكاف العمؿ  الشيادة  االسـ الرقـ
 مناى  وطرؽ تدريس جامعة القدس دكتوراه عفيؼ زيداف 1
 مناى  وطرؽ تدريس جامعة القدس  دكتوراه محسف عدس 2
 رياضياتأساليب  جامعة النجاح الوطنية دكتوراه صبلح ياسيف 3
 أساليب رياضيات جامعة النجاح الوطنية دكتوراه مجمد دبوس 4
 أساليب رياضيات جامعة النجاح الوطنية دكتورة أحمد عودة 5
 أساليب رياضيات جامعة النجاح الوطنية  دكتوراه سييؿ صالحة 6
 أساليب رياضيات مديرية التربية والتعميـ جنيف دكتوراه ختاـ حمارشة 7
 أساليب رياضيات مديرية التربية والتعميـ جنيف ماجستير أبو الييجامنتصر  8
 أساليب رياضيات مديرية التربية والتعميـ جنيف ماجستير سامر أبو الرب 9

 مناى  وطرؽ تدريس مديرية التربية والتعميـ جنيف ماجستير محمد الفايد 10
 تربية ابتدائية قباطيةمديرية التربية والتعميـ  بكالوريوس فداء زكارنة 11
 ابتدائية تربية قباطية والتعميـ التربية مديرية كالوريوسب مسعدة إبراىيـ 12
 ابتدائية تربية قباطية والتعميـ التربية مديرية بكالوريوس أحبلـ نعيرات 13
 ابتدائية تربية قباطية والتعميـ التربية مديرية بكالوريوس غوادرهمشاعؿ  14
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 (1كتاب تسييل الميمة ) (4)الممحق 
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(2( كتاب تسييل الميمة )5الممحق )
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 األىداف (:6)الممحق 

المعرفة  اليدؼ 
 والتذكر

نفس ال وجدانيال التقييـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفيـ
 حركي

العدد 
 التالي

أف يقرا 
الطمبة 

عداد مف األ
 20لى إ1

X        

يكتب  أف 
 الطمبة 

األعداد مف 
 20لى إ1

       X 

يعد  أف 
الطمبة 

تصاعديا مف 
 20لى إ1

X        

يصؿ  أف 
مبة بيف الط

العدد 
والمجموعة 

 ليا ةالمناسب

 X       

يتعرؼ أف  
بة الى الطم

مفيـو العدد 
 التالي

X        
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يجد  أف 
بة العدد الطم

التالي لؤلعداد 
 19لى إ1مف 

  X      

العدد 
 السابؽ

يقرا  أف
الطمبة 

عداد مف األ
 20ى إل1

X        

يكتب  أف 
الطمبة 

عداد مف األ
 20 إلى1

       X 

يعد أف  
بة تنازليا الطم
 1 إلى20مف 

X        

يتعرؼ  أف 
 بة إلىالطم

مفيـو العدد 
 السابؽ

X        

يجد  أف 
بة العدد الطم

السابؽ 
لؤلعداد مف 

 20 إلى1

  X      

يحؿ  أف 
ة تماريف الطمب

  X      
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متنوعة حوؿ 
 العدد السابؽ

يقرا  أف المقارنة
الطمبة 

االعداد مف 
 20 إألى1

X        

يكتب  أف 
الطمبة 

عداد مف األ
 20 إلى 1

       X 

تعرؼ ي أف 
الطالبة عمى 

مفيوـ 
 المقارنة

X        

اف يتعرؼ  
بة عمى الطم

 اشارة المقارنة

X        

يقارف  أف 
بة بيف الطم

االعداد 
بوضع اشارة 

صغر أوأكبر أ
 يأو يساو 

     X   

الترتيب 
 التصاعدي

يقرا  أف
الطمبة 

االعداد مف 

X        
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 20 إلى1

يكتب  أف 
الطمبة 

االعداد مف 
 20 إلى 1

X        

يتعرؼ  أف 
بة عمى الطم

مفيوـ 
الترتيب 

  التصاعدي

×        

يعد  أف 
بة الطا

تصاعديا مف 
 20 إلى1

×        

يرتب  أف 
 الطمبة

األعداد حتى 
ترتيبا  20

  تصاعديا

× 

 

 

 

       

الترتيب 
 التنازلي

يقرا  أف
الطمبة 

االعداد مف 
 20 إألى1

×        

يكتب  أف 
الطمبة 

االعداد مف 

       × 
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 20الى  1

أف يتعرؼ  
مبة عمى الط

مفيوـ 
الترتيب 
  النازلي

×        

يعد  أف 
بة تنازليا الطم
 1إلى 20مف 

×        

يرتب  أف 
 الطمبة

األعداد حتى 
ترتيبا  20

 تنازليا

×        

القيمة 
 المنزلية

يقرا  أف
الطمبة 

عداد مف األ
 20 إلى1

×        

يكتب  أف 
الطمبة 

عداد مف األ
 20 إلى 1

       × 

يتعرؼ  أف 
لى الطمبة إ

مفيـو االحاد 
 والعشرات

×        
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 يحدد أف 
الطمبة القيمة 

المنزلية 
آلحاد ل

 والعشرات

   ×     

الصورة 
 الموسعة

يقرا  أف
الطمبة 

عداد مف األ
 20الى 1

×        

أف يكتب  
الطمبة 

مف عداد األ
 20 إلى 1

       × 

تعرؼ أف ي 
 عمىبة الطم

مفيـو الصورة 
 الموسعة

×        

أف يكتب  
الطمبة 

عداد األ
بالصورة 
 الموسعة

       × 
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 تحميل المحتوى  (:7)الممحق 

تعميمات ال مفاىيـال حقائؽال ىداؼاأل الدرس
 مبادئالو 

 نظريات ال قوانيفال

العدد 
 التالي

يقرا الطمبة  أف
إلى 1األعداد مف 

20 

     

األعداد أف يكتب  
20إلى 1مف   

     

أف يعد الطمبة  
إلى 1تصاعديا مف 

20 

العد  
 التصاعدي

   

أف يصؿ الطمبة بيف  
العدد والمجموعة 

لياالمناسبة   

      المجموعة 

أف يتعرؼ الطمبة  
الى مفيـو العدد 

 التالي

خط األعداد،  
 العدد التالي

العدد التالي أكبر 
 1مف العدد بػ 

  

أف يجد الطمبة العدد  
التالي لؤلعداد مف 

19إلى 1  

     

العدد 
 السابؽ

أف يقرا الطمبة 
إلى 1األعداد مف 
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20 

أف يكتب الطمبة  
إلى 1األعداد مف 

20 

 

 

    

أف يعد الطمبة  
إلى 20تنازليا مف 

1 

    العد التنازلي 

أف يتعرؼ الطمبة  
إلى مفيـو العدد 

 السابؽ

العدد  
خط ،السابؽ
 األعداد

العدد السابؽ 
أصغر مف العدد 

 1ب

  

أف يجد الطمبة العدد  
السابؽ لؤلعداد مف 

20إلى 1  

      

أف يحؿ الطمبة  
تماريف متنوعة حوؿ 

 العدد السابؽ

     

أف يقرا الطمبة  المقارنة
 إلى1االعداد مف 

20 

     

أف يكتب الطمبة  
إلى  1األعداد مف 

20 
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بة أف يتعرؼ الطم 
 عمى مفيوـ المقارنة

    المقارنة 

اف يتعرؼ الطمبة  
 عمى اشارات

 المقارنة

 اشارة أكبر،  

اشارة 
 أصغر،

 إشارة يساوي

   

أف يقارف الطمبة بيف  
عداد بوضع األ

 اشارة أكبر أو
أو يساويأصغر   

 ،أكبر 
 أصغر،

 يساوي

*المجموعتاف 
المتساويتاف 

تحتوياف عمى 
نفس العدد مف 

 العناصر

*المجموعة 
األكبر تحتوي 
عمى عدد أكثر 
 مف العناصر

* المجموعة 
األصغر تحتوي 

عمى عدد أقؿ مف 
 العناصر

  

الترتيب 
 التصاعدي

يقرا الطمبة أف 
إلى 1االعداد مف 

20 

الصورة  
 الموسعة

   

أف يكتب الطمبة  
إلى  1االعداد مف 
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20 

أف يتعرؼ الطمبة  
عمى مفيـو الترتيب 

  التصاعدي

مفيوـ  
 التصاعدي

الترتيب 
التصاعدي يبدأ 

مف العدد الصغر 
 ثـ األكبر

  

أف يعد الطابة  
إلى 1مف  تصاعدياً 

20 

العد  
 التصاعدي

   

أف يرتب الطمبة  
 20األعداد حتى 
  ترتيبا تصاعدياً 

 ،أطوؿ 
 أقصر

   

الترتيب 
 التنازلي

أف يقرا الطمبة 
إألى 1االعداد مف 

20 

     

أف يكتب الطمبة  
الى  1االعداد مف 

20 

     

أف يتعرؼ الطمبة  
عمى مفيـو الترتيب 

نازليتال   

مفيوـ  
 التنازلي

الترتيب التنازلي 
األكبر ثـ يبدأ مف 
 األصغر

  

مف  أف يعد الطمبة  
تنازلياً  1إلى 20  

    العد التنازلي 
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أف يرتب الطمبة  
 20األعداد حتى 
 ترتيبا تنازلياً 

     

القيمة 
 المنزلية

أف يقرا الطمبة 
إلى 1األعداد مف 

20 

     

أف يكتب الطمبة  
إلى  1األعداد مف 

20 

     

أف يتعرؼ الطمبة  
االحاد إلى مفيـو 
 والعشرات

اآلحاد،  
 العشرات

*القيمة المنزلية 
لرقـ في منزلة 

اآلحاد تبقى كما 
 ىي

*القيمة المنزلية 
لمرقـ في منزلة 

العشرات يضاؼ 
لمعدد صفر في 

 منزلة اآلحاد

  

أف يحدد الطمبة  
القيمة المنزلية 
 لآلحاد والعشرات

تسمى 
قيمة 

الرقـ في 
المنزلة 
القيمة 
المنزلية 

القيمة 
 المنزلية
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 لمرقـ

الصورة 
 الموسعة

أف يقرا الطمبة 
الى 1األعداد مف 

20 

     

