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 مقدمة :

صبح المجتمع اليوـ معقدًا ومتشابؾ العالقات يطالب فيو الفرد بالتكيؼ معو والمشاركة أ     
 ،المجتمعو وىذا يحمؿ التربية عبء تحقيؽ المقاء الناجح بيف الشخص المعاؽ  في أنشطتو ،
 دور المدرسة لتحقيؽ ىذ النوع مف التربية.ويظير ىنا 

تدريس وشممت معظـ دوؿ العالـ ىي استخداـ المف االتجاىات الحديثة التي برزت في و      
عدد كبير مف األساليب المتنوعة في التدريس ،  ألف معرفة المعمـ بطرؽ متنوعة في تدريس 

لماـ ا يعد في التدريس لمعمـ بطرؽ متعددة الرياضيات لو أثره البالغ في تحقيؽ أىدافيا ،  وا 
 التالميذمف خالليا يمكنو أف يدير التفاعؿ بينو وبيف التي مف المقومات األساسية اليامة ، و 

التي المناسبة طرؽ التدريس ( ، ويمكف أف يستخدـ المعمـ 1005،  20المعاقيف  بنجاح ) 
الدراسية عمى حؿ مشكالتيـ ساعدىـ وتعمى التفكير سمعيًا التالميذ المعاقيف تنمي قدرة 

 . الحياتيةو 
وال يمكف الحكـ عمى أف ىناؾ طريقة لمتدريس أفضؿ مف باقي الطرؽ األخرى ،  فمف      

الممكف أف تكوف أى طريقة لمتدريس أفضؿ مف طرؽ التدريس األخرى فى نواحي معينة 
كؿ مف المعمـ وليس فى كؿ الحاالت ، فيذا مرىوف بالمواقؼ التعميمية التى يكوف فييا 

، وال يمكف فصؿ الطرؽ عف بعضيا فصاًل كاماًل أثناء ( 2551 ، 22) المعاقيف  التالميذو 
 القياـ بعممية التدريس .

، وذلؾ ألف الخبرة التي يقـو  التمميذنشاط  في تدعيـ عممية التدريس تساىـيجب أف لذا      
اإليجابية لممعاؽ في األنشطة  بيا بنفسو تستمر معو ويكوف ليا معنى ، كما أف المشاركة

نقؿ ما  ىساعده عمتف دافعيتو وميولو نحو التعمـ ، و أثناء عممية التعمـ يمكف أف تحسف م
 إلى مواقؼ مشابية في حياتو خارج المدرسة.تعممو 

لتحقيؽ أىداؼ معرفية التعميمية  األنشطةببعض  العممية التعميميةويمكف تدعيـ      
لمتعمـ ورغبتو فى  سمعياً  اؽالمع التمميذيزيد دافعية  األنشطة تخداـفاس، متنوعة ووجدانية 

، وفى ىذه الحالة فإف المشاركة فى (  5،2551)مف معمومات  النشاطحويو ياستقباؿ ما 
التعميمية في تعمـ  األنشطةاستخداـ  ، كما أف ابةينتج عنيا إشباع ومتعة فى االستج النشاط 
في ة صحيحة تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ تعمـ بعض المفاىيـ بطريق سمعياً  المعاؽالتمميذ 

 .العمـو المختمفة
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بعض  تنميةعمى التعمـ و  سمعياً  المعاقيف التالميذالتعميمية  األنشطةيمكف أف تساعد و      
الخبرات المناسبة  تنميةمحددة و تعميمية الميارات عف طريؽ العمؿ االيجابي لتحقيؽ أىداؼ 

صبح نوعًا مف النشاط الترويحي أو وسيمة لشغؿ أوقات الفراغ يال  بحيث النشاط مف خالؿ 
 فقط .
بعض وقد ال يكوف لدييـ فكرة مسبقة عف التعامؿ مع  يمتحؽ المعاقوف سمعيًا بالتعميـ ،     

 ، وكذلؾ عدـ الربط بيف مدلوالتيا الحسية. المفاىيـ في مختمؼ العموـ
التعميمية والعمؿ عمى تربية  باألنشطةالتعميـ ويرى الكثير مف المربيف ضرورة صبغة      

عماد النظـ التعميمية  النشاط يجعؿ  مما قدبما يوائـ طبائعيـ ، سمعيًا  المعاقيف التالميذ
 (.2551،  21والتربوية )

