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 االفتتاحية 

ز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود يف جمال  إطار أنشطة مركز التمي  ضمن  

الرتبويني   للمامرسني  املهني  الصلة التطوير  املامرسني  ب  ذوي  تشجيع  أمهية  املركز  رأى  والرياضيات،  العلوم  تعليم 

يف   للمشاركة  الدوريةالرتبويني  فتح؛  مؤمتراته  يف    لذا  الرتبويني  للمامرسني  اإلجرائيةأب  عرضاملجال    ، حاثهم 

الناجحة من أجل   خالل جلسات املؤمتر، وتعد  خرين  مع زمالئهم اآلوإثرائها باملناقشة    نرش جتربتهم وممارساهتم 

مع  إذ بدأ املركز اهتاممه    ؛يف امليدان الرتبويا جلهود املركز يف جمال تنشيط ممارسة البحث اإلجرائي  هذه الفكرة امتداد  

 ، والتي استمرت إىل الوقت احلارض يف دورهتا الرابعة.  هـ1434جرائي التي نظمت عام  أول دورة بجائزة البحث اإل

التأملية   -   ويسعدنا  يف اللجنة العلمية  أن نطرح بني أيديكم كتاب البحوث اإلجرائية    -   ُبعد املامرسات 

يعد ،  الناجحة  امليدانية   واملامرسات واملامرسات    والذي  اإلجرائية  للبحوث  كتاب علمي حمكم  كأول  نقلة جديدة 

وفق  ،  للمامرسات العلمية املعتمدة يف املؤمترات واملجالت املحكمة يف اململكة العربية السعودية  ا وذلك وفق    ،امليدانية

  ا جديدة لعقد مؤمترات تنحو ويؤمل أن يفتح آفاق  ،  املامرسات املتبعة يف املؤمترات العلمية واملجالت املحكمة املعتربة

لتعزيز التطوير املهني    ؛صدور جمالت علمية حمكمة ختتص بالبحوث اإلجرائية واملامرسات امليدانية وذات االجتاه،  

 الذايت واجلامعي.  واملبادرات الذاتية، والتأمل،  عىل البيانات رتكز للمعلم امل

الكتاب ) العلمية من    ،نتا ميداني  نتا وممارس،  نا إجرائي  نا بحث  : مشاركات منها (  4ويضم  اللجنة  أجازهتا 

تعكس اإلجراءات العلمية  وهذه النسبة    ،( %30.7بنسبة قبول بلغت )  تم استقباهلا يف املؤمتر  ( مشاركة13أصل ) 

وإجازة    امليدانية، الدقيقة التي اختذهتا اللجنة يف عمليات التحكيم، حيث تم حتكيم األبحاث اإلجرائية واملامرسات  

 .  بحث من حمكَمنين اثنني عىل األقل  كل

ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نشكر الزمالء املحكمني عىل جهودهم التي بذلت يف فرز وجتويد األبحاث التي  

ٌقدمت يف ٌبعد املامرسات التأملية، كام نشكر الباحثني عىل مشاركتهم وعىل جهودهم التي بذلت يف تطوير أبحاثهم  

 مني. بناء  عىل آراء املحك

 واهلل ويل التوفيق،،، 

   -  ُبعد املامرسات التأملية  - اللجنة العلمية   مقرر 

 د أ.د. نضال بنت شعبان األمح
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 -ُبعد املامرسات التأملية  –اللجنة العلمية 

 الصفة  جهة العمل  االسم 

ا  جامعة امللك سعود  أ. د. نضال بنت شعبان األمحد   مقرر 

ا  مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات  الدمهشأ.د. عبدالويل بن حسني   عضو 

ا  جامعة بيشة  د. إبراهيم بن احلسني خليل   عضو 

ا  جامعة الباحة  د. عبدالرمحن بن نعيش العلياين  عضو 

ا  جامعة امللك سعود  أ. نورة بنت عيل القرين   عضو 

ا  سعود جامعة امللك  أ. مناير بنت عبدالرمحن احلامد   عضو 

ا  وزارة التعليم  أ. أمينة بنت سلوم الرحييل   عضو 
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 مبادرة )املعلمة الصغرية( 

 لطالبات الصف األول االبتدائي  املعلمة الصغرية يف تدريس مادة الرياضيات  طريقة توظيف

 محد حممد الودعان أ نعام أ  أ.

 إدارة التعليم بمحافظة العل ، معلمة

ومن   ما تواجه العمليات الناجحة يف احلياة بعض التحديات،  أنه دائاًم   إال  إجيابيات التعلم عن بعد،  رغم  :ستخلص امل

  . أوراق العمل واالختبارات والواجبات املقدمة عن بعد  عن أبرز هذه التحديات تدخل أهايل الطالبات يف اإلجابة  

هارات  مثل: امل  ،ل املشكلة، وتتأكد املعلمة من متكن الطالبات من املهارات األساسية يف مادة الرياضياتولكي ُت 

املعلمة الصغرية كحل تعليمي فعال يف تقويم    طريقة   ت اختري  ؛ اليدوية واحلركية كالرتتيب واملقارنة وكتابة األعداد

املعلمة الصغرية، تستطيع الطالبات إنتاج مقاطع فيديو تعليمية متميزة لرشح املهارات والدروس    طريقةفب  الطالبات. 

مما يرفع    ؛وكيفية تطبيقها يف احلياة اليومية  ، وبلغة تناسب فهمهن للدرس أو املهارة  ،ملادة الرياضيات بأسلوب جذاب

لقاء والتعبري يف تنمية  غلل قدراهتن يف الرشح واإلتعلم الرياضيات عن بعد، إضافة إىل استنحو    الباتدافعية الطمن  

الناقد واإلبداعي لدهين بطريقة مميزة. التفكري  وتقوم التجربة عىل رشح املعلمة للدرس أو املهارة خلل    مهارات 

تقديمها لتامرين أو أنشطة    عن طريق و الدرس بأسلوهبا اخلاص  أاحلصة، وبعدها تقوم الطالبة بإعادة رشح املهارة  

ستظهر الطالبة    ومن ثمبوسائل وأدوات من صنعها مما يتوفر يف منزهلا ومن البيئة املحيطة هبا،    مستعينة  ،من إنتاجها 

 رشح منهج الرياضيات. أيًضا إبداًعا يف ابتكار طرق وأساليب جديدة يف 

املثال  فيديو يرشحن  أعدت    :عىل سبيل  مقاطع  أشياء    هبا الطالبات  خلل  من  النمط  تكوين  كيفية  رشح 

  فهم معنى النمط ورشوط تقيقه ووحدته، ثم تكوين أنامط من اختيارهن.  بذلك استطعن ؛ متوافرة يف بيئتهن

  ، تقوم املعلمة بجمع املقاطع وتكيمها، وانتقاء األفكار املميزة، واكتشاف األخطاء وتعديلها   ؛وبناًء عليه

جتمع نتاج الطالبات؛ للستفادة منها يف دعم التعلم للطالبات الضعيفات أو الطالبات    ثم نرشها يف مكتبة رقمية

 يف إثراء الدروس بأسلوب ممتع.  واإلسهام  ،الغائبات
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 املقدمة:

والقوانني    إن واحلقائق  املفاهيم  من  جمموعة  الطلبة  إكساب  عىل  يقترص  ال  والرياضيات  العلوم  تدريس 

وحل املشكلت لدهيم خلل احلصص    ، والبحث واالستقصاء  ، يرتكز أيًضا عىل تطوير مهارات التفكري  بل فحسب،  

حيث تتاج كل مهارة   ؛ياضيات ترتاكم كاهلرم الصفية واملواقف التعليمية املرتبطة يف املواد التعليمية، فاملعرفة يف الر

 ومعلومة جديدة إىل فهم الدروس واملهارات السابقة واألساسية. 

، برزت احلاجة إىل طرق تدريس  والصناعية  العلمية  الثورات  من  اليوم  العامل  يشهدها   التي  التطورات  ظل  يفو

عرص   واملتعلم يف  املعلم  وتفكري  حياة  مع  تتوافق  التقليدي  حديثة  النمط  والبعد عن  الرقمية،  التكنولوجية  الثورة 

التدريس املوجهة نحو تقويم خمرجات    (TIMSS) دراسة  مثل  ،الدراسات الدولية ولعل املطلع عىل    ،والروتيني يف 

  مقارنة   جداً   متدنالطالب يف اململكة    مستوى مادة الرياضيات؛ جيد أن  تقييم إنجازات الطلبة يف  والنظم التعليمية  

؛ لذلك برزت احلاجة إىل التفكري يف السبل والطرق الكفيلة يف تعزيز فرص التعلم املستمر واملنتج  العاملية   بالدول

للطالبات منذ الصغر، وإكساهبن املهارات الرضورية التي متكنهن من توظيفها داخل املدرسة وخارجها، والبحث  

 رفع  التحصيل الدرايس للطالبات.  و  ،لزيادة الفهم الرياض  ؛ات جديدةإسرتاتيجيعن  أساليب و

بأسلوب جديد يتناسب مع مستوى طالبات الصف    وُنفذت املعلمة الصغرية    طريقة  اختريت   وبناء عىل ذلك؛ 

لتقويم الطالبات بموضوعية    ؛ األول االبتدائي ونمط التعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا يف الوقت الراهن

التقويم املعتادة التي قد ال تستطيع الكشف عن املستوى التحصييل لدى الطالبات   ؛ ومصداقية بعيًدا عن أساليب 

ن عىل أرسهن يف حل االختبارات وأوراق العمل والواجبات لصغر سنهن، ومن جهٍة أخرى إضافة  بسبب اعتامده

   .رفع من املستوى التحصييل لدهين ؛ مما ي املتعة والتشويق ملادة الرياضيات وإثراء دافعية الطالبات نحو تعلمها 

 :اآلتيةيف النقاط   مسوغات تطبيق املبادرةويمكن تلخيص 

 الطالب يف العملية التعليمية واالعتامد عىل دور املعلم. ضعف دور  .1

 إدخال أساليب جديدة للتقويم تعتمد عىل التوقيع الواقعي ألداء الطلبة.  .2

 ضعف يف أداء الطلبة يف االختبار الدولية.  .3
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 ربط املواد التعليمية بواقع حياة الطلبة. إىل احلاجة  .4

 ضعف التحصيل الدرايس يف مادة الرياضيات.  .5

 : العام اهلدف

   . رفع مستوى التحصيل الدرايس للطالبات يف مادة الرياضيات

 : األهداف التفصيلية

لزميلهتن    -املادة  معلمة   إرشاف  تت -  الدروس  لبعض   تقديمهن   بواسطة   الطالبات  نفوس   يف   الثقة   غرس •

 الطالبات. 

 . والتعبري ،والتقديم  ،الرشح مهارات  الطالبة  إكساب •

 . اهلادف  واحلوار  ،والطلقة  ،املناقشةإكساب الطالبة مهارات  •

أثر   ؛ الدرايس  الفصل  داخل  التنافس  روح  بث • من  له    بذلك   ألهنن  للطالبات؛  التحصييل   املستوى  يف  ملا 

 . ممكنة   صورة بأفضل  الظهور عىل  سيحرصن

 ملساندة بناهتن. ؛ التعليمية العملية  يف رسةاأل رشاكإ •

 . مواهبهن   من واالستفادة املبدعات الطالبات لدى واإلبداعي الناقد  التفكري تنمية •

 . املستقل اإلبداعي تفكريها  واستثارة  ، وفرديتها   الطالبة ذاتية احرتام  •

   إنتاج الطالبات. ضيات من يا نتاج مقاطع تعليمية تثري اإلنتاج املعريف ملادة الر إ •

   .واضحة تقويم الطالبات يف املهارات بطريقة موضوعية  •

 واقع الطالبات وحياهتن اليومية. ربط مادة الرياضيات ب •

 أمهية املبادرة: 

 مادة الرياضيات. تقان الطالبة للمهارات الرئيسة يف  إ التأكد من  .1

 . ثرائي يدعم العملية التعليميةإ نتاج حمتوى معريف إمشاركة الطالبة يف  .2

 . الرياضياتثناء دراسة أيف إضافة عنرص التشويق واملتعة   .3
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   .ربط الرياضيات بالواقع واحلياة اليومية  .4

 كبرية.  فوائد من له ملا  باألقران  التعلم  مبدأ   تعزيز .5

 : وصف املبادرة

بأسلوهبا اخلاص، عن طريق    املنهجرشح درس من  بأو جمموعة من الطالبات    ،ن التجربة يف تكليف طالبة متك

؛ إذ تعد  باالستعانة باألدوات والوسائل املتاحة هلن يف البيئة املحيطة  ، إنتاج مقاطع فيديو تعليمية متميزة من إنتاجهن

فتكون   ؛من أفضل الطرق التي تسهم يف تويل الدروس التعليمية من دروس روتينية مملة إىل دروس شيقة ومطورة

ب ألقراهنا مساعد  مكانةالطالبة  الدروس  رشح  يف  ملعلمتها  التنافس  التجربة   تستهدف و   .ة  لزيادة  الطالبات  ،  مجيع 

 وإعطاء فرص مشاركة متساوية بني مجيع الطالبات. 

ال  ت فظوقد وُ  التعليم عن بعد  طريقةهذه  الرياضيات خلل  مقطع    الطالبة  تصورحيث    ؛يف حصص مادة 

  ؛ املعلمة مقاطع الفيديو وتعدهلا   تراجعومن ثم    دروس الرياضيات، أو توضح مهارة معينة، من    افيديو ترشح فيه جزءً 

يف مكتبة رقمية    جُتمعومن ثم    ،، وبذلك يكون للطالبات دور فعال يف احلصص الدراسية  خلل احلصة  ا عرضهتل

 إلثراء منهج الرياضيات. 

 املنطقي للمبادرة:اإلطار (: 1جدول )

 االفرتاضات  وسائل التحقق  املؤرشات الوصف 

 اهلدف 
رفع مستوى التحصيل الدرايس للطالبات يف  

 مادة الرياضيات.

ارتفاع املستوى التحصييل  

للطالبات يف االختبارات الشفوية 

 والتحريرية

نتائج االختبارات 

التحريرية والشفوية 

 للطالبات. 

 

 الغايات/النتائج

إتقان الطالبات املهارات األساسية يف   -

 الرياضيات. 

زيادة دافعية الطالبات نحو تعلم  -

 الرياضيات. 

تقويم الطالبات بموضوعية وبأساليب   -

 جديدة. 

مشاركة الطالبات الفعالة يف   -

 حصص الرياضيات. 

فوز جمموعة من الطالبات يف  -

مسابقة مدرستي الرقمية فئة  

 املقاطع املرئية. 

استطلع رأي  

األمهات  

والطالبات؛ لتوضيح 

رأهيم يف املبادرة  

ورغبتهم يف استمرار  

تنفيذها يف مجيع  

 احلصص.

نجاح مبادرة املعلمة 

الصغرية يف تدريس 

الرياضيات سيحفز  

معلامت املواد  

التدريسية األخرى  

 عىل اعتامدها. 

 املخرجات 
يف   املميزة الفيديوهات جلمع موقع عدادإ -

 إثرائية. رقمية مكتبة إلنشاء  رشح الرياضيات

إنتاج عدد من الفيديوهات   -

اخلاصة برشح مهارات أو  

فيديوهات تعليمية 

 زة. ممي

ارتفاع مستوى  

مشاركات الطالبات،  

سيتضمن وجود  
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 االفرتاضات  وسائل التحقق  املؤرشات الوصف 

 الطالباتتوفر حمتوى سهل وبسيط يساعد  -

 أو الغائبات.  الضعيفات

  والتصوير املونتاج مهارات يف   طورت -

 . مهاتاألو للطالبات

دروس الرياضيات من إنتاج  

 الطالبات. 

فيديوهات تعليمية 

إثرائية خمتلفة ملادة 

 الرياضيات. 

 األنشطة 

االجتامع مع الطالبات وأمهاهتن لتوضيح  -

 طريقة املعلمة الصغرية.

تدريب الطالبات عىل كيفية االستفادة من  -

األدوات والوسائل املتاحة يف بيئتهن املحيطة 

 وربطها بامدة الرياضيات. 

عقد لقاءات تدريبية للطالبات وأمهاهتن؛   -

لتعليمهن كيفية تصوير وجتهيز مقطع فيديو 

 تعليمي.

جتهيز موقع إلكرتوين لتجميع مجيع   -

الفيديوهات التعليمية التي تم إنتاجها من  

 قبل الطالبات. 

عدد اللقاءات اإللكرتونية  -

 التدريبية للطالبات. 

اللقاءات اإللكرتونية عدد  -

 التدريبية لألمهات. 

سجلت حضور  

الطالبات واألمهات  

جلميع اللقاءات  

 التدريبية. 

 

 خطوات التنفيذ: 

 تديد املهارات والدروس املراد توجيه الطالبات إلعداد مقاطع هلا.   .1

عليها، وتقديم املساعدة والدعم  االجتامع مع األمهات والطالبات؛ لتوضيح املبادرة واهلدف منها، واملوافقة   .2

 .  بدقةواالطلع عىل خطة تنفيذ املبادرة  ،للطالبات لصغر عمرهن

 رشح الدرس أو املهارة من قبل املعلمة خلل احلصة الدراسية. يُ  .3

بتقديم متارين أو  وذلك  فهمها للمهارة،  وبتكلف الطالبة بإعادة رشح املهارة أو الدرس بأسلوهبا اخلاص    .4

وابتكار    ،ومن املهم تفيز الطالبات عىل اإلبداع  .ومما يتوفر يف منزهلا ومن البيئة املحيطة هبا   ،أنشطة من إنتاجها 

 طرق وأساليب جديدة يف الرشح وتوضيح املعلومات. 

 : طريقة املعلمة الصغريةممارسة كيفية 

 "حتديد األنامط"عىل سبيل املثال: درس 
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هلن أنه عبارة عن طريقة وترتيب   ووضحتاملعلمة درس النمط للطالبات خلل احلصة الدراسية،    رشحت .1

 ال يتغري، أما وحدة النمط فهو النظام األسايس للتكرار.  باستمراريتكرر ملجموعة من األشياء 

توجهت الطالبات للبحث عن األنامط يف البيئة من حوهلا، فمنهن من    ،بعد رشح الدرس يف احلصة الدراسية  .2

و  أحرضت أقلمً ا أنامطً كونت  مكعبات  أحرضن  وأخريات  طباشري،  أحرضت  من  ومنهن  من    ا،،  وغريها 

 األمثلة األخرى.   

 األشياء التي مجعنها بمساعدة أرسهن.بكيفية تكوين نمط به رشح يُ الطالبات مقطع فيديو ل  تصوير  .3

املحصلة النهائية، تم فهم واستيعاب رشح معنى كلمة نمط، والرشوط لتحقيق النمط، وتكوين أنامط من   .4

 املحيط، مع استنتاج وحدة النمط املتكررة. 

 : عداددرس اجلمع باستعامل خط األوللتوضيح أكثر، 

تم رشح مفهوم اجلمع للطالبات ومفهوم خط األعداد بصورته التقليدية أمام الطالبات يف احلصة الدراسية   .1

 وكيفية استخدامه يف عملية اجلمع. 

طلبت املعلمة من الطالبة بعد احلصة الدراسية البحث يف منزهلا عن أشياء نستطيع هبا إنتاج خط أعداد مبتكر    .2

 جلمع. حتى يساعدنا يف عملية ا

كتابة مجلة مجع وتطبيقها عىل خط األعداد املبتكر  بتصوير مقطع فيديو لكيفية استخدامه يف عملية اجلمع      .3

 إلجياد الناتج.   

 : منها ، مثلة مبتكرةأ وكان من نتائج هذا البحث والتفكري خارج الصندوق عدة 

 استخدام السلم بعد ترقيمه كخط أعداد.  •

 واستخدامها كخط أعداد بالقفز عليها.  ،املنزل ترقيم بلط أرضية غرفة من  •

 تكوين خط أعداد من الكرات وترقيمها.  •

 تكوين خط أعداد من املكعبات.   •

   . درج املنزل وترقيمه الستخدامه كخط أعداد •
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 ومتثيل النقاط بالعقد.   ،استخدام احلبال واخليوط يف متثيل خط األعداد •

   جمسم لشارع وتعيني أعمدة النور كنقاط العد. •

 يف التجربة: املستخدمة دواتاأل

 . شياء من بيئة الطالبةأأدوات و  •

   .الطالبة  لوحي( لتصوير جهاز   –جهاز ذكي )جوال و أ  ، سواء كامريا ،جهاز للتصوير  •

   . للمونتاج حسب احلاجةوتطبيقات  برامج •

 . من الطالباتيف مجع الفيديوهات   (Microsoft Onedrive)و  (Microsoft Forms)استخدام برنامج  •

 . موقع إلنشاء املكتبة الرقمية •

 . عداد القصص املصورةإتطبيقات  •

 الفيديو. استامرة لتقييم مقاطع  •

 : قواعد التجربة

 .تقديم املادة العلمية ورشحها يف الفيديو من قبل الطالبة نفسها   .1

يف البيئة املحيطة    من أشياء   الطالبات   يوجد حول   مما واالستفادة    ، و وسائل تعليميةأعدم التكلف برشاء أدوات   .2

 . نهب

 . بطرق متعددةوتوضيح املهارة  ، بداع يف الرشحاالبتكار واإل .3

   .تيان بأمثلة جديدةواإل  ،عدم تكرار األمثلة املذكورة يف الدرس .4

 : الفئة املستهدفة

 االبتدائي. طالبات الصف األول 

 : نطاق تطبيق املبادرة

 :اآلتية عىل طالبات الصف األول االبتدائي يف املدارس  ُطبقت

   . االبتدائية األوىل لتحفيظ القران الكريم •
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   . االبتدائية السادسة-االبتدائية اخلامسة   •

 . هـ1442-1441خلل العام الدرايس طالبة  60  السمعي بواقعبرنامج العوق  •

 : الكلامت املفتاحية

يف منهج الرياضيات  و درس  أمقطع فيديو لرشح مهارة    عدتُ   حيث  ؛للطالبة  تفيزية  طريقة  هي  املعلمة الصغرية:  طريقة

 ملعلمتها يف تدريس زميلهتا.  ةمساند بمكانةبطريقتها اخلاصة، وبذلك تكون 

بطرق    مدعوم  درايس  منهج   خلل  من  املتعلم  عليها   حيصل  التي  واملهارات  املعرفة  يف   يتمثل  :الدرايس  التحصيل

حديثة  ووسائل  الدراسية   واالستيعاب  الفهم   مدى  من   والتحقق   ،التعلم   بقصد  ؛وأساليب  خلل   للمواد    من 

   حيرزها املتعلم يف االختبارات ووسائل التقويم األخرى. التي  والنقاط  الدرجات

 : نتائج املبادرة

   .لمحتوى التعليمي الرقمي لثراء إ دعم و •

 .األساسية  املهاراتغلب أ يف  متفوق مستوى  عىل  وحصوهلن ، عالية بكفاءة ت للمهارا  الطالبات تقانإ •

 .ا يف فرتة التعليم عن بعدوخصوًص  ، أسلوب جديد لتقويم الطالبات للمهارات بطريقة واضحة  •

 . الدرايس خلل فرتة املبادرة التي استمرت طوال العام   املميز والتفاعل الرياضيات ملادة  الطالبات حب •

 التعليمية. نتاج األفكار واملقاطع إبداع يف التنافس واإل •

مسابقة   • يف  الطالبات  من  جمموعة  من    "مدرستي "اشرتاك  بفيديوهات  الفيديو  إالرقمية  مسار  يف  نتاجهن 

 . وفوز جمموعة منهن عىل مستوى اإلدارة ، التعليمي

 . املواد األخرىاالستفادة من املبادرة وتطبيقها من قبل الطالبات يف  •

 : الطالباتو  مهات ل ل الرأي استطالع  نتائج 

 مدى املشاركة يف املبادرة من الطالبات   .1
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  املبادرة  يف باملشاركة الطالبة استمتاع مدى .2

 

 

 

   

 

 

    الرياضيات حصص مجيع  يفتنفيذ املبادرة  استمرار يف الرغبة مدى .3
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 :التوصيات

 . من قبل مكاتب التعليمكافة تعميم املامرسة عىل املدارس  •

 وغريها يف كافة املراحل التعليمية.   موقع إلكرتوين ينرش نتاجات الطلبة اخلاصة بأنشطة املعلم الصغري  يصختص •

النشط  ات التفاعلية للتعلم  سرتاتيجيعقد برامج تدريبية للمعلمني يف مجيع املراحل التعليمية حول توظيف اإل •

 يف التدريس جلميع املواد. 

