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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية موازنة
مفهومي اجلمع والطرح يف
ب�أ�سلوب التدري�س املعتاد ،على اك�ساب الطلبة املعوقني �سمعي ًا
ْ
ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة.
ملفهومي
وقد اُ�ستخدم الت�صميم �شبه التجريبي ،وذلك بتدري�س املجموعة التجريبية
ْ
اجلمع والطرح ب�أ�سلوب الألعاب التعليمية� ،أما طلبة املجموعة ال�ضابطة فقد در�ست
املفهومني نف�سيهما بالطريقة االعتيادية .وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على :الألعاب التعليمية،
واختباري اجلمع والطرح ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
♦ ♦كانت الفروق بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ظاهرية يف اختبار اجلمع
ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،ولكنه مل ي�صل �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.
♦ ♦ويف اختبار الطرح كانت الفروق بني املجموعتني ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.01= αل�صالح املجموعة التجريبية .
جمموعتي
متو�سطي درجات طلبة كل جمموعة من
♦ ♦�أن هناك فروق ًا جوهرية بني
ْ
ْ
الدرا�سة يف التطبيقني القبلي والبعدي الختباري اجلمع والطرح ،وذلك ل�صالح التطبيق
البعدي يف كل من املجموعتني ،ولكن مب�ستوى دالالت �إح�صائية خمتلفة.
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Abstract:
The study aims at discovering the effect of the technique that involves using educational games compared to the traditional technique of teaching in
helping the students who have hearing disabilities understand the arithmetic
concepts of addition and subtraction both in direct and indirect ways.
The study tried to verify the following hypotheses:
♦♦ There is no statistical significance at the level (a=0.05) between the
grades of the two groups: the control & the experimental group in the
addition test.
♦♦ There is no statistical significance at the level (a=0.05) between the
grades of the two groups: the control & the experimental group in the
subtraction test.
♦♦ There is no statistical significance at the level (a=0.05) between the
means for the grades of the two groups: the control & the experimental
group in the pre and post practice for the addition and subtraction test.
♦♦ The study tools included preparing addition and subtraction lessons
according to the technique of using educational games and samples of
these games and the addition and subtraction tests.
♦♦ The study reached the following findings:
♦♦ The differences between the two groups (the control and the experimental)
in the addition test were in favor of the experimental group but the
difference did not reach a statistically significant difference.
♦♦ In the subtraction test, the differences between the two groups had
statistical significance at the level (a=0.01) in favor of the experimental
group.
♦♦ There were substantial differences between the means of the grades for
each of the two groups in the pre and post application for the addition
and subtraction tests in favor of the of post application for both groups
but in different levels.
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�أ�صبح املجتمع اليوم معقداً متعدد الأن�شطة ،ومت�شابك العالقات ،يطالب فيه الفرد
يحمل الرتبية عبء حتقيق اللقاء الناجح بني
بالتكيف معه وامل�شاركة يف �أن�شطته ،وهذا ِّ
ال�شخ�ص املعوق وبني املجتمع ،ويظهر هنا دور املدر�سة لتحقيق هذ النوع من الرتبية.
برزت العديد من االجتاهات احلديثة يف تدري�س الريا�ضيات ،و�شملت معظم دول العامل
هي ا�ستخدام عدد كبري من الأ�ساليب املتنوعة يف التدري�س ،ملا ملعرفة املعلم بطرق تدري�س
الريا�ضيات املتنوعة من ت�أثري يف حتقيق �أهدافها ،و�إملام املعلم بطرق متعددة يعد من
املهمة ،ومن خاللها ميكنه �أن يدير التفاعل بينه وبني الطلبة املعاقني
املقومات الأ�سا�سية
َّ
بنجاح (�سمعان ،)2009،وميكن �أن ي�ستخدم املعلم مع الطلبة املعوقني طرق التدري�س التي
تنمي لديهم القدرة على التفكري ،وت�ساعدهم على حل م�شكالتهم احلياتية
ّ
وال ميكن احلكم على �أن هناك طريقة للتدري�س �أف�ضل من باقي الطرق الأخرى ،فمن
نواح معينة
املمكن �أن تكون �أي طريقة للتدري�س �أف�ضل من طرق التدري�س الأخرى فى ٍ
ولي�س فى احلاالت كلّها ،فهذا مرهون باملواقف التعليمية التى يكون فيها كل من املعلم
صال كام ًال
والطلبة املعوقني (�سمعان وحممد  ،)1993وال ميكن ف�صل الطرق عن بع�ضها ف� ً
�أثناء القيام بعملية التدري�س.
لذا يجب �أن تقوم عملية التدري�س على ن�شاط املتعلم ،وذلك لأن اخلربة التي يقوم بها
بنف�سه ت�ستمر معه ،ويكون لها معنى ،كما �أن امل�شاركة الإيجابية للمعوق يف الأن�شطة �أثناء
عملية التعلم ميكن �أن حت�سن من دافعيته وميوله نحو التعلم ،وي�ساعده على نقل ما تعلمه
يف املدر�سة �إىل مواقف م�شابهة يف حياته خارج املدر�سة.
وميكن تدعيم تعليم الريا�ضيات ببع�ض الألعاب التعليمية لتحقيق �أهداف معرفية
ووجدانية فى الريا�ضيات ،فا�ستخدام الألعاب يزيد دافعية الطالب املعوق للتعلم ورغبته
فى ا�ستقبال ما حتويه اللعبة من معلومات ريا�ضية ( �سمعان  ،) 1993 ،وفى هذه احلالة،
ف�إن امل�شاركة فى اللعب ينتج عنها �إ�شباع ومتعة فى اال�ستجابة .
وت�ساعد الألعاب التعليمية الطلبة املعوقني على التعلم وتنمية بع�ض املفاهيم
واملهارات الريا�ضية عن طريق العمل اجلاد وااليجابي لتحقيق �أهداف تعليمية حمددة،
وتنمية اخلربات الريا�ضية املنا�سبة من خالل اللعب بحيث ال ت�صبح اللعبة نوع ًا من الن�شاط
الرتويحي �أو و�سيلة ل�شغل �أوقات الفراغ فقط .وا�ستخدام الألعاب التعليمية يف تعلم املعوق
للريا�ضيات بطريقة �صحيحة ،ت�ساعد على حتقيق �أهداف تعلم بع�ض املفاهيم الريا�ضية،
مثل اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة.
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مشكلة الدراسة:
يلتحق املعوقون �سمعي ًا بالتعليم الأ�سا�سي ،وقد ال يكون لديهم فكرة م�سبقة عن
التعامل مع عمليتي اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة  ،وكذلك عدم
الربط بني مدلوالتها احل�سية.
ويرى كثري من املربني �رضورة �صبغة التعليم بالألعاب التعليمية ،والعمل على تربية
الطلبة املعوقني مبا يوائم طبائعهم ،مما قد يجعل الألعاب عماد النظم التعليمية والرتبوية
(وايف.)1985 ،
وت�شري �أدبيات الرتبية اخلا�صة التي تتحدث عن الإعاقة ال�سمعية� ،أن م�ستوى التح�صيل
الأكادميي لدى الطلبة ال�صم متدن مقارنة مع نظرائهم العاديني ،و�أن هناك فرق ًا وا�ضح ًا
بني �أداء الطلبة ال�صم عنه لدى العاديني (اخلطيب.)2004 ،
وقد يعزى �ضعف التح�صيل الأكادميي للطالب الأ�صم �إىل �إعاقته ال�سمعية التي ت�ؤثر
يف جممل خ�صائ�صه النمائية واملعرفية (ثابت ،)2002 ،حيث تكون فر�صة الطالب الأ�صم
حمدودة يف ال�سماع من م�صادر �صوتية متنوعة ،كما ميكن �أن يعود انخفا�ض م�ستوى
حت�صيل وبطء �رسعة تعلم الأ�صم �إىل حمدودية اخلربات اللغوية الناجتة عن الإعاقة ال�سمعية.
والطلبة ال�صم قادرون على حل امل�شكالت با�ستخدام التفكري املنطقي ،كما �أن لديهم
القدرة على التفكري املجرد  ،ولكن من الناحية العملية ،ف�إن اللغة ال�صوتية املفرو�ضة
على ال�شخ�ص الأ�صم جتعل من ال�صعب عليه ا�ستعرا�ض �أ�سئلة جمردة بهدف احل�صول
على وجهات نظرهم ب�شكل جمرد ،فبع�ضهم بارع يف الريا�ضيات واملهارات العملية،
وي�ستطيعون التعبري عن ذلك بطريقة غري لفظية ( ال�سعيد .)2001،
لذا حت��اول الدرا�سة احلالية جتريب �أح��د �أن��واع الأن�شطة التعليمية وهي الألعاب
التعليمية ،وذلك للتعرف �إىل �أثر ا�ستخدامها يف اك�ساب الطلبة املعوقني �سمعي ًا ملفهومي
اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة.

أهمية الدراسة:
تتلخ�ص �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
•تع ّد الدرا�سة احلالية حماولة للك�شف عن �أثر ا�ستخدام الألعاب التعليمية يف تنمية
بع�ض املفاهيم الريا�ضية لدى الطلبة املعوقني �سمعياً.
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•تقدمي بع�ض النماذج لألعاب تعليمية يف جمال الريا�ضيات ميكن اال�ستفادة منها يف
تدري�س مفهومي اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة.
•ميكن �أن تفيد الدرا�سة القائمني على تدري�س الريا�ضيات للطلبة املعوقني �سمعي ًا يف
التعرف �إىل كيفية ا�ستخدام الألعاب التعليمية لتحقيق �أهداف تدري�س الريا�ضيات.
•قد تتيح هذه الدرا�سة املجال للقيام بدرا�سات �أخري م�شابهة ،للو�صول �إىل �أف�ضل
�أ�ساليب ميكن الإ�ستعانة لها يف تدري�س الريا�ضيات للمعاقني �سمعياً.
•تقدمي برنامج تدريبي قائم على �إ�سرتاتيجية الألعاب التعليمية ميكن ا�ستخدامه من قبل
املعلمني يف حالة ثبات فعاليته ،لتنمية مفهومي اجلمع والطرح لدى الطلبة املعوقني �سمعي ًا.

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة االجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية يف تدري�س مفهوم اجلمع للطلبة املعاقني �سمعياً؟
2 .2ما �أثر ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية يف تدري�س مفهوم الطرح للطلبة املعاقني �سمعياً؟
3 .3هل هناك فروق دالة اح�صائي ًا بني التطبيقني القبلي والبعدي لنتائج اختباري الدرا�سة
لدى طلبة كل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ؟

فرضيات الدراسة:
1 .1اليوجد فرق ذو داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αبني متو�سطي درجات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار عمليات اجلمع.
2 .2اليوجد فرق ذو داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αبني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف اختبار عمليات الطرح.
3 .3التوجد فروق دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αبني متو�سطي درجات
طلبة كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيقني القبلي والبعدي يف كل
من اختباري اجلمع والطرح.

