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 الهسائل التعميسية الفعالة في دروس الخياضيات لمسخحمة االبتجائية

 م.م. ميشج ىاشم يهنس                                                  م. لسى أكخم سعج الجين

 األساسية/ قدم الخياضياتجامعة السهصل/ كمية التخبية 
 

 السمخص
االبتجائية في مجيشة  ىجف البحث التعخف عمى الػسائل األكثخ فعالية لجى معمسي الخياضيات في السخحمة

 .م ، تع اختيارىع عذػائيا  2020-2019 ( معمع ومعمسة لمعام الجراسي64السػصل ، وتكػنت العيشة مغ )
( فقخة 15مكػنة مغ ) عمى حج عمع الباحثان تع اعجاد استبانة لتحقيق ىجف البحث ولعجم تػفخ أداة جاىدة

لمػسائل التعميسية مغ حيث )فعالية الػسيمة( بجرجة ) عالية ،متػسصة ، ضعيفة( وقج تحقق الباحثان مغ 
الخئيدة وبعج جسع البيانات وتحميميا احرائيا  باستخجام بخنامج  صجقيا وثباتيا ثع شبقيا عمى افخاد العيشة

 -: السئػية ومعامل ارتباط بيخسػن تبيغ أن (والشدبةspss) الـ
 ...و . الكتاب السجرسي يحتل السختبة األولى ، والدبػرة والسرػرات والخسػمات السختبة1
غيخ داليغ احرائيا  عشج  . أن جياز العخض فػق الخأس والسكتبة السجرسية والحاسػب والسجالت العمسية2

 (.0.05 (مدتػى داللة 
 .مكسمة لمبحث الحالي ء ذلظ قجم الباحثان عجد مغ التػصيات والسقتخحات لجراسات مدتقبميةوفي ضػ 

 

Effective teaching aids in elementary school mathematics 

lessons 

 

Abstract:- 

The aim of the research is to identify the most effective methods of mathematics 

teachers in the elementary stage in the city of Mosul, and the sample consisted of 
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(64) teachers for the academic year (2019-2020), who were chose randomly. 

To achieve the goal of the research and to the lack of already-made tool, 

according to the researchers' knowledge, a question naire consisting of (15) 

items was prepared for the teaching aids in terms of (the effectiveness of the 

method) with a degree (high, medium, and weak). After collecting data 

and analyzing it statistically using the (spss) program, the percentage and the 

Pearson correlation coefficient, it was found that- : 

 

1) The textbook occupies the first place, and the blackboard,  pictorials and 

drawings arranged and... 

2) The overhead display device, school library, computer and scientific journals 

are not statistically significant at a significance level of 0.05. 

In light of this, the two researchers presented a number of recommendations and 

proposals for future studies that complement the current research. 

 أىسية البحث 

االندان وكان لو دور كبيخ في مداعجتو عمى االجابة عمى تداؤالتو الكثيخة وفي ارتبط العمع مشح نذأتو بحياة 
 (37، :1977) نادر واخخون  محاولة تفديخ الطػاىخ التي حػلو وفي حل مذكالتو والديصخة عمى البيئة.

ع ولعل تفجخ السعخفة العمسية والتقشية وتالزميسا في ىحا العرخ قج أديا الى تغييخ جػىخي في حياة ل
 اتعيجىا البذخية مغ قبل ، وميسا كانت السقاييذ التي نتخحىا لبيان دور العمع والتقشية في ىحه اآلونة فإنش

نخخج بشتيجة بيشة ىي انيسا العامل واألساس الحي أعصى العالع السعاصخ ما يتسيد بو مغ تغييخات سخيعة 
 (9: 2000) عسخان ،  ع والتقشية.بحيث يسكغ عج درجة تصػر السجتسع دليال  عمى تصػر مشطػمة العم
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فعمية ألجل تحقيق الشسػ ليكػن أداة  ومغ ىشا كان لداما  االىتسام بإعجاد السجرس وتأىيمو تأليال  عاليا  

الذامل لمستعمع وان نتائج البحث العمسي في مجال التخبية وعمع الشفذ قج أكجت عمى ان السجرس الجيج 
مػلبة فصخية وانسا ىػ عمع لو اصػلو وقػاعجه التي تكتدب بالجراسة يرشع وال يػلج وان التجريذ ليذ 

 (14:  2002) ميجي ،                                                         والسسارسة العمسية.

كسا أن ىشاك امػر عجة يجب مخاعاتيا عشج استخجام الػسائل التعميسية، مشيا أن يفكخ السجرس اوال  
حي تحققو الػسيمة وأن يتعخف عمى خرائز الػسيمة التي وقع اختياره عمييا ، كسا يجب أن بالغخض ال

يقػم بتييئة أذىان الصمبة الستخجام الػسيمة التعميسية وأن يحخص عمى مذاركة الصالب في اختيار الػسيمة 
 (28:  1983دشي ، ) الح                                                        وفي التعامل معيا.

 ىجف البحث:

الى التعخف عمى الػسائل التعميسية األكثخ فعالية لسدانجة الصخيقة التجريدية لتػصيل ييجف البحث الحالي 
 مادة الخياضيات لمسخحمة االبتجائية.

 تحجيج السرطمحات

 -عخفيا كل من: -الهسائل التعميسية:

بأنيا كل ما يدتخجمو السعمع مغ أجيدة وأدوات وغيخىا داخل غخفة الرف  -( :2000الحيمة ) .1
أو خارجيا لشقل خبخات تعميسية محجدة الى الستعمع بديػلة ويدخ ووضػح ، مع مع االقتراد في 

 (128:  2000لحيمة ، )ا                                           السبحولة. الػقت والجيػد
بأنيا كل أداة يدتخجميا السعمع سػاء أكانت سسعية أم برخية أو سسعية  -( :2001التسيسي ) .2

وبرخية بيجف زيادة فاعمية التعمع وتػضيح مفاليع الجرس وتجريب الستعمع عمى السيارات وتشسية 
 االتجاىات السخغػب فييا دون أن يعتسج السعمع عمى األلفاظ والخمػز واألرقام السجخدة.

