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Abstract 

The research aims to identify the effect of active of learning 

on the achievement , mathematical thinking and retention effect of 

the first year intermediate school students in mathematics through 

verifying the following  hypotheses :     

 •There is no statistically significant difference at (0.05) level of 

significance between the achievement mean scores of the 

experimental group who were taught by using active learning and 

the control group who were taught by using the traditional method 

in mathematics. 

   • There is no statistically significant difference at (0.05) level of 

significance between the mean scores of the experimental group 

and the control group who were taught by using the traditional 

method in the mathematical thinking test. 

 •There is no statistically significant difference at (0.05) level of 

significance between the achievement mean scores of the 

experimental group who were taught by using active learning  and 

the control group who were taught by using the traditional method 

in the retention of learning effect test . 

The population of study includes the students of the first 

intermediate grade in Anbar Province and the teaching material 

includes the first five chapters of the prescribed textbook of 

mathematics for the academic year (2011 - 2012). 

The study is limited to the first three levels of Bloom's Taxonomy 

in the cognitive domain (memory, understanding and application). 

The sample of the study consists of 56 students of Al-taliea 

Intermediate School for Boys ,The sample are chosen intentionally 

and distributed into two groups, experimental and control group. 

Each group contains 28 students . Both groups were equalized on 

the mathematical thinking test , age, previous knowledge and 

previous achievement in mathematics, intelligence and parents 

education qualification . 

The researcher has prepared two tests, the achievement test which 

includes 50 items and the mathematical thinking test which 

includes 40 items, Then the two tests were verified in reliability 

and validity as well as other psychometric features. 
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The researcher has used  statistical means the like t-test for two 

independent samples in data analysis by using " Excel" and 

statistical package system (spss ). 

The results of the study : 

 •There is statistically significant difference at 0.05 level of 

significant between the achievement mean scores of the 

experimental group who were  taught mathematics by using active 

learning and the control group who were taught by using traditional 

method and it was in favor of the experimental group. 

•There is statistically significant difference at (0.05) level of 

significant between the mean scours of mathematical thinking test 

between the students of the experimental group who were  taught 

mathematics by using active learning and the control group who 

were taught by using traditional method and it was in favor of the 

experimental group.  

•There is a statistically significant difference at 0.05 level of 

significant between the mean scores of retention of learning effect 

of the experimental group who were  taught mathematics by using 

active learning and the control group who were taught by using 

traditional method and it was in favor of the experimental group.  

In the light of the results of the research, the researcher presented 

the following recommendations: 

 •The use of active learning by faculty members in public education 

in subject teaching matters in general and mathematics in 

particular. 

  • Paying attention to teacher training on using active learning 

method in teachingby the general directorates of provincial 

education  within the program of teacher training . 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

   َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا 

   اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر

 

 صدق اهلل العظيم

 

 11 :من اآلية ،سورة المجادلة
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 لمشرفإقرار ا
 

 

التفكير م النشط على التحصيل و اثر التعل)الموسومة  األطروحةشهد بأن إعداد هذه أ
والمقدمة  (م في مادة الرياضيات لدي طلبة المرحلة المتوسطةالرياضي وبقاء اثر التعل

سانت كليمنتس شرافي في جامعة قد جرى بإ (فريد عمر محمود)من قبل الطالب 
 .الدكتوراه في طرائق تدريس الرياضاتات نيل شهادة وهي جزء من متطلبالعالمية 

 .وألجله وقعت
  

 

 

 :التوقيع                                                            

 عباس ناجي عبداالمير  .د :االســـم                                                         

 أستاذ  :المرتبة العلمية                                                          

 1035/   :      /التأريخ                                                               
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 م اللغويإقرار المقوِّ
 

 

اثر )والموسومة  (فريد عمر محمود ) األطروحة المقدمة من قبل الطالب اشهد بأن 
م في مادة الرياضيات التفكير الرياضي وبقاء اثر التعلالنشط على التحصيل و  مالتعل

قد تم تصحيحها من قبلي وبذلك تكون جاهزة للمناقشة . (لدي طلبة المرحلة المتوسطة
 .قدر تعلق األمر بالسالمة اللغوية

 

     

   

 

 

 :عالتوقي                                                           

  عمر ثابت يوسف الجبوري. د :االســـم                                                          

 أستاذ مساعد: المرتبة العلمية                                                           
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م العلمي  إقرار المقوِّ
النشررط علررى التحصرريل والتفكيررر م اثررر الررتعل)اشهههد بههأن األطروحههة الموسههومة بههه 

المقدمهة ( م في مرادة الرياضريات لردي طلبرة المرحلرة المتوسرطةعلالرياضي وبقاء اثر الت
الههم مجلههس جامعههة سههانت كليمنههتس العالميههة وهههي (  فريررد عمررر محمررود) مههن   الطالههب 

وقههد ( طرائههق تههدريس الرياضههيات)جههزء مههن متطلبههات نيههل درجههة الههدكتوراه  فلسهه ة التربيههة 
 .دتها صالحة من الناحية العلميةوج

 
     
 
 

 :التوقيع                                             
 :  االسهههم                                              

 : المرتبة العلمية                                       
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 :أهدي هذا الجهد المتواضع إلى 

من غمرني بعطفه وحنانه                            

 ..  المتدفق

                                                                                                  

 والدي اجالاًل
 .. العين الساهرة التي ماغفلت لحظة                      

                                                                                 

 والدتي حبًاواعتزازًا

 ..               الشموع المضيئة                     

                                                                               

 اخوتي واخواتي

              ..  فلذات االكباد                      

زوجتي                                                         

 وعرفانًا واوالدي وفاء
 

 ...مع خالص حبي وتقديري ...
 الباحرررث               

 

 اإلهداء
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متنانشكر و   ا 
 

سبحان اهلل وبحمده وعهدد للقهه ورضها ن سهه وزنهة عرشهه ومهداد كلماتهه يتحهتم علهي   
ه أن أتوجه بالشكر والدعاء إلم اهلل سبحانه وتعالم علم ما أمدني بهه مهن بآالء اهلل وفضل

الصبر والقدرة علم التحمل إلنجاز ههذه األطروحهةو وأن يتقبهل منهي ههذا العمهل المتواضهع 
راجيههام منههه التسههديد والتوفيههق لمهها فيههه رضههاه فهههو ولههي المههلمنينو وأصههلي وأسههلم علههم سههيد 

 . ومن تبعه إلم يوم الدين الللق محمد وعلم آله وصحبه وسلم
ويلزمنههي الواجههب أن أتقههدم بالشههكر الجزيههل الههم األسههتاذ الههدكتور عبههاس نههاجي عبههد  

األمير إلهتمامه الهدائم ونصهائحه السهديدة وتوجيهاتهه القيمهة وتوصهياته الصهائبة فهي إعهداد 
لههم األطروحههة فجههزاه اهلل ليههر الجههزاء وبههارك فههي عمههره لينهههل مههن وعائههه العلمههي طلبههة الع

 .واألدب
لههم كههل مههن أعههانني ولههو   كمهها أتقههدم بههوافر الشههكر إلههم كههل يههد أسههدت لههي مسههاعدة وا 

 بكلمة طيبة  
كما يتقدم الباحه   بالشهكر والتقهدير للمقهومين اللغهوع والعلمهي  لت ضهلهما بمراجعهة  

 .األطروحة علميام ولغويام 
براء لمها أبهدوه مهن كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لألساتذة المحكمين والل 

 .مالحظات قيمة حول االلتبارات 
 
 الباحث  

                                       



 12 

 ملخص البحث
التحصهيل والت كيهر الرياضهي وبقهاء  أثر الهتعلم النشهط فهي: إلم معرفة هدف البح 

متوسههط فهي مههادة الرياضهيات مهن لههالل التحقهق مههن ثهر الهتعلم لههدى طلبهة الصهف األول الأ
- :ةصحة ال روض اآلتي

  بهههههين متوسهههههط درجهههههات ( 0...)ال يوجهههههد فهههههرق ذو داللهههههة إحصهههههائية عنهههههد مسهههههتوى
بطريقههههة الههههتعلم الرياضههههيات درسههههون الههههذين ي موعههههة التجريبيههههةالمج تحصههههيل طههههالب

فهههي مهههادة  المجموعهههة الضهههابطة الهههذين يدرسهههون بالطريقهههة التقليديهههة طهههالبو النشهههط 
 .الرياضيات 

 بهين متوسهط درجهات التبهار ( 0...)ية عنهد مسهتوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائ
الرياضههههيات درسههههون الههههذين ي موعههههة التجريبيههههةالمج رياضههههي بههههين طههههالبالت كيههههر ال

المجموعهههههة الضهههههابطة الهههههذين يدرسهههههون بالطريقهههههة  طهههههالببطريقهههههة الهههههتعلم النشهههههط  و 
 . في مادة الرياضياتالتقليدية 

  متوسهههههط درجهههههات بهههههين ( 0...)ال يوجهههههد فهههههرق ذو داللهههههة إحصهههههائية عنهههههد مسهههههتوى
بطريقههههة الههههتعلم الرياضههههيات درسههههون الههههذين يوعههههة التجريبيههههة المجم طههههالبتحصههههيل 
طريقههة التقليديههة فههي التبههار المجموعههة الضههابطة الههذين يدرسههون بال طههالبو النشههط 
 .في مادة الرياضيات  (بقاء اثر التعلم) م الملجلالتعل

 و األنبهاركهز محافظهة متوسهط فهي مر ال ولالصهف األ طهالبب مجتمع البحه تحدد        
 المعتمههد تالرياضههيامههن كتههاب  لمسههة األولههمالتههي تتضههمنها ال صههول ال الرياضههياتمههادة 

والمسههههتويات الثالثههههة األولههههم مههههن تصههههنيف بلههههوم فههههي  ( 0.10 – 0.11) للعههههام الدراسههههي
 (.التذكر وال هم والتطبيق)المجال المعرفي

ووزعههت  وقصهديام لتيهرت أ  لبنهين الطليعهة لمتوسهطة طالبهام مهن  05عينهة البحه  مهن ت تكونه
 .ام في كل منهماطالب( 02)الطالبالضابطة وعدد و تجريبية  إلم مجموعتين

التبهههار الت كيهههر الرياضهههي والعمروالمعلومهههات السهههابقة : تهههم تكهههافل المجمهههوعتين فهههي 
 .والتحصيل السابق في الرياضياتو الذكاءو والتحصيل الدراسي لألبوين



 13 

ن مهههههن أعهههههد الباحههههه  التبهههههارين األو   فقهههههرة واآللهههههر للت كيهههههر ( .0)ل تحصهههههيلي تكهههههوم
ن مهههن  فقهههرة و وتهههم التحقهههق مهههن بعهههض أنهههواا الصهههدق والثبهههات وكافهههة ( .0)الرياضهههي تكهههوم

 .األلرى السايكومترية اللصائص
 . بياناتفي تحليل اللعينتين مستقلتين تم استلدام الوسائل اإلحصائية  االلتبار التائي 

 وكان من نتائج البحث

 بههين متوسههط درجههات تحصههيل ( 0...)ذو داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى  يوجههد فههرق
 درسههههههون بطريقههههههة الههههههتعلم النشههههههط  وطههههههالبالمجموعههههههة التجريبيههههههة الههههههذين ي طههههههالب

التجريبيهة المجموعهة المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية ولصهال  
 .في مادة الرياضيات

  بين متوسط درجات التبار ( 0...)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
درسون بطريقة التعلم المجموعة التجريبية الذين ي ببين طال الت كير الرياضي
طريقة التقليدية ولصال  الالمجموعة الضابطة الذين يدرسون ب بالنشط  وطال
 .في مادة الرياضيات التجريبيةالمجموعة 

  درجههات تحصههيل بههين متوسههط ( 0...)يوجههد فههرق ذو داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى
 طههههههالبدرسههههههون بطريقههههههة الههههههتعلم النشههههههط  و المجموعههههههة التجريبيههههههة الههههههذين ي طههههههالب

) فهي إلتبهار الهتعلم الملجهل المجموعهة الضهابطة الهذين يدرسهون بالطريقهة التقليديهة 
 .في مادة الرياضيات التجريبيةالمجموعة ولصال  ( بقاء أثر التعلم 

 :باح  التوصيات اآلتية ال قدمفي ضوء النتائج التي تملض عنها البح  
  فهههي تهههدريس الهههتعلم النشهههط  التعلهههيم العهههاماسهههتلدام أعضهههاء الهيئهههات التدريسهههية فهههي

 .بوجه لاص رياضياتالمواد بوجه عام ومادة ال
  المههههديريات العامههههة لتربيههههة المحافظههههات بتههههدريب المدرسههههين علههههم  ضههههرورة اهتمههههام

يب المدرسهههههين تههههدر ضههههمن برنههههامج اسههههتلدام أسههههلوب الههههتعلم النشههههط فهههههي التههههدريس 
 .والمعلمين
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 ثبت المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ع-ط مللص البح 
 م-ك ثبت المحتويات 
 م ثبت المالحق
 ن ثبت الجداول
 س ثبت االشكال 

 س ثبت الملططات
 11 -3 تعريف بالبحث ال/ الفصل األول

 0 مشكلة البح 
 0 أهمية البح 

 10 ف البح اهدأ
 15 فرضيات البح 

 15 البح حدود 
 11 تحديد المصطلحات

 55-14 إطار نظري/ الفصل الثاني
 00 النظرية البنائية

 05 النظرية البنائية والتعلم النشط
 71  استراتيجيات التعلم النشط

 72 إستراتيجية العصف الذهني
 00 حل المشكالتاستراتيجية 

 07 الت كير الرياضي
 55-55 دراسات سابقة/ الفصل الثالث

 05 التعلم النشط: المحور األول
 .1 الت كير الرياضي:المحور الثاني 
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  الموضوا
 20 مناقشة الدراسات السابقة

 27 اإلفادة من الدراسات السابقة
 .11-22 إجراءات البحث/ الفصل الرابع

 25 التيار التصميم التجريبي 
 .5 وعينته مجتمع البح   
 .5 تكافل المجموعات 

 55 لضبطاجراءات ا
 85 مستلزمات البحث 

 ..1 ادوات البح  
 ..1 االلتبار التحصيلي  

 1.0 التبار الت كير الرياضي
 1.1 الوسائل اإلحصائية 

 115-111 اتفسيرهعرض النتائج و /الفصل الخامس

 110 عرض النتائج
 110 اللاصة بالتعلم النشط والتحصيل البعدع والملجلالنتائج : أوال

 110 اللاصة بالتعلم والتحصيل البعدع الملجل لنتائجت سير ا

 115 (اللاصة بالت كير الرياضي)عرض النتائج. ثانيام 

 115 الت كير الرياضياللاصة بت سير النتائج 
 112 االستنتاجات
 112 التوصيات

 115 المقترحات
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 316-310 المصادر 

 101 المصادر العربية 

 177 المصادر االجنبية

 .15-171 مالحقال
  b - c ملخص البحث باللغة االنكليزية 

 
 358-315 المالحق

العمر الزمني ، ) درجات مجموعتي البحث في ( 3)ملحق 
اختبار الذكاء ، التفكير الرياضي ، درجات التحصيل السابق ، 

 (المعرفة السابقة في الرياضيات 

172 

 175 (  لمعرفة السابقةا)فقرات االختبار تعليمات االجابة ل( 1)ملحق 

 105 اختبار التفكير الرياضي ، الصيغة النهائية ( 1)ملحق 

 100 مفتاح التصحيح الختبار التفكير الرياضي  ( 4)ملحق 

               االهداف السلوكية ، مستويات بلوم ( 5)ملحق 
 (التطبيق  – الفهم  –التذكر )

105 

 155 اسماء الخبراء ( 6)ملحق 

 151 الخطط التدريسية ( 5) ملحق

 115 بار التحصيلي النهائي تاالخ( 5)ملحق 

 125 مفتاح التصحيح الختبار التحصيلي ( 8)ملحق 

 .15 مفتاح التصحيح الختبار المعرفة السابقة( 30)ملحق 
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 جداولثبت ال
 الصفحة الموضوع

 07 جميع االحتماالت الممكنة لبعدي المستطيل( 3)جدول 
 20 (التعلم النشط)جمالي الدراسات السابقة  إ( 1)جدول 
 25 للتفكير الرياضيإجمالي الدراسات السابقة  (1)جدول 
 .5 والمستبعدين والعدد النهائي لعينة البحث طلبةالعدد الكلي لل( 4)جدول 
 51 باألشهر الزمني العمر لمتغير التائي واالختبار والتباين الحسابي المتوسط (5)جدول 

 السابق التحصيل لمتغير التائي واالختبار والتباين الحسابي لمتوسطا( 6)ل جدو
  لرياضياتل

50 

 السابقة المعرفة لمتغير التائي واالختبار والتباين الحسابي المتوسط (5)جدول 
 للرياضيات

57 

 50 البحث لمجموعتي  الذكاء لمتغير التائي واالختبار والتباين الحسابي المتوسط (5)جدول 
 50 فكير الرياضيتختبار الال التائي واالختبار والتباين الحسابي المتوسط (8)جدول 

التجريبية )مستويات التحصيل لآلباء، وعدد كل مستوى لمجموعتي البحث (30)جدول 
المحسوبة والجدولية، ودرجة الحرية، ( 1كا)بعد اإلدماج، وقيمة كاي ( والضابطة
 الداللة ى ومستو 

55 

 51      البحث مجموعتي طالب على الرياضيات مادة حصص توزيع (33)جدول 
 1.1  مستويات األهداف في الفصول ونسبها(: 31) جدول 
 1.0 (ختبارية االالخارطة ) جدول المواصفات توزيع (: 31) جدول
نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط تحصيل المجموعتين التجريبية ( 34 )جدول 

 االختبار التحصيلي البعدي والضابطة في
110 

نتائج االختبرار الترائي للفررق برين متوسرط تحصريل المجمروعتين التجريبيرة ( 35 )جدول 
 البعدي المؤجلوالضابطة في االختبار 

110 

للفرررق بررين متوسررط تحصرريل المجمرروعتين التجريبيررة نتررائج االختبررار التررائي ( 36)جرردول 
 البعدي الرياضي التفكير والضابطة في اختبار

115 
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 األشكالثبت 
 الصفحة الموضوع

 01 ملروط التعلم ( :1)شكل 
 05 نموذج البناء العقلي لحل المشكالت عند جيل ورد(  0)شكل 

 05 نموذج بنية حل المشكالت ( 7) شكل 

 25 التصميم التجريبي لعينة البح (: 0)شكل 
 117 بطةمعدل التحصيل للمجموعتين التجريبية والضا( : 0)شكل 

 
 
 مخططاتثبت ال

 الصفحة الموضوع
 70 م التقليدي والنشطالمدرس في التعلالمقارنة بين دور ( 1)مخطط 
 71 استراتيجيات التعلم النشط ( 0)ملطط 
 01 العوامل الملثرة في تعلم أسلوب حل المشكالت (7)ملطط 
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 الفصل األول  
 التعريف بالبحث 

 مشكلة البحث
تعهههد الرياضهههيات مهههن أحهههد  المهههواد التهههي يعهههاني  منهههها الطلبهههة فهههي انل هههاض مسهههتوى       

عنهد انعقهاد تثهار الشهكوى مسهتمرة  إذو تحصيلهم فيها وينظرون إلم الرياضيات نظرة سلبية
تنهال الشهكوى مهن مدرسهي الرياضهيات بعهدم إفسهاا المجهال إذ  و اآلباء والمدرسين مجلس

لهههر يهههتهم فهههي الجانهههب اآلو  و لههههم بمناقشهههة الحلهههول وتقبهههل اآلراء ومتابعهههة واجبهههاتهم اليوميهههة
المدرس الطلبة بالتقصير في األداء وعدم تمكنهم من السيطرة علهم مبهادأ أوليهة وأساسهية 

باحهه  مههن لههالل لبرتههه فههي التههدريس أن الطلبههة اعتههادوا علههم ويضههيف الو فههي الرياضههيات
ير صهيغة سهلال معهين موجهود فهي الكتهاب يل هق يبحي  لو أراد المدرس تغ الح ظ والتلقين

 .الكثير من الطالب في حله
تعليم الرياضيات يواجه اتجاهات سلبية وعزوفام وتدنيام في التحصيل وقصورام فهي  إن      

نسمع مهن أللبيهة مدرسهي  إذو إلم آلر بشكل واض  ومل ت للنظر نقل المعرفة من سياق
الشهههكوى المسهههتمرة مهههن وجهههود التهههذمر و  :  الرياضههيات فهههي لقهههاءات أثنهههاء الهههدورات التدريبيهههة

 و متابعهههة دراسهههة الرياضهههيات واالنتبهههاه للهههدرس علهههمفهههي مسهههتوى إقبهههال الطهههالب إنل هههاض 
ذين لههيس قليههل مههن الطههالب الهه ل عنههد عههددنتههائج التحصههي و  وتههدنيوظهههور مالمهه  الملههل

وبهأن دورههم يتمثهل فهي  و يرون بأن تدريس الرياضيات عبارة عن محاضرات روتينية مملة
استعدادهم لاللتبارات المدرسية من لالل ما يهتم نقلهه مهن لهالل السهبورة إلهم الهدفتر دون 

 المدرسههههون يعبههههر و و أن يكههههون لهههههم علههههم مسههههبق مهههها الموضههههوا ومهههها الهههههدف مههههن دراسههههته
ولاصهة  وفهي جميهع المراحهل التعليميهةضعف الطلبة فهي دراسهة الرياضهيات  ضوا جليم بو 

ههههههذا  وويهههههدرك ذلهههههك األههههههل والمشهههههرفون والتربويهههههون الرياضهههههيون متوسهههههط الالصهههههف األول 
وهنالهههك  و الضهههعف يظههههر بوضهههوا فهههي الحسهههاب المبنهههي علهههم األعهههداد والعمليهههات عليهههها

درسهين الم اليب أسه طرائهق و ا ربمها إلهمأسباب كثيرة ومتداللهة لههذا الضهعف يعهود بعضهه
 و قههوم علههم التمههرين والتكههرار دون معنههم وفهههم ومعرفههة واعيههةت تههيفههي التههدريس وال ةالمتبعهه

همههال  و علههم اإلجههراءات والمهههارات الميكانيكيههةلبههة ممهها يههلدع إلههم اقتصههار اعتمههاد الط وا 
همال الت كير والتأمهل و دون معنهم لهيآيم بشهكل واالكت هاء بح هظ الحقهائق والم هاه و ال هم وا 
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الجميلهههيو )و ودراسهههة ( 1:   0..0 و الحيهههالي)ههههذا مههها أيدتهههه دراسهههات عهههدة منهههها دراسهههة
-1:   5..0الكنههههانيو )و  ودراسهههة (7-0:   5..0الكنعههههانيو )و  ودراسهههة (1:  0..0

الطهههالب فهههي مهههادة الرياضهههيات والمتمثهههل ضهههعف  و كمههها أيهههدت ههههذه الدراسهههاتوليهههرهم ( 0
دريس طرائهق التهه إلهمالتهدني  أسههبابههذه الدراسهات  تعهز وقههد  شهكل عهامبتهدني تحصهيلهم ب

طلبهههة التسهههتثير دافعيهههة القهههد فمعظهههم ههههذه الطرائهههق  و درسهههونليهههر ال عالهههة التهههي يتبعهههها الم
ثههارة وعههدم إ و بههل علههم العكههس مههن ذلههك تثيههر فههيهم الرتابههة والملههل  مو نشههاطهو  وحماسهههم

لمشههكلة رياضههية   طلبههةظههه عنههد مواجهههة الوهههذا مهها نالح و الت كيههر فههي دروس الرياضههيات
نالحهظ انهه يلتلهف  يل ق الكثير منهم فهي حلهها  التستغرق سوى لطوات معدودةو  معينة

دراسههات مهها أيدتههه   و وهههذافههي اللطههوات العقليههة التههي يتبعههها ليههره للوصههول إلههم حههل لههها
 و (...0 و مشهكور)يب الت كيهر الرياضهي منهها دراسهة في أسال ضعف   أقرت بوجودألرى 

المرحلههة  الطلبههة فههيتبهاين و ( 0..0 و السههوداني)  ودراسههة و  (0..0 و الشههرا) و دراسهة 
 الت كيههههر يمثههههل أحههههد جوانههههب اللبههههرة الرئيسههههة  و  رلههههم أنالمتوسههههطة فههههي الت كيههههر الرياضههههي

ن فهي مواجهتهها أحيانها مهديف ي كل موقف يواجه األفراد كثير من المشكالت معتللطالبو  
وبنههاء علههم ذلههك يحتههاج هههلالء إلههم تنظههيم ومنهههاج علمههي    رفههي لحلهههاعلههم اللههزين المع
لتنميههة أفكههارهم علههم نحههو سههليم لمعالجههة جميههع المواقههف الحياتيههة التههي  دقيههق يكههون منطلقههام 

 . أم مجتمعة وبأية صورة كانت ترض سبل نجاحهم سواء أكانت من ردةتع
                                       (0:  1555 و الحارثي)                                                     

الضههههعف لههههدى الكثيههههر مههههن الطلبههههة فههههي  بوجههههود  (0.11الكبيسههههيو ) كههههذلك أيههههدت دراسههههة
الكثيهر مهن مواضهيعها فضهال عهن عهدم  بوعهن عهدم قهدرتهم السهتيعا رياضياتتحصيلهم لل

فضهال عهن و  كيهر والتحليهلتمكنهم في أساسيات تلك المادة وضعف القدرة عنهدهم علهم الت
ظههههور عهههادات ليهههر مألوفهههة فهههي اآلونهههة األليهههرة تتمثهههل بمشهههكالت عهههدم جديهههة الطلبهههة فهههي 
المههذاكرة واالهتمههام بالدراسههة وزيههادة نسههبة التههدريس اللصوصههي وانل ههاض التحصههيل ومههن 

فالرياضهيات   للمهذاكرة بهل التركيهز والت كيهرو بينها دروس الرياضيات التهي ال تحتهاج  فقهط
فههإذا لهههم يههتقن الطالهههب الهههتعلم و م السهههابقي يعتمههد الهههتعلم الالحههق علهههم الههتعلضههوا تراكمهههمو 

فالمعرفهة و نه سيواجه صعوبات في ال هم ما يبنم عليهه مهن موضهوعات جديهدةإف و السابق
 و الرياضهههية واإللمهههام بأساسهههياتها وتطبيقاتهههها مطلهههب ضهههرورع لكهههل فهههرد مهههن أفهههراد المجتمهههع
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والدقههة فههي  و تسهههم فههي تنميههة أسههاليب متنوعههة فههي الت كيههر فضههال عههن كونههها مههادة فكريههة
الكبيسهههيو )تنظهههيم  واسهههتلدام أسهههاليب التلطهههيط فهههي حهههل المشهههكالت مالتعبيهههر والقهههدرة علههه

0.11   :525. )                                                                                       
 : السلال اآلتي  لذا يصوغ الباح  مشكلة بحثه ب

هررل يررؤثر الررتعلم النشررط علررى التحصرريل والتفكيررر الرياضرري وبقرراء اثررر الررتعلم فرري مررادة 
 األول المتوسط ؟الرياضيات لدى طلبة 

 
 أهمية البحث

ز العصههههر الههههذع نعههههيا فيههههه بسههههرعة التطههههور والتغيههههر حيهههه  يعتبههههر االن جههههار يههههمتي      
وفي  و مات التطور في عصرنا الحاضرمن أهم س والتطورات التقنية المعاصرة  المعرفي

وكهههان مهههن نتهههائج ههههذا التسهههارا   و والرياضهههيات بشهههكل لهههاص التكنولوجيهههامجهههال  العلهههوم و 
 ةوالتطههههور التقنههههي والمعرفههههي أن انعكههههس بشههههكل كبيههههر وواضهههه  علههههي المجههههاالت التعليميهههه

علههي وتقنههي اثههر إيجابهها  مههن تقههدم علمههي وثقههافي اومهها طههرأ عليهههوأسههاليب التربيههة والتعلههيم 
لههذا فههإن الحاجههة  المجتمههع بجميههع ملسسههاته العلميههة والبحثيههة وملسسههات العمههل الملتل ههة 

والك يلههة  وأسههاليب الههتعلم  أسههاليب التههدريسعمليههة تطههوير وتحههدي  وتجديههد فههي  ملحههة إلههم
عههداد كههوادر بشههرية فاعلههة تواكههب هههذا التطههور المتسههارا فههي المعرفههة والمعلومههة بتنشههئة  وا 

نتجة ومشهاركة ومسهاهمة فهي دفهع عجلهة التقهدم والرقهي بمعهارفهم وعلمههم والتقنية وكوادر م
 .وعملهم

 (2:   2..0و بن سعود ) 
 المعلومهات والمعهارف فهي ةالمتالحق اتلذا فإن متطلبات هذا التطور السريع والتغير       

  ومجههاالت الحيههاة الملتل ههة ثههورة االلتراعههات تتطلههب ضههرورة توظيههف هههذه المعلومههات فههيو 
 علهههههومال مجههههاالت  ك عههههن طريههههق مواكبههههة التطههههورات السهههههريعة والمتالحقههههة فههههي شههههتموذلهههه

فهههو يمههس والههدعوة إلههم أن يكههون التعلههيم نشههطام فعههاالمو  التههدريس  ومنههها مجههال  ووالمعرفههة
 البنائيهة النظريهة الطالهب نشهاط تليهد التهي النظريهات مهنو  و هامهام مهن حيهاة اإلنسهان ام نبهجا