أف يكتب الطمبة  
إلى  1األعداد مف 

20 

     

أف يتعرؼ الطمبة  
عمى مفيـو الصورة 

 الموسعة

الصورة  
 الموسعة

   

أف يكتب الطمبة  
األعداد بالصورة 

 الموسعة
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 المعمم  ل(: دلي8)الممحق 

 لمقدمة ا

إنو  :لممعمـ في تدديتو لؤلىداؼ المقررة في المنياج المدرسي، ويمكف القوؿ يشكؿ دليؿ المعمـ رديفاً 
مرشد يستعيف بو المعمـ في تطويع وتسييؿ الخبرات التعميمية التعممية المنصوص عمييا في المنياج، 
واصطمو أحيانًا عمى تسمية الدليؿ بكتاب المعمـ تمييزاً  لو عف كتاب الطالب تكمف أىمية دليؿ المعمـ 

الكتاب ويتضو ىذا مف عبلقتو التكميمية مع الكتاب المدرسي، فيو ميسر ومسيؿ لما جاء في  في
 المكونات التي يشتمؿ عمييا الدليؿ، وىذه المكونات التي تحمؿ في ثناياىا األىداؼ المطموبة لمدليؿ

يشتمؿ الدليؿ عمى مقدمة توضو العبلقة بيف الكتاب المدرسي ودليؿ المعمـ وتوضو األىداؼ التي 
 يعمؿ الدليؿ عمى تحقيقيا

تي يتـ فييا توزيع الحصص وتوضيو الحصص التي يحتاجيا ثـ ينطمؽ الدليؿ إلى عرض الخطة ال
 ماـ المعمـ في التوزيع الزمني لمحصصتنير الطريؽ أ ألنيا كؿ درس وىذه الخطة ميمة جداً 

رشادات والتعميمات التي يجب عمى المعمـ قراءتيا ليتمكف المعمـ أ الدليؿ بعرض مجموعة مف اإلثـ يبد 
يات الدليؿ وكذلؾ ليتمكف المعمـ مف تنفيذ المادة العممية كما ىو مف خبلليا مف االستفادة مف محتو 

  مطموب

طة اسحدة التي سوؼ يتـ تعمميا بو ثـ ينطمؽ الدليؿ بعرض المادة العممية التي تشتمؿ عمى دروس الو 
ؿ نشطة واالعماؿ التي يقـو بيا الطالب خبلتـ صياغة ىذه األنشطة بناء عمى األ نشطة حياتية حيثأ

نشطة البيع والشراء وفي ىذه الدراسة و اليومية فكانت بعض األنشطة تشتمؿ عمى المسابقات وأممارسات
  دريسيا وكانت مواضيع الوحدة ىي:قامت الباحثة بتدليؼ وحدة دراسية التي تنوي ت

  الترتيب،لؤلعداد حتى ،المقارنة20العدد السابؽ لؤلعداد حتى ،19العدد التالي لؤلعداد حتى )

  المنزلية والصورة الموسعة( ،القيمة20الترتيب التنازلي لؤلعداد حتى  ،20لؤلعداد حتى التصاعدي 

الدليؿ بعرض التحضير لمحصص اليومية الذي يشتمؿ عمى األىداؼ السموكية التي يجب  ثـ بدأ
عممية التدريس وكذلؾ يعرض  ءثناتحضير دور كؿ مف المعمـ والطالب أتحقيقيا في الحصة ويوضو ال

تـ الحكـ ساليب التقويـ التي سيأير المصادر والوسائؿ التي سوؼ يتـ استخداميا في الحصو و التحض
 ىداؼمف خبلليا عمى تحقيؽ األ
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 مادة بطريقة األنشطة الحياتيةوراؽ العمؿ التي سيتـ تنفيذىا اثناء شرح الوكذلؾ يحتوي الدليؿ عمى أ
 داؼوىذه اوراؽ العمؿ تكوف تقييمية لنتدكد مف تحقيؽ األى

ولكف يبلحظ أف   وبناء عمى التوضيو السابؽ فاف الجيود التي تبذؿ في بناء دليؿ المعمـ كبيرة جداً 
إننا نعرؼ كيفيو صياغة ) : ويكاد لساف حاليـ يقوؿ ،بعض المعمميف يتشككوف في جدواه بالنسبة ليـ

نستخدميا أىداؼ دروسنا ونعرؼ كيؼ ندرس ونعرؼ كيؼ نخطط النشاط وكيؼ نختار الوسيمة و 
ونعرؼ كيؼ نقـو وغير ذلؾ مف متطمبات المواقؼ التدريسية اليومية وأف ذلؾ الدليؿ ليس سوي جيد 

الكثير يعرؼ  –وخاصة المبتدئ  –ف المعمـ إذ إ ،القوؿ ينطوي عمي خطر محقؽ أف مثؿ ىذا ،(ضائع
ننا نعمـ قدر وخاصة وا  يا عمي المستوي اإلجرائي والقميؿ من ،النظري المستوى ىمف ىذه األمور عم

لدليؿ  ىد المعمميف وبالتالي فيو في حاجٍة مؤكدةالتدريب العممي الميداني الذي يحتاج لطالب معا
إذ  ،مف ىذا النوع أيضا إلي دليؿٍ  لمعمـ قديـ العيد بالمينة في حاجةٍ وحتى ا ،يرشده إلي السبيؿ السميـ

ا المني  في التي يخضع لي إذ إف القوى ،كدىابؿ تؤ ،ني حاجتو إليوف خبراتو بمينو التدريس ال تعإ
ظواىر ذلؾ التغير وأدواره  ف المعمـ في حاجو ماسو إلي معرفةوبذلؾ فإ ،مستمرة عممياتو متغيره بصورةٍ 
 ضروري بؿ ىو في الواقع جيداً  ضائعاً  ف دليؿ المعمـ ال يمثؿ جيداً ، ومف ثـ فإالجديدة التي تطمبيا

ـ يرجع إليو لفيـ فمسفو المني  المدرسي والمصادر التي اشتقت منيا لجوىر العمؿ التربوي فالمعم
والعبلقات بيف تمؾ األىداؼ بمستوياتيا المختمفة بعناصر المني  األخرى كما يرجع إليو لتعرؼ ،أىدافو

نماء جوانب التعميـ المختمفة   نماذج عديدة مف إعداد الدروس وتخطيط األنشطة وا 

نًا مف مكونات المني  الدراسي اعتبار دليؿ المعمـ مكو  إلىذي دفعنا ومف ىذا كمو يتضو السبب ال
 غفاؿ الكثيريف ليذه الحقيقة عند معالجتيـ لقضايا المني  الدراسي وعممياتوعمى الرغـ مف ا

 كيفية عمل دليل المعمم

عمى دليؿ معمـ سابؽ لمعرفة ما يحتويو دليؿ المعمـ حيث يحتوي دليؿ المعمـ عمى مقدمة  االطبلع
رشادات وتحضير واألنشطة ، وبذلؾ تكوف التصور األولي لما سيحتويو دليؿ  وخطة زمنية ونصائو وا 

ؾ المعمـ ليذه الدراسة وتـ كتابة مقدمة تناسب ىذا الدليؿ ووضع الخطة الزمنية ليذا الدليؿ وكذل
النصائو واإلرشادات ثـ تـ عرض المادة اتي تـ تدليفيا وتعتمد عمى األنشطة الحياتية فكؿ درس لو 

وتـ االستعانة ببعض الرساميف لرسـ لوحات  نشاط تمييدي وكذلؾ أنشطة تعميمية تحقؽ األىداؼ
اؼ فكاف كؿ نشاط يخدـ ىدؼ أو ىدفيف ثـ تـ عرض التحضير الذي وضع فيو األىد توضو األنشطة

 ودور المعمـ ودور الطالب في تنفيذ األنشطة ، وكذلؾ األساليب والوسائؿ المقترحة وأدوات التقويـ
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 مدرسة بنات جبع األساسية الشرقية

 توزيع الحصص

 موضوع الدرس عدد الحصص الفترة الزمنية المصادر والوسائؿ المقترحة مبلحظات
 مراجعة 6 1\1-25\21  
ت عمى شكؿ مبلبس بطاقا 

أطفاؿ  عداد ألعاباألبطاقات 
 بطاقات، صغيرةشجرة  نقود،

 بدشكاؿ الفواكو

 العدد التالي 3 1\1-30\28

بطاقات بدشكاؿ  ،ىدايا مغمفة 
والبرتقاؿ أكياس   التفاح
  كراسي ،حموى

 العدد السابؽ 3 1-4/2\31

 كاسات ببلستيؾ   
بطاقات ،نقود،فاصولياء
مواد غذائية ،كوبونات المقارنة
 أسعارمكتوب 

 المقارنة 4 2\2-8\5

خضار ،كراسي ،مواد غذائية 
 وفواكو

الترتيب  3 2\2-13\11
 التصاعدي

بطاقات  ،صنارة صيد سمؾ 
مواد ،عمى شكؿ سمؾ

 مبلبس العيد بطاقات،غذائية

 الترتيب التنازلي 4 2-19-2\14

 ،عصير، كيؾ 
بطاقات عمى شكؿ ،كاسات
 حصالة،شكات

 القيمة المنزلية 3 2\2-24\20

نشاط دراما زيارة  ،مواد تزييف 
 سجادة صبلة،مريض

 الصورة الموسعة 4 2\2-28\25
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 ارشادات عامة لتعامل مع الدليل 

   العممية، والتحضير الحصص، واإلرشادات، والمادة المقدمة، وتوزيعيتضمف ىذا الدليؿ  -ا

 قراءة الدليؿ ألخذ فكرة عامة عنو -2

 المقدمة لمعرفة المواضيع التي يتناوليا الدليؿقراءة   -3 

 )الخطة( حصصاالطبلع عمى التوزيع الزمني لم - 4

 عند البدء بتنفيذ الحصص يجب قراءة المادة العممية والتحضير قراءة جيدة - 5

 نشطة متوفرة وجاىزةيجب اف تكوف األقبؿ البدء باي حصة  -6

 زيقية تيوية الصؼ واالضاءة والمقاعديجب االىتماـ بالبيئة الفي -7

 تييئة الطبلب والترحيب بيـ قبؿ أي درس -8

 سموب التدريس الي سيتـ اتباعو اعطاء الطمبة تعميمات عامة عف أ -9
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 العدد التالي