 (30:  2001) التسيسي ، 
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 :التعميسية لمهسائل التاريخي التطهر

لقج زامشت الػسائل التعميسية االندان مشح وجػده وقج استعان االندان القجيع بػسائل متعجدة 
كالشحت والخسع ، والشقر كأدوات لسسارسة الذعػذة والدحخ بغية ادخال الخلبة والخػف في نفػس االخخيغ 

 ليقخوا بو اليا  أو ما شابو ذلظ.
تصػرت الػسائل بتصػر حياة االندان بيج ان ىشاك معالع ثالثة أحجثت في البذخية نقالت نػعية وقج 

:الجيانات الدساوية الثالثة التي أعادت تذكيل الحياة االندانية التي وجيتيا تػجييا  خاصا  .                                
 (2002) البجة،

ت لع ترل الى البذخ مباشخة بل كانت عغ شخيق رسل اختارىع هللا ومسا ال شظ فيو ان تعاليع ىحه الجيانا
 تعالى ليبمغ كل مشيع قػمو بسا كمف بو.

فسػسى عميو الدالم استعان بألػاح مكتػب عمييا السػاعع لشذخ الييػدية بيغ قػمو ، وكانت آيات سيجنا 
ى، أمثمة حية لمتجليل والبخىشة عيدى عميو الدالم وما أعصي مغ القجرة عمى اشفاء السخضى، واحياء السػت

عمى صحة ما يقػل ، وكان عميو الدالم يدتعيغ في تػضيح ما يخيج بزخب األمثمة حتى أتباعو كانػا 
 يشعتػنو بالسعمع.

وأما سيجنا دمحم صمى هللا عميو وسمع فقج كان خاتع الخسل ومعمع البذخية ، وكان حخيرا  عمى أن يقخن 
 -ائل الحية في التعميع لحلظ يقػل :القػل بالعسل، ويدتخجم الػس

 ))خحوا عشي مشاسككع((. -:)) صمػا كسا رأيتسػني أصمي(( ويقػل ايزا  
القخن  في )كػميشػس( السخبي آلراء كان فقج الشيزة بعج إلييا تتػجو األنطار بجأت الغخبي العالع وفي

باألشفال  خاص مجرسي كتاب أول تأليفو بعج وذلظ التعميسية الػسائل مديخة في بالغ أثخ عذخ الدابع
الجائسة  ومصالبتو, الرف غخف في الحية الشساذج باستخجام السدتسخة مشاداتو إلى إضافة,بالرػر مدود

 .خمجون  ابغ فعل كسا التػضيحية الخسػمات مغ السعمع يكثخ بأن
 عالقة الهسائل التعميسية بتكشهلهجيا التعميم

العامميغ في التخبية قبل اسمػب الشطع سػاء في التخصيط التخبػي أو لقج كانت الصخق السدتخجمة مغ قبل 
 تصػيخ السشاىج ، او التخصيط لمسػاقف التعميسية التعمسية الرفية تترف بالعفػية والعذػائية والفخدية.

فسشحشى الشطع ىػ اسمػب مشيجي ، وشخيقة عسمية في تخصيط وتشفيح وتقػيع أي عسل أو نذاط لتحقيق 
 ى مغ الشتائج.أفزل مدتػ 
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ان الػسائل التعميسية مخت في مخاحل مختمفة مخحمة تدسيتيا التي تشاسبيا، الى ان اصبح مفيػم الػسائل 

 مختبط بصخيقة الشطع وىي ماتدسى مشحى الشطع واشمق عمييا تكشػلػجيا التعميع.
يق أىجاف الجرس ، وبيحا السفيػم الشطامي تكػن الػسائل التعميسية عشرخا  مغ عشاصخ نطام شامل لتحق

 وحل السذكالت وىحا ما يحققو مفيػم تكشػلػجيا التعميع.
ان الػسائل التعميسية تذكل حمقة في مفيػم تكشػلػجيا التعميع التي اتخحت مغ اسمػب الشطع شخيقة عسل 

 يبجأ بتحجيج أىجاف الجرس ويشتيي بالتقػيع.
 (19-18:  2008) سالمة، عبج الحافظ دمحم ، 

 
 استخجام الهسائل التعميسيةمبخرات 

يسخ العالع في تغيخات كثيخة تشاولت نػاحي الحياة جسيعيا، وأثخت عمى مخافق التعميع في أىجافو 
ومشاىجو ووسائمو ، وىحه التغيخات أدت الى استحجاث وسائل حجيثة لكي تتغمب عمى السذكالت التي 

 -تػاجو رجال التخبية ومغ ىحه التغيخات أو السحجدات:
يدداد تعجاد سكان العالع بدخعة كبيخة ، وتختمف ندبة زيادة الدكان مغ بمج  -االنفجار الدكاني: -1

عمى أثخىا مدتػى السعيذة ومتػسط الجخل القػمي لمفخد حدب مدتػى التعميع  الى آخخ ، ويتفاوت
في كل بمج، وقج أدت ضاىخة ازدياد الدكان الى ازدحام الفرػل والسجرجات بالصمبة وضيخت 

جياز العخض فػق الخأس  -الحاجة الساسة الى االستعانة بالػسائل الحجيثة في التعميع مثل :
 واجيدة عخض األفالم الستحخكة والذخائح لتعميع األعجاد الكبيخة مغ الصمبة .