 شهلص فلكهل بداللهه يلزنهها التهي اللاصهة بتكهوين معارفهه يقهوم الطالهب بهأن تهرى والتهي
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 أو فهردى بشهكل إمها بن سهه معرفتهه نيكهو   الطالهب وأن  ويمتلكهها التهي اللاصهة معارفهه

 .ولبراته السابقة الحالية معارفه علم بناء مجتمعي

 ( 7-0:   5..0الناقةو والعيدو  )                                                             
 أساسههام لعههدد مههن الطههرقد لقههد ظهههرت فههي السههنوات األليههرة عههدة فلسهه ات حديثههة تعهه      

 ومن هذه ال لس ات ال لس ة البنائية والتي تشتق منها عهدة طهرق و المستلدمة في التدريس
وتقهههوم عليهههها عهههدة نمهههاذج تعليميهههة متنوعهههة تههههتم بهههنمط بنهههاء المعرفهههة ولطهههوات  و متنوعهههة
ف هي   والبنهائيال كهر القهائم علهم فلسه ة  نموذج التعلم البنهائي ن هذه النماذج وم .اكتسابها

العقهههود القليلهههة الماضهههية ظههههر ال كهههر البنهههائي كنمهههوذج قهههوع جهههدام فهههي بنهههاء المعرفهههة لهههدى 
طلههب المعرفههة  دويعهه و و ال كههر البنههائي يعتمههد علههم التقيههيم الههذاتي وعلههم النشههاط الطلبههةو 

م ال كههر البنههائي فههي بنههاء المعرفههة المبعثههرة لههدى ال ههرد فههي قالههب وكههذلك يسههه امو دائمهه ام تعلمهه
إلهههم  أن البهههاحثين يحتهههاجون إلهههم فكهههر  أدبيهههات الموضهههوا  شهههيرو حيههه  تمعرفهههي متماسهههك
فهههال كر البنهههائي  لهههيس مجموعهههة مهههن األفكهههار المجهههردة حهههول المعرفهههة  و متماسهههك وواضههه 
 : 2009 )لتعليميهة الجيهدةفكهر واقعهي فهي الممارسهات اههو بهل فحسهب والوجهود اإلنسهاني 

p. 39  Gordon, ) . 
  العههالم النمسههاوع جههان بياجيههه ديعههو   ووقههد رافههق هههذا التحههول ظهههور النظريههة البنائيههة    

Jean Piaget  مهههن أكبهههر علمهههاء الهههن س فهههي العصهههر الحهههدي  وواضهههع اللبنهههات األولهههم
القائل أن عملية المعرفهة تكمهن نظرية المعرفة وهو  كان شديد االهتمام بمبح  إذ وللبنائية

والنظريهة البنائيهة نظريهة مهمهة فهي عمليهة الهتعلم   وموضهوا المعرفهة في بناء أو إعادة بناء
وههي  و لصوصهام فهي تعلهيم العلهم و حي  تعمل علم توجيه وتطهوير طهرق التعلهيم الجديهدة

أربعرررة  وهنرررام مميرررزات. وكثيهههر مهههن أسهههاء ههههذا ال ههههم  و نظريهههة تعلهههم ولهههيس نظريهههة تعلهههيم
تطبيهق و إيجهاد اإلدراك أو ال ههم الملهالف و اسهتلالص المعرفهة السهابقة :   للبنائية وهري

 Baviskar , 2009معرفة انعكاسات ذلك علهم التعلهيم و المعرفة الجديدة والتعليق عليها

: p. 541) ) . 
وتلكهد علهم الهتعل م ذع المعنهم , ونشهاطه أثنهاء عمليهة الهتعل م الطالهب علم البنائية تركزو   

التههي  األنشههطةالههدور النشههط والمشههاركة ال اعلههة للطلبههة فههي  مههن لههالل و القههائم علههم ال هههم
 .  ومعارفهم العلمية بهدف بناء م اهيمهم و ايليدونه

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Gordon+Mordechai%22
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 ن تلكههههد بههههأن الطههههرق المثلههههم إلعههههداد       النظههههر الحديثههههة للعديههههد مههههن المههههربي ةن وجهههههإ      
ونجهاحهم فههي القهرن الحهادع والعشههرين مرههون بملهزونهم المعرفههي الشهامل المتههدفق  الطلبهة

وهههذا بلهالف النظههرة  و مهع حسهن تههوظي هم وتطبهيقهم لههها فهي حههل المشهكالت حههين حهدوثها
 و أمهها  الجديههد لههبو الطاالتقليديههة إلههم التعلههيم للتمييههز بههين العناصههر التههي يجههب أن يتعلمههها 
 الطالهبولذلك لم يبهق  و فهو أن النظرية البنائية تلكد علم أهمية التعلم من لالل السياق

وال بههد مههن تطههوير ن سههه بن سههه  و جامههدا بههل ال بههد أن يكتسههب الم ههاهيم والمعرفههة المتجههددة
ع حهل وبذلك يسهتطي و ومت اعال معه ومع اآللرين و ليبقم في  عالم متجدد ويبقم مستمرا
   ,p. 2 .(Artino : 2008)مشاكله الواقعية  في مهام ذات مغزى 

يجههد بصههورة عامههة والرياضههيات بصههورة لاصههة اليههوم  علههومال واقههع تعلههيم  فههيالمتأمههل و     
شكوى عامهة فهي كثيهر ال قد تكون هذهو  علم مستوى القطر العراقيو  واقع لير مرضأنه 
هنهههاك انتقهههادات توجهههه إلهههم ف ولهههذلك   وة منههههاحتهههم المتقدمهههالعربيهههة واألجنبيهههة دول الهههمهههن 

فهههي عصهههرنا الحهههالي ومهههن أهمهههها التركيهههز علهههم المعلومهههات كههههدف  رياضهههيات تهههدريس ال
ال لسهه ة  فههال تههزال وق التقليديههة فههي التههدريسائههسههتلدام الطر إمههن لههالل  هاأسههاس فههي تدريسهه

علههم ترتكههز علههم العامههة للمدرسههة ودورههها فههي المجتمههع وأهههداف التربيههة والتعلههيم ورسههالة الم
 أن ومهن المالحهظ و عملية نقل وتوصيل المعلومات بدل التركيهز علهم توليهدها واسهتعمالها

و وعههههدم فقههههط  تتركههههز حههههول الجانههههب المعرفههههي لمدرسههههي الرياضههههياتلممارسههههات الصهههه ية ا
 و ق العلههم وأسههاليبه علههم الههرلم مههن أهميتههها فههي مراحههل التعلههيم كافههةائهههتمههام بتأكيههد طر اإل

تلكههد علههم الحقههائق والم ههاهيم فههي  رياضههياترفههة العلميههة المقترحههة فههي كتههب الكمهها أن المع
لرياضهيات الضهعف لهدى اال يل م علم أع مهن يهدرس مهادة  إذ أصب  و صورتها النهائية

الكثيههر مههن الطلبههة فههي تحصههيلهم للمههادة وفههي عههدم قههدرتهم اسههتيعاب الكثيههر مههن مواضههيعها 
ادة وضهههعف القهههدرة عنهههدهم علهههم الت كيهههر فضهههال عهههن عهههدم تمكهههنهم فهههي أساسهههيات تلهههك المههه

للرياضههيات  ليههر المرضههية األسههباب الكامنههة وراء الصههورة دوقههد يكههون مههن أحهه و والتحليههل
جافههة تركههز علههم  للطلبههة وأسههلوب تنظيمههها حيهه  تقههدم أحيانهها بطريقههة هههو طريقههة تدريسههها

يجعهل الطالهب وههذا مها  و فتبدو كأنها شيء مصطنع ال عالقة له بهالواقع  والتلقين والح ظ
لصوصهام أن الرياضهيات ال تقهدم و  علهم أنهه ال يهرى لهها فائهدة تجنهم فضهالم  و يستصهعبها

ات الرياضهيبهل تقهدم  و علهم شهكل حهل لمعادلهة أو حسهاب لتكامهل اليومية ن سها في الحياة
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يهههتم تيجهههة لهههم ن كهههل المنطهههق الرياضهههي أشهههد صهههرامة حيههه  يهههرفض والمنطهههق  علهههم شهههكل
 استنباطها

 (.05:   2..0و الكبيسي)
علههم النمههاذج التقليديههة فههي  نتيجههة االعتمههاد و الرياضههيات فههي تههدريس  مشههكلةوهنههاك      

 نموذج التعليمي السائد فشل في حل كثيهر مهن مشهكالت تهدريس اإلف و التعليم دون الحديثة
 علهههم أن الطريقهههة المثلهههم لتحسهههين تعلهههيم  الرياضهههيات مدرسهههوايت هههق لهههذلك و  الرياضهههياتو 
وتطههويره ال يمكههن أن تههتم إال مههن لههالل اسههتلدام المههنهج العلمههي القههائم علههم  الرياضههيات
وهههذا عامههل م قههود فههي   واسههتلدام العقههل فههي حههل المشههكالت  و البحهه  والتجريههبالنشههاط و 

المهواد العلميهة  تهدريس فهي الحهالي التدريسهي واقهعإذ أن ال رياضهياتو التعلهيم التقليهدع لل
 علهم تعتمد التدريس طرق مازالت إذ  واألهداف مع اشميتم ال (العلوم والرياضيات)لاصة

 والطلبهة   والصهف فهي الثقهل مركهز ههو الهذع  و المهدرس بواسهطة  مدارسهنا فهي التلقهين

 فهالمهم  والمدرسهي الكتههاب فههي يوجههد مهها كهل ح ههظ ويحههاولون  ويسههتمعون  وسهلبيين

 .(.00:    1..0و البوهي)وال هم الصحي  والبح  الت كير طريقة وليس  والمعلومات
االهتمههههام بعلههههوم  متطلبههههات القههههرن الحههههادع والعشههههرين ازداد فههههي اآلونههههة األليههههرةلو نتيجههههة 

االهتمهههام بمهههادة وقهههد أوصهههت النظريهههات التربويهههة الحديثهههة  المسهههتقبلو  ومنهههها الرياضهههياتو 
و  فضههالم علههم مراحههل تطههور النمههو ال كههرع للمههتعلم الرياضههيات وتطويرههها و تنظيمههها مبنيههام 

وتلكهههد تبنهههي وسهههائل حديثهههة فهههي التهههدريس والتقليهههل مهههن اتبهههاا  يم المحتهههوى منطقيهههام عهههن تنظههه
التعلهيم )     فهي  بموقهع متميهزتعلهيم الرياضهيات  حظهمويو  الطرائق المعتادة في التهدريس

 وفالرياضهههيات ب روعهههها واحهههدة مهههن المكونهههات األساسهههية ألع مهههنهج مدرسهههي و (المدرسهههي 
تعتمهههد علهههم المنطهههق و الت كيهههر مسهههتلدمة سهههرعة ( حههه  طريقهههة للب) ذلهههك ألنهههها بطبيعتهههها 

 .بديهة وسعة الليال ودقة المالحظةال
 (15:  1550 و سالمة) 

إنهههها تعهههرف بم تهههاا  إذ و العلميهههة األساسهههية مهههادة الرياضهههيات مهههن أههههم المهههواد دتعههه      
اسههتلدام الرياضههيات إلههم مههواد كههان يظههن لههيس لههها  وفههي العصههر الحههدي  امتههد و العلههوم
فالرياضههيات دللههت إلههم . والعلههوم االجتماعيههة والتربويههة مثههل اللغههة و قههة بالرياضههياتعال

لهههم العلههوم االجتماعيههة والتربويهههة مههن بهههاب  الدراسههات اللغويههة مهههن بههاب التمثيهههل اللغههوع وا 
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فلقههد أصههبحت الرياضههيات مههادة أساسههية فههي كههل حقههل مههن حقههول  و حصههائياإل التحليههل
لهههف فههي الكميههة والنوعيهههة مههن حقههل إلهههم حقههل معرفهههي ولكهههن الحاجههة إليههها تلت و المعرفههة
فهههال لرابهههة أن يكهههون نصهههيب مهههادة  لهههذا (10-11:   0.11لهههوان و وعو الكبيسهههي)آلهههر

فهي  ةيقهل عهدد الهدروس فهي المرحلهة المتوسهط ال إذ و الرياضيات كبيرا في جهدول الطالهب
 و تعلههم أهميههة مههادة الرياضههياال يوجههد لههالف و  االسههبواالعههراق عههن لمسههة حصههص فههي 

ومهن  و والنوعية فهي منهاهج الرياضهيات لطهالب التعلهيم العهام ولكن اللالف هو في الكمية
 و القههائمين علههم التعلههيم علههم تطههوير هههذه المنههاهج بصههورة مسههتمرة المالحههظ حاليهها حههرص

وههذا مها حهد  فهي  و التعديالت المتتالية والمتسهارعة للمنهاهج بهين حهين وآلهر لما نرى من
وذلههك سههعيا لتههها مهن تغيههر الكتههب وأبهدلت القههوانين باللغههة االنكليزيهة تي والتهه 5..0األعهوام 
 ولكن من األشهياء الملحوظهة ههي اسهتمرار نسهب الرسهوب العاليهة و األفضل للطلبة لتقديم

فمقهررات الرياضهيات الملتل هة   والرياضهيات مقارنهة بالنسهب األلهرى لبقيهة المهوادفي مهادة 
التههي يراهها الههبعض ههي األقهل تشههويقام واألضهعف عنههد  التعليميهة دون ليرهها مهن المقههررات

دراك عالقاتههها المجههردة وظهههور فههروا الرياضههيات  طالبنهها فههالطالب يعههانون فههي فهمههها وا 
الت اعههل مههع حضههارة اإلنسههان مههن  محات المعرفههة جعلتههها أكثههر قههدرة علههسهها الجديههدة فههي

تربههوع ال يمكههن التطبيقههات فههي جميههع مجههاالت الحيههاة فالرياضههيات مقههرر علمههي و  لههالل
 عن المجتمع فتعليم وح ب الرياضيات أصب  ضرورة ملحة وهناك عهدة أسهئلة تطهرا عزله

 األههههداف األساسهههية مهههن تهههدريس مقهههرر فهههي الرياضهههيات   فهههإذا كانهههت يمههها هههه  ون سهههها

 المقهرر حتهم يصهل إلهم ىلب ملمام بم هردات وأساسهيات محتهو ااألهداف هي أن يكون الط

اإلنسهان وأههم  ت اعل هذا المقرر مهع حضهارة مدىيوله لإلبداا و الت كير الصحي  وتنمية م
 هل تعطي المقررات الحالية ال رصهة لممارسهة طهرق الت كيهر  ومجاالت تطبيقه في حياتنا

وأهميتهها فهي  أثر الرياضهيات مهارات في حل المشكالت والتعرف علالسليمة واكتساب الم
علهي الجوانهب المعرفيههة المجهردة التههي  ام قاصههر والزال تههدريس الرياضهيات   وتطهوير المجتمهع

ن ههذه مهإمكانيات التطبيق العملي في الواقع وههذا يجعلهه ين هر  ىمد ال يحس الطالب فيها
 الجافة التي ال يشعر معها بأنها تنمي فيه أع جانب من جوانب اإلبداا ويتلرج المقررات

بواقهع حياتهه  بالرياضهيات وي قهد تمامهام العالقهة التهي ينبغهي أن تربطهه لمدرسهةالطالهب مهن ا
لهوانو وعو الكبيسهي) نظهرة مسهتقبلية معلهتهدريس الرياضهيات عتمهد يأن لهذا وجهب   والعلمية
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ومن واقهع مها يحهد  حولنها مهن تقهدم علمهي وتكنولهوجي فيجهب علينها أن   و(15:   0.11
ال سنلسههر نعههد أبنائنهها مطلوب أن تطههور منههاهج الفهه الكثيههر والكثيههر لمواجهتههه باسههتمرار وا 

كبيهههر فهههي إعهههداد اإلنسهههان مهههن لهههالل نمهههو اللتسههههم بهههدورها   وتهههدريس الرياضهههيات وطهههرق
مههارات وأسهاليب الت كيهر الملتل هة لهدى  نمهووههي أفضهل وسهيلة ل للطلبهةو العقليهة  القدرات
ة المعبهرة و بهذلك تكهون الرياضهيات ههي اللغهنمو قدراتهم علم الكشف واالبتكارو  و  الطلبة

 . مهارات الت كير الرياضي   سيماعن الت كير اإلنساني وال
بت ههورد و    وAusbelاوزبههل    وHunterهنتههر )مههنهم كثيههر مههن التربههويين وقههد أكههد 

Betford   ) علم مهارات الت كير ههو مهن مسهلولية العهاملين  الطلبةإلم أن تعليم وتدريس
ههها إلههم ن تسههعم التربيههة مههن لاللولية المنههاهج التربويههة التههي يجههب أفههي التربيههة ومههن مسههل 

 لهم التكيهف مهع المتغيهرات المتجهددة بمهارات أساسية في الت كير لتساعدهم ع الطلبةتزويد 
القههههدرة علهههم الت كيههههر  نمهههاءضههههرورة و .                          ( 2:   1..0و الشهههياب)

رفههة ألهميتههه لل كههر ولعههدم االسههتغناء عنههه فههي عمليههات اكتسههاب المع الطلبههةالرياضههي عنههد 
                                                  . ت وصنع القراراتوحل المشكال

 (                                             1:    7..0و  العديني)
حتههههم  و رى أن جميههههع الههههدول أصههههبحت تتجههههه إلههههم االهتمههههام بعلههههوم المسههههتقبلنهههه ومههههن هنهههها

ال تتللهف لتواكهب التقهدم و بعد يهوم  تستطيع مواجهة التحديات والمستجدات التي تتزايد يومام 
 تهدريس توجيهه نهادوا بضهرورة قهد التربهويين أن وكهل دولهة عهن ليرهها مهن الهدول المتقدمهة

  ونمهوهم لمسهتواهم ولصهائص ومناسهبة  وطلبهةلل الجوانهب متكاملهة لبهرات يهوفر بمها العلهوم
 مت هت  يكهن ا لهممه يبهدا أن طالهبلل يمكهن ال إنهه حي  ؛ ومشكالتهم بحاجاتهم الصلة ووثيقة

 وال و والعمهل المسهتمر  والسهليم الت كيهر مهن تمكنهه التهي واالتجاههات المههارات لديهه  وال كر

 النشط بن سه     التعلم بممارسة إال ذلك يكون
 ( .11:   7..0سالمةو )

 فنشهاط  والهتعلم أثنهاء ونشهطام  مشهاركام  الطالهب يكهون عنهدما فهاعالم  يكهون الهتعلم نإ      

لبنهاء  جوهريهام  أمهرام  يعهد العارفهة الهذات نشهاط أنو   والهتعلم عمليهة فهي جوهريهام  أمهرام  عدي الطالب
 وواحهدام  شهيئام  والمعرفهة الطالهب نشهاط أن اعهدوا  قهد البنائيهة منظهرع بعهض إن حتم  والمعرفة

 . إذ إن المعرفة هي نشاط الطالب
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 (7 :5..0و حسن وزيتون زيتون )                                         
 كمها الصه ية المناقشهة في نشاطام  أكثر منه مشاركام  ويجعل الطالب علم يركز النشط التعلم 

 الطالهب يمهن  الهتعلم مهن النهوا ههذا وفهي  وعمليهة الهتعلم لهالل الطالهب موقهع علهم يركز أنه

 وموجهه كمهدرب المعلهم يعمهل إذ ؛ المبهادرة الذاتيهة مهن المزيهد منهه ويتوقهع وااللتيهار حهق

 ؛ تعاونيهة والطالهب المعلهم بهين تكهون العالقهة وهنها وللمعرفهة نهاقالم  يكهون أن مهن بهدالم  ولهتعلمل
 للطالهب السهماا أهميهة علهم مع التأكيهد والتعلم مسلولية تحمل في معام  اشتراكهما لالل من

 . تعلمه الشلصية لتجارب والضبط التنظيم من قدرام  يتولم بأن
  (7:   1..0و ساءو الر  )                                                        

االتجاههات  كأحهد و والعشهرين الحهادع القهرن بدايهة مهع النشهط بهالتعلم االهتمهام زاد قهد  
 البد النشط التعلم يحد  ولكي  والتعلم عملية في البالغ األثر لها والتي  والمعاصرة التربوية

 مها لهالل مهن الهتعلم أثنهاء بالهدور اإليجهابي طالهبال فيهها يقهوم  ونشهطة تعلهم بيئهة مهن تهوافر

 . يةأنشطة علم أو عقلية أو عملية أو يدوية أنشطة من به يقومون
 (.101:   0..0و عبدالوهاب)

 الرياضيوالنشاط واإلبداا  للت كير ام لصب مجاالم  دتعيرى الباح  أن الرياضيات       
يبدأ في اللعب  رد بالورقة والقلم و فبمجرد أن يمسك ال و لممارسة األنشطة من لاللها

من دها يكتشف أشياء و معلومات لم تكن معلومة لديه فيعقد باألرقام و العمليات 
و لكنها لم   ليره و قد تكون مثل هذه االستنتاجات قد اكتش ت من قبل  و اكتشافاته
و ائلةوي را بها وينظر إلم الرياضيات نظرة مت  فإنه ينسب ذلك إلم ن سه وتصل إليه

يذكر في احد المرات وفي موضوا قابلية القسمة وأعطم لهم   فمن لالل تدريس الباح 
إذا كان مجموا أرقامه تقبل  3يقبل العدد القسمة علم ) 3قابلية العدد القسمة علم الرقم 

بعدها أراد والذ يضرب لهم بعض األمثلة لتثبيت المهارة والم هومو  (3القسمة علم 
وكان و 7لقسمة علم ويلتبرون قابليتها لالطلبة بن سهم بعض األعداد  الباح  أن يمارس

بعدها فاجئني  احد الطلبة و  مراتب 5الطلبة فرحين بعملهم وقد جربوا أعداد متكونة من 
نا يا أستاذ اكتش ت قاعدة جديدة ال توجد في كتابنا وهي  :  بقوله وا 

فإن  9ام عدد ما يقبل القسمة علم إذا كان مجموا أرق :   9القسمة على قابلية العدد 
 9يقبل القسمة علم  989العدد جربت فعلم سبيل المثال  و 9العدد يقبل القسمة علم 
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و هو عدد يقبل القسمة علم  98سنجدها  989و لو جمعنا أرقام العدد  و 19فناتج ذلك 
ن وعندما تأكدت من الموضوا طلبت م   فهل هذا ممكن  ووهكذا مع كل األعداد و 9

حتم كثير من الطلبة قالوا اليوم نذهب للبيت ونجرب و كل الطلبة أن يحيوه ويص قوا له
 .بأن سنا اكتشافات ألرى

ن الرياضههيات مههن صههنع العقههل البشههرع بههأ علههم المههدرس وأثنههاء تدريسههه أن يطلههع طلبتههه  
 موممكههههن تههههزداد ثقههههة الطلبههههة بأن سهههههم وبههههأمتهو وكيههههف سههههاهم أجههههدادهم ورجههههال أمههههتهم بههههها

ومنهههذ األزل  (بهههالد وادع الرافهههدين)م بهههال لر واالعتهههزاز لمههها يلبهههروهم أن بالدهههه ونعر ويشههه
نصهيب الهوافر فهي بنهاء العلهم اللههم  يقة ولصوصها البهابليين الهذين كهانكانوا ذا حضارة عر 
القيمهة المكانيهة والعمليهات الحسهابية و سهنة قبهل المهيالد (...0)مهن  أكثهرفقد عرفهوا ومنهذ 

والمتتاليههات العدديههة والهندسههية كمهها تههم العثههور علههم ألههواا  و والتكعيبيههةوالجههذور التربيعيههة 
طينية تتضمن معرفة بلواص مثلثات قائمة الزاوية شبيهة بنظرية فيثالورس أع تسهبقها بهه 

قههوانين جبريههة إليجههاد مسههاحات المضههلعات  واعرفههو و كههذلك عرفههوا المسههاحات وعههام ..11
ضالا والمعين والهدائرة وحجهوم المستطيل ومتوازع األل  والمربع و المعروفة اليوم مثل المث

و  وال زالههت مثلثهها بعههض األشههكال المجسههمة مثههل االسههطوانة  والموشههور والملههروط والهههرم
 :  1..0الكبيسههيو  )البغههدادع محههط أنظههار و اإلعجههاب فههي ترتيههب األعههداد وتناسههقها   

 :  كما في اآلتي  ( 020
 

 مثلثا البغدادي
1 2  =1 

2
 2  =1+3  =4 

3 2  =1+3+5  =9 
4
 2  =1+3+5+7  =11 

5 2 =1+3+5+7+9  =25 
6
 1  =3+1+5+5+8+33  =16 

1 3  =1 
2
 3  =3+5  =8 

3 3  =7+9+11  =27 
4
 3  =13+15+17+19  =14 

5 3  =21+23+25+27+29  =125 
6
 1  =13+11+15+15+18+43  =136 
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اط الطهالب ومشهاركتهم وفهاعليتهم ب نيت المناهج الحديثة للرياضيات علم أسهاس نشه      
تهيئهههة المواقهههف التعليميهههة  فهههيوأصهههبحت وظي يهههة المعلهههم األساسههية تتمثهههل   وأثنههاء التهههدريس

توجههه الطههالب نحههو اكتشههاف الم ههاهيم والعالقههات الرياضههية ونحههو اكتسههاب المهههارات  التههي
القههائم  االبتعههاد قههدر اإلمكههان عههن األسههلوب المعتههادو   والرياضههية وتطبيقههها بشههكل صههحي 

واالقتراب بن س القدر من االستلدام  و علم نموذج العرض المباشر للمعارف والمعلومات
  وإطهههار مههها يسهههمم بالتهههدريس القهههائم علهههم الهههتعلم النشهههط فهههي و لألنشهههطة الرياضهههية الهههواعي

 والعشههرينو  الحههادعالقههرن  فههيمههع معطيههات التطههور  اوتربوياتهههتتجههاوب الرياضههيات  لكههيو 
يقتصر نسيجه علم مجموعة من القواعهد  الذع و التقليدعع عنها رداءها أن عليها أن تلل

حيهه  يههرون فيههها لابههة مههن الرمههوز   وتعههانم عزوفههام مههن معظههم الطههالب التههي و والقههوانين
 و منطوقاتها وأساليب دراستها وامتحاناتهها فيت رهق الطالب  و والصيالات الجامدة المجردة

ثباتهههات لمههها يهههراه  و لهههها بالحاسهههباتعمليهههات معقهههدة يسههههل إجرا فهههيوتشهههغله  وفهههم بهههراهين وا 
ممها يجعهل  و وفم إجابات عن أسئلة لهم يسهألها أحهد و أحيانام واضحام وال يحتاج إلم برهان

الكثيهههر مهههن الطهههالب ال يشهههعرون ب ائهههدة حاضهههرة أو مسهههتقبلية لمههها يدرسهههونه وال يسهههتمتعون 
 . ( 7 :  1552 ووليم  )بها منطقيأو  عقليأو  ذهنيبجمال 
ههههو تعلهههم قهههائم علهههم اسهههتلدام األنشهههطة الرياضهههية و  الهههتعلم النشهههطيهههرى الباحههه  أن و     

 و درجة عالية من التحكم واللصوصهية طالبتوفر لل التيو محتواها ومستواها فيالمتنوعة 
مكهن مهن ويو  يهدة أو محهددة بشهكل سهابقليهر مق و وتكسبه لبرات تعليمية م توحة النهايهة

س ال عههال للرياضههيات نظههرام العتمههاده علههم المشههاركة اإليجابيههة مههن التههدري لاللههه أن يحقههق
 . النشاط العديد من أوجه في لطلبةجانب ا
فالنشههاط  و التعليمههيالموقههف  فههيعلههم وجههود حيههاة  طلبههةتههدل المشههاركة اإليجابيههة للو       

 الهذعط وتأكيهدام علهم أهميهة النشها و العملية التعليمية ويبعهدها عهن اللمهول فييب   الحياة 
و فاللليهة النشهطة نشهطة بالحيهاة   ويكاد يعادل الحيهاة أو علهم األصه  يعهادل عمهل الحيهاة

 فهيلاملة من توقف عمل الحياة فيها  النشاط ههو عمهل الحيهاة  و الللية اللاملة في حين
 .هربيب النشاط والحركة نتاج والوعي وكل بنية حية

 (000 :  1550و عثمان)  
لتعلم النشط مبدأ من أهم مبادأ التعلم ال عال يتعلق بنشهاط الطالهب تراعم أساليب ا      

يجابيتههه عمليههة الهههتعلم أفضهههل دائمهههام مهههن االسهههتقبال  فهههياالشهههتراك النشهههط للطالهههب  وههههو و وا 
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 والمشهاركة العمهل عهن طريهق الرياضهيات الطلبهة  بهها يهتعلم طريقهة أفضهل أنو  والسهالب
 المسهائل وحلهول الرياضهية األفكهار مناقشهة فهي المشهاركة فضهال عهن األنشهطة فهي ال عالة
 و المسهائل علهم تحتهوع الرياضهيات طبيعهة ألن وذلهكو األصهيلة أفكهارهم عهن والتعبيهر
 االهتمام األكبهر يحتل األمور تلك علم التركيز يجعل مما الرياضية والقوانين و والم اهيم
 فهإن وبالتهالي طهالبال واسهتيعاب فههم لتحسهين وذلهك و الرياضهيات فهي الرئيسهي والتركيهز