 الدراماالمجموعات، و  وطريقة الحوارية،الطريقة  االكتشاؼطريقة  :طرائؽ التدريس المستخدمة

 المالبس : التمييديالنشاط 

وضعيا عمى حبؿ داخؿ الصؼ وىذه المبلبس ثـ يتـ تجييز بطاقات عمى شكؿ مبلبس  :طريقة التنفيذ
س التي ولكف ال يظير لمطمبة ثـ يخرج أحد الطمبة ويختار المبلب،تكوف مقموبة ومكتوب عمييا العدد

  خرى وكتابتو عمى السبورة الشخصيةيقرأ العدد الموجود عمييا ويكمؼ زميؿ اخر بقراءتو مرة أ و،يحبيا

  قراءة وكتابة االعداد تنمية ميارة التعاوف مع االقراف والتواصؿ مع المعمـ :ىداؼ التي تـ تحقيقيااأل

 
  لعبة ساعي البريد :أوالً 

 صندوؽ ساعي البريد ،عداداألبطاقات  :لمستخدمةاالمواد 

طاقات عمى الطمبة مكتوب بوزيع بحيث يقوـ أحد الطمبة بتمثيؿ دور ساعي البريد  :طريقة التنفيذ
 ـفيقو  الرسالة،يد اليوـ اذف عميؾ قراءة ثـ يساؿ الطمبة ىؿ وصمؾ بر 20الى 1عداد مف عمييا األ

ثـ يطمب منيـ كتابة الرسالة ،الطالب بقراءة الرسالة وىي عدد وىكذا حتى يتـ قراءة جميع الطمبة
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ثـ يتـ تصويب  تمثؿ العدد الذي معوة بو عمى السبورة الشخصية ورسـ فواكو يحبيا الطالب الخاص
 اإلجابات مف خبلؿ الحوار والمناقشة

  والتواصؿ مع المعمـ األقراف،قراءة وكتابة األعداد، تنمية ميارة التعاوف مع  :ىداؼ التي تـ تحقيقيااأل
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 : ىيا نصؿ بيف العدد والمجموعة المناسبة : نشاط

 
 األلعاب بازار:  ثانياً 

 فئاتيا بكافة النقود اطفاؿ، العاب: المستخدمة المواد

 لعاباأل شراء مف سيتمكنوف اليوـ ىذا في نوأ بةالطم تبمي  يتـف لؤللعاب بازار عمؿ يتـ: التنفيذ طريقة
 مف نفسيا المعبة لشراء ذىبي ثـ ثمنيا ودفع معينة لعبة بشراء طالب كؿ تكميؼ ويتـ،المدرسة مف

 تتوصؿ حتى حصؿ ماذا مبةالط عمى سئمةأ طرح يتـ وىنا واحد زيادة فيو السعر ويكوف ،خرآ مكاف
 مف خبلؿ الحوار والمناقشة واالكتشاؼ التالي العدد مفيوـ الى

 مع والتعاوف ،المعمـ مع والتواصؿ االتصاؿ وميارة،التالي العدد مفيوـ:  تحقيقيا تـ التي األىداؼ
 األقراف
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  لعبة الثمار الناضجة: ثالثاً 

 بطاقات بدشكاؿ الفواكو ،شجرة صغيرة: المواد المستخدمة

البطاقات مكتوب عمييا  عمييا وىذهـ وضع بطاقات تاحضار شجرة صغيرة لمصؼ وي :طريقة التنفيذ
يقرأ العدد الموجود عمى البطاقة التي و حد الطمبة مف اجؿ قطؼ الثمار أثـ يخرج 20الى 1عداد مف األ

  تـ قطفيا ثـ يبحث في سمة الفواكو عف البطاقة التي تحمؿ العدد التالي ليا

 الى10 مف لؤلعداد التالي والعدد،9 الى1 مف لؤلعداد التالي العدد:  تحقيقيا تـ التي ىداؼاأل
 االقراف بيف والتعاوف ،المعمـ مع التواصؿاالتصاؿ و  ميارة تنمية ويتـ1،9
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 ورقة عمؿ :النشاط الختامي

 العدد السابق

 الدراماو  توالمجموعا ،الحوارية ةوالطريق ،االكتشاؼ المستخدمة: طريقةطرائؽ التدريس 

 بازار األلعاب: النشاط التمييدي

ثـ يتـ تكميؼ الطمبة بدخذ ىدية  ،مغمفة لمطمبة بحيث ال يظير العددحيث يتـ تقديـ ىدية صغيرة  
خر بكتابة ىذا العدد ثـ يتـ رسـ مجموعة آثـ يقوـ طالب  ،وعرضيا عمى زمبلئووفتحيا وقراءة العدد 

 ويتـ العمؿ مف خبلؿ المجموعات الثنائية  ،مناسبة لو عمى السبورة الشخصية

بيف والتعاوف ،التواصؿ مع المعمـ وميارة ،20الى 1مراجعة االعداد مف : االىداؼ التي تـ تحقيقيا
 االقراف والتواصؿ مع المعمـ
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 لعبة تفاح برتقال: أوالً 

  التفاح والبرتقاؿ شكؿألعداد عمى ابطاقات : المواد المستخدمة

يتـ توزيع البطاقات عمى الطمبة بشكؿ عشوائي وىنا تبدأ المعبة حيث يقوـ كؿ طالب : طريقة التنفيذ
حتى  رأ جميع البطاقات التي تمر معوالمماثمة لعدده واثناء البحث عف االعداد يقبالبحث عف البطاقة 

يعثر عمى البطاقة المماثمة لو ثـ يصبو الطالباف فريؽ واحد يبحثاف في السمة عف البطاقة التي تحمؿ 
 ةمف خبلؿ الحوار والمناقش المجموعة الممثمة لمعدد ثـ يتـ تقييـ عمؿ كؿ مجموعة وتصويب األخطاء

بيف اصؿ مع المعمـ والتعاوف وميارة التو 20الى 1مراجعة االعداد مف : االىداؼ التي تـ تحقيقيا 
 االقراف 
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 كياس الحموةأ: أوالً 

 الحموى سأكيا: المستخدمةالمواد 

الطمبة بعدىا وكتابة العدد  ؼوتكمي لمطمبة،س صغيرة تحتوي عمى الحموى كياأتوزيع : طريقة التنفيذ
ثـ تكميؼ الطمبة بدكؿ حبة حموة واحدة وعد ما تبقى مف الحبات  ،المناسب عمى السبورة الفردية

  مف خبلؿ االكتشاؼ وتسجيؿ العدد وىنا يتـ توضيو مفيـو العدد السابؽ

 مفيـو العدد السابؽ والعدد السابؽ أصغر مف العدد بواحد: األىداؼ التي تـ تحقيقيا
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 ىيا نضع دائرة حوؿ العدد السابؽ لمعدد المعطى:نشاط

5                                     (4              7             2) 

10                                   (8             9            11) 

18                                   (17           8            12) 

 في الحفل:ثالثاً 

 البطاقاتو الكراسي : المواد المستخدمة

وىذه  ،يتـ تجييز كراسي لمحفؿ ويكوف كؿ كرسييف مع بعض وتوزيع بطاقات لمطمبة: طريقة التنفيذ 
البطاقات صنفيف بطاقات مميزة وبطاقات عادية فيبدأ الحفؿ بدصحاب البطاقات المميزة ويسمو ليـ 
باختيار الماكف التي يرغبوف بيا عمى اف يحجز الطالب مقعد فارغ بجانبو واصحاب البطاقات العادية 
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معدد أي يجمسوف يبحثوف عف االماكف المناسبة ليـ عمى اف تكوف بطاقاتيـ تحمؿ العدد السابؽ ل
 باألماكف الفارغة بجانب البطاقات المميزة

وميارة التواصؿ مع 20الى  11ومف  10الى1السابؽ لؤلعداد مف  دالعد :تحقيقيااالىداؼ التي تـ 
 بيف األقرافالمعمـ والتعاوف 

 
 ورقة عمؿ : النشاط الختامي

  20 مقارنة االعداد حتى

       وطريقة االكتشاؼ ،وطريقة المجموعات الثنائية ،الحواريةالطريقة : طرائؽ التدريس المستخدمة 

 حموى األعراس  : النشاط التمييدي 

  أكياس حموى : المواد المستخدمة
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فييا أعداد مختمفة مف  ولكفاألعراس يا حموى تشبو أكياس حموى يتـ تجييز أكياس ب: طريقة التنفيذ
ثـ يقـو  الطمبة بفتو األكياس وعد الحموى ،الحموى عمى زمبلئوالطمبة بتوزيع الحموى ثـ يتـ تكميؼ أحد 

  وتسجيؿ عددىا عمى السبورة الفردية ثـ عرض عدد حبات الحموى والعدد أماـ زمبلئو

 والتواصؿ بيف المعمـ،بيف االقراف عداد، والتعاوفاألمراجعة : األىداؼ التي تـ تحقيقيا

 

 
 في حديقة المدرسة : اوالً 

  فاصولياءو كاسات ببلستيؾ : المستخدمةالمواد 

يتـ اخبار الطمبة انو في ىذا اليوـ سنعمؿ عمى زراعة الفاصولياء في الكاس ولكف كؿ : طريقة التنفيذ
فبعد قراءة البطاقة يختار الطالب حبات  ،سدات بقدر البطاقة الموجودة في الكطالب يزرع حب

  عمؿ مف خبلؿ المجموعاتويتـ ال،فاصولياء بنفس قدر العدد الموجود معو
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 والتواصؿ بيف المعمـ،بيف االقراف والتعاوف ،عداداأل ة: مراجعتحقيقيااألىداؼ التي تـ 