في الدشػات األخيخة الى تدايج العمػم في جسيع فخوعيا رأسيا  أدى التقجم العمسي -االنفجار السعخفي: -2
 فازدادت مػضػعات الجراسة في السادة الػاحجة كسا تفخعت السػضػعات وتذعبت مجاالتيا. وأفكيا

القجيسة في  فالسشيج السجرسي أصبح يذتسل عمى الكثيخ مغ مجاالت السعخفة التي تججي األساليب
تقجيسيا ولغ يتدع اليػم السجرسي ليا ، ولكغ يسكغ الكثيخ مغ الػسائل أن تقجميا في وقت أقرخ 

 ػرة أشسل وأعع مثل األفالم الستحخكة والتعميع السبخمج.وبر
يذيج القخن العذخيغ ضيػر تكشػلػجيا حجيثة ومتقجمة، وانعكذ أثخ ذلظ  -التصػر التكشػلػجي : -3

عمى الحياة الفكخية والثقافية، وألنساط الدمػكية التي نشتيجيا في السأكل والسذخب وفي معالجة 
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 في الدشػات االولى يشذأ وقج احاشتو وسائل االعالم مغ كل ناحية مذكالتشا اليػمية ، فالصفل مثال

ويدتسع الى االذاعة والتدجيالت وىػ يدتسع الى الكمسة السكتػبة أو يقخأىا في القرز والسجالت، 
 الرػتية ، مسا ادى الى تػافخ حريمة لغػية مغ األلفاظ والرػر الحىشية والسعمػمات والسفاليع لجى

الصفل تفػق كثيخا ما كان عشج مثيمو مغ سشػات مزت ، فأصبح مغ الزخوري ان يختفع مدتػى 
 السقخرات الجراسية التي يتعمسيا ، وان يتصػر السشيج السجرسي ليػاجو ىحه التحجيات.

تعاني غالبية الجول الشامية مغ ارتفاع عجد الستعمسيغ داخل الحجخات  -عجم تجانذ الستعمسيغ : -4
، األمخ الحي أدى الى عجم تجانذ الستعمسيغ وضيػر الفخوق الفخدية بيشيع ، وىحا يجعل  السجرسية

مغ الرعب عمى السعمع مخاشبة كل متعمع باألسمػب الحي يشاسبو ، لحا أصبح الداما   عمى السعمع 
 استخجام الػسائل والتقشيات التي بجورىا تداعج بالتغمب عمى الفخوق الفخدية.

ان الػسائل التكشػلػجيا السبخمجة لمتعميع  -ستعمسيغ وتذػيقيع وجحبيع الى الجرس:إثارة اىتسام ال -5
بصبيعة تكػيشيا ) سػاء كانت مغ مػاد تعميسية متشػعة ، ام اجيدة تعميسية ، ام اساليب العخض 
الججية( مذػقة ، ألن السادة التعميسية تقجم مغ خالليا بأسمػب جسيل وشخيف ، وىحا مايديج مغ 

                           كة االيجابية لو في العسمية التعميسية ، وتكػيغ وبشاء السفاليع العمسية الدميسة.السذار 
 (2010) جخي،

 
 أساسيات في استخجام الهسائل التعميسية

 -تحجيج األىجاف التعميسية التي تحققيا الهسيمة بجقة : .1
وىحا يتصمب معخفة جيجة بصخيقة صياغة األىجاف بذكل دقيق قابل لمكياس ومعخفة أيزا  

االنفعالي،..... الخ( ، وقجرة السدتخجم عمى تحجيج بسدتػيات األىجاف ) العقمي ، الحخكي، 
 ىحه األىجاف يداعجه عمى االختيار الدميع لمػسيمة التي تحقق ىحا اليجف أو ذلظ.

 -لسدتيجفة ومخاعاتيا:معخفة خرائص الفئة ا .2
ونقرج بالفئة السدتيجفة التالميح، والسدتخجم لمػسائل التعميسية عميو أن يكػن عارفا لمسدتػى 

 العسخي والحكائي والسعخفي وحاجات الستعمسيغ حتى يزسغ االستخجام الفعال لمػسيمة.
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 -معخفة بالسشيج السجرسي ومجى ارتباط ىحه الهسيمة وتكامميا من السشيج: .3

السادة أو السحتػى في الكتاب السجرسي بل تذسل األىجاف مفيػم السشيج الحجيث ال يعشي 
والسحتػى ، شخيقة التجريذ والتقػيع ، ومعشى ذلظ ان السدتخجم لمػسيمة التعميسية عميو االلسام 
الجيج باألىجاف ومحتػى السادة الجراسية وشخيقة التجريذ وشخيقة التقػيع حتى يتدشى لو 

 واألفزل لمػسيمة فقج يتصمب األمخ استخجام وسيمة جساىيخية أو وسيمة فخدية. األندب
 -تجخبة الهسيمة قبل استخجاميا: .4

والسعمع السدتخجم ىػ السعشى بتجخيب الػسيمة قبل االستخجام وىحا يداعجه عمى اتخاذ القخار 
كسا انو  السشاسب بذأن استخجام وتحجيج الػقت السشاسب لعخضيا وكحلظ السكان السشاسب

غيخ سارة قج تحجث كأن يعخض فيمسا  غيخ الفيمع السصمػب أو أن يحفع نفدو مغ مفاجآت 
يكػن جياز العخض غيخ صالح لمعسل ، أو أن يكػن وصف الػسيمة في الجليل غيخ مصابق 

 لسحتػاىا ذلظ مسا يدبب إحخاجا  لمسجرس وفػضى بيغ التالميح.
 -الخسالة :تييئة أذىان التالميح الستقبال محتهى  .5

