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األنشطة احلديثة وتدريس الرياضيات
أ.د /شريين صالح عبد احلكيم
أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات ،كلية البنات
جامعة عني شمس ،مرص
ملخص
تعد حرية النشاط مكون أسايس لتحقيق هبجة التعلم ومتعته لدى األطفال ،لذا يصبح
االهتامم بالنشاط واألنشطة حمل تقدير واهتامم يف مؤسسات إعداد املعلم وتدريبه ،وتستعرض الورقة
احلالية األنشطة احلديثة يف تدريس الرياضيات ودورها يف تنمية قدرات الطفل وامكاناته ومهاراته
الرياضية ،سواء األنشطة الصفية واألنشطة الالصفية ،من خالل توظيف املشغوالت اليدوية،
واألحاجي واأللغاز املنطقية والرياضية سواء اللفظية أو املصورة .وتتناول أيض ًا توظيف تطبيقات
التعلم اإللكرتوين ومنها لغات الربجمة لألطفال ،والروبوت التعليمي "اليدويات اإللكرتونية"
وايضاح أمهية علم الروبوت ودوره يف تنمية قدرات الطلبة اإلبداعية.
الكلامت الداللية :األنشطة التعليمية ،الروبوت ،اليدويات اإللكرتونية ،لغات الربجمة لألطفال.
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Abstract:
Freedom of activity is an essential component to achieve the joy of learning
and for children, so the interest in activities becomes appreciated and interested in the
institutions of teacher preparation and training. This paper reviews the Modern
activities in the Mathematics teaching and its role in developing the child's abilities,
Mathematical abilities and skills, by employment of Manipulatives, handicrafts,
riddles and logical and mathematical puzzles, whether verbal or nonverbal. The paper
also reviews the e-learning applications, including the programming languages for
children, the educational robot "electronic Manipulatives" and shed light on the
importance of robot science and its role in developing the creative abilities of
students.
Key Words: Educational Activities, Robotics, Electronic Manipulatives, programing
Language for Childs.

https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.6
227
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /شريين صالح عبد احلكيم
املجلد ( )1العدد (2018 )1م

مقدمة:
لألنشطة دور هام يف الربط بني املواد املتعلمة وتطبيقاهتا يف واقع احلياة وهناك أنشطة تستهدف
املفاهيم املتعلمة يف الدرس وتكون مصاحبة للموضوع ،أنشطة أخرى تستهدف جممل ما تعلمه
الطالب من خربات رياضية وتعمل عىل تنمية املهارات الرياضية واملنطقية لديه ،قد تناسب بعضها
امكانيات الفصل الدرايس وتعرض فيه " أنشطة صفية" ،يف حني حتتاج البعض منها اىل جتهيزات أو
معمل حاسب " أنشطة غري صفية “.

أوال :مشغوالت يدوية باستخدام الرياضيات
مهارات حرفية بالقص واللصق حيث يستعني الطالب باألدوات اهلندسية والقوانني
واملفاهيم الرياضية يف تصميم أشكال هندسية من الورق او الكارتون او الصلصال وتكوين ورسم
صور أو جمسامت.
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ثانيا :األحاجي واأللغاز املنطقية والرياضية
يف بداية االمر جيب ان نوضح ان ما يقوم به الرجل الريايض هو عمل إنساين قد حيقق فيه
نجاح هائل وقد حيقق فشل ومن االشياء التي يندهش هلا الشخص العادي ان يتطرق الريايض اىل
موضوعات تتسم بالرتويح والتسلية ويف هذا اجلانب نحاول ان نوضح اىل اي مدى يمكن ان تسهم
األحاجي وااللغاز الرياضية بفاعلية ومتيز يف ابراز إثراء املواقف التدريسية.
حيث ان االحاجي و االلغاز تقوم عىل اساس حتدي مستوى ذكاء التالميذ قليال فيعملون
هبمة ونشاط من اجل الوصول اىل احللول الصحيحة فاذا حتقق ذلك فاهنم يشعرون بالبهجة والفرح
واالرتياح وعىل الرغم من ان االلغاز واالحاجي الرياضية ال يصلح تقديمها اىل التالميذ بطيء التعلم
فانه يمكن للمدرس ان يقدم بعض االحاجي ولكن بعد تبسيطها واعادة صياغتها لتكون يف صورة
العاب تربوية أيضا ليست االلغاز حكرا عىل الطلبة االذكياء ولكن تفكري الطالب غري املتفوقني فيها
يؤدى اىل تنمية خرباهتم ومهاراهتم الرياضية وتأهليهم حللها مستقبال ،ويقسم املدرس التالميذ يف
الفصل اىل جمموعات بحيث تتمثل فيها مجيع نوعيات التالميذ (الذكي – املتوسط – حتت املتوسط –
املتدين) وعند تقديم االلغاز واالحاجي بعد تبسيطها يقول املدرس للتالميذ دعونا نلعب سويا
ويشجع مجيع التالميذ عىل ممارستها وبالطبع جيب ان يكثف املدرس جهود يف كل جمموعة ليحقق
نجاحا يكون دافعا له يف الدراسة وللمشاركة يف حل االلغاز و االحاجي خالل الربع من االخري من
احلصة برشط ان يتم ذلك مرة واحدة عىل االقل كل اسبوعني وينبغي ان خيتار املدرس احلصة املناسبة
التي يقدم فيها االحاجي بذكاء حيث يتوافق موضوع الدرس مع طبيعة وكينونة االلغاز.
ومنها ما هو لفظي كتايب ومنها صور ورسوم
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أمثلة عىل اللفظي
 وردة يف وسط بحرية كل يوم تكرب الضعف بعد مرور مائة يوم غطت البحرية بالكامل يف أي
يوم كانت تغطي نصف البحرية فقط؟
 كتاب صفحاته مرقمة من  100 :1كم مرة ظهر الرقم  2يف اعداد الصفحات
 عددان متتاليان جمموعهم  51فام هي؟
 سمكة ثلثها يف الطني وربعها يف املاء  ....واخلارج منها  30سم  .......فكم سنتيمرت طوهلا
 عددان إذا أخذت من األول واحدا وأضفته إىل الثاين ،أصبح الثاين ضعف األول ،وإذا
أخذت من الثاين واحدا وأضفته إىل األول تساوي العددان فام مها العددان؟
 عدد مؤلف من آحاد وعرشات (أي بني  10و )99آحاده تساوي مربع عرشاته ومعكوس
العدد يساوي ضعف العدد األصيل مضاف ًا إليه .15