 وغيرىا،وىناؾ أنواع متعددة مف اإلعاقات منيا الذىنية والحركية والبصرية والسمعية      
األنشطة التعميمية المعتمدة عمى األنشطة البصرية في تدريس  ضبع وسنتناوؿ ىنا دور

 سمعيًا.الرياضيات لمتالميذ المعاقيف 
 اإلعاقة السمعية:

يتضمف مصطمح اإلعاقة السمعية درجات متفاوتة مف الفقداف السمعي تتراوح مف الفقداف    
الصـ وضعاؼ السمعي الخفيؼ إلى الفقداف السمعي الشديد ، ويشمؿ المصطمح كاًل مف 

ىـ الذيف لدييـ فقد سمعي مف النوع  ذوو اإلعاقة السمعيةوالتالميذ     ،(1001،  4السمع )
واحػد و  ) جدًا  أو شديدة، (  الحسي العصبي بدرجة شديدة  )خمسػيف إلػى سبعػيف ديسيبؿ

 . مرتفعةبدرجة نسبة فقداف السمع  لدييـ ( والذيف  سبػعيف ديػسبؿ فما فوؽ
حاسة السمع والبصر مف أىـ الحواس التي يستخدميا اإلنساف ويعتمد عمييا في عد ت     

،  فاإلنساف حاسة السمع ذات أىمية خاصةاستقباؿ كافة المثيرات الخارجية مف حولو ، و 
يستطيع أف يسمع في الظالـ لكنو ال يستطيع اإلبصار فيو ، كما يستطيع أف يمتقط األصوات 

  .كافة االتجاىات ، وىو ما ال يتوفر في أية حاسة أخرىعبر األماكف المتعددة وفي 
ة الخدمات التربوية واالجتماعية والنفسية أكثر ػػاج إلى كافػػاؽ سمعيًا يحتػػوالتمميذ المع     

االجتماعي مع اآلخريف  تفاعمولمتخفيؼ مف معاناتو وزيادة مستوى  العادي مف التمميذ
 .المجتمع مع العادييفوالتكيؼ السميـ مع البيئة ودمجو في 

 التلميذ األصم :



 م4102( يوليو 73) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد

 - 4 - 

التواصؿ مع عف تعوقو ة ة السمع بدرجػػداف في حاسػػىو التمميذ الذي يعاني مف فق   
 باستخداـ طرؽ خاصة تعتمد عمى حاسة األبصار .  اآلخريف إال

الشخص غير القادر عمى  ىوالشخص األصـ  أف  Smith (10  ،1004 ) يرىو       
دراكيا في البيئة المحيطة سواء باستخداـ المعينات الطبية أو بدونيا، كما سماع األصوات وا  

 رىيكما أنو غير قادر عمى استخداـ السمع كطريقة أولية في تنمية المعمومات مف البيئة ، 
التالميذ الصـ  ىـ أولئؾ األفراد الذيف ال يمكنيـ االنتفاع  أف (1002،  1)إبراىيـ القريوتي 

، أو بدرجة  أغراض الحياة اليومية ، سواء مف ولدوا فاقديف لمسمع تماماً بحاسة السمع في 
المغة المنطوقة ، مما يترتب عميو  أعجزتيـ عف االعتماد عمى آذانيـ في فيـ الكالـ ، وتعمـ

 .لكالـفي جميع األحواؿ فقداف المقدرة عمى سماع ا
اسة السمع بدرجة تعوقو األصـ ىو الشخص الذي يعاني مف فقداف في حوبالتالي فإف     
 .وسائؿ وطرؽ خاصة تعتمد عمى حاسة اإلبصار التواصؿ مع اآلخريف إال باستخداـعف 

 وميكن التواصل مع التالميذ الصم عن طزيق:

اسػػتخداـ رمػػوز يدويػػة إليصػػاؿ المعمومػػات لعخػػريف ولمتعبيػػر عػػف وىػػو  اليػػدوي، التواصػػؿ -2
نظاـ في التواصؿ استخداـ لغة اإلشارة وىذه الطريقػة ويشمؿ ىذا الوالكممات، المفاىيـ واألفكار 

 (. 1001، 4 ) تسمح بالتواصؿ بيف الصـ
وتتضػػػمف ىػػػذه الطريقػػػة اسػػػتخداـ أنػػػواع متنوعػػػة  مػػػف طػػػرؽ التواصػػػؿ ، التواصػػػؿ الكمػػػي -1

