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اإلهداء
_إىل ذلك ادلخلوق العجيب الذي يعطي بال حدود وال ينتظر
الشكر من أحد إال رب العادلني.
إىل نبع العطاء واحلب والقلب الكبري.
إىل مربية األجيال وصانعة العظماء.
إىل من ال أستطيع أن أوفيها حقها ولو حرصت.
إىل أمــي الغالية  -حفظها اهلل  -أىدي ىذا اجلهد البسيط
ادلت ـواضع.

تهــــــاني
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المقدمة
كل شيء عدداً،
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمو البيان ،احلمد هلل الذي أحصى ّ
والصالة واسالم على نبينا زلمد عليو وعلى آلو وصحبو الطيبـني الطـاىرين أف ـل الصـالة وأ
التسليم ،وبعد:
إستخدم الكثري من الناس أصابعهم العشرة يف العد واحلساب قبل أن يدركوا مدى
السهواة والسرعة اليت ميكننا هبا فعل ذلك لو إستخدم كل واحد منا عقلة1 .
( )

فاإلنسان حيث يقوم بالعد فهو يستخدم األعداد ادلألوفة وىي.{3،2،1،....} :
حيث أن األعداد بعد التقدم والتطور الذي حصل يف علم الرياضيات توصل العلماء
إىل أنواع عديدة منها :األعداد الصحيحة ،األعداد احلقيقة ،األعداد الطبيعية.
فاألعداد الطبيعية ىي زلور حبثي حيث أهنا أكثر األعداد ألفة وإنتشاراً ،وسوف صلري
عليها بعض العمليات البسيطة كاجلمع والطرح وال رب والقسمة.
وكثري من الطالب يواجهون صعوبة يف دراسة الرياضيات أو يف القيام بإجراء العمليات
احلسابة ،وقد إخًتت ىذا ادلوضوع ألمهية يف :
 -3إستخدامو يف كثري من نواحي احلياة.
 -2معرفة الطرق الصحيحة اليت دتكن من تعليم الطفل وإتقانو للعمليات احلسابة بشكل
صحيح وسهل.
 -1يساعد على حتديد أوقات الصالة.
 -4إرتباط ىذا العلم يف كثري من العلوم األخرى.
ومن ىنا جاءت فكرة إختيار ادلوضوع لتعرف على الطرق واألساليب البسيطة
لتعليم الرياضيات بطريقة سهلة وميسرة يتقبلها الطفل وينتفع هبا.
( )3انظر ،عجائب األعداد واألرقام ،عصام الدين جالل ،الدار الثقافية3427 ،ه_2007م.)5( ،
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و بف ل اهلل وتيسري منو إختيار ىذا ادلوضوع لعدة أسباب وىي:
 -3معرفة الطرق الصحيحة لتعليم الطفل.
 -2إختيار أف ل الطرق وأسهلها.
 -1التعرف على الصعوبات اليت تواجو الطفل عند تعلم العمليات احلسابية.
واجهت العديد من الصعوبات أثناء إعداد ىذا البحث منها :ضيق الوقت وتزاحم
ادلهام ،وحيث أين قد حرصت على كتابة اآليات بالرسم العثماين.
وقد سرت على خطة معينة اليت وجدهتا مناسب وىي على النحو التايل:
اإلىداء:
ادلقدمة:
التمهيد:
الفصل األول :األعداد الطبيعية والعمليات احلسابية عليها.
ادلبحث األول :تعريف األعداد الطبيعية والعمليات احلسابية.
ادلبحث الثاين :مجع األعداد وطرحها.
ادلبحث الثالث :ضرب األعداد وقسمتها.
ادلبحث الرابع :ترتيب العمليات احلسابية.
الفصل الثاين :طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
ادلبحث األول :أىداف تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
ادلبحث الثاين :طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
ادلبحث الثالث :بعض الصعوبات اليت يواجها الطفل وعالجها.
ادلبحث الرابع :بعض أىم التطبيقات لتعليم الطفل احلساب.
اخلادتة:
فهارس علمية:

4
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الشكر هلل من قبل ومن بعد على ف لة وتيسرية ،مث الشكر ألىلي دلساعدهتم ومعاونتهم
يل يف ىذا البحث ،وال يزال الشكر يتواىل إىل أستاذيت الفاضلة /أنسية السعود على ماقدمت
يل من التوجيو واإلرشاد ،وكذلك أشكر األستاذة /رشا البليهد على ماقدمت
يل من مساعدة ،والتقدير لكل من قدم يل نصيحة أو فكرة ،فجازاىم اهلل جزاء األوفياء
وأقامهم مقام األصفياء ،ورزقهم مرافقة األنبياء والشهداء ،وأسال اهلل أن جيعل ىذا العمل
خالصا لوجهو الكرمي ،وأن يكون ىذا العمل فاحتة خري لدراسة أعمق يف ادلستقبل القريب.
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التمهيد

مفهوم االعداد والعمليات الحسابية .
أوالً:العدد:
ورد لف ــل الع ــدد يف الق ـران الك ــرمي ،ق ــال تع ــاىل( :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ) [الجن ،]82:حيث ميكـن أن تعـرف العـدد بإنـو:عبارة عـن رلموعـة
رموز تستعمل يف العد والقياس .

()1

ثانيا :مجموعة األعداد:

ىي رلموعة من اجملموعات اذلامة اليت كثريا ما تقابلنا يف دراسة الرياضيات وتنقسم األعداد
إىل تسلسل من اجملموعات العددية منها:
 -3رلموعة األعداد الطبيعية:أبسط األعداد وأكثرىا ألفة ىي األعداد الطبيعية أو أعداد
احلساب وىي واحد  ،أثنني  ،ثالثة  .ط={........، 1 ،2,1الالهناية}.
 -2رلموعة األعداد الصحيحة .