 الطهالب يسهاعد تعاونيهة جماعيهة بطريقهة الرياضهية والقهوانين الحقهائق وفههم المسهائل حهل
 ويجعلههم و اللطهأ أثنهاء بهالحرج الشهعور وعهدم و األفكهار وتهدفق و الجمهاعي الت كير علم

ضه اء الرياضهية والم هاهيم والحقهائق المسهائل تلهك فههم علهم متعهاونين  األمهان مهن جهو وا 
 و المسهائل وفههم العمهل فهي لالنلهراط جيهدة فرصهة الضهع اء  الطلبهة يجهد كمها  وليميالتع
 طرائق من طريقة باعتبارها متزايدام  اهتماما تالقيالنشط  التعلم طريقة بأن القول يمكن لذا

 وزيهادة اإليجابيهة اتجاههاتهم وتنميهة الطلبهة تحصهيل رفهع فهي ل اعليتهها وذلهك التهدريس
علمههههون الرياضههههيات بشههههكل أفضههههل عههههن طريههههق العمههههل والمشههههاركة فههههالطالب يتو  نشههههاطهم
ويجهههب علهههم المعلهههم أن يشهههجع  و تتهههي  لههههم تطبيهههق مههها يتعلمهههوه التهههياألنشهههطة  فهههيال عالهههة 

وحهههل المسهههائل وأن يكل ههههم بهههين  ومناقشهههة األفكهههار الرياضهههية فهههيالطهههالب علهههم المشهههاركة 
 .ياتالحين واآللر بأعمال تستدعم اإلبداا أثناء دراستهم للرياض

 (  5:   7991أبو زينةو )  
 طلبههةن ههدرة اسههتلدام أسههاليب الههتعلم النشههط سههببام مههن أسههباب كراهيههة بعههض ال دوتعهه
بكههم كبيههر مههن المسههائل والتمههارين  طلبههتهميغرقههون  درسههينأن بعههض الم ونجههداتو للرياضههي

كمههها   وأفكهههار مح هههزة مناسهههبة أعوال تقهههدم لههههم  و شهههيئام لههههم يال تعنههه التهههيالروتينيهههة الجافهههة 
علهههم طلبهههتهم وال يشهههجعون  و علهههم حهههل المسهههائل والتمهههارين بطهههرق معينهههة هميصهههر بعضههه

مما يحجب عنهم الكثيهر مهن  و أو ابتكار طرق حل لاصة بهم و حلول جديدة فيالت كير 
 . دراسة المادة فياإلبداا  وبالتاليفرص الجدة واألصالة 

 : وبإمكان الباحث أن يلخص أهمية بحثه بالنقاط اآلتية  
وهههههي معرفههههة , يعههههالج البحهههه  مشههههكلة أساسههههية تواجههههه معظههههم مدرسههههي الرياضههههيات .1

بحيه  يسهتطيع الطالهب , ق الملتل ة لتقديم مادة الرياضياتائإمكانات وفاعلية الطر 
 .اكتساب المعرفة الرياضية وتطبيقها في مواقف ألرى
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, رسههناقههد تههلدع نتههائج البحهه  إلههم تقههديم طريقههة للتههدريس للمدرسههين والمدرسههات بمدا .0
وتحسهههههن مهههههن تحصهههههيل الطلبهههههة فهههههي , ترفهههههع مهههههن ك هههههاءة العمليهههههة التعليميهههههة عامهههههة

 .الرياضيات

تنظههيم المههادة العلميههة فههي   الههتعلم النشههططريقههة  البحهه  يتنههاول إسههتلدام ألن نظههرام   .7
القههائمين نجههاا اسههتلدامها فههي هههذا البحهه  قههد يشههجع إمكانيههة فههإن , تههدريسأثنههاء ال

اسهتلدامها فهي تنظهيم المهادة الرياضهية علهم ياضيات الر  علم الدورات التدريبية في
 .التدريس ومناقشتها أثناء التدريبفي 

رفههد العمليههة التعليميههة فههي قطرنهها العراقههي بمهها يسههتجد مههن أسههاليب وطرائههق تههدريس  .0
 .حديثة

 

 : أهداف البحث  
 :  يهدف البح  الحالي إلم معرفة 

  .في مادة الرياضياتوسط ول المتفي تحصيل طلبة الصف األ التعلم النشطأثر  .1

فهي مهادة ول المتوسهط طلبهة الصهف األ الت كير الرياضي لدىفي  التعلم النشطأثر  .0
 .الرياضيات

فههي مههادة ول المتوسههط طلبههة الصههف األ لههدى فههي بقههاء اثههر الههتعلم الههتعلم النشههطأثههر  .7
 .الرياضيات
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 : فرضيات البحث  
 :تية للتحقق من أهداف البح  و وضع الباح  ال رضيات اآل

بهههههين متوسهههههط درجهههههات ( 0...)ال يوجهههههد فهههههرق ذو داللهههههة إحصهههههائية عنهههههد مسهههههتوى  -1
 بطريقههة الههتعلم النشههط وطههالبالمجموعههة التجريبيههة الههذين يدرسهون  تحصهيل طههالب

 .في مادة الرياضيات طريقة التقليديةالالمجموعة الضابطة الذين يدرسون ب

التبهار توسهط درجهات بهين م( 0...)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -0
بطريقهههة الهههتعلم المجموعهههة التجريبيهههة الهههذين يدرسهههون  الت كيههر الرياضهههي بهههين طهههالب

طريقههة التقليديههة فههي مههادة الالمجموعههة الضههابطة الههذين يدرسههون ب النشههط  وطههالب
 .الرياضيات

بهههههين متوسهههههط درجهههههات ( 0...)ال يوجهههههد فهههههرق ذو داللهههههة إحصهههههائية عنهههههد مسهههههتوى  -7
 بطريقهة الهتعلم النشهط  وطهالبريبية الهذين يدرسهون المجموعة التج تحصيل طالب

فههي التبههار الههتعلم الملجههل طريقههة التقليديههة الالمجموعههة الضههابطة الههذين يدرسههون ب
 .في مادة الرياضيات( بقاء اثر التعلم)

 
 : حدود البحث  

 :  يتحدد البح  الحالي      
)         راسههيالدللعههام  األنبههارمتوسههط فههي مركههز محافظههة ال ولالصههف األطههالب  .1

0.11 – 0.10  . ) 

 تالرياضهههيامهههن كتهههاب  األولهههم لمسهههةالتهههي تتضهههمنها ال صهههول ال الرياضهههياتمهههادة  .0
  .( 0.10 – 0.11) المعتمد  للعام الدراسيمتوسط ال األولللصف  المعتمد

بلهههوم فهههي  التحصهههيل فهههي الرياضهههيات علهههم المسهههتويات الثالثهههة األولهههم مهههن تصهههنيف .7
 . ( وال هم والتطبيق التذكر ) المجال المعرفي

 
 : تحديد المصطلحات 

 :  التعلم النشط عرفه كل من: أواًل  
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1- Sharon, & Martha , 2001) )  :   دينهاميكي للمهتعلم فهي عمليهة احتهواء
ة والمشههههاركة ال اعلههههة تحههههت توجيههههه الموقههههف التعليمههههي والتههههي تتطلههههب منههههه الحركهههه

 (.(Sharon, &Martha, 2001 : p. 3 شراف المدرسوا  

التعليميهة المتنوعههة  األنشههطةيعنهم باسهتلدام  الههذعالهتعلم  :  (  0220، رعصر) -0
 و والهتحكم و واللصوصية و درجة عالية من الحرية طالبلل رتوف والتي و بالمدرسة

 و ولبرات تعلم م توحة النهاية ولير محددة مسهبقا بشهكل صهارم كهاللبرات التقليديهة
اط وفعاليههة ويسههتطيع تكههوين لبههرات ويكههون فيههها الطالههب قههادرا علههم المشههاركة بنشهه

       . التعلم المناسبة

 (.98:   0220و عصر)  

7- (Hall,D.,et al,2002)   : للطهالب المشهاركة النشهطة علهم يلكهد الهذع الهتعلم 

 (.(Hall,D.,et al,2002 : p. 9 تعلمهم للمواد الدراسية عملية في

0- (Fox,& Rue,2003 : ) علهم تسهاعد عليميهةت بيئهات إسهتراتيجية تتهي  ابتكهار 

 النشط البناء وتسهل  ومجرد االستماا من أكثر إلم الطالب مشاركة مستوى ارت اا

 تعزيهز علم تذكرهاو  فضال عهن  الطالب قدرة يحسِّن أن شأنه من والذع  وللمعرفة

 العليهاو مههارات الت كيهر اسهتلدام  الطلبهة مهن يتطلهب النشهط الهتعلم فهإن التهذكر

والكتابهة  كهالقراءة,  متنوعهة أنشهطة فهي ومشهاركتهم  والتقهويمو  والتركيهب كالتحليهل
 اكتشهاف فهي الطلبهة لمسهاعدة يوليهه الهذع الكبيهر االهتمهام عهن فضهالم   ووالمناقشهة

                                                          .بههم  اللاصهة والقهيم االتجاههات

                      (Fox,& Rue,2003 : p. 4 )  

 الطلبة يشارك آن واحد في تعليم وطريقة تعلم طريقة ( : 1006ن، وآخرو سعادة)  -0

 لنيهة تعليميهةة بيئه لهالل مهن ؛ كبيهرة ب اعليهة والمشهاريع والتمهارين األنشهطة فهي

ة الثريه والمناقشهة البنهائيو  والحهوار  واإليجهابي باإلصهغاء لههم تسهم   ومتنوعهة
 كتابتهه أو قراءتهه تهتم مها لكهل العميهق والتأمهل  ومسهتمرال والتحليل  والواعي والت كير

 ؛ بعضهام  بعضههم بهين  وآراء أو قضهاياو  أو  وأمهور أو  ودراسهية من مهادة طرحه أو
 إشهرافه تحهت بأن سههم أن سههم تعلهيم مسهلولية تحمهل يشهجعهم علهم مهدرس وجود مع

 تركهز التهيو   والمدرسهي للمهنهج األههداف المطلوبهة تحقيهق إلهم ويهدفعهم  والهدقيق
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                                           .للطالهب واإلبداعيهة المتكاملة الشلصية بناء علم

 (77:   5..0نو وآلرو  سعادة)               
5- (Stark, S. ,2006)  :ثههارة طريقههة تههدعو إلههم انغمههاس الطلبههة فههي الن شههاطات وا 

اركتهم ال اعلهة فهي المهادة التهي بتأديته ويعتمد أساسهام علهم مشه الت كير فيما يقومون
 (.Stark, S. ,2006 : p.24)يراد تعليمها لهم

الهتعلم الهذع يتهي  للطلبهة فرصهة جيهدة للمشهاركة :  (1005، و عبابنة ، أبو زينة) -1
والت اعههل والعمههل فههي الرياضههيات ويتمتعههون فيههه بنشههاط وحيويههة وبإمكههانهم بنههاء أو 

أبهههو ) ضهههية بت هههاعلهم مهههع البيئهههة المحيطهههةأنشهههاء أو تعهههديل األفكهههار والم هههاهيم الريا
 (.00:   1..0و و عبابنة و زينة

2- (LeTexier, 2008)   : طريقة ت عنم ببناء المعرفة ومعالجة المعلومات والتحهرك
لمههها وراء االسهههتجابات السهههلبية إلهههم الت اعهههل لمههها يقدمهههه المهههدرس مهههن مهههادة تعليميهههة 

 .(LeTexier, 2008 : p. 39)للطالب

5- (Karamustafaoglu,2009)  : األسههههلوب الههههذع مههههن لاللههههه يصههههب  الطلبههههة
المهمة لتنمية مههارات الطلبهة  لمشاركين نشطين في عملية التعلم ويعد من الوسائ

 . (Karamustafaoglu,2009 : p. 27)العلمية

الهتعلم الهذع يتضهمن اللبههرة العقليهة التهي تتميهز بتطهور ال هههم :  ( 1008، حمرزة) -.1
والهههذع يسهههم  لههههم و لبنهههاء العقلهههي المعرفهههي  للطهههالبوالبصهههيرة  وتتضهههمن إعهههادة ا

و حمههههزة)بممارسهههة العديههههد مههههن أنشهههطة  الههههتعلم المتنوعههههة والمشهههاركة االيجابيههههة فيههههها
0..5    :77). 

لمتبعهة مهع المجموعهة ا آن واحهد فهي تعلهيمو  تعلهم طريقهة :  التعريف اإلجرائي للتعلم النشرط
الرياضهية  والتمهارين األنشهطة فهي ينكشهار المالتجريبيهة مهن متعلمهي الصهف األول متوسهط 

 .والتي ت درس من قبل الباح  بإستراتيجيتي العصف الذهني وحل المشكالت
  : التحصيل عرفه كل من:  ثانياً 
1-  (Oxford,1998)  ههههو النتيجهههة المكتسهههبة النجهههاز وتعلهههم شهههيء مههها بنجههههاا :  بأنهههه

 (.Oxford,1998 :  p.10.)وبجهد وبمهارة
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عهن مهدى  مهن معلومهات ومعهارف ويعبهر الطلبهةمها يعرفهه  :   (1000  ، شرعلة ) -0
اسهههتيعابهم لمههها تعلمهههوه مهههن لبهههرات معينهههة مهههن مهههادة دراسهههية مقهههررة ويقهههاس بالدرجهههة التهههي 

فههي االلتبههارات المدرسههية فههي نهايههة العههام وااللتبههارات التحصههيلية  الطالههبيحصههل عليههها 
                                                                      .      ( 117:   ...0, شعلة )  التي تجرع أثناء الدراسة

مقدار ما تعلمه الطالب في المدرسهة معبهرام عنهه بالتقهدير الهذع :  (1004، السدحان)  -7
                   .  يناله في نهاية البرنامج التعليمي وهو يعكس مستويات تحصهيل متبهاين

 (.70:   0..0و السدحان)                                                  

والعمهههل  و األداء فهههي التعلهههيممسهههتوى مهههن االنجهههاز أو الك هههاءة أ :  (1004، نصرررراه) -0
لههههالل العمليههههة التعليميههههة التههههي يشههههترك فيههههها  الطالههههبليههههه المدرسههههي أو الجههههامعي يصههههل إ

و عهههن ة شههه وية أره بواسهههاطة المدرسهههين بصهههور مجموعهههة مهههن الطهههالب والمعلهههم ويجهههرع تقهههدي
 .طريق استلدام االلتبارات الملتل ة الملصصة لذلك

 (0.1:    0..0و نصراهلل)                                                    

مكانياتهه :  (1004، البدور) -0 محصلة ما يسهتطيع الطالهب الوصهول إليهه بمها يتناسهب وا 
 .(75:   0..0و البدور)حين يتحقق الهدف التعليمي

وعههههة الم ههههاهيم والمعههههارف والمصههههطلحات التههههي ممج:  ( 1005، الهرررررخ وآخرررررون)  -5
لمههروره بلبههرة مههن لههالل عمليههة التعلههيم وتحههدد درجتههه بالتبههار تحصههيلي  الطالههبيكتسههبها 

  .(11:   1005، الهرخ وآخرون)

 فهي ومهاريهة معرفية لبرات من تعلموه لما استيعاب الطالب مدى:  (1005، النصار) -5

 في الطالب عليها يحصل التي بالدرجة ويقاس و التي يدرسونها الدراسية مقرراتمجموعة ال

للهدرجات أو فهي مهادة  الكلهم المجمهوا الدراسهية جميهع المهواد فهي االلتبهارات التحصهيلية
 (. 0-7:   1..0و النصار) دراسية واحدة

2- (Alderman,2007)  :  اللبهههرات  مههن  نجههاز مهها تهههم اكتسههابه إإثبههات القههدرة علهههم
 . (Alderman,2007 : p101)من أجله التي وضعت التعليمية

محصههلة مهها يتعلمههه الطالههب بعههد مههرور مههدة زمنيههة محههددةو  ( :  1005 ،أبررو جررادو ) -9
ويمكن قياسه بالدرجة التي يحصل عليها في التبهار تحصهيليو وذلهك لمعرفهة مهدى نجهاا 
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يصهل إليهه الطالهب مهن  اإلستراتيجية التي يضعها ويلطط لها المدرس لتحقيق أهدافه ومها
 (.524:  2..0 وجادو بوأ)معرفة تترجم إلم درجات 

ههع   :    (Webster's,2009)اموسق   -.1 إليههه   لو و صههمههن أجههل الهههدف الههذع و ض 
 : Webster's,2009) أو التأهيل إلنجاز عمهل معهين قابهل للقيهاس القدرة لتوثيق مستوى

p.76). 

بعد مرور الصف األول متوسط  طالب ه محصلة ما يتعلم:  التعريف اإلجرائي للتحصيل 

التبهار  فهيالطالهب  عليهها يحصهل التهي الدرجهةب ويقهاس( فتهرة أجهراء التجربهة)مددة زمنيدة  
 .الذع أعده الباح  لهذا الغرض التحصيل

 

 :  عرفه كل منفكير الرياضي الت:  اً لثثا
أع نشهاط معرفهي يههدف إلهم التغلهب علهم أع مشهكلة :  ( 1..0 ، عبد الغني ) -1

ومهها يتضههمنه هههذا المجههال مههن معلومههات أو تطبيقههات أو  و مجههال الرياضههيات فههي
 .(.11:   1..0 و عبد الغني)مهارات للت كير

لاصهة  عقليهة عمليهات قوامهه ومهنظم مهرن عقلهي نشهاط ههو :  (٥٠٠٢، حمرادة) -0
دراك والتعميم (االستنباط – االستقراء)االستدالل في تتمثل بالرياضيات  العالقات وا 

 :  0..0و حمهادة)والتأمهل الرياضهية والترجمهة الشهكلي والمنطهق الرياضهي والبرههان
١٤٢.) 

علههم  واالعتمهاد اإلعهداد السهابقة المعهادالت اسههتلدام :  (5002، الخليلري) -7
 بهين العالقهات يحكهم فكريها إطهارا تمثهل و إذوالبهراهين والنظريهات والرمهوز القواعهد
 .(751:   5005و اللليلي)األشياء

0- (Harel. & Sowder, 2005)  : إلهم يههدف بالمرونهة يتسهم مهنظم عقلي نشاط 

 بعهض باسهتلداموالمواقهف التهي تشهكل عهائق معرفهي   الرياضهية حهل المشهكالت

 التعبيهر  والرياضهي البرههان  والمنطهق الشهكلي  واالستنباط  وكاالستقراء المهارات

 .مشكلة أو موقف كل طبيعة حسب  وبالرموز

     (Harel, & Sowder, 2005 : p. 28)                      

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=PKyJ+LX-ICz83HmUNhZRtw__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Harel+Guershon%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=PKyJ+LX-ICz83HmUNhZRtw__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Sowder+Larry%22
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0-  (Dubinsky & Others, 2005)    : مهن االسهتنتاج لألفكهار  ذلهك النهوا
 .  الرياضية التي ال يمكن إدراكها من لالل حواسنا اللمس

 (00:   5..0القريشيو )                                                    
عمليههة بحهه  فههي موقههف أو لبههرة ذات عالقهههة :  (1005، وعبابنررة، أبررو زينررة)  -5

يمثههههههل الموقههههههف فههههههي إعههههههداد الرمههههههز أو أشههههههكال أو م ههههههاهيم  إذو بسههههههياق رياضههههههي
 (010:   1..0و وعبابنةو أبو زينة)رياضية

 ة علههم رليهههة العالقههات التههي تههرتبط بههين األفكهههارهههو القههدر  :  (2..0و الكبيسههي) -1
 .والم ههههاهيم والقواعههههد والقههههوانين وفهمههههها واسههههتيعابها ويلكههههد علههههم النشههههاط العقلههههي 

عتمههاد علههم القواعههد والرمههوز والنظريههات عههداد واإلاألو ويشههمل اسههتلدام المعههادالت 
:   2..0و الكبيسههي)يحكههم العالقههات بههين األشههياء تمثههل إطههارا فكريههام  إذ ووالبههراهين

100). 
2-  (Kaye,2008)   : ويعهد  بالمرونهة يتسهممعقهد نوعها مها  مهنظم عقلهيههو نشهاط

لههتعلم حههل المشههكالت فههي الرياضههيات ويمههن  الطلبههة طعههم المغههامرة  وسههيلة مهمههة
 .(Kaye,2008 : p. 8)ال كرية 

أثنههاء العمليههة التعليميههة  نشههاط عقلههي للمههتعلم مههنظم ومسههتمر :  (1008، حمررادة) -5
م حهههههههههههل المشهههههههههههكالت الرياضهههههههههههية باسهههههههههههتلدام بعهههههههههههض مههههههههههههارات للتوصهههههههههههل إلههههههههههه

 .(55:   5..0حمادة ، ) (البرهنة  –االستدالل)الت كير

عملية عقليهة أو نشهاط عقلهي لهاص بالرياضهيات يتضهمن :  (1008، العمري) -.1
التعبيههههر , االسههههتنباط, االسههههتقراء, التعمههههيم :  مجموعههههة مههههن المظههههاهر تتمثههههل فههههي

مظهههههر مههههن هههههذه  ويعتمههههد كههههل و هههههان الرياضههههيالبر , الت كيههههر المنطقههههي, بههههالرموز
 .المظاهر علم مجموعة من القدرات والمهارات الرياضية 

 (2:   5..0و العمرع)                                       

 مواجههة عنهد  المصهاحب النشهاط العقلهي ههو :  التعريرف اإلجرائري للتفكيرر الرياضري 

ويتضمن مجموعة مظهاهر تتمثهل  الرياضيات في عةالمتنو  التمارين مع المشكالت والتعامل
 االسههتقراءو االسههتنتاجو التعبيههر بههالرموزو إدراك العالقههاتو البرهههان الرياضههي ويقههاس: فههي 
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الهذع  الرياضهي الت كيهر مقيهاس فهي األول متوسهط الصف طالب عليها يحصل التي الدرجةب
 .أعده الباح 

 

  : كل من اعرفهالرياضيات :   اً رابع
 عهههن تعبيهههرا تعهههد اتصهههال ووسهههيلة ولغهههة و بهههذاتها قائمهههة معرفهههة:   (2002، ةعالونررر)  -1

 إلهم الوصهول فهي والرلبهة التأمليهة والقهدرة العلميهة القهدرة يعكهس الهذع و البشهرع العقل
 الت كيههر ضههروب مههن ضههربا تكههون فالرياضههيات  و المشههكالت وحههل والجماليههة الكمههال
 طرائهق علم تدريب كذلك وهي وساتالمحس من بدال الرموزعلم  يعتمد الذع المجرد
  (  88:   2002، عالونة ). المشكالت حل

بهههداا العقهههل البشهههرع :  ( 1005، حمررردان )  -0 يههههتم مهههن و علهههم تجريهههدع مهههن للهههق وا 
      .                         ضمن ما يهتم بتنظيم األفكاروالطرائق وأنمهاط الت كيهر

  (10 : 0..0و حمدان )                                                       

مثههل العههدد والشههكل  ةالعلههم الههذع يتعامههل مههع الكميههات المجههرد :  (1005، سررالمة)  -7
                 . وهو بذلك الدراسة المنطقية للشكل والتنظهيم والكهمو والرموز والعمليات

 (10 : 1..0و سالمة)                                     

لههدى  ةمههادة فكريههة تهههتم فههي تنميههة أسههاليب الت كيههر الملتل هه :  (1005، يالكبيسرر)  -0
كسههابهم اتجاهههات وعههادات سههليمة والدقههة فههي و مثههل الموضههوعية فههي الت كيههرو الطلبههة وا 

واسهههههههههههتلدام أسهههههههههههاليب التلطهههههههههههيط فهههههههههههي حهههههههههههل و التعبيهههههههههههر والقهههههههههههدرة علهههههههههههم التنظهههههههههههيم
 .(05:   2..0 و الكبيسي)المشكالت

األولهم مهن كتهاب اللمسهة المحتهوى التعليمهي لل صهول  -:  التعريف اإلجرائي للرياضيات
ال صهههههههههههههههههههل  . (0.10-0.11)األول متوسهههههههههههههههههههط الرياضهههههههههههههههههههيات المقهههههههههههههههههههرر للصهههههههههههههههههههف 

و (األعهههداد الصهههحيحة) ال صهههل الثالههه و (العالقهههات  )ال صهههل الثهههانيو (المجموعهههات)األول
 .(ةتطبيقات علم االعداد النسبي) و ال صل اللامس (االعداد النسبية ) ال صل الرابع 
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 الفصل الثاني

 نظري إطار

 النظرية البنائية
 طريقهة مجملهها فهي تشهكل التهي االفتراضهات مهن مجموعهة علهم البنائيهة النظرية تقوم       

 :تتللص باآلتي  المعرفة تكوين
 يسهتقبلها وال واللاصهة لبرتهه علهم اعتمهادما رفهةالمع الهواعي المهتعلم يبنهي :األول االفتررا 

 مهن المعرفهة اكتسهاب فهي أساسية نقاط علم االفتراض هذا اآللرين ويلكد من سلبية بصورة

 :هي البنائية منظور
 . العقل استلدام طريق عن بن سه به اللاصة المعرفة المتعلم يبني -٢
 أن أع للبرتهه دالهة المهتعلم معرفهة أن أع والمهتعلم لمعرفهة األساسهي المحهدد ههي اللبهرة -١

 العهالم معطيهات مهع التعامهل فهي ونشهاطه وممارسهته المهتعلم بلبهرة ذات عالقهة المعرفهة

 . به المحيط
 يبنهي لهها فالمسهتقبل ون سهه بمعناهها آللهر متعلم من واألفكار والمبادأ الم اهيم تنتقل ال -٣

 . به لاصام  معنم لن سه
 التجريبهي العهالم تنظهيم مهع التكيهف ههي المعرفيهة عمليهةال وظي هة إن :الثراني االفتررا 

 العقليهة العمليهة المعرفيهة بالعمليهة ويقصد المطلقة الحقيقة الوجودية اكتشاف وليس وولدمته

 واإلدراك اإلحسهاس تشهمل وههي المعرفهة واعيهام بموضهوا بمقتضهاها المهتعلم يصهب  التهي

 المطلقهة الوجوديهة يقصهد بالحقيقيهة كمها ورههاواالسهتدالل ولي والحكم والربط والتذكر واالنتباه

  . وتعالم سبحانه اهلل عند معلومة هي كما األشياء حقيقة
 (12-11 :2002طنطاوعو)

 عهن نهاتج للمهتعلم المعرفهي البنهاء أن بمعنهم نشهطة بنائيهة عملية التعلم إن :الثالث االفترا 

 النشهاط لهالل مهن عقليهام  ام جههد يسهتلدم ذلهك لهالل ومهن للعهالم اللهارجي ومواءمتهه ابتكهاره

 التي األلراض من مجموعة يحقق بذلك وهو والمعرفة بن سه لالله من تبنم الذع التعليمي

 التهي ههي األلهراض وههذه لديهه أسهئلة محيهرة تجيهب عهن أو تقابلهه مشهكلة حهل فهي تسههم قهد

 . لتحقيق أهدافه له الدفع قوة بمثابة وتكون المتعلم أنشطة توجه
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 الضهغوط مهع التكيهف مهن نهوا إحهدا  ههو الهتعلم مهن الجهوهرع الههدف: عالرابر االفتررا 

 مهن نهوا يحهد  مها كهل تعنهي المعرفيهة والضهغوط لهها الهتعلم يتعهرض قهد التهي المعرفيهة

 .بلبرات نتيجة مروره المتعلم لدى المعرفي االضطراب
  (.70 -755  :١٠٠٢ ولطابية )                                         

 
 ظرية البنائية والتعلم النشطالن
وتكنولوجيهها االتصههاالت والمعلومههات فههي القههرن  المعاصههرة إن الحاجههات المتغيههرة للحيههاة 

نشهطين ومنهدمجين  المتعلمهونالواحد والعشرينو تتطلهب نوعهام جديهدام مهن الهتعلمو يكهون فيهه 
دون ب هي   إذو ههمالمتعلمهون مسهلولين عهن تعلمالهتعلم النشهط ههو الهذع يكهون فيهه و  وفي الهتعلم

. وقهههادرين علهههم تعريهههف أههههدافهم وتقيهههيم ك ايهههة تحصهههيلهم ومنظمهههين ذاتيهههام و  فيهههه منضهههبطين
تعلم التهههي يقومهههون بهههها واحهههدة بعهههد الههه باهتمهههام ومثهههابرة واضهههحين بمهمهههاتو  يتحركهههون ذاتيهههام 

مناسههبة حسههب مقتضههيات  ة ومعههارفاسههتراتيجيات تعلههم فعالهه سههتلدمين فههي ذلههكم واأللههرى
مت اعلهة فهي مهاراتهها ولبراتههها مهع اآللهرين مهن معلمهين وأقهران وأسههر ال ةوملتل هال مواقهفال

داريينو و   النظريدة  مبداد   من والتيوالبنائية النظرية المتعلم نشاط تليد التي النظريات منوا 

 أو لتغييدر   ،للمعلومدات  معالجتده  فدي  النشدا   المدتعلم  يمدارس  النشدط حيدث   الدتعلم  البنائيدة 

 يلزنهها التهي اللاصهة بتكهوين معارفهه يقهوم ووبنفسده  المعرفدة  كتشدف لي ،بنيته العقلية تعديل

 إمها بن سهه معرفتهه نالمهتعلم يكهو   وأن ويمتلكهها التهي اللاصهة معارفهه شهلص فلكهل بداللهه

 عهن إال ذلهك يكهون وال والسهابقة ولبراتهه الحاليهة معارفهه علهم بنهاء مجتمعهي أو فهردى بشهكل

 يبنيهه مها إال يعهرف ال عقهل اإلنسهان وأن وعرفتههم يبنهي العقهل أع أن والنشهط الهتعلم طريهق

 يهتعلم أو ومعرفتهه المهتعلم يبنهي وأن ولتصهوره وفقهام  المعرفهة ينشه  العقهل فهإن وبالتهالي بن سهه

 ويبنهي واألفهراد ليهره مهن ومهع وحولهه مهن ال يزيقهي العهالم مع الت اعل علم قادرام  يكون عندما

 بهها اكتسهابها واالحت هاظ احتمال يزيد المعلومة أن إذ ؛ ت اعالته المتعلم يتأمل عندما المعنم

      لبراته السهابقة علم وارتكزت وبه وتعلقت وبن سه المتعلم بناها إذا مستقبالم  واسترجاعها

 .(15،100-15:  7..0زيتونو)                                                    
 تغيهرات تحهد  قهد عمليهة وههي وللمعرفهة ااعمليهة إبهد الهتعلم أن تهرى البنائيهة النظريهة أن

 نشهطام  المهتعلم يكهن لم ما بنائيام  يكون ال وأن التعلم والعلم تاريخ في تحد  التي لتلكمشابهة 
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: 5..0زيتهونو) بن سهه المعرفهة إلهم اكتشهاف للوصهول عقليهام  جههدام  المهتعلم يبذل بأن وذلك ؛
52.)  