 -ومغ األساليب السدتخجمة في تييئة أذىان التالميح:
 تػجيو مجسػعة مغ األسئمة الى الجارسيغ تحثيع عمى متابعة الػسيمة. (1)
 تمخيز لسحتػى الػسيمة مع التشبيو الى نقاط ىامة لع يتعخض ليا التمخيز (2)
 تحجيج مذكمة معيشة تداعج الػسيمة عمى حميا. (3)

 -جام الهسيمة :تييئة الجه السشاسب الستخ .6
ويذسل ذلظ جسيع الطخوف الصبيعية لمسكان الحي ستدتخجم فيو الػسيمة مثل : اإلضاءة ، 
التيػية ، تػفيخ األجيدة ، االستخجام في الػقت السشاسب مغ الجرس فإذا لع يشجح السدتخجم 

تييئة الجػ السشاسب فإن مغ السؤكج اإلخفاق في الحرػل عمى نتائج مخغػب لمػسيمة في 
 فييا.

 -تقهيم الهسيمة: .7
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ويتزسغ التقػيع الشتائج التي تختبت عمى استخجام الػسيمة مع األىجاف التي أعجت مغ أجميا 

أو معخفة اتجاىات  ، ويكػن التقػيع عادة بأداة لكياس تحريل الجارسيغ بعج استخجام الػسيمة
لتخبػية ، وعشج التقػيع الجارسيغ وميػليع ومياراتيع ومجى قجرة الػسيمة عمى خمق جػ لمعسمية ا

عمى السعمع ان مدافة تقػيع يحكخ فييا عشػان الػسيمة ونػعيا ومرادرىا والػقت الحي 
استغخقتو وممخرا  لسا احتػتو مغ مادة تعميسية ورأيو في مجى مشاسبتيا لمجارسيغ والسشياج 

 وتحقيق األىجاف....... الخ.
 -متابعة الهسيمة: .8

إلحجاث والستابعة تتزسغ ألػان الشذاط التي يسكغ أن يسارسيا الجارس بعج استخجام الػسيمة 
 مديج مغ التفاعل بيغ الجارسيغ.

  (70-55:  1984) كاظم ، احسج وجابخ ، 

 أىسية الهسائل التعميسية

األىجاف التي يتع تشبع اىسية الػسيمة التعميسية ، وتتحجد أغخاضيا التي تؤدييا في الستعمع مغ شبيعة 
اختيار الػسيمة لتحكيقيا مغ السادة التعميسية التي يخاد لمصالب تعمسيا ، ثع مغ مدتػيات نسػ الستعمسيغ 
االدراكية، فالػسائل التعميسية التي يتع اختيارىا لمسخاحل التعميسية الجنيا تختمف الى حج ما عغ الػسائل 

 لتعميسية الستقجمة ، كالسخحمة الستػسصة والثانػية.التي نختارىا لمرفػف العميا ، أو السخاحل ا

 -ويسكغ حرخ دور الػسائل التعميسية وأىسيتيا في اآلتي:

 تقميل الجيج واخترار الػقت مغ الستعمع والسعمع. .1
 تداعج في نقل السعخفة وتػضيح الجػانب السبيسة وتثبيت عسمية االدراك. .2
 السالحطة. تثيخ اىتسام وانتباه الجارسيغ وتشسي فييع دقة .3
 تثبت السعمػمات وتديج مغ حفع الصالب وتزاعف استيعابو. .4
 تشسي االستسخار في الفكخ. .5
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 تقػم معمػمات الصالب وتكيذ مجى ما استػعبو مغ الجرس. .6
 تديل عسمية التعميع عمى السجرس ،والتعمع عمى الصالب. .7
 تػضيح بعس السفاليع السعيشة لمتعميع. .8
 ػمات العمسية وبألفاظ الحزارة الحجيثة الجالة عمييا.تداعج الصالب عمى التدود بالسعم .9

 تتيح لمستعمسيغ فخصا  متعجدة مغ فخص الستعة وتحقيق الحات.  .10
 تداعج عمى إبقاء الخبخة التعميسية حية ألشػل فتخة مسكشة مع التالميح. .11
 تعمع السيارات وتشسي االتجاىات وتخبي الحوق وتعجل الدمػك. .12

 (85-60 : 1994) ابخاهيم ، محسهد، 
 فهائج الهسائل التعميسية

 -لمػسائل التعميسية إذا احدغ استخجاميا فػائج كثيخة مشيا:
 تقجم لمتالميح أساسا  ماديا لإلدراك الحدي ومغ ثع تقمل استخجاميع أللفاظ ال يفيسػن معشاىا. .1
 تثيخ اىتساميع كثيخا . .2
 تجعل ما يتعمسػنو باقي األثخ. .3
 التالميح الى الشذاط الحاتي.تقجم خبخات واقعية تجعػ  .4
تشسي فييع استسخارية التفكيخ كسا ىػ الحال عشج استخجاميع الرػر الستحخكة والتسثيميات  .5

 والخحالت.
 تديع فيشسػ السعاني ومغ ثع في تشسية الثخوة المغػية عشج التالميح. .6
و التالميح تقجم خبخات ال يسكغ الحرػل عمييا عغ شخيق أدوات أخخى وتديع في جعل ما يتعمس .7

 (41:  1982) أبه حسهد ، قدطشجي،    أكثخ كفاية وعسقا وتشػعا.
 الجراسات الدابقة

 -(:1998دراسة الخميهي) -1
مجى استخجام الػسائل التعميسية في تجريذ مادة الخياضيات في مجارس   -عشهان الجراسة:

 االبتجائية في مجيشة الخياض مغ وجية نطخ السجرسيغ والسذخفيغ التخبػييغ.
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سعت ىحه الجراسة الى معخفة مجى استخجام الػسائل التعميسية في تجريذ  -ىجف الجراسة:

 خبػييغ.الخياضيات مغ وجية نطخ السجرسيغ والسذخفيغ الت
 1417/1418عيشة مغ مجتسعي الجراسة خالل الفرل الثاني مغ العام الجراسي -عيشة الجراسة:

( مجرسا تع قبػل ودخػل التحميل االحرائي 250ىجخي وىع: مجرسػ الخياضيات وعجدىع )
( مذخفا تع قبػل ودخػل التحميل االحرائي 21وعجدىع )( استبانة ، والسذخفػن التخبػيػن 195)

 ( استبانة.18)لـ 
 -نتائج الجراسة:

 السجارس االبتجائية بسجيشة الخياض تفتقخ الى الػسائل التعميسية السالئسة لتجريذ مادة الخياضيات. .1
 السجرسيغ ال يدتخجمػن الػسائل التعميسية اال نادرا . .2
 ىشاك عجد مغ السعػقات تحػل دون استخجام السعمع لمػسائل التعميسية. .3
ة احرائية بيغ اجابات السجرسيغ والسذخفيغ التخبػييغ في السجال األول وىػ ىشاك فخوق ذات دالل .4

مجى تػافخ الػسائل التعميسية في السجارس االبتجائية بسجيشة الخياض ، وىحه الفخوق لرالح 
 السذخفيغ التخبػييغ ، أما في السجال الثاني والثالث فمع تػجج فخوق ذات داللة احرائية.

 (130-111:  1998)الخميهي ، 
 -(: BHANG SUNG HO , 1982دراسة )  -2

الحاجة الى وضع بخامج الػسائل التعميسية لمسجارس االبتجائية جسيعا  في ) سيؤول  -عشهان الجراسة :
 / كػريا (

ىجفت دراسة البحث عغ الحاجة الى وضع بخامج الػسائل التعميسية لمسجارس  -ىجف الجراسة :
 كػريا(االبتجائية جسيعا  في ) سيؤول/ 

( مجرسة 290وشسمت عيشة البحث السجارس االبتجائية جسيعيا والبالغ عجدىا )  -عيشة الجراسة :
 ( مجيخا  ومتخررا  .580ابتجائية و )



 

 

 

 

 

014 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 
ولغخض تحقيق ىجف الجراسة اعتسج الباحث السقابمة واالستبيان السػجو الى مجيخي   -نتائج الجراسة :

تعميسية ، كأداة لجسع البيانات ،وبعج تػزيع االستبيان وجسع السجارس واآلخخ لمستخرريغ بالػسائل ال
 -البيانات مغ أفخاد عيشة الجراسة وتحميميا إحرائيا  أضيخت الشتائج ما يأتي:

 ان أغمب الػسائل التعميسية ذات تقشية بديصة ) السمرقات والخخائط والعيشات والكخات األرضية(. .1
الحجيثة مثل ) الداليجات واألفالم والفيجيػ( قميمة ولع يتع إن الػسائل التعميسية ذات التقشية  .2

 تجييدىا الى أغمب السجارس.
(BHANG SUNG HO , 1982, p 180) 

 الهسائل التعميسية( دراسات سابقة تشاولت 1ججول)

اسم الباحث 
 والبمج

 السادة
السدتهى 
 التعميسي

جشس 
 العيشة

حجم 
 العيشة

الستغيخ 
 السدتقل

الستغيخ 
 التابع

 الهسائل االحرائية

9191الخميهي،

 ، الخياض
 ابتجائية الخياضيات

مجرسين 
ومذخفين 

 تخبهيين
052 

الهسائل 
 التعميسية

 التحميل االحرائي ــــــــــــــــــــــــ

BHANG 

,1982 

 كهريا
 ابتجائية الجغخافية

مجراء 
ومتخر

 صين
592 

الهسائل 
 التعميسية

 ـــــــــــــــــــــ
التائي لعيشتين االختبار 
 مدتقمتين

 (:الهسائل التعميسيةمؤشخات ودالالت عن الجراسات الدابقة )
مغ أن  انالباحث (، كان البج مغالهسائل التعميسيةبعج اإلشالع عمى الجراستيغ الدابقتيغ التي تشاولت )

مجى اإلفادة مشيا في عمى ان أوجو التذابو واالختالف بيغ تمظ الجراستيغ والبحث الحالي حتى يتعخف انيبيش
 ، وكاآلتي:سابحثي
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الجراسة االولى استخجم الباحث السشيج التجخيبي اما الجراسة الثانية فقج  األىجاف والسشيج السدتعسل: -9

الى مجى استخجام الػسائل  (1998دراسة الخميهي)حيث ىجفت ، استخجم الباحث السيشج الػصفي
ارس االبتجائية في مجيشة الخياض مغ وجية نطخ السجرسيغ التعميسية في تجريذ مادة الخياضيات في مج

( فيجفت الى الحاجة الى وضع  BHANG SUNG HO , 1982دراسة ) والسذخفيغ التخبػييغ اما 
 بخامج الػسائل التعميسية لمسجارس االبتجائية جسيعا في )سيؤول/ كػريا(

الى التعخف عمى الػسائل البحث ويتسثل ىجف ػصفي وفي ىحا البحث سيكػن السشيج السدتعسل ىػ ال
 التعميسية األكثخ فعالية في مادة الخياضيات لمسخحمة االبتجائية مغ وجية نطخ معمسييع.