ارة ػػػػػػػػػلمسػػػػاعدة األصػػػػـ عمػػػػى التعبيػػػػر وتنميػػػػة المغػػػػة وتشػػػػتمؿ عمػػػػى اسػػػػتخداـ لغػػػػة اإلش
 ( .1،1001) وقراءة الكالـ والكتابة أيضاً  رات الوجو والجسـػػػػاءات وتعبيػػػػواإليم
اإلعاقة السمعية عدـ مقدرة التمميذ المعاؽ سمعيًا عمى تنمية المغة  ىيترتب عمو 

المفظية والتي ىي مف أكثر أشكاؿ التواصؿ والتفاىـ سيولة وشيوعا بيف الناس ، إذ أف 
 ة المفظية معمشاركعدـ قدرتو عمى الفي تتمثؿ الصعوبة التي يواجييا التمميذ المعاؽ سمعيًا 

سمبًا عمى  نموه العقمي والمعرفي ، وتنمية الخبرات والميارات الالزمة  مما قد تؤثر اآلخريف
ال تختمؼ عف قد التي تساعده عمى استثمار ما يتمتع بو مف استعدادات وقدرات عقمية و 

 ( . 1001، 2القدرات التي يمتمكيا العاديوف ) 
 اإلعاقة السمعية والنمو املعزيف:
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األخصائييف أف  بعض يرىحيث ، اإلعاقة السمعية ىناؾ جدؿ يدور حوؿ طبيعة 
النمو المعرفي مع وازي تويؤكد عمى أف النمو العقمي ي، النمو العقمي يعتمد عمى المغة 

، ة السمعية باإلعاق والمغوي لدى الفرد، ونظرًا لذلؾ فيـ يعتقدوف أف النمو المعرفي يتأثر سمباً 
وبالتالي فإف التالميذ ،  أما الفريؽ اآلخر مف األخصائييف يرى أف األفكار ال تعتمد عمى المغة

 (.1001،  21المعاقيف سمعيا ال يعتبروف أقؿ مف أقرانيـ العادييف مف حيث القدرة العقمية )
( بعض الخصائص المعرفية لمتالميذ الصـ 1001، 24)المعتوؽ  ت نواؿطرحوقد 

 حتياجاتيـ التربوية وىي:وا
محدودية حصيمتيـ المغوية، وحاجتيـ إلى ربط الكممات التي يتعمموىا بمدلوالتيا الحسية  : 2

 باستعماؿ الوسائؿ التعميمية البصرية التعويضية.
انخفاض قدرتيـ عمى تركيز انتباىيـ وكثرة نسيانيـ، وحاجتيـ إلى تنويع الخبرات  : 1

بة، وممارسة األنشطة البيئية الشيقة، ووجود وقت أطوؿ لتكرار التعميمية القصيرة الجذا
 تعمـ المفاىيـ وتثبيتيا في ذاكرتيـ.

تبايف سرعة تعمميـ تبعًا لنسبة ذكائيـ، وعتبو سمعيـ، وتاريخ إصابتيـ، وظروفيـ  : 1
الصحية، والنفسية، واالجتماعية. ليذا فيـ بحاجة إلى تفريد التعمـ والتعزيز المستمر، 

 ديؿ بعض األنشطة لتتناسب وقدراتيـ.وتع
تدني مستوى تحصيميـ الدراسي لتأخر نموىـ العقمي بنسبة تقدر بنحو ثالث سنوات عف  : 4

 مستوى أقرانيـ العادييف، لذا فيـ بحاجة إلى منيج يناسب عمرىـ العقمي.
 ميذالتالأف مستوى التحصيؿ األكاديمي لدى  (1002،  1)  إبراىيـ القريوتي شيروي     

الصـ عنو  التالميذالصـ متدف مقارنة مع نظرائيـ العادييف ، وأف ىناؾ فرقًا واضحًا بيف أداء 
 العادييف  .التالميذ لدى 
األصـ إلى إعاقتو السمعية التي تؤثر في  لمتمميذيعزى ضعؼ التحصيؿ األكاديمي وقد      

األصـ  التمميذف فرصة حيث تكو ، (1001، 21مجمؿ خصائصو النمائية والمعرفية منيا )
يعود انخفاض مستوى يمكف أف ، كما  محدودة في السماع مف مصادر صوتية متنوعة

 تحصيؿ وبطء سرعة تعمـ األصـ إلى محدودية الخبرات المغوية الناتجة عف اإلعاقة السمعية.
يـ الصـ قادروف عمى حؿ المشكالت باستخداـ التفكير المنطقي ، كما وأف لدي التالميذو      