 ة املعلم الصغري. سرتاتيجي إعداد دليل للمعلم لتدريس املواد الدراسية املختلفة وفًقا إل  •

 : تأمالت

إنتاج فيديوهات بجودة  بم الكبري من الطالبات  نشطة املبادرة االهتام أل  الباتأثناء تنفيذ الطيف  الحظت املعلمة   .1

أسئلة عديدة ومتواصلة مع املعلمة من أجل احلصول عىل اجلودة املطلوبة، وهذا  ، وكانت لدهين  اعالية جدً 

 احلرص من الطالبات مل تشاهده املعلمة يف األنشطة الصفية االعتيادية. 

مساعدة    األمهات   ت أظهر .2 يف  كبرية  وبعض    عىل   بناهتن جدية  عالية،  جودة  ذات  وأعامل  فيديوهات  إنتاج 

أعامل    ن، وقد نرشبينهنيف أحسن حال، وظهرت منافسة شديدة    عامل بناهتنإلظهار أ  ا ماديً   نشارك  األمهات

 عىل صفحاهتن اخلاصة للحصول عىل دعم ومساندة من األقارب واألصدقاء.  بناهتن

أو   .3 املعرفة  اكتساب  يف  املسؤولية  من  بجزء  شعورهن  خلل  من  بنفسهن  الطالبات  ثقة  من  املبادرة  عززت 

ياهتن؛ مما جيعل هلذه املادة قيمة وفائدة لن تغيب عن أذهاهنن أبًدا يف املراحل  املهارة، وربط دروسهن بواقع ح

 التعليمية التالية. 

 اخلامتة:

بالشكل املطلوب، وكان   املبادرة  املعلمة تقيق أهداف  املبادرة وأنشطتها، الحظت  تطبيق  بعد االنتهاء من 

ومشاركة أولياء األمور    . تقيق أهداف هذه املبادرة يفللتخطيط اجليد واملتابعة الدائمة ألنشطة املرشوع األثر الكبري  

 .فيديوهات مميزةوإنتاج  يف أنشطة املرشوع،الطالبات كان له الدور الكبري أيضا يف تعزيز أداء 
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 الروابط: 

 : نشاء رابط املكتبة الرقمية وهي تت التعديل واإل

https://sites.google.com/view/enaamwadaan/%D%8A%7D%84 %9D%85 %9D %83%9D%8AA%D%8A%8D

%8A9%D%8A%7D %84%9D%8B%1D%82 %9D%85 %9D8%9A%D%8A9   

 : Microsoft Swayرابط املبادرة عىل برنامج 

https://sway.office.com/H9i1DEoRfu1RTsSO?ref=Link 

 

  املالحق 

https://sites.google.com/view/enaamwadaan/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/view/enaamwadaan/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/view/enaamwadaan/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sites.google.com/view/enaamwadaan/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sway.office.com/H9i1DEoRfu1RTsSO?ref=Link
https://sway.office.com/H9i1DEoRfu1RTsSO?ref=Link
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 صور من فوز الطالبات يف مسابقة مدرستي الرقمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الشهادات بالفوز بالجائزةصور من  •
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 ( One Noteالتقويم البديل باستخدام دفتر المالحظات )
 د. إكرام بنت بكر بن سعيد 

 إدارة تعليم مكة املكرمة ،معلمة رياضيات

كافة؛  هيدف التقويم البديل باستخدام دفرت املالحظات إىل تقويم الطالبات يف املستويات املعرفية    :املستخلص 

املعرفية  الدنيا من األهداف  املستويات  االقتصار عىل  لالبتكار واإلبداع، وعدم  التقليدية.    ،وصوالً  كاالختبارات 

 ( املالحظات  تطبيق دفرت  بربوصفه  (  One Notوُيستخدم  تطبيقات  املهامت    ٣٦٥  األوفيسنامج  أحد  يف إسناد 

هاألدائية   (،  2(، ورياضيات ) ١من طرق التقويم البديل مع طالبات الصف األول الثانوي يف مقرري رياضيات )   بعدِّ

املعرفية   املستويات  استخدام  ذلك عن  أسفر  والطالبة.  املعلمة  بني  باالشرتاك  املهمة  تقويم  معايري  كافة  مع حتديد 

م احلديث، والوصول إىل االبتكار واإلبداع، وخلق الفرصة للطالبات حلل املشكالت الرياضية  بحسب تصنيف بلو 

املختلفة، كام أتاح تطبيق دفرت املالحظات فرصة للتواصل االفرتايض احليوي واملستمر بني املعلمة والطالبة، وتطوير  

احلياة  تطبيقات  يف  والتقويم  واالستنتاج،  والتصنيف،  التحليل،  الطالبات    وكذلكالواقعية،    مهارات  ثقة  من  زاد 

التعليم. ويمّكن    أسهم مما    ؛بأنفسهن إرفاق  من  لطالبات  ايف تطوير مهارات شخصية، واجتامعية، وحتسني جودة 

يمنح مساحة للحوار والتعاون بني    عنإجاباهتن   املناسبة والفورية، كام  الراجعة  التغذية  األنشطة، واحلصول عىل 

ت  ساعد عىل تالقح األفكار بينهام، وخلق جو من األلفة خارج وقت احلصة الدراسية، إضافة إىل  املعلمة والطالبة 

-ويسهم التقويم البديل    لالستفادة من املصادر املتاحة.   ؛إمكانية الرجوع للدفرت يف أي وقت بعد االنتهاء من املقرر

وقياس أدائهن ومهاراهتن وتنظيم البناء املعريف  ،  يف تعميق املفاهيم الرياضية لدى الطالبات  - تطبيق دفرت املالحظات ب

عىل تنمية تفكري الطالبات بشكل عام، وتنمية    -باستخدام املهامت األدائية-يساعد التقويم البديل    كذلكلدهين،  

العص  متغريات  مع  بمرونة  للتعامل  للطالبة  املتكاملة  الشخصية  بناء  ويسّهل  خاص،  بشكل  الريايض    ، التفكري 

 ائل الرياضية عىل مواقف واقعية. وتطبيق املس

 تطبيقات مايكروسوفت.  - ملف األداء - التقويم األصيل-التقويم الواقعي - التقويم احلقيقي الكلامت املفتاحية: 
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 املقدمة:     

التعليم والتعلم لطالهبم   يعنى النتائج اخلاصة بعمليتي  تربوي    ؛املعلمون بمعرفة  حيث إن فعالية أي نظام 

جودة خمرجاته، التي تعتمد عىل جودة وسائل القياس والتقويم، وهي بدورها تساعد عىل جودة اختاذ املعلم  بتقاس  

يام معلمي الرياضيات؛ إذ تتميز مادة الرياضيات  لقرارات املوضوعية املبنية عىل أسس علمية يف تعليم طالبه، ال سا

بينها، كام أن الرياضيات أحد الدعائم    مشرتك    بأهنا مكون رئيس للكثري من العلوم املتصلة هبا اتصاالً مبارشًا، وعامل  

 التي تساعد عىل تشكيل التفكري املنطقي واملنهجي بصورة عامة. 

اقتصت اختبارات املعلمني    ،( COVID19( ،)2020  ،202١)أثناء جائحة  يف  وخالل فرتة التعليم عن بعد  

غالبًا عىل املستويات الدنيا من األهداف، والتي تتمثل يف التذكر، والفهم، والتطبيق، دون الوصول إىل املستويات  

العقلية للقدرات  املشكالت   ، العليا  والقدرة عىل حل  املعلومات،  أن    .كتوظيف  إىل  ات  إسرتاتيجيوجتدر اإلشارة 

ها وأساليب التقويم والقياس قد تطورت  من أهم مناشط العملية التعليمية، وأكثرها ارتباطًا بالتطوير الرتبوي،   بعدِّ

 ودعم عمليتي التعليم والتعلم.

( الطالب Evaluationوالتقويم  أداء  عىل  الوصفي  الكيفي  احلكم  هو  لألنشطة    ،(  النوعي  التقدير  يف  ممثاًل 

يؤدهيا، وي التي  بشأنهواملهامت  قرار معني  اختاذ  مناسب  ،فيد هذا احلكم يف  اقرتاح  للتقويم دورين    . أو  فإن  وعليه 

مها  لتحديد    :رئيسني  الضعف  ونقاط  وتطورهيا،  لتعديلها  القوة  جوانب  عن  للكشف  التشخييص  البنائي  الدور 

(. وتتعدد أنواع  200٦م،  واختاذ ما يلزم من أساليب العالج )عال ، أثناء التعلميف الصعوبات التي يواجهها الطالب 

والتقويم   التكويني،  أو  البنائي  والتقويم  القبيل،  أو  املبدئي  التقويم  فهناك  املراحل،  حسب  الرتبوي  التقويم 

 التشخييص، والتقويم اخلتامي أو التجميعي. 

احة للمعلم،  التقويم البديل )الواقعي/ احلقيقي( من أنواع التقويم البنائي، وأحد خيارات التقويم املت  د  ويع

التي توفر أدوات وأساليب تتخطى األدوات التقليدية للتقويم املعتمد عىل االختبارات بأنواعها غالبًا، إىل أساليب  

إذ    ؛ تتطلب إظهار املتعلم كفاءته ومعارفه، واستخدام العمليات العقلية العليا بام حيقق العدالة عند تقويم الطالب 
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ه شكل من أشكال التقويم ُيطلب فيه من املتعلم أداء مهام حقيقية ُتظهر تطبيقًا ذا  ( بأنMueller, 2008يعرفه ميلر )

 (. 20١٨رحايل،   وثق يف معنى للمعرفة واحلقائق األساسية )

( أنه أحد التوجهات احلديثة يف جمال التقويم الرتبوي الذي جيعل  20١٧واملقحم )  ذكر كل من املعيش  يف حني 

من   عدد  طريق  عن  التقويمية،  العملية  يف  وإرشاكه  وتنظيمها،  وتكوينها،  املعرفة،  بناء  يف  إجيابيًا  دورًا  للطالب 

 ات واألساليب التي تكّون صورة واضحة ومتكاملة عنه. سرتاتيجياإل

بدياًل متطورًا لالختبارات التقليدية، برزت احلاجة إليه لتقييم قدرات الطالب باختالف  ويعد هذا التقويم  

فيها عىل ممارسة    ُيركز املهامت األدائية أحد أنواع التقويم البديل التي    د  عوتُ   ، الفروق الفردية بشكل أكثر عدالً ومنطقية

واقعية وقابلة للمامرسة )شتيوي،  أكثر  مما جيعل الرياضيات    ؛ وربطها باحلياة الواقعية  ،املادة التعليمية من قبل الطالب 

20١٩ .) 

  ؛ويمكن تعريف التقويم البديل بأنه تقويم متعدد البدائل، ُيطلب فيه من الطالب إنجاز مهامت واقعية حياتية 

عي ألداء  هو تقويم واق  : وبشكل مبسط.  قدرته عىل تطبيق املهارات، وتوظيف املعارف التي اكتسبها   هبا بحيث ُيظهر  

 (. 20١٩بحيث ُيظهر املستوى احلقيقي ملا اكتسبه من معارف ومهارات خالل تعليمه )أبو سامل،   ؛ الطالب

تقويم املهامت األدائية الواقعية لطالبه يف   هبا ويوفر تطبيق دفرت املالحظات خيارات متعددة للمعلم، يستطيع 

حتوائه عىل أغلب الرموز والعمليات الرياضية، إضافة  وذلك ال   ؛ مجيع املواد الدراسية، ومادة الرياضيات خصوصاً 

التعامل مع الرياضيات  التطبيق    ،عالوة عىل ذلك  .إىل األشكال اهلندسية، وكتابة املعادالت وغريها مما يفيد  يتيح 

 إدراج امللفات بأنواعها املتعددة الصوت، والصورة، والفيديو. 

( املالحظات  دفرت  تطبيق  إىل  One Noteوينتمي  برامج  (  أحد    ، (Office 365)  ٣٦٥  األوفيس حزمة  وهي 

تطبيقات رشكة مايكروسوفت، ويمكن القول بأنه دفرت رقمي لطالب الفصل يسمح بتخزين النصوص، والصور،  

وله ثالثة أقسام رئيسة:    .واملالحظات بخط اليد، واملرفقات واالرتباطات، والصوت، والفيديو وغري ذلك الكثري

 .دفرت مالحظات للطالب، مكتبة املحتوى، مساحة التعاون

  مميزات التقويم البديل:    
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يمتاز التقويم البديل عن التقويم التقليدي بأنه يقّيم املهام املعرفية والفكرية املعقدة كام يف واقع احلياة، إضافة  

ال وليس عىل  والناتج،  العملية  تركيزه عىل  التقليديإىل  التقويم  كام يف  فقط  املتعلم    ، وعليه؛  ناتج  من  يتطلب  فهو 

كالتحليل، والرتكيب، وحل املشكالت، والنقد، والتقويم وما يرتبط به من إصدار    ،استخدام مهارات التفكري العليا 

مات واملصادر ليحللها  هو متكامل بني الفهم والتطبيق يعطي املتعلم دورًا إجيابيًا وفاعاًل ببحثه عن املعلو ف ؛ األحكام

وإنام يمكن التوصل إىل   ،إن املهام املرتبطة هبذا النوع من التقويم ال ترتبط بإجابة واحدةإذ   ؛ويضعها يف إطار جديد

جيعل الطالب عىل صلة مستمرة باملعلم من بداية    . كذلكعدة إجابات صحيحة بعد قيام الطالب بالبحث والتقيص 

 (. 200٤أو حتريرية )الدورسي، ، إما شفوية ،عىل التغذية الراجعة املناسبة  للحصول  ؛ املهمة وحتى هنايتها 

 أمهية التقويم البديل يف الرياضيات باستخدام املهامت األدائية:   

ممارسة    عن طريق تساعد املهامت األدائية عىل تفعيل دور الطالب بأكثر إجيابية، وتنمي القدرات التعليمية لديه  

  ؛طور لديه املعرفة الرياضية بعمق، وال يصبح شغله الشاغل الوصول لإلجابة الصحيحة فقط االستقصاء، ومن ثم ت

حيث إن املهامت األدائية توفر للطالب بيئة تعلم حتاكي العامل احلقيقي، وذلك بربط األنشطة الرياضية بواقع احلياة،  

 ت باستخدام املعرفة.استنادًا إىل مبدأ أن التعلم يتطلب إعداد طالب قادرين عىل حل املشكال

حيث إن االستجابات تكون    ؛كام أن املهامت األدائية يف الرياضيات تركز عىل اخلصائص الفردية للطالب

متكن املعلم من تقييم الطالب يف خمتلف اجلوانب،    وكذلكخاصة لكل طالب عىل حدة، وبحسب قدراته اخلاصة،  

إذا ما أحسن املعلم  -تقوم املهمة األدائية    أيًضا كالكتابة، واالستدالل، وحل املسائل اللفظية، واملهارات االجتامعية.  

فرصة له  أثناء تنفيذه هلا، وعليه إتاحة اليف  بتحسني طريقة التفكري لدى الطالب    -إعدادها وفق األهداف املطلوبة

لإلبداع ووصوله  باحرتاف  التفكري  املفاهيمية    .لتنمية  واألخطاء  املفاهيمي  الفهم  درجات  توضح  أهنا  إىل  إضافة 

 بشكل أدق من اإلجابات املبارشة للتامرين. 

 إجراءات التطبيق:    
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الدرايس   العام  )  ُاستخدم هـ  ١٤٤2خالل  املالحظات  دفرت  األول  One Noteتطبيق  الصف  طالبات  مع   )

  ، (، وذلك بإسناد املهامت األدائية واملشاريع للطالبات عن طريقه2ورياضيات )  ، (١الثانوي يف مقرري رياضيات ) 

   وفقًا للخطوات اآلتية:

مسبقًا يف برنامج التيمز لطالبات املقرر، ومن ثم إدراج    ُأنشئفريق    بواسطةإعداد دفرت مالحظات الصفوف   •

وهي مقاطع مشرتكة تستطيع مشاهدهتا مجيع    ؛ توى، ومساحة التعاونالتي تألفت من: مكتبة املح  ،املقاطع

املقرر إثراءات، وإعالنات الزمة ألداء األنشطة وجدولتها، ومساحة    ، طالبات  حتتوي مكتبة املحتوى عىل 

 للتعاون والنقاش مع الطالبات يف األخطاء املتكررة، واإلجابة عن استفسارات الطالبات. 

لالطالع عىل أعامل الطالبة، وتقييمها، وتقديم    ؛طالبة تستطيع املعلمة الدخول إليها إعداد صفحة خاصة بكل   •

 التغذية الراجعة املناسبة هلا. 

بحيث تكون من الكتاب املقرر ضمن مسائل مهارات    ؛ اختيار املهمة األدائية وحتديد اهلدف املراد حتقيقه منها  •

ا تكون التامرين ضمن املستوى املتوسط؛ ملراعاة الفروق الفردية  التفكري العليا، أو مسائل واقع احلياة، وغالبًا م

 (. ١بني الطالبات )ملحق  

نرش املهمة للطالبات عن طريق خانة مكتبة املحتوى يف برنامج دفرت املالحظات مع حتديد آخر موعد لتسليم   •

 املرشوع.

 االستغناء عن بعضها.توضيح معايري التقييم للطالبات، ويمكن أن يشاركن يف إضافة معايري، أو  •

 (. 2املهمة، ثم ترفعها بالصفحة اخلاصة باملهمة يف دفرتها اخلاص )ملحق   عن جتيب الطالبة  •

املهمة • تساؤل حول  الفصل ُيناقش    ؛ يف حال كان هناك  بقية طالبات  التعاون مع  حتى    ؛املوضوع يف ساحة 

 تتضح الصورة للجميع. 

  ؛ إذ املعلمة إجابة كل طالبة مع تقديم التغذية الراجعة املناسبة بحسب اإلجابة  تراجع  ، بعد تسليم اإلجابات •

تقديم    عىل يوفر دفرت املالحظات الصالحية الكاملة للمعلمة للدخول عىل دفرت الطالبة والتحرير، مما يساعد  

 إثراء للطالبة املتقدمة، وتقديم العالج املناسب الذي حتتاج إليه. 

 النتائج:   
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 الوصول إىل: عىل ( One Noteتقويم البديل باستخدام املهامت األدائية عرب تطبيق دفرت املالحظات )ساعد ال

املعرفية   .١ املستويات  بلوم احلديثكافة  استخدام  والوصول إىل االبتكار واإلبداع، وخلق    ، بحسب تصنيف 

 ( بامللحق  األدائية  املهمة  املثال يف  املختلفة، فعىل سبيل  الرياضية  املشكالت  للطالبات حلل    :( ١- ١الفرصة 

أثناء احلل،  يف  ُتظهر الطالبة فهمها للحقائق يف مستوى )الفهم( بحل األسئلة املسندة إليها وتنظيمها ألفكارها  

احلق تلك  والقوانني يف حل  ثم تطبق  بطرق    مشكالت ائق  اكتسابه  تم  ما  احلياة، وتوظيف  واقع  أخرى من 

أخرى تالئم املوقف اجلديد، إضافة إىل حتليل العنارص والعالقات التنظيمية يف املوقف باستخدام البيانات  

بكتا  أفكارها  عن  والدفاع  البديلة،  احللول  وطرح  العالقات،  استخالص  يف  واإلبداع  التقرير  املتوفرة،  بة 

 النهائي للمهمة املعطاة. 

الواقعية،    تتطور  .2 احلياة  تطبيقات  والتقويم يف  والتصنيف، واالستنتاج،  التحليل،  الطالبات مهارات  لدى 

املثلث ملحق ) والعالقات يف  املتطابقة،  املثلثات  املثلثات    توجد   : (2  - ١فمثاًل مهمة  الطالبة أكرب عدد من 

صنفها وفقًا ملا سبق دراسته يف  قة البدنية، أو الديكور الداخيل ملنشأة ما، ومن ثم تُ ما يف جمال الليا إاملستخدمة، 

 ستنتج طرق استخدام تلك املثلثات واالستفادة منها.ت املقرر، و

مما زاد من ثقة الطالبات بأنفسهن،    ؛وضع معايري وحمكات للتقييم بالتعاون بني الطالبة واملعلمة بشكل مشرتك .٣

 مما حّسن جودة التعليم.  ؛ الشخصية واالجتامعيةوتطوير مهاراهتن 

أتاح استخدام هذا التطبيق فرصة للتواصل االفرتايض احليوي واملستمر بني املعلمة والطالبة، كام يمكن هلا   .٤

 واحلصول عىل التغذية الراجعة املناسبة والفورية.  ، األنشطة عنإرفاق إجاباهتا 

الطالبة تساعد عىل تالقح األفكار بينهام، وخلق جو من األلفة  وجود ساحة للحوار والتعاون بني املعلمة و .٥

 خارج وقت احلصة الدراسية. 

 لالستفادة من املصادر املتاحة.   ؛إمكانية الرجوع للدفرت يف أي وقت بعد االنتهاء من املقرر  .٦

البن .٧ وتنظيم  ومهاراهتن،  أدائهن  وقياس  الطالبات،  بني  الفردية  الفروق  معرفة  املعلمة  عىل  املعريف  سّهل  اء 

 ومناقشة الطالبات يف إنجازهن.  ، االطالع عىل األعامل املقدمة وتقييمها بلدهين، وذلك 
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كافة،  عىل املستويات املعرفية    الطالبات عرب دفرت املالحظات يف تقويم    للطالباتإسناد املهامت األدائية   أسهم .٨

إىل وإنام جتاوزها وصوالً  والتطبيق،  والفهم  التذكر  يقتص عىل  إجابات    ومل  االبتكار واإلبداع كام يظهر يف 

 (. 2الطالبات ملحق ) 

 التأمل:    

حصـول املعلمة عىل صـورة واضـحة عن أداء الطالبات، وذلك بعدم   عىل سـاعد اسـتخدام التقويم البديل  

 ه وحياهتن الواقعية.نالرتكيز عىل نتائج االختبارات فقط، وإنام عىل نشاطهن، ومدى ربطهن بني ما تعلم

ـــيات ممتـعة، وعمق املـفاهيم ـلدى الـطالـبات ارً  ،كام أن ـهذا النوع من التقويم جـعل ـمادة الرـياض  ا وجعلـها مـث

هولة ومتعة  وبهن،  الهتاممه يل إجيابياً   يفمما أثر    ؛أصـبحت الدروس أكثر ـس توى التحـص تمرار يف التعلم  ،مـس واالـس

 واالطالع.

تلكها متما هو إال وسـيلة سـاعدت عىل قياس املهارات التي   -كام ترى الباحثة-إن اسـتخدام التقويم البديل  

ت عام يســتطعن القيام به وإظهار مهاراهتن بأداء الطالبات وال يمكن قياســها باســتخدام الطرق التقليدية، وكشــف

 لتحقيق نواتج تعلم أفضل. ؛مهام مقننة األهداف، تقّوم بمعايري وضعت من قبل الطالبة واملعلمة

ــط، ويعـ   ـكذـلك ــلبي إىل التعلم النش ة من التلقي الس الـب دـيل مؤرشًا    د  حيّول الـط لتنبؤ بـمدى إىل االتقويم الـب

وال تشعر بانفصال   ،تطبيق املعرفة التي اكتسبتها يف مواقف حياتية أخرى مشاهبة  عىل بة  حصول التعلم، وقدرة الطال

 بني ما تعلمته واحلياة الواقعية.