تقهان  للمعرفهة الطلبهة ( اسهتبقاء ) احت هاظ نسهبة أن البحهو  مهن العديهد أظههرت حيه  وا 
 الهتعلم فهي المسهتقبل فهي للهتعلم أكبهر ودافعيهة إيجابيهة اتجاههات وتبنهي العليها الت كيهر مههارات

نسهبة  أنو  والنشهط الهتعلم فهي بكثيهر أعلهم النسهبة هذه تكون في حين  ومحددة التقليدع تكون
 الهتعلم ملهروط مهن ذلهك( 1) شهكل يظههر كمها والنشهط الهتعلم فهي بكثيهر أعلم المعلومة بقاء

 (Mckeachi,1998:p. 1  ):تياآل

 
 (          (Mckeachi,1998:p. 1 (Edgar Dale)ملروط التعلم له ( 1)شكل

 :مكونات التعلم النشط
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مههن المكونههات  أساسههيةحتههم تتحقههق فههرص النجههاا للههتعلم النشههط ال بههد مههن تههوافر مجموعههة 
 :العملية وهم

 .ومالئمة لسن المتعلم وفرةان تكون متو أجب والتي ي: المواد والمصادر .1

فر؛ لكي توفر للمتعلم فرص االستكشهاف والتجريهب ان تتو أوالتي يجب : الممارسة  .0
 .والتركيب

 .ن يعملهو وما يلزم للعمل من موادأما يريد  درسيلتار الم إذ: االلتيار  .3

 عملههو يتأمهليصف المتعلم بلغته ما يقوم بعملهو ويستلدم اللغة لكي :لغة المتعلم  .4
 وتتكامل اللبرة الجديدة بالسابقة باستلدام اللغة واآللرينويتواصل مع 

علهم  بقهدرة المتعلموويشهجعونه( واألههل درسالمه)يعتهرف الكبهار مثهل : الكبهاردعم   .0
 (19 : 0220وجبران)  و وحل المشكالتواإلبداا والت كير

 :خصائص التعلم النشط
حهههد أ يعهههد الهههذع؛ األصهههيللمههها يعهههرف بهههالتعلم  ساسهههاأيعهههد الهههتعلم النشهههط فهههي جهههوهره       

كل متعلم فهي كهل  إليهيصل  أننمو يمكن  أقصميستهدف تحقيق  إذ واالتجاهات الحديثة
 (.العقليةو الن سيةو االجتماعيةو الجسمية) جانب من جوانب النمو

الهههتعلم تعاقهههب مهههنظم وملطهههط وههههادف لنشهههاطات لصهههائص الهههتعلم النشهههط بهههان  إن      
يتوالهها عوضها عنههو  أننه قدرة لاصة للمتعلم ال يمكهن للمعلهم أيقوم بها المتعلمو و  وأفعال

 (.191 :0220هندعو) تنظيمية ملتل ة محورها المتعلم أشكالوانه يحد  في 
 :باآلتي لصائص التعلم النشط تتمثلوتللص أدبيات الموضوا بعض 

عال فههههي العمليههههة ايلعههههب المههههتعلم دورا رئيسهههها وفهههه :الررررتعلم موجرررره لصررررالح الطلبررررة .1
ن مبههههادرة المههههتعلم فههههي عمليههههة الههههتعلم تجعلههههه يمههههر بلبههههرات تعليميههههة إذ إ التعليميههههةو
معلومههههات ويكتسههههب مهههههارة تحمههههل وتجعله يكتشههههف كثيههههرا مههههن المعههههارف والومباشههههرة
ومههها  و وهمهههمههها تعلن يتهههأملوا فيألهههم إقهههها عمليههها فهههالمتعلمون بحاجهههة ويطب ووليةل المسههه
نه يعزز قدرة الطالب علهم االحت هاظ أما تعلموه كما  لم تقييما  و و  ن يتعلموهأيجب 

ممهههها يجعههههل دافعيههههة المههههتعلم مرت عههههة  ت وتنميههههة مهههههارات الت كيههههر العليههههاوبالمعلومهههها
 منهم نالبالغيولاصة 
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يهتم  :نتائج تعليمية هادفرة إلىتتمركز حول حل المشكالت والتي توصل  األنشطة .0
حههول مشههكالت حقيقيههة مرتبطههة التعليميههة بحيهه  تتمحههور  واألنشههطةتصههميم المههادة 

يحصهههلون علهههم نهههواتج تعليميهههة  و إذوحياتيهههة ملتل هههة تعليميهههةوومشهههكالت باألهداف
 .قيمة

فهي الهتعلم النشهط  :لهرا وليس مصردراً  ميسر وموجه ودليل للمعارف، المدرس يعد .7
والمكتشهههف للمزيهههد منههههاو والمت اعهههل مهههع  ويكهههون المهههتعلم ههههو الباحههه  عهههن المعرفهههة

السههبل والوسههائل التههي  المههدرسييسههر لههه  الههذعاو فههي الوقههت السهههل والصههعب فيههه
و والتههي تركههز علههم المصههادر والمحتويههات أنواعهههاالمعههارف بشههتم إلههم يصههل فيههها 

المالئمهههة للبحههه  عنهههها  باإلرشهههاداتويهههزود المهههتعلم  والتعليميهههة الصهههحيحة والموثقهههة
 .والتعامل معها

يتم وونهههوا متعلمهههين نشهههطينيك أنيتوقهههع مهههن المتعلمهههين  :يوجههرررا الطلبرررة األنشرررطة .0
وتزويهههدهم بتغذيهههة راجعهههةووالتي تكهههون فوريهههة مهههن ورائهمآ إلهههمتشهههجيعهم واالسهههتماا 

صههههههههه ية متنوعهههههههههة مثهههههههههل المناقشهههههههههة  أنشهههههههههطة؛فيشهههههههههترك الطهههههههههالب فهههههههههي  المهههههههههدرس
 .اآللرينوالقراءةووالتقديمووالمشاركة في الكتابة مع 

 :ب وتوقعرات عاليرةالقابل للتنفيذ،مع وجود دعم مناسر التحديالتركيز على مبدأ  .0
علهههم شهههكل مشهههكالتو تثيهههر اهتمهههام المهههتعلمو  واألحهههدا المواضهههيع  المهههدرسيطهههرا 

 .وتولد لديه الشجاعة في مواجهة الصعابووعدم االستسالم للمواقف لير السهلة

يحههرص الههتعلم  : االهتمررام بالتغذيررة الراجعررة المسررتمدة مررن الخبرررات التعليميررة .5
بههرات تعليميههة عديههدة بعههد عنههدما يمههر الطلبههة بلالنشههط علههم وجههود التغذيههة الراجعههة 

يكههون التقههويم شههامال ويركههز علههم الههتعلم  أنمتنوعههةوويجب  أنشههطةنجههاز إقيههامهم ب
  . مواهتماماتهالمرتبط بحاجات الطلبة  الحقيقي

ممكههن  داكبههر عههدانجههاز  إلههميسههعم الههتعلم النشههط  :واإللهررام اإلبررداعالتركيررز علررى  .1
يلكهههد  الهههذعاليهههاتو ويبحههه  عههن المسهههتوى الرفيهههع لهاووال ع عمهههالواألمههن المشهههاريع 
 بعينه اإلبدااعلم حدو  

 ويههتم فههي الههتعلم النشههط االعتمههاد علههم اللبههرات السههابقة :البنرراء المعرفرري للطالررب .2
 أسههئلةبههها عههن طريههق توجيههه  اإللمههامجههل التعمههقوويتم أد منههها؛ مههن المزيهه ضههافةوا  
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باشههرة منههه بههأن يتحههد  عههن مههن لههالل الطلههب م أووليهههاعمتعههددة هادفههة للتعههرف 
المشهاريع البحثيهة التهي يقهوم بهها  أو األنشهطة أولتحديهد المهمهات  وة كافيةمدن سه ل
  .مع مجموعة أومن ردا 

جررل الحكررم علررى مهررارات أموثرروق بهررا مررن  االعتمرراد علررى اسررتراتيجيات تقيرريم .5
 عمهالواأليركهز الهتعلم النشهط علهم التنهوا الكبيهر فهي المشهاريع  : حقيقيرة وواقعيرة

التقيههيم التههي تتناسههب مههع كههل نمههط  أسههاليبوالواجبههات ؛ولههذا فانههه ال بههد مههن التيههار 
 .دقة األكثرحتم يتم الحصول علم النتائج  األنشطةهذه  أنماطمن 

لم يعهد المهتعلم فهي الهتع استخدام طرق تدريس فعالة عديدة لنجاح التعلم النشط ..1
 إالواألولهمولية المتعلم بالدرجة ل سيكون التعلم م و إذالنشط محور العملية التعليمية

وال وأسهههاليبهههههو مهههن يقهههوم بالتيهههار طرائهههق التهههدريس فهههي الهههتعلم النشهههط  المهههدرس أن
الهههتعلم النشهههط  أسهههاليبولية الكبهههرى علهههم المهههتعلمو وتتنهههوا ل سهههيما التهههي تجعهههل المسههه

 .حسبما تتطلبه مواقف التعلم النشط الملتل ة

 (Bonwell&Eison,1991:p.3 ) (191 :0222سعادةو)               
 

 أهداف التعلم النشط
 . العديدة الت كير مهارات كتسابعلم إ  الطلبة تشجيع .7
 . الناقدة القراءة علم الطلبة تشجيع .5
 . المنشودة التربوية األهداف لتحقيق ؛ للطلبة المالئمة التعليمية األنشطة في التنويع .3
 . المتنوعة فةالمعر  ميادين نحو المتعلمين لدى بالن س الثقة دعم .4
 . المهمة القضايا اكتشاف علم المتعلمين مساعدة .5
 (33-٣٣   : ١٠٠٠ عادةوس) الملتل ة األسئلة طرا علم الطلبة تشجيع   .1
 . المشكالت حل علم الطلبة شجيعت .1
 . الملتل ة الدراسية للمواد الطلبة تعلم كي ية تحديد   .3
 . يمهاوتنظ والجديدة األفكار بناء علم الطلبة قدرة قياس   .9

 . بأن سهم أن سهم يعلموا أن علم وتدريبهم الطلبة تشجيع  .70
 .اآللرين مع والتواصل والت اعل التعاون مهارات اكتساب من الطلبة تمكين  .77
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 .إبداعي بشكل العمل من تمكينهم و الطلبة لدى اإلبداعية األعمال زيادة   .75
 . فيها المرلوب واالتجاهات والمهارات للمعارف الطلبة اكتساب   .73
 . حقيقية وحياتيةة تعلمي بلبرات المرور علم الطلبة تشجيع   .74
 ( والتقهويم والتركيهب التحليهل ) العليها الت كير مهارات اكتساب علم الطلبة تشجيع   .75

 . الحياة وفي التعلم في تطبيقها من وتمكينهم والمشكالت حل ومهارات
 . واستبقائها ولها معنم وبناء والمعرفة فهم علم علمينتالم قدرة زيادة .71
 . التعلم علم زهميح تل المتعلمين لدى داللية دافعية تطوير   .71
 نحهو والسهعي وتعلمههم أههداف وضهع فهي المشهاركة علهم المتعلمهين تشهجيع   .73

 . تعلمهم مسلولية وفي تحمل وتحقيقها
 .اآللرين مع والتعاون والتواصل الت اعل مهارات اكتساب علم الطلبة تشجيع .79
 بمشهكالت مرتبطهة عمليهة بلبهرات المتعلمهين مهرور لهالل مهن الهتعلم تسههيل   ..0

 (.105-100: 0..0اللليلي وآلرونو) (.1:  ١٠٠١ وجبران) حقيقية
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 : النتائج االيجابية للتعلم النشط
نسههبة احت ههاظ  أنالعديههد مههن البحههو   أظهههرت إذ: بقرراء اثررر الررتعلم لرردى المررتعلم .1

تقهههانالطلبهههة للمعرفهههة ( اسهههتبقاء) وتبنهههم اتجاههههات ايجابيهههة  العليههها مههههارات الت كيهههر وا 
تكهون محهددةوبينما تكهون ههذه  التقليهدعالهتعلم  فيالمستقبل  فيكبر للتعلم أودافعية 
 (.02 :0220جبرانو)بكثير في التعلم النشط أعلمالنسبة 

أن الطهالب عنههدما ينهدمجون فهي األنشهطة التعليميههة  :فزيرادة التفاعرل داخررل الصر .0
ألنشهههههطة بطهههههرق ملتل هههههة ؛وذلهههههك وفقههههها لتنهههههوا الصههههه ية نالحهههههظ أنههههههم يسهههههتجيبون ل

 (.22 :0224لازعو)ميولهم

ولية الشلصهههههههية عهههههههن ل المسههههههه يبهههههههدأ الطهههههههالب فهههههههي تقبهههههههل إذ :المرررررررادة التعليميرررررررة .3
 فضههال عههنالتعلموويقومههون بأعمههال وأنشههطة تسههاعدهم علههم الههتمكن مههن المحتههوىو 

عيههة الطلبههة زيههادة داف إلههمويلدى الههتعلم النشههط وعمههالهمألالذاتيههة  اإلدارةالههتمكن مههن 
تطهههههههوير اتجاههههههههات ايجابيهههههههة لهههههههدى الطلبهههههههة نحهههههههو المهههههههادة  إلهههههههموههههههههذا يقهههههههود وللتعلم

 .(Goodman, 1998:p. 3)التعليمية

 :يهههتم الههتعلم النشههط بمهههارات الت كيههر العليهها مثههل : تنميررة مهررارات التفكيررر العليررا .4
لهههذلك تلاطهههب العديهههد مهههن أنشهههطته ههههذه  ويركهههز عليههههاو التحليهههل والتركيهههب والتقهههويم

 .العلميمهارات في مواقف ملتل ة فيساعد في تحسين تعلم المحتوى ال
 وانتبههاههمأن تركيههز الطلبههة  إلههمتشههير الدراسههات  :وانتبرراههمزيررادة اهتمررام الطلبررة  .5

عشهرة دقهائق مهن  أوليتضهاءل بشهكل كبيهر بعهد مهرور  التقليهدعفي صه وف الهتعلم 
 .لدرسوقت ا

يتمثهل  والهذعلم النشهط علهم الطلبةوللهتع يجهابياإلالتهأثير  : زيرادة تحصريل الطلبرة .6
تطههوير اتجاهههات ايجابيههة و  وانتبههاههمزيههادة دافعيههتهم للههتعلمو : منههها جوانههبفههي عههدة 
وتنميههههة مهههههارات  ووالمههههادة التعليميههههةووزيادة الت اعههههل دالههههل الصههههف درسنحههههو المهههه

 Fox) .الطلبهههةزيهههادة تحصهههيل  إلهههمفهههي النهايهههة  عيهههلد والهههذعوالت كيهههر العليا

&Rue,2003:p.4)                                                   
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 في التعلم النشط المدرسدور 
مللصهام  ناصحام  يصب  بحي  ودور المدرس في أساسيا تغييرام  يتطلب النشط التعلم إن      

 المهادة فههم أجهل مهن وبال عهل يعرفونهه مها للمتعلمهين السهتلدام متنوعهة فرصهام  محكمام يقدم أو

 مهن يمكنهه بمها والمهتعلم بلبهرات معنهم ومرتبطهة ذات مههام يقهدم كمها ولجديهدةا التعليميهة

 الهتعلم إسهتراتيجيات ظهل فهي المهدرس دور ويهتللص و وفهمهه تعلمهه إسهتراتيجيات تحسهين

 : النشط في العناصر التالية
 التعاوني التعلم دعم مع التدريس  علم ال والتعلم علم التأكيد . 

 جديهدة معرفهة ببنهاء لههم تسهم  التهي ال هرص وتهيئهة ينوالمتعلمه ذاتيهة وقبهول تشهجيع 

 .عميق وفهم

 وتسالالتهم واست ساراتهم وتشجيع والمتعلمين لدى االستقصاء تشجيع . 

 المتعلمين بين والحوار المناقشة بتشجيع المتعلمين لدى الطبيعي ال ضول تدعيم . 

 لوحيدا المصدر وليس المتعلم منها يتعلم التي المصادر أحد يصب  أن . 

 (117-110 :5..0ووأحمد سعيد)                                               
يوض   في التعلم التقليدع ودوره في التعلم النشط المدرسمقارنة بين دور وعند 

 .المقارنة بينهما( 1)الملطط
 ( 3)مخطط 

 م التقليدي والنشطالمدرس في التعلالمقارنة بين دور 

 
 في التعلم النشط دور المدرس التعلم التقليدي  في دور المدرس

أههداف  تحديهد فهي المتعلمهون المهدرس  يشهارك -1 .التعلم أهداف المدرس يقرر  -1
عادة التعلم  . تحديدها وا 

 عملية علمالمدرس  تركيز ينصرف  -0

 .التدريس
  التعلم عملية علم المدرس تأكيد ينصرف -0

  التعلم كي ية وتعلم والتعلم عملية علم يركز -7 . والمعلومات الحقائق تقديم علم يركز  -7
روتينيهة  تعليميهة مههام المتعلمهين إلهم يسهند  -0

 .التعلم عملية في تشركهم ووشكلية
قيمهة  ذات وأنشهطة مههام المتعلمهين إلهم يسهند -0

 .في عملية التعلم ب اعلية تشركهم وعالية تعليمية
 ودرجتههه ويحههدد والمههتعلم أداء بتقههويم يقههوم -0

 .قديرهوت

وحاجهات  األداء تقهويم فهي المتعلمهون يشهارك -0
 .التعلم
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 في التعلم النشط دور المدرس التعلم التقليدي  في دور المدرس
واسهههتلدام  تحديههد فههي المتعلمههون يشههارك -5 . للمعرفة الوحيد المصدر يمثل-5

 .المعرفة علم للحصول ؛ المتاحة المصادر

المشهكالت  أو التهدريبات اسهتكمال علهم يركهز -1
علهم أسههاس  والمدرسهية الكتهب إلهم تسهتند التهي
  صحيحة ةإجاب وجود

 :حيه  مهن االبتكاريهة العمليهات علهم يركهز -1

 فهي إطهار الواقهع فهي قائمهة مشهكالت وحهل تحديهد

 . صحي  حل واحد يوجد فال وةممكن كثيرة حلول
والمناقشههات  وواإللقههاء والههدروس علههم يركهز -2

 .وحده المدرس بها يقوم التي والمناشط والجماعية
اعيهة الجم والمناشهط والمناقشهات علهم يركهز -2

 .المتعلمون بأن سهم ويقومها ويصححها التي

 مهن واحهد جانهب مهن االتصهال علهم يركهز -5
 مهن ضهئيل اتصهال و والمتعلمهين إلهم المهدرس
 .الطالب

المهتعلم  بهين الم تهوا االتصهال سهبيل فهي يعمهل -5
 أن سهم المتعلمين و المدرسو 

 يحتاجه ما تقرير وليةبمسل  يضطلع -.1

 . مللتعل ويدفعه والمتعلم

 لالضهطالا ويساعده وب اعلية المتعلم يحتوع -.1
  .تعلمه  وليةبمسل 

 
لهالل  مهن ويهوفره والمهتعلم يحتاجهه مها يقهرر -11

 . وليرها القراءة وتعيينات الدروس

  

يكهون  وأن ويهتعلم أن علهم المهتعلم يسهاعد -11
 يحهدد المصهادر وأن والمعلومهات عهن نشهطام  باحثهام 

 ة ب اعلي منها وي يد المتاحة
 

 (790 : م ١٠٠٠ ،وزيتون حسن زيتون)                                                   
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 لتعلم النشطفي ا المتعلمينأدوار 
في التعلم النشط هو مكتشف ومستطلع وباح  وممارس  للمتعلمإن الدور األساسي  

والبيئة المدرسية لللبرة والمعرفة من لالل الت اعل مع األقران والكوادر المدرسية 
 .واالجتماعية والتربوية والمادية الشكلية

إلم إنتاج وممارسة م اهيم ومهارات  هنا في التعلم والتحصيل المتعلمينوتتعدى أدوار 
شراف وتوجيه  والتعلم من لالل مالحظة وتطبيق عمليات الت كير والتمه ن بمرافقة وا 

والعملية واالجتماعية لارج  وم المدرسيةين في الغرف الص ية ومراكز البح  والتعلالمدرس
 :أكثر بالنقاط التالية المتعلمينأدوار  يمكن ت صيل  .المدرسة

م اهيم وعالقات المعارف األكاديمية  المتعلمينيكتشف  .مكتشف أو مستطلع -3
التي يدرسونهاو ويقومون بتطبيق المهارات بالت اعل مع اآللرين ومواقف العالم الواقعي 

ع . تعلم وتكنولوجيا المعلومات واالتصالومواد ال في  المتعلمين المدرسوفي العادةو يشج 
تبنيهم ألنشطة م توحة من أجل إثارة فضولهم وتطوير اعتيادهم علم المواد التدريسية 

 .وتكوين فهم مبكر لمهمات التعلم
 توفر ال رص لهم لكشف  يتعلمون من خالل أنشطة مدروسة المتعلمون

 .اجاتهم في التعلمواستلالص استنت
 بدون ربط ذلك بمناهجهم  يمتلكون فرصًا الستطالع مواضيع تهّمهم المتعلمون

 .الدراسية
 واستطالا قضايا  يمتلكون فرصًا لطرح أسئلة والمبادرة بمشاريع المتعلمون

فضالم عن  ترتبط بمناهجهم الدراسيةو بامتالكهم عادة للل ية معرفية متطورةو 
 .يام الستطالا مجاالت لير مقررة علم االنترنيتمتالكهم وقتام إضافإ

عمليات  المتعلمون من لالل ممارسةيالحظ ويطبق وينق   .هن اإلدراكيالتم -1
 المتعلمونويتلقم . الت كير المستلدمة مع الملتصين العاملين في المجاالت األكاديمية

مركبة التي تغذية راجعة متواصلة في العديد من مظاهر أو متطلبات المشكالت ال
 .يقومون بحلها أو المهارات التي يتعلمونها

 علم شكل تقادير وعالمات تحصيلية لتعييناتهم  يتلقون تغذية راجعة المتعلمون
 .لالل وبعد االنتهاء عادة من اإلنجاز أو التعلم المطلوب
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 علم تحصيل مهمات التدريس من  خالل عملهم المتعلمينون يالحظون المدرس
 .ة راجعة مستمرة لهمأجل توفير تغذي

 يعرضون للتالميذ بانتظام نماذج عمليات  ون وكوادر التدريس األخرىالمدرس
ستراتيجياتهمو ويالحظون  لهم علم تحصيل المهمات في عم المتعلمينت كيرهم وا 

للتحقق من تطبيقهم للعمليات الت كيرية وتزويدهم بالتغذية الراجعة  التدريسيةو
بلبراء مناسبين لتوفير نماذج  المتعلمينون علم ربط سالمدر كما يعمل . المناسبة

 .من ت كيرهم ومهاراتهم وتغذية راجعة للتالميذ لمزيد من التحصيل
حتم يستطيعوا تعليم اآللرينو التمك ن  المتعلمينب من يطل .معلم خالل التعلم -1

 .من دمج وتكامل ما تعلموه بوجه عام
 بواسطة تقارير ش وية مثالم  لموه لآلخرينيمتلكون فرصًا لتقديم ما تع المتعلمون

 .ت عرض علم فصولهم أو مجموعاتهم الص ية
 يمتلكون فرصًا مستمرة لمشاركة ومناقشة ما تعلموه مع  المتعلمون

( يعلم أحدهما اآللر متعلمان)بواسطة الحوارات والتعليم المتبادل  اآلخرين
 .والعروض والتطبيقات دالل ولارج الغرفة الص ية

نجازات ألن سهم والمجتمع المحلي بصيغ المتعلمون نتجم -4        ينتجون معرفة وا 
 .تدمج معام المعارف والمهارات التي يتعلمونها

  أو االستجابة للمعرفة المتاحة لهم  الدراسة المتعلمينالتعيينات َتطلب عمومًا من
 .في كتب العمل وأسئلة ال صول بالكتب المقررة

 ومن ثم  ًا للقيام ببحوث تستعمل مصادر ومواد أصيلةيمتلكون فرص المتعلمون
 .تلليص نتائجهم في تقارير وعروض متلصصة

 يبتكرون لاللها أشياء وأفكارام جديدة  ينشغلون عادة بأنشطة تعلم المتعلمون
   ( ٢٢١  :   ١٠٠٢ ولطابية) و(005 :...0جابرو) .تجس د تعلمهم

 : استراتيجيات التعلم النشط

والتي  و؛ التي تنادى بها النظرية البنائيةلألفكار انعكاساات التعلم النشط تعد استراتيجي
 . بناء المتعلمين لمعارفهم ؛من لالل ت اعلهم مع بيئتهم أهميةتلكد علم 

 :  اآلتي ومن استراتيجيات التعلم النشط الملتل ة
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 .المجموعات الصغيرة والكبيرة .3

 .التعاونيالتعلم  .1

 وتقديم التعلم ولقائم علم اللبرةالتعلم ا .1
 . والتعلم المستقلوالتعلم المباشر 

 .المحاضرة المعدلة .4

 . الذهنيالعصف  .5

 . القصة .6

 . المناقشة والحوار .5

 . دراسة الحالة .5

 . األدوارلعب  .8

 . األسئلةطرا  .30

 (108 :0222سعادةو)
اسهتراتيجيات الههتعلم النشههط ومهن لههالل االطههالا علهم أدبيههات الموضههوا تكهاد تت ههق بههأن 

 :اآلتي( 0)مكن تمثيلها بالملططي الملتل ة

 
 استراتيجيات التعلم النشط ( 1)مخطط 

 (108 :0222سعادةو)                                              
العصهف الهذهنيو وحهل المشهكالت )وسيتناول الباحه  نهوعين مهن ههذه االسهتراتيجيات وههي

يتين تتهههههدالل فيمههههها بينهمههههها كونهههههها تتناسهههههب وطبيعهههههة الرياضهههههياتووكون كهههههال اإلسهههههتراتيج( 
وااللههتالف فقههط فههي اللطواتوحيهه  تشههير تقههارير المشههرفين فههي قسههم العلههوم والرياضههيات 
فهههي بريطانيههها أن اللهههب حصهههص الرياضهههيات فهههي المهههدارس البريطانيهههة تعتمهههد علهههم الهههتعلم 
النشههههط المتمثلههههة فههههي العصههههف الههههذهني وحههههل المشههههكالت واالستقصههههاء واألنشههههطة العمليههههة 

لمتعلمين علم الت كير بأن سههم وألن سههمو ومناقشهة أعمهالهم مهع المدرسهين بغرض تشجيع ا
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وزمالئهم من المتعلمين وتوجد دالئل حول االستلدام المتزايد في اسهتلدام حهل المشهكالت 
عهههههن طريهههههق إسهههههتراتيجية العصهههههف الهههههذهني فهههههي تهههههدريس المهههههنهج القهههههومي الحهههههدي  لمهههههادة 

 (kyriacou;1992:p. 313) .الرياضيات

 
 إستراتيجية العصف الذهني: أوالً  

نتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد والمجموعات لحل مشكلة        يقصد به توليد وا 

أع وضع الذهن في حالة من اإلثارة . معينةو وتكون هذه األفكار واآلراء جيدة وم يدة 

أو  والجاهزية للت كير في كل االتجاهات لتوليد أكبر قدر من األفكار حول المشكلة

 .بحي  يتاا لل رد جو من الحرية يسم  بظهور كل اآلراء واألفكار  والموضوا المطروا

فإنها تقوم ( ح ز أو إثارة أو إمطار للعقل ) أما عن أصل كلمة عصف ذهني  

العقل  ولره موقف به طرفان يتحدى أحدهما اآلعلم أن" حل المشكلة"علم تصور 

والبد للعقل من . تتطلب الحل من جانب آلرمن جانب والمشكلة التي ( المخ)البشرع

ومحاولة تطويقها واقتحامها  وااللت اف حول المشكلة والنظر إليها من أكثر من جانب

أما هذه الحيل فتتمثل في األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه .بكل الحيل الممكنة 