 
 النقود: ثانياً 

  مرسوـ عمييا اشارات المقارنة بطاقةفئاتيا، و النقود بكافة : المواد المستخدمة

النقود يتـ العمؿ مف خبلؿ المجموعات الثنائية حيث كؿ طالبيف يوضع اماميـ مبم  مف : طريقة التنفيذ
قسمة وىو  ثـ يتوصؿ الطمبة الى حؿ2وشرط اف اليقسـ المبم  عمى أمنيـ قسمة المبم   والمطموب
شارة المناسبة فمثبل في المرة خذ طالب العدد االكبر ثـ يختار االدكؿ مره ي يالمبم ، وف

وفي كؿ  ،لتثبيت مفيـو اليساوي 2تكرار نفس النشاط عمى مبم  يقسـ  4>3والمرة الثانية3<4ولىاأل
  ماـ الطمبةأالمقارنة ثـ عرض عمؿ كؿ مجموعة  مرة يتـ التعاوف بيف المجموعات لقراءة جممة

والمقارنة بيف  ،المقارنة ةواشار  الصؼ،واالستماع داخؿ  ،التعاوف بيف االقرافاألىداؼ التي تـ تحقيقيا: 
 وقراءة جممة المقارنة 10الى 1االعداد مف 
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 في المقصف: ثالثاً 

 مواد غذائية مكتوب عمييا اسعارو  ،تكوبونا المستخدمة:المواد 

  20يتـ تقسيـ الطمبة الى مجموعات ثنائية وكؿ مجموعة معيا كوبونيف حتى العدد  :طريقة التنفيذ
صغر مع كبر واألاألثـ تجمس كؿ مجموعة تحدد السعر  ،وتذىب ىذه المجموعة لتشتري بالكوبونات

 مف خبلؿ الحوار والمناقشةاختيار االشارة المناسبة مع التركيز عمى قراءة جممة المقارنة 

والمقارنة ،التعاوف بيف االقراف المعمـ،مع  ؿالتواص الصؼ،داخؿ  االستماع تحقيقياتـ  االىداؼ التي
 20الى 1بيف األعداد مف 
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 عمؿ ةورق :الختاميالنشاط 

 الترتيب التصاعدي

 وطريقة االكتشاؼ،وطريقة المجموعات الثنائية،الطريقة الحوارية: طرائؽ التدريس المستخدمة 

 لذيذ فطوري: النشاط التمييدي 

 : المواد المستخدمة

ويتـ وضع اماـ  ثنائية يتـ تقسيـ الطبلب الى مجموعات: انواع مف االطعمة والكاسات طريقة التنفيذ
 كؿ مجموعة اصناؼ مف الطعاـ بدعداد مختمفة ثـ تكميؼ الطمبة بعدىا وتسجيؿ عددىا 

والتواصؿ مع المعمـ والتعاوف بيف وميارة االتصاؿ  20مراجعة االعداد حتى : األىداؼ التي تـ تحقيقيا
 األقراف

 



 

112 

 

 
 االحتفال: اوالً 

 كراسي: المواد المستخدمة

ىذا النشاط عبارة عف احتفاؿ يتـ وضع مجموعة مف الكراسي ويجمس عمييا مجموعة مف الحضور 
عداد أالفارغة واعداد الجالسيف عمييا و وبعض الحضور يقوموف باالحتفاؿ ثـ يتـ حصر أعداد الكراسي 

مف خبلؿ مف يقوموف باالحتفاؿ ثـ ترتيب ىذه األعداد بشكؿ تصاعدي وتوضيو معنى التصاعدي 
 مف خبلؿ الحوار واالكتشاؼ وىو ترتيب االعداد مف األصغر الى األكبرالحوار والمناقشة 

الى 1ف مع المعمـ وقراءة وكتابة االعداد م ؿوالتواص االقراف،األىداؼ التي تـ تحقيقيا: التعاوف بيف 
 ومفيـو الترتيب التصاعدي20
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 ثانيًا : دكان النباتات

 الفواكو أنواع مف الخضار و  : المواد المستخدمة

يتـ عمؿ دكاف نباتات وفي ىذه الحالة يتـ وضع النباتات وعمييا اسعار معينة ثـ تكميؼ : طريقة التنفيذ
الطالبات بالشراء منيا ثـ ترتيب اسعارىا تصاعديا ويتـ الشراء بشكؿ فردي وكذلؾ بشكؿ مجموعات 

 وميارة 20 الى11 مف وكذلؾ تصاعديا 10 الى1 مف االعداد ترتيب:  تحقيقيا تـ التي االىداؼ
 االقراف بيف التعاوف
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 ورقة عمؿ : النشاط الختامي

 الترتيب التنازلي 

 الحوارية وطريقة المجموعات الثنائية وطريقة االكتشاؼ ةالطريق :المستخدمةطرائؽ التدريس 

 بازار المالبس: النشاط التمييدي

يتـ عمؿ بازار لشراء مبلبس العيد حيث يتـ عمؿ نموذج خزانة ووضع بطاقات عمى شكؿ مبلبس  
 ثناء اختيار المبلبس يتـ قراءة االعداد الموجودة عمييا أثـ يذىب الطمبة لشراء المبلبس و  داخميا

وميارة االتصاؿ والتواصؿ بيف المعمـ والطمبة  20مراجعة األعداد حتى : األىداؼ التي تـ تحقيقيا
 والتعاوف بيف الطمبة 
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  لعبة صياد السمك :اوالً 

 بطاقات عمى شكؿ اسماؾ صنارة، :المواد المستخدمة

ولى تحمؿ يكمؼ كؿ طالب باصطياد بطاقتيف االف  ىنا يقوـ الطمبة بتمثيؿ دور الصياد: طريقة التنفيذ
والثانية مجموعة مناسبة ثـ كتابة العدد عمى السبورة ثـ مقارنة العدد الموجود معو مع الموجود مع عدد 

 واالكتشاؼ ،وىنا يتـ النشاط بواسطة المجموعات الثنائية زميمو واختيار االشارة المناسبة

 المعمـ مع والتواصؿ والمقارنة االعداد مراجعة:  تحقيقيا تـ التي االىداؼ
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  صحتي في فطوري: ثانيا 

 مواد غذائية مختمفة :المواد المستخدمة

يتـ تجييز وجبة فطور صحي لمطمبة وموجود عمييا مواد غذائية مختمفة مثؿ العصير : طريقة التنفيذ
كثر ثبلثة اشياء يحبيا والقياـ بكتابة عددىا عمى السبورة ألفواكو ثـ تكميؼ الطمبة باختيار الكيؾ ا

 والحوار عف طريؽ المجموعات الثنائية العدد بشكؿ تنازليالفردية ثـ ترتيب 

 التعاوف بيف االقراف ،ترتيب األعداد بشكؿ تنازلي: االىداؼ التي تـ تحقيقيا
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 ورقة عمؿ : النشاط الختامي

 القيمة المنزلية

 وطريقة االكتشاؼ، وطريقة المجموعات، الحوارية ةالطريق المستخدمة:طرائؽ التدريس  

  بازار األلعاب: التمييديالنشاط 

 أطفاؿ بالمستخدمة: ألعا المواد

حيث يتـ تقديـ ىدية صغيرة مغمفة لمطمبة بحيث ال يظير العدد ثـ يتـ تكميؼ الطمبة بدخذ ىدية  
وفتحيا وقراءة العدد وعرضيا عمى زمبلئو ثـ يقوـ طالب اخر بكتابة ىذا العدد ثـ يتـ رسـ مجموعة 

 ثنائية ويتـ العمؿ ضمف مجموعات الشخصيةمناسبة لو عمى السبورة 

والتعاوف  بيف ،وميارة التواصؿ مع المعمـ،20الى 1مراجعة االعداد مف : االىداؼ التي تـ تحقيقيا
 االقراف 
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 عيد الميالد :أوالً 

 كاسات ،رعصي ،: كيكةالمواد المستخدمة

يتـ عمؿ حفمة عيد ميبلد لمطمبة الذيف عيد ميبلدىـ في ىذا الشير ويتـ االتفاؽ عمى : طريقة التنفيذ
بطاقة دعوات لمصؼ لحضور حفمة عيد الميبلد وىذه البطاقات تحمؿ ارقاما معينة وفي نفس الوقت 
يتـ تجييز مقاعد خاصة وىذه المقاعد مرسوـ عمييا صور تخص عيد الميبلد فكؿ طالبة تستمـ 

 ييا اف تذىب وتبحث عف الكرسي الخاص الموجود عمييا نفس العدد بطاقتيا عم
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20التعاوف مع االقراف واالستماع لممعمـ ومراجعة االعداد حتى  : االىداؼ التي تـ تحقيقيا

 
 في البنك: والً أ

 بكافة فئاتيا نقود ،بطاقات عمى شكؿ شكات: المواد المستخدمة

يتـ تصميـ ورقة تشبو الشؾ لمطمبة ويقوـ احد الطمبة بدور الصريؼ ليذه النقود فمثبل : طريقة التنفيذ
شيقؿ وعندما يصرؼ كؿ طالب المبم  الخاص بو يتـ مناقشتو كـ  15يذىب احد الطمبة لصرؼ 

 يساوي المبم  الذي معؾ وماذا نطمؽ عمى الفراطة وماذا نطمؽ عمى المبم  الماسؾ حتى نتوصؿ الى 
 واالكتشاؼ حاد والعشرات مف خبلؿ الحوارمفيـو اآل
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 الحصالة: ثانياً 

 حصاالت شفافة ،النقود بكافة فئاتيا: المواد المستخدمة

ذلؾ مف خبلؿ صنع حصالة لكؿ مجموعة وىذه الحصالة تكوف شفافة بحيث يكوف  ـيت :التنفيذطريقة 
ثـ تقوـ الطالبة بوضع النقود في الخانتيف  16فييا جيبتيف فمثبل نضع اماـ كؿ مجموعة عدد معيف 

شيكؿ لوحدىا وقطعة العشرة شيكؿ لوحدىا ثـ طرح اسئمة حوار ومناقشة عمى الطالبات مثؿ  6فمثبل 
القطعة حتى نتوصؿ الى قيمة االحاد والعشرات حيث الرقـ في منزلة االحاد يبقى كما ىو  ىذه ةما قيم