 اخلامتة:    

ات والتقنيات املسـتخدمة يف سـرتاتيجيالقياس والتقويم مهامن للكشـف عن فعالية الطرق واألسـاليب واإل

ــتقباًل لتخطيط الـتدريس بجودةالـتدريس، وفهم ـمدى تعلم   ـفالتقويم    .الـطالـبات، ومن ثم اخـتاذ الـتدابري الالزـمة مس

ــاب املعلومة ومقدار الصــعوبات التي واجهتهن، واملفاهيم اخلاطئة املتكونة لدهي ــاعد عىل معرفة مدى اكتس ، نيس

الختبارات التحـصيلية بجانب ايف  وعليه ـضامن الوـصول إىل نواتج تعلم أفـضل باـستخدام التقويم التقليدي املتمثل  

ولقد عرضـت يف ثنايا الصـفحات السـابقة طريقة اسـتخدامي هلذا النوع من التقويم، وعرضـت يف   .التقويم البديل
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ندة   ٍ  من أعامهلنإىل ااملالحق نامذج من املهامت األدائية املـس افة إىل بع لتكون مرجعًا للمهتمني هبذا   ؛لطالبات، إـض

  النوع من التقويم.

 راجع:امل

( طلعت  سامل،  حاجة(.  20١٩أبو  أم  الواقعي رضورة  جديد.  .  التقويم  تعليمأتعليم  تقنيات  وأفكار  تم  .  خبار 

 . الواقعي-التقويم /educ.com-https://www.new   من.  202١/  ٨/ ١االسرتجاع بتاريخ  

 دار الفكر.  القياس والتقويم الرتبوي احلديث: مبادئ وتطبيقات وقضايا معارصة.(. 200٤الدورسي، راشد )

( شهرزاد  ممارسة  20١٨رحايل،  درجة  أساتذة  إسرتاتيجي(.  نظر  وجهة  من  نحوه  واالجتاه  البديل  التقويم  ات 

املرحلة العربية بمدارس  املتوسطة بمدينة عني فكرون. ]رسالة ماجستري غري منشورة.    الرياضيات واللغة 

 جامعة العريب بن مهيدي. اجلزائر[. قواعد بيانات الباحث العلمي. 

 ( صالح  أماين  الرياضية  (.  20١٩شتيوي،  الرباعة  عىل  وأثرها  األدائية  املهامت  عىل  قائمة  تدريسية  وحدة  تطوير 

. ]رسالة دكتوراه غري منشورة. جامعة  دى طالب الصف اخلامسدراكي يف الرياضيات لاإلواحلوار التواصيل  

 الريموك[. قواعد بيانات الباحث العلمي. 

( حممود  الدين  صالح  أساسياته(.  200٦عالم،  والنفيس:  الرتبوي  والتقويم  وتوجهاته    ،وتطبيقاته   ، القياس 

 . دار الفكر العريب. املعارصة

(. تقييم واقع استخدام معلمي العلوم التقويم  ، مارس 20١٧مقحم ) املقحم، إبراهيم بن  و  معيش، خالد بن حممد 

 . 2٦٩  - 2٣٩ص ص (.  ١0. )جملة العلوم الرتبوية البديل يف املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض. 

  

https://www.new-educ.com/التقويم-الواقعي
https://www.new-educ.com/التقويم-الواقعي
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 ( ١حق )املل

ـ ١٤٤٢خالل العام الدرايس  للطالباتدائية املهامت األنامذج من   ه
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 ( ٢امللحق )

 إجابات الطالبات عىل املهامت االدائية نامذج من 
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في تنمية حل المسألة اللفظية لدى تالميذ الصف الرابع   Word wallأثر استخدام موقع 
 االبتدائي 

 أ. صالح بن حممد اهلدياين ، و أ. عبد اهلل بن ضيف اهلل آل شديد

  رئيس قسم الرياضيات، إدارة التعليم بمنطقة الرياض  & إدارة التعليم بمنطقة الرياض،  معلم رياضيات

يف تنمية التحصيل الريايض    Word wallأثر استخدام موقع   البحث اإلجرائي إىل معرفة  هذا  هدف    املستخلص:

لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بـمدرسة أمحد بن حنبل االبتدائية التابعة لـمـكتب التعليم بالروايب بالرياض  

االختبار التحصييل    أداة  ت بقط    ؛ولتحقيق هذا الغرض  . املنهج شبه التجريبيفيه  استخدم  و  ،لكسور االعتياديةيف ا

ثم    ، بقياس قبيل وبعدي  ، وفق تصميم املجموعة الواحدةية  ، اختريت بطريقة قصدتلميًذا  ٣٣عىل عينة تكونت من  

نامذج  لقائم عىل إنشاء  ا Word wall موقع   باستخدام    "الكسور االعتيادية"املحتوى الريايض  املجموعة  درست  

النتائجو  .تدريبية بصورة ألعاب تعليمية ترفيهية عرب اإلنرتنت  أن هناك حتسنًا دااًل يف    يف القياس البعدي  أظهرت 

ن زيادة الدافعية  م  Word wallموقع    عزز كام    البعدي.يف التطبيق    التالميذ تفوق  شري إىل  ي   الذي   التحصييل ختبار  الا

التفاعل والرغبة يف االستمرارية يف عملية تعلم    بصورة أفضل  نحو تعلم املسائل اللفظية  التالميذلدى   من حيث 

 . وتعليم الرياضيات

 االبتدائي، الكسور االعتيادية. ، الصف الرابع Word wallاملسألة اللفظية، قوالب موقع  الكلامت املفتاحية: 

مقدمة: ـال  

  ة التي أسهمت يف إحداث نقل  "Covid-19"بسبب جائحة كورونا    ؛إن دول العامل مرت بواقع جديد ومـختلف 

ذلك من   ترتب عىل  وما  احلياة،  ميادين  مـختلف  لـمواجهة  إسرتاتيجينوعية يف  وفق رؤية حديثة  وتوجهات  ات 

مؤسسات  ـام فرض عىل ال ـم   ؛ واالستفادة من التقنيات التعليمية احلديثة  ، التحول الرقميعرب    اجلائحة بصورة مبارشة

ال  والتعليمية   ربويةـ تـال ال ـحـالبحث عن  التعليمية إىل  ـالتي من شأن  ميرسةـلول والبدائل  حقيق  ـتها دفع العملية 

 . واالستفادة منها   ،عرب توظيف التكنولوجيا  ومواجهة هذه التحديات ،أهدافها 

  التي أكدت   ،(2030رؤية اململكة العربية السعودية )  ؛توظيف التكنولوجيا يف التعليملومن الرؤى الداعمة  

الرقمي  من    ، التحول  التواصل  واالستفادة  قنوات  وتنويع  التعليمية،  العملية  يف  وتوظيفها  املعلومات  تكنولوجيا 
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والقيادة مستقباًل  واستقالليته، والتحيل بروح املثابرة    ، عىل بناء شخصيته  لبناء جيل متعلم قادر  ؛االجتامعي وأدواته 

 (. 2016)وثيقة الرؤية، 

ر التي تقيس  ـجموعة من املعاييـوفق م  ذات قيمة عالية يف التحول الرقمي اولقد بذلت وزارة التعليم جهودً 

  : مثل  ،وتوفريها لعدة أدوات وقنوات للتعليم   ،والتعليم عن بعد  ،اإللكرتوين حو التعليم  ـن  سرتاتيجياالنتقال اإل

العام الدرايس وفق العنارص األساسية يف التعليم    الستئناف   ؛ والفضائيات   ، اليوتيوب  وقنوات ،  اإللكرتونيةاملنصات  

 والتعليم عن بعد.، اإللكرتوينجويد التعليم ـام يضمن تـب  باستمرار،والتعليم عن بعد  ،اإللكرتوين 

 ( اإللكرتوين  للتعليم  الوطني  املركز  منظمة    إىل(  2021ويشري  أجرهتا  جامعة    OECDدراسة  مع  بالتعاون 

عن التعليم عن ب عد يف اململكة، ومدى    دراسة  أجرت   OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية    وذلك أن   ،هارفارد

  ، دولة، وذلك بالتعاون مع برنامج تقييم الطالب الدوليني  ٣6مقارنة مع ،  نا استجابتها للتعليم خالل جائحة كورو

النتائج تقّدم اململكة يف   مؤرشًا عىل متوسط هذه    16مؤرشًا من أصل    1٣وجامعة هارفارد األمريكية. وأظهرت 

تفعيل   عقبات  عىل  للتغلب  كبري  دعم  عىل  املعلمني  عن حصول  كشفت  كام  اجلاهزية،  مستوى  يف  التعليم  الدول 

اإللكرتوين. واعتمدت الدراسة عىل البيانات الدولية املقارنة الستكشاف مدى استعداد البلد للتعامل مع النتائج  

( )أبريل / مايو  PISAبرنامج تقييم طالب املدارس )  وكيفية تعامله مع إغالق املدارس، وتنفيذ  ،التعليمية للفريوس 

2020 .) 

السمع   استثارة حاستي  تعتمد عىل  التي  التعليم  تكنولوجيا  استخدام  أن  والدراسات  البحوث  أثبتت  وقد 

متزامنة،   بصفة  واملهارات،    تعطي وضوًحا والبرص  املعارف  تدريس  واإلو يف  الفهم  تعميق  عىل  لدى  تعمل  دراك 

التحصيل  تكنولوجيا التعليم يف تنمية  الدراسات التي دلت عىل الدور اإلجيايب ل  بني تلك  ومن  . نحو تعلمه  التلميذ 

)   الريايض املس،  (2009دراسة أمحد  تنمية مهارات حل  الوسائط يف  اللفظية لدى  حول فاعلية برنامج متعدد  ائل 

  ،والصورة املتحركة ،  الذي متثل يف الصوت-وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام الربنامج    . عداديةطالب املرحلة اإل

املجموعة  ارنة مع  باملق  ،إىل ارتفاع مستوى التحصيل لدى طالب املجموعة التجريبية  ىدأ  - والرسوم التوضيحية

 الضابطة.
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اللفظي   ت عدو الرياضية  الريايض؛ املسائل  النل  ة من أهم مكونات املحتوى  التعليم،  تا كوهنا  ج األخري لعملية 

هي وسائل وأدوات تساعد    بلا يف ذاهتا،  عد هدفً ال ت  وغريها    .ضيةوالتعميامت الريا   ،واملفاهيم  ،واملهارات  ،فاملعارف

 . ( 2012وآخرون، ب عىل املهارات احلسابية )النذير التالميذ عىل التدر 

من  د  عي  لذا   اللفظية  الرياضية  املسألة  خمتلف    حل  االبتدائية يف  املرحلة  يف  الرياضيات  وتعلم  تعليم  معايري 

لذلك    ته املختلفة يف احلارض واملستقبل؛ ليصبح قادًرا عىل حل مشكال  ؛األنظمة الرتبوية؛ ألمهيتها يف حياة التلميذ

لتوظيفها يف   األنظمة  املختلفة،   الرياضياتتعليم  تسعى  واو  يف جماالهتا  العمليات  ومنها:    ، ألعداد خاصة يف جمال 

  الرياضيات املدريس  همة والرضورية ضمن مقرر من املوضوعات امل  عد التي ت    (، 2006الكسور االعتيادية )راشد،  

صص هلا معيار ضمن وثيقة معايري املنهج والتقويم للرياضيات املدرسية  فقد خ    ؛ألمهيتها   ونظًرا  باملرحلة االبتدائية.

صفوف  ذا املعيار أن يكون التلميذ يف  األمريكي ملعلمي الرياضيات، وقد افرتض ه  وطنيالصادرة عن املجلس ال

املرحلة األساسية قادًرا عىل: فهم معاين مفاهيم الكسور االعتيادية، واستخدام نامذج الستكشاف العمليات عليها،  

 (. NCTM,2000وتطبيقها يف مواقف ومشكالت رياضية وحياتية )

ا أمهية حل  تربز  هنا  االعتيادية ومن  الكسور  احلياتية يف موضوعات  اللفظية  من    .ملسائل  الرغم  هذه  وعىل 

أبو    (، و 2008)   املجنوين   : كدراسة كل من  ، بموضوع الكسور االعتيادية  عنيت العديد من الدراسات    فإن  ؛ مهيةاأل

وعبد 2012)شاملة   و201٣)القادر    (،  نتائجها (،  2014) احلريب  (،  أن  غري    إال  التالميذ  مستوى  أن  إىل  أشارت 

الرياضية عموًما   وهناك  ، دون املستوىو،  مرض   املسائل  الكسور عىل وجه    ،ضعف لدهيم يف  اللفظية يف  واملسائل 

الرياضيات يف    يف يؤثر    وهذاأثناء احلل،  يف  إىل وقوعهم يف أخطاء كثرية    أدىمما    ؛اخلصوص  لباقي فروع  تعلمهم 

  -( 2012) العمري  ودراسة ،(2011) يثبيتال  كدراسة-  أشارت بعض الدراسات . كام املراحل التعليمية الالحقة

مدريس  أن  املسائل    إىل  فهم  يف  تالميذهم  مستوى  ضعف  من  يشكون  السعودية  العربية  اململكة  يف  الرياضيات 

 . وخصوًصا اللفظية منها  ، الرياضية

ضعف  وجود    بشأن  ، (TIMSSالرياضيات والعلوم )تعليم  نتـائج دراسة التوجهات الدولية يف    وهذا ما أكدته

مما جعلهم    ؛ عام يف القدرات الرياضية، خاصة يف فهم وحل املسائل اللفظية  ح يف مستويات تالميذ اململكة بوجهواض

زيقد  حيصلون عىل مراتب متأخرة يف التصنيف العاملي، و منها: عدم    ، لضعف إىل عوامل كثرية ومتعددةذلك ا  ع 
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، أو تطبيق حقائق ومعلومات ال تتناسب مع  ا صحيحً   اًم األلفاظ املستخدمة يف هذه املسائل فهفهم التالميذ ملعاين  

التدرييس  املوقف.  العمل  أثناء  يف  هذا  لوحظ  إ   ؛ وقد  األحيث  املهارات  يعرفون  ممن  التالميذ  من  كثرًيا    ساسية ن 

التامرين الفورية،    حل  عتمد عليه يفي    ، وبقدرللكسور االعتيادية يؤدون عمليات حسابية باخلوارزميات املعتادة بدقة

جيد هؤالء التالميذ صعوبة يف تقدير أي عملية حسابية يمكن استخدامها للحصول عىل إجابات صحيحة    يف حني 

 . (201٣ثم،  املعو )احلريب  إذا حولت تلك التامرين إىل مسائل لفظية 

تعليم الرياضيات بالوسائل التعليمية املختلفة التي تساعد    لعملية ن اهتم الباحثون الرتبويون واملامرسو ولقد 

املسألة عىل   االعتيادية   ، اللفظية  فهم  الكسور  يف  األمريكي ر  ؛ وألمهيتها   ،خاصة  الوطني  املجلس  ملعلمي    كز 

  خمتلفة ومتعددة،   بطرق عىل أمهية متثيل األفكار الرياضية  م  2000ضعت عام  ( يف معايريه التي و  NCTM)  الرياضيات 

متنوعة أساليب  البرصي  منها:  ،واستخدام  تعلم  التقنياألسلوب  و  ،األسلوب  لدى  يف    التالميذ   الرياضيات 

(NCTM,2000 .) 

ل   مناقشةويف   الرياضيات  ـالرأي  توظيف    -مدرسةـبال  الزمالء –معلمي  مدى  بالتعليم    ت عنىمواقع  حول 

تطبيقات ويباإل الرياضيات   لكرتوين عرب  تدريس  متزامنة  ،يف  أو غري  متزامنة  بعد بصورة  بالتفاعل عن  ،  وتتميز 

عن بعد   يف أثناء تدريس الرياضيات   خاصة يف آلية شد انتباه التالميذ  ،نقص خربة املعلمنيإىل    أشارت استجاباهتم

متزامنة  وإنبصورة  الغالب  ـمـ ،  يف  رشائح  جريـ يا  م   ،بوربوينت  إعداد  ملف  بصيغة  ـأو  الدرس  ،  PDFحتوى 

ّجهكام    .عرب منصة مدرستي لتالميذ  عىل اعرضها  و التي    سؤال هلم  و  أثناء    يف   تواجه التالميذقد  حول الصعوبات 

  فجاءت إجابات املعلمني أن هناك كثرًيا من الصعوبات التي   .ملسائل اللفظيةخاصة يف ا  ،للكسور االعتيادية حلهم  

منها: عدم فهم املسألة اللفظية، وعدم القدرة عىل حتديد العملية الالزمة    ، تواجه التالميذ عند حلهم للمسائل اللفظية

ت  ها حلل التي  بالقوانني  التالميذ  إملام  عدم  وأحياًنا  حل،  املطلوبة يف حل    ،ها ستخدم يف  للخطوات  استيعاهبم  وعدم 

  أو برنامج الفورم مليكروسوفت   ،سواء يف منصة مدرستي   ، تعاملهم مع األسئلة اإللكرتونية  ، عالوة عىل ذلك  ، املسألة

(Microsoft Forms ) ،لقلة اجلذب وشد االنتباه والتفاعل مع األسئلة  هبا بصورة ال بأس  تكانو . 

السابق  ومن أن  ،العرض  أمهية  يتضح  من  الرغم  عىل  االعتياديةه  يف،  الكسور  اللفظية    خاصة  املسائل  حل 

من واقع    ، وذلكبصورة عامة  هنم غري قادرين عىل حلها فإ   ، أو املستقبلية  ،سواء يف حياهتم الدراسية   ، بالنسبة للتالميذ
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املتدنية  ا  حظة املال  املستويات  الرياضيات عىل  مدرستي يف    لتالميذ يف  الدراسات واألبحاث  وانسجامً ،  منصة  مع  ا 

إىل   إضافة  ) الرتبوية،  والعلوم  الرياضيات  تعليم  يف  الدولية  التوجهات  دراسة  فيها  (  TIMSSنتـائج  تشارك  التي 

 عن شكاوى املعلمني وأولياء األمور من ضعف أبنائهم يف حتصيل الرياضيات عموًما، وضعفهم  السعودية، فضاًل 

التي    مت فكرة البحث اإلجرائيـن  من هذا املنطلق. واللفظية بالكسور االعتيادية عىل اخلصوصيف حل املسائل  

    .والدراسات الدولية، ونتائج االختبارات الوطنية ، املامرسة الصفية :تنطلق من مـحاور مؤتـمر التميز الرابع

 :ومربراهتااإلحساس باملشكلة 

  مدرسة أمحد بن حنبل االبتدائية الرياضيات يف خمتلف صفوف مراحل    يف تدريس  العمل من خالل    لوحظ

ا  ، بصفة عامة  الكسور  أن    ، بصفة خاصة  لرابع والصف  يف  خاصة    ،االعتيادية التالميذ يعانون من مشكلة يف تعلم 

لب  ط    هذه املشكلة بوضوح عندما   جتلت وقد    ،إحدى املنصات اإللكرتونية للتعليم عن بعد  عد  منصة مدرستي التي ت  

لفظية   رياضية  مسألة  حل  التالميذ  )  معينةمن  الفورم  اختبار  يف  Microsoft Formsعرب  الدولية  الدراسة  وفق   )

مور يف الرشاكة يف تعليم أبنائهم  وأولياء األ  علم امل  فجوة بنيووجود    ،من جهة   ، هذا (TIMSSالرياضيات والعلوم )

   وكيفية ممارستها يف مواقف جديدة. ،عندما تكون عن بعدخاصة ، وتعلمها  ،مفاهيم املسائل اللفظية 

 مربرات املشكلة: 

 ملاذا الكسور االعتيادية؟ 

ألمهيتها يف فهم مواقف حياتية كثرية،   ؛الكسور االعتيادية جزًءا أساسًيا من رياضيات املرحلة االبتدائيةمتثل  -

 . ذلككام أهنا رضورية للتالميذ الذين سيستمرون يف الدراسة بعد  

امل - الرياضيات  مقررات كتب  االبتدائية يف  تتناول  باملرحلة  الكسور  درسية  السعودية  العربية  اململكة  مناهج 

األول   الصفوف من  السادس   حتىاالعتيادية يف  بقدر إذ    ؛الصف  عليها  الرتكيز  الصفوف:   يكون    أكرب يف 

 األول والثاين. مقدمة عنها يف الصفني  وي عطى التالميذ   السادس، والرابع، واخلامس،

  2019إىل عام    200٣( منذ عام  TIMSSأشارت نتـائج دراسة التوجهات الدولية يف الرياضيات والعلوم ) -

 . عام يف القدرات الرياضية  يف مستويات تالميذ اململكة بوجه ا واضحً  ا إىل أن هناك ضعفً 
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وكذلك يف املواد األخرى التي تعتمد عىل    ،متثل صعوبة تعلم الكسور عائًقا للتقدم يف تعلم وفهم الرياضيات -

 كام أشارت إليها األدبيات الرتبوية السابقة.  ،كاجلرب  ، الرياضيات

 ؟ Microsoft Teamsمنصة مدرستي ومنصة   عرب وتطبيقاهتا يف تدريس الكسور االعتيادية Word wall موقع ملاذا دمج 

 . عىل حد علم الباحث ،يف تعليم وتعلم الرياضيات Word wall موقع بحاث التي تناولت دمج قلة نسبة األ -

وتقنية االتصاالت بوسائلها املختلفة    ،دمج التكنولوجيا يف تفعيل أهداف مرشوع تطوير الرياضيات يف    الرغبة -

النقال  ،املواكبة للعرص  تتكامل وت   ، كاهلاتف  املتبعة يف  سرتاتيجينسجم مع اإلواآليباد بصورة  ات والطرائق 

 غرفة الصف.   يف يس الكسور االعتيادية تدر

-  ( اململكة  تعتمد ( جيد  20٣0املتتبع لرؤية  املزدهر،    أهنا  عىل ثالثة حماور هي: )املجتمع احليوي، واالقتصاد 

  ؛ والوطن الطموح(، وألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة لرؤية اململكة

البحث  ومن أهم التحديات التي تواجه التعليم يف جمال    ، ظهرت احلاجة إىل إطالق برنامج التحول الوطني 

 : يلاإلجرائي احلا 

 باملعارف واملهارات الالزمة ملواجهة حتديات املستقبل.  تالميذتزويد ال •

 .خاصة عن بعد ، تعليم وتعلم الرياضياتيف توظيف التقنية والتكنولوجيا   •

 . خاصة يف جمال الكسور االعتيادية  ، لدى التالميذالرياضية   ملسائل اللفظية حل ا يف ضعف  •

واحلصول عىل تصنيف متقدم يف    ،من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية   لتالميذمتكني ا  •

(  TIMSSيف تعليم الرياضيات والعلوم )املؤرشات العاملية للتحصيل التعليمي، من مثل: االختبارات الدولية  

 كمؤرش عىل تطوير األداء.  ،يف الرياضيات الرابع االبتدائي  للصف 

 ريس الكسور االعتيادية؟ يف تد  Word wallموقع  ملاذا تفعيل 

 لألسباب اآلتية: 

 .  خاصة يف جمال الكسور االعتيادية  ،واألنشطة القابلة للطباعة  ،إنشاء كل من األنشطة التفاعلية -

 وبنسخة قابلة للطباعة.  ،فر معظم القوالب اخلاصة يف نسخة تفاعليةاتتو -
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مثل  لت َشغ   - الويب،  يعمل عىل  التفاعلية عىل أي جهاز  اجلهاز  :األنشطة  أو  الكمبيوتر،  أو    جهاز  اللوحي، 

 أو السبورة التفاعلية.  ،اهلاتف 

 عرب منصات تعليمية عن بعد. مكن للمعلمني توجيهها ـحو منفرد، أو ي ـمكن للطالب تشغيلها عىل نـي -

 .  PDFأو حتميلها كملف  ، األنشطة القابلة للطباعة مبارشةمكن طباعة ـي -

 . فر ألعاب وفق جمموعات قائمة عىل التعلم التعاويناتو -

ينبغي،    ، لالكتفاء باألنشطة مسبقة اإلعداد إذا وجدت نشاًطا جيًدا  ةليس هناك حاج - ولكنه غري مالئم كام 

 ك يف التدريس. وأسلوب، يمكنك بسهولة تعديل املواد لتناسب الصف اخلاص بكو

بحيث يغري كل تنسيق الشكل واملظهر كليًة باستخدام   ؛زم تنسيقية خمتلفة يمكن عرض األنشطة التفاعلية بح   -

 رسومات، وخطوط، وأصوات خمتلفة. 