 (  110: 1555 وسليمان)العاص ة 
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طريقهههة العصهههف الهههذهني فهههي تنميهههة الت كيهههر أول مهههن اوجهههد ( ألهههيكس أزبهههورن)يعهههد 
جهههاءت ههههذه الطريقهههة كهههرد فعهههل لعهههدم رضهههاه عهههن األسهههلوب التقليهههدع السهههائد و إذ اإلبهههداعي

, والم ههاكرة, والعصههف الههذهني, آنههذاك ولهههذا األسههلوب عههدة مرادفههات منههها القصههف الههذهني
مطار الدماغ  .وتدفق األفكار, و وتوليد األفكاروا 

  ( 55 :0..0دلوني و العسويدان و )                                       
ويعههههد العصههههف الههههذهني مههههن أكثههههر األسههههاليب المسههههتلدمة فههههي تح يههههز اإلبههههداا والمعالجههههة 

 .اإلبداعية للمشكالت في حقول التربية والتجارة والصناعة والسياسة
والتعلهيم إال أنه انتقل إلم ميهدان التربيهة , ظهر أسلوب العصف الذهني في سوق العملإذ 

وأصههب  مههن أكثههر األسههاليب التههي حظيههت باهتمههام البههاحثين والدارسههين المهتمههين بههالت كير 
 (.110 :  0..0,فتحي جروان )اإلبداعي 

ويعرفههه أزبههورن  بأنههه مههلتمر تعليمههي يقههوم علههم أسههاس تقههديم المههادة التعليميههة فههي صههورة 
بهر عهدد ممكهن مهن األفكهار مشكالت تسهم  للمتعلمهين بهالت كير الجمهاعي إلنتهاج وتوليهد أك

أو الحلههول التههي تههدور بأذهههانهم مههع إرجههاء النقههد أو التقيههيم إلههم بعههد الوقههت المحههدد لتنههاول 
 (. Osborn,2001:151-152" ) المشكلة 

 
 :أهمية أسلوب العصف الذهني واستخدامه

يعهههد أسهههلوب العصهههف الهههذهني مهههن أكثهههر األسهههاليب التهههي تسهههاعد علهههم توليهههد األفكهههار      
ل لمشهههكالت معينهههةو وأصهههب  ههههذا األسهههلوب يحظهههم باهتمهههام المهههربين لتنميهههة الت كيهههر كحلهههو 

     .وحل المشكالت سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ليرها
 (171   :...0أبو سرحانو )                                                           

ن الحكهم أهميهة حدسهيةو إذ إ( الت هاكر)ذهني ف الهإن للعص( 2..0)ويشير الكبيسي      
الملجهل للت ههاكر يتههي  المنهاا اإلبههداعي األساسههي عنهدما ال يوجههد نقههد او تهدللو ممهها يللههق 
منالهههام حههههرام للجاذبيهههة الحدسههههية بدرجهههة كبيههههرةو فضههههالم عهههن كونههههه عمليهههة مسههههليةو إذ تكههههون 

الشهتراك بهالرأع او المهزج بهين المشاركة فرديهة او جماعيهة لحهل المشهكلة جماعيهامو وال كهرة ا
األفكههار الغريبههة وتركيبهههاو كمهها تههأتي أهميتههه مههن كونههه عمليههة تدريبيههةو فهههو طريقههة هامههة 

     .الستثارة الليال والمرونة والتدريب علم الت كير
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 (752  :2..0الكبيسيو ) 
مهن لمبهدأو فكهل حقهل يستلدم هذا األسلوب في كل المهواد الدراسهية مهن حيه  ايمكن أن و  

وجههد فيههه جوانههب تحتههاج إلههم توليههد األفكههار وطههرا البههدائل وتطويرهههاو لههذا حقههول المعرفههة ت
وعلههم   المشههكالت التههي تحتههاج إلههم حلههول ن يسههتلدم أسههلوب العصههف الههذهني فههيأيمكههن 

المههههدرس أن يصههههيغ السههههلال علههههم شههههكل مشههههكلة ليتدارسههههها الطلبههههة بإسههههتراتيجية العصههههف 
يجههههدوا عههههددين حاصههههل جمعهمهههها يسههههاوع حاصههههل مههههثال يطلههههب مههههن الطلبههههة أن  :الههههذهني

قسههمتهماو وتعههد مثههل هههذه المسههائل مشههكلة تتحههدى العقههل كههون األعههداد فههي عمليههة الجمههع 
تزدادو وفي عملية القسمة تقلو وتكون المشكلة تتطلب ت كير أكثهر فيمها إذا ألبهر المهدرس 

 .طلبته بأنه يوجد حلول لير منتهية لهذه المشكلة
 

 :وب العصف الذهنيالتدريس بأسل خطوات
 اللطوات وفق تسير فإنها ؛ب اعلية أهدافها الذهني العصف جلسة تحقق حتم      
 :اآلتية

 بطرح (المدرس) الجلسة مدير يقوم إذ :للمشكلة األساسية الفكرة صياغة: أوالً
 لاألعما بعض ءبإجرا يقوم وقد وأبعادها وشرح ( المتعلمين)كينالمشارعلم  المشكلة
 لأشكا عرض أو الم اهيم من مجموعة شرح أو الحقائق بعض ضكعر  التمهيدية
 كةوالمشارالمطروحة  المشكلة فهم علم كينالمشار تساعد كمقدمات توضيحية ورسوم
 بموضوع ةدراية معقول علم كينالمشار أن من كدوالتأ ووحلها تحديدها في ال اعلة
 من األدنم الحد إعطائهمو بالمشكلة تتعلق أسئلة بطرح للطلبة لالمجا وإتاحة المشكلة

 .  المعلومات

 المشكلة وضع للال من ذلك ويتم  :واضحة بصورة وبلورتها المشكلة صياغة: ثانيًا
 ددهتتح  وبهذاو (  ... أن لحص لو ماذا و ... أن يمكن كيف) يبدأ لسؤا صورة في
 .ملتل ة زوايا من والبحث الدراسة من للمزيد ضعهوتل شكلةهالم

من قبل  بلورتها تمت التي المشكلة أسئلة من أكثر أو لواحد ذهنيال العصف: ثالثًا
 االهتمام فينصب األفكار من ممكن عددكبرا علم لالحصو هنا ويراعم:  المدرس

 . الكي ية ال ةهالكمي الناحية من واألفكارء اآلرا طرح تشجيع علم
 (017: 5..0توالزيادا)                                                
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 :المبادئ األساسية للعصف الذهني

بعههض المبههادأ األساسههية التههي يقههوم عليههها أسههلوب " Parnes"و Osborn" "اقتههرا      
 :العصف الذهني وعلم النحو اآلتي

ة فهي المرحلهة األولهم مهن الجلسهة ال يجوز تقييم أع من األفكار المتولهد :إرجاء التقييم -أ
رد المشههارك سههوف ي قههده المتابعههة ويصههرف انتباهههه ن نقههد أو تقيههيم أع فكههرة بالنسههبة لل ههأل

ن اللهههوف مهههن النقهههد والشهههعور بهههالتوتر يعيقهههان محاولهههة الوصهههول إلهههم فكهههرة أفضهههلو أل عهههن
 .الت كير

أع التحهرر ممها قههد يعيهق الت كيهرو ومهن ثههم توليهد األفكهار فههي  :إطرالق حريرة التفكيررر -ب
دأ علهم ان األفكهار ليهر الواقعيهة أو جو ال يشوبه الحرج من النقد والتقييم ويستند ههذا المبه
 .الغريبة قد تثير أفكارا أفضل عند األشلاص اآللرين

ويعنهي التأكيهد علهم توليهد اكبهر عهدد ممكهن مهن األفكهار المقترحهة  :الكم يولرد الكيرف –ج 
مهما كانت جودتهها فاألفكهار ليهر المنطقيهة والغريبهة ههي مقبولهةو ويسهتند ههذا المبهدأ علهم 

مهههها زاد عههههدد األفكههههار المقترحههههة زاد احتمههههال بلههههوغ قههههدر اكبههههر مههههن األفكههههار افتههههراض انههههه كل
 . األصيلة الملدية إلم حل المشكلة

أع جهواز تطهوير أفكهار اآللهرين واللهروج بأفكهار جديههدة  :البنراء علرى أفكرار اآلخررين -د
ن الجماعهة تملهك معلومهات ومعهارف أكثهر ممها ها وتوليد أفكار ألهرى منهها بحجهة أوتحوير 
 ( 71  :1..0وهيب و ندىو . )ه أفرادها بشكل مستقليملك

 : آليات العمل بأسلوب العصف الذهني
 :وتشمل الجوانب اآلتية   

 (قوانين الجلسة والنقاخ)كيفية إدارة الجلسة  -3
تبدأ الجلسة بالتيار من يديرها وكي ية عمل المشاركين فيها فضالم عن ضرورة االلتهزام    

 :الدقيق به
 .لنقد واحترام أفكار اآللرينا تأجيل -أ
 .تقبل أع فكرة مهما كانت وكي ما كانت -ب
 .كبر قدر ممكن من األفكارتوجيه األفراد بمحاولة إنتاج أ -ج
 .االنتباه الجيد ومتابعة أفكار اآللرين –د 
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تستلدم أداة ينبه عن طريقها أعضاء المجموعة وينبه الشهلص الهذع ال يلتهزم بقواعهد  -هه
 .الجلسة

 .شيع فيه مشاعر االستمتاا والحرية في استلدام الت كير توفير جو ت –و 
زاحة أع سبب للتهديد أو اللوف -ز  .توفير جو من األمن وا 
 . توفير جو من التعاون والرلبة في العمل بصورة مرنة -ا
 ( 020  :1..0قطاميو )                                      

 :معوقات العصف الذهني
ن العصف الذهني يعنم بوضع الذهن في حالهة مهن اإلثهارة و الجاهزيهة للت كيهر فهي إ     

وهذا يتطلب إزالة العوائهق التهي تقهف . جميع جوانب المشكلة لتوليد قدر من األفكار حولها
ومن جملة عوائق الت كير فهي . إمام الطالب لإلفصاا عن أفكاره وتليالته حول الموضوا

 :حجرة الصف ما يأتي
تمثهل بتبنهي اإلنسهان لطريقهة واحهدة بهالت كير والنظهر إلهم األشهياء باتجهاه تئق إدراكية عوا -

 .واحد
 .عوائق ن سية تتمثل في اللوف من ال شل -
 .عوائق تتعلق بشعور اإلنسان بضرورة التوافق مع اآللرين -
 .عوائق تتعلق بالتسليم األعمم لالفتراضات وقلة المصادر والمعلومات -
                         .   لق بالتسرا في الحكم علم األفكهار الجديهدة والغريبهةعوائق تتع -

 (100 :2..0و(أ)الكبيسي)                                                    
 حل المشكالتإستراتيجية  :ثانياً 

ال ههرد هههدف ولههم يتعههرف بعههد علههم وسههائل تمكنههه مههن  لههدى توجههد المشههكلة حههين يكههون
بينمههههها حهههههل المشهههههكلة ههههههو القههههههدرة علهههههم تمييهههههز المعرفههههههة والمههههههارات  وق ذلهههههك الههههههدفتحقيههههه

 .( 55  :1555 وجابر) واستلدامهها بحي  تحقق الهدف 
وحالهة أو وضهع  وحالهة مبدئيهة يبهدأ منهها ال هرد:  وتتوفر في المشكلة العناصر اآلتيرة

 والمبهدئي الهذع بهدأ منههيمثل ههدفام يريهد ال هرد الوصهول إليهه ويلتلهف عهن الحالهة أو الوضهع 
عههدم وضههوا اللطههوات الالزمههة لالنتقههال مههن الحالهههة المبدئيهههة  الوضههع المبههدئي  إلههم حالهههة 

         (Howard,1993:p.100   .الهدف أو وضع الههدف بشهكل مباشهر لهذا الشهلص

                                             (   
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و فإنه يتليل أهدافام وعالقهات فهي ذهنهه تتسهق مهع عندما يحاول ال رد حل مشكلة ماو 
وهههذه األهههداف  واألههداف العامههة والعالقههات اللاصههة بالمشههكلة اللارجيهة المعروضههة عليههه

وفي معظم األحيهان يقهوم ال هرد بتمثيهل لهارجي  ووالعالقات بمثابة التمثيل الداللي للمشكلة
بههة بعهض الرمهوز والتهي يمكهن لبعض أجزاء المشكلة من لالل رسهوم وصور ذهنيهة أو كتا

لير أنه ال يك هي وحهده فهي حهل المشههكلة بهدون التمثيهل  وأن تسهاعد كثيرام في حل المشهكلة
 .( Hayes , 1991:p. 6 )الداللي 
 

 :االتجاهات النظرية المفسرة لحل المشكالت 
 :االتجاه السلوكي ( 1)

فهإن ( س –م ) لهه بهالرمزر واالسهتجابة كمها يرمهز ويسمم باتجاه االرتباط بين المثي
ن التعلم يمثل ميالم مكتسبام لدى الكهائن الحهي وا   0علم يكون بين مثير واستجابة رتباط المت  إ

فالتلميهذ يهتعلم أن يرفهع  .لالستجابة بطريقة معينهة عنهدما يواجهه بمثيهر معهين فهي موقهف مها
عنههدما يطلههب ويشههعر بههاللوف  .سههلاالم يعههرف اإلجابههة عليههه المههدرسيههده لإلجابههة إذا سههأل 

ههذه كلهها تمثهل اسهتجابات حركيهة وعقليهة وان عاليهة 0منه التوجه إلم مكتب مهدير المدرسهة 
ولهذلك فهأن إجابهة علهم الهن س 0يتعلم ال رد إصدارها في حالة وجود مثيرات لارجيهة معينهة 

 والشههههرقاوع)نحههههن نههههتعلم االرتباطههههات السههههابقة : السهههلوكي علههههم سههههلال مههههاذا نتعلهههههم   ههههي 
8991 : 00.) 

هري ألسهلوب حهل المشهكالت علهم عهدد مهن ال هروض  ويقوم هذا االتجاه في تناوله
يحهههد  الهههتعلم بصهههورة  وعهههن طريهههق المحاولهههة واللطهههأ يهههتعلم الكهههائن الحهههي حهههل المشهههكلة: 

تكهون االسهتجابات  وتدريجية مع تكرار المحاوالت ويقاس بتنهاقص الهزمن أو عهدد األلطهاء
يعمههل  وجيام إلههم قصههدية عههن طريههق االلتيههار والههربطاألولههم للحههل عشههوائية ثههم تتحههول تههدري

قهوة  وكل من التعزيز والتكرار علم تقوية الهروابط العصهبية بهين المثيهر واالسهتجابة المعهززة
االسههههتجابة دالههههة لكههههل مههههن نمههههط المثيههههرات ودرجههههة اسههههتعداد الكههههائن الحههههي والت اعههههل بينههههها 

  .( 121   :1555 والزيات)
 رد عندما تواجهه مشكلة جديدة  يجمع من لبراتهه الماضهية ووفقام لهذا االتجاه فإن ال

ويسهتجيب للعناصهر المشهتركة بهين المشهكلة الجديهدة ومشهكالت  وما يالئم المشكلة الجديهدة
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أو وفقههام للجوانهههب المشههتركة بهههين الموقههف الجديهههد والمواقههف المشهههابهة التهههي  وقديمههة مألوفهههة
مسهتلرجام  وههذا لجهأ إلهم المحاولهة واللطهألقيها من قبهل فهإذا لهم يتوصهل إلهم الحهل نتيجهة ل

 :  1555 وجهابر) من مسهتودا سهلوكه اسهتجابة بعهد ألهرى حتهم يعثهر علهم حهل للمشهكلة 
150  ).  
 

 :االتجاه المعرفي ( 2)
فهالتعلم يمثهل مهيالم مكتسهبام لهدى الكهائن الحهي  0ويسمم اتجاه االرتبهاط بهين المثيهرات 

فمههثالم وقههوف السههائق  0يههر معههين فههي موقههف معههين لتوقهههع أحههدا  متتاليههة عنههدما يظهههر مث
فههههإن السههههائق ال يههههتعلم بطريقههههة آليههههة أن يسههههتجيب للضههههوء  وعنههههد ظهههههور اإلشههههارة الحمههههراء

الهههذع يجعلهههه يهههتعلم توقهههع وقهههوا  وبقهههدر مههها يتعلههههم معنهههم ظههههور الضهههوء األحمهههر وبهههالوقوف
التهههالي فإنهههه وب. حادثهههة أو متابعهههة رجهههل الشههههرطة لهههه فهههي حالهههة عهههدم االسهههتجابة بهههالوقوف 

وبهههذلك فهههإن إجابهههة االتجهههاه المعرفهههي علهههم 0يسهههت يد مهههن ههههذه المعرفهههة فهههي تقريهههر مههها ي علههههه
 (.08: 8991الشرقاوعو )نحن نتعلم هذه المعرفة  ماذا نتعلم :سلال

فأصحاب هذا االتجاه يرون أن المشكلة هي انعدام توازن في المجال المعرفهي يجهب 
ل ههههذا المجهههال فهههي هيئهههة تهههوازن جيهههد أو شهههكل إصهههالحه عهههن طريهههق إعهههادة بنهههاء أو تشهههكي

ولقهههد أكهههدوا علهههم الحاجهههة إلهههم الت كيهههر المثمهههر الكتسهههاب االستبصهههار فهههي الحلهههول  ومنهههتظم
 وجمهههل)وبعهههدها ي حهههص الت اصهههيل فهههالمتعلم يبهههدأ إدراك الشهههكل أوالم  والممكنهههة للمشهههكالت

1008  : 73   .) 
توصهههل المههتعلم إلهههم الحهههل وعمليههة االستبصهههار ليسهههت دائمههام عمليهههة تعلهههم تههلدع إلهههم 

يههدرك فيههها المههتعلم العالقههات  وبههل إنههها فههي الغالههب عمليههة تعلههم تههدريجي والمطلههوب فجههأة
 0الملتل هههة فهههي الموقهههف ويحهههاول تنظيمهههها فهههي وحهههدات جديهههدة تهههلدع إلهههم تحقيهههق الههههدف 

عههن طريههق االهتمههام بحصههر المجههال الكلههي  وفههيمكن االسههت ادة منههها أثنههاء حههل المشههكالت
وههههذا يسهههاعد علهههم إدراك العالقهههات التهههي  وبحيههه  ينظهههر إليهههها ال هههرد مهههرة واحهههدة وللمشهههكلة

مهن  وتوصل إلم الحل إذا ما أل لنا بعض أجزاء المشههكلة أو نظرنها إليهها مهن زاويهة واحهدة
ألن هههذا سههيلدع إلههم إعاقهههة عمليهههة الوصههول إلههم الحهههل و ليههر أن نسههتوعب كههل جههزء فيههها

 السليم 
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 :لحلول االستبصارية للمشكالت هي وتوجد أربعة أنواع من ا

وهههو حههل يبههدأ بههبعض النشههاط ثههم يتوقههف النشههاط ويمههر ال ههرد ب تههرة :  الحررل الفجررائي 
فيهه : والحرل التردريجي و ولكنه ال يلب  أن يصهل فجهأة إلهم الحهل المطلهوب وارتباك وحيرة

جههه وال مو               يقههوم ال ههرد بمحههاوالت عديههدة أو بههأنواا مههن النشههاط وبعضههه ليههر 
وفيهه يتوصهل ال هرد إلهم :  والحرل الثابرت0يلعب ال هم دورام أساسيام فهي التوصهل إلهم الحهل 

الهدف بعد عدد من اللطوات مهع فههم كهل لطهوة واكتشهاف لمها فهي الموقهف مهن عالقهات 
يعهههاد تنظيمهههها تهههدريجيام حتهههم ي هههرض فروضهههام تسهههتبعد تمامهههام ويتكهههرر إذا لهههم يصهههل للحهههل 

وفيههههه ال يحتههههاج ال ههههرد إلههههم لطههههوات بههههين إدراك المشههههكلة : ر والحررررل المباشرررر 0الصهههحي  
  ( Brightman , 1990 :p. 13 )والتوصل إلم الحل 

نموذجهام لحهل المشههكالت قائمهام علهم نظريتهه فههي  Guilford (1525)جيل هورد قهدم        
واللطهوة األولهم فهي   (نمهوذج البنهاء العقلهي لحهل المشهكالت)  وأطلهق عليهه والبناء العقلهي

هذا النموذج تبدأ باستقبال النظام العصهبي لل هرد لمثيهر لهارجي مهن البيئهة أو مثيهر داللهي 
ثههم تتعههرض المثيههرات اللارجيههة أو المههدلالت  ومههن الجسههم قههد يكههون علههم شههكل ان عههاالت

لعملية تنقية في الجزء الس لي من الدماغ عن طريق نسيج شهبكي يعمهل كبوابهة تهتحكم فهي 
 , Guilford)مة إلم مراكز الدماغ العليا حي  اإلدراك والمعرفة عبور كل المثيرات القاد

1987 :p. 109)نمههوذج البنههاء العقلههي لحههل المشههكالت عنههد : ويوضهه  الشههكل اآلتههيو
 .جيل ورد

 
 (  1)شكل 

 التفكير

                                                           التقاربي

 التفكير

 التباعدي

/ دراك اإل

 المعرفة
 اهاالنتب

 االنتقائي

 مخـزون الــــــــذاكــــــــرة

 التقييم التقييم قييمالت

ت
جا

خر
م

 

ت
ال

خ
مد
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 جيلفورد نموذج البناء العقلي لحل المشكالت عند
 ( Guilford ,1992 :p. 54)                                             

 حل المشكالت لنموذج بنية 
اللصائص : وهي  حل المشكالتة تشتمل عليها معظم مهام توجد ثالثة أبعاد رئيس

ويمكن ترتيب بعض المهام أو  0المقاييس المشتقة  والعمليات والبنائية للمشكلة
ن هذا الترتيب علم ذلك البعد نظرام ألو المشكالت في إطار متغير بالنسبة لبعد معين

ويبين بالنسبة لهذا النمط من المشكالت يتوقف بالدرجة األولم علم الم حوص ن سه 
 :حل المشكالت لنموذج بنية  (3)الشكل

 
 ( 1) شكل 

 حل المشكالتلنموذج بنية  
( Guilford ,1992 :p. 54)                                             

 : العوامل المؤثرة في تعلم أسلوب حل المشكالت 
قائمهة بهأهم العوامهل الشلصهية التهي  (Whimbey & Lochhead,1999)قهدم 

تههههلثر فههههي تعلههههم أسههههلوب حههههل المشههههكالت للوصههههول إلههههم إجابههههات دقيقههههةو ممكههههن تمثيلههههها 
 :  التالعوامل الملثرة في تعلم أسلوب حل المشك اآلتي الذع يبين( 7)بالملطط
 

 (1) مخطط
 العوامل المؤثرة في تعلم أسلوب حل المشكالت

 

 

        

 بنيـة حـل المشـكالت

 العمليات

 درجة الغموض -3
 عدد الحلول  -1
 درجة التعقيد  -1
 الخبرة -4

 اإلعداد  -3
 الحضانة -1
 اإلنتاج  -1
 التقويم  -4

 زمن الحل  -3
 عدد الحلول  -1
 نوع الحل -1
إستراتيجية  -4

 الحل

 المقاييس المشتقة  الخصائص البنائية

 العوامل المؤثرة في تعلم أسلوب حل المشكالت
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                                           Whimbey & Lochhead,1999:p.89))               
 

 :  مفهوم المشكلة في الرياضيات 
بأنهددا سددنال نريددد اإلجابددة عليدده ولكددن لدديس أي   يمكددن اعتبددار المشددكلة فددي الرياضدديات    

ال  فدي حدين  سنال يعتبر مشدكلة فقدد يم دل السدنال مشدكلة لطالدب الصدف ال داني االبتددائي          

فالمعرفة العلمية واالهتمام والجديدة تختلدف    ،يم ل مشكلة لطالب الصف السادس االبتدائي

 .من طالب إلى آخر

 :من توافر شروط معينة فيه ومنها فالبدوعمومام لكي يمثل السلال مشكلة لطالب ما 
 .أن يكون فيه تحدع للطالب يدفعه إلم إنجاز وحل هذا السلال  (  1  
 . أن ال يستطيع الطالب حل السلال بالطرق السابقة المعروفة لديه (  0  
أن يتطلهههب السهههلال مهههن الطالهههب لل يهههة جيهههدة مهههن المعلومهههات والمههههارات مهههع القهههدرة (  7  

 .فتراضات يكون فيها حالم للمشكلةربط األفكار وذلك لللروج باستجابات واعلم تحليل و 
 

 : أهمية ُأسلوب حل المشكالت في تدريس الرياضيات 
تركهههز أههههداف تهههدريس الرياضهههيات علهههم تطهههوير ال ههههم والمعنهههم والمههههارة بجانهههب  

نهههه العمليهههات األساسهههية وبالتهههالي فههههي تسهههاهم فهههي التطهههوير العلمهههي السهههريع الهههذع ينهههتج ع
مشكالت مستمرة في حياة ال رد وبالتالي فقد ت سههم الرياضيات فهي إعهداد ال هرد النهافع عهن 

 . طريق تنمية قدرته علم حل المشهكالت سهواء كانت رياضهية أو حياتية  
ويعتبههر الهههدف األساسههي مههن حههل المشههكالت فههي الرياضههيات هههو تههدريب الطههالب علههم  

 .علم حل المشكالت بوجه عام  بعض الطرق واألساليب التي تساعدهم 

السدددددددددددددددددددددددددددهولة  -
 والصعوبة

 درجة الوضوح -
 توافر المعلومات  -
 القابلية للحل -
األلفددددددددة بطبيعددددددددة  -

 المشكلة 
 تجزئة المشكلة  -
 

 الذاكـرة -
 الذكـاء -
 ما وراء المعرفة -
 أساليب التفكير -
 األساليب المعرفية -
 الدافعيـة -
 التهين العقلي -
االسددددددددددددتراتيجيات  -

 المعرفية
 أساليب التعـلم -
 

 

 الخبرات السابقة -
 العمـر -
 الم ابـرة  -
 تحمل الغموض -
 االتجاه اإليجابي   -
 حرص علي الدقة ال -
التأمدددددددل وتجندددددددب   -

 التخمين 
 ال قـة بالنفس  -
 ال بات االنفعالي  -

 طبيعة المشكلة خصائص المتعلم

 معرفية           شخصية/ ة عقلي
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وقههد وضههعت مجموعههة دراسههة الرياضههيات المدرسههية بالواليههات المتحههدة األمريكيههة مجموعههة 
 :األهداف التالية لحل المشكالت 

 إمداد الطالب بأنواا ملتل ة من االستراتيجيات المساعدة في حل المشكالت  (  1  
لمعالجهههههة والشهههههروا فهههههي حهههههل تطهههههوير بعهههههض المرونهههههة لهههههدى الطالهههههب فهههههي طريقهههههة ا(  0  

 . المشكالت  
فهادة مهن التمثهيالت الهندسهية فهي إنتهاج معلومهات تطوير بعض الطرق واألساليب لإل ( 7 

 .  جديدة حول المشكلة  
تطهوير بعههض المهههارات فههي جدولههة وتنظههيم المعلومههات المعطههاة والمشههتقة لالسههت ادة (  0  

 .من ذلك في الحل  
ة لههدى الطالههب عههن طريههق تعويههده علههم عمههل تقههديرات عدديههة تعميههق فهههم المشههكل(  0    

 .يقوم باعتبارها في ضوء المشكلة المطروحة  
 :أهمية أسلوب حل المشكالت فيما يلي من النقاط  ومما سبق تتضح 

 .تساعد الطالب على اكتشاف مفاهيم جديدة  (  1  

 .حل مشكلة جديدةتعلم الطالب كيفية تطوير وتحويل المفهوم الستخدامه في (  0  

 .تعود الطالب على التفكير العلمي الناقد  (  7  

 . تساعد على ترابط وانسجام المفاهيم الرياضية  (  0  

تطددور بعددر قدددرات الطالددب العقليددة م ددل التخيددل والتصددور والتجريددد والتحليددل          (  0  

 .والتركيب  

 . ت ير حب االستطالع واالكتشاف لدى الطالب  (  5  

 .نمي قدرة الطالب على تحليل المواقف واتخاذ القرارات  ت(  1  

 ( .15 – 105   :1525،المغيرة)                                           

 :  بعض المقترحات لتنمية وتطوير قدرات ومهارات الطالب في حل المشكالت 
 .مختلفة  توضيح المعطيات والعبارات الموجودة في السنال وتلخيصها بصور(  1  
 . التأكد من فهم الطالب للخبرات السابقة الموجودة في السنال (  0  
 .التأكد من وضوح المطلوب عند الطالب  (  7  
مساعدة الطالب على اكتساب المهارة في رسم األشكال أو الجدداول التدي تعبدر عدن     (  0  

 .المسألة  
 .توضيح المسألة  استخدام األلوان في رسم األشكال قد يساهم في (  0  
 .محاولة ربط المسألة بحياة الطالب العملية  (  5  
جمع األفكار والوسائل التدي تسداعد الطدالب علدى تحليدل المشدكلة والنظدر إليهدا مدن          (  1  

 .زوايا مختلفة  
 .االستفادة من أساليب أخرى مماثلة اسُتخدمت في حل مشكالت مشابهة  (  2  
 .المشكلة   سهيلالتي تساعد على ت ر التلميحاتإعطاء بع(  5  
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تشجيع الطالب على وضع الفرضديات لحدل المسدألة بغدر النظدر عدن صدوابها أو        ( .1  
 . مساعدة الطالب على تبين صحتها من عدمه   خطئها ومن ثم

 .تشجيع الطالب على حل المسألة بأك ر من طريقة إذا أمكن ذلك  ( 11  
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 :  خطوات حل المشكلة 

ع الطالب في معظم المشدكالت التدي تواجهده فدي مجدال الرياضديات السدير فدي         يستطي      

 :  اآلتيةالخطوات أو المراحل 

المشددكلة إلددى الطددالب ويحدداول إثددارة اهتمددامهم       درسيقدددم المدد : عددرض المشددكلة  (  1  

 .   ودافعيتهم إلى أهميتها 

مسددألة ومحاولددة  وهددو تحديددد المعطددى والمطلددوب مددن ال  :  تحديددد المشددكلة وتحليلهددا (  0  

 . المسألة   الربط بينهما مع إدراك العالقات الموجودة في

أثندداء اسددتخدام أحددد أو بعددر اإلسددتراتيجيات     : وضددع الفرضدديات المناسددبة للحددل   (  7  

وضع بعر الفرضيات التي قدد تكدون    درسالمشكلة يستطيع الطالب مع الم الخاصة بحل

 .         أحدها هو الحل للمشكلة  

اختبار كل فرضية وذلدك  : مناقشة الفرضيات للتوصل إلى الفرضية الصحيحة للحل ( 0  

الفرضية الصحيحة للحدل    وذلك لتحديد ،عن طريق جمع البيانات التي تنيدها أو تعارضها

. 