أمثلة عىل الرسوم
 ما هو عدد املثلثات يف الشكل التايل:
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 ما هو الشكل املناسب الذي جيب اختياره من بني  d ، c، b ،aيف كال مما يأيت:

ثالث ًا :لغات الربجمة لألطفال
تعتمد منظومة عمل لغات الربجمة عىل القدرات املنطقية واحلسابية يف املقام االول والعمل هبا
ينمي الذكاء يف هذه املجاالت ونظرا لصعوبة التعامل مع لغة برجمة بالنسبة لناشئ فقد طورت بعض
الرشكات لغات برجمة خاصة بالطفل سهلة يف كتابتها وفهمها ولتحميسه للعمل هبا ادخلوا هبا
امكانيات كبرية يف تصميم االلعاب احلاسوبية ،ويمكن ان متارس يف معمل احلاسب باملدرسة او
بمعاونة الوالدين يف املنزل.
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رابع ًا :الروبوت التعليمي "اليدويات اإللكرتونية"
خمترب مدريس متخصص بتعليم علوم الروبوت وربطها مع العلوم االخرى يقوم عىل مبدأ
تدريب الطلبة واملعلمني حول كيفية تصميم وبرجمة الروبوت وادخاله يف املناهج واستخدامه يف
التعليم وذلك من خالل استخدام اجلانب التطبيقي للمفاهيم املتعلمة يف الرياضيات والفيزياء
والعلوم والتكنولوجيا .ويتم عقد برامج تدريبية للمعلمني والطلبة تتضمن:
 تصميم روبوتات بأشكال خمتلفة يتعلم الطلبة من خالهلا امليكانيكا واهلندسة واإللكرتونيات.
 تعليم لغة برجمة يستطيع الطالب من خالهلا كتابة الربنامج وتنفيذه بنفسه وبشكل واقعي.
 ربط علوم الروبوت بالرياضيات والعلوم وامليكانيكا والتكنولوجيا واهلندسة من خالل امثلة
حيه.
 تنفيذ مشاريع كاملة حقيقية قابلة للتنفيذ واالستخدام يف احلياة العملية.
أمهية علم الروبوت ودوره يف تنمية قدرات الطلبة اإلبداعية:
 تشجيع التعلم التعاوين والعمل ضمن فريق.
 تشجيع وتنمية مهارات العمل اليدوي.
 تشجيع اسرتاتيجية التعلم املبني عىل املرشوع.
 تنمية وتعزيز مهارات التفكري لدى الطلبة (اإلبداعي ،الناقد ،املتعدد ،حل املشكالت.)....
 االهتامم بالبحث العلمي (االستقصاء ،املالحظة ،التجربة ،التحليل).
 إطالق اخليال العلمي االبداعي حلل املشكالت.
 بيئة مشجعة لتطبيق الطلبة ملبادئ العلوم والرياضيات والربجمة يف عملية حل املشكالت التي
تتضمن التصميم والرتكيب.
 تطوير مهارات االتصال والعرض وعمل الفريق واملشاركة والتعاون.
 اكساب الطلبة ملهارات تساعدهم يف حل املشكالت املستقبلية يف حياهتم.
 حتفيز الطلبة لالكتشاف والتعلم عن طريق العمل.
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خامتة:
ما استعرضته الورقة احلالية ،عن األنشطة احلديثة يف تعليم الرياضيات ،سواء اليدوية أو
اإللكرتوني ة ،لن يستطيع تفعيلها ودجمها يف املنهج الدرايس إال معلم متمكن يعمل يف بيئة تعليمية
حمفزة ،ولعلها تكون اضاءات عن نقاط للبحث والدراسة بشكل متعمق يستفيد منها املعلمني
واملعلامت لتعليم جيل جديد سيصبح الروبوت أقرب له مما نظن.
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