إىل    التالميذعندما يعني املعلم واجًبا، ي َوجه  ف  ،التلميذكواجبات ينجزها    Word wall  ةيـمكن استخدام أنشط -

 ذلك النشاط دون االنشغال بزيارة صفحة األنشطة الرئيسة. 

وهذا يتيح لك مشاركة رابط صفحة النشاط عرب الربيد    ، يمكن حتويل أي نشاط ينشئه املعلم إىل نشاط عام -

اإللكرتوين، أو عىل وسائل التواصل االجتامعي، أو عرب الوسائل األخرى. كام أّنه يسمح للمعلمني اآلخرين  

 بالعثور عىل النشاط يف نتائج البحث. 

وتعمل هذه اخلاصية  .  HTMLعىل موقع ويب آخر باستخدام مقتطف من كود    Word wallمكن وضع أنشطة  ي -

الفيديو تضمني  عىل    نفسها   بطريقة خاصية  قابالً   YouTubePالتي جتدها  نشاًطا  لك  يوفر  عىل    مما  للتشغيل 

 ملنصة مدرستي. وهي وسيلة رائعة لتعزيز البيئة التعليمية االفرتاضية  موقعك اخلاص. 

 يف تدريس الكسور االعتيادية؟ Word wallمن أهم قوالب موقع 

 رة أدناه أهم تلك القوالب يف إثراء األنشطة التفاعلية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي:توضح الصو
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 https://wordwall.net/ar: املصدر (1)شكل 

 :اآلتيةمن املأمول أن يفيد هذا الربنامج، يف كل من اجلوانب 

التالميذ   - قدرات  اللفظية    حل  عىل تنمية  مدرستي  االعتيادية الكسور  ب  املرتبطة املسائل  منصة  وذلك  عرب   ،

 وحتفيزهم نحو املشاركة بصورة مشوقة وجذابة.  ،األلعاب التعليمية تداول ب

حل  بقيمة وأمهية تلك الربامج عند توظيفها التوظيف املناسب يف    شعور تالميذ املجموعة التجريبية   تنمية  -

 املسائل اللفظية. 

والتالميذ؛ مما    ،( عينة البحثواألرسة )أولياء أمور تالميذ    توطيد الرشاكة املجتمعية بني معلم الرياضيات -

 وحمبًبا عند تنفيذ التجربة.  اجيعل جانب التواصل االجتامعي بينهم مستمرً 

 ؟ Word wallقوالب موقع ملاذا استخدام 

مميزات    يمتلكه من؛ ملا  تقنيات االتصال الرقمية يف العرص احلايلمن أهم وأحدث    Word wallقوالب موقع  د  عت  

 : ةاآلتي  األهداف  قق حتيمكن أن   عملية التعليم والتعلمتقنيـة فعالة يف   جعلت منهوإمكانات عديدة 
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 . يف حل املسائل اللفظية تقديم تغذية راجعة فورية الستجابة التلميذ  -

 ومعـدة بجـودة عاليـة.  ،يبية متقنة تدر  املسائل اللفظية بصورةتقديم  إمكان -

ة  واإلثرائي ،التعزيزيةلتالميذ واملواد التعليمية من جهة، وبني ا ا بعًض  مـع بعضـهم  تالميذ توافر التفاعل بني ال -

 . من جهة أخرى التي يمكـن أن يتضمنها العرض

 دوافع القيام بالبحث اإلجرائي:

القيام البحث اإلجرائي، هو  إن من دوافع  التعليم  هبذا  لتحقيق رؤية    يف مرحلةيمر    أن  إصالح وحتديات 

التعليمية ) تزويد التالميذ باملعارف واملهارات    وأمهها   ، (2020ربامج التحول الوطني )ب(، وذلك  20٣0اململكة 

  وحتى يكون لدهيم ،  وعنارص فاعلة يف بناء جمتمعهم  ، لة؛ حتى يكونوا شخصيات مستقالالزمة لوظائف املستقبل 

وهذا    .للمعرفة   منتجني مما جيعلهم مواطنني    ؛أو استهالكها   ،بناء املعلومة بنفسها، وليس اسرتجاعها   كيفية   عىل   القدرة

  واخلطوط العريضة،  باإلشارة الرسيعة  ىكتف؛ لذا ي  شهود هلم بالكفاءةمن خرباء املناهج والرتبية، محيتاج إىل فريق  

  االبتدائي يف الرابعلتنمية قدرات الفهم لدى تالميذ الصف  مؤرشات عّدهللتوصل إىل ما يمكن   ؛عض األفكاربإىل 

لقيام  إىل اودفع    والذي شجع ،  Word wallاألنشطة التفاعلية القائمة عىل قوالب موقع  باستخدام    ، الكسور االعتيادية

والذي يعكس رؤية    ، العملية التعليميةمجال  ب جيمع يف طياته األسس الفكرية التي تتعلق    وجود إطار فكري   بذلك

 . التدريس نحو حتقيق أهدافها توجه وتؤطر إجراءات التي   –(20٣0)   التعليميةاململكة  رؤية-عليها  ا متفقً 

 :أسئلة البحث

ا تقدم، تتبلور املشكلة البحثية يف ضعف قدرات التالميذ يف حل املسائل اللفظية يف الكسور  مل  وباستقراء متأن  

عامة بصورة  الرتبوية   ، االعتيادية  الدراسات  أوضحتها  البعض    . كام  طريق  قد  وهناك  عن  املشكلة  إىل حل  توجه 

أو برنامج متعدد الوسائط، وبذلك تعددت    ، أو الرسوم التوضيحية  ، أو التمثيل  ، الوسائل التعليمية احلسيةاستخدام  

ئخاصة، ومن هنا    ةحل املسائل اللفظية املرتبطة بالكسور بصف ل مشكلة عدم قدرة التالميذ عىل  اآلراء حو  إىل    جل 

ويمكن التعبري    ،(20٣0قيق رؤية اململكة ) يسعى إىل حت   نفسه  الوقت، ويف  استخدام أسلوب جديد يواكب العرص

 ن السؤال الرئيس اآليت: عن هذه املشكلة يف اإلجابة ع 



 

 م2022الرياض،  ز الرابع: نواتج تعلم العلوم والرياضيات: املامرسات الصفية ونتائج االختبارات الوطنية والدراسات الدولية،مؤمتر التمي

52 

 

االبتدائي يف    الرابعتالميذ الصف    التحصيل لدىتنمية    يف  Word wall  موقعقوالب  مكن استخدام  ـكيف ي  

   االعتيادية؟ مسائل اللفظية يف الكسور ـحل ال

 السؤال الرئيس اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية: وتتطلب اإلجابة عن هذا 

الت -1 الذي حيدثه  الفرق  اللفظية  حل  Word wallقوالب موقع  باستخدام    عليم عن بعدما  املسائل  الكسور  يف  ل 

 ؟يف درجات حتصيل أفراد عينة البحث االعتيادية

حل املسائل اللفظية    عىل أفراد عينة البحث    حتصيل  يف تنمية  Word wallقوالب موقع  ألسلوب    أثر وجد  يهل  -2

 ؟ الكسور االعتياديةيف 

 أهداف البحث: 

حلل املسائل اللفظية املرتبطة بالكسور االعتيادية تؤرق العمل    لرابعكانت معاناة صعوبة فهم تالميذ الصف ا

قوالب  استخدام  أثر التعرف عىل  والرغبة يف  ، األمر الذي أدى إىل البحث عن معرفة أسلوب جديد ؛ التدرييس كثرًيا

 . االعتياديةيف تنمية أفراد عينة البحث يف حل املسائل اللفظية املرتبطة بالكسور  Word wallموقع 

 أمهية البحث: 

نتائج البحث فيام يظهره من  يف    Word wallقوالب موقع  للوقوف عىل مدى فاعلية استخدام    ؛ تكمن أمهية 

وفق التعليم عن    حل املسائل اللفظية املرتبطة بالكسور االعتيادية  عىل   لرابع االبتدائيتالميذ الصف اقدرات  تنمية  

قد تنعكس  التي    االفرتاضية  قد تساعد يف حتسني املامرسة الصفية مراحله    من خالل حداث جديدة  ، واكتشاف أبعد

    التغلب عىل صعوباهتا.وحماولة   ،عىل حل املسائل اللفظية  الرابعا عىل قدرة تلميذ الصف إجيابً 

 فروض البحث: 

الكسور االعتيادية  يف  حل املسائل اللفظية    يف  Word wallقوالب موقع  ال يوجد فرق حيدثه التدريس باستخدام   -1

 يف درجات حتصيل أفراد عينة البحث. 
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فاعلية الستخدام   -2 توجد  موقع  ال  البحث    Word wallقوالب  عينة  أفراد  قدرات  تنمية  املسائل    عىل يف  حل 

 الكسور االعتيادية. يف اللفظية 

 

 مصطلحات البحث: 

   املسائل اللفظية:

ضع يف صورة كلامت، هذا املوقف حيتوي  موقف كمي و    :أهنا ب( املسألة الرياضية اللفظية  200٣عرف بدوي ) ي  

عىل سؤال يتطلب إجابة، وال يشري املوقف رصاحة إىل العمليات واخلطوات الالزمة للوصول إىل اإلجابة، ويستخدم  

 فيه التفكري السليم للوصول إىل عالقات تربط بني عنارص املوقف. 

البتدائي باململكة  ا  الرابعيف كتاب الرياضيات للصف    حمري  سؤال لفظي :  قصد هبا يف البحث احلايل بأهناوي  

أن يدل ذلك السؤال عىل نوع العملية    دون  ، حلهمعطيات تعني عىل  عىل  حيتوي  ، وصف بالكلامتو    العربية السعودية

 الالزمة للحل. 

واملحري الذي    ،االبتدائي عىل فهم املوقف الريايض اجلديد  الرابعقدرة تلميذ الصف    عرف إجرائًيا بأهنا: وت  

قوالب موقع  بتعرف عىل كيفية إجياده  ي  ضع يف صورة لفظية عن طريق إنشاء نموذج يعرب عن حمتوى ذلك املوقف، وو  

Word wall  الكسور االعتيادية املعد لذلك.يف  ريايض ال ختبار اال قاس بدرجة ، وي   

 :Word wallقوالب موقع 

مادةعن  عبارة   بكل  اخلاصة  التعليمية  املوارد  إلنشاء  سهلة  درايس ،  طريقة  مقرر  جاهزة    ،أو  قوالب  وفق 

 . مصممة لكتابة وتعديل املسائل والتدريبات ألي مقرر درايس

ممت وفق قوالب  التفاعل مع األنشطة التي ص  االبتدائي عىل    الرابعقدرة تلميذ الصف    :بأنه  عرف إجرائًياوي   

بصورة    ، للوصول إىل حل املسألة اللفظية بكل سهولة  ؛معطيات املسألة بدقة ومهارة  والتعامل مع   ،Word wall  موقع 

 . افرتاضية حتقق األهداف املرجوة من التعليم عن بعد
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 اخلطة اإلجرائية: 

 وتتمثل يف اإلجراءات اآلتية: 

 وفق املجموعة الواحدة.  التصميم شبه التجريـبي ذا ، املنهج التجريبي  اتبع البحث : منهجية البحث

   البحث:  حدود

يف    مكانية: حدود   • البحث  هذا  االبتدائيةط بق  حنبل  بن  أمحد  النهارية ـال  مدرسة  ل   حكومية  مكتب  ـالتابعة 

 يف املدرسة االفرتاضية منصة مدرستي وفق نظام التعليم عن بعد.  ،دينة الرياضـمـ ب التعليم بالروايب

برشية:  • مـت   حدود  البحث  ـمثل  الصف  جميع  ـبجتمع  حنبل ـب  االبتدائي   الرابعتالميذ  بن  أمحد    مدرسة 

 . ة ـي ـراضـ تـي االفـ مسجلني يف منصة مدرست ـال

هـ، واستغرق أسبوعني من  1442 -1441العام:    يف الفصل الدرايس الثاين منبق البحث  ط    حدود زمانية: •

 الدراسة. 

  ، االبتدائي  رابعمقرر الرياضيات للصف ال   يف متثلت يف دروس وحدة الكسور االعتيادية    حدود موضوعية: •

 . 6الفصل  ثل مت  تي، والالفصل الدرايس الثاين ،هـ(   1442طبعة ) 

 عينة البحث: 

  ؛عرب حساهبا يف منصة مدرستي عن بعد  ، متثلت يف مدرسة أمحد بن حنبل االبتدائيةكانت عينة البحث قصدية

التدرييس كانألن   الباحثني  هبا   العمل  املدرسة   ، ألحد  إدارة  املدرسة عىل ثالثة فصول  و  .إضافة إىل تعاون  حتتوي 

التجربة.   ،االبتدائي  الرابعدراسية للصف   بتطبيق  )  اختريوقد    تسمح  البحثليمثل    عشوائًيا (  ٣/ 6فصل  ،  جتربة 

 ( تلميًذا. ٣٣وعدد تالميذه ) 

 املشاركون يف البحث: 

الرياضيات بمدرسة أمحد بن حنبل يف كيفية حتسني    التالميذ(،   أولياء أمور)  األرسة  أ رشكت وآراء معلمي 

مرشيف الرياضيات بمكتب تعليم الروايب بآرائهم يف مستويات االختبار التحصييل   مشاركة، إضافة إىل جتربة البحث

 (. TIMSSوفق اختبار )
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 طرق مجع املعلومات: 

يف   التحصييل متثلت  رئيسة بوصفه    االختبار  بالكسور    أداة  املرتبطة  اللفظية  املسائل  رابط  )  االعتيادية يف 

يتكون من مسائل لفظية    بحيث   هتم بناؤ  وقد   اآليت:            الباركود  أومن خالل  ،  (https://cutt.us/OdvXCاالختبار:  

الكسور   بوحدة  الواردة  اللفظية  للمسائل  يفمماثلة  املقررة  باململكة  الرابعالصف    االعتيادية  وحماكاة االبتدائي   ،

( الدولية  املتخصصنيو  . (TIMSSلالختبارات  واخلرباء  الرياضيات  معلمي  من  جمموعة  مع  مناقشة  شمل    ، بعد 

التحصييل  اإلدراكية    اإللكرتوين  االختبار  ،  %40التطبيق  مستوى  ومتثل    ،% 40  ثلتمو   ،املعرفة  اآلتية: املستويات 

 . % 20االستدالل  مستوى و

 :صدق األداة

  ( املشار إليهم يف )هيندريكس، Herr & Nihlen,2007وهري وهنلني )  ،( Anderson,1994اقرتح كل من أندرسون )

 : غرض البحثتلك املحكات املرتبطة ب خمتلفة لدعم الصدق يف البحث اإلجرائي، ومنحمكات ( 2014

الديمقراطي:  - به  ي  و  الصدق  البحث "قصد  يف  املصلحة  أصحاب  تآزر  بعني    ،مدى  بآرائهم  األخذ  ومدى 

ذلك  ."االعتبار من  التحقق  معلمي  ع    ؛وألجل  من  العمل  زمالء  عىل  األوىل  بصورته  االختبار  رض 

التعليم  ( معلمني، كام ع  ٣الرياضيات باملدرسة، حيث بلغ عددهم )  رض عىل مرشف الرياضيات بمكتب 

هم إبداء آرائهم وملحوظاهتم عىل  منلب وط    وخبري متخصص يف مناهج تعليم وتعلم الرياضيات،   بالروايب،

 وتم التعديل عليه وفًقا آلرائهم.  ،االختبار

لتقديم تغذية راجعة حول دقة    ؛ تخصص يف مناهج تعليم الرياضياتبناقد م االستعانة    عرب:  صدق احلوار -

 االستنتاجات. و ، والتفسريات ،اخلطوات 

لتغلب عىل االنحياز وذاتية  لو   ."دليل بأن النتائج دقيقة وليست ناجتة عن انحياز الباحث"  صدق احليادية: -

  ، تأثري شخصية الباحث  لتفادي؛  التصحيح اآليل(  Microsoft Forms)  بربنامج الفورم  است عنيفقد    ؛املصحح

 . للتالميذ   عطىأو ميوله عىل الدرجات التي ت   ، أو اجتاهاته
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 : ثبات األداة

ثالث  بمجع املعلومات    عن طريقوذلك    طابق نتائج البحث مع الواقع، تمن صحة  عملية التحقق    :قصد به وي  

التحقق من مدى اتساق عنارص  (. أي  Banister et al.,1994)  البحث مراحل    املوثوقة خالل خمتلفة من املصادر    طرق

والواقعية من مصادر خمتلفة،  املحددة  لرصد أي ظاهرةأدوات    استخدام ثالث   ويفضل  البيانات    لزيادة   ؛ مستقلة 

 يوضح ذلك.  ( 2) شكل و . األداة والثقة يف صداقية امل
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 ثالثية مجع املعلومات: (2) شكل

 : األدواتوفيام يأيت وصف إلجراءات مجع هذه 

    )أداة رئيسة(: االختبار التحصييل -1

بآ األخذ  خالل  الزمالء  من  التدرييس،  راء  الرياضيات  بالعمل  تعليم  مناهج  يف  من  للتحقق  واملختصني 

 ومدى الوثوق هبا إذا أعيد تطبيقها.ضعت له،  مصداقية األداة ملا و  

   وتتمثل يف اآليت:  ؛(مساندة )أداة  املالحظة  -2

ورصد عدد مرات حدوثها يف احلصة    ،يف منصة مدرستي عن بعد  لسلوك أفراد العينةمشاهدات مستمرة    •

 . Word wallعرب األنشطة التفاعلية لقوالب موقع  الواجبات املنزلية  وتقييم ، قوائم التفقد  بواسطة الواحدة

البحث أفراد    مشاركة  وتقييم   متابعة  • ملايكروسوفت )يف    عينة  التيمز  املسائل    (Microsoft Teamsمنصة  عن 

 . يف مراحل خمتلفة من البحثاللفظية 

ا • األنشطة  البحثتالميذ  لدى    Word wallموقع  يف  الفرتاضية  متابعة  البيانات    ؛ عينة  املوقع  يظهر  حيث 

 اإلحصائية لكل تلميذ. 

 وتتمثل يف اآليت: )أداة مساندة(؛   املقابلة  -٣

  ؛ سواء من داخل املدرسة أو خارجها   ،مع بعض الزمالء يف جمال العمل التدرييسافرتاضية واحرتازية  لقاءات   •

 . املرتبطة بالكسور االعتياديةيف حل املسائل اللفظية خاصة   االفرتاضية لتحسني املامرسات الصفية

  يف الصعوبات التي تواجههم يف أثناء ممارسة حل املسائل اللفظية  عينة البحث مع بعض أفراد    افرتاضيةلقاءات   •

 . (Microsoft Teamsعرب دردشة )

 

 التحصييل االختبار

 أداة رئيس

 الـمقابلة الـمالحظة
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 : والزمن املستغرق مدى وضوح تعليامت ومفردات االختبار 

)معلم الرياضيات    مع أحد الزمالء آلراء  تبادل ال(  Zoomعن بعد عرب منصة الزووم )جلسة مناقشة    تقدع  

وبساطة تعليامته،    ، مناسبة االختبار ملستوى التالميذ( من خارج املدرسة يف  يزيد بن أيب سفيان  بمدرسة  الرابعبالصف  

ح وبذلك    .وسالمة مفرداته اللغوية    املدرسة   ( تلميًذا يف 12) بلغت مسبًقا عىل عينة استطالعية    جتريب االختبار  اقرت 

دلتصياغة بعض العبارات، وأ عيدت    ؛وبناء عىل هذا التجريب  .املوافقةوأبدى  التي يعمل هبا الزميل،    نفسها    ع 

التي وردت املطبعية  )   أن يؤدىيمكن  يًضا  ، وأبعض األخطاء  تقريًبا ٣6االختبار خالل  دقيقة  داء  ألكمتوسط  ،  ( 

، واكتمل  االفرتاضية   ( دقيقة من زمن احلصة24االختبار بعد ميض )   أهنىقد  لوحظ أن بعض التالميذ    ؛ إذ التالميذ

، مع  افرتاضية عن بعد  ل حصة واحدةمما يعني إمكانية تطبيقه خال   ؛( دقيقة٣٣مجيع التالميذ بنهاية احلصة )   رسالإ

   .، وتوضيح طبيعة االختبارإرشادات األسئلة ت يف تهلكة اساألوىل من احلص اخلمس  دقائق العلم أن ال

 : أسئلة االختبار  نإجابة التلميذ ع ةأداء درج يار تقييم مع

 الكسور االعتيادية بناء عىل معيار األداء اآليت:  يف دروس حمتوى ضعت درجة اختبار و  

 متعدد(: من األسئلة املوضوعية )اختيار  ❖

 . خاطئة  أو إجابة ،(: ال إجابة0درجة ) -

 إجابة صحيحة.  : (1درجة ) -

 األسئلة املقالية القصرية:  ❖

 . خاطئة  (: ال إجابة، أو إجابة0درجة ) -

 (: إجابة صحيحة. 1درجة ) -

 األساليب اإلحصائية:

)است   اإلحصائي  الربنامج  شملتSPSSخدم  والتي  املناسبة،  اإلحصائية  العمليات  إلجراء  املتوسطات    (؛ 

املعيارية واالنحرافات  والبعدي    والفرق   ، احلسابية،  القبيل  التطبيق  طريق    لالختباربني  لعينتني  عن  )ت(  اختبار 
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  لكوهني ( d)  العالقة حجم التأثري  ت استخدم  ؛ )الفاعلية(  األثر ساب حجم  وحل   .(Paired Samples t-test)  مرتابطتني 

 أن: ذكر حيث   ؛( 27٣  :2016)حسن، يف  املشار إليها  

 (. 0.50)  >( d)  ≥( 0.20صغري عندما يكون )  ثرحجم األ -

 (.0.80)  >(  d)  ≥ ( 0.50متوسط عندما يكون ) األثرحجم  -

 (. 1.10)  >( d)  ≥( 0.80كبري عندما يكون )  األثرحجم  -

 إجراءات التجربة: 

بواقع    ، هـ 1442 / 8  / 17حتى  1442  / 8  / 1املوافق   ثننييوم اإل يف الفصل الدرايس الثاين  بدأت التجربة  

عينة البحث بصورة متزامنة عرب  وقد د رست  ،Microsoft Teamsومنصة  ،عرب منصة مدرستي  حصص أسبوعًيا  (5)

 . Word wallعرض األنشطة الرياضية بصورة ألعاب وفق قوالب موقع ت  إذ  Microsoft TeamsPمنصة 

 : Word wallقوالب موقع  بواسطة إعادة صياغة حمتوى وحدة الكسور االعتيادية يف ضوء استخدام النموذج 

االبتدائي، ومن ثم جتهيز   الرابعالتعرف عىل حمتويات وحدة الكسور االعتيادية يف مقرر الرياضيات بالصف  -

 Word wallقوالب موقع باستخدام  اللعبوتبيان طريقة  ، األنشطة التعليمية بصورة ألعاب

 . قالب أنشطة حمتوى كل درس من دروس وحدة الكسور االعتيادية كل روعي مناسبة  -

تسهيل  المن أجل    ؛ ورفعه إىل منصة مدرستي  ،PDFبعض ألعاب أنشطة دروس الوحدة عرب ملف  إعداد دليل   -

 .إرِشاك األرسة يف العملية التعليمية عن بعد يضاً أ و ، عىل التلميذ

 املامرسات الصفية: 

 اإلجراءات اآلتية: وفق عن بعد  اتبع التدريس الصفي 

 .عن بعد قراءة املسألة اللفظيةعىل  تدريب التالميذ  -1

 قدرة التلميذ عىل تفسري املسألة اللفظية.   -2

 املناسبة حلل املسألة اللفظية.  ، ×، ÷(-)+،    العمليات احلسابيةنوع قدرة التلميذ عىل اختيار  -٣
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ات حل املسألة )متثيل املعطيات، حل  إسرتاتيجيعرب    بصورة صحيحة   عىل متثيل املسألة اللفظية   التلميذقدرة   -4

 عرب عن حمتوى املسألة بناء عىل معطياهتا. تي  تالو ،مسألة أبسط، رسم صورة، ...(

 . بدائل حل أخرىوالتأكد من صحتها بطرق و خطوات حل املسألة، التحقق من  -5

البحث تدريب   -6 العملية احلسابية  عىل طرق    عينة  نوع  إىل  التي تشري  املفتاحية  والعبارات  الكلامت  يف  حتديد 

 . ( 1)  جدول كام يف  ، املسائل الرياضية اللفظية

 : العبارات املفتاحية لنوع العملية احلسابية(: 1)جدول 

 اجلمع )+(  ( -الطرح ) الرضب )×(  القسمة )÷( 

 زائد ي ، بق أخذ عدد مرات  ، القطعة الواحدة جزئ

 أضيف إليه الفرق  أمثال  وزع

 جمموع  يقل عن  يف قسم

 أكثر بمقدار  أقل بمقدار  ناتج الرضب  الكرس 

 و، مع، إمجايل يزيد عىل  مضاعف أبسط صورة

 لكل نوع من العمليات احلسابية.   صورة أن تطلب األمر عىل كيفية رسم البحث عينة تدريب  -1

 ملسألة اللفظية قراءة رسيعة صامتة. ا عينة البحث قراءة مجيع  -2

لتأكد من قدرة التلميذ عىل قراءة  ل  ؛Microsoft Teamsعرب منصة    جهرية قراءة    يقوم أحد التالميذ بقراءة املسألة -٣

 املسألة اللفظية. 