وأقترخ البحث الحالي عمى  ،االبتجائيةتشاولت الجراستيغ الدابقتيغ مدتػى  السدتهى التعميسي: -0
 .في مجيشة السػصل االبتجائيةمدتػى 

( فخدا في 471)و ،(1998دراسة الخميهي)( فخدا في 141كان حجع العيشة ) حجم وجشس العيشة: -3
معمع ومعمسة في ( 53وفي ىحا البحث بمغ حجع العيشة )، ( BHANG SUNG HO , 1982دراسة ) 

 السخاحل االبتجائية.
فقا أختمفت الجراستيغ الدابقتيغ في استعساليا لمػسائل اإلحرائية السشاسبة و  الهسائل اإلحرائية: -4

وفي ىحا البحث سيتع استعسال الػسائل اإلحرائية  الستغيخات والسعالجات والتحميالت اإلحرائية لصبيعة
 التي تتشاسب مع تحقيق ىجفا البحث.

 مشيجية البحث

 -وعيشتو:تحجيج مجتسع البحث -اوال :

( معمسا ومعمسة تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية البديصة مغ 64حجد الباحثان مجتسع عيشة البحث مغ ) 
% مغ مجتسع البحث مػزعيغ  35( معمسة اي بشدبة 36( معمسا و)28مجتسع البحث االصمي وبػاقع )

 -(:3( و )2وكسا مػضح في ججول ) 2020-2019جرسة ابتجائية لمعام الجراسي ( م20)عمى 
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 (2ججول )

 أعجاد السعمسين والسعمسات في السجارس االبتجائية

 السجسهع عجد السعمسات عجد السعمسين
28 36 64 

 

( معمع ومعمسة تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية البديصة مغ 64) تكػنت عيشة البحث مغ -عيشة البحث:
% مغ مجتسع البحث وججول 35( معمسة أي بشدبة 26( معمع و) 28مجتسع البحث األصمي وبػاقع )

  ( يػضح عيشة البحث.3)

 (3ججول )

 عيشة البحث في السجارس مع عجد السعمسين والسعمسات

 عجد السعمسات عجد السعمسين السجارس االبتجائية ت
 1 2 مرعب بن عسيخ لمبشين  .1
 2 1 االصيل لمبشات  .2
 2 1 الهالء لمبشين  .3
 2 1 الهالء لمبشات  .4
 1 2 لمبشينعسار ابن ياسخ   .5

 1 1 الذخيف الخضي لمبشين 20
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 ثانيا :اداة البحث :

بعج اشالع الباحثان عمى االدبيات والجراسات الدابقة , ولعجم تػفخ اداة جاىدة عمى حج عمع الباحثان فقج 
( فقخة شسمت انػاع الػسائل التعميسية واتبعت كل فقخة ثالث بجائل وىي :) عالية 15اعجاد استبانة مغ) تع 

 ,متػسصة ,ضعيفة (.

 

 صجق االداة :-ثالثا:

تع التحقق مغ الرجق الطاىخي لالداة وذلظ بعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ ذوي الخبخة 
%( التفاق الخبخاء معيارا لقبػل 75التخبػية واعتسجت ندبة ) واالختراص في مجال الصخائق والعمػم 

 الفقخة مغ عجميا وقج حرمت جسيع فقخات االستبانة عمى القبػل ,وبحلظ عجت االداة صادقة .

 2 1 ام السؤمشين عائذة لمبشات .6
 2 2 الذيباء لمبشين .7
 3 1 الذيباء لمبشات 8
 1 3 الحزارة لمبشين 9
 2 ــــــــ خجيجة الكبخى لمبشات 10
 2 2 العابج لمبشين 11
 3 ــــــــــ الطائف لمبشات 12
 3 1 الخمفاء لمبشات 13
 1 3 الستهكل لمبشين 14
 2 1 االبخار لمبشات 15
 1 2 الحجباء لمبشين 16
 2 1 االسخاء لمبشات 17
 2 1 الدشابل لمبشات 18
 1 2 الستهكل لمبشين 19
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 ثبات االداة :-رابعا:

( مغ معمسي ومعمسات الخياضيات 10الستخخاج ثبات األداة تع تصبيقيا عمى عيشة استصالعية مكػنة ) 
عيشة البحث األصمية ( ثع اعيج االستبيان مخة ثانية عمى العيشة نفديا ,وحدب معامل بيخسػن فبمغ  )خارج

%( اذ يعج معامال جيج ججا بحدب ماأشار اليو البياتي واثشاسيػس ,وبيحا عجت األداة ثابتة وجاىدة 80) 
 (194: 2011لمتصبيق. ) البياتي واثشاسيػس ,

 -:تطبيق االداة : خامدا

 2020\2\2( يػما وامتجت لمفتخة مغ 21جاد اداة البحث تع تصبيق االستبيان واستغخق تصبيق االداة )بعج اع
( 1,2,3,وبعج جسع البيانات صححت بحدب البجائل فقج اعصيت الجرجات ) 2020 \ 2\ 23ولغاية

 لمفقخات وبحدب تعميسات االستبانة السعج مغ قبل الباحثيغ ألغخاض ىحا البحث .

 -استخجم الباحثان الػسائل االحرائية االتية : \ سائل االحرائية:اله  سادسا

 االحرائي.  spssبخنامج  .1
 الشدبة السئػية. .2
 معامل ارتباط بيخسػن  .3

 

قام الباحثان بتػزيع االستبيان الشيائي عمى أفخاد عيشة البحث األساسية  -التطبيق الشيائي لالستبيان:
الخياضيات وقج اتبع الباحثان اسمػب التدميع والتدمع باليج وذلظ السذسػلة بالجراسة مغ معمسي ومعمسات 

 لزسان الحرػل عمى االستجابات وعجم ضياعيا .