عمى  المفروضةالقدرة عمى التفكير المجرد ، ولكف مف الناحية العممية فإف المغة الصوتية 
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الشخص األصـ تجعؿ مف الصعب عميو استعراض أسئمة مجردة بيدؼ الحصوؿ عمى وجيات 
العممية ، ويستطيعوف التعبير عف الرياضية و نظرىـ بشكؿ مجرد ، فبعضيـ بارع في الميارات 

  .(1002،  1لفظية )  ذلؾ بطريقة غير
المعاقيف سمعيًا عند تدريسيـ  تالميذاالىتماـ بالجانبيف المعرفي والوجداني لمويمكف      

االستفادة و  المواد الدراسيةتعميمية في مجاؿ  ألنشطةتقديـ بعض النماذج و  بعض المفاىيـ
تحدث في سموؾ يظير تأثير النشاط مف خالؿ التغيرات التي و ىذه المفاىيـ،منيا في تدريس 

 التمميذ المعاؽ كنتيجة لوصوؿ المعمومة وفيميا مع االنتباه اإلرادي لمتمميذ وتقبؿ الفكرة.
التالميذ طبقا لعوامؿ عديدة منيا إمكانية فيـ واستيعاب  النشاط عمييختمؼ تأثير كما      

عد عف المعمـ في توصيؿ الفكرة بدرجة مناسبة مف البساطة والب الموضوع وميارةمضموف 
 الغموض والتعقيد.

واحدة مف األنشطة التعميمية في تدريس  المعتمدة عمى النشاط البصري تعد األلعاب التعميميةو 
 خالؿ:ويتضح ذلؾ  سمعيًا،التالميذ المعاقيف 

 توظيف األنشطة التعليمية البصزية:

ذ المعاقيف يمكف توظيؼ العديد مف األنشطة التعميمية البصرية في تعميـ التالمي         
ىي التي يمكف أف تقوـ عمى حاسة البصر ، و التعميمية  األلعاب سمعيًا، ومف ىذه األنشطة 

قابمة لمقياس ، وليا أىداؼ وجدانية محددة  وميارية  وسيمة لعمؿ ممتع ليا أىداؼ معرفية 
 .التعرؼ عمييايمكف 
الرياضيات لمتالميذ  تدريس داخؿ اليامة والرئيسة فىأصبحت األلعاب التعميمية مف الم وقد    

تعتمد عمى  المعاؽ خالؿ األلعاب التعميمية بمواقؼ حياتية التمميذيمر حيث  ، المعاقيف سمعياً 
المعاؽ مشاركًا وايجابيًا فى الموقؼ التعميمي بحيث  التمميذتدور حوؿ جعؿ و  حاسة البصر

مية التعمـ التي تتغمب عميكتسب المفاىيـ ويتدرب عمى الميارات ويعمؿ فى فريؽ ليصؿ إلى 
 عمى إعاقتو السمعية.

في تدريس الرياضيات لمتالميذ المعاقيف  ويمكف االستفادة مف استخداـ األلعاب التعميمية     
     يمي: سمعيًا فيما

المعاقيف أثناء تعمـ الرياضيات وخاصة الذيف ال يتمكنوا مف الحصوؿ  التالميذمساعدة ( 2)
المتعمقة  البصرية المشاركة الفعمية وممارسة األنشطة التعميميةعمى الخبرة إال عف طريؽ 
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المعاقيف بالمعب ويربطوف ىذا  التالميذحيث يستمتع فييا  المطروحة، بالموضوعات
 .المطموبةاالستماع في تعمـ بعض المفاىيـ 

تعمـ ألنو مف خالؿ إجراء ىذه األلعاب يمكف تحقيؽ أىداؼ تدريس الموضوعات السيولة ( 1)
وذلؾ إذا أعدت كؿ لعبة إعدادًا ى الجانبيف المعرفي والوجداني ، عم لرياضية المتعممةا

 جيدًا واستخدمت فى توقيتيا وموقعيا المناسب مف الدرس .
دراسػػة والعمؿ عمى جذب الالمعاقيف أثناء  التالميذقد يصيب  الذي( التغمب عمى الممؿ 1)

عمى أف تكوف ىذه ،  رتبطة بتمؾ األلعابموضوعات الماىتماميـ ومساعدتيـ عمى فيـ ال
،  ميمية ومستويات نضجيـ وأعمارىـالتع يـلمستوياتو  التالميذإلعاقات األلعاب مناسبة 

 دروس المستخدـ فييا ىذه األلعاب .الومناسبة أيضًا لموضوعات 
لتي تمثؿ األنشطة اليادفة ا ، حيث المعاؽ في دراستو التمميذتعتبر إحدى متطمبات نجاح ( 4)