()2

ثالثا :عملية حسابية:

تعترب العمليات احلسابية من أكثر ادلهارات اليت ينبغي تعليمها للطفل ،وميكن تعريفها
بإهنا":ىي معاجلة تتم إستخدام أمر حسايب (كاجلمع والطرح وال رب والقسمة )على
()3
أطراف حتتوي بيانات رقمية وتعطي نتيجة رقمية أي ا خت ع لقواعد علم الرياضيات".
ميكننا إستخدام األعداد يف عمليات القياس وحساب مواقيت الصالة ،كما تساعدنا
العمليات احلسابية على تنشيط العقل وتقويتة فهي مهمة يف حياة اإلنسان ،كما إهنا تساعد
على التفكري.

( )3انظر ،تعليم الرياضيات جلميع األطفال ،أ.د /وليم عبيد ،دار ادلسرية ،ط)204( ،3425 ،3:؛ طرق مبتكرة لتعليم طفلك احلساب،
.2035/30/39 ،Tq http://cutt.us/cl7
) )2انظر ،ادلنطق الرياضي ،د/رأفت رياض رزق اهلل ،ادلكتبة األكادميية.)289( ،
) (3ادلوسوعة العربية دلصطلحات علوم ادلكتبات وادلعلومات واحلسابات ،سيد حسب اهلل و أمحد زلمد الشامي ،ادلكتبة األكادميية،
القاىرة.)396/3( ،
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انفصــم األول :
األعداد انطبيعية وانعمهيات انحسابية عهيها
وفيه أرتعة مثاحث :

المثحث األول :
تعريف األعداد الطثيعية و العلميات الحساتية .
المثحث الثاني :جمع األعداد وطرحها .
المثحث الثالث  :ضرب األعداد وقسمتها .
المثحث الراتع  :ترتية العمليات الحساتية.
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انمبحث األول :تعريف األعداد انطبيعية وانعمهيات
انحسابية.

أوال :األعداد الطبيعية :

"وىي أعداد نظام العد،ويرمز ذلا بالرمز  ،Nوميكن احلصول على عدد منها جبمع العدد 3
إىل نفسو عدد من ادلرات حيث }… N={1,2,3,وىي مغلقة بالنسبة لعملييت اجلمع
وال رب ،ولكنها غري مغلقة دائماً بالنسبة لعملييت القسمة والطرح (أي أن حاصل مجع أو
ضرب أي عددين طبيعيني ينتج عنها عدد طبيعي أي ا ،ولكن بالنسبة لعملييت القسمة
والطرح ألي عددين طبيعيني اليكون بال رورة نتاجها عدد طبيعياً وىي رلموعة غري منتهية".
()3

ثانيا:العمليات احلسابية:
يعترب احلساب من الفروع البارزة يف علم الرياضيات ،وحيتاجو اإلنسـان يف حسـاب السـاعات
واأليـ ــام والشـ ــهور ،قـ ــال تعـ ــاىل:

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [يونس،]5:

يستخدم اإلنسان يف حياتو ادلهارات احلسابية سواء كانت بالعقل ،أو بإستخدام االلة
احلاسبة ،أو أي طريقة أخرى .وحيث أن مهارات العد واحلساب تتطلب القدرة على التذكر
واالستدعاء لألرقام والعمليات احلسابية البسيطة كاجلمع والطرح وال رب والقسمة ،وكثري
مايقوم اإلنسان باستخدام االلة احلاسبة أكثر من احلساب عن
طريق الورق إلهنا أسرع للحصول على النتيجة .ولكي تصبح االلة احلاسبة أكثر فاعلية البد
من تعلم كيفية أداء االلة احلاسبة يف إجياد قيمة العمليات احلسابية،وإذا كانت العملية
احلسابية ادلطلوب إجياد قيمتها بسيطة ( مجع أوطرح أو ضرب أو قسمة ) فيمكن إجياد
قيمتها يدويا .
()2

( )3اسياسيات التفاضل والتكامل وتطبيقاهتا ،أ .نادية امساعيل الربقلي ،منشورات جامعة 7أكتوبر ،ط.)33( ،2030 ،3:
( )2انظر ،تكنولوجيا ونظم ادلعلومات ادلعاصرة منظور (إداري -تكنولوجي) ،م/حيدر شاكر الربزصلي و م /زلمود حسن مجعة،
3414ه2031-م)364( ،؛ فوائد-الرياضيات -يف -حياتنا ،سارة زقيبة ،موضوع،2036/33/7 ،
.http://mawdoo3.com
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انمبحث انثاني:جمع األعداد وطرحها.
أوالً:الجمع .
تعد عملية اجلمع من العمليات احلسابية األساسية يف الرياضيات  ،حيث ميكن
تعريفها:بأهنا عملية مجع عددين أو شيئني فيصبحان شيئاً واحد .ورد لفل اجلمع يف القران،

قال تعاىل(:ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙ) [القيامة ،]3:يرمز لعملية اجلمع بالرمز
( ،)+ويعترب اجلمع أساس العمليات احلسابية.