مصطلحات الدراسة:
املفهوم :م�صطلح �أو رمز ي�شري �إىل خ�صائ�ص م�شرتكة بني فئة من املو�ضوعات .
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الألعاب التعليمية� :أنواع من الأن�شطة املحكمة الإطار لها جمموعة من القوانني التي تنظم
�سري اللعب ،وي�شرتك فيها اثنان �أو �أكرث من الطلبة للو�صول �إىل �أهداف تعليمية �سبق حتديدها،
ويدخل يف هذا التفاعل عن�رص املناف�سة ،وينتهي اللعب بفوز �أحد الفريقني (. )Good،1983
اللعبة الريا�ضية :و�سيلة لعمل ممتع لها �أهداف ريا�ضية معرفية معينة قابلة للقيا�س،
ولها �أهداف وجدانية حمددة ميكن م�شاهدتها (من�صور . )1981 ،
الإعاقة ال�سمعية :يت�ضمن م�صطلح الإعاقة ال�سمعية درجات متفاوتة من الفقدان
ال�سمعي ترتاوح من الفقدان ال�سمعي اخلفيف �إىل الفقدان ال�سمعي ال�شديد جداً ،وي�شمل
امل�صطلح ك ًال من ال�صم و�ضعاف ال�سمع (اخلطيب احلديدي.)2005،
ذوو الإعاقة ال�سمعية :هم الطلبة الذين لديهم فقد �سمعي من النوع احل�سي الع�صبي
بدرجة �شديدة ( )70-50دي�سيبل �أو �شديدة جداً ( )71ديـ�سيبل فما فوق،والذين لديهم ن�سبة
فقدان ال�سمع بدرجة مرتفعة .
الطالب الأ�صم:هو الطالب الذي يعاين من فقــدان يف حا�ســة ال�سمع بدرجة تعوقه عن
التوا�صل مع الآخرين �إال با�ستخدام طرق خا�صة تعتمد على حا�سة الأب�صار(اجلوالده.)2012،

حدود الدراسة وحمدداتها:
ميكن تعميم النتائج يف �ضوء احلدود الآتية :
•جتربة الدرا�سة على عينة مق�صوده من طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي املعاقني �سمعي ًا
مبدر�سة الأمل لل�صم التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الأوىل بالأردن.
•تطبيق الألعاب التعليمية املعدة يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة يف الف�صل
الدرا�سي الأول . 2011/2010
•ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية يف تدري�س مفهومي اجلمع والطرح لطلبة املجموعة
التجريبية ،و�أ�سلوب العر�ض املعتاد يف تدري�س املفهومني نف�سيهما لطلبة املجموعة
ال�ضابطة.
�أما حمددات الدرا�سة فتقت�رص على الأدوات التي ا�ستخدمت فيها واملنهجية التي
اتبعها الباحثان ،لذا ف�إن �صدق النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة تتحدد مبدى �صدق
الأدوات وثباتها ،ومدى �صحة املنهجية التي اتبعت يف هذه الدرا�سة.
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اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة:
أوالً -اإلطار النظري:
األلعاب التعليمية:

املهمة والرئي�سة يف التدري�س ،ومير الطالب
�أ�صبحت الألعاب التعليمية من املداخل
َّ
املعوق خالل الألعاب التعليمية مبواقف حياتية تدور حول جعل الطالب املعوق م�شارك ًا
و�إيجابي ًا يف املوقف التعليمي بحيث يكت�سب املفاهيم ،ويتدرب على املهارات ويعمل يف
فريق لي�صل �إىل حل للم�شكلة التي يواجهها( .الكبي�سي .)2008 ،وميكن اال�ستفادة من
ا�ستخدام الألعاب التعليمية فيما ي�أتي:
1 .1م�ساعدة الطلبة املعوقني �أثناء تعلم الريا�ضيات ،وبخا�صة الذين ال يتمكنون من
احل�صول على اخلربة الريا�ضية �إال عن طريق امل�شاركة الفعلية وممار�سة الأن�شطة
التعليمية املتعلقة باملو�ضوعات املتعلمة ،حيث ي�ستمتع فيها الطلبة املعوقني
باللعب ،ويربطون هذا اال�ستماع يف تعلم بع�ض املفاهيم الريا�ضية.
�2 .2سهولة تعلم الريا�ضيات؛ لأنه من خالل �إجراء هذه الألعاب ميكن حتقيق �أهداف تدري�س
املو�ضوعات الريا�ضية املتعلمة على اجلانبني املعريف والوجداين ،وذلك �إذا �أعدت كل
لعبة �إعداداً جيداً ،وا�ستخدمت يف توقيتها وموقعها املنا�سب من الدر�س .
3 .3التغلب على امللل الذي قد ي�صيب الطلبة املعوقني �أثناء درا�سة الريا�ضيات ،والعمل
على جذب اهتمامهم وم�ساعدتهم على فهم املو�ضوعات املرتبطة بتلك الألعاب ،على
�أن تكون هذه الألعاب منا�سبة مل�ستويات الطلبة املعوقني التعليمية وم�ستويات ن�ضجهم
و�أعمارهم ،ومنا�سبة �أي�ض ًا ملو�ضوعات درو�س الريا�ضيات امل�ستخدمة فيها هذه الألعاب.
4 .4تع ُّد �أحد متطلبات جناح املتعلم املعوق يف درا�سته ،حيث متثل الأن�شطة الهادفة التي يتم
تهيئتها داخل املدر�سة �أو خارجها جانب ًا هام ًا من جوانب املنهج املدر�سي (بل.)1986 ,

الأهداف العامة لدرو�س اجلمع والطرح با�ستخدام الألعاب التعليمية:
1 .1التعرف �إىل ت�أثري �أ�سلوب الألعاب التعليمية املوجهة يف تنمية مفهومي اجلمع والطرح
لدى الطلبة املعاقني.
2 .2تقدمي مناذج متنوعة لألعاب تعليمية ميكن اال�ستفادة منها يف تدري�س اجلمع والطرح.
3 .3عدم االقت�صار على اجلانب املعريف فقط ،وا�ستخدام �أ�سلوب العر�ض التقليدي يف
تدري�س اجلمع والطرح.
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4 .4االهتمام باجلانب الوجداين عند تدري�س مفهومي اجلمع والطرح من خالل القيام
ب�إجراء الألعاب التعليمية املرتبطة مبفاهيم هذه املو�ضوعات (النغوا�شي. )2005 ،

األهداف اخلاصة لدروس اجلمع والطرح باستخدام األلعاب التعليمية:

�1 .1أن يتعرف الطالب املعاق �إىل العدد املجهول من خالل ال�صور املر�سومة ،والذي يحقق
ناجت جمع هذه ال�صور

�2 .2أن يوجد الطالب املعوق العدد املجهول الذي يحقق الناجت املعلوم يف عملية جمع
الأعداد يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة.
�3 .3أن يتعرف الطالب املعاق �إىل املطروح من خالل ال�صور املر�سومة ،والذي ال يزيد عن
العدد  10مبعلومية املطروح منه وباقي الطرح .
�4 .4أن يوجد الطالب املعاق املطروح مبعلومية املطروح منه وباقي الطرح للأعداد من 1
�إىل . 10
�5 .5أن يتعرف الطالب املعوق �إىل املطروح منه من خالل ال�صور املر�سومة ،والذي ال يزيد
عن ع�رش �صور مبعلومية املطروح وباقي الطرح.
�6 .6أن يوجد الطالب املعوق املطروح منه مبعلومية املطروح وباقي الطرح للأعداد من 1
�إىل (10الوقفي. )2009 ،

األلعاب التعليمية وتدريس مفهومي اجلمع والطرح:

ميكن �أن يهيئ املعلم الطلبة املعوقني �سمعي ًا لإدراك مفهومي اجلمع والطرح يف
ال�صورتني املبا�شــرة وغري املبا�رشة  ،وذلك با�ستخدام الألعاب التعليمية يف تدري�س
املفاهيم واحلقائق الأ�سا�سية املتعلقـة باملفهومني يف ال�صورة املبا�رشة ،ثم ينتقل املعلم
�إىل ال�صورة غري املبا�رشة ،ويكون العمل مب�شاركة الطلبة يف الألعاب التعليمية الكت�ساب
املفاهيم التي تنطوي عليها لعبة كل در�س وتعلمها.

فمث ًال لتعلم مفهوم اجلمع املبا�رش  ،3 + 4يحاول الطلبة املعوقني من خالل لعبة جمع
حمتويات ال�صور املر�سومة يف بطاقتي اللعبة التي متثل جمع الريا�ضيات املطلوبة ،وذلك
بعد عـد �صور كل بطاقة على حدة للتعرف �إىل ناجت اجلمع ،ثم يتدرب الطلبة املعوقني على
�إجراء مثل هذه العملية ب�صورة �أكرث جتريداً على ال�سبورة الطبا�شريية �أو يف كرا�ساتهم حيث
تظهر حمتويات بطاقتي ال�صور املر�سومة كما بال�شكل رقم ()1
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و

ي�ساوي

+

=

�أي ي�ستبدل احلرف ( و ) بالعالمة (  ،) +وت�ستبدل كلمة ( ي�ساوى ) بالعالمة ( = ) ،وبعد
الت�أكد من فهم الطلبة املعوقني ملعنى (  ،) = ،+ميكنهم �إجراء عملية اجلمع ال�سابقة كالآتي:
 7 = 3 + 4وقراءتها �أربعة زائد ثالثة ي�ساوى �سبعة.
املعوقني مفهوم الطرح املبا�رش مثل ( ) 2 – 5فيحاول الطلبة
�أما لتعليم الطلبة
ّ
املعوقون من خالل لعبة الدر�س ع ّد ال�صور املر�سومة كلها يف بطاقة اللعبة ،وعد ال�صور
املحذوفة منها داخل البطاقة نف�سها ،ثم يتدرب الطلبة املعوقون على �إجراء مثل هذه العملية
ب�صورة �أكرث جتريداً حيث تظهر حمتويات بطاقة ال�صور املر�سومة كما يف ال�شكل رقم (: )2

ناق�ص

-

ي�ساوي

=
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�أي ت�ستبدل كلمة ( ناق�ص ) بالعالمة ( ـ ) ،وت�ستبدل كلمة ي�ساوى بالعالمة (=) ،وبعد
الت�أكد من فهم الطلبة املعوقني ملعنى ( ـ ) = ،ميكنهم �إجراء عملية الطرح ال�سابقة كالآتي:
( 3 = ) 2 – 5وقراءتها خم�سة ناق�ص �أثنني ي�ساوى ثالثة.
� 7 = 3 +أو + 4
ولتعلم الطلبة املعوقني مفهوم اجلمع غري املبا�رش مثل
=
 ،7ينتقل املعلم �إىل لعبة �أخرى منا�سبة.
وكذلك لتعلم الطلبة املعاقني مفهوم الطرح غري املبا�رش مثل:
  3 = 2ينتقل املعلم �إىل لعبة تنا�سب تعلـم هذا املفهوم،= � 3أو
-5
وهكذا يتمكن الطلبة املعوقون من تعلم املفاهيم الفرعية ملفهومي اجلمع والطرح با�ستخدام
�أ�سلوب الألعاب التعليمية.