 ويتـ مف خبلؿ الحوار والمناقشة وفي منزلة العشرات تصبو قيمتو بالعشرات
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والتعاوف بيف االقراف ،المنزلية لآلحاد والعشرات ةتحقيقيا: القيماالىداؼ التي تـ 
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 ورقة عمؿ :النشاط الختامي

 الصورة الموسعة 

 الطريقة الحوارية وطريقة المجموعات الثنائية وطريقة االكتشاؼطرائؽ التدريس المستخدمة: 

 سالمالب :التمييديالنشاط 

  بطاقات عمى شكؿ مبلبس: المواد المستخدمة

يتـ تجييز بطاقات عمى شكؿ مبلبس ووضعيا عمى حبؿ داخؿ الصؼ وىذه  ثحي :التنفيذطريقة 
المبلبس تكوف مقموبة ومكتوب عمييا العدد ولكف ال يظير لمطمبة ثـ يخرج أحد الطمبة ويختار المبلبس 
التي يحبيا ثـ يقرأ العدد الموجود عمييا ويكمؼ زميؿ اخر بقراءتو مرة أخرى وكتابتو عمى السبورة 

 تـ العمؿ في المجموعات الثنائيةوي الشخصية

 قراءة وكتابة االعداد تنمية ميارة التعاوف مع االقراف والتواصؿ مع المعمـ: االىداؼ التي تـ تحقيقيا
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 ىيا نزين صفنا :اوالً 

 ة، زينبطاقات ،نجوـ ببلليف :المواد المستخدمة

يتـ االتفاؽ بيف المعممة والطبلب عمى تزييف الصؼ حتى يتـ تزيينو بالشكؿ المرتب ثـ : طريقة التنفيذ
بتسجيؿ عددىا عمى  مع زميمو ويقوـ كؿ طالب ة،الزينيتـ االتفاؽ عمى عد كؿ محتويات الصؼ مف 

  سبورتو الشخصية
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وميارة االستماع بالصؼ ،19مراجعة االعداد حتى  :االىداؼ التي تـ تحقيقيا

 
 زيارة مريض: ثانياً 

  المدرسية بىدايا، الكت :المستخدمةالمواد 

طريقة التنفيذ عف طريؽ الدراما حيث طالب مريض ويذىب بقية الطمبة لزيارتو وفي  ـتت :التنفيذطريقة 
ىذه االثناء يتـ تصنيؼ اليدايا وعدىا وكتابة عددىا والتركيز عمى مفيوـ االحاد وو اقؿ مف عشرة 
 ومفيوـ العشرات وىو الحـز وانا قيمة االحاد تبقى كما ىي والعشرات قيمتيا بالعشرات أي زيادة صفر

 لمعدد

مع المعمـ والتعاوف بيف  مفيوـ االحاد والعشرات والقيمة المنزلية والتواصؿ: االىداؼ التي تـ تحقيقيا
 االقراف
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 الصالة  :ثالثاً 

 سجادة صبلة : المواد المستخدمة

حد الطمبة بإقامة الصبلة ويصطؼ الطمبة خمفو وبعد االنتياء مف الصبلة أ: يتـ تكميؼ طريقة التنفيذ
حوار ومناقشة بيف الطمبة والمعمـ حيث يتـ التشبيو بيف االماـ والمصمييف خمفو بالصورة يحدث 

الموسعة حيث االماـ العدد والمصمييف الصورة الموسعة ويتـ توضيو طريقة كتابة الصورة الموسعة 
 وىي اشارة الجمع والصفر

واصؿ بيف المعمـ وسعة والتمفيوـ الصورة الموسعة وكتابة الصورة الم االىداؼ التي تـ تحقيقيا:
 والطالب 
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 عمؿ ةورق :الختاميالنشاط  
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 العدد التالي

 

 

أدوات  الوسائل التعميمية األساليب واألنشطة التعميمية والتعممية
 دور المتعمم دور المعمم التقويم

 : النشاط التمييدي 
حيث تجييز بطاقات 
عمى شكؿ مبلبس 
ووضعيا عمى حبؿ 
داخؿ الصؼ وىذه 

المبلبس تكوف مقموبة 
ومكتوب عمييا العدد 
ولكف ال يظير العدد 

 لمطمبة 

تنفيذ النشاط وىو بعد 
تجييز بطاقات عمى 

شكؿ مبلبس ووضعيا 
عمى حبؿ داخؿ 

الصؼ وىذه المبلبس 
تكوف مقموبة ومكتوب 
عمييا العدد ولكف ال 

ر لمطمبة ثـ يخرج يظي
أحد الطمبة ويختار 

المبلبس التي يحبيا ثـ 
يقرأ العدد الموجود 
عمييا ويكمؼ زميؿ 

اخر بقراءتو مرة أخرى 
وكتابتو عمى السبورة 

 الشخصية

  

يقرا اف 
الطمبة 

عداد مف األ
 20الى 1

اعداد بطاقات لمعبة 
ساعي البريد ويتـ 

تكميؼ الطمبة بتوزيع 
 البريد وقراءة الرسالة
ثـ يتـ تكميفيـ بكتابة 
العدد عمى السبورة 

الفردية ثـ رسـ فواكو 
 يحبيا الطمبة

القياـ بنشاط ساعي 
البريد ويتـ تكميؼ 

الطمبة بتوزيع البريد 
وقراءة الرسالة ثـ يتـ 
تكميفيـ بكتابة العدد 

عمى السبورة الفردية ثـ 
رسـ فواكو يحبيا 

 الطمبة

السبورة 
ومستمزماتيا، 

بطاقات عمى 
شكؿ مبلبس 

بطاقات 
االعداد,ألعاب 

أطفاؿ النقود 
,شجرة صغيرة 

 

المبلحظة 
 والمتابعة

اوراؽ 
 العمؿ 

 

اف يكتب 
الطمبة 

االعداد مف 
 20الى  1
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اف تعد 
الطالبة 

تصاعديا 
الى 1مف 
20 

 

طرح السؤاؿ عمى 
 الطمبة 

 

مف  العد تصاعدي
 20الى 1

بطاقات بدشكاؿ ’
 الفواكو

اف تصؿ 
الطالبة بيف 
المجموعة 

والعدد 
المناسب 

 ليا

نشاط عمى عرض ال
الطمبة وىو التوصيؿ 

االعداد بيف 
 والمجموعات المناسبة 

حؿ النشاط المطموب 
وىو التوصيؿ بيف 

االعداد والمجموعات 
 المناسبة 

اف تتعرؼ 
الطالبة الى 

مفيوـ 
العدد 
 التالي

التجييز لنشاط بازار 
األلعاب حيث يتـ 
وضع األلعاب في 
مكانيف مختمفيف 

وتكوف المعبة في كؿ 
مكاف ليا سعر حيث 
السعر في المكاف 

االوؿ يكوف عدد ثـ 
السعر في المكاف 

 االخر العدد التالي   

تنفيذ نشاط بازار 
األلعاب   حيث يتـ 
وضع األلعاب في 

مكانيف مختمفيف وتكوف 
ؿ مكاف ليا المعبة في ك

سعر حيث السعر في 
المكاف االوؿ يكوف 
عدد ثـ السعر في 
المكاف االخر العدد 

 التالي   
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تجييز وعرض  
النشاط عمى الطمبة 
وىو الثمار الناضجة 

حيث يتـ وضع 
بطاقات بشكؿ الفواكو 

عمى شجرة ثـ  ثـ 
يخرج احد الطمبة مف 
اجؿ قطؼ الثمار و 
يقرأ العدد الموجود 

عمى البطاقة التي تـ 
قطفيا ثـ يبحث في 

سمة الفواكو عف 
البطاقة التي تحمؿ 
 العدد التالي ليا 

  :النشاط الختامي  
 تنفيذ ورقة العمؿ

تنفيذ النشاط  وىو 
الثمار الناضجة حيث 

يتـ وضع بطاقات 
بشكؿ الفواكو عمى 
شجرة ثـ يخرج احد 

الطمبة مف اجؿ قطؼ 
الثمار ويقرأ العدد 

الموجود عمى البطاقة 
التي تـ قطفيا ثـ 

يبحث في سمة الفواكو 
عف البطاقة التي تحمؿ 

 العدد التالي ليا 
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 العدد السابق

المصادر  دور الطالب دور المعمـ األىداؼ
 والوسائؿ

 المبلحظات

تجييز اليدايا الصغيرة مغمفة  
لمطمبة بحيث ال يظير العدد  

ثـ يتـ تكميؼ الطمبة باخذ 
ىدية وفتحيا وقراءة العدد 
وعرضيا عمى زمبلئو ثـ 
يقـو طالب اخر بكتابتيا 

 ورسـ اشياء محسوسة

تنفيذ نشاط اليدايا الصغيرة 
المغمفة بحيث ال يظير 

العدد عمى اليدية  ثـ يقوـ 
ة وفتحيا الطمبة باخذ ىدي

وقراءة العدد وعرضيا عمى 
زمبلئو ثـ يقـو طالب اخر 

بكتابتيا ثـ رسـ اشياء 
 محسوسة

  

اف يقرا الطمبة 
االعداد مف 

 20الى 1

التجييز لنشاط تفاح برتقاؿ 
حيث يتـ تجييز بطاقات 
عمى شكؿ تفاح برتقاؿ ثـ 
كتابة أعداد عمييا ورسـ 
مجموعات تناسب ىذه 
األعداد ووضعيا داخؿ 

   صندوؽال

االشتراؾ بنشاط تفاح رتقاؿ 
حيث يتـ تجييز بطاقات 
عمى شكؿ تفاح برتقاؿ ثـ 
كتابة أعداد عمييا ورسـ 
مجموعات تناسب ىذه 
األعداد ووضعيا داخؿ 

   الصندوؽ

  

المبلحظة 
 والمتابعة

اوراؽ 
 العمؿ 

 

 

 

 

 

 

 

اف يكتب 
الطمبة االعداد 

 20الى  1مف 

اف تعد الطالبة 
مف تنازليا 
 1الى 20

 1الى 20العد تنازلي مف  طرح السؤاؿ عمى الطمبة 

 