يتم التأكد من صحة الحدل وبعدد ذلدك يدتم تلخيصده فدي دفداتر         : ترتيب وتسجيل الحل(  0  

 (101-105: 2..0الكبيسي،).الطالب  

 

 :  بعض األمثلة التي يمكن حلها باستخدام طريقة حل المشكالت 

اللعبدة   وبداع  ديندار ( .....10)بمبلد   كارتون لعب أطفدال  .0اشترى تاجر  (  :3)مثال 

فمددا مكسددبه أو  لعبددة .0يحتددوي علددى  الكددارتونفدداذا كددان  دينددار ( ...0)بسددعر  الواحدددة

 ؟  الكارتونات كلهاخسارته عند بيع 

 :   الحل

 : عرض المشكلة 

 .  السنال على الطالب ويحاول شد انتباههم نحو الهدف من السنال   المدرسيقرأ 
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 :  تحديد المشكلة وتحليلها 

هذه المشكلة تعبر عن موقف بيع وشراء ينتج عنه إما مكسب أو خسدارة أو ال مكسدب     -  

 .وال خسارة  

 دينار( .....10)=   كارتون .0ثمن شراء  : المعطيات   -  

  دينار ...0=  لعبة الواحدةثمن بيع ال                  

  لعبة .0يحتوي على  كارتون كل                   

 .  تحديد مقدار مكسب التاجر أو خسارته : المطلوب   -

 :   وضع الفرضيات 

 :   اآلتيةبعد مناقشة الطالب في التوقعات المختلفة للحل يمكن وضع الفرضيات 

 التاجر ال يكسب وال يخسر   (  7  التاجر يكسب     (  0     التاجر يخسر (  1  

 :  مناقشة الفرضيات 

 . يتم مناقشة جميع الفرضيات من معرفة ثمن البيع والشراء   -  

 .ثمن الشراء    >متى يخسر التاجر  ؟      إذا كان ثمن البيع /  س 

 ( معطى) لعبة .0حتوي على  ي كارتونكل كارتون و .0يوجد          

  لعبة ...1=  .0×  .0=  عدد اللعب         

 ( معطى) دينار ...0=  اللعبة الواحدةثمن بيع          

  دينار ......0=  ...0×  ...1= ثمن البيع الكلي          

 ان ثمن البيع أقل من ثمن الشراءإذا ك ًايكون صحيح ،الفرض األول التاجر يخسر -

 دينار ......0= ثمن البيع         

 دينار( .....10)= ثمن الشراء         

 ثمن الشراء   <ثمن البيع         

 .  الفرض األول مرفوض          

 الفرض ال اني التاجر يكسب إذا كان ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء  -

 .ثمن الشراء   <ونالحظ من مناقشة الفرض األول أن ثمن البيع           

 . التاجر يكسب وبذلك يتحقق الفرض ال اني         

 . ثمن الشراء   –ثمن البيع = المكسب        

  دينار .....0=  ....10 – ......0=                 

 لمناقشة الفرض ال الث  لصحة الفرض ال اني فليس هناك داِعنه نظرًا اوبالتالي ف -

 :  ترتيب وتسجيل الحل

  كارتون .0=  الكارتوناتعدد        

 لعبة .0=  عدد اللعب في الكارتون الواحد       

 لعبة ...1=  .0× .0= العدد الكلي للعب       

  ينارد ...0=  اللعبة الواحدةثمن بيع        

  دينار ......0=  0 ...× ...1= ثمن البيع الكلي        

  دينار .....10= ثمن الشراء        

 ثمن الشراء  <ثمن البيع  

 التاجر يكسب         
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 .  ينارد .....0=  .....10 – ......0= مكسب التاجر        

وبعهداه ملتل هان وطهول ( عدديام ) مستطيل مساحته تساوع محيطه: المشكلة (  : 0)مثال 
سههتطيل أقههل مههن علمههام بههأن طهول الم) كهالم منهمهها عبههارة عهن عههدد صههحي  أوجههد بعديهه     

 (  سم  .1
 : تحديد المشكلة وتحليلها 

 : مستطيل فيه : المعطيات  -  
 الطول      العرض  (  1                 
 محيطه = مساحته (  0                 

 .  إيجاد بعدع المستطيل  : المطلوب  -  
 قانون مساحة المستطيل     ما/ س   
 يل   قانون محيط المستط ما/ س    

 . هي جميع االحتماالت الممكنة لبعدع المستطيل  : ال رضيات  
وتتم دراسة جميع االحتماالت الممكنة لبعدع المستطيل إلم أن يتم : مناقشة ال رضيات 

   :اآلتي (1)التوصل إلم البعدين المناسبين وفق الجدول
 (3)جدول 

 جميع االحتماالت الممكنة لبعدي المستطيل
 

 المحيط المساحة العر  الطول المحيط المساحة العر  الطول
1 3 1 6 5 1 30 34 
1 3 1 5 5 1 35 36 
1 1 6 30 5 4 10 35 
4 3 4 30 6 3 6 34 
4 1 5 31 6 1 31 36 
4 1 31 34 6 1 35 35 
5 3 5 31     

 7= وعرضه  ،سم 5= يتضح من السطر المظلل في الجدول أنه إذا كان طول المستطيل 

                           سم     
سم 12= فان مساحته 

1
 .  سم  وهي تعتبر حاًل لهذه المشكلة   12= و محيطه  ،

 : ترتيب وتسجيل الحل 
 :من لالل الجدول السابق يتض  أنه لحل هذه المشكلة البد أن يكون  

 سم   5= طول المستطيل  -        
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 سم            7= عرض المستطيل  -  
   1سم 12=  7×  5= التالي فإن مساحة المستطيل و ب    

 . سم     12( =  7+  5) ×  0= محيط المستطيل                   
 التفكير الرياضي
 بط بهههينلقهههدرة علهههم رليهههة العالقهههات التهههي تهههر ايتمثهههل ب الت كيهههر الرياضهههي يهههرى الباحههه  أن

 .لكههههد علههههم النشههههاط العقلههههي والم ههههاهيم والقواعههههد والقههههوانين وفهمههههها واسههههتيعابها وي األفكههههار
عههداد واالعتمهاد علهم القواعههد والرمهوز والنظريههات األو  ويشهمل اسهتلدام المعههادالت السهابقة

 .يحكم العالقات بين األشياء تمثل إطارا فكرياإذ والبراهينو 
 تنمية التفكير الرياضي

م ولكههي ننمههي الت كيههر الرياضههي مههن لههالل تههدريس الرياضههيات وجههب أن ننبههه الطلبههة علهه
م يعتمد التعلم الالحق علم الهتعل ام تراكمي ام موضوع بعض األساسيات فيها كون الرياضيات

نههه سههيواجه صههعوبات فههي ال هههم مهها يبنههم إف وفههإذا لههم يههتقن الطالههب الههتعلم السههابق السههابقو
فالمعرفهههة الرياضهههية واإللمهههام بأساسهههياتها وتطبيقاتهههها مطلهههب وعليهههه مهههن موضهههوعات جديدة

فهههراد المجتمهههعو فضهههال عهههن كونهههها مهههادة فكريهههة تسههههم فهههي تنميهههة ضهههرورع لكهههل فهههرد مهههن أ
تنظهههيم  واسههتلدام أسهههاليب  مأسههاليب متنوعهههة فههي الت كيهههرو والدقههة فهههي التعبيههر والقهههدرة علهه

 . التلطيط في حل المشكالت
 ( 10و 0: 1555ابو صال و)                                                 

لمهارات التي تلدع إلم تنمية الت كير وفي بعهض األحيهان يجهل بعض  المدرسين ا      
مهمههة التعلههيم تتمثههل فههي حشههد أذهههان المتعلمههين بالمعههارف  أنعههدم اإليمههان بههها واعتقههادهم 

التلقهين  للهب المهدارسأفالطريقهة المتبعهة حاليها فهي  تكشهفودون معرفة األسلوب الذع بهه 
أمهههر مههههم ولكهههن األههههم منهههه ت اعهههل  فعمليهههة إيجهههاد نهههواتج العمليهههات فهههي الرياضهههياتفقهههطو 

الطالهههب مهههع العمليهههات التهههي أدت إلهههم ههههذه النتهههائج فالمهمهههة األساسهههية للرياضهههيات تعويهههد 
وعلههم .االنتقههال مههن المحسههوس إلههم المجههرد لينمههو لههديهم الت كيههر بكههل أنواعههه م الطلبههة علهه

 .(1.1: 0.11الكبيسيو)رأسها الت كير الرياضي
ة حههل المشههكالت الرياضههية حههال تلت كيههر الههذع يههتم بوسههاطهههو ا :التفكيررر الرياضرري       

 -:اهر منهاذهنيا ومن لالل المقدمات في السلال وهو علم مظ
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نتيجهة لاصهة مهن مبهدأ معلهوم أو م هروض أو ههو عمليهة وهو الوصول إلم :االستنتاج -أ
 . اشتقاق حقائق من قواعد عامة للوصول إلم نتائج

حهههدهم يقهههف بهههين تلميهههذين وللهههف تلميهههذين وأمهههام ا نإرتهههب بعهههض التالميهههذ بحيههه   :مثرررال
 ..............:تلميذينو لذا فان عدد التالميذ هو

 . هو الوصول إلم قاعدة عامة من لالل أمثلة وحاالت لاصة:االستقراء  - ب

 (01-.0: 1555و السل أبو)                                               
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 :ن تأتي بمثال لامس حسب التسلسلالحظ األمثلة اآلتية وحاول أ:مثال
71  ×7    =111 
71 ×5    =000 
71 ×5    =777 
71 ×10  =000 

................... 
 
  عبارة رياضية تنطبق علم مجموعة أشياء:التعميم - ت

 عدد زوجي 0= عدد فردع  7+ عدد فردع  1:      الحظ
 عدد زوجي 2= عدد فردع  0+ عدد فردع  7   كذلك
 عدد زوجي10= عدد فردع  1+ د فردع عد 0   كذلك
 عدد زوجي 15= عدد فردع  5+ عدد فردع  1   كذلك

 ................لذا يكون أع عدد 
 .استلالص التضمينات الضرورية من المقدمات  :المنطلق الشكلي -  

 (.15: 1551و أبو زينة)                                                 

األعلرى  إذا ظهر مثلث في النصف"لبطاقات اآلتية تتفق مع القاعدة أي من ا:مثال     
 " . دائرة في النصف االسفل منهامن البطاقة فانه تظهر 

 
       

 
 

 د  جر                     ب                        أ                 
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ملتل ههههة فههههي الموقههههف الههههذع يجابههههه إدراك العالقههههات بههههين العوامههههل ال:التفكيررررر العالقرررري - ج
 (.10: 1520هندامو )ال رد

زيد : مه واحدة بحيثثالثة أشخاص زيد وعمار وحسن يجلسون على استقا:مثال        
 ......الذي في الوسط هو لى يسار زيد، فإنإلى يسار عمار وحسن إ

من عديدة يمكن مواقف ه للقرآن الكريم أن هناك من لالل دراستالباح  يرى و    
 :ت كير الرياضي فعلم سبيل المثالستنتاج قضايا ألرى باستلدام اللاللها إ
َوَحْملُرررُه َوفاَصررراُلُه َثالثُررروَن )) ذكهههر البهههارع عهههز وجهههل فهههي آيتهههين عهههن الحمهههل وال طهههام:مثهههال
 ( (35من اآلية: األحقاف(()َشْهراً 
َليْ ))     رررررْعَن َأْوالَدُهرررررنا َحرررررْوَلْينا َكررررراما أع ()111مرررررن اآليرررررة:البقررررررة(()نا َواْلَوالارررررَداُت ُيْرضا
 (شهر00=سنتين

أشهر 5=شهر00 مدة الرضاعة_  شهر (.7)النتيجة المستنبطة مدة الحمل والرضاعة

 .بعد ان ندرك ترابط اآليتين الكريمتينفترة الحملو

- :جاء ل ظ كلمة المطر في أربعة مواضع فقط في القرآن الكريم وهي:0مثال
ْن َمَطر   ىَكاَن باُكْم َأذً  َلْيُكْم إانْ َوال ُجَناَح عَ ))  (301من اآلية: النساء(()ما
َرْت َمَطَر الساْوءا ))  (40من اآلية: الفرقان(()َوَلَقْد َأَتْوا َعَلى اْلَقْرَيةا الاتاي ُأْمطا
ْم َمَطرًا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذراينَ ))  (55:النمل)و( 351:الشعراء) مكرره في ((َوَأْمَطْرَنا َعَلْيها
طررر فرري القرررآن الكررريم ن اآليررات الكريمررة أمكننررا أن نسررتخدم االسررتقراء بررأن لفظررة الممرر

 ء وانتقاموردت بمعنى سو 
:وعلم سبيل المثال 



 73 

 
باستلدام برامج الحاسوب تبين أن فوات  السور التي تبهدأ بحهروف متقطعهة ترتبهت  :7مثال

 : بترتيب معين مثل
 

 حرف ن       
 حرف ص    
 حروف يس   

 طه   حروف 

 في سورة القلم        
     األعراف في سورة

 في سورة يس        
 في سورة طه         

 مرة     177تكرر   
 مرة    100تكرر  

 مرة     020كررت ت
 مرة     700تكررت 

 1×15ويساوع
 2×15ويساوع
 10×15ويساوع
       12×15ويساوع

 
كهرار الحهروف المتقطعهة فهي ههذه من هذا الموقف أمكن أن نعمهم أن ت.....  وهكذا

 (.1.5: 0.11الكبيسيو).15السور دائما من مضاع ات العدد 
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  ثالفصل الثال
 دراسات سابقة

 التعلم النشط:المحور األول
 (, 2003wilk)دراسة  -3
 اسهتراتيجيات فاعليهة استقصهاء إلهم وههدفت( جامعهة تكسهاس)يت الدراسة فهي أمريكيها أجر  

 مقهرر فهي الجامعهة طالب لدى والدافعية نحو التعلم واالتجاه و التحصيل علم النشط التعلم

 . المتلصصين لغير البشرية الوظائف علم
ربعة وتكونت األ المجموعات ذع التجريبي شبه التصميم لالل من المتغيرات درست وقد

 :طالبا  وطالبة توزعوا علم أربعة مجموعات ( 101)العينة من 
  علم النشطتطالبام درست باستلدام ال( 70)المجموعة التجريبية األولم. 

  علم النشطتطالبام درست باستلدام ال( 75)المجموعة التجريبية الثانية. 

 دثة التقليديةطالبام درست باستلدام المحا( 01)المجموعة الضابطة األولم. 

 طالبام درست باستلدام المحاضرة التقليدية( .7)المجموعة الضابطة الثانية. 

واعدت ثال  أدوات لتحقيق أهداف الدراسة مقياسين الدافعية نحو التعلم واالتجاه فضال 
واستلدم تحليل التباين والتبار . عن التبار تحصيليووتم التأكد من الصدق والثبات

 :صائية وكان من بين النتائجشافيه كوسائل إح
 درجهات متوسههطي بههين( 0...عنههد مسهتوى) إحصهائية داللهة فههروق ذات توجهد 

ضههههابطة فهههههي التبهههههار التحصهههههيل البعهههههدع         والمجموعهههههة ال التجريبيهههههة مجوعههههةلا
 .المجموعة التجريبية األولم لصال و 

 درجهات متوسهطي بهين (0...عنهد مسهتوى)إحصهائية داللهة فهروق ذات ال توجهد 

والمجموعهة الضهابطة فهي معهدل اسهتبيان الدافعيهة للهتعلم البعهدع  التجريبيهة مجوعةلا
. 

 الدراسهة مجمهوعتي فهي أداء (0...عنهد مسهتوى)إحصهائية داللهة فهروق ذات توجهد 

 wilk) .المجمهوعتين التجههريبيتين مقيههاس االتجهاه لصههال   والتجريبيهة الضهابطة

,2003:p. 207-223) 
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                         Fox,& Rue,. 2003))دراسة -1
 الحاسهبة اآلالت اسهتلدام فاعليهة اكتشهاف إلهم ههدفتأجريهت الدراسهة فهي أمريكيها و       

 واتجاههاتهم المتوسط الجبر طالب تحصيل علم نشط تعلم بيئة البيانية في بالرسوم المزودة

لهههم تهههم تهههوزيعهم إمهههن المرحلهههة المتوسهههطة   ام طالبههه( .5)مهههن  عينهههة الدراسهههة وتكونهههت و
 :مجموعتين

  بالرسهوم المهزودة الحاسهبة اآلالت فيهها وااسهتلدم ام طالبه( .7)تجريبيهةالالمجموعهة 

 .النشط التعلم البيانية لتشجيع

 التقليدية الحاسبة اآلالت فيها موااستلد ام طالب( .7) الضابطة المجموعة. 

 ناو ولضهعت المجموعتهنشهط تعلهم بيئهة فهي درسهت المجمهوعتين أن كهال مهن الهرلم علهم 
واسهتلدمت الوسهائل اإلحصهائية االلتبهار التههائي  اتجاهههات ومقيههاس تحصههيلية اللتبهارات
 .ومربع كاع

 :أداء الطالب من الحصول عليها تم التي البيانات أظهرت وقد 
 متوسهطي تحصهيل  بهين( 0...عنهد مسهتوى) إحصهائية داللهة فهروق ذات عهدم وجهود

ي التبهار تحصهيل الرياضهيات والمجموعهة الضهابطة فه التجريبيهة مجوعهةلا لهدرجات
 .البعدع  

 درجهات متوسهطي بهين (0...عنهد مسهتوى)إحصهائية داللهة فهروق ذات عهدم وجهود 

والمجموعهة الضهابطة فهي مقيهاس االتجهاه نحهو تعلهم الرياضهيات  التجريبيهة مجوعهةلا
 .البعدع

 توالمقابال الطالب تقارير من عليها تم الحصول التي المعلومات أوضحت حين في       
 التهي النشهط الهتعلم فصهول بهين عنهد المقارنهة أنهه الهدرجات ال صهلية وتقهارير المعلمهين مهع

 عهدد فهي % ٢٢ بنسهبة زيهادة فهإن هنهاك لهم تشهترك التهي ال صهول مهع الدراسهة فهي اشهتركت

  .المتوسط الجبر مقرر في النجاا من تمكنوا الذين الطالب
                                          (Fox,& Rue,. 2003:p. 3-15) 

 ( 1006بوقس،)دراسة-1
جامعهههة الملهههك عبهههد العزيهههز  - بكليهههة التربيهههة للبنهههات بجهههدةأجريهههت الدراسهههة فهههي السهههعودية       

هدفت إلهم معرفهة أثهر اسهتلدام إسهتراتيجيات الهتعلم النشهط والتهدريب المباشهر فهي تهدريس و
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م تحصههيلهن اآلجههل وتنميههة مهههارات طالبههات ال رقههة الثالثههة بكليههة التربيههة للبنههات بجههدة علهه
 . التدريس لديهن من لالل مقرر طرق التدريس

القسهههم )تتكهههون عينهههة البحههه  مهههن طالبهههات ال رقهههة الثالثهههة بكليهههة التربيهههة للبنهههات بجهههدة       
توزعهههوا إلههم سهههت مجموعهههات  (الكيميهههاء والنبههات)القسهههم العلمههي طالبههة 151مهههن و (العلمههي

وضههابطة فههي ال صههل الدراسههي األول لكههل فههرا مههن  ةيههضههابطة وتجريبيههة مجمههوعتين تجريب
مهههن قسهههم  يوضهههابطة فهههي ال صهههل الدراسهههي الثهههان ةتجريبيههه الكيميهههاء والنبهههات و ومجمهههوعتين

 .النبات
 األدوات المستلدمة

  ( مجموعهات صهغيرة)نشهاطام جماعيهام ( 11)مجموعة مهن األنشهطة التدريبيهة عهددها
+ أنشهههههطة ألهههههرى فرديهههههة ( 7) و( أنشهههههطة فرديهههههة بال صهههههل الدراسهههههي األول( 5+ )

 .بال صل الدراسي الثاني من إعداد الباحثة(مجموعات صغيرة)نشاطان  جماعيان 

  تهم تطبيقهه فهي ال صهل الدراسهي  فقهرة مهن نهوا الموضهوعية والمقاليهة 00التبار من
تههم تطبيقههه فههي ال صههل  فقههرة مههن نههوا الموضههوعية والمقاليههة 07ووالتبههار مههن األول

 .ثاني الدراسي ال

 تهههم  مهههن نهههوا الموضهههوعية والمقاليهههة فقهههرة 70 اآلجهههل النههههائي ويتكهههون مهههنلتبهههار ا
فقهههرة مهههن نهههوا الموضهههوعية  02و والتبهههار مهههن تطبيقهههه فهههي ال صهههل الدراسهههي األول

 .ثاني تم تطبيقه في ال صل الدراسي ال والمقالية

  11و    بنههدام  11محههاور و  5تتكههون مههن  )بطاقههة تقههويم تلطههيط وتن يههذ الههدروس 
 اإلحصائي (Spss)وتم االستعانة ببرنامج (.   عبارة

 :وكان من نتائج الدراسة اآلتي
  بهههين متوسهههطي درجهههات الطالبهههات المعلمهههات  1...وجههود فهههروق دالهههة عنهههد مسهههتوى

ق ائهههههالقبلهههههي والبعهههههدع فهههههي االلتبهههههار التحصهههههيلي لمقهههههرر طر ( تلصهههههص الكيميهههههاء)
 .لصال  أدائهن البعدع( 1)تدريس ال

  بهههين متوسهههطي درجهههات الطالبهههات المعلمهههات  0...ى وجههود فهههروق دالهههة عنهههد مسهههتو
القبلههي والبعههدع فههي االلتبههار التحصههيلي لمقههرر طههرق تههدريس ( تلصههص النبههات)
 .لصال  أدائهن البعدع( 1)
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  بهههين متوسهههطي درجهههات الطالبهههات المعلمهههات  1...وجههود فهههروق دالهههة عنهههد مسهههتوى
ق تههدريس القبلههي والبعههدع فههي االلتبههار التحصههيلي لمقههرر طههر ( تلصههص النبههات)
 .لصال  أدائهن البعدع( 0)

  فههي   (تلصههص النبههات)جههود فههروق بههين متوسههطي درجههات الطالبههات المعلمههات و
بطاقهة المالحظهة ومتوسهط درجهة بطاقههة المالحظهة لمههارات التهدريسو وحجهم تههأثير 

 % .00.7إستراتيجية التدريس المستلدمة 

  تحصهيل الطالبهات  بهين درجهات 1...وجود عالقة ارتباط موجبة دالة عند مسهتوى
اآلجههههل ودرجههههاتهن فههههي بطاقههههة المالحظههههة ( 0)فههههي التبههههار مقههههرر طههههرق التههههدريس 

 ( 12-1: 5..0بوقسو).لمهارات التدريس

 
 Ayded, & Matyar,2009)(دراسة  -4

أجريهههت الدراسهههة فهههي تركيههها وههههدفت إلهههم معرفهههة اثهههر الهههتعلم النشهههط فهههي التحصهههيل         
طالبههام  45دس األساسههي و تأل ههت عينههة البحهه  مههن واالتجههاه فههي مههادة العلههوم للصههف السهها

م النشههههط و ا درسههههت بأسههههلوب الههههتعلطالبهههه( 25)مههههوزعين إلههههم مجمههههوعتين األولههههم تجريبيههههة 
واجهرع التكهافل درست بالطريقهة المعتهادة فهي التهدريس و طالبا  (22)والمجموعة الضابطة 

 .بين المجموعتين في العمر والتحصيل والذكاءوواالتجاه نحو العلوم
وجهههد لهههه الصهههدق والثبهههات لكهههل منهمههها ام لالتجهههاه وأومقياسههه ام تحصهههيلي ام عهههد الباحههه  التبهههار أ 

 :واستلدم الباح  االلتبار التائي بوص ه وسائل إحصائية وكان من نتائج البح 
 بههههين متوسههههط تحصههههيل ( 0004)وجههههود فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى

وبهين متوسههط المجموعهة الضههابطة المجموعهة التجريبيهة التههي درسهت بههالتعلم النشهط 
 .التي درست بالطريق المعتادة ولصال  المجموعة التجريبية

 بههين متوسههط اتجههاه البعههدع ( 0004)وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى
للمجموعهههههة التجريبيهههههة التهههههي درسهههههت بهههههالتعلم النشهههههط وبهههههين متوسهههههط اتجهههههاه البعهههههدع 

 .ادة ولصال  المجموعة التجريبيةللمجموعة الضابطة التي درست بالطريق المعت
و وتضمين  علم أساليب وطرائق التعلم النشط والطلبة المعلمين تدريبب وأوصت الدراسة

 .المناهج العلوم الدراسية ألنشطة إلثارة الت كير والدافعية نحو التعلم
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(Ayded, & Matyar,2009:p. 128- 132) 

 (2009الزايدي،)دراسة  -5
 ريهالت ك ةيهتنم فهي النشهط الهتعلم أثهر معرفهة إلهم عودية  وههدفت أجريهت الدراسهة فهي السه

 الصهف طالبهات لهدى ( ال يزيهاء وحهدة الشهغل)العلهوم بمهادة ل الدراسهييوالتحصه االبتكهارع

 . ةيديالتقل قةيبالطر  مقارنة المتوسط الثال 
 لهمع الدراسهة ط بقهت  يهح و بهييتجر به ش منهجام  الباحثة استلدمت الدراسة لهدف قايوتحق

 المكرمهة مكة نةيمد في المتوسط الثال  الصف طالبات منطالبة ( 05)حجمها   بلغ نةيع

طالبهههة درسهههت باسهههتلدام ( 05)وتكونهههت المجموعهههة التجريبيهههة مهههنالدراسهههي الثاني بال صهههل
 ةوتهههههم مكافئههههه طالبهههههة درس بهههههالتعلم التقليهههههدعو( 01)الهههههتعلم النشهههههط ووالمجموعهههههة الضهههههابطة

تحصههيل طبقههت عليههه بعههض لالباحثههة التبههارا ل تيلههة و واعههدالمجمههوعتين بههالمتغيرات الدل
وطبهق قبليها ( ب)أنواا الصدق والثبات و واستلدم التبهار تهورنس للت كيهر االبتكهارع ال ئهة 

 .وبعديا

-T)      التبار باستلدام ؛ ام يإحصائتها انايب ع ولجت الدراسة فروض صحة واللتبار

Test) وتحليل التباين المصاحب(ANCOVA )ظهرت النتائج اآلتيةوأ:- 
 بين متوسط التبار الت كير ( 0004)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 )التي درست بالتعلم النشط  االبتكارع في التطبيق البعدع للمجموعة التجريبية
 ريللت ك ةيالكل والقدرة و والت اصيل و واألصالة و والمرونة الطالقةو بقدرة تعلقي مايف

وبين متوسط المجموعة الضابطة التي درست بالطريق المعتادة ( االبتكارع
 .ولصال  المجموعة التجريبية

 حصههههيل بههههين متوسههههط ت( 0004)وجههههود فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى
التي درست بالتعلم النشهط عنهد مسهتويات الهدنيا والعليها البعدع للمجموعة التجريبية 

يل البعهدع للمجموعهة الضهابطة التهي ومستوى التحصيل الكلهي وبهين متوسهط تحصه
 .درست بالطريق المعتادة ولصال  المجموعة التجريبية

 العلهوم مهادة فهي الدراسهي ليوالتحصه االبتكهارع ريهالت ك نيبه ارتباطيهه  عالقهة توجهد 