خصائص عملية الجمع:

-3عملية اجلمع عملية إبدالية :أي ميكننا إبدال أماكن احلدود ويبقى الناتج كما
ىو .مثال. 1= 3+2= 2+3 :
 -2عملية اجلمع عملية جتمعية :أي لو كان لدينا ثالث أعداد نريد مجعها فإننا
نستطيع وضع قوسني عند رلموع أي عددين.
مثال. 7 =)3+4(+2 = 3+)4+2( :
 -1العنصر احملايد لعملية اجلمع ىو العدد صفر :أي عند مجع أي عدد مع صفر
فإنو يكون العدد نفسة.
مثال.6 =0+6 :
 - 4ادلعاكس اجلمعي :عند مجع عدد موجب مع معاكسة يف اإلشارة فإن الناتج
الصفر.
مثال1 .0=)7-(+7 :

يساوي

( )

اجلمــع عمليــة ســهلة وبســيطة ،وىــي أول العمليــات احلســابية الــيت يتعلمهــا الطفــل ،حيــث أنــو يقــوم بعــد
األشياء باستخدام األصابع.

) (1انظر ،طريقة -تعليم-اجلمع -لإلطفال ،االء اجلالد.http://mawdoo3.com ،2035/30/38 ،
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ثانيا:الطرح.

الطرح ىو أحد العمليات احلسابية ادلستخدمة يف مادة الرياضيات ،ميكن تعريفة:بأنو أخذ
كمية من كمية أخرى،أو مقارنة بني كميتني ،أو عددين ومعرفة الفرق والباقي بينهما .وورد
مفهوم الطرح يف القران حني حكى اهلل عن مدة دعوة نوح عليو السالم ،قال

تعاىل( :ﯨ

ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ)

[العنكبوت ، ]41:ويرمز لعملية الطرح بالرمز(.)-

عناصر عملية الطرح:

 ادلطروح :وىو العدد األول.
 ادلطروح منو :وىو العدد الثاين (عادة مايكون بالنسبة للطلبة يف مراحل التعليم
اإلبتدائية أصغر من العدد األول)
 النتيجة :الباقي من ادلطروح وادلطروح منو.

أشكال انطرح في انرياضيات :

 الطرح األفقي :ىو الطرح الذي يكتب على الطريقة األفقية حبيث توضع األعدادورمز الطرح وعالمة ادلساواة والناتج يف سطر واحد بشكل أفقي.
 الطرح العمودي :ىو الطرح الذي يكتب بالشكل العمودي ،حيث يتم ترتيبعددين عمودياً ًً ،ويوضع رمز الطرح على اجلانب األمين بني العددين ،وخط أفقي
حتت العددين ادلرتبني ترتيباً عمودياً وأسفل اخلط األفقي يكتب ناتج الطرح.

قىاعد عمهية انطرح:

 طرح الصفر من أي عدد يساوي العدد نفسة.
مثال.5=5-0 :
 طرح أي عدد من نفسة يساوي الصفر.
مثال1 .0=6-6 :
(

)

) (1انظر ،مفهوم-الطرح -يف -الرياضيات ،ساجدة أبو صوي.http://mawdoo3.com ،
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انمبحث انثانث:ضرب األعداد وقسمتها.
أوالً:الضرب.

عملية ال رب ىي عملية رياضية الميكن اإلستغناء عنها نستخدمها بشكل كبري و
وميكن أن تعرف بإهنا :عملية مجع متكررة للعدد نفسة  .ورد مفهوم ال رب يف القران ،قال

تعاىل(:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ) [األنفال ، ]55:ويرمز لعملية
ال رب بالرمز (×).

عناصر عملية الضرب:

ادل روب :وىو العدد األول.ادل روب فية :وىو العدد الثاين.-حاصل ال رب :وىو ناتج عملية ال رب.

( )1

خصائص عملية الضرب:

 -1عملية ال رب عملية إبدالية ،أي ميكننا إبدال أماكن احلدود وضلصل على الناتج نفسة،
مثال.6×3=3×6 :
 -2عملية ال رب عملية جتمعية ،ليكن لدينا ثالثة أعداد فإن ناتج ضرهبما ال يتغري بتغري
العددين اللذين نبدأ هبما ،مثال.)1×2(×5=1×)2×5( :
 -1العنصر احملايد لعملية ال رب :العدد واحد،وىو العدد الذي ال يؤثر يف عملية ال رب
حيث أنو يعطي العدد نفسة ،مثال.20=3×20 :
() 2

( )3انظر ،مفهوم-عملية-ال رب ،ساجدة أبو صوي. http://mawdoo3.com ،2037/3/5 ،
( )2انظر ،خصائص ال رب-خامس إبتدائي ،أ/سعيد الشلوي،2036/33/7 ،أكادميية سعيد
الشلوي.https://tlelgram.me/sareedAcademy ،
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ثانياً :القسمة.

عملية القسمة ىي أحد العمليات احلسابية ،يعتربىا الطالب من أصعب العمليات،
وحيث ميكن تعريفها بإهنا :ىي نتيجة توزيع عدد على آخر بالتساوي ،حيث ورد مفهوم
تعاىل(:ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [القمر.]82:

القسمة يف القران ،قال
تعتمد عملية القسمة على العمليات احلسابية األخرى حيث أنو الميكن أجرى عملية
القسمة من دون معرفة مسبقة باجلمع أو الطرح أو ال رب،ويرمز ذلا بالرمز(÷).

عناصر القسمة:

 ادلقسموم :وىو العدد األول.
 ادلقسوم علية :وىو العدد الثاين.
 ناتج القسمة:حاصل عملية القسمة.
القسمة ذلا أمناط متعددة منها :التوزيع  ،التجزئة ،عملية عكسية ل رب.
مثال. 4=5÷20 :
نقسم  20لاير على  5أشخاص بالتساوي ضلصل على  4لكل شخص)1(.
نعرف الطفل على إن عملييت ال رب والقسمة كل منهما عملية عكسية لألخرى نتوصل
لنتيجة القسمة من معرفة حاصل ال رب.