اإلعاقة السمعية:

تعد حا�سة ال�سمع والب�رص من �أهم احلوا�س التي ي�ستخدمها الإن�سان ويعتمد عليها
يف ا�ستقبال املثريات اخلارجية من حوله ،وحا�سة ال�سمع ذات �أهمية خا�صة ،فالإن�سان
ي�ستطيع �أن ي�سمع يف الظالم لكنه ال ي�ستطيع الإب�صار فيه ،كما ي�ستطيع �أن يلتقط الأ�صوات
عرب الأماكن املتعددة ويف االجتاهات كافة ،وهو ما ال يتوافر يف �أية حا�سة �أخرى .والطالب
املعوق �سمعي ًا يحتاج �إىل اخلدمات الرتبوية واالجتماعية والنف�سية كافة �أكرث من الطالب
العادي ،للتخفيف من معاناته وزيادة م�ستوى تفاعله االجتماعي مع الآخرين والتكيف
ال�سليم مع البيئة ودجمه يف املجتمع مع العاديني.
ويعرف القريوتي الإعاقة ال�سمعية ب�أنها "خلل يف اجلهاز ال�سمعي عند الفرد مما يحد
من قيامه بوظائفه� ،أو يقلل من قدرته على �سماع الأ�صوات ،مما يجعل الكالم املنطوق غري
مفهوم لديه" (القريوين.)2006 ،
ال�صمم :يرى �سميث (� )Smith, 2004أن ال�شخ�ص الأ�صم هو ال�شخ�ص غري القادر
على �سماع الأ�صوات و�إدراكها يف البيئة املحيطة �سواء با�ستخدام املعينات الطبية �أو
بدونها ،كما �أنه غري قادر على ا�ستخدام ال�سمع كطريقة �أولية يف تنمية املعلومات من
البيئة ،كما يرى القريوتي �أن الطلبة ال�صم هم �أولئك الأف��راد الذين ال ميكنهم االنتفاع
بحا�سة ال�سمع يف �أغرا�ض احلياة اليومية� ،سواء من ولدوا فاقدي لل�سمع متاما� ،أو بدرجة
�أعجزتهم عن االعتماد على �آذانهم يف فهم الكالم ،وتعلم اللغة املنطوقة ,مما يرتتب عليه
يف جميع الأحوال فقدان املقدرة على �سماع الكالم وتعلم اللغة .وبالتايل ف�إن الأ�صم هو
ال�شخ�ص الذي يعاين من فقدان يف حا�سة ال�سمع بدرجة تعوقه عن التوا�صل مع الآخرين �إال
با�ستخدامه لو�سائل وطرق خا�صة تعتمد على حا�سة الإب�صار.
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درجات الفقدان ال�سمعي :ت�سمى وحدة قيا�س ال�صوت بالدي�سيبل ،وت�تراوح �شدة
الأ�صوات التي ت�ستطيع الأذن الب�رشية �سماعها ما بني ( )10دي�سيبل مثل االهتزاز اخلفيف
لأوراق ال�شجر وما يزيد عن ( )120دي�سيبل مثل �صوت ال�صاروخ �أو الطائرة النفاثة.

بعض طرق التواصل لألطفال الصم:

•التوا�صل اليدوي ،وهو ا�ستخدام رموز يدوية لإي�صال املعلومات للآخرين وللتعبري عن
املفاهيم والأفكار والكلمات ،وي�شمل هذا النظام يف التوا�صل ا�ستخدام لغة الإ�شارة،
وهذه الطريقة ت�سمح بالتوا�صل بني ال�صم (اخلطيب واحلديدي.)2005،
•التوا�صل الكلي ،وتت�ضمن هذه الطريقة ا�ستخدام �أن��واع متنوعة من طرق التوا�صل
مل�ساعدة الأ�صم على التعبري وتنمية اللغة ،وت�شتمل على ا�ستخدام الكالم ولغة الإ�شـارة
والإمياءات والتعبيـرات الوجهية واجل�سمية وقراءة الكالم والتهجئة بالأ�صابع والقراءة
والكتابة �أي�ض ًا (اخلطيب .)2005،ويرتتب على الإعاقة ال�سمعية عدم مقدرة الطالب املعوق
�سمعي ًا على تنمية اللغة اللفظية ،والتي هي من �أكرث �أ�شكال التوا�صل والتفاهم �سهولة
و�شيوعا بني النا�س� ،إذ �إن ال�صعوبة التي يواجهها الطالب املعوق �سمعي ًا يف م�شاركته
الآخرين يكون ت�أثريها �سلب ًا على منوه العقلي واملعريف ،يعوق عملية تعليمه وتنمية
اخلربات واملهارات الالزمة التي ت�ساعده على ا�ستثمار ما قد يتمتع به من ا�ستعدادات
وقدرات عقلية ال تختلف عن القدرات التي ميتلكها العاديون (الزريقات . )2003،

اإلعاقة السمعية والنمو املعريف:

هناك جدل كبري يدور حول طبيعة هذا الأثر حيث يرى بع�ض الأخ�صائيني �أن النمو
العقلي يعتمد على اللغة ،وي�ؤكد على �أن النمو العقلي يوازي النمو املعريف واللغوي لدى
الفرد ,ونظراً لذلك فهم يعتقدون �أن النمو املعريف يت�أثر �سلبا بالإعاقة ال�سمعية� ،أما الفريق
الآخر من الأخ�صائيني فريى �أن الأفكار ال تعتمد على اللغة ،وبالتايل ف�إن الطلبة املعوقني
�سمعي ًا ال يعتربون �أقل من �أقرانهم العاديني من حيث القدرة العقلية (الرو�سان.)2003 ،
وقد �أ�شار هيوارد ( � ) Heward, 1984إىل �أن الطلبة املعوقني �سمعي ًا يعانون من
م�ستويات متفاوتة من ال�ضعف يف التح�صيل الأكادميي وح�سب درجة �ضعف ال�سمع ،ولذا
فمن الطبيعي �أن تت�أثر قدرة الفرد املعوق �سمعيا يف التح�صيل الأكادميي (اخلطيب.)1997 ،
وقد طرح كل من (مر�سي )1984 ،و(عبد الفتاح )1986 ،و(عطية )1987 ،و(املعتوق،
 )2003بع�ض اخل�صائ�ص املعرفية للطلبة ال�صم واحتياجاتهم الرتبوية وهي:
1 .1حمدودية ح�صيلتهم اللغوية ،وحاجتهم �إىل ربط الكلمات التي يتعلموها مبدلوالتها
احل�سية با�ستعمال الو�سائل التعليمية الب�رصية التعوي�ضية.
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2 .2انخفا�ض قدرتهم على تركيز انتباههم وكرثة ن�سيانهم ،وحاجتهم �إىل تنويع اخلربات
التعليمية الق�صرية اجلذابة ،وممار�سة الأن�شطة البيئية ال�شيقة ،ووجود وقت �أطول
لتكرار تعلم املفاهيم وتثبيتها يف ذاكرتهم.
3 .3تباين �رسعة تعلمهم تبع ًا لن�سبة ذكائهم ،وعتبه �سمعهم ،وتاريخ �إ�صابتهم ،وظروفهم
ال�صحية ،والنف�سية ،واالجتماعية .لهذا فهم بحاجة �إىل تفريد التعلم والتعزيز امل�ستمر،
وتعديل بع�ض الأن�شطة لتتنا�سب وقدراتهم.
4 .4تدين م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي لت�أخر منوهم العقلي بن�سبة تقدر بنحو ثالث �سنوات
عن م�ستوى �أقرانهم العاديني ،لذا فهم بحاجة �إىل منهج ينا�سب عمرهم العقلي.

الدراسات السابقة:
�أوالً -الدرا�سات املتعلقة بالألعاب التعليمية:
يرى من�صور (� )1981أن التعرف �إىل فعالية ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية
يف تنمية مهارات حل امل�سائل الريا�ضية لدى طلبة احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي،
وتو�صلت نتائجها �إىل تفوق طلبة املجموعة التجريبية.
وحاولت درا�سة الكر�ش ( )1986التعرف �إىل فعالية ا�ستخدام منوذج اللعب على تعلم
طلبة الرتبية الفكرية لبع�ض املهارات الريا�ضية الأ�سا�سية ،وتو�صلت نتائجها �إىل �أن متو�سط
الك�سب املعدل لتح�صيل طلبة املجموعة التجريبية يف مو�ضوعي اجلمع والطرح دال �إح�صائياً.
كما هدفت درا�سة �سمعان (�سمعان )1993 ،التعرف �إىل ا�ستخدام الألعاب التعليمية
املوجهة يف تنمية مفهوم العدد للطلبة العاديني يف املرحلة االبتدائية باليمن ،وتو�صلت
نتائجها �إىل تفوق طلبة املجموعة التجريبية الذين در�سوا ب�أ�سلوب الألعاب التعليمية على
طلبة املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة املعتادة.
�أما درا�سة (� )Schminke،1997أن الطلبة املعوقني الذين مل يعدوا ريا�ضي ًا عن
طريق ممار�سة �أن�شطة وجماالت تعليمية يف الريا�ضيات قبل التحاقهم باملدر�سة يحتاجون
�إىل الألعاب التعليمية لتكوين بع�ض املفاهيم الريا�ضية التي ت�ؤدي �إىل مزيد من �إدراك
ومنو هذه املفاهيم.
كما هدفت درا�سة (� )Heimer، 1997إىل جتريب ا�ستخدام بع�ض اال�سرتاتيجيات
لتدري�س الريا�ضيات للأطفال  ،وقد تو�صلت نتائجها �إىل �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية الألعاب
التعليمية �ساعدت الطلبة على تنمية املهارات الأ�سا�سية يف اجلمع والطرح.
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وقام �شاو ( )Choi,2000بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ت�أثري �أن�شطة اللعب يف تنمية
التوحديني ،وذلك عن طريق طفل عادي ي�شارك الطفل التوحدي ،ويف
التوا�صل لدى الأطفال ّ
جمموعة من الألعاب ،وذلك اعتماداً على توجيهات املعلم ,وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك
ت�أثرياً ايجابي ًا للعب يف تنمية التوا�صل لدى الأطفال التوحديني ،حيث �أظهر الأطفال بعد
تطبيق الربنامج زيادة يف التوا�صل مع �رشكائهم يف اللعب وحت�سن التوا�صل الب�رصي لديهم.
بينما قام هاري�س ( )Harries,2001بدرا�سة هدفت �إىل تنمية التفكري الريا�ضي لدى
الطلبة بطيء التعلم يف مادة الريا�ضيات ،وذلك من خالل ا�ستخدام احلا�سوب (لغة غولو)،
وتكونت عينة الدرا�سة من ثمانية طالب بطيئي التعلم يف مادة الريا�ضيات يف ال�صف
التا�سع يف �إحدى املدار�س ال�شاملة ,وقد اُعتمد �أ�سلوب درا�سة احلالة للطالب وملدة ت�سعة
�أ�شهر ,و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أهمية احلا�سوب يف خلق بيئة حافزة لتعلم الريا�ضيات
لدى الطلبة بطيئي التعلم.
وهدفت درا�سة اجلوابرة (� )2007إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية
الريا�ضية عند طالب ال�صف الثالث الأ�سا�سي على كل من حت�صيلهم يف الريا�ضيات
واجتاهاتهم نحوها� ،أُع َّد برنامج تعليمي قائم على الألعاب الرتبوية ،وقد ا�شتمل الربنامج
التعليمي يف هذه الدرا�سة على وحدة حقائق ال�رضب والق�سمة من كتاب الريا�ضيات املقرر
لل�صف الثالث الأ�سا�سي واختبار حت�صيلي ومقيا�س اجتاهات نحو الريا�ضيات لقيا�س �أثر
طريقة الألعاب الرتبوية مقارنة بالطريقة االعتيادية ,و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فرق
ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات الطلبة يف املجموعات التجريبية وال�ضابطة يف
اختبار التح�صيل البعدي وهذا الفرق ل�صالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الألعاب
التعليمية ,كما �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
الطلبة يف اختبار التح�صيل البعدي تعزى �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س املتبعة واجلن�س.
وقام حممد وعبيدات ( )2010بدار�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الألعاب
التعليمية املحو�سبة يف حت�صيل بع�ض املفاهيم الريا�ضية لتالميذ ال�صف الثالث الأ�سا�سي،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية يف حت�صيل بع�ض املفاهيم
الريا�ضية على االختبار املبا�رش وامل�ؤجل ل�صالح املجموعة التجريبية التي تعلمت من
خالل الألعاب التعليمية املحو�سبة ،و�أ�شارت �أي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف التح�صيل املبا�رش وامل�ؤجل لأفراد املجموعة التجريبية تعزى �إىل اجلن�س .
كما قام جنم ( )2010ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام الألعاب
التعليمية يف تنمية التفكري الريا�ضي لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي  ،و�أ�شارت نتائج
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الدرا�سة �إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات الطلبة يف املجموعات
التجريبية وال�ضابطة يف اختبار التفكري الريا�ضي البعدي ,وهذا الفرق ل�صالح املجموعة
التجريبية التي ا�ستخدمت الألعاب التعليمية  ,كما �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات درجات الطلبة يف اختبار التفكري الريا�ضي البعدي تعزى �إىل
التفاعل بني طريقة التدري�س املتبعة واجلن�س .