 الدراسة نةيع المتوسط الثال  الصف طالبات لدى
 : اهمن اءج اتيالتوص من بمجموعة الباحثة أوصت الدراسة نتائج ضوء وفي
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  ليوالتحص االبتكارع ريالت ك ةيبتنمهتمام اال و النشط التعلم الستلدام جهالتو 
 . الملتل ة ميالتعل مراحل في العلوم سيتدر  في الدراسي

 بص ة العلوم سيتدر  في  النشط التعلم لو ح الدراسات من ديمز  إجراء الباحثة وتقترا 

 . عامة بص ة األلرى ةيالدراس المواد وفي لاصة
 (ب  : 1009الزايدعو)                                                  

 (  1030دراسة األسطل، ) -6
 فهي النشهط للهتعلم إسهتراتيجيتين تطبيهق اثهر تقصهي إلهم فهي األردن وههدفت أجريت الدراسهة 

 فهي الناقهد ت كيهرهم تنميهة وفهي التهاريخ مهادة فهي األساسهي الصهف التاسهع طهالب تحصهيل

 : اآلتي الدراسة في أسئلة وتمثلت و ناألرد

 مقارنهة ( المعد لهة والمحاضهرة النشهطة المناقشهة)النشط للتعلم إستراتيجيتين تطبيق أثر ما 

 التاريخ  مادة في األساسي التاسع الصف طلبة تحصيل في بالطريقة االعتيادية

 مقارنهة (المعد لة والمحاضرة النشطة المناقشة ) النشط للتعلم إستراتيجيتين تطبيق أثر ما 

 التاسهع الصهف طهالب لهدى التهاريخ مهادة فهي الناقهد الت كيهر تنميهة فهي بالطريقهة االعتياديهة

 األساسي 
وأجهرى  و .الناقهد للت كيهر كالي ورنيها التبهار وتبنهي و تحصهيلي التبهار بتطوير الباح  قام وقد

 . لاللتبارين الصدق والثبات
 الصهف طهالب مهن صه ية شهعب ثهال  و مهدارس ثال  علم الدراسة عينة واقتصرت      

 ثهال  علهم توزيعهها وتهم و العنقوديهة العشهوائية بالطريقهة التيارهها األساسهي تهم التاسهع

 بإسهتراتيجية تدريسهها تهم والتهي األولهم التجريبيهة و المجموعهة بالطريقهة العشهوائية مجموعات

 تهم والتهي الثانيهة لتجريبيهةا والمجموعهة وطالبهام ( 72)أفرادهها عهدد وبلهغ النشهطة المناقشهة

 طالبهام  (75 )    اعهدد أفرادهه وبلهغ  الموجههة المعدلهة المحاضهرة بإسهتراتيجية تدريسهها

 . طالبام ( 70)عدد أفرادها وبلغ االعتيادية بالطريقة تدريسها تم والتي الضابطة والمجموعة
 التاسهع للصهف التهاريخ مبحه  مهن الثانيهة الوحهدة دروس فهي الدراسهية المهادة وتمثلهت     

 و مهن لكهل تدريسهية لطهط لهالل مهن حصهص ثمهاني فهي تدريسهها و والتهي تهم األساسهي
 تكهافل علهم وعمهل بإعهدادها الباحه  قهام و والتهي المعدلهة و والمحاضهرة النشهطة المناقشهة
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 و المتغيرات ضبط علم و وحرصام  التدريسية المستلدمة الوسائل و األهداف بتوحيد صيغها
 . اللطط بتدريس هذه التدريسية واللبرة العلمي الملهل حي  من فئونمتكا معلمون قام

 ت هوق عهن النتهائج المصهاحب وكشه ت التبهاين تحليهل باسهتلدام البيانهات تحليهل تهم وقهد

والطريقهة  ( الموجههة ) المعدلهة المحاضهرة إسهتراتيجية علهم النشهطة المناقشهة إسهتراتيجية
 )        المعدلهة المحاضهرة إسهتراتيجية وت هوق و الناقهد والت كيهر فهي التحصهيل االعتياديهة
 التاسهع الصهف طالب لدى الناقد والت كير في التحصيل الطريقة االعتيادية علم ( الموجهة

 علم التاريخ معلمي تدريب : أهمها التوصيات من عدد إلم الدراسة للصت وقد و األساسي

 -ر  :.0.1األسهطلو)التدريسهيةفهي لططههم  وت عيلهها النشهط الهتعلم اسهتراتيجيات اسهتلدام
 . (ز
 
 (    Ali,2010)دراسة  -7
حهههههههل  أسهههههههلوب اسهههههههتلدامههههههههدفت إلهههههههم قيهههههههاس أثهههههههر و و باكسهههههههتان أجريهههههههت الدراسهههههههة فهههههههي  

فهي  لطهالبا علهم تحصهيل(النشهط الهتعلمكإسهتراتيجية  ) تهدريس الرياضهيات فهي المشكالت
 .المرحلة االبتدائية الرياضيات في 

وتلميهههههذة مهههههن الصهههههف السهههههادس االبتهههههدائي توزعهههههوا إلهههههم  ام تلميهههههذ 27تكونهههههت العينهههههة مهههههن 
تلميذ وتلميذة درست باستلدام إسهتراتيجية الهتعلم النشهط ( 33)األولم تجريبية : مجموعتين

 .تلميذ وتلميذة درست باستلدام الطريقة التقليدية( 33)و والثانية ضابطة
لتبهار تحصهيلي مهن مكافئة المجموعهات فهي العمهر الزمنهي والمعرفهة السهابقة واعهد ا توتم

فقههرة واجههرع لهههه الصههدق والثبهههات وواسههتلرجت الدراسهههة ( .0)نههوا التيههار مهههن متعههدد مهههن 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارع وتطبيق  التبهار تحليهل التبهاين بوصه ها وسهائل 

 .إحصائية وكان من بين نتائج البح 
  جات تالميذ بين متوسطي  در ( 0...)يوجد فرق دال إحصائيام عند مستوى

المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة التطبيق البعدى لاللتبار التحصيلي 
 .لصال  المجموعة التجريبية 

 :النتائج منها  أساس علم  قدمت الدراسة بعض التوصيات
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 فهي الهتعلم النشهط مهن  أكثهر فعاليهة أسهلوب ههو المشهكلة حهل هذه الدراسهة أن أثبتت
لههههههههههذا  .التقليديههههههههههة للتعلههههههههههيم (محاضههههههههههرة) الطريقههههههههههة ة مههههههههههعبالمقارنهههههههههه الرياضههههههههههيات
حههههههههههههههههههههل  اسههههههههههههههههههههتلدام أسههههههههههههههههههههلوب تمعلمههههههههههههههههههههي الرياضههههههههههههههههههههيا علههههههههههههههههههههم ينبغههههههههههههههههههههي
 .للطالب التحصيل الدراسي لتحسين المشكالت

   الكتههههههههههههب  ملسسههههههههههههات التربويههههههههههههة المكل ههههههههههههة بالمنههههههههههههاهج تحويههههههههههههلاليجههههههههههههب علههههههههههههم
ألن الكتهب  المشهكلة و أساس علم تعلم نشط مبني شكل في للرياضيات المدرسية

 .حل المشاكل نهج ت ي بمعايير التقليدية ال درسيةالم

 لمعلمههههههي  وورا عمههههههل برنههههههامج تههههههدريبي مكثههههههفو وحلقههههههات دراسههههههية نبغهههههي تنظههههههيمي
الصه وف  فهي حل المشهكالت أسلوب توظيفل المدارس االبتدائية  في تالرياضيا
  (     Ali,2010:p. 61-72) الدراسية

 

 (2212الحربي،) دراسة -8 
أثهر الهتعلم النشهط فهي التحصهيل علهم  إلهم التعهرف سهعودية  وههدفتأجريهت الدراسهة فهي ال

واالتجههاه نحههو مههادة ال يزيههاء لههدى طههالب الصههف الثههاني ثههانوع بالمدينههة المنههورة ووتههم إعههداد 
وتكونهت . دليل للمدرس لتدريس وحدة الشهغل والطاقهة باسهتلدام اسهتراتيجيات الهتعلم النشهط

 :وعتينطالبا توزعوا علم مجم 77من  عينة البح 
   التعلم النشط إستراتيجيةطالبام درست باستلدام ( 77)المجموعة التجريبية. 

 الطريقة التقليديةطالبام درست باستلدام ( 77)ضابطةالمجموعة ال. 

العمهههر والتحصهههيل السهههابقو الهههذكاءو االتجهههاه )وتمهههت مكافئهههة المجمهههوعتين فهههي المتغيهههرات 
- :ت إلم النتائج اآلتيةواستلدمت الحقيقية اإلحصائية وتوصل( القبلي
 فهي متوسهط تحصهيل فهي  (1...)عنهد مسهتوى  إحصهائية داللهة ذات فهروق وجهود

 .المجموعة التجريبية ولصال  ال يزياء البعدع للمجموعة التجريبية والضابطة

 فهي متوسهط مقيهاس االتجهاه  (1...)عنهد مسهتوى  إحصهائية داللهة ذات فهروق وجهود
 .المجموعة التجريبية ولصال  تجريبية والضابطةنحو ال يزياء البعدع للمجموعة ال
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 فههي متوسههط التبههار  (1...)عنههد مسههتوى  إحصههائية داللههة ذات فههروق وجههود
 التحصهههيل فهههي ال يزيهههاء للمجموعهههة التجريبيهههة فهههي  التبهههار القبلهههي والبعهههدع ولصهههال 

 .التطبيق البعدع

 تجهاه فهي متوسهط مقيهاس اال (1...)عنهد مسهتوى  إحصهائية داللهة ذات فهروق وجهود
 .نحو ال يزياء  القبلي والبعدع للمجموعة التجريبية ولصال  التطبيق البعدع

 فهههي ( 1..0)بلهههغ حجهههم تهههاثير اسهههتراتيجيات الهههتعلم النشهههط علهههم التحصهههيل الدراسهههي
وفسهر ( 0..1)بلغت قيمة حجهم التهأثير علهم االتجاههات نحهو تعلهم مهادة ال يزيهاء  حين

 (.0.1الحربيو).علم أنه تأثير كبير
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 (2211دراسة، أبو هدروس، والفرا،) -9
بعههض  اسههتلدام أثههر علههم إلههم التعههرف أجريههت الدراسههة فههي فلسههطين وهههدفت      

 الدراسهي لهدى والتحصهيل بهالن س والثقهة دافعيهة اإلنجهاز علهم النشهط الهتعلم إسهتراتيجيات

 إعهداد مهنأدوات ثهال   الباحثهان اسهتلدم ههذا الههدف ولتحقيهق و الهتعلم بطيئهي التالميهذ

 اسهتلدام فهي وودليهل للمعلهم بهالن س الثقهة و ومقيهاس اإلنجهاز دافعيهة مقيهاس :البهاحثين ههي

 بطهرق الدراسهة أدوات وثبهات مهن صهدق الباحثهان تأكهد وقهد النشهط الهتعلم إسهتراتيجيات

 .إحصائية ملتل ة
 :مجمهوعتين  إلهم تقسهيمهم تهم الهتعلم بطيئهي مهن تلميهذام  (80) الدراسهة عينهة حجهم وبلهغ 

 : الدراسة نتائج وأس رت  )00 ) كل منهما حجم بلغ وضابطة ةتجريبي
 دافعيهة  لمقيهاس القبلهي والبعهدع فهي التطبيقهين إحصهائية داللهة ذات فهروق وجهود

 .البعدع التطبيق ولصال  االنجاز

  االنجهاز دافعيهة مقيهاس فهي الضهابطة والتجريبيهة المجمهوعتين بهين دالهة وجهود فهروق 

 .التجريبية لصال  المجموعة

  بهالن س الثقهة ع لمقيهاس والبعهد القبلهي التطبيقهين بهين دالهة إحصهائيام  فهروق وجهود 

 .التطبيق البعدع ولصال 

  ها فهي إحصهائيما دالهة فهروق وجهود بهين  بهالن س الثقهة لمقيهاس البعهدع التطبيهق أيضم
 .التجريبية لصال  المجموعة والتجريبية الضابطة المجموعتين

  العربيهة اللغهة فهي اللتبهارات التحصهيل والبعهدع لهيالقب بهين التطبيقهين فهروق جهودو 

 .التطبيق البعدع ولصال  التجريبية المجموعة لدى أفراد والرياضيات

 الرياضهيات لمهادتي الدراسهي مسهتوى التحصهيل بهين إيجابيهة ارتباطيهة وجهود عالقهة 

 .بالن س الثقة مستوى و واللغة العربية

  بالن س الثقة افعية ومستوىالد مستوى بين ضعي ة العالقة كانتفي حين 

 علم ألرى دراسات ضرورة إجراء تضمنت التوصيات بعض الدراسة علم واشتملت 

 التالميذ مساعدة لزةو وضرورة قطاا من ملتل ة مناطق في من اإلنا  التعلم بطيئي

 علم عالوةم  العمليةو في حياتهم النشط التعلم استراتيجيات علم استلدام التعلم بطيئي
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                      .اللاصة ذوع االحتياجات من ال ئة بتلك لاصة واد عالجيةم إعداد

 (122-89 :2211والفرا، ، أبوهدروس)                                
 ( ,Janjua,2011) &Malik1دراسة  -30

علهم  النشهط استراتيجيات التعلم تأثير أجريت الدراسة في باكستان وهدفت إلم قياس      
لطلبة كلية التربيهة للمعلمهين المرحلهة  التحصيل الدراسيو  مهارات التدريسيةالو  التعلم فعيةدا

 .في مادة طرائق التدريس محاضرةلل ةالتقليدي مقارنة بالطريقة اللريجين للمتعلمين الرابعة 
األولهههم تجريبيهههة : طالهههب وطالبهههة توزعهههوا إلهههم مجمهههوعتين 45تكونهههت عينهههة الدراسهههة مهههن 

( 22)درسههت باسههتلدام إسههتراتيجية الههتعلم النشههط و والثانيههة ضههابطةالبههة طالههب وط( 22)
 .درست باستلدام الطريقة التقليدية طالب وطالبة

 المههارات تضهمنت مالحظهة بطاقهة إعهداد وتهم أعهداد اسهتبيان لقيهاس الدافعيهة للهتعلم وو

 وو والتبار تحصيلي في المادة للمعلم  الالزمة وال رعية الرئيسية التدريسية
 .الدراسة  صدق وثبات أدوات من وتم  التأكد

  الدافعيهة للهتعلم وتم تكافل المجموعتين في التحصيل الدراسي السابق فهي المهواد التربويهة و
 .بالتقويم للتدريس وانتهاءم  التلطيط من بدءام  وال رعية ةالرئيس التدريسية المهارات وفي

التائي بوص ها وسائل احصائية وكهان  واستلدمت المتوسطات ومعامل االرتباط وااللتبار
 :من بين النتائج

 درجهات متوسههطي بههين( 0...عنههد مسهتوى) إحصهائية داللهة فههروق ذات توجهد 

        والمجموعههههة الضههههابطة فههههي التبههههار التحصههههيل البعههههدع  التجريبيههههة وعههههةممجلا
 .المجموعة التجريبية لصال و 

 درجههات توسههطيم بههين (0...عنههد مسههتوى)إحصههائية داللههة فههروق ذات توجههد 

والمجموعة الضابطة في معدل استبيان الدافعيهة للهتعلم البعهدع  التجريبية وعةممجلا
 .المجموعة التجريبية و لصال 

 الدراسهة مجمهوعتي فهي أداء (0...عنهد مسهتوى)إحصهائية داللهة فهروق ذات توجهد 

المجموعههة  و لصههال  مهههارات التههدريس ككههل األداء فههي والتجريبيههة الضههابطة
 ((Malik1, & Janjua,2011:p. 963-967 .ةالتجريبي
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 التفكير الرياضي:المحور الثاني
 (Renninger, & Feldman, 2000)دراسة  -3

أجريههت الدراسههة فههي بريطانيهها وهههدفت استقصههاء اثههر طههرا مشههكالت  أسههبوعية عههن       
  وتكونهت عينهة البحهه الطلبهةعنههد  ت كيهر الرياضهيتنميهة العلههم  طريهق منتهديات االنترنيهت

انتقههوا مههن صهه وف المرحلههة االبتدائيههة والمتوسههطة ( طالبههة20و  ام طالبهه 20)طالبهها  50 مههن
علههههم ووحسههههاب الت اضههههل والتكامههههل  الجبههههر و والرياضههههيات المن صهههلة و يتلقهههون دروس فههههي

 .لتبار قبلي في الت كير الرياضيو والضعوا الطلبة جميعام إل المثلثات
تقههههديم ت أسههههبوعيام ويطلههههب مههههن الطههههالب وكانههههت تنشههههر المشههههكالت علههههم شههههبكة االنترنيهههه

إشهههراك الطهههالب فهههي يسههم  بحهههل و و السهههتراتيجيات اللتيهههارهم التعليههل  مهههع ذكهههراإلجابههات 
عهههادة جوابههها عنهههد مناقشهههة إجابهههاتهم و وتشهههجيع الطهههالب علهههم ليهههر  حهههل مشهههكلة مراجعهههة وا 

 .إعادة تقديم اإلجاباتب وتراجع اإلجابات ويسم  ولير دقيقة مكتملة أو
وكههان يطلههب مههن الطلبههة % 93إلههم %  33ا مشههكالت تصههل صههعوبتها مههن وكانههت تطههر 

والرمهوز  توضهي  الم هاهيم الرياضهيةو حهل الرياضهي للاستراتيجيات بديلة  تحديد المشكلة و
و  شرا عمليات صهنع القهرار فهي العمهل علهم المشهكلة شرا مقترحات الحلو والمستلدمة 

 :أظهرت النتائج و 

 بهين متوسهط اسهتجابات عينهة ( 0...)ة عند مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائي
البح  في االلتبار القبلي للت كير الرياضهي وبهين متوسهط اسهتجابات عينهة البحه  

 .في االلتبار البعدع للت كير الرياضي ولصال  االلتبار البعدع

 

 بهين متوسهط اسهتجابات عينهة ( 0...)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
ي االلتبهههار البعهههدع للت كيهههر الرياضهههي وبهههين متوسهههط اسهههتجابات البحههه  الهههذكور فههه

عينهههة البحههه  فهههي االلتبهههار البعهههدع للت كيهههر الرياضهههي لإلنههها  ولصهههال  االلتبهههار 
 .البعدع للذكور

 بهين متوسهط اسهتجابات عينهة ( 0...)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
رحلهههة المتوسهههطة وبههههين البحههه  فهههي االلتبهههار البعهههدع للت كيههههر الرياضهههي لطلبهههة الم
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متوسهههط اسهههتجابات عينهههة البحههه  فهههي االلتبهههار البعهههدع للت كيهههر الرياضهههي للمرحلهههة 
 .االبتدائية ولصال  االلتبار البعدع لطلبة المرحلة المتوسطة

                                     (Renninger, & Feldman, 2000:p. 52-53) 
 (Kathleen & Ann,2001(دراسة  -2

 الت كيهر مههارات تحسهين إلهم وههدفتو فهي كنهدا   كزافييهه جامعهةأجريت الدراسة فهي       

 والعمليهات الرياضهية تحسهين الم هردات مقتهرا يههدف إلهم لهالل مهن للطهالب الرياضهي

مجمهوعتين بالتسهاوع مهن  توزعهوا إلهم  ام طالبه( .5)مهنالدراسهة  عينهة تكونهت وقهد و العدديهة
 طبقهة متوسهطة ضهمن المرحلة الثانوية من األولم عةمجو لطالب الصف الثال  متوسط وا

 مهن المرحلهة الثانويهة مهن الثاله  متوسهط الصهف طهالب مهن الثانيهة مجوعهةلوا .ري يهة لجالية

 .حضرية لجالية متوسطة طبقة ضمن بمدرسة التعليم اللاص

 :التالية األدوات الدراسة واستلدمت

 .القصة مشكالت علم – الرياضية للم ردات قاموس - الرياضي الت كير في التبار  -
 : إلم الدراسة نتائج وأشارت
 بههههين متوسههههط اسههههتجابات ( 0...)وجههههود فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى

لت كيهر الرياضهي البعهدع وبهين متوسهط اسهتجابات المجموعة التجريبيهة فهي التبهار ا
وعهههة المجموعهههة الضهههابطة فهههي االلتبهههار للت كيهههر الرياضهههي البعهههدع ولصهههال  المجم

 .التجريبية

 تجابات بههههين متوسههههط اسهههه( 0...)وجههههود فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى
 الصهحي  االسهتلدام علهم الطهالب قهدرات فهي)لتبهار المجموعهة التجريبيهة فهي ا

متوسههط اسههتجابات المجموعههة الضههابطة و ( مجههردة جمههل فههي الرياضههية للم ههردات
 .ولصال  المجموعة التجريبية

 تجابات بههههين متوسههههط اسهههه( 0...)إحصههههائية عنههههد مسههههتوى وجههههود فههههروق ذات داللههههة
فهههي حهههل المعهههادالت )لتبهههار التحصهههيل الرياضههي البعهههدعالمجموعههة التجريبيهههة فهههي ا

وبههههين متوسههههط اسههههتجابات المجموعههههة الضههههابطة فههههي االلتبههههار البعههههدع ( الرياضههههية
 .ولصال  المجموعة التجريبية



 88 

 تجابات سههههط اسههههبههههين متو ( 0...)وجههههود فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى
متوسهههط اسهههتجابات المجموعهههة المجموعهههة التجريبيهههة فهههي التبهههار حهههل المشهههكالت و 

 .الضابطة في االلتبار البعدع ولصال  المجموعة التجريبية

Kathleen & Ann,2001:p. 1- 45)                                              ) 

 (1100التودري،)دراسة -1
 : فت إلم هدأجريت الدراسة في مصر و 

  اإلسهههتراتيجيةإعههادة صهههيالة مقهههرر رياضهههيات الصهههف الثالههه  االبتهههدائي فهههي ضهههوء 
 .(التعليم والتعلم النشط إستراتيجيةوالتي أ طلق عليها )المقترحة 

   المقترحههة علههم التحصههيل فههي رياضههيات الصههف الثالهه   اإلسههتراتيجيةتعههر ف أثههر
 .االبتدائي 

  تنمية الت كير الرياضي المقترحة علم  اإلستراتيجيةتعر ف أثر. 

   المقترحههههههة علههههههم ترجمههههههة التمههههههارين الل ظيههههههة المحتههههههواة  اإلسههههههتراتيجيةتعههههههر ف أثههههههر
 برياضيات الصف الثال  االبتدائي

  المقترحههة علههم االحت ههاظ بههتعلم محتههوى رياضههيات الصههف  اإلسههتراتيجيةتعههر ف أثههر
 . الثال  االبتدائي 

 :م استلدام األدوات التالية ولتحقيق أهداف الدراسة و ت: أدوات الدراسة 
  م  وفقهههههههام : مهههههههادة تعليميهههههههة هههههههم  مقهههههههرر رياضهههههههيات الصهههههههف الثالههههههه  االبتهههههههدائي ص 

 .المقترحة و إعداد الباح   لإلستراتيجية

   أدوات بحثية : 

 .التبار تحصيلي في رياضيات الصف الثال  االبتدائي و إعداد الباح  -
 –التبهار االسهتنباط  –راء التبار االستق) مجموعة التبارات الت كير الرياضي  -

التبههار البرهههان الرياضههي  –التبههار إدراك العالقهات  –التبهار التعبيههر بههالرموز 
 .و إعداد الباح  ( 

التبار في ترجمة التمهارين الل ظيهة المتضهمنة بمقهرر رياضهيات الصهف الثاله   -
 االبتدائي و إعداد الباح 

 :ة من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسكان و 



 89 

 المقترحههة  أثههر إيجههابي فههي تنميههة تحصههيل تالميههذ الصههف الثالهه   لإلسههتراتيجية
 .من المرحلة االبتدائية لمقرر الرياضيات 

    المقترحة إلم تنمية الت كير الرياضي  اإلستراتيجيةأدت. 

  المقترحهههة لهههها أثرهههها اإليجهههابي فهههي  اإلسهههتراتيجيةاتضههه  مهههن نتهههائج الدراسهههة أن
الصههههف الثالهههه  مههههن المرحلههههة االبتدائيههههة المتعلقههههة بترجمههههة تنميههههة مهههههارة تالميههههذ 

 .التمارين الل ظية المتضمنة بمقرر الرياضيات 

   المقترحههههة أدت إلههههم احت ههههاظ تالميههههذ  اإلسههههتراتيجيةوضههههحت النتههههائج أيضههههام أن
الصههف الثالهه  االبتههدائي بمحتههوى الههتعلم مقارنههة بالطريقههة التقليديههة فههي التههدريس 

 .(54-54 :0223التودرعو)

 
 (Pape, et al. , 2003)دراسة  -4 

ا وهدفت إلم استقصاء فاعلية تنظيم محتوى رياضي علم أجريت الدراسة في أمريك      
 األول الصهف طهالب الدراسة مهن عينة وتكونت و الذاتي والتنظيم الرياضي الت كير تطوير 

يههة تكونههت وزعههت إلههم مجمههوعتين تجريب ام طالبهه( .0)و تكونههت عينههة البحهه  مههن المتوسههطو
العينههة فههي  تههم تكههافل طلبههة وام طالبهه (00)ومجموعههة ضههابطة تكونههت مههن  ام طالبهه (00)مههن 

 :وقامت الدراسة باآلتي بعض المتغيرات و

 (المحتوى تنظيم)بهم  اللاصة الرياضيات محتويات توصيف إعادة. 

 (إثرائية أنشطة ) الغنية الرياضية والمهام المتعدد التمثيل 

 تهاواحتياجا لال ص ببيئة االهتمام. 