 .يتـ تييئتيا داخؿ المدرسة أو خارجيا جانبًا ىامًا مف جوانب المنيج المدرسي 
 األلعاب التعليمية ودورها يف تدريس املعاقني مسعيًا:

المعاقيف الذيف لـ يعدوا عف طريؽ  التالميذ( أف  10  ،2553 )  Schminkeيرى      
 يحتاجوف إلى األلعاب التعميمية قبؿ التحاقيـ بالمدرسةممارسة أنشطة ومجاالت تعميمية 

 التي تؤدي إلى مزيد مف إدراؾ ونمو ىذه المفاىيـ. المفاىيـ لتكويف بعض  البصرية
دراسة ىدفت إلى Hearrison ,Tina ,Janette   (23  ،1001  ) كؿ مف  أجري وقد    

البصرية يمية ة بأسموب األلعاب التعماألساسيالصـ في المدرسة  التالميذتطوير برنامج لتعميـ 
الصـ  التالميذمعاقيف سمعيًا ، وأظيرت نتائج تطبيؽ االختبارات أف  تالميذوطبقت عمى ثمانية 

بعض في  التالميذتحسنًا في أداء  ؾوكاف ىنا، تعمموا معمومات غير معروفة ليـ مف قبؿ 
 بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج . الحسابيةعمميات ال

التعميمية المناسبة في  األنشطةPassig &Eden (24  ،1000  ) كما استخدـ      
الصـ لمفاىيـ الطوؿ والعرض والعمؽ بأسموب األلعاب التعميمية  التالميذعممية تعميـ 

في القدرة  مناسبة عمى نتائج  التالميذ، وأظيرت النتائج حصوؿ المعتمدة عمى حاسة البصر 
 التفكير واالستيعاب ليذه المفاىيـ. ىعم

استخداـ دراسة عف (  2551،  22)  محمد وجماؿ سمعاف عماد كؿ مفأجرى  كما     
شاراتمداخؿ مختمفة تعتمد عمى الصور و  األرقاـ فى تدريس موضوع األعداد لتالميذ الصؼ  ا 
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فاعمية ىذه المداخؿ مع التالميذ   الدراسة ، حيث أثبتت قيف سمعياً االمع االبتدائياألوؿ 
 اوتة.المعاقيف سمعيًا بدرجات متف

 صرالمعتمدة عمى حاسة الب( 20)عماد سمعاف  أمثمة لبعض األلعاب التعميمية
 في

 تدريس الرياضيات لمتالميذ المعاقيف سمعياً 
 المثاؿ األوؿ

 : موضوع الدرس
 .غير المباشرة في الصورة جمػػع األعػػداد         

 ىدؼ الدرس : 

. بمعمومية عدد آخر و جمع الفى عممية  أف يوجد التمميذ العدد المجيوؿ          ناتج معمـو
 لعبة الدرس

 لعبة " األشرطة الممونة "     اسـ المعبة :
  أىداؼ المعبة:

 واألعداد.أف يدرؾ التمميذ العالقة بيف األشرطة الممونة  – 2 
 باستخداـ 20:  2مف  يحقؽ عممية الجمع الذييوجػػد التمميذ العدد المجيوؿ أف  –1 

   .األشرطة الممونة
في الصورة  20:  2مف  يحقؽ عممية الجمع الذيالتمميذ العدد المجيوؿ  يوجدأف  –1 

 . المجردة
 أدوات اللعبة : 

أشرطة ممونة مف الخشب أو البالستيؾ أو الكرتوف المقوى ذات وحػػػػػػػػػػدات منتظمة ،     
 داتو مثؿ :بحيث يأخذ كػػػػػػػؿ شريط لونًا يدؿ عمى عدد معيف ويكتب عميو عدد وح

( أخضر            4)           برتقالي(    1(  أصفر          )  1(  أبيض          )  2) 
              زرعي(  4)         بترولي(   3)            بني(     2(  أحمر           )  1) 
  (     أسود20)     بنفسجي(     5) 
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  اللعبة : إجزاءطزيقة 

  األوىل من اللعبة :املزحلة 

ويوزع عمى كؿ فريؽ عشرة أشرطة ممونة مختمفة   فريقيف، إلى ميذيقسـ المعمـ التال – 2
 وحدات. 20 إلى 2مفالطوؿ 