ومن ثم توضيح كيفية رسم النموذج  حتدد معطيات املسألة،    ، خر املسألة فقرة فقرة، ويف أثناء ذلكتلميذ آ  يقرأ  -4

 حلل أمام التالميذ عىل السبورة. ؛ للوصول إىل ابناء عىل املعطيات 

 خر حيدد العملية احلسابية املناسبة. آخر املطلوب من املسألة، وآ تلميذ  حيدد -5

ددتالعملية احلسابية التي    ريوجي  ، خر إجابة املسألة آتلميذ    يكتب -6  Microsoftبدردشة منصة  االستعانة    عرب  ح 

Teams  عن بعد  داخل احلصة  د ّرستمع كل املسائل اللفظية التي    نفسها   اخلطوات السابقة  ات بعت. وهكذا  ،

للتأكد من    ي تابعون، ثم  تالميذ بحلها بمفردهم دون التدخليقوم ال بحيث    ؛مع إعطاء مسألة قبل هناية احلصة

 واإلجراء السليم.  ، احلل الصحيح
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احلصة  و -7 هناية  مدرستي    ت رفع يف  منصة  عرب  املنزلية  أPDFملف  بالواجبات  األسئلة  ،  من  خمتارة  أنشطة  و 

بواسطة إثراء يف منصة    formsأو عرب نامذج    ،(TIMSSختبارات الدولية )االاإللكرتونية اجلاهزة املتوافقة مع  

ر  مدرستي،  األسئلة وقد  يف  التنوع  فوق    وعي  املتوسط،  ضمن  املتوسط،  )دون  التالميذ  لقدرات  وفًقا 

وكل جمموعة ختتلف  ،  ( جمموعات حسب قدراهتم عىل التعلم٣سم التالميذ إىل ) ق    ؛ وتبًعا لذلك  . املتوسط(

التغذية الراجعة عرب  ورفع  ،  ، ثم تصحيح الواجب املنزيللضامن منع تداول احللول بينهم ؛  األسئلة بني أفرادها 

 منصة مدرستي حلساب كل تلميذ يف املنصة. 

الفرصة للتالميذ كي يقوموا بصياغة املواقف التي  يت  عطاألخرية من مدة التجربة، أ    الثالث   يف احلصص و -8

وأيًضا    ،Microsoft Teamsمناقشتها عرب منصة    ومية يف صورة مسائل لفظية، ثم جيرييف حياهتم الي  وا هلا تعرض

 جبات. الوا

ملت   ،عن بعدس تزامن والتكامل مع التدري الب  :اإلجراءات اآلتية ع 

 وتتمثل يف اآليت:  التجربة،إجراءات ما قبل تنفيذ أواًل: 

؛ هبدف تقديم الدعم الفني  لعينة البحثيف تعليم وتعلم الرياضيات    بالبحث اإلجرائي املدرسة    إخطار قائد -

 له. 

لموافقة عىل ختصيص  ل  ؛ االبتدائي  الرابعالصف  يف  خماطبة األرسة )أولياء أمور تالميذ املجموعة التجريبية(   -

ل للوقت  وإا مشلتلميذ  التجربة،  الرياضيات ركة يف  ومهام يف  واجبات  من  أبنائهم  بام جيب عىل    ، خطارهم 

 . إضافة إىل إرِشاكهم يف عملية تعليم وتعلم الرياضيات

التجربة األسبوع لإل  ختصيص يومني يف - تنفيذ  يوما اإلرشاف عىل  تنفذ    ،ربعاءثنني واأل، ومها:  بواقع ساعة 

عملية  لتبادل اآلراء واملقرتحات يف حتسني    ؛عينة البحث، ما بني املعلم وأرسة  عن بعد  خالل هذين اليومني

 . عي املتاحةعرب وسائل التواصل االجتام ألبنائهم التالميذ   الكسور االعتيادية حمتوى دروس فهم 

 ، وتتمثل يف اآليت:تطبيق التجربة عن بعدجراءات ما بعد إ: ياً نثا
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أسئلة الرياضيات من قبل املعلم  عند إجابتهم عن    عينة البحثمعرفة األخطاء الشائعة التي يقع فيها تالميذ   -

 (. التالميذ واألرسة )أولياء أمور 

واملعنوي - املادي  احلافز  والتقدير    ،تقديم  الشكر  للتلميذ  املكشهادات  املدرسة  إدارة  من  منصة  قدمة  عرب 

 مدرستي. 

 التهيئة لتنفيذ التجربة: 

قدت  عن بعد عرب منصة   حصة دراسية واحدةمدة يف األسبوع األول    عينة البحثتالميذ جلسة اجتامع مع   ع 

، وتشجيعهم عىل ممارسته، وتدريبهم  Word wallموقع    قوالب ؛ إلعطائهم فكرة عن التدريس باستخدام  مدرستي

وتوزيع   أثناء التدريس به، وأساليب تقويمه املتبعة، يف عىل خطواته وإجراءاته، وإيضاح دور كل من املعلم والتلميذ  

التدريس األسبوعي لوحد  ، ه املهام في التالميذ بموعد  الكسور االعتياديةوأخرًيا إشعار  زع  و  ويف هذا األسبوع    . ة 

   . تم استالم املوافقة  نفسه األسبوع ويف  ،مدرستي  منصة  عرب عىل التجربةإلكرتونًيا   أولياء أمورهم موافقة   خطاب

 وتفسريها:  نتائج البحث

 : عرض النتائج أواًل: 

 الفرض األول؛ وهو:الختبار صحة 

حل املسائل اللفظية يف الكسور االعتيادية يف   يف Word wallال يوجد فرق حيدثه التدريس باستخدام قوالب موقع "

 ."درجات حتصيل أفراد عينة البحث

  ؛ ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات درجات(Paired Samples t-testلعينتني مرتابطتني )خدم اختبار ت است  

 .نتائج هذا الفرض  4ويبني جدول    .لالختبارالبعدي القبيل والتطبيق  يف  عينة البحث تالميذ 

لالختبار  والبعدي للفرق بني متوسطي درجات تالميذ عينة البحث يف التطبيق القبيل نة البحثنتائج اختبار ت لعي(: 3) جدول

   :التحصييل

املعياري االنحراف  املتوسط احلساب  العدد املجموعة   مستوى الداللة قيم )ت( املحسوبة  

 2.0٣ 5.85 ٣٣ القبيل 

5.5٣ 

0.00 

 1.8٣ 7.٣٣ ٣٣ البعدي  دال
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وجود فرق دال  إىل  الكسور االعتيادية    حمتوى دروس   أشارت نتائج االختبار الذي قاس قدرات التالميذ يف

 . لصالح التطبيق البعديتالميذ الإحصائًيا بني متوسطي أداء 

 الختبار صحة الفرض الثاين؛ وهو:و 

يف تنمية قدرات أفراد عينة البحث عىل حل املسائل اللفظية يف    Word wallال توجد فاعلية الستخدام قوالب موقع  "

 ."الكسور االعتيادية

األح   حجم  )  ثرسب  املستقل  موقع  للمتغري  قوالب  )اWord wallباستخدام  التابع  املتغري  عىل  ختبار  ال( 

ويبني جدول   .لكوهني (  dالعالقة بني حجم التأثري )يف الكسور االعتيادية( يف التطبيق البعدي باستخدام  التحصييل 

 نتائج هذا الفرض.  (4)

 للمتغري املستقل عىل املتغري التابع يف التطبيق البعدي األثر حجم(: 4)جدول 

 حجم األثر  ( d)قيمة حجم األثر   درجة احلرية قيمة )ت( املتغري 

 كبري   0.96 32 5.53 االختبار التحصييل 

 : والتوصل إىل االستنتاجاتالنتائج  تفسري : ثانًيا

لرابع يف  يف تنمية قدرات تالميذ الصف ا  Word wallقوالب موقع  استخدام  تدعم  أهنا  أظهرت نتائج البحث  

االعتيادية الكسور  دروس  اللفظية حل  يف    خاصة  ،حمتوى  تالميذ    ؛املسائل  تفوق  التطبيق  حيث  يف  البحث  عينة 

  بني متوسطي درجات (  0.05عند مستوى داللة أقل من )فرق دال إحصائًيا    وجود   4جدول    كام تبني يف  .البعدي

فضوبناء عىل ما سبق؛    .التطبيق البعدي، لصالح  البعديالقبيل ويف التطبيق    عينة البحث    ق بل الفرض األول، و  ر 

حل املسائل اللفظية    يف  Word wallيوجد فرق حيدثه التدريس باستخدام قوالب موقع  "رض البديل الذي نصه:  الف

معادلة    تتخدماس    ؛هذا األسلوب  أثر وللتأكد من    ."يف الكسور االعتيادية يف درجات حتصيل أفراد عينة البحث

توجد  "بل الفرض البديل وهو:  وق    - 5كام بينها جدول  -  الفرض الثاين   فضر    ؛وبناء عليها   ، لالختبار  حجم التأثري

جد حجم   . "الكسور االعتيادية يف تنمية قدرات أفراد عينة البحث يف  Word wallفاعلية الستخدام قوالب موقع  وو 

وهذا    ، (d  0.96=)  الفاعليةحيث بلغت قيمة حجم    Word wallPقوالب موقع  حيدثه التدريس باستخدام    كبري  أثر
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  يف حل املسائل اللفظية كان  عينة البحث يف تنمية قدرات تالميذ    Word wallقوالب موقع  استخدام    أثرحجم  أن  يعني  

من واتفقت  .  اً كبري كل  دراسة  مع  البحث  )   نتيجة  ) 2009أمحد  شاملة  أبو  ودراسة  احلريب    ،( 2012(،  ودراسة 

ويمكن    .ات يف تدريس املسائل الرياضية اللفظية إسرتاتيجي: يف فاعلية استخدام  ( 2016(، ودراسة الرشيد )2014)

الل  Word wallقوالب موقع  تفسري ذلك يف أن استخدام   املسائل  التالميذ عىل حل  تنمية قدرات  فظية،  ساعد عىل 

 ذلك لألسباب اآلتية:  عزىوي  

  ، والصورة املتحركة  ،والصوت  ،التي متثلت يف النص   ، عىل العديد من املثريات  Word wallقوالب موقع  احتواء   -

علمي  ،والثابتة حمتوى  بقالب  الرتفيهي  املختلفة    ؛واحلس  احلواس  إثارة  عىل  ساعد  البحث  لدىمما    ، عينة 

 لفظية يف االختبار.أدى إىل تنمية القدرة عىل حل املسائل ال ومن ثم، والتعامل مع أكثر من حاسة 

الصف   - تلميذ  تواكب عرص  التي  التقنية  اللفظية    الرابعتفعيل  املسألة  قدراته عىل حل  تنمية  الكسور    يف يف 

ويعمل عىل    ،شف العالقات بني املفاهيم يف املسألةت كفهو الذي ي  فيها؛  نشط ال جيايب واإل  هدورواالعتيادية،  

 ثم إنتاج معرفة هلا معنى بالنسبة له.  ، لعبة وحتويلها إىل صورة عن طريق    ،ا باخلربات السابقةربطه

،  بقالب آخر   وإعادهتا أكثر من مرة  ،للعبةواالهنامك يف ا  ،Microsoft Teamsمنصة  الفعالة يف  النقاش والدردشة   -

 يف جو من االرتياح.   عينة البحثلتالميذ  وحمببة    ،فهم املسألة اللفظية بصورة ممتعة  تنمية القدرة عىل   عىل ساعد  

وجه  لكسور االعتيادية عىل  وا   ، عام  ني فهم املسألة الرياضية بوجه يف حتس   عينة البحثدور أولياء أمور تالميذ   -

 بنائهم.اخلصوص، والتشجيع عىل طرح مثل هذه املسائل عىل أ

منصة مدرستي ومنصة  رحت يف التي ط   والصعوبات ، عىل مناقشة األفكار الرياضية  التأملية ساعدت الكتابة  -

Microsoft Teams    يفاملسائل اللفظية    ملحاولة التغلب عىل تلك الصعوبات يف حل  ؛عينة البحث مع تالميذ  

 . الكسور االعتيادية

فإنه يمكن القول بأن    ، التي تم التطبيق فيها   بمنصة مدرستيوضمن إطار هذا البحث املتمثل    ، عام  وبوجه 

خدمت لتدريس حل املسألة اللفظية كان هلا تأثري إجيايب أكثر يف مساعدة  التي است    Word wall  قوالب مواقعطريقة  

عىل  ف  التالميذ  فيها هم  تطوير  أنه    ،احلل  االختبا -إال  أداة  معايري  وبحاجة    -روبحسب  كافًيا،  يكن  متابعة  إىل  مل 
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وتوجيهات مستمرة، ومكثفة للوصول باألداء إىل مستوى اإلتقان، ولعل السبب يعود يف ذلك إىل أن مهارات حل  

 . املسائل اللفظية حتتاج إىل ممارسة مستمرة وبعض الوقت لتكوين عادات دراسية جيدة

 التأمل:

  ، وبصورة كبرية يف أداء تالميذ املجموعتني يف اختبار املسائل اللفظية طبيق القبيل ضعف واضح  لوحظ يف الت

األمر الذي قاد    ،( 20٣0خاصة يف ظل السعي نحو حتقيق رؤية اململكة )  ،وهذا ما يؤرق العملية التدريسية الصفية

عرب وسائل    ملناقشة هذا الضعف الواضح؛  الرابعبالصف    باملدرسة  إىل إجراء مقابلة مع بعض معلمي الرياضيات

الغالب جيريفأشار أحدهم    .التواصل االجتامعي عن بعد أنه يف  دون وضعها   املهارات احلسابية   الرتكيز عىل   إىل 

ن السبب هو  إىل أوذهب معلم رياضيات آخر بصورة مسائل لفظية، وعلل ذلك بضيق الوقت إلهناء حمتوى املقرر. 

عدم القدرة  ا عىل  انعكس سلبً   ه التي حتتوهيا. هذا كل  حات وصعوبة فهم املصطل  ،ضعف قدرة التلميذ عىل القراءة

عن بعد  جريت مقابلة  أ    ؛ هذا الضعف  عىل للوقوف عن كثب  و.  ومتييز العالقات املتضمنة فيها   ،عىل استيعاب املسألة 

فكانت إحدى استجابات التالميذ أنه يف أثناء حل اختبار املسائل    تالميذ،ال  بعضمع    Microsoft Teamsعرب منصة  

القبيل قال:   اللفظية  التطبيق  املسألة "  يف  املسألةإسرتاتيجيباستخدام    ال أعرف كيفية إجراء حل  وذهب    . "ات حل 

وهذا قد    ، اإلجابة  اخلطأ يف   ىل اخلوف من عتلميذ آخر إىل أنه يشعر بالتوتر يف أثناء حل املسألة، وعلق السبب يف ذلك  

وأضاف تلميذ    .مما أدى إىل عدم الرغبة يف اإلجابة  ؛أو باالجتاه السلبي نحو الرياضيات  عدم الثقة بالنفس، إىل  يوحي  

أعر "  آخر قوله:  أقرأ، ولكن ال  أختارأعرف  العمليات احلسابية  أي  إجياد طرق    . "ف  فكان من الرضوري حماولة 

وفهم    ،والقدرة عىل القراءة بصورة صحيحة   ، وتستثري الرغبة لدهيم  ، لعالج هذه املشكلة تعمل عىل رفع دافعيتهم

عىل مهارات    عينة البحث فكان اقرتاح تدريب تالميذ    ؛والتي يتطلبها احلل  ، العمليات احلسابية املتضمنة يف املسألة

وربط مفاهيم املسألة بصورة مواقف حياتية. إضافة إىل فهم مدلوالت معنى البسط    املسائل اللفظية، حل  القراءة يف 

واقعية  أحداث  بصورة  ما    ،واملقام  عدد  البسط  يكون  املقام  أخذفمثاًل:  الواحد    ، من  بني  االعتيادي  الكرس  وأن 

ومن    ، يف حماولة التغلب عىل هذه الصعوبات من جهة  تالميذ عينة البحث  أولياء أمور   أ رِشك   ، إضافة إىل هذا  . فر والص

 جهة أخرى لتحقيق رؤية اململكة يف إرشاك األرسة يف العملية التعليمية. 

بعض   أن  التجربة  أثناء  يف  النموذج الولوحظ  باستخدام  املسألة  حل  إجراء  بعد  بطريقة    حيلوهنا ،  تالميذ 

ميذ  تال  ا جيرهيحني  التي  وهي    ، التأكد من احلل بطريقة أخرى  عىل ، وهذا الفعل مشجع  )أسلوب الكتاب(  خوارزمية
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الضابطة عنها   فإهنم  ،املجموعة  الناتج  باحلل  و يكتفون  احلل   يتأكدونال  ،  أخرى  من صحة  كام  بطريقة  هناك  .  أن 

أ  وذلك   ،تالميذ   إبداعات ملموسة لدى  النموذج احلل باستخد  همادإجي  أثناء   نفسهم يف يف تصوير  يف فيديو من    ام 

وهذا مؤرش عىل أن التجربة ساعدت عىل دافعية التعلم لدهيم. كام أن  ، منصة مدرستيونرشه يف دردشة  ،هم تصميم

التجربة  تباداًل   هناك أثناء  العظيمة يف  الرتبوية  منصة    ،للقيم  وفق جمموعات عرب  كام    .Microsoft Teamsكالتعاون 

من اإلجيابيات يف حتسني فهم املسألة اللفظية أن  وواالتصاالت،  وتبادل اآلراء    ،مشاركة إجيابية ألولياء أمور   وجدت

ذج احلل  ( نموعينة البحثتلميذ )  يرسمعنى، فعندما  امل  ، وبني الفهم ذي بني حل املسألة كقيمة حسابية  هناك تكامالً 

فإنه بذلك   ،ل اجلربي له كقيمة عددية ، ثم احلوار معه يف احل عن بعد  رشحه لزميله اآلخر بأسلوبهيبنفسه، ومن ثم  

والتربير لكل خطوة من   ،كثري من احلقائق  دراك، وبني إ( ةتام ة)روتيني ةآلي  طريقةتنفيذ العمليات بيقلل الفجوة بني 

احلل،   ثمخطوات  ذ  ومن  التعلم  له.   و حيدث  إجيابية  املعنى  نتائج  إىل  أدت  التجربة  أن هذه  ، وحتسن  وبالرغم من 

بقدر  تلميذ  ملحوظ  أداء  يف  البحث   كبري  اللفظية  يف    عينة  املسائل  االعتياديةيف  حل  من    ، الكسور  ختل  مل  أهنا  إال 

أو ليس لدى    ، نرتنتيف اإل  االشرتاكيرجع ذلك إىل تكاليف    وقد  باستمرار؛ ركون  فبعض التالميذ ال يشا   ؛ السلبيات 

به   بعضهم أيباد  هاتف ذكي خاص  أولياء األمور كانت  أو  يعود ذلك  ا كرا مش، كذلك بعض  هتم متواضعة، وربام 

 فقد ازدادت القناعات بام يأيت:  ،تفاصيلها وبعد التأمل يف هذه التجربة و  .احلياة بمتطلبات  النشغاهلم

رضورة إعطاء التدريب املبكر لتالميذ الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية عىل كيفية حل املسائل اللفظية   -

والرتكيز   ؟وأهيام أنسب للوصول إىل احلل الرسيع ؟ومتى تستخدم ، ات حل املسألةإسرتاتيجيباستخدام 

 ويستوعبوا املفاهيم الرياضية املوصوفة بالكلامت.  ،لكي يفهموا ؛ عىل القدرة القرائية

ئل  عىل اختبارات تنمية القدرة عىل حل املسا  - الرابعخاصة الصف - تدريب تالميذ الصفوف العليا  -

إحراز املراكز   ( يف 20٣0حتقيق رؤية اململكة ) مع  ا شيً متا  ، للرياضياتكاالختبارات الدولية   ، اللفظية

 املتقدمة يف التقييم العاملي. 