ثانياً -الدرا�سات املتعلقة باملعوقني �سمعياً:
�أجرى (عبد املطلب )2000 ،درا�سة ا�ستخدمت برنامج الألعاب التعليمية الذي �أظهرت
نتائجه حت�سن �أداء الطلبة املعوقني �سمعي ًا يف عمليات القراءة والكتابة واحل�ساب بعد
االنتهاء من تدري�س الربنامج .
كما ا�ستخدم با�سيق و�إيدن (  ) Passig &Eden . 2000الو�سائل التعليمية املنا�سبة
يف عملية تعليم الطلبة ال�صم ملفاهيم الطول والعر�ض والعمق ب�أ�سلوب الألعاب التعليمية
 ،و�أظهرت النتائج ح�صول الطلبة على نتائج متدنية يف القدرة على التفكري واال�ستيعاب
لهذه املفاهيم با�ستثناء مفهومي الطول والعر�ض .
بينما �أجرى هري�سون وتينا وجانيت ( )Hearrison,Tina,Janette,2002درا�سة
هدفت �إىل تطوير برنامج لتعليم الطلبة ال�صم يف املدر�سة الأ�سا�سية ب�أ�سلوب الألعاب
التعليمية وطبقت على ثمانية طلبة معوقني �سمعياً ،و�أظهرت نتائج تطبيق االختبارات �أن
حت�سن يف �أداء الطلبة
الطلبة ال�صم تعلموا معلومات غري معروفة لهم من قبل ،وكان هناك ُّ
يف بع�ض العمليات احل�سابية بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج .
و�أجرى عي�سى ( )2006درا�سة بعنوان فاعلية الألعاب التعليمية يف �إك�ساب بع�ض
املفاهيم العلمية لأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال املعوقني �سمعي ًا يف اململكة العربية
ال�سعودية  ,وقد تكونت عينة الدرا�سة من الطلبة �ضعاف ال�سمع وال�صم وعددهم ( )72طالب ًا
وطالبة وزعوا �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة  ,وطُ ِّبقت مناذج متنوعة من الألعاب
التعليمية على �أفراد املجموعة التجريبية.وقد �أ�ستخدم الباحث اختباراً لقيا�س املفاهيم
العلمية وا�ستمارة للم�سح اللغوي للأطفال املعوقني �سمعي ًا من �إعداده .وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت
مناذج متنوعة من الألعاب التعليمية يف القيا�س البعدي على اختبار املفاهيم العلمية.
مما �سبق يت�ضح �أن الدرا�سة احلالية تعد امتداداً للدرا�سات ال�سابقة ،ولكن تختلف عنها
يف حماولة التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الألعاب التعليمية يف تنمية مفهومي اجلمع والطرح
يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة لدى الطلبة املعوقني �سمعياً.
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الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من الطلبة املعوقني �سمعي ًا بال�صف الأول الأ�سا�سي مبحافظة
عمان بالأردن ،واختريت عينة مق�صودة من طلبة مدر�سة الأمل لل�صم التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم ملنطقة عمان الأويل للعام الدرا�سي  2011/ 2010والبالغ عددهم ( )17طالباً.
وقد اختريت هذه املدر�سة لأ�سباب عدة �أهمها:
•�أنها ت�ضم عدداً منا�سب ًا من الطلبة املعوقني �سمعياً ،وميكن �إجراء الدرا�سة فيها باختيار
جميع الطلبة باملدر�سة ،وتق�سيمهم �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة.
•تتوافر يف هذه املدر�سة �إمكانات جيدة ميكن �أن ت�ساعد يف تطبيق الربنامج التدريبي للدرا�سة.
• ا�ستعداد �إدارة املدر�سة واملدر�سني لدعم الباحثني على �إجناح الربنامج .
• �سهولة الو�صل �إىل موقع املدر�سة .
•وقد ق�سمت العينة �إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية بلغت (ن=  )7طلبة ،والأخرى
�ضابطة بلغت (ن=  )7طلبة ،وعينة ا�ستطالعية بلغت (ن=  )3طلبة.

أدوات الدراسة:
�أوالً� -إعداد درو�س اجلمع والطرح:
�أُعدت الدرو�س با�ستخدام الألعاب التعليمية طبق ًا للخطوات الآتية:
وعر�ضت على جمموعة من
ت�صميم الألعاب التعليمية �ُ :ص ِّممت الألعاب التعليمية ُ
املحكمني املتخ�ص�صني يف تدري�س الريا�ضيات للمعوقني �سمعي ًا لإبداء الر�أي يف مدى
منا�سبتها للطلبة املعوقني ومدى �إمكانية تنفيذ هذه الألعاب ،حيث ا�شتمل الت�صميم على:
ا�سم اللعبة ،وهدفها ،والأدوات امل�ستخدمة ،وطريقة �إجراء اللعبة.
�إعداد �أوراق العمل� :أعدت �أوراق العمل لدرو�س اجلمع والطرح يف ال�صور املبا�رشة
وغري املبا�رشة ال�ستخدامها يف التقومي البنائي للطلبة ،واال�ستعانة بها يف �إعداد الدرو�س
امل�ستخدمة وتنفيذها.
خطة �إعداد الدرو�سُ :ح ِّدد مفهوما اجلمع املبا�رش وغري املبا�رش ،وكذلك مفهوما الطرح
املبا�رش وغري املبا�رش ،ثم ُح ّددت �أهداف تدري�س كل مفهوم منها طبق ًا لأ�سلوب الألعاب
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التعليمية ،حيث ت�ضمن كل در�س :مو�ضوع الدر�س  ،و�أهدافه  ،واللعبة امل�ستخدمة  ،وخطوات
تنفيذ الدر�س  ،ثم تقوميه .

ثانياً� -إعداد اختباري الدرا�سة:
�أُعد اختبارا اجلمع والطرح وطُ ّبقا على جمموعتي الطلبة التجريبية وال�ضابطة قبل
�إج��راء املعاجلات التجريبة للدرا�سة وبعدها .ومت الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة
بتطبيق االختبارين قبل تنفيذ عملية التدري�س على جمموعتي الدرا�سة  ،كما مت الت�أكد من
�صدق االختبارين بعد عر�ضهما على جمموعة من املحكمني ،وح�ساب ثباتهما بتطبيقهما
ثم ب�إعادة تطبيقهما بعد �أ�سبوعني على طلبة جمموعة ا�ستطالعية لطلبة معوقني �سمعي ًا من
خارج جمموعتي الدرا�سة ،وقد بلغ معامل االرتباط بني مرتي التطبيق ( ،)%92واعتربت
هذه القيمة مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

اخلطوات اإلجرائية للدراسة:
ت�ضمنت الدرا�سة اخلطوات الآتية:
1 .1حتديد مفهومي اجلمع والطرح للأعداد من واحد �إىل ع�رشة يف ال�صورتني املبا�رشة
وغري املبا�رشة ،واملت�ضمنة مبقرر الريا�ضيات لل�صف الأول الأ�سا�سي ،ثم عر�ض
التحليل على جمموعة من املحكمني يف املجال.
�2 .2إعداد �أدوات الدرا�سة ،ثم عر�ضها على جمموعة من املحكمني ،وقد ت�ضمنت:
•الألعاب التعليمية املنا�سبة للمفاهيم امل�ستخرجة من التحليل ،وذلك لال�ستعانة
بها يف عملية التدري�س .
•�أوراق عمل الطلبة يف اجلمع والطرح املبا�رش وغري املبا�رش ،وذلك لال�ستفادة منها
يف تخطيط الدرو�س امل�ستخدمة وتنفيذها.
•خطة تدري�س مو�ضوعي اجلمع والطرح من واحد �إىل ع�رشة للطلبة املعوقني �سمعياً،
بحيث ي�شتمل كل در�س على :مو�ضوع الدر�س� ،أهداف الدر�س ،لعبة الدر�س ،خطوات
الدر�س ،وتقومي الدر�س.
•اختباران يف اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة ،وتطبيقهما
قبل جتربة الدرا�سة وبعدها.
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3 .3تدري�س مو�ضوعي اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة لطلبة
املجموعة التجريبية با�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية ،وتدري�س املو�ضوعني
نف�سيهما لطلبة املجموعة ال�ضابطة بالطريقة املعتادة.
�4 .4إجراء التجربة اال�ستطالعية الختباري اجلمع والطرح بتطبيقهما على عينة من الطلبة
املعاقني �سمعي ًا من خارج جمموعتي الدرا�سة ،وذلك حل�ساب �صدقهما وثباتهما.
5 .5تطبيق اختباري اجلمع والطرح على طلبة جمموعتي الدرا�سة بعد االنتهاء من عملية
التدري�س طبق ًا للمعامالت التجريبية للدرا�سة.
�6 .6إجراء املعاجلات الإح�صائية لنتائج الدرا�سة ،ثم حتليل وتف�سري النتائج من خالل
التحقق من فر�ضيات الدرا�سة .
7 .7تقدمي بع�ض املقرتحات والتو�صيات يف �ضوء ما تك�شف عنه الدرا�سة من نتائج.

منهج الدراسة:
اُ�ستخدم الت�صميم �شبه التجريبي ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة ،وذلك بتدري�س املجموعة
التجريبية ملفهومي اجلمع والطرح ب�أ�سلوب الألعاب التعليمية ،وكذلك تدري�س طلبة
املجموعة ال�ضابطة املفهومني نف�سيهما بالطريقة املعتادة.

نتائج الدراسة:
ُعر�ضت النتائج من خالل التحقق من �صحة فر�ضيات الدرا�سة ،حيث جاءت كما ي�أتي:

الفرضية األوىل:
ن�صت الفر�ضية الأويل على ما ي�أتي" :ال يوجد فرق ذو داللة اح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف اختبار عمليات اجلمع".
وللت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية :
ُح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لدرجات طلبة كل من املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة بعد االنتهاء من عملية التدري�س ،وتطبيق اختبار اجلمع
يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة ،ثم ا�ستخدام اختبار " ت " للتعرف على داللة
الفروق االح�صائية بني متو�سطي درجات طلبة كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
ويو�ضح اجلدول ( )1النتائج التي مت التو�صل اليها كما ي�أتي :
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اجلدول ( ) 1

نتائج اختبار "ت" بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف اختبار اجلمع املبا�رش وغري املبا�رش
البيان

اختبار اجلمع املبا�رش اختبار اجلمع غري املبا�رش اختبار اجلمع ككل
املجموعة املجموعة املجموعة املجموعة املجموعة املجموعة
التجريبية ال�ضابطة التجريبية ال�ضابطة التجريبية ال�ضابطة

املتو�سط احل�سابي

8. 14

7. 71

7

5.71

15. 14

13. 57

االنحراف
املعياري

0. 83

1. 03

1. 07

0. 84

1. 43

1. 68

عدد الطلبة

7

7

7

7

7

7

النهاية العظمى
للدرجات

10

10

20

قيمة " ت "

0. 79

2. 3

1. 74

ت�شري نتائج اجلدول ( � ) 1أنه ال توجد فروق دالة اح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف جزء اختبار اجلمع املبا�رش� ،أما يف جزء
اختبار اجلمع غري املبا�رش ،فكانت الفروق بني املجموعتني دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى
( )0.05 = αل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،ويف اختبار اجلمع ككل كان الفرق بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة مرتفعاً ،ولكنه مل ي�صل �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.