 إعطاءتعميمات المعبة مع المتخصص في تدريس الرياضيات بمغة اإلشارة يشرح المعمـ  –1
ػوف مف ليو كؿ يدؿ عم الذيممتسابقيف العدد ل يوضح المعمـوبعدىا  توضيحي،مثاؿ 

 ة.األشرطة الممون
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يطمب بالفريقيف استخراج شريطيف مثؿ األبيض واألحمر، ثـ ميذ يطمب المعمـ مف التال – 1
  منيـ:

وار الشريط األبيض لتساويا الشريطاف وضع بج إذا الذياستخراج الشريط المموف المناسب 
  األحمر.مع الشريط 

لمختار اى الشريط العدد الصحيح الداؿ عم دة فى حالة ذكريأخذ الفريؽ الفائز درجة واح – 4
. 

 الذيتكرر ىذه المعبة باستخداـ أشرطة متػنوعة ،  ويستمر تسجيؿ درجة لمفريؽ الفائز  – 1
  ينجح أواًل فى اختيار الشريط المكمؿ لعممية الجمع . ثـ يحدد الفريؽ الفائز .

 املزحلة الثانية من اللعبة : 

 مثؿ :  توضيحيبإعطاء مثاؿ الثانية ـ تعميمات المرحمة يوضح المعم – 2
ة عمى الشرائط ػاـ المدونػر باالستعانة باألرقػع غير المباشػػالجم التي تحقؽاألشرطة  إيجاد    

( ،  فيستخرج المتسابقوف الشريطيف  1=  1+  ؟أو  كـ 1=  ؟+ كـ 1الممونة، مثؿ: )
  .( 1( واألحمر )  1األصفػر ) 

ليصبح طوليما مساويًا وؿ كػػؿ فريؽ البحث عف الشريط المكمؿ لمشريط األصفر ثـ يحا 
 ( .1وؿ الشريط األحمر ،  فتكوف النتيجة استخراج الشريط البرتقالي )لط
،  وعػػمى  التوضيحيأسئمة مشابية لممثاؿ إجابة الفريقيف بالتبادؿ مف المعمـ يطمب  – 1

ريط الناقص ،  ويسجؿ وب مف خػػالؿ البحث عف الشالعدد المطم إيجادالمتسابقيف  محاولة 
 الصحيحة . اإلجابةـ نقطة لمفريؽ فى حالة المعم

دد المجيوؿ بدوف االستعانة الع إيجاديكرر المعمـ أسئمة لكؿ فريؽ ويطمب منيما  – 1
 وب .صحيحة عف المطم إجابةيقدـ  الذي،  ويسجؿ نقطة لمفريؽ باألشرطة الممونة

ف الفريقيف مف األسئمة لكؿ م متساويالفريؽ الفائز بعد تقديـ عدد يحدد المعمـ  – 4
 المتسابقيف .

المعبة طبقًا لخطوات السير فى  إجراءبعد  في الصورة المجردة يستكمؿ المعمـ درسو – 1
  الدرس .

 المثاؿ الثاني 
 :موضوع الدرس
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 غير المباشرة. رةاألعػػداد في الصو طرح             
 أىداؼ الدرس :

  20إلى   2بمعمومية المطروح منو وباقي الطرح لألعداد مف  المطروحأف يوجد التمميذ  – 2
. 

 20إلػى    2بمعمومية المطروح وباقي الطرح لألعػداد مػف  المطروح منوأف يوجد التمميذ  – 1
  . 

  لعبة الدرس

 لعبة " الكوتشينة "       اسـ المعبة :
   أىداؼ المعبة :

الطػرح مػف خػالؿ الصػور  وبػاقيذ المطػروح فػى حالػة معرفػة المطػروح منػو أف يوجد التممي ػ 2
   .المرسومة

الطػػرح مػػف خػػالؿ أعػػداد   وبػػاقيأف يوجػػد التمميػػذ المطػػروح فػػى حالػػة معرفػػة المطػػروح منػػو  ػػػ 1
   20إلى  2مف 

الطػػرح مػػف خػػالؿ الصػػور  وبػػاقيأف يوجػػػػد التمميػػذ المطػػػػػػروح منػػو بمعموميػػة المطػػػػروح  ػػػ 1
   .ومةالمرس

. 2الطػرح مػف خػالؿ األعػداد مػف وبػاقيأف يوجد التمميذ المطروح منػو بمعموميػة المطػروح  ػ 4
   20إلى 
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 أدوات اللعبة    

كوتشػػينة األلعػػاب وىػػى عبػػارة عػػف أوراؽ كبيػػرة مرسػػـو عمييػػا صػػور حيوانػػات أو طيػػور أو  -
 بيًا .يدؿ عميو حسا الذيأشياء مألوفة لمتمميذ ومكتوب أسفؿ الرسـ العدد 

إلى  2حد األعداد مف أأوراؽ كبيرة مشابية لكوتشينة األلعاب مسجؿ عمى كؿ ورقة منيا  -
20  

 

                             ....                                              ...... 