الت الرياضية  ىل حل املشكعحتفيز ورفع وعي أولياء األمور بأمهية حل املسائل اللفظية يف تنمية القدرات  -

 . عن طريق اخلطابات واملراسلةهم التالميذ حارًضا ومستقباًل التي قد تواجه أبناء
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وتشجيعهم عىل املواصلة   ،جلعل مادة الرياضيات يف نمو مستمر لدهيم   ؛عينة البحثالتواصل مع )قروب(  -

 . والتعلم االجتامعي يف آن مًعا  ، مما ينمي التعلم الذايت ؛ يف تعلم الرياضيات

 لعل من أمهها: و  ،طرأ بعض التساؤالتقد ت   ؛سبق  وبناء عىل ما

قوالب ألعاب منصة  ، أم Word wallموقع   قوالب أهيام أكثر فاعلية يف تدريس املسائل اللفظية باستخدام  -

Microsoft Teams  تطبيق كاهوت ، أم  املدفوعةKahoot؟ 

  طرح املسائل اللفظيةيف عن بعد  لدى معلمي الرياضيات  املامرسات الصفية يفلعوامل التي أثرت ا ما  -

   ؟يف تدريس الكسور االعتيادية بصورة كبرية 

 الـخاتـمة: 

الـمرتبطة بـحل    اإلجرائية للمامرسني الرتبويني   البحوث اًل ملا قدمه الباحثون يف جمال  جاء هذا البحث مكمّ 

يف تنمية    Word wallوالذي هيدف إىل التعرف عىل أثر استخدام قوالب موقع    ، املسائل اللفظية يف الكسور االعتيادية

تم حتديد مشكلة البحث يف    ؛ ولتحقيق ذلك  . أفراد عينة البحث يف حل املسائل اللفظية املرتبطة بالكسور االعتيادية

ميذ الصف الرابع  تنمية التحصيل لدى تال  يف   Word wallكيف يـمكن استخدام قوالب موقع   : اآليتالسؤال الرئيس  

 االعتيادية؟ االبتدائي يف حل الـمسائل اللفظية يف الكسور 

 وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال الرئيس اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية: 

التعليم عن بعد باستخدام قوالب موقع   -1 الذي حيدثه  الفرق  الكسور    Word wallما  اللفظية يف  املسائل  حلل 

 االعتيادية يف درجات حتصيل أفراد عينة البحث؟

يف تنمية حتصيل أفراد عينة البحث عىل حل املسائل اللفظية   Word wallهل يوجد أثر ألسلوب قوالب موقع   -2

 يف الكسور االعتيادية؟ 

دية يف مقرر الرياضيات للصف  وقد اختار الباحث الفصل السادس الذي يمثل دروس وحدة الكسور االعتيا 

 . هـ(، الفصل الدرايس الثاين  1442الرابع االبتدائي، طبعة )
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،  أداة رئيسةبوصفه  خدم املنهج شبه التجريبي عن طريق تطبيق اختبار حتصييل  است    ؛ولتحقيق هدف البحث 

األمور،  ( تلميًذا، إضافة إىل إرشاك أولياء  ٣٣وعددهم )   ،وقد شارك يف هذا البحث عينة البحث تالميذ الصف الرابع

االبتدائية  وآراء أمحد بن حنبل  الرياضيات بمدرسة  كيفية    ، معلمي  الروايب يف  تعليم  بمكتب  الرياضيات  ومرشيف 

   .حتسني جتربة البحث 

   وصل البحث إىل النتائج اآلتية:تقد  و

جود فرق دال  إىل وحمتوى دروس الكسور االعتيادية    أشارت نتائج االختبار الذي قاس قدرات التالميذ يف ❖

 تالميذ لصالح التطبيق البعدي. الإحصائًيا بني متوسطي أداء 

حل املسائل اللفظية    عىل يف تنمية قدرات تالميذ عينة البحث  Word wallأن حجم أثر استخدام قوالب موقع  ❖

   كبريًا.كان 
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 فاعلية األلعاب التعليمية في تحسين نواتج التعلم المعرفية وبقاء أثر التعلم
 بن حممد سعيد بن ابراهيم  أ. عمر 

 مرشف تربوي ملادة الرياضيات

يف    100احلايل إىل الكشف عن فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة    البحث   هيدف  املستخلص: 

  ؛الطائفبحظ  ا بمدرسة اجل  الثاين االبتدائي وبقاء األثر يف مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف    ، حتسني نواتج التعلم

الباحث حيث   ا  عىل   اعتمد  التجريبي ذي  التصميم شبه  القائم عىل  التجريبي  املجموعة    ا:ومه  ،ملجموعتني املنهج 

( تلميًذا بمدرسة اجلاحظ االبتدائية  28)   ا واملجموعة الضابطة والبالغ عدده  ، ( تلميًذا28)عددها  التجريبية والبالغ  

الطائف  نوات  .بمحافظة  حتصيل  اختبار  الباحث  أعد  )وقد  مستويات  عند  املعرفية  التعلم  ،  والتطبيق  ، املعرفةج 

واختبار )ت(    ، استخدم اختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني  ، ا عىل املجموعتنيا وبعديً وتطبيقه قبليً   ،واالستدالل( 

ة بني  إحصائي جود فروق ذات داللة  وأظهرت النتائج و  . عادلة مربع إيتا حلساب حجم األثروم  ، للمجموعة الواحدة

متوسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حتصيل نواتج التعلم املعرفية  

كام تم حساب حجم األثر    .ودرجته الكلية لصالح املجموعة التجريبية   ،واالستدالل(   ، والتطبيق  ، املعرفة)بمستوياته  

إيتا  مربع  ما ف  ؛ باستخدام  تبعً   ،( 0.68  - 0.39)بني    رتاوحت  مرتفعة  القيمة  هذه  لكوهنوتعد  أن    ؛ ا  يعني  مما 

  ة، املعرفية بمستوياته الثالث  كانت فعالة يف حتسني نواتج التعلم 100استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة  

عدي لالختبار  ة بني متوسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيق البإحصائيتوجد فروق ذو داللة  وال  

االختبار لنفس  املؤجل  التطبيق  يف  التالميذ  درجات  ا   .ومتوسط  توصل  من  إىل    السابقة  تائجلنبا   لباحث ثم  عدد 

ومن    ، التعليمية  لأللعاب إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمعلمني لتدريبهم عىل تطبيق نامذج    :اآلتية   التوصيات 

لوحة   السلم واملزلق عىل  لعبة  التدر إسرتاتيجيوتوظيف  ،  100أمهها نموذج  فيها ات  النشط  والتعلم  املتاميز  ،  يس 

ملا هلا    ؛ ث معلمي مادة الرياضيات باملرحلة االبتدائية عىل توظيف مجيع دروس األلعاب بصفة مستمرةوكذلك ح

 وتنمية مهارات التفكري العليا.  ، من أثر يف ترسيخ نواتج التعلم املعرفية

 واملزلق. نموذج لعبة السلم ، التعلم املعرفية، األلعاب التعليميةالكلامت املفتاحية: 

 :املقدمة

الرشيفني   احلرمني  خادم  حكومة  الل -تويل  كبرًيا    -حيفظه  اهتامًما  األمني  عهده  ويل  املوارد  بوسمو  تنمية 
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  ، لذلك توجهت وزارة التعليم نحو تطوير املناهج الدراسية  ؛بأمهية دورها يف حتقيق التنمية الشاملة   ا وعيً   ؛البرشية 

سعًيا لالرتقاء بمخرجات التعلم لدى التالميذ والوصول    ؛ويف مقدمتها مناهج الرياضيات بدًءا من املرحلة االبتدائية 

املتقدمة  الدول  أقراهنم يف  العامل  ،هبم إىل مصاف  الدولية واحلصولواملنافسة  املسابقات  املراكز األوىل يف    ية يف  عىل 

 .PIRLSو TIMSS اختبارات

اكتساب مستويات عليا من   للتلميذ فرص  التي هتيئ  الدراسية األساسية  املواد  الرياضيات من  مادة  وتعد 

ويساعده عىل التعامل مع احلياة وتلبية    ،وحل املشكالت   مما يتيح له تنمية قدرته عىل التفكري،   ؛الكفايات التعليمية

األهداف( متمثلة يف املعارف  تعلم )ويعد كل ما يكتسبه التلميذ من نواتج    . ( 2013  ،الكبييس والساعدي)  متطلباهتا 

دراسته ملادة الرياضيات هي نقطة االنطالق    واملهارات واالجتاهات والقيم نتيجة مروره بخربة تربوية معينة خالل

 يف تعلم الرياضيات وعلومها. 

التعلم املعرفية دورً   وتؤدي  ا لتعلم   مساعدً عاماًل   عد  فهي ت  ؛  يف عملية تعلم وتعليم الرياضياتا مهاًم نواتج 

 للمعلم يف ختطيطه للدروس  ا ودلياًل مرشدً   كام تعد   ،واتساع مداركهم وصوال إىل طريق التعلم الصحيح  ، التالميذ

هي املرشد التي    ه، نفس ويف الوقت    ، ملحسوسات واليدوياتا التدريس والتعلم النشط وتفعيل    طرائق والتنوع من  

إليهعىل  تساعدهم   الوصول  للتالميذ  يراد  التي  املعرفية  النواتج  إ  ؛ (1420، مرزوق)  ا حتقيق  النامذج والطرق  إذ  ن 

وهذا ما أكدته دراسة    ،التقليدية يف التدريس مل تعد وحدها كافية لتحقيق أهداف مناهج الرياضيات ونواجته التعليمية

تدريسية    توظيف نامذجعىل  تدريس الرياضيات    يف جمالركز الباحثون    ؛ نتيجة لذلك  . (ه 1429  الطلحي والثقفي )

هذا    وبواسطة   ، 100ومن نامذجه لعبة السلم واملزلق عىل لوحة    ، نموذج التعلم باللعب والرتفيه  : مثل  ،وحديثة نشطة  

 مهارات التفكري العليا.   لدهيم  ىنمّ التالميذ باملعارف واملهارات واالجتاهات واخلربات اجلديدة وت  يزّود   ،النموذج

ويوضح    ،بداعا يف تنمية الوظائف العليا للنشاط العقيل وحتفيز اإلا رئيًس دورً   التعلم باللعب والرتفيه   ويؤدي

وله أمهية يف نمو الوظائف    ،يف نمو النشاط العقيل املعريف   اكبريً   ا ( ذلك بأن له دورً 1993كل من اللبابيدي وخاليله ) 

بدءً   بداعواإل  ، واالستطالع  ،والذاكرة  ،والتفكري  ،كاإلدراك،  العليا  التلميذ  أكثرها    اعند  إىل  الوظائف  أبسط  من 

وتزويدهم باملواقف احلياتية املختلفة    ،كام تساعد املعلم عىل توضيح وترسيخ املعارف واملفاهيم الرياضية   . اتعقيدً 

قدراهتم تتحدى  املنطقي   ،التي  واالستدالل  الرياضية  واملعرفة  الفهم  من  مستوياهتم  اختالف  مراعاة    ذلك ك  .مع 

  ، عفانة وأبو ملوح)تساعد عىل رفع مستوى التحصيل الدرايس للتالميذ وحتسني خمرجات التعليم وبقاء أثر التعلم  
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2005 ) . 

يها يف تنمية القدرات العقلية املعرفية  أصبح ركيزة يمكن االعتامد عل  ا من كون التعلم باللعب والرتفيه وانطالقً 

  ، وزيادة يف دافعية التعلم   ،واالبتكار  بداعلإلهنا تساعد عىل إجياد بيئة نشطة وجذابة ومشوقة وحمفزة  فإ  ؛ لدى التالميذ

وعقلية حركية  مهارات  الدراسات  ؛ وتنمية  من  كثري  أوضحته  ما  من  ، وهذا  كل  ستة  كدراسة    (، 1988) أبو 

 (. 2011)الرصايرة(، و2007)موسى و  (،2001)نجم (، و1998) عبد السالمو  (، 1997) وعبيد بوفحوصو

 : مشكلة البحث

ومدرًبا مركزًيا وحمرتًفا يف مناهج الرياضيات      عاًما(  23الحظ الباحث خالل عمله مرشًفا تربوًيا )قارب عىل  

والصفيةوب  ،املطورة املدرسية  اإلرشافية  ،الزيارات  أجراه    ،واملداوالت  الذي  االستطالعي  االختبار  عىل  ونتائج 

يف اكتساب أهداف ونواتج التعلم املعرفية يف وحدة دروس    ا لتالميذ وال سيام الصفوف األولية بأن لدهيم قصورً ا

و  أا  م  ا ي يسبق عددً حتديد العدد الذ  و أ،  حتديد قيم الرقم من منزلة العرشات   : مثل  100حتى  نامطالقيم املنزلية واأل

ديل كل  بال يقوم الطلبة بت  أو  ،(ا و عدديً أ  ، ا و هندسيً أ  ،ا مط ما )حركًي كامل نإصعوبة يف  جيد    أو   ،و يقع بني عددينأيليه  

  ، أو عرشات الحاد واآل  منزلتني باستعامل  تكوين عدد منكيفية  إجياد صعوبة يف فهم    ، أوحاد بعرشة واحدةآعرش  

صعوبة يف تعرف وتصنيف معلومات املسألة اللفظية    ، أو صعوبة يف حل مسألة لفظية باستعامل االستدالل املنطقي 

عداد بني العرشين واملئة  عند قراءة األ، أو  والعكس  باألعدادصعوبة يف كتابة الكلامت    ، أوبشكل متتابع ومتسلسل

صعوبة يف مقارنة   ، أو ا ا وتنازليً عداد تصاعديً بة يف ترتيب األصعو أو ، ال يصلون بني رقمي املنزلتني عند قراءة العدد

  إجياد النمط   صعوبة يف  أو  ، نفسه(  ءبداله بمصطلح الش إصعوبة يف مصطلح مساوي )أو     ،واألرقام   عدادبني األ

وانخفاض يف  مما أدى إىل ضعف كبري يف خمرجات التعليم  ؛الصعوبة يف إجياد العدد القفزي ، أو وحتديد وحدة النمط 

 . لتحصييل العام ألبنائنا التالميذاملستوى ا

  ، من التالميذ لدهيم قصور يف نواتج التعلم املعرفية   % 83ن نسبة  أكام أظهرت نتائج االختبار االستطالعي  

 واالستدالل.  ، والتطبيق ،مستويات املعرفة  عند سيام  وال

فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل  من هنا نبعت فكرة هذا البحث الذي هيدف إىل الكشف عن 

التعلم  100لوحة   ي بمدرسة  االبتدائ  وبقاء األثر يف مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاين  ،يف حتسني نواتج 

 . االبتدائية بمحافظة الطائف اجلاحظ
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 :أسئلة البحث

 البحث اإلجرائي عن السؤال الرئيس:  جييب

يف    ثروبقاء األ  ،يف حتسني نواتج التعلم املعرفية   100ما فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة   •

 الطائف؟ حظ االبتدائية بمحافظة اجلا  االبتدائي  مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاين

 : آلتيةاويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة 

املعرفية عند    يف حتسني نواتج التعلم  100ما فــاعلية استــخدام نمــوذج لــعبة السلم واملزلق عىل لوحة   •

 ؟ لدى تالميذ الصف الثاين  نامطواأل 100وحدة دروس القيمة املنزلية حتى  )التذكر( يف  مستوى املعرفة

علم املعرفية عند مستوى  يف حتسني نواتج الت  100ما فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة   •

 لدى تالميذ الصف الثاين؟ نامطواأل 100يف وحدة دروس القيمة املنزلية حتى   الفهم( )  التطبيق

عند مستوى    يف حتسني نواتج التعلم املعريف  100ما فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة   •

 ؟ لدى تالميذ الصف الثاين نامطواأل 100القيمة املنزلية حتى  االستدالل يف وحدة دروس 

يف حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستويات   100ما فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة   •

لدى تالميذ الصف    نامطواأل  100يف وحدة دروس القيمة املنزلية حتى    واالستدالل(   ، والتطبيق  ، املعرفة)

 ؟الثاين

يف بقــاء أثــر التــعلــــم يف وحــدة    100السلم واملزلق عىل لوحة    ما فــاعلية استــخدام نمــوذج لــعبة  •

 ؟لدى تالميذ الصف الثاين نامط واأل 100القيمة املنزلية حتى   دروس

 : فروض البحث

 اآلتية:الفرضيات  ؛ ِصيغت لغرض اإلجابة عن أسئلة البحث

ة بني متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم  إحصائيال توجد فروض ذو داللة   -

ودرجات التالميذ الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف    ، 100لوحة    واملزلق عىل 

 . التذكر()  حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى املعرفة

نموذج لعبة السلم    ة بني متوسط درجات التالميذ الذين درسوا باستخدامإحصائيال توجد فروض ذو داللة   -

التالميذ الذين درسوا بالطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني  ودرجات    ، 100واملزلق عىل لوحة  
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 املعرفية عند مستوى التطبيق )الفهم(.  نواتج التعلم

ة بني متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم  إحصائيتوجد فروض ذو داللة    ال -

رسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف  ودرجات التالميذ الذين د  ، 100لوحة    واملزلق عىل 

 املعرفية عند مستوى االستدالل.  حتسني نواتج التعلم 

ة بني متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم  إحصائيفروض ذو داللة    دال توج -

ودرجات التالميذ الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف    ، 100لوحة    واملزلق عىل 

 . واالستدالل(  ،التطبيق ،املعرفة) ة عند املستويات الثالث حتسني نواتج التعلم املعرفية 

داللة   - ذو  فروق  توجد  البعدي  إحصائيال  التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متوسط  بني  ة 

 الختبار. نفس الار التحصييل وبني متوسط درجاهتم يف التطبيق املؤجل  لالختب

 : مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية

 (. 1998املقدرة عىل إنجاز األهداف لبلوغ النتائج املرجوة والوصول إليها بأقىص حد ممكن )زيتون  هي  الفاعلية:

يف حتصيل   كمتغري مستقل 100األثر الذي يمكن أن حيدثه نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة   :االفاعلية إجرائي  و 

 وبقاء األثر ملتغريين تابعيني يف مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاين االبتدائي يف حمافظة الطائف.  ، نواتج التعلم

ا  هبدف حتقيق نواتج تعليمية لدى التالميذ مستندً   ؛املوقف التعليمية التي يوفرها املعلم يف  سرتاتيجياإل  وه   النموذج:

 (. 1998،ة واجليش نوأسلوب التقديم )عفا   ،والتلميذ ، ويتحدد فيه دور املعلم ،ىل افرتاضات يقوم هبا النموذجإ

  ، واملزلق هلا بداية وهنايةمرسوم عليها السلم   100عبارة عن لوحة  بأنه    :االسلم واملزلق إجرائي    عرف نموذج لعبةيو 

  ، ليا نمي مهارات التفكري العالذي يوهو أسلوب من أساليب التعلم النشط  ،  النهايةإىل    وصول ليتنافس فيها التالميذ ل

صندوق    ،سم 50سم ×  50  بنر   ،  A3،   A4تمثل يف لوحة ورقية بمقاسات خمتلفة )يو  ، عزز نواتج التعلم املعرفيةيو

( يف  6-2بحيث يتنافس التالميذ من )   ؛ سم ودرجني به كامل أدوات اللعبة(50سم × 50خشبي عليه لوحة اللعبة 

 *مرفق لوحة اللعبة  جمموعات حسب أعداد التالميذ يف الفصل. 6املجموعة الواحدة لعدد  

تغيري دائم يف    ىل إمما يؤدي   ؛ و التعليمأ  ، اخلربات و أ ، قيم واملهارات من خالل الدراسةعملية تلقي املعرفة وال  : التعلم 

   . يعيد توجيه التلميذ ويعيد تشكيل تفكريه العقيل إذ  ؛ للقياس قاباًل   االسلوك تغيريً 

مفاهيم ونظريات وقوانني متضمنة يف وحدة دروس  و  مقدار ما يكسبه التلميذ من حقائق  بأنه  : اي  جرائإ  التعلم   ويعرف 
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ويقاس بالدرجة الذي حتصل عليها التلميذ يف اختبار حتصيل    ، لصف الثاين االبتدائي  نامط القيم املنزلية حتى املئة واأل

 . ( واالستدالل  ،والفهم ،التذكر )  ستويات املعرفيةامل ت وفق مفاهيم الرياضيا 

التلميذ بوصفه حمصلة ملا    يه  : نواتج التعلم لتالميذ من معارف ومهارات  ا  اكتسبه التغري املقاس يف مستوى تعلم 

 . باستخدام مصادر املعرفة املختلفة وقيم 

املعرفية إجرائي   التعلم  اكتسابه من معرفة    يه  :انواتج  تم  ملا  التلميذ بوصفه حمصلة  املقاس يف مستوى تعلم  التغري 

  ، من كتاب الرياضيات للصف الثاين االبتدائي  نامطواأل  100دروس القيمة املنزلية حتى  وتطبيق واستدالل يف وحدة  

 .الدرجات التي حيصل عليها التالميذ يف االختبار التحصييل الذي أعد هلذا الغرض بويقاس 

 (. 9-0واألرقام العرشة هي )  ،رمز يستخدم لكتابة األعداد :الرقم

 قيمة التي يأخذها الرقم بناء عىل موقعه يف العدد. الهي القيمة املنزلية: 

 إجياد عدد قريب من القيمة الفعلية الكمية. التقدير: 

 ما يسبق املكان أو الزمان.  :يسبق

 ما يتبع يف املكان أو الزمان.  :ييل

 ما يقع بني مكانني أو زمانني.  :بني

 العدد الواقع عىل يمني اإلشارة أكرب من العدد الواقع عىل يسارها. :أكرب من 

 العدد الواقع عىل يمني اإلشارة أصغر من العدد الواقع عىل يسارها.  : أصغر من

 هلم الشء نفسه.  :يساوي

 أو احلركات.  ،أو األلوان ، ويمكن تكوين نمط من األشكال ،ترتيب جمموعة من األشياء أو األعداد، تتكرر  : النمط

 أو أعداد أكرب منها.  2العدد  ، أو العد بمضاعفات العد ،يعني العدد بمجموعات متساوية  : العدد القفزي

  ، بالتأثريات البعدية للخربة والتعلم املكتسب من برنامج تعليميأنه القدرة عىل االحتفاظ  بيعرف    :بقاء أثر التعلم

 (. Webster, 1998الذي جيعل التذكر أو التعرف عىل األشياء ممكن )

  نامطواأل  100دروس القيمة املنزلية حتى    واالستدالل يف   ، والتطبيق  ، املعرفة  ة كمي  يعرف بأنه  : ابقاء أثر التعلم إجرائي  

ّزنتالتي    ،من كتاب الرياضيات تالميذ الصف الثاين االبتدائي يف أثناء دراستهم هلذه الوحدة، والتي    ةكرايف ذ  خ 

 الدرجات التي حصلوا عليها عند إعادة اختبار التحصييل الذي سبق تطبيقه بعد شهر واحد.  بواسطةيستدل عليها 
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 :أدوات قياس األداء )أثر التعلم(

 وغري مبارشة(.  ، املالحظة )مبارشة .1

 (. حمددة غري – حمددة –  مجاعية  – حتديد الوثائق )فردية  .2

               (. حمددة غري – حمددة – مجاعية  – املقابلة )فردية  .3

 : اإلطار النظري

 :ة التعلم باللعب والرتفيهإسرتاتيجينبذة عن  

املتعلمني ذهن  إىل  املفاهيم  تقريب  فعالة يف  وسيلة  باللعب  األشياء،    ، التعلم  معاين  إدراك  عىل  وتساعدهم 

 وقدرة التواصل فيام بينهم.  ،ومهارات واجتاهات اجتامعية  وتسهم بشكل كبري يف بناء شخصياهتم وإكساهبم قياًم 

 باللعب:  ة التعلم إسرتاتيجيتعريفات  - أ

 وسنورد بعض التعريفات منها:  ،ة التعلم باللعب إسرتاتيجيتعددت تعريفات 

معينة .1 املتعلمون يف ضوء حمددات  أو  املتعلم  يبذله  هادف  منظم  مبنية عىل    ؛ نشاط  أهداف واضحة  لتحقيق 

أساس التنافس وحتديد الفائز يف املنافسة، وقد تكون املنافسة بني فرد وآخر، أو بني جمموعة وأخرى، أو بني  

 (. 2008فرد وحمكم حيتكم إليه يف حتديد النتيجة )عطية،  

والوجد .2 واجلسمية  العقلية  وقدراهتم  سلوكهم  لتنمية  املتعلمون  به  يقوم  موجه  املتعة  نشاط  حتقيق  مع  انية 

 (. 2005والتسلية )شرب وآخرون،  

أفعااًل  .3 يتضمن  هادف  املتعلمني  نشاط  جمموعة  أو  املعلم  هبا  جماالهتا    ؛ يقوم  يف  املرغوبة  األهداف  لتحقيق 

 (. 2002املختلفة املعرفية واملهارية والوجدانية. )اهلويدي،  

   ة التعلم باللعب:إسرتاتيجيمميزات   - ب

 نذكر منها ما يأيت:  ،يتميز التعلم باللعب بمميزات 

 طة اجلسمية والعقلية. باعتبار أن اللعبة تقوم عىل جمموعة من األنش  ؛تكسب املتعلم الصحة اجلسدية والعقلية .1

  ، ودقة  اتحويل املعارف البسيطة إىل معارف أكثر تعقيدً ب  ؛تسهل للمتعلم احلصول عىل املعرفة بشكل كامل .2

 إىل قوانني ونظريات.  وصواًل 

 تعلم املتعلم الرسعة يف اإلنجاز والدقة يف العمل.  .3
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 والتخيل.  ، واإلدراك ،التفكريب ا؛ وذلك نمو وتعزيز الذاكرة إجيابيً  عىل تساعد املتعلم  .4

 وتسهل اكتشاف قدراته وإمكاناته واختيارها.  ،تكسب املتعلم ثقته بنفسه واالعتامد عليها  .5

 مما يساعد عىل هتذيب النفس وتعديل السلوك.   ؛يتعلم املتعلم احرتام القوانني وااللتزام هبا  .6

 حرتام حقوق اآلخرين وتعزيز انتامئه للجامعة. يتعلم املتعلم التعاون وا .7

      باللعب:أنواع التعلم    - ت

 وهي:  ،( 2008هناك أنواع عديدة من األلعاب الرتبوية التي ذكرها عطية ) 

كألعاب الكرة الطائرة،    ، بحركات، وتتطلب مهارات حركية  ىاأللعاب احلركية: هي تلك األلعاب التي تؤد .1

 وتركيب املكعبات واألشكال.  ، والرمي ، وكرة القدم

أو الربط    ، كطرح مشكلة تتطلب حاًل   ،تطلب ممارستها إعامل الفكر ياأللعاب الفكرية: هي تلك األلعاب التي   .2

دالت  أو إكامل معا   ،أو تركيب كلامت من حروف حمددة  ،بني الكلامت املتشاهبة، أو إخراج الكلمة الغريبة

 ناقصة، أو الفوازير وغريها. 