اف تتعرؼ 
الطالبة عمى 
مفيـو العدد 

 السابؽ

عرض النشاط عمى الطمبة 
وىو عبارة عف أكياس حموة 
وفييا عدد مف حبات الحموى 
ويتـ عدىا وكتابة العدد ثـ 

اكؿ حبة واحدة وكتابة العدد 
الستنتاج اف العدد السابؽ 

القياـ بعد حبات الحموى ثـ 
اكؿ حبة واحدة وتسجيؿ 

 العدد قبؿ وبعد اكؿ الحموى  
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  مف العدد بواحداصغر 

اف تضع  
الطالبة دائرة 
حوؿ العدد 

 السابؽ لؤلعداد

قراءة النشاط عمى الطمبة 
 وتوضيحو 

 القياـ بحؿ النشاط 

 

اف تجد الطالبة 
العدد السابؽ 
لبلعداد مف 

 1الى 20

يتـ تجييز كراسي لمحفؿ 
ويكوف كؿ كرسييف مع بعض 
وتوزيع بطاقات لمطمبة وىذه 
البطاقات صنفيف بطاقات 
مميزة وبطاقات عادية فيبدأ 
الحفؿ بدصحاب البطاقات 
المميزة ويسمو ليـ باختيار 
األماكف التي يرغبوف بيا 

عمى اف يحجز الطالب مقعد 
فارغ بجانبو واصحاب 
ف عف البطاقات العادية يبحثو 

االماكف المناسبة ليـ عمى 
اف تكوف بطاقاتيـ تحمؿ 
العدد السابؽ لمعدد أي 

يجمسوف باألماكف الفارغة 
 المميزةبجانب البطاقات 

النشاط الختامي: تنفيذ ورقة 
 العمؿ

 

تنفيذ نشاط الكراسي بحيث 
يكوف كؿ كرسييف مع بعض 
وتوزيع بطاقات لمطمبة وىذه 
البطاقات صنفيف بطاقات 

بطاقات عادية فيبدأ مميزة و 
الحفؿ بدصحاب البطاقات 
المميزة ويسمو ليـ باختيار 
االماكف التي يرغبوف بيا 

عمى اف يحجز الطالب مقعد 
فارغ بجانبو واصحاب 

البطاقات العادية يبحثوف 
عف االماكف المناسبة ليـ 
عمى اف تكوف بطاقاتيـ 

تحمؿ العدد السابؽ لمعدد 
أي يجمسوف باألماكف 

انب البطاقات الفارغة بج
 المميزة
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 المقارنة                                     

األىداف 
 السموكية

الوسائل  األساليب واألنشطة التعميمية والتعممية
 التعميمية

أدوات 
 دور المتعمم المعممدور  التقويم

 

تجييز : النشاط التمييدي
أكياس الحموى في سمة 

صغيرة وىذه األكياس تكوف 
مشابية لما يتـ توزيعو 

 باألعراس 

القياـ بنشاط الحموى التي تـ  
وضعيا في سمة صغيرة وىذه 
األكياس تكوف مشابية لما يتـ 

توزيعو باألعراس حيث يقوـ أحد 
الحموى الطمبة بتوزيع أكياس 

عمى زمبلئو ثـ يقـو الطمبة بعد 
الحموى وتسجيؿ عددىا عمى 

 السبورة الفردية

  

اف يقرا 
الطمبة 
االعداد 

الى 1مف 
20 

التجييز لنشاط الفاصولياء 
وىو تجييز كاسات 

وفاصولياء وشرح النشاط 
لمطمبة وىو يكوف في الكاس 

عدد وتقـو الطالبة بقراءة 
العدد ثـ زراعة حبات 

بقدر العدد فاصولياء 
الموجود ثـ كتابة العدد عمى 

 السبورة

تنفيذ نشاط الفاصولياء وىو القياـ 
بزراعة الفاصولياء بعد تجييز 
كاسات وفاصولياء حيث  يكوف 
في الكاس عدد وتقوـ الطالبة 
بقراءة العدد ثـ زراعة حبات 

فاصولياء بقدر العدد الموجود ثـ 
 كتابة العدد عمى السبورة

كاسات 
, ببلستيؾ 

فاصولياء، 
 نقود

 

المبلحظة 
 والمتابعة

اوراؽ 
 العمؿ 

 
اف يكتب 
الطمبة 
االعداد 

الى  1مف 
20 

اف تتعرؼ 
الطالبة 
عمى 
مفيوـ 
 المقارنة

التجييز لنشاط المجموعات 
الثنائية حيث كؿ طالبيف 
يوضع اماميـ مبم  مف 

قرش 10النقود حتى 
والمطموب منيـ قسمة المبم  

 

تنفيذ نشاط المجموعات الثنائية 
حيث كؿ طالبيف يوضع اماميـ 

قرش 10مبم  مف النقود حتى 
والمطموب منيـ قسمة المبم  
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اف تتعرؼ 
الطالبة 

عمى اشارة 
 المقارنة

المبم  وشرط اف اليقسـ 
ثـ يتوصؿ الطمبة 2عمى 

الى حؿ وىو  قسمة المبم   
وىنا يتـ سؤاؿ الطمبة عف 
العدد االكبر  واالصغر 

لنتوصؿ لمفيوـ المقارنة  ثـ  
يدخذ طالب العدد االكبر ثـ 
يختار االشارة المناسبة فمثبل 

والمرة  3>4في المرة االولى
تكرار نفس  4<3الثانية 

 2النشاط عمى مبم  يقسـ 
بيت مفيـو اليساوي وفي لتث

كؿ مرة يتـ التعاوف بيف 
المجموعات لقراءة جممة 

المقارنة ثـ عرض عمؿ كؿ 
 مجموعة اماـ الطمبة

وشرط اف اليقسـ المبم  عمى 
مبة الى حؿ وىو  ثـ يتوصؿ الط2

قسمة المبم  وىنا يتـ سؤاؿ 
الطمبة عف العدد االكبر  
واالصغر لنتوصؿ لمفيوـ 
المقارنة  وفي كؿ مره يدخذ 
طالب العدد االكبر ثـ يختار 

االشارة المناسبة فمثبل في المرة 
 4<3والمرة الثانية  3>4االولى

تكرار نفس النشاط عمى مبم  
لتثبيت مفيـو اليساوي  2يقسـ 

وفي كؿ مرة يتـ التعاوف بيف 
المجموعات لقراءة جممة المقارنة 

ثـ عرض عمؿ كؿ مجموعة 
 اماـ الطمبة

اف تقارف 
الطالبة 
بيف 

االعداد 
بوضع 

اشارة اكبر 
واصغر 
 ويساوي

تقسيـ الطمبة الى :
مجموعات ثنائية وكؿ 
مجموعة معيا كوبونيف 

ىذه المجموعة وتذىب 
لتشتري بالكوبونات مف 

مقصؼ المدرسة ثـ تجمس 
كؿ مجموعة تحدد السعر 
االكبر واالصغر واليساوي 
مع اختيار االشارة المناسبة 
مع التركيز عمى قراءة جممة 

 المقارنة

 : ورقة عمؿالنشاط الختامي

تنفيذ نشاط المجموعات ثنائية : 
وكؿ مجموعة معيا كوبونيف 

وعة لتشتري وتذىب ىذه المجم
بالكوبونات ثـ تجمس كؿ 

مجموعة تحدد السعر االكبر 
واالصغر واليساوي مع اختيار 

االشارة المناسبة مع التركيز عمى 
 قراءة جممة المقارنة
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 ي                                     الترتيب التصاعد :الموضوع

األىداف 
 السموكية

الوسائل  األساليب واألنشطة التعميمية والتعممية
 التعميمية

أدوات 
تقسيـ  : النشاط التمييدي التقويم

الطبلب الى مجموعات 
ويتـ وضع اماـ كؿ 
مجموعة اصناؼ مف 
الطعاـ بدعداد مختمفة ثـ 
تكميؼ الطمبة بعدىا 

 وتسجيؿ عددىا

تنفيذ النشاط بعد تقسيـ الطبلب 
الى مجموعات  وضع اماـ كؿ 
مجموعة اصناؼ مف الطعاـ 
ثـ تكميؼ الطمبة بعدىا وتسجيؿ 

 عددىا

 دور المتعمم دور المعمم

اف يقرا 
الطمبة 
االعداد 
الى 1مف 
20 

شرح النشاط لمطمبة 
والتجييز لو في  ساحة 
المدرسة حيث يتـ تكميؼ 
طالب اف يعمؿ صيادا 
فعندما تبدا المعبة يركض 
الطمبة في الساحة ويحاوؿ 
الطالب اصطياد احدىـ 

 اصطيادهوالطالب الذي يتـ 
ال يعود لمعبة اال بشرط 
وىو قراءة بطاقة عدد مف 

لسمة واختيار مجموعة ا
مناسبة مف السمة االخرى 
وكذلؾ كتابة العدد غيبا 
وىكذا يتـ التبديؿ بيف 

 الطبلب في الصياد 

تنفيذ  النشاط في ساحة 
المدرسة حيث يتـ تكميؼ طالب 
اف يعمؿ صيادا فعندما تبدا 
المعبة يركض الطمبة في 
الساحة ويحاوؿ الطالب 
اصطياد احدىـ والطالب الذي 

ال يعود لمعبة اال  طيادهاصيتـ 
بشرط وىو قراءة بطاقة عدد مف 
السمة واختيار مجموعة مناسبة 

وكذلؾ كتابة العدد  مف السمة
غيبا وىكذا يتـ التبديؿ بيف 

 الطبلب في الصياد

السبورة 
ومستمزماتيا، 

بطاقات 
 ،االعداد عمى
أوراؽ عمؿ، 
بطاقات، 

 صور

العاب اطفاؿ, 
اوراؽ 
مجسـ ،لمنشاط
 بطاقات شجرة

عمى شكؿ 
 نباتات،فواكو

 

المبلحظة 
 والمتابعة

اوراؽ 
 العمؿ 

 
اف يكتب 

الطمبة 
االعداد 

الى  1مف 
20 

أف تتعرؼ 
الطالبة 

يتـ عمؿ دكاف نباتات وفي 
ىذه الحالة يتـ وضع 
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عمى 
مفيوـ 
الترتيب 