( )3انظر ،طريقة-سهلة-للقسمة،رندا مصطفى http://mawdoo3.com ،2035/7/7 ،؛ طريقة-القسمة ،إسالم فتحي،
 http://mawdoo3.com ،2036/5/8؛ أمناط القسمة-رياضيات خامس ،أ/عبداهلل الفرين،2036/32/1 ،قناة رياضيات
إبتدائي.http://cut.us/lz06 ،
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المبحث الرابع :ترتيب العمليات الحسابية.

أولوية العمليات:

عادة ما حتتوي صيغة السؤال على أكثر من عملية حسابية ،وعلية البد من اإلتفاق على أي
العمليات يتم القيام هبا أوالً ،ولكي نتأكد من صحة نتيجة العملية نتبع الًتتيب التايل :
 -3نقوم حبساب العملية اليت تكون داخل األقواس .
 -2نقوم حبساب احلدود اليت تعتمد على القوى.
 -1نبدأ من اليسار إىل اليمني حبساب أي من عملييت ال رب والقسمة.
 -4نبدأ من اليسار إىل اليمني حبساب أي من عملييت اجلمع والطرح.
إذا كانت العمليات احلسابية اليت نقوم حبساهبا بسيطة (مجع وطرح وضرب وقسمة) فيمكن
حساهبا يدويا.

أمثلة :أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي؟

(نالحل أهنا حتتوي على عملييت اجلمع والطرح فنبدأ باجلمع أوالً).
.5-1+9 -3
=(.5-32مث نقوم بالطرح).7 = .
(.3+2×)7+2(÷ 38 -2نالحل إهنا حتتوي على أكثر من عملية نبدأ بالًتتيب
العمليات)
=( . 3+2×9÷38أوجدنا قيمة ماىو داخل األقواس ) 7+2
= .3+2×2
=.3+4
=.5

(أوجدنا قيمة .)2÷38
(أوجدنا قيمة )2×2
( أوجدنا قيمة 1 .)3+4
(

)

( )3انظر ،كتاب اجلرب ،معروف غبدالرمحن مسحان وآخرون ،العبيكان ،الرياض ،ط3426 ،3:ه _ 2035م)8( ،؛ تكنولوجيا ونظم
ادلعلومات يف ادلنظماتادلعاصرةمنظور(إداري-تكنولوجي)،م/حيدرشاكر الربزصلي وم/زلمود حسن مجعة)364(،؛ ترتيب العمليات
مجعة3414،ه_2031م)364(،؛ ترتيب العمليات ،أ/عبداهلل القرين ،2036/30/35،قناة (رياضيات
إبتدائي).http://cut.us/lz06 ،

تعليييولىفل ايييلىفلعملوي ي ى

14

فلحس بوةىفلبسو ةى

احلساب ىو علم العمليات على األعداد ،حيث أن العدد ىو أبسط فروع الرياضيات،
حيث أن الكثري يستخدمونو يف سلتلف مهامهم احلسابية ادلختلفة ،وأكثر األعداد سهولة
وإستخداماً ىي األعداد الطبيعية.
وعند اإلنتهاء من مفهوم عملييت اجلمع والطرح البد من تقدمي مقارنة بسيطة بني العمليتني
لكي يت ح للطفل أن عملية الطرح عملية عكسية للجمع ،وبعد اإلنتهاء من ال رب
والقسمة يوضح للطفل أنو عملية القسمة ىي عملية عكسية لعملية ال رب ،حيث ميكن
التوصل لناتج القسمة من خالل معرفة جدول ال رب.
ومعرفة الطالب بأمهية ترتيب العمليات احلسابية فإن ىذا يساعدة على الوصل لناتج العملية
احلسابية بشكل سريع وسهل.
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الفصل الثاني:

طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
وفية أربعة مباحث:

المبحث األول :أىداف تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
المبحث الثاني :طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
المبحث الثالث :بعض الصعوبات اليت تواجو الطفل.

المبحث الرابع :من أىم التطبيقات لتعليم الطفل احلساب.
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المبحث األول :أهداف تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
نالحل من خالل تتبع األطفال يف ادلرحلة اإلبتدائية أهنم يعتمدون على العمليات احملسوسة،
فاألطفال يف ىذا العمر اليستطيعون دراسة الرياضيات بصورهتا اجملردة ،فالبد من تقدمي
أشياء زلسوسة ذلم ،فإهنم يتم تعلمهم عن طريق اإلكتشاف وفحص األشياء ،وكذلك عن
طريق ادلالحظة .وعندما يصل الطفل إىل آخر مراحل ادلرحلة اإلبتدائية فإنو ىنا يستطيع أن
يتعامل مع الرموز وادلفاىيم ،لذا جيب علينا عند حتديد أىداف تدريس الرياضيات أن نراعي
ذلك حىت تناسب مستوى منو األطفال.

األهداف العامة لتدريس الرياضيات:

ىناك أقسام كثرية لألىداف وىذا يدل على ضرورة األىتمام بوضوح األىداف عند قيام
ادلعلم بعملة أو ادلتعلم .ختتلف األىداف من حيث صياغتها:
 منها الشاملة اليت تدل على الغاية الًتبوية :وىي أمشل األىداف وأبعدىا حتقيقاً