                                                                                      ........... 

               2               ........20 

 المعبة :  إجراءطريقة  
 المرحمة األولى مف المعبة :  
 ألعػػاب مصػورة ويوزع عمػى كػؿ فريػؽ منيمػا كوتشػينة  فريقيف، إلى ميذيقسـ المعمـ التال – 2

مصػػورة كوتشػػينة ألعػػاب ويسػػتبقى المعمػػـ معػػو  ،20 إلػػى 2ومجموعػػة أوراؽ األعػػداد مػػف 
 . ( 20  :2)ومجموعة مف أوراؽ األعداد 

 إعطػاءتعميمػات المعبػة مػع المتخصص فػي تػدريس الرياضػيات بمغػة اإلشػارة يشرح المعمـ  –1
   توضيحي.مثاؿ 

 والتػية   المرحمة األولى مػف المعبػيجمس الفريقاف عف يميف ويسار المعمـ استعدادًا لبدء  – 1
 عمى الشكؿ :  والتي ةالمجيولالصور  يتـ فييا التعرؼ عمى

 ) ؟ (  = ) عدد آخر معمـو مف الصور المرسػومة ( –) عدد معمـو مف الصور المرسومة (  
أقػالـ  مػثاًل  3يرفع تمميذ مف الفريؽ األوؿ إحدى أوراؽ الكوتشينة وليكف مرسومًا عمييػا   -4

أخذتـ مف زمالءكػـ عػددًا  إذا: يمي ما لمفريؽ الثاني بمغة اإلشارة المعمـ  يوضح ، و عندئذ 
رفع المعمـ ورؽ الكوتشػينة مػف التػي معػو يأقالـ فقط ، و  1 ليمف ىذه األقالـ بحيث تبقى 

 أقالـ. 1وتحمؿ 

1 
 

2 
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عػدد األقػالـ التػى أخػذوىا، وذلػؾ  بعػد فحػص  يحسػبوايطمب المعمـ مف الفريؽ الثػاني أف  – 1
تػػدؿ عمػػى العػػدد  والتػػيالمرسػػومة،   الفريػػؽ األوؿ والمعمػػـ،  ثػػـ يرفعػػوا ورقػػتيـ ورقتػػي

 المطموب ،  فإذا كانت اإلجابة صحيحة فتحسب نقطة ليـ .
يتبادؿ الفريقػاف المعػب،  مػع اسػتخداـ أعػداد متنوعػة مػف األشػكاؿ المرسػومة عمػى أوراؽ  – 2

العػػدد  إيجػػادإلجػػراء المعبػػة،  ويعمػػؽ المعمػػـ فػػى كػػؿ مػػرة عمػػى كيفيػػة المصػػورة الكوتشػػينة 
  المجيوؿ .

 املزحلة الثانية من اللعبة :    

يكػػرر المعمػػـ خطػػوات المرحمػػة األولػػى مػػف المعبػػة باسػػتبداؿ أوراؽ الكوتشػػينة المرسػػومة   – 2
 ،باألوراؽ المكتوب عمييا أعداد فقط 

 عمى الشكؿ :  الذييتـ فى  ىذه  المرحمة التعرؼ عمى المجيوؿ  –1   
 ر معمـو () عدد معمـو (  ػػ ) ؟ ( = ) عدد آخ          

 يحسب المعمـ عدد النقاط الصحيحة التى حصؿ عمييا كؿ فريؽ فى ىذه المرحمة . – 1   
 املزحلة الثالثة من اللعبة :   

 يتـ في ىذه المرحمة التعرؼ عمى المجيوؿ الذي في الشكؿ :  – 2 
، ( عػدد آخػر معمػـو مػف الصػور المرسػومة) ؟ ( ػػ ) عدد معمـو مف الصػور المرسػومة ( = ) 

 :   فيوضحيا باستخداـ لغة اإلشارة بمثاؿ مثؿالمعبة مرحمة ويبدأ المعمـ 
كتب )يرفع 1معي عدد مف الكتب سأوزعو عمى الفريقيف ،  فإذا أعطيت الفريؽ األوؿ       

،  فأنو سيتبقى لمفريؽ الثاني كتب ( 1الفريؽ األوؿ ورقة الكوتشينة المرسـو بيا 
  . كتب4ي ورقة الكوتشينة المػػػػرسـو بيا كتب  فقط ) يرفع الفريؽ الثان4

الصحيحة تحسب ليـ  اإلجابة؟ وفى حالة معييسأؿ المعمـ الفريؽ األوؿ : كـ كتابًا كاف  – 1
 نقطة .

