برنامج تطوير القيادة والمعلمين
توظيف األلعاب التربوية في تدريس الرياضيات للصف الثالث األساسي
( وحدة الضرب )

مشكلة الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف
عن أثر استخدام األلعاب التربوية
الرياضية عند طالب الصف الثالث
األساس ي على كل من تحصيلهم في
الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

أهـداف البحث
 الوقوف على أبرز األسباب املثؤثر في
اتجاهات معلمي الرياضيات نحو توظيف
التقنيات.
 وضع الحلول واملقترحات املناسبة التي
تشجيع توظيف التقنيات الحديثة.
 تشجيع معلمي الرياضيات على توظيف
التقنيات التربوية في العملية التعليمية في
الصف.

أسئلة الدراسة:

تحاول الدراسة اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:

هل يختلف تحصيل طلبة الصف
الثالث األساس ي في الرياضيات باختالف
طريقة التدريس (األلعاب ،االعتيادية).
هل تختلف اتجاهات طلبة الصف

الثالث األساس ي نحو الرياضيات باختالف
طريقة التدريس( .األلعاب ،االعتيادية).



مخرجات الدراسة
تحسن ن ن ننن واضن ن ن ننم وملمن ن ن ننو فن ن ن نني مسن ن ن ننتو
تحصيل الطلبة األكاديمي.
امننتال الطلبننة اتجنناب ايجنناحي نحننو مبحننث
الرياض ننيات وح ننيهم ل ننم مل ننا ي ننوفرب له ننم م ننن
متعة وانسجام.
حفن املشننروم معلمنني الرياضننيات للمرحلننة
األساس ننية ال نندنيا عل ننى اس ننتخدام األلع نناب
الرياضية فني حصصنهم حينث أ نبا هننا
 10معلم ن ن ن م ن ن ننن أ ن ن ننل  15يس ن ن ننتخدمو
األلعاب التربوية.
أثننار املشننروم دافعيننة معلمنني التخصصننات
األخ ن ن ن ننر ف ن ن ن نني املدرس ن ن ن ننة كالل ن ن ن ننة العر ي ن ن ن ننة
الستخدام األلعاب التربوية في حصصهم.

استنتاجات وتو يات
 أهمية تضم مثؤلفي الكتب ومعدي
املناهج  ،بعض األلعاب التربوية في كتب الرياضيات
الخا ة باملرحلة األساسية الدنيا.
 عقد ورشات عمل ودورات تدريبية لتدريب

املعلم واملعلمات على إنتاج األلعاب التعليمية،
وعلى كيفية توظيفها في تدريس الرياضيات للمرحلة
األساسية
 إعداد دليل للمعلم يحتوي على مجموعة من
األلعاب التعليمية ،وكيفية استخدامها كأسلوب
تدريس للصفوف األولية في املرحلة األساسية.
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هيثم القواسمة
مدرسة ذكور األمين األساسية