إلحتياجها إىل وقت طويل لتحقيقها ،وميكن أن نرى نتائجها يف مرحلة دراسية ،أو
يف سنة من السنوات ،أو يف فصل دراسي واحد.
 ومنها األىداف القريبة :تعترب من أكثر األىداف ختصصاً ،وتعترب ترمجة لألىداف
العامة ،وىذه األىداف صلد نتائجها يف سلوك الطفل وميكن مالحظتها ،وتعترب أىداف
مباشرة ميكن حتقيقها يف الفصل ادلدرسي يف حصة أو يف جزء منها.
وقد حدد (سامح رحيان) أكثر األىداف العامة منها:
 .3أكتساب الطالب ادلعرفة الرياضية الالزمة.
 .2أكتساب الطالب أساليب صحيحة تساعده يف التفكري ،ومهارات تساعده يف
مواجة ادلشكلة وحلها.
 .3معرفة الطالب بالنواحي اجلمالية يف الرياضيات.
 .4معرفة الطالب دور الرياضيات يف الغلوم األخرى.
 .5تكون يف الطالب ميل لدراسة الرياضيات.
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ومن خالل معرفتنا ألىداف العامة لتدريس الرياضيات ميكننا ذلك من التوصل إىل معرفة
بعض أىداف تدريس الرياضيات دلرحلة معينة ،حيث أن أىداف تدريس الرياضيات للمرحلة
اإلبتدائية ىي على النحو التايل:

من أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة اإلبتدائية:

 -3معرفة الطالب لبعض ادلفاىيم اخلاصة :كاألعداد والكسور غريىا.
 -2معرفة الطالب بعض وحدات القياس :كواحدات الطول وادلساحة.
 -1استخدام الطالب الرموز الرياضية قراءة وكتابة.
 -4إجراء الطالب العمليات الرياضية على األعداد.
 -5استخدام الطالب اآللة احلاسبة ،وكذلك الكمبيوتر يف إجراء بعض العمليات الرياضية
()
البسيطة.
1

وعند معرفة ادلعلم بأىداف ادلنهج الذي يقوم بتدريسة يسهل عليو إختيار
الطريقة ادلناسبة و األنشطة التعليمية اليت تساعد على تقدمي الدرس بشكل
صحيح.

( )3انظر ،تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غري تقليدية ،حفين امساعيل زلمد ،مكتبة الرشد ،الرياض -السعودية2005 ،م-40 /3( ،
.)41-42-43
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املبحث الثاني:طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.
تتعدد طرق التدريس من معلم إىل آخرفكل معلم لو طريقة تدريس خاصة ،وطرق التدريس
يستطيع اإلنسان أن يكتسبها من خالل اخلربة ،فال بد للمعلم من معرفة طبيعة ادلرحلو اليت
سيقوم بتدريسها وماتتميز بو ىذه ادلرحلو:

تعليم المرحلة اإلبتدائية:

إن تعليم األطفال مهمة ليست بالسهلة ،فإنو البد للمعلم من بذل جهد كبري ،وكذلك
إبتكار وسائل تعليمية جديدة وطرق سهلة وشلتعة كي يتمكن من توصيل ادلعلومات إىل
الطالب ،فإن الطفل يف مراحلو األوىل ميتلك قدرات عقلية بسيطةوزلدودة فالبد من تنميتها،
وجيب على ادلعلم شرح ادلعلومات بطرق تراعي قدراهتم احملدودة ،وجيب على ادلعلم أن يراعي
الفروق الفردية بني طالبو وبني قدرات كل طالب منهم على حدة،
فإن ىذا يساعدة على تنمية وتقوية القدرات العلمية والعقلية لكل الطالب.

طرق تدريس الرياضيات للصف األول اإلبتدائي:

 يشرح ادلعلم الغاية ادلطلوبة من الدرس يعرضها بفكرة سهلة وميسرة قبل بدايتو
يف الشرح ،والبد من أن يربطها بواقع احلياة لكي يتمكن الطالب من إدراك أمهيتها،
بعد ذلك يقوم بعرض أمثلة عملية يقوم هبا الطفل بشكل يومي ،حىت يتم ترسيخها يف
عقل الطالب.

 يقوم ادلعلم باستخدام طرق مشجعة لطفل ،فمن ادلعروف أن األطفال مييلون إىل
احلركو الكثرية وادللل من األشياء بسرعة ،فال بد من إبتكار وإكتشاف طرق جديدة
جلذب إنتباىو وكذلك حتفز تركيزة وإستعابة ومن ىذه الطرق مايلي:
 -3تعليق لوحات مجيلة داخل الفصل الدراسي حتتوي على األعداد وبعض
العمليات احلسابية البسيطة ادلرسومة بشكل جذاب ومبهر ،ودتييز ىذه األعداد
والعمليات بألوان مجيلة لكي جتذب إىتمام الطفل هبا.
 -2إستخدام أدوات جذابة مثل األقالم ادللونة يشرح هبا الدرس على السبورة.
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 - 1بعد إنتشار التقنيات احلديثة فيمكن للمعلم أن يشرح الدرس من خالل برامج
العرض احلديثة.
 -4إستخدام إسلوب التنافس بني الطالب ولو عدة أشكال منها:
 -3التعليم بالتحدي وادلنافسة:كإن يقوم ادلعلم بتقسيم طالب الفصل إىل
رلموعات ،كل رلموعة جتيب بإجابة صحيحة دتيز بدرجة وىكذا ،لكي يشعل
التنافس احملمود بينهم حىت يهتم كل طالب مبذاكرة الدرس والتح ري للدرس
القادم ،لكي يزيد من نقاط رلموعتة ،حيث أن ذلذة الطريقة نتائج إجيابية.
 -2التعليم باللعب :ىناك الكثري من األلعاب ادلفيدة للطفل منها:
 إستخدام الطفل للمكعبات :وعند قيام الطفل بألعب بادلكعبات ميكننا أن نقوم
معو يف عد ىذه ادلكعبات لفًتة معينة ،بعد ذلك ننتقل دلستوى أعلى من العد
ونقومبتقسيم ادلكعبات مث مجعها ،فإنو بذلك ميكنو التعرف على مفهوم اجلمع.