( مشاضخة مع ) دائسا، 1,2,3تع اعتساد التجرج الثالثي لالجابة عغ فقخات االستبيان واعصيت الجرجات )
 -( :5( و )4) احيانا ، نادرا( لفعالية الػسيمة التعميسية . كسا في الججوليغ
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 
 (4ججول )

 الهسائل التعميسية من حيث الفعالية 

 الهسيمة ت
 فعالية الهسيمة التعميسية

 نادرا احيانا دائسا
 ــــــــــــــ 8 56 السجىرح .1
 ــــــــــــــ 8 56 المصىراد والرسىمبد .2
 8 16 40 المجسمبد .3
 8 24 32 األفالم العلميخ .4
 ــــــــــــــ 8 56 المحليخوسبئل الجيئخ  .5
 ــــــــــــــ 7 57 الكزبة المذرسي .6
 32 24 8 جهبز العرض فىق الرأس .7
 24 32 8 المكزجخ المذرسيخ .8
 ــــــــــــــ 32 32 لىحخ الخرز) المعذاد( .9
 8 24 32 المعبرض العلميخ .10
 8 16 40 أفالم الصىر الثبثزخ والمزحركخ .11
 ــــــــــــــ 16 48 الجيىة لىحخ .12
 16 8 40 األنزرنيذ .13
 32 16 16 الحبسىة .14
 ــــــــــــــ ــــــــــــــ 64 المجالد العلميخ .15
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 )اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17

 
 (5ججول )

 مجسهع الشدب السئهية لكل وسيمة تعميسية من حيث ندبة فعاليتيا لكال الجشدين

 الهسيمة ت
 ندبة فعالية الهسيمة التعميسية

 نادرا احيانا دائسا
 %0 %12 %88 السجىرح .1
 %0 %12 %88 المصىراد والرسىمبد .2
 %12 %25 %63 المجسمبد .3
 %12 %38 %50 األفالم العلميخ .4
 %0 %12 %88 وسبئل الجيئخ المحليخ .5
 %0 %11 %89 الكزبة المذرسي .6
 %50 %38 %12 جهبز العرض فىق الرأس .7
 %38 %50 %12 المذرسيخالمكزجخ  .8
 %0 %50 %50 لىحخ الخرز) المعذاد( .9
 %12 %38 %50 المعبرض العلميخ .10
 %12 %25 %63 أفالم الصىر الثبثزخ والمزحركخ .11
 %0 %25 %75 لىحخ الجيىة .12
 %25 %12 %63 األنزرنيذ .13
 %50 %25 %25 الحبسىة .14
 %0 %0 %100 المجالد العلميخ .15
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المزىسط  الفقراد د

 الحسبثي

االنحراف 

 المعيبري

القيمخ 

 يخئالزب

رسلسل 

 الفقراد

 حست األهميخ 

مسزىي 

 الذاللخ

1 
 0.05 2 2.9583 0.33333 2.8750 السبورة

2 
 0.05 2 2.9583 0.33333 2.8750 المصوراث والرسومبث

3 
 0.05 4 2.6780 0.71270 2.5000 المجسمبث

4 
 0.05 5 2.5502 0.70147 2.3750 األفالم العلميت

5 
 0.05 2 2.9583 0.33333 2.8750 وسبئل البيئت المحليت

6 
 0.05 1 3.0156 0.31458 2.8906 الكتبة المذرسي

 غ.د - 1.8002 0.70147 1.6250 جهبز العرض فىق الرأس 7
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 ( 6ججول ) 
 

ول أعاله ان الكتاب السجرسي يحتل السختبة االولى مغ حيث الػسائل األكثخ ايتزح مغ الجج
( حيث ان 0.31458ي قجره )( وبانحخاف معيار2.8906فعالية حيث يبمغ الستػسط الحدابي قجره )

عسمية التعميسية لكل مغ السعمع والستعمع ،أما الدبػرة  الالكتاب السجرسي يعتبخ وسيمة ميسة ججا في 
والسرػرات والخسػمات ووسائل البيئة السحمية فيحتمػن السختبة الثانية مغ حيث الػسائل االكثخ فاعمية 

( حيث ان الدبػرة تعتبخ 0.33333ي )( وبانحخاف معيار2.8750حيث يبمغ الستػسط الحدابي ليع )
قاسع مذتخك في جسيع الجروس وكل الرفػف والسجارس وتعج اكثخ الػسائل التعميسية انتذارا واستعساال، 
اذ يسكغ استعساليا في جسيع السػاد الجراسية، وان السرػرات والخسػمات تع ترسيسيا مغ اجل تمخيز 

التي تدتخجم كػسائل تعميسية تخجم عسمية التعميع السعمػمات وتفديخىا والتعبيخ عشيا باسمػب عمسي و 
( 2.7500حيث يبمغ الستػسط الحدابي قجره )والتعمع ، أما في السختبة الثالثة فتأتي لػحة الجيػب 

(، حيث تسثل لػحة الجيػب المػحة الػبخية في استعساليا ، اال انيا 0.43644ي قجره )وبانحخاف معيار
والرػر والخسػم ال تثبت عمييا بػاسصة االلتراق، وانسا تشدلق عمييا في تختمف عشيا  حيث ان البصاقات 

وسيػلة، حيث تدتخجم  ةمسخات افكية تذبو الجيػب حيث انيا تتيح لمسعمع وضع البيانات وتختيبيا بدخع
في تعميع المغات والحداب والقخاءة لتالميح السخحمة االبتجائية ال سيسا الرفػف الجنيا ،وفي السختبة الخابعة 

ي قجره ( وبانحخاف معيار2.5000حيث يبمغ الستػسط الحدابي قجره ) تأتي لػحة الخخز )السعجاد(