الفرضية الثانية:

ن�صت الفر�ضية الثانية على ما ي�أتي" :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف اختبار عمليات الطرح" وللت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية:

ُح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لدرجات طلبة كل من املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة بعد االنتهاء من عملية التدري�س  ،وتطبيق اختبار الطرح
يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة  ،ثم ا�ستخدام اختبار " ت " للتعرف على داللة
الفروق الإح�صائية بني متو�سطي درجات طلبة كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،
ويو�ضح اجلدول ( )2النتائج التي مت التو�صل �إليها كما ي�أتي :
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اجلدول ( ) 2
نتائج اختبار "ت" بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف اختبار الطرح املبا�رش وغري املبا�رش
البيان

اختبار اجلمع املبا�رش
املجموعة املجموعة
ال�ضابطة
التجريبية

اختبار اجلمع ككل
اختبار اجلمع غري املبا�رش
املجموعة املجموعة املجموعة املجموعة
التجريبية ال�ضابطة التجريبية ال�ضابطة

املتو�سط احل�سابي

7. 85

6. 57

6. 86

5. 29

14. 71

11. 72

االنحراف املعياري

1. 25

0. 91

0. 64

0. 88

1. 38

1. 39

عدد الطلبة

7

7

7

7

7

7

النهاية العظمى
للدرجات

10

10

20

قيمة " ت "

2. 03

3. 49

3. 73

ت�شري نتائج اجلدول (� )2إىل �أن الفروق بني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف جزء اختبار الطرح املبا�رش دالة اح�صائية عند م�ستوى ( ،)0.05= αويف جزء
اختبار الطرح غري املبا�رش كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01= αل�صالح طلبة
املجموعة التجريبية ،ويف اختبار الطرح ككل كانت الفروق بني املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01= αل�صالح املجموعة التجريبية.

الفرضية الثالثة:

ن�صت الفر�ضية الثالثة على ما ي�أتي" :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )0.05= αبني متو�سطي درجات طلبة كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف التطبيقني القبلي والبعدي يف كل من اختباري اجلمع والطرح ".
وللت�أكد من �صحة هذا الفر�ضية  :ح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
لدرجات طلبة كل من املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على اختباري اجلمع
والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رشة قبل عملية التدري�س وبعدها ،ثم ا�ستخدم
اختبار"ت" للتعرف �إىل داللة الفروق الإح�صائية بني التطبيقني القبلي والبعدي الختباري
الدرا�سة ،ويو�ضح اجلدول ( )3النتائج التي مت التو�صل �إليها كما ي�أتي:
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اجلدول ()3
نتائج اختبار"ت" بني التطبيقني القبلي والبعدي الختباري اجلمع والطرح
لطلبة كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
اختبار الطرح
اختبار اجلمع
البيان
التجريبية ال�ضابطة
ال�ضابطة
التجريبية
متو�سط الفروق بني
5
8
6
7
التطبيقني القبلي والبعدي
جمموع مربعات
88
16
24
36
االنحرافات
7
7
7
7
عدد الطلبة
3. 38
12. 9
4. 92
7. 53
قيمة " ت "
20
20
النهاية العظمى للدرجات
تو�ضح نتائج اجلدول (� )3أن هناك فروق ًا جوهرية عند م�ستوى ( ) 0. 01بني متو�سطي
درجات طلبة كل جمموعة من جمموعتي الدرا�سة يف التطبيقني القبلي والبعدي الختباري
اجلمع والطرح  ،وذلك نتيجة لدرا�سة طلبة كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة مفهومي
اجلمع والطرح طبق ًا للمعامالت التجريبية للدرا�سة  ،حيث بلغت قيمة "ت" بني التطبيقني
القبلي والبعدي الختبار اجلمع يف املجموعة التجريبية ( ، )7. 53ويف املجموعة ال�ضابطة
( ، ) 4. 92وذلك ل�صالح التطبيق البعدي يف كل من املجموعتني ،وكذلك بلغت قيمة "ت"
بني التطبيقني القبلي والبعدي الختبار الطرح يف املجموعة التجريبية ( ،) 12. 9كما بلغت
(  ) 3. 38يف املجموعة ال�ضابطة  ،وذلك ل�صالح التطبيق البعدي يف كل من املجموعتني .

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات:

صال ملناق�شة النتائج ،و�أبرز التو�صيات التي انبثقت
يتناول هذا الف�صل عر�ض ًا مف� ً
عنها ،وفيما ي�أتي مناق�شة النتائج وتف�سريها ،و�أهم التو�صيات واملقرتحات التي تو�صل
�إليها الباحثان:

فرضيات الدراسة:
بالن�سبة للفر�ضية الأوىل التي تن�ص على �أنه :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
اختبار عمليات اجلمع" .
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فقد �أظهرت النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف جزء اختبار اجلمع املبا�رش،
�أما يف جزء اختبار اجلمع غري املبا�رش فكانت الفروق بني املجموعتني دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى ( )0.05 = αل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،ويف اختبار اجلمع ككل كان الفرق
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة مرتفع ،ولكنه مل ي�صل �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.
وقد ترجع هذه النتيجة �إىل ا�ستيعاب طلبة املجموعتني ملفاهيم اجلمع املبا�رش� ،أما
اجلمع غري املبا�رش فقد �ساعد ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية طلبة املجموعة التجريبية
على زيادة ا�ستيعابهم للعمليات املت�ضمنة يف هذا النمط من عمليات اجلمع ،وزيادة
دافعيتهم ورغبتهم يف ا�ستقبال وتعلم ما حتويه كل لعبة من �صور ح�سية ت�ساعدهم يف
التغلب على الإعاقة ال�سمعية ،والتعامل مع عمليات اجلمع غري املبا�رش يف �سهولة وي�رس،
وعلى الرغم من �أن الفرق بني جمموعتي الدرا�سة يف اختبار اجلمع ككل جاء ل�صالح
املجموعة التجريبية ف�إنه غري دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)0. 05
وبذلك مل ت�ؤيد النتائج الفر�ضية الأويل ككل من فر�ضيات الدرا�سة رغم ت�أيدها للجزء
الأول من نتائج اختبار اجلمع املبا�رش ،واختبار اجلمع ب�صفة عامة.
وبالن�سبة للفر�ضية الثانية والتي تن�ص على �أنه ":ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05 = αبني متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف اختبار عمليات الطرح" ،فقد �أظهرت النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية الفروق بني
متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف جزء اختبار الطرح املبا�رش
دالة �إح�صائية عند م�ستوى ( ، )0.05= αويف جزء اختبار الطرح غري املبا�رش كانت دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01= αل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ،ويف اختبار الطرح
ككل كانت الفروق بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.01= αل�صالح املجموعة التجريبية .
وقد يرجع الباحثان هذا التفوق لطلبة املجموعة التجريبية �إىل ا�ستخدام املعلم �أ�سلوب
الألعاب التعليمية يف تدري�س مفهوم الطرح الذي ي�شكل م�شكلة يف التعامل معه ب�صورة
مت�سعة ،وقد �ساعد هذا الأ�سلوب يف تعلم الطلبة ما حتويه اللعبة من معلومات ريا�ضية
ب�صورة حم�سو�سة ،كما �أن ا�ستمتاع الطلبة ب�إجراء الألعاب التعليمية جعلهم �أكرث جناح ًا يف
التعامل مع عمليات الطرح يف �صورها املختلفة املبا�رشة وغري املبا�رشة  .وبذلك مل ت�ؤيد
النتائج �صحة الفر�ضية الثانية من فر�ضيات الدرا�سة .
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�أما الفر�ضية الثالثة :والتي ن�صت الفر�ضية الثالثة على ما ي�أتي " :ال توجد فروق دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αبني متو�سطي درجات طلبة كل من املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف التطبيقني القبلي والبعدي يف كل من اختباري اجلمع والطرح ".
فقد �أظهرت النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة �أن هناك فروق ًا جوهرية عند م�ستوى
( ) 0. 01بني متو�سطي درجات طلبة كل جمموعة من جمموعتي الدرا�سة يف التطبيقني
القبلي والبعدي الختباري اجلمع والطرح  ،وذلك نتيجة لدرا�سة طلبة كل من املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة مفهومي اجلمع والطرح طبق ًا للمعامالت التجريبية للدرا�سة ،حيث
بلغت قيمة "ت" بني التطبيقني القبلي والبعدي الختبار اجلمع يف املجموعة التجريبية
( ، )7. 53ويف املجموعة ال�ضابطة ( ،) 4. 92وذلك ل�صالح التطبيق البعدي يف كل من
املجموعتني  ،وكذلك بلغت قيمة "ت" بني التطبيقني القبلي والبعدي الختبار الطرح يف
املجموعة التجريبية ( ،) 12. 9كما بلغت (  ) 3. 38يف املجموعة ال�ضابطة  ،وذلك ل�صالح
التطبيق البعدي يف كل من املجموعتني .
وتدل هذه النتائج على �أن تدري�س عمليتي اجلمع والطرح لطلبة املجموعة التجريبية
ب�أ�سلوب الألعاب التعليمية وتدري�س العمليتني نف�سيتيهما لطلبة املجموعة ال�ضابطة ب�أ�سلوب
التدري�س املعتاد �أدى �إىل تنمية مفهومي اجلمع والطرح لدى طلبة كل من املجموعتني ،ولكن
مت تنمية املفهومني ب�صورة �أف�ضل لدى طلبة املجموعة التجريبية ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن
ا�ستخدام الأ�سلوب التجريبي �ساعد على جذب اهتمام الطلبة وفهمهم لعمليتي اجلمع والطرح
بربطها مبدلوالتها احل�سية امللمو�سة ب�صورة �أكرث من الطلبة الذين مل ي�ستخدموا هذه الألعاب،
حيث �أن للألعاب �أهمية كبرية يف تنمية املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات و�صقلها ,كما
ت�سهم يف تثبيت املعلومات لدى الطلبة ذوي الإعاقة ,وت�ساعد على �إدخال البهجة وال�رسور
مبا فيها من حركة و�إمتاع و�رسور تنا�سب م�ستواهم ،كما ت�سهم يف جعل الطالب �أكرث �إقبا ًال
على التعلم.كما يتفاعل الطالب مع الألعاب �إيجاب ًا �أكرث من �أية و�سيلة تعليمية �أخرى فهي
تقرب اجلو املدر�سي �إىل اجلو املنزيل ،وت�ساعد على تكري�س خربات الطفل ال�سابقة وتعزيز
ا�ستيعابها ,كما ت�شعر الطفل باملتعة والبهجة وال�رسور وتق�ضي على عوامل ال�ضجر وامللل
التي ي�شعر بها الطالب ،وت�ساعدهم الطلبة على التغلب على امل�شكالت التي يواجهونها �أثناء
اليوم الدرا�سي فهي تعمل على �إيجاد بيئة �صفية خالية من التعقيد و ت�ساعد على تنمية
قدراتهم العقلية وت�ساعد الطالب على اكت�ساب مفاهيم وحقائق جديدة ،كما تعمل على زيادة
الدافعية لدى املتعلم .وتراعي الألعاب الفروق الفردية بني الطلبة ،كما ت�ساعد على التعلم
على االكت�شاف من خالل و�صول الطفل �إىل النتائج من خالل ما يفعله بنف�سه.
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وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع الدرا�سات التي تناولت �أثر الألعاب التعليمية يف تدري�س
الطلبة العاديني مثل  :حممد وعبيدات ( )2010؛ جنم ( )2010؛ اجلوابرة ( )2007؛(من�صور،
 )1981؛ (�سمعان  )1993 ،؛ ( ) Heimer ، 1997كما اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع
الدرا�سات التي تناولت �أثر الألعاب التعليمية يف تدري�س الطلبة ذوي احلاجات اخلا�صة
:الكر�ش )1986 (،؛( )Schminke.1997؛ ()Harris, 2001؛ ( .)Choi, 2000كما
اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع الدرا�سات التي تناولت �أثر الألعاب التعليمية يف تدري�س
الطلبة ذوي الإعاقة ال�سمعية مثل ( :عبد املطلب  )2000 ،؛ ( )Passig &Eden . 2000؛
( ) Hearrison,Tina,Janette,2002؛ (عي�سى)2006 ،
وتعد هذه النتيجة منطقية حيث مل يعد الطلبة املعوقني من قبل للتعرف �إىل مفهومي
اجلمع والطرح يف ال�صورتني املبا�رشة وغري املبا�رش وبذلك مل ت�ؤيد هذه النتائج �صحة
الفر�ضية الثالثة من فر�ضيات الدرا�سة.