 التصاعدي 

النباتات وعمييا اسعار 
معينة ثـ تكميؼ الطالبات 

ترتيب بالشراء منيا ثـ 
اسعارىا تصاعديا ويتـ 
الشراء بشكؿ فردي وكذلؾ 
بشكؿ مجموعات مع 
توضيو مفيوـ الترتيب 
التصاعدي وىو ترتيب 
 االعداد مف الصغر لمكبير

تنفيذ نشاط دكاف نباتات حيث 
يتـ وضع النباتات وعمييا 
اسعار معينة ثـ تكميؼ 
الطالبات بالشراء منيا ثـ ترتيب 

شراء اسعارىا تصاعديا ويتـ ال
بشكؿ فردي وكذلؾ بشكؿ 
مجموعات مع توضيو مفيـو 
الترتيب التصاعدي وىو ترتيب 

 االعداد مف الصغر لمكبير

اف تعد 
الطالبة 

تصاعديا 
الى 1مف 
20 

 20الى 1العد تصاعدي مف  طرح السؤاؿ عمى الطمبة

اف ترتب 
الطالبات 
األعداد 
 20حتى 
ترتيبا 

 تصاعديا 

يتـ تقسيـ الطبلب الى 
مجموعات ويتـ وضع اماـ 
كؿ مجموعة اصناؼ مف 
الطعاـ بإعداد مختمفة ثـ 
تكميؼ الطمبة بعد ثبلثة 
منيا وكتابة عددىا وترتيبيا 
 تصاعديا وترتيبيا تصاعديا

يتـ تقسيـ الطبلب الى 
مجموعات ويتـ وضع اماـ كؿ 
مجموعة اصناؼ مف الطعاـ 
بإعداد مختمفة ثـ تكميؼ الطمبة 

تابة عددىا بعد ثبلثة منيا وك
وترتيبيا تصاعديا وترتيبيا 

 تصاعديا 
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 الترتيب التنازلي                                     : الموضوع

األىداف 
 السموكية

الوسائل  األساليب واألنشطة التعميمية والتعممية
 التعميمية

أدوات 
 دور المتعمم دور المعمم التقويم

تجييز : النشاط التمييدي 
لشراء مبلبس العيد  ربازا

حيث يتـ عمؿ نموذج خزانة 
ووضع بطاقات عمى شكؿ 
مبلبس داخميا ثـ يذىب 
الطمبة لشراء المبلبس واثناء 
اختيار المبلبس يتـ قراءة 

 االعداد الموجودة عمييا

االشتراؾ في بازار لشراء 
مبلبس العيد حيث يتـ عمؿ 
نموذج خزانة ووضع بطاقات 

داخميا ثـ  عمى شكؿ مبلبس
يذىب الطمبة لشراء المبلبس 
واثناء اختيار المبلبس يتـ 
 قراءة االعداد الموجودة عمييا

  

اف يقرا 
الطمبة 
االعداد 

الى 1مف 
20 

التجييز لمعبة الصياد   
فيكمؼ كؿ طالب باصطياد 
بطاقتيف االولى تحمؿ عدد 
والثانية مجموعة مناسبة ثـ 
كتابة العدد عمى السبورة ثـ 
قراءة العدد والمجموعة 

 المناسبة

ىنا يقوـ الطمبة بتمثيؿ دور 
الصياد فيكمؼ كؿ طالب 
باصطياد بطاقتيف االولى 
تحمؿ عدد والثانية مجموعة 

ـ كتابة العدد عمى مناسبة ث
السبورة ثـ قراءة العدد 

 والمجموعة المناسبة

السبورة 
ومستمزماتيا، 

بطاقات 
االعداد عمى 
 ،شكؿ مبلبس

أوراؽ عمؿ، 
بطاقات، 

 صور

العاب اطفاؿ 
اوراؽ لمنشاط 

 

المبلحظة 
 والمتابعة

اوراؽ 
 العمؿ 

 
اف يكتب 
الطمبة 
االعداد 
 1مف 

 20 الى
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أف 
تتعرؼ 
الطالبة 
عمى 
مفيوـ 
الترتيب 
  النازلي

 

يتـ تجييز وجبة فطور 
صحي لمطمبة وموجود عمييا 
مواد غذائية مختمفة مثؿ 
العصير الكيؾ الفواكو ثـ 
تكميؼ الطمبة باختيار اكثر 
ثبلثة اشياء يحبيا والقياـ 
بكتابة عددىا عمى السبورة 
الفردية ثـ ترتيب العدد بشكؿ 

مف العدد االكبر ثـ  تنازلي
االصغر لتوضيو معنى 

 التنازلي

 

 

يتـ تجييز وجبة فطور 
صحي لمطمبة وموجود عمييا 
مواد غذائية مختمفة مثؿ 
العصير الكيؾ الفواكو ثـ 
تكميؼ الطمبة باختيار اكثر 
ثبلثة اشياء يحبيا والقياـ 
بكتابة عددىا عمى السبورة 
الفردية ثـ ترتيب العدد بشكؿ 

العدد االكبر ثـ تنازلي مف 
االصغر لتوضيو معنى 

 التنازلي

 شجرةجسـ م
عمى  بطاقات

 شكؿ فواكو

اف تعد 
الطالبات 
تنازليا 
 20مف 
 1الى 

 1الى 20العد تنازلي مف  طرح السؤاؿ عمى الطمبة

اف ترتب 
الطالبات 
األعداد 
 20حتى 
ترتيبا 
 تنازليا

مبلبس العيد يتـ تعميؽ 
مجموعة مبلبس عمى السبورة 
وموضوع عمييا االسعار ثـ 
يتـ تكميؼ كؿ مجموعة بشراء 
ثبلث قطع منيا والعودة 
لمكانيا ثف ترتيب ىذه 

 االسعار بشكؿ 

 تنازلي

مبلبس العيد يتـ تعميؽ 
مجموعة مبلبس عمى السبورة 
وموضوع عمييا االسعار ثـ 
ء يتـ تكميؼ كؿ مجموعة بشرا

ثبلث قطع منيا والعودة 
لمكانيا ثف ترتيب ىذه 

 االسعار بشكؿ تنازلي 
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 ورقة عمؿ رياضيات                    الصؼ :األوؿ األساسي :....................         االسـ

 التاريخ:..................  المدرسة بنات جبع األساسية الشرقية            الشعبة   ............

 

 نضع دائرة حوؿ العدد األصغر: السؤاؿ األوؿ :

 

                               (14               15              16) 

                              (14               13              10) 

                             (9                 18              10  ) 

                             (19              18                11 ) 

 

 ىيا نرتب األعداد التالية ترتيبا تنازليا: : السؤاؿ الثاني

 

      19     15      17                _____                                                                                                                     ________     _______                              

      15     19    20                             _______          _____      ___                                                                                                     

      15   16    19   20     _____    _______    ______                                                                 _______ 
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 المنزلية قيمةال : الموضوع

                        

األىداف 
 السموكية

الوسائل  األساليب واألنشطة التعميمية والتعممية
 التعميمية

أدوات 
 دور المتعمم دور المعمم التقويم

تجييز اليدايا الصغيرة  
مغمفة لمطمبة بحيث ال 
يظير العدد  ثـ يتـ تكميؼ 

ىدية وفتحيا الطمبة باخذ 
وقراءة العدد وعرضيا عمى 
زمبلئو ثـ يقوـ طالب اخر 
بكتابتيا ورسـ اشياء 

 محسوسة

تنفيذ نشاط اليدايا الصغيرة 
المغمفة بحيث ال يظير العدد 
عمى اليدية  ثـ يقوـ الطمبة باخذ 
ىدية وفتحيا وقراءة العدد 
وعرضيا عمى زمبلئو ثـ يقـو 
طالب اخر بكتابتيا ثـ رسـ اشياء 

 حسوسةم

  

اف يقرا 
الطمبة 

االعداد مف 
 20الى 1

تجييز حفمة عيد ميبلد 
لمطمبة الذيف عيد ميبلدىـ 
في ىذا الشير ويتـ 
االتفاؽ عمى بطاقة دعوات 
لمصؼ لحضور حفمة عيد 
الميبلد وىذه البطاقات 
تحمؿ ارقاما معينة وفي 
نفس الوقت يتـ تجييز 
مقاعد خاصة وىذه 
المقاعد مرسوـ عمييا 
صور تخص عيد الميبلد 
فكؿ طالبة تستمـ بطاقتيا 

ا اف تذىب وتبحث عميي
عف الكرسي الخاص فييا 
ثـ تقارف بيف المجموعة 

االشتراؾ في حفمة عيد ميبلد 
لمطمبة الذيف عيد ميبلدىـ في ىذا 
الشير ويتـ االتفاؽ عمى بطاقة 
دعوات لمصؼ لحضور حفمة 
عيد الميبلد وىذه البطاقات تحمؿ 
ارقاما معينة وفي نفس الوقت يتـ 
تجييز مقاعد خاصة وىذه 
المقاعد مرسوـ عمييا صور 
تخص عيد الميبلد فكؿ طالبة 

ا عمييا اف تذىب تستمـ بطاقتي
وتبحث عف الكرسي الخاص فييا 
ثـ تقارف بيف المجموعة الموجودة 
والعدد الذي معيا وتقوـ بكتابة 
العدد عمى البطاقة ثـ يتـ عمؿ 
تقييـ فكؿ طالبة ترفع البطاقات 

ببلليف 
قبعات ’

عيد 
الميبلد , 
ىدايا عيد 
الميبلد , 
صور عيد 

الميبلد 
,شكات 
ورقية 

 حصالة’
 فواكو

 

المبلحظة 
 والمتابعة

اوراؽ 
اف يكتب   العمؿ

الطمبة 
االعداد مف 

 20الى  1
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الموجودة والعدد الذي معيا 
وتقوـ بكتابة العدد عمى 
البطاقة ثـ يتـ عمؿ تقييـ 
فكؿ طالبة ترفع البطاقات 

 الخاصة بيا

 

 