 إستخدام النقود ادلعدنية :فهي من األلعاب اليت جتذب إنتباه الطفل لصوهتا
وحجمها ،فيمكننا إعطاء الطفل صندوق ون ع فيو كل يوم نقد معدين ويف اليوم
التايل أي اً ن ع نقد معدين ،ونقوم بتعويدة وتدريبة على العد واجلمع مع توضيح
ذلك لو.
 إستخدام اإلسلوب التشويقي لطفل أثناء العب أو أثناء الشرح ولفت إنتباىو،
وكذلك البد من طرح األسئلة على الطفل ويًتك لو الوقت الكايف لإلجابة3 .
فيمكننا جذب الطفل للعد واحلساب بإستخدام شيء مرغوب ومف ل لدى الطفل مثالً
إذا كان الطفل جيذبة السيارات الصغرية ضل ر لو رلموعة منها ونطلب منة عدىا مث بعد
ذلك نقسمها إىل رلموعات مث نطلب من الطفل مجعها وىكذا .
( )

( )3انظر ،طرق -تدريس-الرياضيات -للصف-اإلبتدائي ،نسرين عيشhttp://mawdoo3.com ،2036/6/8 ،؛ طرق
مبتكرة لتعليم طفلك احلساب.http://cutt.us/cl7Tq ،2035/30/39 ،
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المبحث الثالث :بعض الصعوبات التي يواجها الطفل وعالجها.

تعليم الرياضيات:

يعد علم الرياضيات من العلوم اليت يواجو هبا أكثر الطالب صعوبة يف فهمها وإستيعاهبا،
ويرجع سبب ىذه الصعوبة إلحتوائها على طرق حل طويلة ،وكذلك إحتوائها على الكثري
من ادلعادالت والقوانني والرموز اليت جيب حفظها وفهمها لكي يتمكن من حل

ادلسائل بشكل سريع.

أوال :خطوات حل المسألة الرياضية.

البد من معرفة ماىي خطوات ادلتبعة حلل ادلسألة الرياضية وىي كالتايل:
 -1يقرأ الطالب ادلسألة وحتدد ادلعطيات ادلوجودة هبا.
 -2يقوم الطالب بكتابة القوانني ادلستخدمة اليت حيتاجها يف ىذه ادلسألة ،حيث أن ىذه
اخلطوة تعترب من اخلطوات ادلهمة جداً.
 -1يقوم الطالب بتطبيق القانون على ادلعطيات يف ادلسألة ويتم ذلك من خالل تعويض
األعداد يف القانون ادلستخدم.
 -4يقوم الطالب مبراجعة احلل لتأكد من عدم وجود أي خطأ.
 -5يتحقق الطالب من صحة إجابتو.

ثانيا :الصعوبات التي تواجه الطالب في حل المسألة الرياضية.

ىناك عدد من األسباب ت عف قدرة الطالب يف حل ادلسألة منها:
 -3عدم قرأءة ادلسألة بطريقة صحيحة.
 -2عدم القدرة على فهم ادلطلوب من ادلسألة بشكل صحيح.
 -1الصعوبة يف إختيار الطريقة الصحيحة ادلتبعة يف احلل.

ثالثا :طرق حل المسألة الرياضية.

من ادلعروف أن ادلسائل الرياضية ال ميكن حلها مجيعاً بطريقة مباشرة فبع ها معقد وبع ها
حيتاج اىل خطوات حل كثرية لكي يتوصل إىل الناتج ،فال بد من تنبية الطالب إىل
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أن ادلسائل الرياضية ىي أُسلوب لتفكري ،ومن ىذه الطرق:
 -3جتزئة ادلسألة الرياضية وتوزيعها إىل أجزاء.
 -2إستخدام طريقة العصف الذىين.
 -1إستخدام طريقة القياس ،ويتم ذلك من خالل مقارنة ادلسألة مبسألة أخرى مشاهبو.

صعوبة تعلم الحساب :

ىو عدم القدرة على تعلم ادلفاىيم الرياضية أو القيام بالعمليات احلسابية  ،ونستطيع أن
نقول أن الصعوبة يف أن احلساب تتمثل يف العديد من ادلشكالت كالصعوبة يف العد أو
صعوبة يف الربط بني الرموز.

من أنواع صعوبات تعلم الحساب :

 -3صعوبة يف التعلم اللفظي :جيد الطالب صعوبة يف النطق الشفهي للمسألة.
 -2صعوبة تعلم الرموز :يكون الطالب يعرف العدد بشكل عام لكن اليستطيع
دتييز الشكل الرمزي للعدد.
 -1صعوبة يف التعلم اإلصطالحي :تشري إىل وجود مشكلة يف قراءة الرموز.
 -4صعوبة يف تعلم العمليات احلسابية :وىو أن الطالب ال يستطيع أن مييز بني عملييت
اجلمع والطرح أو ال رب والقسمة.

من العوامل المؤدية إلى صعوبة تعلم الحساب لدى الطفل:

 -3عوامل فردية منها :

 ضعف القدرات العقلية لدى الطفل.
 نسبة الذكاء لدى الطفل حيث أنو اليستطيع أن يتعلم احلساب حىت ميتلك نسبة
ذكاء ال تقل عن ادلتوسط.
 عدم القدرة على اسًتجاع الشرح ادلتعلق بادلسألة الرياضية كي يتمكن من حلها
بالشكل الصحيح.
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 -2عوامل بيئية متعلقة بادلنزل وادلدرسة منها:
 قد يكون الطالب من أسرة ال هتتم مبتابعة حتصيلة ادلدرسي .
 إزدحام الصف الدراسي بالطالب شلا يؤدي إىل عدم إستخدام ادلعلم لطرق
التعليم الفردي.