توصيات الدراسة:

يف �ضوء التحليل ال�سابق التي �أ�سفر عنها البحث احلايل يتمكن الباحثان من تقدمي
بع�ض التو�صيات اخلا�صة والتي رمبا يكون لها فائدة تعود على الأطفال املعوقني �سمعي ًا
والعاملني معهم وهي:
•�إعداد خطط منهجية منا�سبة للمو�ضوعات الريا�ضية التي ي�صلح معها ا�ستخدام الألعاب
التعليمية يف تدري�س هذه املو�ضوعات ب�صورة �أف�ضل من الطرق املعتادة.
•عمل دورات تدريبية ملعلمي الريا�ضيات للطلبة املعوقني �سمعي ًا عن كيفية ا�ستخدام
الألعاب التعليمية يف تدري�س مفاهيم ريا�ضية متنوعة ،وكيفية تنفيذ الألعاب يف املكان
والزمان املنا�سبني مبا يحقق العائد التعليمي الذي يتنا�سب مع الوقت واجلهد املبذولني.
•ا�ستخدام �أدوات الألعاب التعليمية من خامات البيئة املحلية للطلبة املعوقني �سمعي ًا
حتي ميكنهم تنمية املفاهيم الريا�ضية املرتبطة بها ب�صورة م�ألوفة لديهم وحتقيق
الأهداف املرجوة من تدري�سها.
•ا�شرتاك بع�ض اخل�براء مع الفنيني من ق�سم الو�سائل التعليمية يف �إع��داد الألعاب
التعليمية املنا�سبة وت�صميمها للمو�ضوعات الريا�ضية املقررة على الطلبة املعوقني
�سمعياً ،وتزويد املعلمني بها ال�ستخدامها يف تدري�س هذه املو�ضوعات.
•القيام بدرا�سات م�شابهة للدرا�سة احلالية يف مو�ضوعات ريا�ضية متنوعة ويف �صفوف
درا�سية خمتلفة للطلبة املعوقني �سمعياً.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:

1 .1بل ,فريديك� .)1986( ,أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات .ترجمة حممد �أمني املفتي و ممدوح
�سليمان .القاهرة الدار العربية والن�رش والتوزيع.

2 .2ثابت ،حممد" .)2002( ،ت�أثري الإعاقة ال�سمعية على القدرات القرائية :درا�سة مقارنة
بني الطلبة العاديني والطلبة املعاقني �سمعي ًا يف املرحلة الأ�سا�سية واملتو�سطة
من طلبة مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية" ،الندوة ال�سابعة لالحتاد
العربي للهيئات العاملة لرعاية ال�صم ،املعقودة يف قطر يف الفرتة الواقعة بني 28
و.2002/4/30
3 .3اجلوابرة ,عمر� .)2007( ,أثر برنامج تعليمي قائم على ا�ستخدام الألعاب الرتبوية
الريا�ضية عند طالب ال�صف الثالث الأ�سا�سي على كل من حت�صيلهم يف الريا�ضيات
واجتاهاتهم نحوها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .اجلامعة الأردنية ،عمان :الأردن.
4 .4اجلوالده ،ف�ؤاد عيد (.)2012الإع��اق��ة ال�سمعية ،عمان  -الأردن ،دار الثقافة للن�رش
والتوزيع
5 .5اخلطيب ،جمال ( .)1997الإعاقات ال�سمعية ،الأردن ،مركز طارق للخدمات اجلامعية.
6 .6اخلطيب ،جمال ( .)2005مقدمة يف الإعاقة ال�سمعية ،الطبعة الثانية ،الأردن ،دار الفكر
للطباعة.
7 .7اخلطيب،جمال ،احلديدي منى ( .)2005املدخل �إىل الرتبية اخلا�صة ،الإمارات العربية
املتحدة ،مكتبة الفالح.
8 .8الرو�سان ،فاروق (� " .)2003سيكولوجية الطلبة غري العاديني" ،جمعية عمال املطابع
التعاونية ،الأردن.
9 .9ريان ،فكرى ح�سن ( ،)1987الن�شاط املدر�سي ،القاهرة ،عامل الكتب .
1010الزريقات� ،إبراهيم وعبداهلل ،فرج ( .)2003الإعاقة ال�سمعية ،دار وائل للطباعة والن�رش،
عمان.
1111ال�سعيد ،خالد (" .)2001اخل�صائـ�ص ال�سيكولوجية للأطفال املعوقني �سمعياً" ،جملـة
الطفولـة والتنمية ،العدد ( ،)2املجلد (. )1
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�1212سمعان ،عماد ثابت ( . )1993تنمية مفهوم العدد لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
باجلمهورية اليمنية با�ستخدام �أ�سلوب الألعاب التعليمية املوجهة و�أثر ذلك على حتقيق
الأهداف املرتبطة بهذا املفهوم ،جملة كلية الرتبية بقنا ،العدد اخلام�س ،دي�سمرب.
�1313سمعان ،عماد ثابت ( � .) 2009إعداد برنامج با�ستخدام الكمبيوتر ال�ستيعاب طفل
الرو�ضة ملفاهيم الأعداد ومدلوالتها ،املجلة الرتبوية ،بكلية الرتبية جامعة �سوهاج،
العدد  ،25يناير.
�1414سمعان ،عماد ثابت ،حممد ،جمال حامد ( .)1993ا�ستخدام مداخل خمتلفة تعتمد
على ال�صور و�إ�شارات الأرقام يف تدري�س مو�ضوع الأعداد لطلبة املرحلة االبتدائية
املعوقني �سمعياً ،جملة كلية الرتبية ب�أ�سوان ،العدد الثامن ،مار�س.
1515عبد الفتاح ،ح�سني م�صطفى ( ،)1986الطالب الأ�صم تعليمه وطرق التخاطب معه،
جمهورية م�رص العربية :الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم.
1616عبد املطلب� ،سعد (  .)2000قدرات وم�ؤ�رشات التفكري االبتكاري لدى ال�صم البكم من
طلبة احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية
النوعية ،جامعة املن�صورة ،م�رص.
1717عطية ،حمدي �أبو الفتاح ( .)1987تعليم العلوم للمعوقني يف م�رص :واقعه  -م�شكالته،
مقرتحات لزيادة فعاليته ،جملة كلية الرتبية يف جامعة املن�صورة ،العدد ( )8اجلزء(.)4
1818عي�سى� ,أحمد عي�سى . )2006( ,فاعلية الألعاب التعليمية يف �إك�ساب املفاهيم
العلميةلأطفال مرحلة ريا�ض الأطفال املعاقني �سمعيا ً باململكة العربية ال�سعودية.
�أطروحة دكتوراه غري من�شورة .جامعة القاهرة .القاهرة ,م�رص.
1919القريوتي� ،إبراهيم ( ،)2006الإعاقة ال�سمعية ،الأردن ،دار يافا العلمية للن�رش والتوزيع.
2020الكبي�سي ،عبد الواحد حميد .)2008( .طرق تدري�س الريا�ضيات (�أ�ساليبه� :أمثلة
ومناق�شات) .عمان :الأردن ،مكتبة املجتمع العربي للن�رش والتوزيع.
2121الكر�ش ،حممد �أحمد ("، )1986درا�سة جتريبية ملدى فاعلية منوذج اللعب على تعلم
بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف الريا�ضيات لطلبة ال�صف الرابع االبتدائي لتالميذ الرتبية
الفكرية" ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الإ�سكندرية .
2222حممد ,جربين وعبيدات ،ل�ؤي .)2010( .اثر ا�ستخدام الألعاب التعليمية املحو�سبة
حت�صيل بع�ض املفاهيم الريا�ضية لتالميذ ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،يف مديرية تربية
اربد الأوىل ،جملة جامعة دم�شق جملد (  ) 26العدد(� )2+1ص .672 -643
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2323مر�سي ،عبد العظيم �شحاتة ( ،)1984درا�سة مقارنة مل�شكالت الرتبية ال�سمعية بني
م�رص والواليات املتحدة الأمريكية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة
عني �شم�س.
2424املعتوق ،نوال ( .)2003الإعاقة ال�سمعية (تعريف وخ�صائ�ص) ،مقال من�شور يف موقع
منتدى اخلليج لذوي االحتياجات اخلا�صة عرب �شبكة االنرتنت (www.gulfnet.
 )wsبتاريخ .2003/9/18
2525من�صور ،فايز حممد (� " ،)1981أثر ا�ستخدام الألعاب التعليمية املوجهة يف تنمية
بع�ض مهارات حل امل�سائل اللفظية يف الريا�ضيات" ،ر�سالة ماج�ستري ،معهد الدرا�سات
الرتبوية – جامعة القاهرة .
2626جنم ،خمي�س مو�سى (" .)2010اثر ا�ستخدام الألعاب التعليمية يف تنمية التفكري
الريا�ضي لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي" .جملة جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،م
 ،22مايو �.2010ص.234-207
2727النغوا�شي ,قا�سم. )2005( ,الريا�ضيات جلميع الأطفال ,عمان ،دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع.
2828وايف ،على عبد الواحد (. )1995اللعب واملحاكاة ،القاهرة ،دار نه�ضة م�رص للطبع
والن�رش.
2929الوقفي ،را�ضي� .)2009(.صعوبات التعلم النظري والتطبيقي.عمان ،دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع.

ثانياً -املراجع األجنبية:
1. Burns, P. and Bozeman, W. (1995), "Computer-Assisted Instruction and
Mathematics Achievement", Educational Technology, Vol.25, PP. 32 – 39.
2. Choi, S. (2000) Lets Play Children with Autism and Their Play Partners
together. Pup Schonell Special Education Research centre .university of
Queensland, Australia.
Good, T.L., and Others (1983), active Mathematics Teaching, N.W.
Longman.

3.

4. Harries, T. (2001)"Working through Complexity: an Experience of Developing Mathematical Thinking through the Use of Logo with Low Attaining Pupils". Support for Learning, 16, no (1)23-27.
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5. Harrison, Tina. Janette. (2002). The development of a peer tutoring program
to teach sight words deaf elementary students, The Ohio State
University.
6.

Heimer, R.T. (1997), Strategies for Teaching Children- Mathematics,
N.Y., Addison, Wesley Pup. Company.