مع تغيير أعداد األشكاؿ المرسومة وتحسب ليـ  الثانييطرح المعمـ سؤااًل مشابيًا لمفريؽ  -1
 الصحيحة . اإلجابةنقطة أيضًا فى حالة 

يكرر المعمـ ىذه المعبة بتبادؿ سؤاؿ الفريقيف ،  وفى كؿ مرة يعمؽ المعمـ عمى إجابات  – 4
 الفريقيف 
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 املزحلة الزابعة من اللعبة :  

يكرر المعمـ خطوات المرحمة الثالثة مف المعبة باستبداؿ اوراؽ الكوتشينة المرسومػػػػػػػة   – 2
تـ فى ىذه المرحمة التعرؼ عمى المجيػػػػػوؿ باألوراؽ المكتوب عمييا أعدادًا فقط،  وي

 الذى عمى الشكؿ :  
 ) عدد  معمـو (  = ) عدد آخر معمـو ( . –) ؟ (       

يحدد المعمـ الفريؽ الفائز بجمع نقاط المراحؿ األربع مف المعبة الى حصؿ عمييا كؿ  – 1
 فريؽ 

 سير فى الدرس .يستكمؿ المعمـ درسو بعد إجراء المعبة طبقًا لخطوات ال – 1
 أمثمة لبعض ألعاب تعميمية بصرية لنظريات ىندسية

 المثاؿ األوؿ
 موضوع الدرس:      "مجموع زوايا المثمث الداخمة تساوي 240 درجة"

 خطوات المعبة :
 تشرح تعميمات المعبة لمتالميذ. -2

يعيف متسابقيف مف التالميذ ، ويعطى كؿ متسابؽ ورقػة مػف الكرتػوف مرسػـو بػداخميا  -1
 كؿ مثمث .ش

يحػػاوؿ المتسػػػابقاف تقسػػػيـ الورقػػة إلػػػى ثالثػػػة أجػػػزاء ليكونػػوا منيػػػا زاويػػػة مسػػػتقيمة.  -1
 المتسابؽ الذي ينجح أواًل يعطى نقطة لصالحة.

 تكرر المعبة مع أشكاؿ متنوعة مف المثمثات ، ومع متسابقيف آخريف. -4

 يتـ إجراء الخطوات كما باألشكاؿ التالية : -1

            

(                                      2شكؿ )    ( 1شكؿ )   
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                 ( 4(                                     شكؿ )  1شكؿ )                 

  

( 1شكؿ )   

 المثاؿ الثاني
موضوع الدرس:      "المربع المنشأ عمى الوتر في المثمث القائـ الزاوية يساوي مجموع 

 المربعيف المنشأيف عمى الضمعيف اآلخريف".
 خطوات المعبة :

 شرح تعميمات المعبة لمتالميذ. -2

عطاء كؿ متسابؽ ورقة مف الكرتوف مرسوـ بداخميا  -1 اختيار متسابقيف مف التالميذ ، وا 
 شكؿ مثمث ومرسوـ مربعات عمى أضالعو الثالثة .

مثؿ أجزاء المربع أحد أضالع المثمث باإلضافة إلى ورقة إعطاء كؿ متسابؽ أربع أوراؽ ت -1
 عمى شكؿ المربع المنشأ عمى الضمع الثاني لممثمث.

يحاوؿ المتسابقاف وضع األوراؽ المجزأة داخؿ المربع المنشأ عمى وتر المثمث بشكؿ  -4
 صحيح . المتسابؽ الذي ينجح أواًل يعطى نقطة لصالحة.
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المثمثات والمربعات المنشأة عمى أضالعيا ، ومع تكرر المعبة مع أشكاؿ متنوعة مف  -1
 متسابقيف آخريف.

 يتـ إجراء الخطوات كما باألشكاؿ التالية : -2

                                 

 ( 1شكؿ )                     (                 2شكؿ )             

                           

 ( 4شكؿ )                                       ( 1شكؿ )               

                                                                                                          

 ( 2شكؿ )                          (              1شكؿ )                   
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