 أو مرسحيات.  ، لعب األدوار: كتمثيل مواقف معينة .3

 ألعاب حماكاة احلركات واألصوات.  .4

 رشوط اختيار اللعبة الرتبوية:   - ث

  ؛ بد أن تتم وفق ختطيط ودراسة كافية  عملية اختيار اللعبة الرتبوية املقرتحة الستخدامها يف املوقف التعليمي ال

من الرشوط التي ينبغي أن يتخذها املعلم يف    جمموعةمن أجل حتقيق األهداف املرجوة من عملية التعليم، وهناك  

 : اختياره للعبة الرتبوية، وهي 

 حتديد األهداف التعليمية املراد حتقيقها من خالل اللعبة املختارة. .1

 تكون اللعبة وثيقة الصلة باملحتوى العلمي.  .2

 واجلسمي.  ،والذهني ،والثقايف ، العلميستوى املتعلمني تكون اللعبة مالئمة مل .3

اللعبة .4 لتنفيذ  املناسب  املكان  األعداد    ،اختيار  )استيعاب  حيث  من  املختار  املكان  إمكانات  عىل  والرتكيز 

 توفري األدوات الالزمة...(. و اإلضاءة، واملطلوبة للعبة، 

 عىل املتعلمني.  اأال تشكل اللعبة خطرً  .5
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 اللعبة ممثلة للواقع الذي يعيشه املتعلم. أن تكون  .6

 . (قليلة التكلفة) أن تكون اللعبة اقتصادية  .7

 ة التعلم باللعب: إسرتاتيجيمراحل تطبيق   - ج

والبلويش   سعيدي  أمبو  ذكرها  أساسية  مراحل  بثالث  الصفية  الغرفة  يف  الرتبوية  األلعاب  استخدام  يمر 

 : وهي ،(2009)

 التخطيط( ويتم فيها: ما قبل اللعب )مرحلة  - أ

 حتديد خمرجات التعلم املراد حتقيقها يف اللعبة.  .1

 اختيار اللعبة املناسبة.  .2

 جتريب اللعبة قبل استخدامها.  .3

 معرفة القوانني التي حتكم اللعبة.  .4

 توفري املواد واألدوات الالزمة.  .5

 عىل املتعلمني.  ا خطرً  متثل التأكد من أن اللعبة املختارة ال   .6

 ويتم فيها:  ، اللعب )مرحلة االستخدام أو التنفيذ(أثناء يف  - ب

 إثارة انتباه املتعلمني للعبة قبل البدء فيها.  .1

 توضيح آلية السري يف اللعبة والقوانني التي حتكمها.  .2

 حسب ما تقتضيه اللعبة.  ، تقسيم املتعلمني إىل جمموعات أو فرادى .3

 توزيع األدوار عىل املتعلمني.  .4

 إذا خرجت عن اهلدف املقصود من استخدامها عدم التدخل يف اللعبة إال  .5

 اإلجابة عن استفسارات املتعلمني قبل البدء يف اللعبة.  .6

 ويتم فيها:  ،ما بعد اللعب )مرحلة املتابعة(  - ت

 مناقشة املتعلمني يف اللعبة.  .1

 معرفة مدى حتقق أهداف أو خمرجات التعلم املرتبطة باللعبة.  .2

 باللعبة. توضيح املفاهيم العلمية املرتبطة  .3
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 ليستفيد منه املتعلمون يف مواقف تدريسية أخرى.  ؛ خدم للعبةإعادة هتيئة املكان الذي است   .4

 ة سرتاتيجيمراحل تطبيق هذه اإل   (:1)الشكل 

 

  ، ( وسيلة فعالة يف تقريب املفاهيم األساسية يف الرياضيات100التعلم باللعب )لعبة السلم واملزلق عىل لوحة  

شخصياهتم وبناء  األشياء  معاين  إدراك  عىل  التالميذ  قياًم   ، وتساعد  اجتامعية   ، ومهارات  ، وإكساهبم    ،واجتاهات 

 ه(. 1437 ، سليامن)وقدرة عىل التواصل فيام بينهم  ،نسانيةإوعالقات  

 (: 2008  ،عطية) علم باللعب أهداف الت 

 الواقع. حيصل التلميذ عىل خربات تعليمية وتربوية أقرب إىل  .1

 يزيد من دافعية التلميذ للتعلم.  .2

 .  هونشاطالتلميذ يزيد من فاعلية  .3

 يسهم يف حل املشكالت الرياضية.  .4

 يرسخ املفاهيم واملصطلحات الرياضية.  .5

 ينمي مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد.  .6

 واالبتكار. بداعوحمفزة لإل ،وجاذبة  ،مشوقةإجياد بيئة تعليمية   .7

 :  ( 2008، شحادة )  ، السلم واملزلق( لعبةالتلميذ يف التعلم باللعب )دور  

 . ها وقوانين ها وقواعدلعبة القارب الذهبي يكون التلميذ قادًرا عىل استيعاب أهداف   .1

 يتقن التلميذ اخلطوات اإلجرائية عند تنفيذ اللعبة.  .2

 باملركز األول باللعبة. يدرك التلميذ الفوائد واملزايا التي تؤهله للمنافسة والفوز  .3

 ومالئاًم للوصول إىل الفوز.  ا مناسبً  قراًرا   يتخذ التلميذ .4

ـ   ويرى الباحث أن توظيف لعبة السلم واملزلق  يف تدريس مقرر الرياضيات أثبتت    نامط واأل  100عىل لوحة ال

ومنها لعبة    ، لعاب التعليميةمما يعزز رضورة استخدام األ   ؛ فعاليتها يف حتسني حتصيل التالميذ لنواتج التعلم املعرفية

 الرياضيات. السلم واملزلق يف مقرر 
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 : (2012،بدوي)  دام األلعاب يف مناهج الرياضياتفوائد استخ

 ذات معنى وتطبيق املهارات الرياضية التي تتخللها األلعاب.  ألعاب •

 باللعب.  نهم ويستمتعوءحيث يشارك التالميذ زمال  ؛الدافعية أو احلافز •

وتنمي اجتاهات ومواقف إجيابية    ، ا للتالميذ لبناء املفاهيم الذاتية اإلجيابيةاإلجيايب: توفر األلعاب فرًص االجتاه   •

 نحو الرياضيات. 

باملقارنة باألنشطة • التلميذ  املتزايد بني    ؛ لعاباألبالتعلم األعمق  إذ حيصل    ؛ تزيد من حجم  التفاعل  بسبب 

 ات حل املشكلة.إسرتاتيجيو ،والفرص التي تنتجها األلعاب الختبار أفكار حدسية ، التالميذ

 : بقاء أثر التعلم 

 (: 2000، أبو حطب وصادق) ،التعلم العوامل املؤثرة يف بقاء أثر 

 التمرين املركز يف بقاء أثر التعلم. التمرين املوزع والتمرين املركز: التمرين املوزع يكون له أثر أكرب من  .1

 دراكه للمفهوم. إإذا أعطي التلميذ فرتة راحة يتحسن حفظه و درجة إتقان التعلم:  .2

اهلدف من   .3 باختالف  الطريقة  قياس احلفظ: ختتلف  أفضل  أ  إال  ،االختبارطريقة  تعد من  التعرف  ن طريقة 

 الطرق وأبسطها يف احلفظ واستدعاء املعلومات. 

 وهذا بدوره ييرس عملية االستدعاء من الذاكرة.  ، ا وكفاءةحتسنًالتنظيم: تنظيم املعرفة يزيد احلفظ   .4

 : الفكرة العامة

 .نامطلل  100الـ  القيمة املنزلية حتى 

  ، ويمثل حجر الزاوية للعمليات احلسابية مجيعها   ،(9- 0لنظام العد العرشي )   ا يعد مفهوم القيمة املنزلية أساًس  .1

إىل إجراء عمليات عىل أعداد مكونة من    1تاج إليها الطلبة عند إجراء العمليات عىل أعداد مكونة للرقم حيو

 . جابةلتحقق من معقولية اإللعدة أرقام، كام أهنا رضورية 

ـ  .2 ة عند توافر عرش عرشات، لذا يستعمل  يصبح من الواضح لدهيم إضافة جديد  90عندما يعد الطلبة إىل ال

ـ  100لوحة الـ  أعمدة.  ة بدل من كل عرش 100وخط األعداد يف متثيل مسطح ال

ـ   100تساعد قراءة األعداد ضمن الـ .3 الطلبة عىل تعميق فهم القيمة املنزلية    100وكتابتها باستعامل لوحة ال

املرتي   أنامطو النظام  فهم  عىل  تساعدهم  كام  النقدي،  النظام  أساس  وهي  الريايض  والتواصل    ،األعداد 
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ـ  بوصفها عالمات مرجعية تساعد الطلبة عىل فهم القياس واألعداد    100إىل الـ  1وتستخدم األعداد من ال

 . 100تزيد عن الـ  التي

  1وتنمو خربة الطالب يف األعداد من الـ  ،يعتمد الطلبة عىل مفهوم العد يف ترتيب األعداد عىل خط األعداد .4

ـ  ، مقياس احلرارة،  100خط األعداد املسطرة عىل لوحة الـ) يف الكثري من املواقف املختلفة، مثل:   100إىل ال

 ة بنمط متزايد. مما يساعده عىل رؤية األعداد مرتب  ؛ (الساعات

أطول، أقرص، أصغر، أكثر،  ) يكون األطفال يف بداية التحاقهم باملدرسة قد قاموا بعمليات مقارنة مستعملني   .5

عديدة    (، أقل  مدلوالت  املفاهيم  هذه  الرموز  بوتأخذ  فيه  تستخدم  الرياضية  من،  ) املقارنة  أقل  من،  أكرب 

بني   (؛ تساوي املقارنة  عند  االلتباس  بعض  يظهر  قد  فمثاًل   لذا  املنقيض،  بالزمن  املرتبطة  يعتمد  القياسات   :

أداء مهمة  الوقت الذي يستغرق يف أداء مهمة ما مقارنة بأخرى عىل مهارة الشخص الذي يؤدي هذه املهمة يف  

 ما.  التي تلزم الوصول إىل هدف   أكرب من املهمة نفسها، كذلك يعتمد عىل عدد اخلطوات 

 اخلطة اإلجرائية 

 ترص البحث عىل: اقأوال: حدود الدراسة: 

حتى   ▪ املنزلية  القيمة  دروس  وحدة  من  100موضوع  الرياضيا   واألنامط  االبتدائيمقرر  الثاين  للصف  ،  ت 

 . هـ 1440/  1439  الدرايس األول لعام الفصل 

الثاين االبتدائي وعددهم ▪ الصف  )   ،الميذً ( ت56)  عينة من تالميذ  أعامرهم من    ، سنوات(   8- 7وتراوحت 

ا بمدرسة  ميذً ( تل 28)  ا ضابطة وعدده  تلميًذا، وجمموعة (  28)   ا إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية وعدده  ق سموا

 . بمحافظة الطائف بمنطقة مكة املكرمةاجلاحظ االبتدائية 

 هـ. 1441// هـ إىل الفرتة الزمنية  1441تم تدريس املجموعتني من قبل معلم املادة يف الفرتة الزمنية من // ▪

املجموعة    ا:ومه  ، التصميم شبه التجريبي ذي املجموعتني  بواسطة استخدم البحث احلايل املنهج التجريبي   ▪

 ( يوضح ذلك. 1) رقم واجلدول  ،الضابطة واملجموعة  ، التجريبية

 . (: التصميم التجريبي للبحث اإلجرائي1دول رقم )ج

 املجموعة 

 املجموعتني تكافؤ 

 املتغري التابع  املتغري املستقل 

 حتسني نواتج التعلم وبقاء أثر التعلم   100نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوه  التجريبية 

 حتسني نواتج التعلم الطريقة التقليدية  الضابطة 
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 وبناء عليه تم إعداد:  ،تم االطالع عىل دراسات وأبحاث يف جمال نامذج تدريس الرياضيات

وي  ت وحي  ،نامطواأل  100الرياضيات باملرحلة االبتدائية لتدريس وحدة دروس القيمة املنزلية حتى  دليل ملعلم   -

عداد  أ  –   النتائج  لوحة   –   خمتلفة   بمقاسات   اللعبة  لوحة   -   املحسوسات   –   اللعبة  أدوات   – كتيب اللعبة  )عىل  

 . (وراق عملأ – نامذج تدريسية  4

من    ( سؤااًل 20)وبلغ عدد األسئلة    ،نامطدروس القيمة املنزلية واألاختبار لتحسني نواتج التعلم يف وحدة   -

)   إذ   ؛نوع اختيار من متعدد  املعرفة10بلغت عدد األسئلة  ( أسئلة عند مستوى  6) و  ، ( أسئلة عند مستوى 

مستوى  4و)   ، التطبيق عند  أسئلة  االختبار  االستدالل.(  األوزان  أ عدَّ    ؛ولبناء  بناء عىل  املواصفات  جدول 

والوزن النسبي لعدد    ، (واالستدالل   ، والتطبيق  ،املعرفة )  اآلتية: عند املستويات    التعلم املعرفيةالنسبية لنواتج  

 . واضيع( م 9والبالغ عددها ) ، وكذلك الوزن النسبي للموضوعات ،( حصة 12عددها )  احلصص والبالغ

 الوزن النسبي لفقرات االختبار:  -1

 الوزن النسبي للفقرات العدد املستوى  م

 0.50 10 املعرفة 1

 0.30 6 التطبيق  2

 0.20 4 االستدالل  3

 %100 20 املجموع

 الوزن النسبي للمواضيع: -2

 للموضوعالوزن النسبي  العدد املواضيع م

 33.33 حصص 4 3، 2، 1 1

 33.33 حصص 4 6، 5، 4 2

 33.33 حصص 4 9، 8، 7 3

 %100 حصة 12 املجموع

 : وبناء عليه تم ، اتلميذً   15 ا االختبار عىل عينة استطالعية )غري عينة الدراسة( البالغ عدده ط ّبق

 دقيقه من بداية احلصة الدراسية.  25فكان زمن االختبار   ،حتديد الزمن املناسب لالختبار -

السهولة - معامالت  )  ، حتديد  ،  (0,75-0,25)وبلغت    ،الصعوبة ومعامالت  ،  (0,73  - 0,27وبلغت 

 . وكل القيم تقع يف املدى املقبول ، (0,79-0,28) بني  ومعامل التمييز تراوحت ما 
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(  4) ، وتدريس( من أساتذة جامعة الطائف ختصص مناهج وطرق  2)   : عرضه عىل بالتأكد من صدق االختبار   -

الطائف بمحافظة  للتعليم  العامة  باإلدارة  الرياضيات  بمدارس  2) ، ومن مرشيف  الرياضيات  من معلمي   )

 حمافظة الطائف. 

ا بفاصل زمني ثالثة أسابيع بني التطبيق األول  تلميذً   15حساب ثبات االختبار باستخدام إعادة التطبيق عىل   -

  (، وهي 0.78وجاءت قيمة معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة يف التطبيق مساوية )  ، والتطبيق الثاين

 هبا.   قيمة يمكن الوثوق

 : نتائج البحث

فــاعلية استــخدام نمــوذج لــعبة السلم واملزلق عىل لوحة    ماييل:  ينص السؤال األول عىل ما    إجابة السؤال األول: 

مستوى    100 عند  املعرفية  التعلم  نواتج  حتسني  )التذكر( يف  وحدة  املعرفة  حتى    يف  املنزلية  القيمة    100دروس 

 ؟لدى تالميذ الصف الثاين نامطواأل

ة بني متوسطي  إحصائيال توجد فروض ذو داللة   : اآلتيةينبغي اختبار الفرضية الصفرية   ؛ولإلجابة عن هذا السؤال 

واملزلق   السلم  لعبة  نموذج  باستخدام  درسوا  الذين  التالميذ  لوحةدرجات  الذين    ،100  عىل  التالميذ  ودرجات 

  (. التذكر)درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى املعرفة  

ومن    ، حلاسوبإىل انتائجه  وأ دخلت    ،اختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية  قبّ ط    ؛ر صحة الفرضية الصفرية والختبا 

 ( يوضح ذلك: 2واجلدول )  ، لعينتني مستقلتني حصائيخدم اختبار ت اإلثم است  

( رقم  يف   :(2جدول  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  للفروق  وداللتها  وقيمة )ت(  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

 القياس البعدي الختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى املعرفة

 العدد املجموعة 
 االختبار البعدي 

 قيمة مربع ايتا  درجة احلرية مستوى الداللة قيمة ت
 االنحراف املعياري   املتوسط احلسايب  

 2,08 6,10 28 التجريبية 
2,377 0.01 54 0,53 

 1,78 4,80 28 الضابطة 

   : (2يتضح من اجلدول ) 

فروقً  - هناك  البعدي  ا أن  التطبيق  يف  املجموعة    ؛ظاهرة  متوسط  بلغ  ) حيث  يف 6,10التجريبية  مقابل     (  

 (. 4,80املجموعة الضابطة  ) 
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الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حتسني نواتج  و  للفروق بني متوسطي املجموعتني التجريبية  ( ت) قيمة   -

  ؛ املجموعتني   ا ولتعرف اجتاه الفروق يقارن متوسط  ، جاءت دالة (التذكر ) مستوى املعرفةالتعلم املعرفية عند  

 الضابطة. يتضح من املقارنة أن متوسط املجموعة التجريبية أكرب من متوسط املجموعة  إذ

ة بني  إحصائيرفض الفرض الصفري ليصبح الفرض: توجد فروض ذو داللة  ي    ؛ وبناء عىل النتيجة السابقة

التالميذ    ودرجات   ، 100  عىل لوحة متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم واملزلق  

الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى املعرفة  

 لصالح املجموعة التجريبية. 

من تباين درجات    %53مما يعني أن    ؛ 0.53يتضح أن قيمة مربع ايتا تربيع حلجم التأثري بلغت للدرجة الكلية  

 . (Cohen,1988)ا لكوهن وتعد هذه القيمة مرتفعة تبعً  ،ة التدريس إسرتاتيجيأثر إىل طبيق البعدي يعود التالميذ يف الت 

 إجابة السؤال الثاين: 

يف حتسني    100واملزلق عىل لوحة    لــعبة السلم فــاعلية استــخدام نمــوذج    ما ييل:  ينص السؤال الثاين عىل ما    

لدى تالميذ    نامطواأل  100دروس القيمة املنزلية حتى    يف وحدة   التطبيق الفهم نواتج التعلم املعرفية عند مستوى  

ة  إحصائي ال توجد فروض ذو داللة    :اآلتية ينبغي اختبار الفرضية الصفرية    ؛ ولإلجابة عن هذا السؤال  ؟الصف الثاين

ا درجات  متوسطي  واملزلق  بني  السلم  لعبة  نموذج  باستخدام  درسوا  الذين  لوحة لتالميذ  ودرجات    ،100  عىل 

عند مستوى    التعلم املعرفية التالميذ الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني نواتج  

الصفرية   التطبيق.  الفرضية  صحة  نواتج  بّ ط    ؛والختبار  حتسني  اختبار  إىل  نتائجه    تدخلأ  و  ،املعرفية   التعلمق 

 ( يوضح ذلك: 3واجلدول )  ، لعينتني مستقلتني حصائيخدم اختبار ت اإلومن ثم است   ، حلاسوبا

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف  :(3جدول رقم )

 القياس البعدي الختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى التطبيق.

 العدد املجموعة 
 االختبار البعدي 

 قيمة مربع ايتا  درجة احلرية مستوى الداللة قيمة ت
 االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب 

 0,39 54 0.01 2,561 1,99 5,50 28 التجريبية 

 1,18 3,45 28 الضابطة 

 



 

 األلعاب التعليمية يف حتسني نواتج التعلم املعرفية وبقاء أثر التعلم  إبراهيم: فاعلية بن حممد سعيد بن  عمر

 

86 
 

   :(3)  يتضح من اجلدول  

املجموعة    يف مقابل  ( 5,50)  حيث بلغ متوسط املجموعة التجريبية   ؛ ظاهرة يف التطبيق البعدي  ا أن هناك فروقً  -

 (. 3,45)  الضابطة

الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حتسني نواتج  و  للفروق بني متوسطي املجموعتني التجريبية  ( ت) قيمة   -

يتضح    إذ  ؛املجموعتني   ا ولتعرف اجتاه الفروق يقارن متوسط  ،التعلم املعرفية عند مستوى التطبيق جاءت دالة 

 الضابطة. من املقارنة أن متوسط املجموعة التجريبية أكرب من متوسط املجموعة 

ة بني  إحصائيرفض الفرض الصفري ليصبح الفرض: توجد فروض ذو داللة  ي    ، وبناء عىل النتيجة السابقة

ودرجات التالميذ    ، 100  عىل لوحة متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم واملزلق  

الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني نواتج التعلم عند مستوى التطبيق لصالح  

 املجموعة التجريبية. 

من تباين درجات    %39مما يعني أن    ؛ 0.39لدرجة الكلية  لحلجم التأثري بلغت    يتضح أن قيمة مربع ايتا تربيع

 . (Cohen,1988)ا لكوهن وتعد هذه القيمة مرتفعة تبعً ، ة التدريس إسرتاتيجيأثر إىل التالميذ يف التطبيق البعدي يعود 

 جابة السؤال الثالث: إ

يف حتسني    100السلم واملزلق عىل لوحة    فــاعلية استــخدام نمــوذج لــعبة   ما   ينص السؤال الثالث عىل ما ييل:    

لدى تالميذ الصف    نامطواأل  100وحدة دروس القيمة املنزلية حتى    نواتج التعلم املعرفية عند مستوى االستدالل يف

 ؟الثاين

السؤال       هذا  عن  الصفرية    ؛ ولإلجابة  الفرضية  اختبار  داللة    : اآلتيةينبغي  ذو  فروض  توجد  بني  إحصائي ال  ة 

ودرجات التالميذ    ، 100لوحة    متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل 

مستوى   عند  املعرفية  التعلم  نواتج  حتسني  يف  البعدي  االختبار  يف  التقليدية  الطريقة  باستخدام  درسوا  الذين 

 االستدالل. 