7. Mueller, F.J. (1995), Arithmetic: Its Structure and Concepts, N.J. Prentice – Hall, Englewood, Inc., cliffs.
8. Passing, D. & Eden, S. (2000), Improving the flexible thinking in Deaf,
and hard of hearing children with Virtual reality technology, Annals of
the Deaf, Vol, 145.
9. Schminke, C.W. (1997) , Math Activities for Child Involvement , London
, , Allyn and Bacon , Inc.
10. Smith, D. (2004), Introduction to special education: teaching in an
ageof opportunity. Boston: Allyn and bacon.
11. Stacey, P. (2008) ,Comparison of Word, Sentence, and Phoneme- Based
Training Strategies in Improving the Perception of Spectrally Distorted
Speech of discriminating vowels and consonants, as well as identifying
words , Journal of Speech, Language, and Hearing Research , Vol. 51.
526–538.American Speech-Language-Hearing, Association.
12. Zehavi, N. (1998), “Students Mathematical Activity”, Journal for Research in Mathematics Education , Vol.19, No.5 , pp. 421 – 438.
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مالحـق الدراسة
ملحق ()1

اجلزء األول :لعبة دروس اجلمع
�أمثلة لبع�ض مناذج لألعاب تعليمية لدرو�س اجلمع والطرح
ا�سم اللعبة  :لعبة " الأ�رشطة امللونة "
�أهداف اللعبة :

�أن يدرك الطالب املعاق العالقة بني الأ�رشطة امللونة وعمليات اجلمع .
�أن ي�ستخرج الطالب املعاق ال�رشيط امللون املنا�سب للعدد املطلوب .
�أن يتعرف الطالب املعاق على العدد املجهول الذى يحقق عملية اجلمع .
�أدوات اللعبة :
�أ�رشطة ملونة من اخل�شب �أو البال�ستيك �أو الكرتون املقوي ذات وحدات منتظمة ،بحيث
ي�أخذ كل �رشيط لون ًا يدل على عدد معني ويكتب عليه عدد وحداته مثل :
( � ) 1أبي�ض ( � ) 2أ�صفر (  ) 3برتقايل ( � ) 4أخ�رض ( � ) 5أحمر
(  ) 6بني (  ) 7برتويل (  ) 8زرعي (  ) 9بنف�سجي (� )10أ�سود
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
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.1
.2
.3
.4
.5
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طريقة �إجراء اللعبة :
املرحلة الأوىل من اللعبة:

1يق�سم املعلم الطلبة املعاقني �إىل فريقني ،ويوزع على كل فريق ع�رشة �أ�رشطة ملونة
خمتلفة الطول من� 1إىل  10وحدة.
2ي�رشح املعلم تعليمات اللعبة مع �إعطاء مثال تو�ضيحي ،وبعدها ي�س�أل املعلم
املت�سابقني عن العدد الذي يدل عليه كل لون من الأ�رشطة امللونة حتى يتمكنوا من
ا�ستخدامها ب�سهولة �أثناء اللعبة.
3يطلب املعلم من الطلبة املعاقني بالفريقني ا�ستخراج �رشيطني مثل الأبي�ض والأحمر،
ثم يقول :عليكم ا�ستخراج ال�رشيط امللون املنا�سب الذى �إذا و�ضع بجـوار ال�رشيط
الأبي�ض لت�ساويا ال�رشيطان مع ال�رشيط الأحمر .
4ي�أخذ الفريق الفائز درجة واحدة فى حالة ذكر العدد ال�صحيح الدال على ال�رشيط
املختار.
 5تكرر هذه اللعبة با�ستخدام �أ�رشطة متنوعة ،وي�ستمر ت�سجيل درجة للفريق الفائز الذى
ينجح �أو ًال فى اختيار ال�رشيط املكمل لعملية اجلمع ،ثم يحدد الفريق الفائز .

املرحلة الثانية من اللعبة:

1 .1يو�ضح املعلم تعليمات هذه املرحلة ب�إعطاء مثال تو�ضيحي مثل :
�أوجد عن طريق ا�ستخدام الأ�رشطة امللونة ( + 2كم = � 5أو كم .)5 = 2 +
في�ستخرج املت�سابقون ال�رشيطني الأ�صفر (  ) 2والأحمر (  ،) 5ثم يحاول لكل فريق
البحث عن ال�رشيط املكمل لل�رشيط الأ�صفر لي�صبح طولهما م�ساوي ًا لطول ال�رشيط الأحمر،
فتكون النتيجة ا�ستخراج ال�رشيط الربتقايل (.)3
2 .2ي�س�أل املعلم الفريقني بالتبادل �أ�سئلة م�شابهة للمثال التو�ضيحي ،وعلى املت�سابقني
حماولة �إيجاد العدد املطلوب من خالل البحث عن ال�رشيط الناق�ص ،وي�سجل املعلم
نقطة للفريق يف حالة الإجابة ال�صحيحة.
3 .3يكرر املعلم �أ�سئلة لكل فريق ويطلب منهما �إيجاد العدد املجهول بدون اال�ستعانة
بالأ�رشطة امللونة ،وي�سجل نقطة للفريق الذى يقدم �إجابة �صحيحة عن املطلوب .
4 .4يحدد املعلم الفريق الفائز بعد تقدمي عدد مت�ساوي من الأ�سئلة لكـل مـن الفريقني
املت�سابقني .
5 .5ي�ستكمل املعلم در�سه بعد �إجراء اللعبة طبق ًا خلطوات ال�سري فى الدر�س .
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اجلزء الثاني -لعبة دروس الطرح:
ا�سم اللعبة :لعبة "الكوت�شينة"
�أهداف اللعبة :

�1 .1أن يوجد الطالب املعاق املطروح فى حالة معرفة املطروح منه وباقى الطرح من
خالل ال�صور املر�سومة .
�2 .2أن يوجد الطالب املعاق املطروح فى حالة معرفة املطروح منه وباقى الطرح من
خالل �أعداد من � 1إىل .10
�3 .3أن يوجد الطالب املعاق املطروح منه مبعلومية املطروح وباقي الطرح من خالل
ال�صور املر�سومة .
�4 .4أن يوجد الطالب املعاق املطروح منه مبعلومية املطروح وباقى الطرح من خالل
الريا�ضيات من � 1إىل . 10
�أدوات اللعبة  :كوت�شينة الألعاب وهى عبارة عن �أوراق كبرية مر�سوم عليها �صور
حيوانات �أو طيور�أو �أ�شياء م�ألوفة للطفل ومكتوب �أ�سفل الر�سم العدد الذى يدل عليه ح�سابي ًا
 �أوراق كبرية م�شابهة لكوت�شينة الألعاب م�سجل على كل ورقة منها �إحدى الريا�ضياتمن � 1إىل  10بدون �صور مر�سومة .

.1
.2
.3
.4

طريقة �إجراء اللعبة:
املرحلة الأوىل من اللعبة :

1يق�سم املعلم الطلبة املعاقني �إىل فريقني  ،ويوزع على كل فريق منهما كوت�شينة
�ألعـاب وجمموعة �أوراق الريا�ضيات من � 1إىل  ، 10وي�ستبقى املعلم معه كوت�شينة
�ألعاب وجمموعة من �أوراق الريا�ضيات ( .)10 : 1
2يجل�س الفريقان عن ميني وي�سار املعلم ا�ستعداداً لبدء املرحلة الأوىل من اللعبة والتي
يتم فيها التعرف على املجهول الذى على ال�شكل :
(عدد معلوم من ال�صور املر�سومة )  ( –.؟ ) = ( عدد �آخر معلوم من ال�صور املر�سـومة )
3يرفع طالب من الفريق الأول �إحدى �أوراق الكوت�شينة وليكن مر�سوم ًا عليها �سبعة �أقالم مث ًال
 ،وعندئذ يقول املعلم للفريق الثاين � :أنتم �أخذمت من زمالءكم عدداً من هذه الأقالم بحيث
تبقى ىل ثالثة �أقـالم فقط  ،ويرفع املعلم ورق الكوت�شينة من التى معه وحتمل ثالثة �أقالم .
4يطلب املعلم من الفريق الثاين �أن يذكروا عدد الأقالم التى �أخذوها ،وذلك بعد فح�ص
ورقتي الفريق الأول واملعلم  ،ثم يرفعوا ورقتهم املر�سومة ،والتي تدل على العدد
املطلوب ويذكروه ،ف�إذا كانت الإجابة �صحيحة فتح�سب نقطة لهم .
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5 .5يتبادل الفريقان اللعب ،مع ا�ستخدام �أعداد متنوعة من الأ�شكال املر�سومة على �أوراق
الكوت�شينة لإجراء اللعبة ،ويعلق املعلم يف كل مرة على كيفية �إيجاد العدد املجهول.

املرحلة الثانية من اللعبة :

يكرر املعلم خطوات املرحلة الأوىل من اللعبة با�ستبدال �أوراق الكوت�شينة املر�سومة
بالأوراق ملكتوب عليها �أعداد فقط .
يتم يف هذه املرحلة التعرف على املجهول الذى على ال�شكل :
( عدد معلوم ) ــ ( ؟ ) = ( عدد �آخر معلوم )

املرحلة الثالثة من اللعبة:

.1

.2
.3
.4
.1
.2

يتم فى هذه املرحلة التعرف على املجهول الذى فى ال�شكل :
( ؟ ) ــ ( عدد معلوم من ال�صور املر�سومة ) = ( عدد �آخر معلوم من ال�صور املر�سومة ) ،
1يبد�أ املعلم اللعبة فيقول :معي عدد من الكتب �س�أوزعه على الفريقني ،ف�إذا �أعطيت
الفريق الأول كتابني ( يرفع الفريق الأول ورقة الكوت�شينة املر�سوم بها كتابني ) ،ف�أنه
�سيتبقى للفريق الثاين �أربعة كتب فقط ( يرفع الفريق الثاين ورقة الكوت�شينة املر�سوم
بها �أربعة كتب.
2ي�س�أل املعلم الفريق الأول :كم كتاب ًا كان معي ؟ وفى حالة الإجابة ال�صحيحة حت�سب
لهم نقطة  ،ثم يطرح املعلم �س�ؤا ًال م�شابه ًا للفريق الثاين مع تغيري �أع��داد الأ�شكال
املر�سومة وحت�سب لهم نقطة �أي�ض ًا فى حالة الإجابة ال�صحيحة .
3يكرر املعلم هذه اللعبة بتبادل �س�ؤال الفريقني  ،وفى كل مرة يعلق املعلم على �إجابات
الفريقني .
4يح�سب املعلم عدد النقاط ال�صحيحة التى ح�صل عليها كل فريق فى هذه املرحلة .
املرحلة الرابعة من اللعبة :
1يكرر املعلم خطوات املرحلة الثالثة من اللعبة با�ستبدال �أوراق الكوت�شينة املر�سومة
بالأوراق املكتوب عليها �أعداداً فقط  ،ويتم يف هذه املرحلة التعرف على املجهول الذي
على ال�شكل  ( :؟ ) – ( عدد معلوم ) = ( عدد �آخر معلوم ).
 2يحدد املعلم الفريق الفائز بجمع نقاط املراحل الأربع من اللعبة �إىل ح�صل عليها كل
فريق.

3 .3ي�ستكمل املعلم در�سه بعد �إجراء اللعبة طبق ًا خلطوات ال�سري فى الدر�س
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ملحق ()2
أمثلة لنماذج إعداد دروس اجلمع والطرح
باستخدام األلعـاب التعليميــة
اجلزء األول:
اجلمــع يف الصورة غري املباشرة:
�أهداف الدر�س :

�1 .1أن يتعرف الطالب املعاق على العدد املجهول من خالل ال�صور املر�سومة والذي
يحقق ناجت جمع هذه ال�صور والذي ال يزيد عن ع�رشة.
�2 .2أن يوجد الطالب املعاق العدد املجهول الذى يحقق الناجت املعلوم فى عملية جمع
الأعداد (والذي ال يزيد عن ع�رشة) بطريقة غري مبا�رشة .