عالج صعىبات تعهم انحساب عند األطفال:
ىناك العديد من الطرق اليت تستخدم لعالج صعوبات التعلم يف احلساب أو الرياضيات
عموماً ًً ،ومن ىذه الطرق:
 -3طريقة التعليم اإلجيايب للطفل :تعتمد ىذه الطريقة إىل فاعلية الطالب وقيامة باألنشطة
التعليمية ادلطلوبة.
 -2طريقة التعليم ادلسوع :حيث يطلب من الطالب بعض الطلبات منها:
 أن يقرأ ادلسألة الرياضية بصوت ٍ
عال.
 أن يقوم الطالب بتحديد ادلعطيات وادلطلوب من ادلسألة بصوت ٍ
عال.
 -3طريقة التعليم الفردي .
()1
 -4طريقة األلعاب الرياضية .
عند متابعة الطفل يف حتصيلة الدراسي فإن ىذا يسهل معرفة ادلشكلة أو الصعوبة اليت يواجها
الطفل يف دراسة العمليات احلسابية وبعد ذلك القيام بعملية عالج ىذة ادلشكلة .

( )3انظر ،طرق-تدريس -الرياضيات ،نسرين عيشhttp://mawdoo3.com ،2036/6 /8 ،؛ اساليب تدريس الرياضيات،
صالح عبد اللطيف أبو أسعد ،الشروق ،ط2030 ،3:م)386 -385 -384-381( ،؛ صعوبات تعلم احلساب عند الطفل،
.www.tbeeb.net/health /amp
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المبحث الرابع :من أهم التطبيقات لتعليم الطفل الحساب.
من الطرق ادلستخدمة لتعليم احلساب عند الطفل ،التعليم بالتقنيات احلديثة كالتطبيقات
التعليمية ومن أىم ىذه التطبيقات:

 -3تطبيق تعلم الحساب:

لعبة أطفال صغار تعلم اجلمع والطرح بسهولة وتعليم احلساب لألطفال عرب بطاقات
العمليات واأللعاب.
كيفية اللعب:
ختتارتعلم اجلمع أو تعلم الطرح أو كالمها فتحصل على عدة بطاقات فيها عمليات
ونتائجها ،فعليك تقليب البطاقات وإجياد احللول للعمليات.
شليزات اللعبة:

 -3تصميم رائع ومن العاب صغار.
 -2مستويات عديدة يف كل من عمليات اجلمع أو الطرح.
 -1تعلم احلساب بسهولة.
 -4مع لعبة الذكاء ىذه عمليات الرياضيات لن تشكل عائق لدى الطفل بعد اآلن.

 -2تطبيق تعليم الحساب لألطفال:
شليزات تطبيق تعليم احلساب لألطفال:

 -3تعلم العد بطريقة مسلية وشلتعة.
 -2تعلم طريقة اجلمع والطرح بطريقة شلتعة.
 -1تعلم طريقة ال رب والقسمة بطريقة شلتعة.
 -4تعلم قواعد الرياضيات واحلساب لتوسيع مدارك الطفل وتعليمة بالتمارين
العملية البسيطة.
 -5يقوم التطبيق بتوصيل ادلعلومة بطريقة سهلة وبسيطة مع الكثري من ادلرح.
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 -4تطبيق تعلم الرياضيات بسهولة:

ألعاب الرياضيات لألطفال تعلم العد واحلسابات وادلقارنات ،كاجلمع والطرح وال رب
والقسمة ،من خالل زلاكاة العمليات احلسابية من الصورة ،الصورة تساعد األطفال على
فهم طبيعة الرياضيات بشكل بسيط.

 -3تطبيق الصغار يتعلمون األعداد:

ىذه اللعبة تدرس األطفال األعداد وأساسيات احلسابات ،ىي رلموعة من ألعاب الرياضيات
التعليمية لألطفال.
يت من ىذا التطبيق أنشطة عديدة وبطاقات تعليمية تساعد أطفالك على التعلم بأمان تام
مع رسومات مفيدة ومجيلة ،ومن ىذه األنشطة :األعداد ،عمليات حسابية ،وغري ذلك
الكثري ،فهي وسيلة تعليمية مساعدة يف السنوات األوىل يف اإلبتدائية.

 -5تطبيق تعلم العد:
ىذا الربنامج عبارة عن زلاولة إلنشاء تطبيق جترييب يتعلم من خاللو الطفل بعض ادلفاىيم
يف الرياضيات مثل :األعداد واجلمع والطرح ،يستخدم خاصية التحرك باإلصبع والتحرك
بإستخدام القائمة.
ومن خالل معرفتنا الأىم التطبيقات صلد أن تطبيق تعليم احلساب لألطفال ىو من أف ل
التطبيقات .
فاألطفال يف مراحل اإلبتدائية يتميزون يف ىذه ادلرحلة باحلركة الكثرية ،وحب اإلكتشاف
وفحص األشياء احملسوسة ،فال بد من تتبعهم وتوجيهم ،حىت يكتسوبون ادلفاىيم وادلهارات
اليت تساعدىم يف حياهتم العلمية ،وكذلك يف مواجة ادلشكالت وحلها.
وحيث أن األطفال لديهم بعض الصعوبات يف دراسة الرياضيات عامو أو احلساب بشكل
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خاص فال بد من معرفة ادلشكلة وحلها لكي يتفوق يف دراسة فهذا يزيد ثقتو يف نفسو.
حيث أن ىناك تطبيقات تعليمية تساعد الطفل على التعلم بشكل سهل وميسر ،وال بد من
لفت إنتباىو ذلذه التطبيقات بإستخدام الطرق الصحيحة ادلناسبة.
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الخاتمة
وبعد ىذا الطرح وما استعرضناه من التعرف على األعداد والعمليات احلسابية عليها،
وكذلك الطرق ادلستخدمة يف التدريس ،نذكر أىم النتائج اليت التوصل إليها خالل
ىذا البحث:
 -3احلساب ىو علم العمليات على األعداد ،فهو من العلوم ادلهمة يف حياتنا وال ميكن
اإلستغناء عنو.
 -2البد من تعليم الطفل دلفاىيم العلميات احلسابية بشكل سهل ومبسط وبعد توضيح
العالقة بني كل عملية وأخرى.
 -1البد من إستخدام الطرق ادلبتكرة والشيقة جلذب الطفل وكذلك معرفة الصعوبات اليت
يواجها.