8 
 غ.د - 1.9165 0.66667 1.7500 المكتبت المذرسيت

9 
 0.05 4 2.6259 0.50395 2.5000 لوحت الخرز) المعذاد(

11 
 0.05 5 2.5502 0.70147 2.3750 المعبرض العلميت

11 
 0.05 4 2.6780 0.71270 2.5000 أفالم الصىر الثبثزخ والمزحركخ

12 
 0.05 3 2.8590 0.43644 2.7500 لوحت الجيوة

13 
 0.05 5 2.5908 0.86373 2.3750 األنترنيج

14 
 غ.د - 1.9588 0.83571 1.7500 الحبسوة

15 
 غ.د - 1.9411 0.34441 3.0000 المجالث العلميت
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لرػر الثابتة والستحخكة و السجدسات حيث يبمغ أفالم ا( وفي السختبة الخابعة ايزا تأتي 0.50395)

(، وفي السختبة الخامدة مغ 0.71270( وبانحخاف معياري قجره )2.5000الستػسط الحدابي ليسا )
 وبانحخاف معياري قجره( 2.3750حيث الػسائل االكثخ فاعمية فيأتي حيث يبمغ الستػسط الحدابي لو )

ة االفالم العمسية و السعارض العمسية حيث تبمغ قيسة ( ويأتي ايزا في السختبة الخامد0.86373)
 ( .0.70147( وبانحخاف معياري قجره )2.3750الستػسط الحدابي ليسا )

 

 االستشتاجات

 الػسائل التعميسية تداعج عمى استثارة اىتسام التالميح واشباع حاجاتيع نحػ التعمع. .1
 يجعميع اكثخ استعجادا لمتعمع. الػسائل التعميسية تداعج عمى زيادة خبخة التالميح مسا .2
 الػسائل التعميسية تداعج عمى اشتخاك جسيع حػاس الستعمع. .3

 

 التهصيات

مادة الخياضيات في جسيع السخاحل الجراسية عمى استعسال  معمسي ومعمساتتذجيع وحث  .0
 .الػسائل التعميسية لجحب انتباىيع وتخكيدىع

 .عخض الػسيمة في السكان السشاسب والػقت السشاسب .2
 اتاحة الفخصة لسذاركة بعس الستعمسيغ في استخجام الػسيمة. .3

 

 

 السقتخحات
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إجخاء بحػث مساثمة لمبحث الحالي في مخاحل دراسية أخخى تيجف إلى معخفة أثخ استعسال  .0

 في التحريل والحكاء الخياضي. الػسائل التعميسية

 

 السرادر

دراستيا، تكشػلػجيا التعمع،  ، مفيػم الػسائل التعميسية واىسية1994ابخاليع ، محسػد،  -1
 سعج سسظ لمصباعة، القاىخة.

، الػسائل التعميسية في عسمية التعميع والتعمع، القجس،  1982أبػ حسػد ، قدصشجي،  -2
 مصبعة السعارف.

اإلحرـــاء الهصـــفي واالســـتجاللي فـــي ( " 2011)عبـــج الجبـــار تػفيـــق وزكخيـــا أثشاســـيػس ، البيـــاتي -3
 .مصبعة مؤسدة الثقافة / بغجاد، السدتشرخية الجامعة، " التخبية وعمم الشفس

 
،دور الػسائل التعميسية في تصػيخ العسمية التخبػية 2001التسيسي ، عػاد جاسع دمحم ،  -4

مع التخكيد عمى الػسائل التعميسية لكتاب القخاءة الخمجونية لمرف األول االبتجائي، 
 رخية.( ، بغجاد، الجامعة السدتش29مجمة كمية السعمسيغ، العجد )

، التقشيات التخبػية وتصػرىا ، ترشيفاتيا، أنػاعيا، 2010جخي، خزخ عباس ،  -5
 ، كمية التخبية األساسية / جامعة السدتشرخية.1اتجاىاتيا، ط

، وسائل وتكشػلػجيا التعمع ، مبادؤىا وتصبيقاتيا في  1983الحدشي ، حسجان ودمحم ،  -6
 التعمع والتجريذ ، عسان ، دار التخبية الحجيثة.

، ترسيع وانتاج الػسائل التعميسية ، كمية العمػم التخبػية 2000الحيمة ، دمحم محسػد ،  -7
 . 1الجامعية، عسان ، األردن، ط
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،مجى استخجام الػسائل التعميسية في تجريذ مادة 1998الخميػي ،احسج عبج السشعع ،  -8

غ الخياضيات في السجارس االبتجائية في مجيشة الخياض مغ وجية نطخ السجرسي
 والسذخفيغ التخبػييغ، السجمة العخبية لمتخبية، الخياض.

، ترسيع الػسائل التعميسية وانتاجيا لحوي 2008سالمة، عبج الحافع دمحم ،  -9
 االحتياجات الخاصة، دار اليازوري العمسية لمشذخ والتػزيع ، عسان، األردن.

الػشغ العخبي  ،عكبات تشسية مشطػمة العمع والثقافة في2000عسخان ، كامل دمحم ،  -10
( 21(، العجد )16، مجمة جامعة دمذق لآلداب والعمػم االندانية والتخبػية ، السجمج )

 ، سػريا.
، الػسائل التعميسية والسشيج ، مكتبة الشيزة ، 1984كاضع ، احسج وجابخ ،  -11

 القاىخة.
، معػقات تشػيع شخائق التجريذ السدتخجمة ، مجمة  2002ميجي ، ابتدام جػاد ،  -12

 ( ، العخاق.1( ، العجد )2دسية ، السجمج )القا
،شخق تجريذ العمػم لسعاىج السعمسيغ، 1977نادر، سعج عبج الػىاب واخخون،  -13

 مجيخية مصبعة وزارة التخبية ، بغجاد.

14- BHANG SUNG HO , 1982,astudy of the need for an 
instructional programs for elementary schools of seowl korea , 
Dissertation abstract international Vol.43, 

 

 