  ، حلاسوبإىل انتائجه    ، وأ دخلت ق اختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية بّ ط    ؛لفرضية الصفرية والختبار صحة ا

 ( يوضح ذلك: 4واجلدول ) ، لعينتني مستقلتني حصائيخدم اختبار ت اإل ومن ثم است  
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املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف  :(4جدول رقم )

 القياس البعدي الختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى االستدالل.

 العدد املجموعة 
 االختبار البعدي 

 قيمة مربع ايتا  درجة احلرية مستوى الداللة قيمة ت
 االنحراف املعياري   املتوسط احلسايب  

 0,34 54 0.01 1,783 2,06 3,24 28 التجريبية 

 1,91 2,31 28 الضابطة 

   : (4) يتضح من اجلدول

فروًق  - هناك  البعدي   أن  التطبيق  يف  التجريبية   ؛ظاهرة  املجموعة  متوسط  بلغ  مقابل  ( 3,24)   حيث    يف 

 (. 2,31)  الضابطةاملجموعة 

الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حتسني نواتج  و  للفروق بني متوسطي املجموعتني التجريبية  ( ت) قيمة   -

يتضح    إذ  ؛املجموعتني   ا ولتعرف اجتاه الفروق يقارن متوسط  ،جاءت دالة   التعلم املعرفية عند مستوى التطبيق

 الضابطة. متوسط املجموعة  من املقارنة أن متوسط املجموعة التجريبية أكرب من

ة بني  إحصائيرفض الفرض الصفري ليصبح الفرض: توجد فروض ذو داللة  ي    ؛ وبناء عىل النتيجة السابقة

ودرجات التالميذ    ، 100لوحة    متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل 

الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستوى االستدالل  

 لصالح املجموعة التجريبية. 

من تباين درجات    %34مما يعني أن    ؛ 0.34يتضح أن قيمة مربع ايتا تربيع حلجم التأثري بلغت للدرجة الكلية  

 .Cohen,1988))ا لكوهن وتعد هذه القيمة مرتفعة تبعً ، ة التدريس إسرتاتيجيأثر إىل يذ يف التطبيق البعدي يعود التالم

 إجابة السؤال الرابع: 

يف حتسني    100السلم واملزلق عىل لوحة    ما فــاعلية استــخدام نمــوذج لــعبة  ينص السؤال الرابع عىل ما ييل:  

  100وحدة دروس القيمة املنزلية حتى    يف  واالستدالل(   ، والتطبيق  ،املعرفية عند مستويات )املعرفة نواتج التعلم  

 ؟لدى تالميذ الصف الثاين نامطواأل

السؤال     هذا  عن  الصفرية    ؛ ولإلجابة  الفرضية  اختبار  داللة    : اآلتيةينبغي  ذو  فروض  توجد  بني  إحصائيال  ة 

ودرجات التالميذ    ، 100لوحة    باستخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا  
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  ، املعرفة )الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية يف االختبار البعدي يف حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستويات  

 واالستدالل(.  ، والتطبيق

ومن    ، حلاسوبإىل انتائجه   ت دخلأ  و ،ق اختبار حتسني نواتج التعلمبّ ط    ؛ والختبار صحة الفرضية الصفرية   

 ( يوضح ذلك: 5واجلدول )  ، لعينتني مستقلتني حصائيخدم اختبار ت اإلثم است  

( رقم  يف   :(5جدول  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  للفروق  وداللتها  وقيمة )ت(  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

 (. املعرفة والتطبيق واالستدالل)القياس البعدي الختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية عند مستويات 

 العدد املجموعة 
 االختبار البعدي 

 قيمة مربع ايتا  درجة احلرية مستوى الداللة قيمة ت
 االنحراف املعياري   املتوسط احلسايب  

 0,68 54 0.01 2,783 5,11 15,90 28 التجريبية 

 3,64 12,66 28 الضابطة 

   : (5)  يتضح من اجلدول

فروقً  - هناك  البعدي  ا أن  التطبيق  يف  املجموعة    ؛ظاهرة  متوسط  بلغ  ) حيث    مقابل يف    ( 15,90التجريبية 

 (.12,66)  املجموعة الضابطة

الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حتسني نواتج  و  للفروق بني متوسطي املجموعتني التجريبية  ( ت) قيمة   -

يتضح    ؛ إذاملجموعتني   ا ولتعرف اجتاه الفروق يقارن متوسط  ،جاءت دالة   التعلم املعرفية عند مستوى التطبيق

 الضابطة. من املقارنة أن متوسط املجموعة التجريبية أكرب من متوسط املجموعة 

ة بني  إحصائيرفض الفرض الصفري ليصبح الفرض: توجد فروض ذو داللة  ي    ؛ وبناء عىل النتيجة السابقة

ودرجات التالميذ    ، 100لوحة    متوسطي درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل 

عند   التعلم  نواتج  حتسني  يف  البعدي  االختبار  يف  التقليدية  الطريقة  باستخدام  درسوا    ،املعرفة )مستويات  الذين 

 واالستدالل( لصالح املجموعة التجريبية.  ، والتطبيق

ين درجات  من تبا   %68مما يعني أن    ؛ 0.68يتضح أن قيمة مربع ايتا تربيع حلجم التأثري بلغت للدرجة الكلية  

 . Cohen,1988))وتعد هذه القيمة مرتفعة تبعا لكوهن، ة التدريس إسرتاتيجيأثر إىل التالميذ يف التطبيق البعدي يعود 

 إجابة السؤال اخلامس: 

يف بقــاء    100  السلم واملزلق عىل لوحة   ما فــاعلية استــخدام نمــوذج لــعبة   ينص السؤال اخلامس عىل ما ييل:  
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 ؟لدى تالميذ الصف الثاين نامطواأل 100القيمة املنزلية حتى  التــعلــــم يف وحــدة دروسأثــر 

ة بني متوسط  إحصائيال توجد فروق ذو داللة    :اآلتية   ينبغي اختبار الفرضية الصفرية   ؛ولإلجابة عن هذا السؤال 

الختبار البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  حتسني    درجات  ومتوسط  املعرفية  التعلم  نواتج 

 التالميذ يف التطبيق املؤجل لنفس االختبار. 

ثم أدخلت    ، ا يومً   20االختبار املؤجل( بعد  )االختبار مرة أخرى    ؛ ط ّبق والختبار صحة الفرضية الصفرية

 ذلك: ( يوضح 6واجلدول رقم )  ،خدم اختبار )ت( لعينة واحدةحيث است   ؛ حلاسوبإىل االنتائج 

درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي    متوسط  لعينة واحدة للكشف عن الفروق بني نتائج اختبار ت    :(6اجلدول رقم )

 الختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية ومتوسط درجاهتم يف التطبيق املؤجل لنفس االختبار 

 العدد املجموعة 

 االختبار البعدي 
 قيمة ت

 املحسوبة 
 مستوى الداللة قيمة ت اجلدولية

 االنحراف املعياري   املتوسط احلسايب  

غري دالة عند مستوى   2,7 0,689 5,11 15,90 28 التجريبية بعدي 

 5,18 15,60 28 جتريبية مؤجل 0.01

   : (6)  يتضح من اجلدول

أص  ( ت )قيمة   - مستوى  غاملحسوبة  عند  اجلدولية  قيمة ت  من  التعلم    0.01داللة  ر  نواتج  مستويات  عند 

ة بني متوسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف  إحصائيمما يعني أنه ال توجد فروق ذو داللة    ؛ املعرفية

تقبل فرضية    ومن ثم   ،ومتوسط درجات التالميذ يف التطبيق املؤجل لنفس االختبار  ،التطبيق البعدي لالختبار

ذو  "البحث   فروق  توجد  التطبيق  إحصائيداللة  ال  يف  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متوسط  بني  ة 

   . "البعدي الختبار حتسني نواتج التعلم املعرفية ومتوسط درجاهتم يف التطبيق املؤجل لنفس االختبار

السابقة       النتيجة  داللة  بقي    ؛ وبناء عىل  ذو  فروق  توجد  الصفري: ال  الفرض  درجات  إحصائيل  متوسطي  ة بني 

لنفس   املؤجل  التطبيق  يف  التالميذ  درجات  ومتوسط  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  تالميذ 

 . االختبار

 : ساعد عىل100نموذج السلم واملزلق عىل لوحة   بواسطةأن طريقة استخدام التدريس  بويمكن تفسري النتيجة 

واملعلومات  تعزيز   - حتى    وتطبيقها   ها، وتذكر  ها وترسيخاملعارف  املنزلية  القيمة  دروس  وحدة    100يف 
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 .نامطواأل

 القدرة عىل الوصول إىل النتائج بناء عىل احلقائق واملعلومات.   -

 تنمية املهارات العليا يف التفكري والتفكري الناقد.  -

 حل املشكالت واملسائل الرياضية وسهولة التعامل معها.  -

 لنواتج التعلم املعرفية.  ارتفاع يف املستوى التحصييل  يف  أسهمتفاعل التالميذ مع طريقة التدريس  -

 بني التلميذ واملادة التعليمية.  بداعبيئة تفاعلية نشطة وحمفزة عىل اإلخلق  -

 مما حيبب التالميذ يف مادة الرياضيات.  ؛ إجياد بيئة تعليمية مشوقة وجاذبة قائمة عىل املتعة واملرح -

التالميذ - بني  التعاون  وانتباههم  ؛يشجع  تركيزهم  مستوى  من  يزيد  أكد  ،مما  ما  الرصايرة    ه توهذا  دراسة 

(2011 .) 

الدراسات العديد من  نتائج  النتيجة مع  بوفحوص  و  (،1988) ستة  أبو    : مثل دراسة كل من  ، وتتفق هذه 

 (. 2011)الرصايرة (، و2007) موسىو  (،2001) نجم(، و1998)عبد السالم و (، 1997)وعبيد

 : النتائج تفسري 

 ساعد عىل:  نامطواأل 100إن استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة  

  ، ها نفس  عطى النتائج أوعند إعادة تطبيقه بعد فرتة زمنية    ، بقاء أثر التعلم لنواتج التعلم املعفية لدى التالميذ -

بالطفل  ترتبط  اللعب خاصية  أن  يعكس  التالميذ    ،وهذا  اإلنسان  بوتفاعل  يعكس مدى حاجة  إىل  اللعب 

اللعب عند تعليمهم  ب  ا أن مجيع التالميذ لدهيم خربات سابقة للتعلم وخصوًص   ، لتعلم من خالل األنشطة ا

 (. 2011وهذا ما أكدته دراسة الرصايرة )   ،ملفاهيم الطبيعيةا

أن إضافة عنرص التشويق ساعد  كام    ، حتل حمل التعلم التقليدي  بداعلإل  إجياد بيئة تعليمية نشطة وجاذبة وحمفزة  -

 وبث احلامس والتنافس الرشيف بني التالميذ.   ،وتكوين عالقات إنسانية ،عىل إثارة دافعية التالميذ للتعلم

كام أن    ، لدى التالميذ ( أن التعلم باللعب جيعل التعلم أيرس فهاًم 2015وهذا ما أكدته أ.د سميحة سليامن )

واملعارف   املعلومات  طويلةتأثري  فرتة  يبقى  عليها  حيصلون  واملصادر    ؛ التي  األشياء  مع  بالتفاعل  يقومون  ألهنم 

 وهذا يساعدهم عىل املرور بخربات جديدة وتعلم جديد.  ،التعليمية واألشخاص بأنفسهم

 :التأمل
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 اخلربات املستفادة من البحث اإلجرائي: 

 التالميذ. حتقيق التدريس املتاميز بني   •

 وعدم الرتكيز عىل الطريقة التقليدية. ، ات التعلم النشطإسرتاتيجيالتنوع يف طرائق التدريس و  •

  التقويمية   احلقيبة   –  التامرين  كتاب   –   الرياضيات   معلم  دليل  – توظيف مجيع مصادر تعلم التلميذ )كتاب التلميذ    •

 (. التعليم   وزارة )  التعليمية   عني   بوابة(  2و 1  رقم   واملحسوسات   اليدويات   حقيبة   –   العمل   أوراق   –   الصفية   األنشطة–

 واالبتكار حتل حمل البيئة التقليدية.  بداعلإل إجياد بيئة تعليمية مشوقة وجاذبة وحمفزة   •

املدرسة   • مرافق  من  الرياضية  :  مثل-االستفادة    معامل   –  املدريس  املرسح  –  التعلم  مصادر  غرفة  –الساحات 

 يف تنفيذ وتوظيف دروس )هيا بنا نلعب(.  -الرياضيات 

 دروس هيا بنا نلعب من الدروس األساسية يف سلسلة مناهج الرياضيات.  عدّ   •

وعّد    ، يف مناهج الرياضيات املطورة احلالية )سلسلة مايكرو هيالألمريكية(  (هيا بنا نلعب)توظيف مجيع دروس   •

 حيتذى به.   نموذج لعبة القارب الذهبي مثااًل 

 : اإلجيابيات والسلبيات

 اإلجيابيات:

   .نامطواأل 100معاجلة املفاهيم واألخطاء الشائعة يف مادة الرياضيات لدروس القيمة املنزلية حتى    •

 تنمية مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد.   •

 الرياضية.  تعزيز وترسيخ املفاهيم واملصطلحات •

ودور املعلم اإلرشاد والتوجيه وتيسري    ، ملحور األسايس للعملية التعليمية والرتبويةا  وصفه الرتكيز عىل التلميذ ب  •

 املعلومة الرياضية. 

 من دروس الرياضيات.  ا أساسيً  ا درًس   وعّدها تفعيل مجيع دروس )هيا بنا نلعب(   •

 املتاميز. ات التعلم النشط والتدريس إسرتاتيجيوتفعيل   ،تنويع أساليب وطرق تدريسية حديثة  •

 لكل من التلميذ واملعلم.  ىجعل التدريس باستخدام لعبة القارب الذهبي ذا معن  •

حول    • االبتدائية  باملرحلة  الرياضيات  ملعلمي  نموذج  األول    ةكيفي تقديم  الصف  لتالميذ  العلمية  املادة  صياغة 

 ة لعبة القارب الذهبي. إسرتاتيجياالبتدائي بام يتناسب مع  
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 ليدويات يف احلصة الدراسية ومعامل الرياضيات يف املدارس املجهزة لذلك. تفعيل املحسوسات وا   •

التعلم   • التي تعمل عىل تطوير تدريس قائم عىل  البحوث املحلية والعربية  أوائل  البحث اإلجرائي من  كون هذا 

 النشط باللعب، وتفيد القائمني عىل برامج إعداد املعلمني يف كليات الرتبية. 

 : السلبيات

 .  (هيا بنا نلعب)قصور الرؤية الكاملة للمعلم بأمهية دروس  •

 قلة معامل الرياضيات ومصادر التعلم يف كثري من املدارس االبتدائية.   •

 . ( هيا بنا نلعب)قلة البيئة الصفية املناسبة لتنفيذ دروس   •

 عدم وجود فني متخصص ملعامل الرياضيات.  •

 االبتدائية. عدم وجود أدلة وكتيبات خاصة بدروس األلعاب للمرحلة   •

 قصور بعض املعلمني يف توظيف واستخدام الوسائل واملحسوسات واليدويات.   •

 كيفية استخدام الوسائل واملحسوسات واليدويات. بعدم إملام بعض املعلمني   •

 :التوصيات

استخدام وتوظيف نموذج )لعبة السلم واملزلق عىل لوحة  حث معلمي مادة الرياضيات باملرحلة االبتدائية عىل   ❖

 ومعاجلة املعلومات اخلاطئة.   ، واملصطلحات الرياضية ترسيخ املعلومات واملعارف   ملا هلا من أثر يف ؛( 100

 تدريب املعلمني عىل استخدام نامذج تدريسية قائمة عىل التعلم باللعب والرتفيه.  ❖

  جمال التعلم باللعب والرتفيه، ويف جمال تدريس الرياضيات وعىل صفوف دراسية إجراء املزيد من األبحاث يف   ❖

 خمتلفة. 

لوحة   ❖ عىل  واملزلق  السلم  لعبة  نموذج  والربجميات  100تدريس  التقنيات  وفق  تفاعيل  برنامج  باستخدام 

 . (#Cة وبلغ Unityم وبرجمة اللعبة باستخدام برنامج حمرك األلعاب الرقمية واحلاسوبية احلديثة )تصمي

االبتدائية  إ ❖ املرحلة  يف  األلعاب  بجميع  خاص  ودليل  كتيب  األهداف يصدار  فيه  اإلجرائية    بني  والطرق 

 للميدان التعليمي والرتبوي.   ا ويكون مرجعً  ، لتنفيذها 

  –  ملونة قطع  –  مرقمة مكعبات   –جمسامت)أدوات اللعبة كاملة  و ، حيوي أهداف اللعبة كام أعد دليل للمعلم  ❖

وي  ت وحي ،تنويع اللعبة لتناسب مستويات التالميذ، وإضافة إىل تعليامت اللعبة  ،(النتائج لوحة  – اللعبة لوحة 
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 ، وكراس نشاط للتلميذ يضم أوراق عمل  ، نامطكذلك عىل نموذج حتضري دروس القيمة املنزلية واأل

 :املراجع

وصادق فؤاد  )   ،أبو حطب،  اإل  جمناه  (.1996أمال  التحليل  وطرق  والرتبوية    حصائيالبحث  النفسية  للعلوم 

 : دار األنجلو املرصية. ة. القاهرواالجتامعية

مدى فاعلية استخدام األلعاب التعليمية يف تنمية بعض املهارات الرياضية لدى مرحلة  (.  1988حممد )   ،أبو ستة

 جامعة املنصورة. مجهورية مرص العربية.  ،كلية الرتبية  ،. رسالة ماجستري غري منشورة التعليم األسايس

 القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية.   ، الثانية : الطبعة ،(. علم النفس الرتبوي2000) أمال  ، صادقو فؤاد ، أبو حطب

ة شكل البيت الدائري يف تنمية املفاهيم الرياضية والتفكري البرصي  إسرتاتيجي (. فاعلية  2016إيامن سمري )   ، أمحد

 جملة البحث العلمي يف الرتبية.  ، العدد: السابع عرش  ، املرحلة االبتدائيةلدى تالميذ 

 القاهرة: دار الفكر العريب.  ، (. طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات2001إسامعيل )  ، األمني

 عامن: دار الفكر.  ، (. ألعاب وألغاز الرياضيات2011رمضان )  ،بدوي

استخدام  (.  1997)   عبيد دولة  فاعلية  يف  العلوم  مادة  يف  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  يف حتصيل  التعليمية  األلعاب 

 (. 2العدد: )  ،( 24املجلد: ) ، . جملة العلوم الرتبويةالبحرين 

)  ،الثقفي  قدرهتم عىل  (.  1429عبداهلادي  البنائي ودرجة  التعلم  لنموذج  الرياضيات  واقع معرفة وتقبل معلمي 

 اململكة العربية السعودية.  ،معة أم القرى، كلية الرتبية . رسالة ماجستري، جا تطبيقه

جامعة اإلسكندرية، املكتب العلمي    ،الرتبية   ة . كليومهاراتهنامذجه    سالتدري   (. 1998زيتون، كامل عبد احلميد )

 للكمبيوتر. 

  ،جدة: قرص السبيل  ، تقويم نواجته  ، تطبيقاته  ، اتهإسرتاتيجي  ،فلسفته  ، التعلم النشط(. 2015سميحة حممد )  ،سليامن

 (. 1الطبعة: ) 

)   ، شحاتة العريبإسرتاتيجي(.  2008حسن  العقل  التعليم والتعلم احلديثة وصناعة  القاهرة:    ،الطبعة: األوىل   ، ات 

 الدار املرصية اللبنانية. 

 طرابلس، ليبيا. . اجلامعة املفتوحة، املدخل لتدريس الرياضيات(. 1996)العريفي  الشارف، أمحد 

أثر التدريس باستخدام األلعاب التعليمية يف تنمية املفاهيم اجلغرافية لدى طلبة  (.  2011الرصايرة. حممد شاكر ) 
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 األردن.  ،مؤتة  ماجستري، جامعة. رسالة الصف السابع األسايس يف حمافظة الكرك 

 تدريس لربهان الريايض عيل تنمية بعض  استخدام الوسائط املتعددة يف   ةفاعلي  (. 2017الطلحي، فاطمة عبيد الل ) 

الثانوية  املرحلة  املنطقي لدى طالبات  التفكري  الرتبيةمهارات  جامعة    ،. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية 

 اململكة العربية السعودية.  ، الطائف

مفهوم  لحتلي  (. 1987) رشدي    طعيمه،  اإلنسانية  العلوم  يف  استخداماتهه املحتوى  أسسه،  الفكر  ،  دار  القاهرة:   .

 العريب. 

فعالية استخدام األلعاب التعليمية والعروض العملية االستقصائية يف تدريس العلوم  (.  1988موسى )   ،عبد السالم

كلية    ،ة ماجستري غري منشورة. رسالعىل تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

 مجهورية مرص العربية.  ، جامعة املنوفية ، الرتبية

أثر أنموذج مقرتح لعالج التصورات اخلاطئة للمفاهيم    (.2005)سلامن  عزو إسامعيل وأبو ملوح، حممد    ،عفانة

. بحث قدم إىل املؤمتر الرتبوي  غزة األسايس،  الرياضية لدى الطالب منخفيض التحصيل يف الصف السابع  

املستقبل "الثاين   الفلسطيني بني حتديات وطموحات  الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية يف    "الطفل  املنعقد بكلية 

 . 2005/ 11/ 23- 22الفرتة من  

 مكتبة أفاق.  . غزة:والتعلم بالدماغ ذي اجلانبني س التدري (. 2008يوسف )  ،عفانة، عزو إسامعيل واجليش 

 عامن: دار املناهج للنرش والتوزيع.  ،(. املناهج احلديثة وطرائق التدريس2008) حمسن عيل   ،عطية

استخدام نموذج التعلم التوليدي يف حتصيل طلبة    ر أث  (.2012) طعمة  الكبييس، عبد الواحد محيد والساعدي، عامر  

، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة البحرين، املجلد:  واستبقائها   الصف الثاين املتوسط للمفاهيم الرياضية

 (. 2: )د (، العد13)

 األردن.  ،عامن ، دار الفر  ،الطبعة: الثانية ، اللعب ةسيكولوجي (.1993عبد الكريم )  ، عفاف وخالليله ،اللبابيدي

الطبعة:    ، (. دليل املعلم إىل صياغة األهداف التعليمية السلوكية واملهارات التدريسية1420حممد السيد )  ، مرزوق

 ، اجلوزي، السعوديةدار ابن   ،(3)

)  ، موسى األلعاب  (.  2007متويل  الثاين  دور  الصف  طلبة  لدى  الدرايس  التحصيل  مستوى  رفع  يف  التعليمية 

  ، جامعة األقىص  ،خان يونس  ،. رسالة ماجستري غري منشورةاالبتدائي يف مادة اللغة العربية يف حمافظة رفح
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 فلسطني. 

)   ،نجم كل (.  2001مخيس  األسايس عىل  السابع  الصف  طلبة  عند  الرياضية  الرتبوية  األلعاب  استخدام  من    أثر 

 األردن.  ،عامن ، اجلامعة األردنية ،واجتاههم نحوها. رسالة ماجستري غري منشورة ، حتصيلهم يف الرياضيات

 الفصل الدرايس األول.  ،كتاب الرياضيات للصف األول االبتدائيهـ(. 1438)  .وزارة التعليم 

 الفصل الدرايس األول.  ، االبتدائيدليل املعلم لكتاب الرياضيات للصف األول   .هـ( 1438)التعليم.  وزارة 

( املكرمة (.  2006الينبعاوي، رضا غانم  الرياضيات مكة  تعليم  املهارات يف  التعميامت،  تعريفية    ،املفاهيم،  نرشة 

 اإلرشاف الرتبوي.  ،تصدرها اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة التعليم جدة
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