وختاماً:

نسأل اهلل أن نكون قد وفقنا لكشف ولو جزء يسري يف ىذا اجملال ،فما كان

من صواب فمن اهلل ،وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ،وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العادلني ،وصلوات على النيب األمني.
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فهرس اآليات
اآليـــــة

رقمها

رقم الصفحة

سورة األنفال.
(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

56

11

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ).

سورة يونس.
(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

6

8

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ).

سورة العنكبوت.
(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

11

11

ﯵ ﯶ ﯷ ).

سورة القمر.
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ) .

88

18

سورة اجلن.
( ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ).

88

5

سورة القيامة.
(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ) .

3

9
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املصادر واملراجع
 -3القرآن الكرمي.
 -2اجلرب ،معروف عبدالرمحن مسحان وآخرون ،العبيكان ،الرياض ،ط3426 ،3:ىـ-
2035م.
 -1ادلنطق الرياضي ،د/رأفت رياض رزق اهلل ،ادلكتبة األكادميية.
 -4ادلوسوعة العربية دلصطلحات علوم ادلكتبات وادلعلومات واحلاسبات ،سيد حسب اهلل
وأمحد زلمد الشامي ،ادلكتبة األكادميية ،القاىرة.
 -5اساسيات التفاضل والتكامل وتطبيقاهتا ،أ/نادية امساعيل الربقلي ،منشورات جامعة 7
أكتوبر ،ط2030 ،3:م.
 -6اساليب تدريس الرياضيات ،صالح عبد اللطيف أبو أسعد ،الشروق ،ط2030 ،3:م.
 -7تعليم الرياضيات جلميع األطفال ،أ.د /وليم عبيد ،دار ادلسرية ،ط3425 ،3:ىـ.
 -8تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غري تقليدية ،حفين امساعيل زلمد ،الرشد ،الرياض-
السعودية ،ط.2005 ،3:
 -9تكنولوجيا ونظم ادلعلومات يف ادلنظمات ادلعاصرة منظور(إداري-تكنولوجي) ،م/حيدر
شاكر و م/زلمود حسن مجعة3414 ،ىـ 2031 -م.
 -30عجائب األعداد واألرقام ،عصام الدين جالل ،الدار الثقافية3427 ،ىـ2007-م.
 -33أمناط القسمة – رياضيات خامس ،أ/عبداهلل القرين ،قناة رياضيات إبتدائي،
. http://cutt.us/lzo6
 -32ترتيب العمليات ،أ/عبداهلل القرين ،قناة(رياضيات إبتدائي)،
.http://cut.us/lzo6
 -31خصائص ال رب – خامس إبتدائي ،أ /سعيد الشلوي ،أكادميية الشلوي،
. https://tlgram.me/sareedAcademy
 -34طرق-تدريس-الرياضيات-للصف-األول-اإلبتدائي ،نسرين عيش،
. http://mawdoo3.com
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 -35طرق مبتكرة لتعليم طفلك احلساب.http://cutt.us/cl7Tq ،
 -36طريقة-القسمة ،إسالم فتحي. http://mawdoo3.com ،
-37طريقة-تعليم-اجلمع-لألطفال ،االء اجلالد. http://mawdoo3.com ،
 -38طريقة-سهلة-للقسمة ،رندا مصطفى. http://mawdoo3.com ،
 -39صعوبات تعلم احلساب عند الطفل،
.www.tbeebenet/health/214/amp/
 -20فوائد-الرياضيات-يف-حياتنا ،سارة زقيبة ،موضوعhttp://mawdoo3.com ،
.
 -23مفهوم-الطرح-يف-الرياضيات ،ساجدة أبو صويhttp://mawdoo3.com ،
.
 -22مفهوم-عملية-ال رب ،ساجدة أبو صوي.http://mawdoo3.com ،
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فهرس احملتويات
الـموضـ وع

رقم الصفحة

اإلىداء.

2

ادلقدمة .

1

التمهيد.

6

الفصل األول :األعداد الطبيعية والعمليات عليها.

7

ادلبحث األول:تعريف األعداد الطبيعية والعمليات عليها.

8

ادلبحث الثاين :مجع األعداد وطرحها.

9

ادلبحث الثالث :ضرب األعداد وقسمتها.

33

ادلبحث الرابع :ترتيب العمليات احلسابية.

31

الفصل الثاين :طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.

35

ادلبحث األول :أىداف تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.

36

ادلبحث الثاين :طرق تدريس الرياضيات للمرحلة اإلبتدائية.

38

ادلبحث الثالث :بعض الصعوبات اليت يواجها الطفل وعالجها.

20

ادلبحث الرابع :بعض أىم التطبيقات لتعليم الطفل احلساب.

21

اخلادتة.
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فهرس ادلصادر وادلراجع.
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فهرس اجملتويات.
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