 الخاصة بيا

يتـ تصميـ ورقة تشبو  
الشؾ لمطمبة ويقوـ احد 
الطمبة بدور الصريؼ ليذه 
النقود فمثبل يذىب احد 

شيقؿ  15الطمبة لصرؼ 
وعندما يصرؼ كؿ طالب 
المبم  الخاص بو يتـ 
مناقشتو كـ يساوي المبم  
الذي معؾ وماذا نطمؽ 
عمى الفراطة وماذا نطمؽ 
عمى المبم  الماسؾ حتى 
نتوؿ الى مفيـو االحاد 

 والعشرات

 

 

تنفيذ نشاط الشؾ مف قبؿ الطمبة 
ويقوـ احد الطمبة بدور الصريؼ 
ليذه النقود فمثبل يذىب احد 

شيقؿ وعندما  15الطمبة لصرؼ 
يصرؼ كؿ طالب المبم  الخاص 

ساوي المبم  بو يتـ مناقشتو كـ ي
الذي معؾ وماذا نطمؽ عمى 
الفراطة وماذا نطمؽ عمى المبم  
الماسؾ حتى نتوؿ الى مفيـو 

 االحاد والعشرات

اف تتعرؼ 
الطالبة الى 
مفيوـ االحاد 

 والعشرات

اف تحدد 
الطالبة القيمة 

المنزلية 
اآلحاد 

تجييز الحصالة لكؿ 
مجموعة وىذه الحصالة 
تكوف شفافة بحيث يكوف 
فييا جيبتيف فمثبل نضع 

تنفيذ نشاط  الحصالة بحيث 
تكوف شفافة بحيث يكوف فييا 
جيبتيف فمثبل نضع اماـ كؿ 

ثـ تقـو  16مجموعة عدد معيف 
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اماـ كؿ مجموعة عدد  والعشرات
ثـ تقـو الطالبة  16معيف 

بوضع النقود في الخانتيف 
شيقؿ لوحدىا  6فمثبل 

وقطعة العشرة شيقؿ 
لوحدىا ثـ طرح اسئمة 
حوار ومناقشة عمى 
الطالبات مثؿ ماقيمة ىذه 

ى نتوصؿ الى القطعة حت
 قيمة االحاد

الطالبة بوضع النقود في الخانتيف 
شيقؿ لوحدىا وقطعة  6فمثبل 

العشرة شيقؿ لوحدىا ثـ طرح 
اسئمة حوار ومناقشة عمى 

ه القطعة الطالبات مثؿ ماقيمة ىذ
 حتى نتوصؿ الى قيمة االحاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

 ورقة عمؿ رياضيات                    الصؼ :األوؿ األساسي        :....................  االسـ

 الشعبة   ............          التاريخ:..................  المدرسة بنات جبع األساسية الشرقية  

 ىيا نصؿ العدد الذي تحتو خط مع منزلتو المناسبةالسؤاؿ األوؿ :   

 

11                        12                  13           20            18          13 

 احاد                                                    عشرات

 

 الموف األحمرالممونة بالسؤاؿ الثاني : ىيا نكتب القيمة المنزلية لؤلعداد 

20                                _______________________                               

18                               _______________________ 

16                                ______________________ 

13                               ______________________ 

 

 ميةمعممة المادة : فاطمة خمي

 

 

 

 

  



 

147 

 

 الصورة الموسعة

األىداف 
 السموكية

الوسائل  األساليب واألنشطة التعميمية والتعممية
 التعميمية

أدوات 
 دور المتعمم دور المعمم التقويم

حيث  : النشاط التمييدي 
تجييز بطاقات عمى شكؿ 
مبلبس ووضعيا عمى 
حبؿ داخؿ الصؼ وىذه 
المبلبس تكوف مقموبة 
ومكتوب عمييا العدد ولكف 

 ال يظير العدد لمطمبة 

تنفيذ النشاط وىو بعد تجييز 
بطاقات عمى شكؿ مبلبس 
ووضعيا عمى حبؿ داخؿ 
الصؼ وىذه المبلبس تكوف 
مقموبة ومكتوب عمييا العدد 

ر لمطمبة ثـ يخرج ولكف ال يظي
أحد الطمبة ويختار المبلبس التي 
يحبيا ثـ يقرأ العدد الموجود 
عمييا ويكمؼ زميؿ اخر بقراءتو 
مرة أخرى وكتابتو عمى السبورة 

 الشخصية

  

يتـ االتفاؽ بيف المعممة  
والطبلب عمى تزييف 
الصؼ حتى يتـ تزيينو 
بالشكؿ المرتب ثـ يتـ 
االتفاؽ عمى عد كؿ 

الصؼ مف محتويات 
الزيف ويقوـ كؿ طالب 
بتسجيؿ عددىا عمى 

 سبورتو الشخصية

يتـ االتفاؽ بيف المعممة والطبلب 
عمى تزييف الصؼ حتى يتـ 
تزيينو بالشكؿ المرتب ثـ يتـ 
االتفاؽ عمى عد كؿ محتويات 
الصؼ مف الزيف ويقـو كؿ 
طالب بتسجيؿ عددىا عمى 

 سبورتو الشخصية

  

اف يقرا 
الطمبة 

االعداد مف 

يتـ االتفاؽ بيف المعممة 
والطبلب عمى تزييف 
الصؼ حتى يتـ تزيينو 

القياـ  بتزييف  الصؼ بشكؿ 
د المرتب ثـ يقوـ كؿ طالب  بع

محتويات الصؼ مف الزينة 

جميع 
انواع 
الزينة 

 

المبلحظة 
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بالشكؿ المرتب ثـ يتـ  20الى 1
االتفاؽ عمى عد كؿ 
محتويات الصؼ مف 
الزينة ويقوـ كؿ طالب 
بتسجيؿ عددىا عمى 

 سبورتو الشخصية

ويقوـ كؿ طالب بتسجيؿ عددىا 
 عمى سبورتو الشخصية

,ىدايا, 
بطاقات 
 لبلعداد

 والمتابعة

اوراؽ 
  العمؿ

اف يقرا 
الطمبة 

االعداد مف 
 20الى 1

اف يكتب 
الطمبة 

االعداد مف 
 20الى  1

التجييز لنشاط الدراما 
حيث طالب مريض 
ويذىب بقية الطمبة لزيارتو 
وفي ىذه االثناء يتـ 
تصنيؼ اليدايا وعدىا 
وكتابة عددىا والتركيز 
عمى مفيوـ االحاد  اقؿ 
مف عشرة ومفيـو 
العشرات وىو الحـز وانا 
قيمة االحاد تبقى كما ىي 
والعشرات قيمتيا بالعشرات 

 أي زيادة صفر لمعدد

 

تنفيذ نشاط حيث طالب مريض 
مبة لزيارتو وفي ويذىب بقية الط

ىذه االثناء يتـ تصنيؼ اليدايا 
وعدىا وكتابة عددىا والتركيز 
عمى مفيوـ االحاد وو اقؿ مف 
عشرة ومفيوـ العشرات وىو 
الحـز وانا قيمة االحاد تبقى كما 
ىي والعشرات قيمتيا بالعشرات 
أي زيادة صفر لمعدد المبم  
الذي معؾ وماذا نطمؽ عمى 

ى المبم  الفراطة وماذا نطمؽ عم
الماسؾ حتى نتوؿ الى مفيـو 

 االحاد والعشرات

اف تتعرؼ 
الطالبة الى 

مفيوـ 
الصورة 
 الموسعة

اف تكتب 
االعداد  
بالصورة 
 الموسعة

التجييز لنشاط في ساحة 
المدرسة وىو عبارة عف 

جوالت  3مسابقة مف 
حيث توضع بطاقات مف 

ثـ الجولة الثانية  9الى1
ثـ  20الى  10مف 

المرحمة الثالثة كتابة 
االعداد بالصورة الموسعة 
وعمؿ مناقشة بيف الجولة 

تنفيذ ىذا النشاط في ساحة 
المدرسة وىو عبارة عف مسابقة 

جوالت  حيث توضع 3مف 
ثـ الجولة  9الى1بطاقات مف 
ثـ  20الى  10الثانية مف 

المرحمة الثالثة كتابة االعداد 
بالصورة الموسعة وعمؿ مناقشة 
بيف الجولة الثانية والثالثة وسؤاؿ 
الطالبات عف الفرؽ بيف العدد 
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الثانية والثالثة وسؤاؿ 
الطالبات عف الفرؽ بيف 
العدد بالجولة الثانية 
والثالثة حتى نتوصؿ اف 
العدد بالجولة الثالثة كتب 
بطريقة مختمفة وىي 
الصورة الموسعة ونتوصؿ 
اف الصورة الموسعة كتب 
العدد بطريقة اوسع واطوؿ 
وطريقة كتابتو تتـ عف 
طريؽ كتابة االحاد ثـ 
اشارة الجمع ثـ العشرات 

ي القيمة أ مع الصفر
 المنزلية ليا

بالجولة الثانية والثالثة حتى 
العدد بالجولة الثالثة نتوصؿ اف 

كتب بطريقة مختمفة وىي 
الصورة الموسعة ونتوصؿ اف 
الصورة الموسعة كتب العدد 
بطريقة اوسع واطوؿ وطريقة 
كتابتو تتـ عف طريؽ كتابة 
االحاد ثـ اشارة الجمع ثـ 

ي القيمة أ العشرات مع الصفر
 لى قيمة االحادإ المنزلية ليا
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 :....................         ورقة عمؿ رياضيات                    الصؼ :األوؿ األساسياالسـ 

 التاريخ:..................  المدرسة بنات جبع األساسية الشرقية            الشعبة   ............

 

 العدد وصورتو الموسعة  نصؿ بيفالسؤاؿ األوؿ :   ىيا 

 

 17        19        10       13  20      14 

 

 3+10   0+20   0+10   5+10   4+10   7+10  

 

 السؤاؿ الثاني : ىيا نكتب االعداد التالية بالصورة الموسعة

20                                -------------------- 

7                                 --------------------- 

18                               --------------------- 

16                                _____________________ 

 

 معممة المادة : فاطمة خميمية       
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