اللعبة امل�ستخدمة :لعبة " الأ�رشطة امللونة "
خطوات �إجراء الدر�س:

يت�ضمن الدر�س كيفية ا�ستكمال عملية جمع الأعداد فى �صورة غري مبا�رشة مبعلومية
ناجت هذا اجلمع  ،وذلك با�شرتاك الطلبة املعاقني مع املعلم فى ن�شاط �إيجابى من خالل
اللعبة ومناق�شات املعلم مع طلبته  ،وميكن �أن يتبع املعلم خطوات ال�سري فى الدر�س كما يلي :
1 .1التمهيد للدر�س بعمل مراجعة �رسيعة جلمع الأعداد بطريقة مبا�رشة  ،ثم االنتقال �إىل �رشح
تعليمات املرحلة الأوىل من اللعبة  ،ومن خالل تنفيذ هذه املرحلة ميكن �أن يتعرف الطلبة
املعاقني على ال�رشيط امللون املنا�سب الذى يدل على العدد املجهول فى عملية اجلمع .
�2 .2رشح تعليمات املرحلة الثانية من اللعبة مع �إعطاء مثال تو�ضيحي للطلبة املعاقني
ي�ساعدهـم على ا�ستكمال اللعب واكت�شاف العدد املطلوب الذى يحقق عملية اجلمع من
خالل البحث عن ال�رشيط الناق�ص .
3 .3التعليق على كيفية التعرف على العدد املجهول فى كل مرة ،ثم تقدمي تدريبـات للطلبة
املعاقني ملحاولة حلها على ال�سبورة وفى كرا�ساتهم ت�ساعدهم فى �إيجاد العدد
املجهول الذى يحقق ناجت اجلمع املعلوم .
4 .4توزيع ورق��ة العمل لكل طالب ،ويطلب من الطلبة املعاقني �إكمال ر�سم الأ�شكال
امل�صورة بعدد منا�سب يحقق ناجت جمع هذه الأ�شكال  ،كما يطلب منهم �إيجاد العدد
املجهول الذى يحقق عملية اجلمع املعلـوم نواجتها .
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5 .5ت�صحيح ورقة العمل  ،ومناق�شة �أخطاء الطلبة املعاقني اجلماعية  ،ثم تدريبهم على
كيفية �إيجـاد العدد املجهول فى كل مرة عن طريق �أمثلة متنوعة .
6 .6حتديد واجبات منزلية منا�سبة ت�شمل حماولة �إيجاد العدد املجهول لإكمال عملية
جمع الأعداد مبعلوميـة ناجت هذه العمليات .

تقومي الدر�س :
�أكمل :

10 = ------ +
( �أ ) 3
(ب) 7 = 5 + -----
(ج) 4 = ------ + 4
( د) 6 = 2 + ------

ورقة عمل الدر�س:
ال�س�ؤال الأول� :أكمل بو�ضع عدد من الأ�شكال املنا�سبة:
( أ)
(ب)
(ج)
( د)
( هـ)

= ♥♥♥
♥ ♥ + --------◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘◘ = ---------- +
ΦΦΦΦΦΦ = ΦΦΦΦ + ------- = --------- +ڤ ڤ ڤ
ڤڤ
***** = --------- +
---------

ال�س�ؤال الثاين :
�أكمل بو�ضع العدد املنا�سب :

( �أ )
(ب)
(ج)
( د)
( هـ )

9 = -------- + 2
7 = 4
+ -----5 = -------- + 3
= 10
6 + ----=8
------ + -----228
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أهداف الدرس:
.1
.2
.3
.4

اجلزء الثاني
الطرح يف الصورة غري املباشرة

�1أن يتعرف الطالب املعاق على املطروح من خالل ال�صور املر�سومة والذي ال يزيد عن
العدد  10مبعلومية املطروح منه وباقي الطرح .
�2أن يوجد الطالب املعاق املطروح مبعلومية املطروح منه وباقى الطرح للأعداد من � 1إىل . 10
�3أن يتعرف الطالب املعاق على املطروح منه من خالل ال�صور املر�سومة والذي ال يزيد
عن ع�رشة �صور مبعلومية املطروح وباقى الطرح .
� - 44أن يوجد الطالب املعاق املطروح منه مبعلومية املطروح وباقى الطرح للأعداد
من � 1إىل . 10

اللعبة املستخدمة :لعبة " الكوتشينة
خطوات �إجراء الدر�س:
ي�شرتك الطلبة املعاقني مع املعلم فى ن�شاط متبادل لتنفيذ مراحل الدر�س من خالل
اللعبة والتوجيهات التى يقدمها املعلم للطلبة املعاقني ،وميكن �أن يتبع املعلم خطوات
ال�سري فى الدر�س كما يلي :
1 .1التمهيد للدر�س مبراجعة الواجبات والرد على �أى ا�ستف�سارات من حل متارين  ،ثم �رشح
تعليمات املرحلة الأوىل من اللعبة ومن خالل تنفيذ هذه املرحلة ي�ستطيع الطلبة املعاقني
عد ال�صور املر�سومة فى كل من املطروح منه وباقى الطرح للتعرف على عدد �صور املطروح.
2 .2االنتقال �إىل املرحلة الثانية من اللعبة و�رشح تعليماتها  ،ثم تنفيذها ليتمكن الطلبة
املعاقني من �إيجاد املطروح �شفهي ًا فى حالة معرفة كل من املطروح منه وباقى
الطرح فى ال�صورة احل�سابية للأعداد من � 1إىل . 10
3 .3تنفيذ املرحلة الثالثة من اللعبة بعد �رشح تعليماتها  ،وذلك بعك�س �سري املرحلة الأوىل
من اللعبة  ،وفيها يطلب من الطلبة املعاقني حماولة التعرف على عدد �صور املطروح
فى حالة معرفة عدد �صور كل من املطروح منه وباقى الطرح .
4 .4ا�ستكمال اللعبة ب�إجراء املرحلة الرابعة منها بعد �رشح تعليماتها وتو�ضيح املطلوب
عمله من الطلبة املعاقني  ،وذلك بعك�س �سري املرحلة الثانية من اللعبة لإيجاد املطروح
منه مبعلومية املطروح وباقي الطرح يف ال�صورة احل�سابية للأعداد من � 1إىل . 10
229

أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية بعض املفاهيم الرياضية
لدى الطلبة املعوقني سمعياً

د .فؤاد عيد اجلوالده
د .تامر فرح سهيل

5 .5مناق�شة بع�ض التدريبات مع الطلبة املعاقني والتعليق على �إجاباتهم  ،ثم توزيع ورقة
العمل لكل طالب حيث يطلب من الطلبة املعاقني �إكمال ر�سم الأ�شكال امل�صورة بعدد
منا�سب يحقق باقى طرح هذه الأ�شكال  ،كما يطلب منهم �إيجاد العدد املجهول الذى
يحقق عملية الطرح املقدمة بكل مترين فى ورقة العمل .
6 .6ت�صحيح ورقة العمل ،ومناق�شة �أخطاء الطلبة املعاقني اجلماعية والتعليق على �إجابتهم
،ثم تدريبهم على كيفية �إيجاد العدد املجهول فى كل مرة عن طريق �أمثلة متنوعة .
7 .7حتديد واجبات منزلية منا�سبة ت�شمل �إجراء عملية طرح الأعداد من� 1إىل  10مبعلومية
كل من باقي الطرح واملطروح �أو باقي الطرح واملطروح منه .

تقومي الدر�س:

�أكمل:
( �أ )
(ب)
(ج)

ــ -------
9
7
 ----ــ 5ــ ------

= 4
= 3
= 5

ورقة عمل الدر�س

ال�س�ؤال الأول� :أكمل بو�ضع عدد من الأ�شكال املنا�سبة :

( أ)
(ب)
(ج)
(د )
(هـ )

= ♥♥
ــ ♥ ♥ ♥
--------= ◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘ ــ ----------
= صفر
ــ ΦΦΦΦ
--------= ٱٱ
ــ ---------
ٱٱ ٱٱ
= ***
ــ ---------
---------

ال�س�ؤال الثاين :

�أكمل بو�ضع العدد املنا�سب :
=7
( �أ )  ------ـــ 3
( ب )  8ـــ 2 = ------
( ج )  ------ـــ � = 5صفر
( د )  7ـــ 4 = ------
( هـ )  ------ـــ 5 = ------
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ملحق ()3
اختبار اجلمع
يف الصورتني املباشرة وغري املباشرة
يقوم املعلم ب�رشح التعليمات املنا�سبة قبل االجابة عن �أ�سئلة االختبار :

اجلزء الأول :
اجلمع املبا�رش :
ال�س�ؤال الأول :
�أكمل بو�ضع عدد من الأ�شكال املنا�سبة:
( أ)
(ب)
(ج)
( د)
( هـ )

= ---------
♥♥♥ ♥♥ +
= --------
◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ +
= --------
ΦΦΦ + ΦΦΦΦ
ڤ ڤ ڤ  +ڤ ڤ ڤ = ---------
-------- = ** *** +
***

ال�س�ؤال الثاين :

أكمل بوضع العدد المناسب :
( أ)
( ب)
(ج)
( د)
( هـ )

+ 2
+ 7
+5
+ 3
+ 6

4
3
5
6
4

=
=
=
=
=

.........
.........
.........
........
........

231

أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية بعض املفاهيم الرياضية
لدى الطلبة املعوقني سمعياً

اجلزء الثاين :
اجلمع غرياملبا�رش :
ال�س�ؤال الأول :
�أكمل بو�ضع عدد من الأ�شكال املنا�سبة :
( أ)
(ب)
(ج)
( د)
( هـ )

= ♥♥♥
♥ ♥ + --------◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘◘ = ---------- +
ΦΦΦΦΦΦ = ΦΦΦΦ + -------ڤ ڤ ڤ  = --------- +ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ
***** = --------- +
-------

ال�س�ؤال الثاين:
�أكمل بو�ضع العدد املنا�سب :
+
( أ) 2
( ب) + ------
+
(ج) 3
( د ) + -----
( هـ ) + -----

= -------=
4
= -------=
6
=
-------

9
7
5
10
8
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ملحق ()4
اختبار الطرح
يف الصورتني املباشرة وغري املباشرة
يقوم املعلم ب�رشح التعليمات املنا�سبة قبل االجابة عن �أ�سئلة االختبار :

اجلزء الأول :
الطرح املبا�رش :

ال�س�ؤال الأول :
�أكمل بو�ضع عدد من الأ�شكال املنا�سبة :
♥ ♥ ♥ ♥ ــ
( أ)
( ب ) ◘◘◘◘◘◘◘ ــ
ــ
( ج ) ΦΦΦΦ
( د ) ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ــ
****** ــ
( هـ )

= .........
♥♥ ♥
◘◘◘◘◘ = ........
....... = ΦΦΦΦ
= .......
ڤڤ
= .......
***

ال�س�ؤال الثاين :
�أكمل بو�ضع العدد املنا�سب :
( �أ ) 7

ـــ 3

= ......

( ب) 8

ـــ 2

= ......

(ج) 5

ـــ �صفر = ......

( د) 6

ـــ

2

= ......

( هـ ) 4

ـــ

4

= ......
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أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية بعض املفاهيم الرياضية
لدى الطلبة املعوقني سمعياً

اجلزء الثاين:
الطرح غرياملبا�رش :
ال�س�ؤال الأول :

�أكمل بو�ضع عدد من الأ�شكال املنا�سبة:
( أ)
(ب)
(ج)
( د)
( هـ )

ــ
--------◘◘◘◘◘◘◘ ــ
ــ
--------ڤ ڤ ڤ ڤ ــ
ــ
---------

♥♥ ♥
---------ΦΦΦΦ
-----------------

السؤال الثاني :
أكمل بوضع العدد المناسب :
=
3
( أ )  ------ـــ
ـــ = ------
(ب) 8
=
5
( ج )  ------ـــ
ـــ = ------
( د) 9
( هـ )  ------ـــ = ------

7
2
صفر
4
8
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= ♥♥
= ◘◘◘◘
= صفر
= ڤڤ
= ***

د .فؤاد عيد اجلوالده
د .تامر فرح سهيل