 

 : أهمها من نتائج عدة إلم الدراسة توصلت وقد

 بههين متوسههط درجههات ( 0...) توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى داللههة
التبهههار تحصهههيل طهههالب المجموعهههة التجريبيهههة الهههذين درسهههوا وفهههق تنظهههيم المحتهههوى 

تياديهة ومتوسط درجات طالب المجموعة الضهابطة الهذين درسهوا وفهق الطريقهة االع
 .في التحصيل ولصال  المجموعة التجريبية
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 بههين متوسههط درجههات ( 0...) توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى داللههة
التبههار الت كيهههر الرياضههي البعهههدع لطههالب المجموعهههة التجريبيههة الهههذين درسههوا وفهههق 
تنظهههيم المحتهههوى ومتوسهههط درجهههات طهههالب المجموعهههة الضهههابطة الهههذين درسهههوا وفهههق 

 .االعتيادية في التحصيل ولصال  المجموعة التجريبيةالطريقة 
 نقهادرو  تعلمههم فهي نفهاعلو  نمشهاركو  ألن سههم المنظمهين الطهالب نتنتجت الدراسهة أواسه
 نحهو االسهتراتيجيات ههذه اسهتلدام فهي تقهدمهم عهرض وعلهم التيهار االسهتراتيجيات علهم

التنظهيم  بعهض علهم العتمهادا مهع ذاتيها الطالب تطوير إمكانية إلم هذه أفادت الهدفو كذلك
 .العمل مجتمع في الن سي

 (Pape, et al., 2003:p. 179-202)  
 

 (1004مطر،) دراسة -5
 ملططهات اسهتلدام أثهر عهن الكشهفأجريهت  الدراسهة فهي فلسهطين وههدفت إلهم       

 تهم وقهد و بغهزة األساسهي الثهامن الصهف طهالب لهدى الت كيهر الرياضهي تنميهة فهي الم هاهيم

 لهزة بقطهاا الدوليهة الغهو  وكالهة لمهدارس التابعهة جباليها اإلعداديهة ذكهور درسهةم التيهار

 االتصهال لسهولة وذلك الباح  فيها يعمل التي المدرسة الدراسةو وهي لتطبيق ميدانا لتكون

عطهائهم دروس ومتهابعتهم بهالطالب  الت كيهر أنمهاط وتعلهيمهم مسهتواهم لتحسهين إضهافية وا 

 .عليهم اح الب سيجريها التي الجديدة
طالبهام (.0)طالبهه وعهدد التجريبيهة المجموعة يمثل أحدهما فصلينو من الدراسة عينة وتتكون
 .طالبام  (.0)طالبه وعدد الضابطة المجموعة واآللر

 فهي السهابق والتحصهيل الزمنهي العمهر حيه  المجمهوعتين مهن تكهافل مهن الباحه  تأكهد ولقهد

)            الرياضهي الت كيهر فهي التبهار ينالمجمهوعت تكهافل مهن الباحه  تأكهد كمها الجبهرو
 التحصهيل منل ضهي تكهافل المجمهوعتين مهن تأكهد كمها و( اإلبهداعي الناقهدو االسهتنتاجيو

 الدراسهة أدوات بإعهداد قهام الباحه  وقهد .الرياضهي الت كيهر التبهار علهم التحصهيل ومرت عهي

 ) من مكونا الرياضي كيرفي الت  التبار فضالم عن الدراسةو مبح  لوحدة المعلم دليل وهي
 بإعهداد قهام كمها محهل الدراسهةو ههي التهي الثالثهة الت كيهر أبعهاد يقهيس التباريها بنهدا ( 72

 مهن التأكهد وقهد تهم . التجريبيهة المجموعهة مهع فقهط اسهتلدامها تهم التهي الم هاهيم ملططهات
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 مهن أبعهاد بعهد لكهل االرتبهاط معهامالت إيجهاد لهالل مهن منهمها لكهل الهداللي االتسهاق صدق

عينهة  علهم تطبيقهه بعهد االلتبهار وثبهات صهدق مهن التأكهد تم كما . ككل االلتبار مع الت كير
 أظههرت ولقهدو  ضهعي ة درجاتهها تعتبهر التي التباريه بنود( 1) استثناء تم حي  استطالعية

 :يلي ما اإلحصائي التحليل نتائج
  الت كيهر  التبار في متوسط (0009)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعههة التجريبيههة التههي درسههت  بههين (اإلبههداعي الناقههدو االسههتنتاجيو)الرياضههي
المجموعهة الضهابطة التهي درسهت بالطريقهة المعتهادة و  ملططهات الم هاهيم باستلدام

 .ولصال  المجموعة التجريبية

  الت كيهر  في متوسط التبار (0009)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعههة التجريبيههة التههي درسههت  بههين(اإلبههداعي الناقههدو االسههتنتاجيو)الرياضههي
قههرانهم مههن المجموعههة وأ المرتفددع التحصدديل ذوي ملططههات الم ههاهيم باسههتلدام

 .الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة ولصال  المجموعة التجريبية

  الت كيهر  بارفي متوسط الت (0009)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعههة التجريبيههة التههي درسههت  بههين(اإلبههداعي الناقههدو االسههتنتاجيو)الرياضههي
قههرانهم مههن المجموعههة وأ نخفرالمدد التحصدديل ذوي ملططههات الم ههاهيم باسههتلدام

 .الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة ولصال  المجموعة التجريبية

 الرياضهيات وتعلهم تعلهيم فهي الم هاهيم ملططهات اسهتلدام بضهرورة الدراسهة وأوصهت

 الرياضهية الم هاهيم توضهي  لهالل مهن الرياضهيو الت كيهر تنميهة فهي واضه  أثهر لهها مهن لمها

بطريقهة  الرياضهية المسهألة حهل بنهاء عمليهة وكهذلك الطهالب لهدى الم اهيميهة وترسهيخ البنيهة
 .يمنطق بشكل الرياضية المهارات استلدام في متدرج م اهيمي ملطط من لالل محسوسة

الرياضهي  الت كيهر بأنمهاط للطهالب الهذهني العقهل تنهوير بأهميهة وأوصهت أيضها
 وصهقل عنهدهم الهذكاء تنميهة فهي الكبيهر األثهر لهه لمها واإلبهداعي كاالسهتنتاجي والناقهد

 (.11-.1 :0..0مطرو).شلصياتهم الناقدة واإلبداعية
 

 (1005العمري،)دراسة -6
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 تعرفال إلم المملكة العربية السعودية وهدفتأجريت الدراسة في مدينة الرياض في       

 الت كيهر وتنميهة التحصهيل علهم تهدريس الرياضهيات فهي اآللهي الحاسهب اسهتلدام أثهرعلهم  

 . السادس االبتدائي الصف تالميذ لدى الرياضي
 إحههداهما مجمههوعتينو علههم تلميههذام مههوزعين بالتسههاوع (55)تكونههت عينههة الدراسههة مههن  

 واأللهرى الرياضياتو مقرر من وحدة المضاع ات اآللي الحاسب باستلدام درست تجريبية

 .التقليدية ن سها بالطريقة الوحدة درست ضابطة
 من للمجموعة التجريبية بالتدريس البدء تم المجوعتين؛ بين الدليلة المتغيرات ضبط جرعأ   

 دريسوالت اآلليو طريق الحاسب عن الرياضيات لمقرر الملصص التعليمي البرنامج لالل

 مهن االنتههاء وبعهد كتهاب المعلهمو فهي الموضهحة التقليديهة بالطريقهة الضهابطة للمجموعهة

 .بعديام  تطبيقام  الرياضي الت كير التحصيلي ومقياس االلتبار تطبيق تم للمجموعتين التدريس
 طريهق حزمهة عهن باسهتلدام لهها اإلحصهائية المعالجهات الباحه  أجهرى,البيانهات جمهع وبعهد

 :  التاليتين النتيجتينوقد ل لص الباح  إلم   SPSSبرنامج اآللي الحاسب
 تالميهذ متوسهط تحصهيل فهي ( ٠,٠ 5) مسهتوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال 

لمجموعهة وا التجريبيهة مجوعهةلبهين ا الرياضهيات مقهرر فهي االبتهدائي السهادس الصف
 .لاللتبار التحصيلي البعدع التطبيق في الضابطة

  تالميهذ متوسهط درجهات فهي  ( ٠,٠ 5) مسهتوى عنهد إحصهائية اللهةد ذو فهرق يوجهد 

لمجموعهة وا التجريبيهة مجوعهةلبهين ا الرياضهيات مقهرر فهي االبتهدائي السهادس الصف
 مجوعههةلالرياضههي ولصههال  ا لمقيههاس الت كيههر البعههدع التطبيههق الضههابطة فههي

 ..التجريبية

توضهي   والمقترحهات وكهذلك تالتوصهيا من مجموعة الباح  قدم السابقة؛ النتائج ضوء وفي
 (.7-4  :2005العمرعو).الدراسة لهذه والتربوية النظرية القيمة

 
 (1005العمري،) دراسة -5
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ثهههر اسهههتلدام نمهههوذج الهههتعلم أ أجريهههت الدراسهههة فهههي السهههعودية وههههدفت إلهههم استقصهههاء      
اضهي البنائي في تدريس وحدة من مقرر الرياضيات علهم التحصهيل الدراسهي والت كيهر الري

 .لدى طالب الصف األول الثانوع في مدينة الرياض

مجموعتين  إلم طالبام من الصف األول ثانوع تم توزيعهم( 750)الدراسة بلغت عينة
 للصف الرياضيات كتاب في المستوية الهندسة باب درست تجريبية إحداهما متساويتين

 ن سه الباب درست ضابطة واأللرى البنائيو التعلم نموذج باستلدام األول الثانوع
 .بالطريقة التقليدية

للت كيهر  ومقيهاس المسهتويةو الهندسهة بهاب فهي تحصهيلي التبهار الدراسهة عينهة علهم وطبهق
التعمهيمو االسهتقراءو :) بعهض مظهاهر الت كيهر الرياضهي لهدى الطلبهة وههي يشهمل الرياضهي

 مهن كهل طبهق وقهد و (االسهتنباطو التعبيهر بهالرموزو الت كيهر المنطقهيو البرههان الرياضهي
 تهم الدراسهةو فهروض واللتبار وبعديامو ام قبلي الت كير الرياضي ومقياس التحصيلي االلتبار
 الدراسهة توصهلت وقد (ANCOVA)التباين المصاحب  تحليل باستلدام البيانات تحليل
 :اآلتية النتائج إلم

 درجهات طلبهة  متوسهطي بهين( 0000)وجود فروق ذات داللة إحصهائية عنهد مسهتوى
 التحصهيلي لاللتبهار البعهدع التطبيهق فهي والضهابطة التجريبيهة جمهوعتينالم
 .التجريبية المجموعة لصال  (حدة علم ولكل مستوى ككل لاللتبار(
 درجهات طلبهة  متوسهطي بهين( 0000)وجود فروق ذات داللة إحصهائية عنهد مسهتوى

ياضهي اللتبهار الت كيهر الر  البعهدع التطبيهق فهي والضهابطة التجريبيهة المجمهوعتين
التعمههيمو االسههتقراءو التعبيههر بههالرموزو الت كيههر  ) حههدة علههم ولكههل مسههتوىككههل 

ال هروق  لم تكهن في حين التجريبيةو المجموعة لصال ( المنطقيو البرهان الرياضي
 .االستنباط ىبالنسبة للمستو  (0000)ذات داللة إحصائية عند مستوى

 :أهمها ومن التوصيات من عدد تقديم تم الدراسة نتائج ضوء وفي
 األول الصهف لطهالب الرياضهيات تهدريس فهي البنهائي الهتعلم نمهوذج اسهتلدام 

 .الثانوع
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  فهي البنهائي الهتعلم نمهوذج اسهتلدام علم اللدمة أثناء الرياضيات معلمي تدريب 
 .تدريس الرياضيات

  والمهدالل باالتجاههات الرياضهيات فهي المتلصصهين المعلمهين الطهالب تعريهف 
 ومها البنائيهة والنظريهة عهامو بشهكل الرياضهيات وتعلم تعليم في ةوالنظريات الحديث

 برنامج أثناء وتدريبهم لاصو بشكل تدريسية ونماذج من استراتيجيات عليها يقوم
 علهم ترتكهز التهي والنمهاذج االسهتراتيجيات باستلدام علم التدريس العملية التربية
 .البنائية النظرية

واالسهتراتيجيات  النمهاذج اسهتلدام أثهر حهول الدراسهات مهن مزيهد إجهراء الباحه  اقتهرا كمها
 .الههتعلم نهواتج بعههض علهم الرياضههيات تهدريس فههي البنائيهة النظريههة علهم القائمهة

 (.أ: 5001العمرعو)
 

 ((Jennie, & Kart,  ,2008 دراسة -5
 اسهتلدام أثهر معرفهة إلهم ههدفتفهي اسهتراليا و  مهاكوارع جامعهة أجريهت الدراسهة فهي      

لطلبهة  الرياضهي الت كيهر تنميهة فهي العقهل علهم تحهدع تعتمهد التهي األنشهطة علهم ائمقه برنامج
ام تهم توزيعهها إلهم عهدة مجموعهات طالبه  ١٣٠الدراسهة عينهة و وبلغهت الصهف األول متوسهط

 اإلبتكارية ألنشطةا علم يقوم في الرياضيات برنامج الدراسة تجريبية وضابطة وواستلدمت

 األدوات واسهتلدمت الدراسهة الت كيهر الرياضهيو وتنميهة إلثهارة العقهل تحدع علم تعتمد التي

 : اآلتية

 الرياضي الت كير مهارات في التبار. 

 الرياضيات في تحصيلي التبار. 

 :وكان من نتائج الدراسة
 طلبهة متوسهط تحصهيل فهي ( ٠,٠ 5) مسهتوى عنهد إحصهائية داللهة ذو فهرق يوجهد 

 التجريبيههة مجوعههةلبههين ا البرنههامج المقتههرا مقههرر فههي األول متوسههط الصههف

 مجوعهةللاللتبهار التحصهيليو ولصهال  ا البعدع التطبيق في الضابطةلمجموعة وا

 .التجريبية
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  طلبهة متوسهط درجهات فهي  ( ٠,٠ 5) مسهتوى عنهد إحصهائية داللهة ذو فهرق يوجهد 

 التجريبيههة مجوعههةلالبرنههامج المقتههرا بههين ا مقههرر فههي األول متوسههط الصههف

الرياضههي ولصههال   لمقيههاس الت كيههر البعههدع التطبيههق الضههابطة فههيلمجموعههة وا
 ..التجريبية مجوعةلا
نحهو  الرياضهي التحصهيل علهم الطهالب يشهجع المقتهرا البرنهامج أن إلهم الدراسهة وتوصهلت
 علهم يسهاعد اإلبداعيهة الطهالب لألنشهطة أن اسهتلدام كمها و الت كيهر فهي العليها المههارات

 .الرياضي الت كير علم تشجيعهم
بمحتوى التعلم مقارنة  الطلبةإلم احت اظ  ىالمقترا أدلبرنامج تائج أيضام أن اوضحت الن

 .((Jennie, & Kart,  ,2008:p.10-15 بالطريقة التقليدية في التدريس
 
 (,other,2009 and Abu Bakar)دراسة -9

 رياضهيال الرسهم دفتهر استلدام أثر استقصاء إلم وهدفت ماليزيا في الدراسة أجريت      
  . (الهندسة)الرياضيات مادة في الثانوية المرحلة طلبة لدى الرياضي والت كير األداء لمع

        طالبهههههههام  (54) التجريبيهههههههة مجمهههههههوعتين إلهههههههم توزعهههههههوا طالبههههههها (92) البحههههههه  عينهههههههة بلغهههههههت
 المتغيهههههههرات فهههههههي ينتالمجمهههههههوع تكهههههههافل وتهههههههم طالبهههههههأو (52)بلغهههههههت الضهههههههابطة المجموعهههههههةو 
 (.القبلي يالرياض التجربةوالت كير واموض في السابقة العمروالمعرفة)

 لرواآل الحاسوب في التربيعية الدوال لرسم ألداءا في احدهما التبارين الدراسة استلدمت
 (.المشكالت وحل واالستقراء لالستنتاجو )الرياضي الت كير مظاهر بعض في

 :الدراسة نتائج من وكان
  الت كيهر  متوسط التبارفي  (0009)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعههة التجريبيههة التههي درسههت  بههين (اإلبههداعي الناقههدو االسههتنتاجيو)الرياضههي
وبهههين المجموعهههة الضهههابطة التهههي درسهههت بالطريقهههة  ملططهههات الم هههاهيم باسهههتلدام

 .المعتادة ولصال  المجموعة التجريبية

  لرسهم ءألدافهي متوسهط  (00009)التوجد فهروق ذات داللهة إحصهائية عنهد مسهتوى 
قهههرانهم مهههن المجموعهههة وأالمجموعهههة التجريبيهههة  بهههين الحاسهههوب فهههي التربيعيهههة الهههدوال

 .الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة 
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 درجهات طلبهة  متوسهطي بهين( 0000)وجود فروق ذات داللة إحصهائية عنهد مسهتوى
 لصال التحصيلي و  لاللتبار البعدع التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين
 .التجريبية المجموعة

Abu Bakar, and other,2009:p.20 – 27)                                      ) 
 

 (1030البالونة،) دراسة -30
 القهائم التقهويم إسهتراتيجية استقصهاء  أثهر مأجريهت  الدراسهة فهي األردن وههدفت  إله      

مرحلهة ال طلبهة لهدى لمشهكالتحهل ا علهم والقهدرة الرياضهي الت كيهر تنميهة فهي األداء علهم
 .الثانوية في مادة الرياضيات األولم
توزعهوا إلهم مجمهوعتين األولهم تجريبيهة  طالبهة ( ٤٤ ) مهن الدراسهة عينهة تكونهت      

مجموعهة  واأللهرى األداء علهم القهائم التقهويم بإسهتراتيجية طالبهة درسهت( 72)تكونهت مهن
عتههههههادة واجههههههرع التكههههههافل بههههههين طالبههههههة  درسههههههت بالطريقههههههة الم( 75)ضههههههابطة تكونههههههت مههههههن

 .المجموعتين
 
 :الدراسة من أدوات تكونتو 

 أو الحههرة اإلجابههة:) الدراسههة وتتمثههل فههي فههي المسههتلدمة مهههام األداء صههيغ 

 األداء علههم القههائم التقههويم أدوات و أمهها(الشهه وع التعبيههر و الكتابههةوالمست يضههة

 .(الل ظي بطاقة التواصل)الش وع التعبير الدراسة بطاقة في المستلدمة

 31ويتكهون مهن  1000عهده ابهو  زينهة واللطيهب الهذع أ التبار الت كير الرياضهي 
 .فقرة وتم التحقق من صدق وثبات االلتبار

 فقهههرة مهههن  30المتكهههون مهههن  0..0عهههده اللشهههان التبهههار حهههل المشهههكالت الهههذع أ
المشكالت العامة ذات الصبغة الرياضية وتهم التحقهق مهن صهدق وثبهات االلتبهار 

 .اج معامل الصعوبة والسهولة والتميزواستلر 

 بوصهه ها وسههائل إحصهههائيةو (SPSS)وتههم اسههتلدام االلتبهههار التههائي والبرنههامج اإلحصهههائي
 :وكانت من النتائج اآلتي
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 بهين متوسهط درجهات التبهار ( 0000)توجد فهروق ذات داللهة إحصهائية عنهد مسهتوى
 التقويم إستراتيجية امالت كير الرياضي بين المجموعة التجريبية التي درست باستلد

المجموعهة الضهابطة التهي درسهت بالطريقهة المعتهادة ولصهال  األداء و و  علهم القهائم
 .المجموعة التجريبية

 بهين متوسهط درجهات التبهار ( 0000)توجد فهروق ذات داللهة إحصهائية عنهد مسهتوى
 إسهتراتيجية الت كير حل المشكالت بين المجموعة التجريبية التهي درسهت باسهتلدام

المجموعههة الضههابطة التههي درسههت بالطريقههة المعتههادة األداء و  علههم القههائم لتقههويما
 .ولصال  المجموعة التجريبية

 التقهويم إسهتراتيجية الباحه  بهإجراء المزيهد مهن الدراسهات حهول أوصهموفهي ضهوء النتهائج 

صهههدار أدلهههة لاصهههة لهههها فهههي تقهههويم تحصهههيل الطلبهههة فهههي مهههادة  و األداء علهههم القهههائم وا 
 ةووضههع بههرامج لتههدريب المدرسههين كمهها دعهها إلههم التنويههع فههي التههدريبات ال نيهه والرياضههيات

جبهههههههههههات المنزليهههههههههههة علهههههههههههم شهههههههههههكل مواقهههههههههههف ومشهههههههههههكالت حياتيهههههههههههة تح هههههههههههزهم علهههههههههههم اوالو 
 (. 1120 -1112 :1090بالونةو)الت كير

 

 مناقشة الدراسات السابقة
ن الباح  مناقشة الدراسات السابقة بعرضها علم شهكل جهداول والتهي تتضهم ارتأى

 )          المهههههههادةو العينهههههههةو المكهههههههانوالمرحلهههههههة اسهههههههم الباحههههههه  وسهههههههنة الدراسهههههههة و الهدفو
 (.7)و ( 0)كما بينتها الجداول المتغير التابع اإلحصائيةو و الوسائل( الموضوا

 
 اإلفادة من الدراسات السابقة

 
 دة من الدراسات أوجه األفا

- :دراسات السابقة وكما يليسة من اليمكن تلليص أوجه إفادة الباح  في هذه الدرا
مهن حيه  لصائصهها ومسهتوياتها ومراحهل  التعلم النشهط ستراتيجياتالتعرف علم إ (1

 .تعلمها 
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تطههههههوير إطههههههار فكههههههرع عههههههن اسههههههتراتيجيات النظريههههههة البنائيههههههة موضههههههع البحهههههه  فههههههي  (0
 .استلدامها لتدريس الرياضيات 

 .إلتيار التصميم التجريبي المناسب  (7

 .الت كير الرياضيفي األلتبار التحصيلي و إلتبار إعداد أدوات البح  المتمثلة  (0

تحديههههد المعالجههههات األحصههههائية المناسههههبة التههههي اسههههتلدمت فههههي إلتبههههار ال رضههههيات  (0
 .وتحليل البيانات والنتائج 

المسههههاهمة فههههي ت سههههير النتههههائج التههههي توصههههل اليههههها البحهههه  الحههههالي ت سههههيرام علميههههام  (5
 .موضوعيام 

ت العلميهههة والمراجهههع التهههي تثهههرع البحههه   التعهههرف علهههم العديهههد مهههن الكتهههب والمجهههال (1
 . الحالي 
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 الفصل الرابع
 إجراءات البحث       

 
 التصميم التجريبي : اواًل 
 مجتمع البحث وعينته : ثانيًا 
 تكافؤ المجموعات : ثالثًا 
 اجراءات الضبط : رابعًا 

 مستلزمات البحث : خامسًا 
 ادوات البحث : سادسًا 

  الوسائل االحصائية  
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 الفصل الرابع

 إجراءات البحث
يتضههمن هههذا ال صههل عرضهها لإلجههراءات المسههتلدمة فههي البحهه  مههن حيهه  التيههار  

عهههدادالتصهههميم التجريبهههيو والتيهههار عينهههة البحههه و  وأسهههلوب  وأدواتههههامسهههتلزمات البحههه   وا 
 . تطبيقها فضال عن الوسائل اإلحصائية المستلدمة في تحليل النتائج

 : التصميم التجريبي. أوال
 لعمليهة متكاملهة إجهراءات واتلهاذ و ال هروض إثبات لعملية الدقيق التلطيط به يقصد      

 رفضههاو أو فرضهياته تحقيهق بهها الباحه  يهروم تجريبيهة لطة وضع طريق عن و التجريب
 تثبيهت مهعالمتغييهرات و  حدأ تغيير نتيجة العوامل أحد علم يطرأ الذع التغيير مدى وقياس

           .األلرى املالعو  أو المتغيرات
  (011  :1..0وعدنان و  الرحمنو عبد)                                                

 الضهههههبط الجزئهههههي ذعشهههههبه التجريبهههههي المتكافئهههههة تين تهههههم التيهههههار تصهههههميم المجمهههههوع 
بإسههتراتيجية درسههت  التجريبيههة و األولههمللمجمههوعتين التجريبيههة والضههابطة البعههدعلتبههار اإلب

كمههها موضههه  فهههي  تقليديهههةو والثانيهههة المجموعهههة الضهههابطة ودرسهههت بالطريقهههة العلم النشهههطالهههت
 (.0)الشكل 

 
 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
التحصيل والت كير  التعلم النشط التجريبية

الرياضي وبقاء أثر التعلم 
 (األستبقاء ) 

 طريقة التدريس التقليدية الضابطة

 (4)شكل 
 م التجريبي لعينة البحثالتصمي 

ويتطلههب هههذا التصههميم تهيئههة مجمههوعتين متكههافئتين فههي بعههض مههن المتغيههرات التههي 
 طريههق عههنقههد تههلثر فههي المتغيههر التههابع وقههد حههرص الباحهه  علههم ضههبط هههذه المتغيههرات 

 .تكافل مجموعتي البح  
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 الصههف األول المتوسههط طههالبيتكههون مجتمههع البحهه  مههن : مجتمررع البحررث وعينترره. ثانيررا
 .محافظة األنبارفي المديرية العامة لتربية ( 0.10-0.11)للعام الدراسي 
 : عينة البحث

مدينههههة مههههن بههههين مههههدارس  يام قصههههدالطليعههههة للبنههههين التيههههرت متوسههههطة : عينههههة المههههدارس -1
المدرسههة مههن تعههاون لتسهههيل  إدارة أبدتهههو ولمهها األنبههارالتابعههة لمديريههة تربيههة  الرمههادع

 . ن س المدرسةمدرس في  ألنهمهمة الباح  
 متوسهط األولشهعب فهي الصهف  ثال من مجموا  مجموعتين التيرت: البعينة الط -0

وضهعت بطاقهات تمثهل الشهعب الدراسهية الهثال  فهي كهيس وتهم سهحب إثنهين ) عشوائيام 
( .7)الطهههالبالمجموعهههة التجريبيهههة وعهههدد ( أ)لتمثهههل شهههعبة  و( منهههها بشهههكل عشهههوائي 

ام و وتهههم طالبههه( 70) طالبهههها عهههة الضهههابطة وعهههددالمجمو ( هجههه)وتمثهههل الشهههعبة  ام وطالبههه
 :اآلتي( 0)استبعاد الطلبة الراسبين إحصائيا فقط و كما في جدول

 (4 )جدول 
 والمستبعدين والعدد النهائي لعينة البحث طلبةالعدد الكلي لل

 العدد المتبقي العدد المستبعد العدد الكلي المجموعة
 02 0 .7 التجريبية
 02 0 70 الضابطة
 05 5 50 المجموا

 -:تكافؤ المجموعات  -"ثالثا

 بعض في البح  مجموعتي طالب بين بالتكافل,  التجربة بتطبيق البدء قبل الباح  قام
 . البح  نتائج في تلثر قد التي المتغيرات

 : الزمني العمر -3

باألشهر و إذ تم الحصول علم البيانات المتعلقة بهذا المتغير من العمر  تم حساب
كما في  ,(0.11/.1/1)لغاية  ممنذ تاريخ والدته مت الطالب إذ حسبت أعمارهبطاقا

-t) الباح  استلدم وقد الزمني للعمر والتباين الحسابي المتوسط استلرج فقد (1)ملحههق 

test )داللة ذو فرق يظهر لم إذ , ال روق داللة عن للكشف متساويتين مستقلتين لعينتين 
 الجدولية التائية القيمة من أقل( 0.550)المحسوبة لتائيةا القيمة كانت إذ, إحصائية
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يعني عدم وجود فروق  ومما, ( 00) حرية ودرجة( 0...)داللة مستوى عند( 0) البالغة
بين عمر طالب المجموعة التجريبية وعمر طالب المجموعة  إحصائيةذات داللة 

 يوض ( 0) والجدول المتغير هذا في البح  مجموعتي تكافل الضابطة وهذا يدل علم 
 :ذلك

(5)جدول    
 المتوسط الحسابي والتباين واالختبار التائي لمتغير العمر الزمني باألشهر

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 التباين
درجة  القيمة التائية

 الحرية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة  اإلحصائية

 35.33 346.5 15 التجريبية

0.550 1 54 
 عندة غير دال
 15.13 345.63 15 الضابطة (0.05)

 
الرياضيات مادة في السابق التحصيل-1  

 البحه  مجمهوعتي لطالب الرياضيات لمادة السابق التحصيل درجات علم الباح  حصل
 السههههجالتالوثههههائق  مههههن( 0.11 -.0.1) الدراسههههي للعههههام السههههادس ابتههههدائي الصههههف فههههي

 كانهت إذ إحصهائية داللهة ذو فهرقلهم يظههر  (t-test) مااسهتلد عنهدو ( 1)ملحهق  المدرسهية
 مسهتوى عنهد( 0) البالغهة الجدولية التائية القيمة من اقل( 127..) المحسوبة التائية القيمة
 المتغيههر هههذا فههي الدراسههة مجمههوعتي تكههافل يعنههي ممهها , (00) حريههة ودرجههة( 0...)داللههة

 : ذلك يوض ( 5) والجدول
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(6)جدول   
 تباين واالختبار التائي لمتغير التحصيل السابق للرياضياتالمتوسط الحسابي وال

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 التباين
درجة  القيمة التائية

 الحرية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة  اإلحصائية

 318.35 56.5 15 التجريبية

0.551 1 54 

غير دالة 
 عند إحصائيا

 51.84 55.64 15 الضابطة (0.05)

 
الرياضياتالمعرفة السابقة ب اختبار -1   

 من متلكه طالب مجموعتي البح  التجريبية والضابطةيلغرض التعرف علم ما 
معلومات سابقة في مادة الرياضيات ذات العالقة بالمادة التعليمية قيد التجربة التي تعد 

تحصيلي من نوا  من الملثرات المهمة في المتغير التابع و قام الباح  بإعداد التبار
من ( التجريبية والضابطة)متلك طالب المجموعتينيااللتيار من متعدد لمعرفة ما 

فقرات االلتبار علم   ةلياالتعليمية و وقد اعتمد في ص بالمادة معلومات  سابقة متعلقة
درجة )    أعطيت , فقرة( 70) من االلتبار تألف وقد, المعتمد  كتاب الرياضيات

 من وللتأكد( 70)أع أعلم درجة تكون  , اللاطئة لل قرة وص ر صحيحة فقرة لكل( واحدة
وقد تم (  5) ملحق  التطبيق قبل محكمينال من مجموعة علم ٌعرض االلتبار صالحية

 .بعض ال قرات يالةاالت اق علم اللبها والتعديل الط يف علم ص
( t-test) استلدم المتغير بهذا البح  مجموعتي طالب تكافل مدى ولمعرفة

 داللة ذو فرق يظهر لم إذ , ال روق داللة عن للكشف متساويتين مستقلتين لعينتين
 التائية القيمة من أقل( 211..)والبالغةو  المحسوبة التائية القيمة كانت إذ احصائية
 تكافل يعني مما , (00) حرية ودرجة( 0...) داللة مستوى عند( 0) البالغة الجدولية
 :ذلك يوض ( 1) والجدول المتغير اهذ في البح  مجموعتي

 (5)جدول 
 المتوسط الحسابي والتباين واالختبار التائي لمتغير المعرفة السابقة للرياضيات
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المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 التباين
درجة  القيمة التائية

 الحرية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة  اإلحصائية

 13.54 31.33 15 التجريبية

..211 1 54 

غير دالة 
 عند إحصائيا

 5.4 31.15 15 الضابطة (0.05)

 
 اختبار الذكاء  -4

الهههدباغ  الهههذع أعهههدهطبهههق الباحههه  التبهههار رافهههن للمصههه وفات المقهههنن للبيئهههة العراقيهههة       
فههي كههل قسههم ( أ و ب و ج و د و هههه) يتكههون االلتبههار مههن لمسههة أقسههام هههي وآلههرون و 

ة ويتطلههب مههن الم حههوص إكمالههها بالتيههار البههديل المناسههب مصهه وفة متدرجههة فههي الصههعوب
 رافههن)  ة يحصههل الم حهوص علههم درجههة واحهدة مههن كههل إجابهة صههحيحةمهن بههين بهدائل عههد  

يمكههن أن يحصههل عليههها الطالههب علههم إجابتههه فههي  ولههذا فههإن أعلههم درجههة و ( 71: 1527,
و و دقيقههة ( 00)درجههة ومههدة تطبيههق االلتبههار ( .5)جميههع ال قههرات بصههورة صههحيحة هههي 

تهم حسهاب المتوسهط البحه   تيبعد إجراء االلتبار والحصول علم درجات الذكاء لمجموع
 .الحسابي والتباين لكلتا المجموعتين اللتبار ال رق بينهما

 وبعههههد,البحهههه  مجمههههوعتي علههههم تطبيقههههه لههههدى االلتبههههار تعليمههههات الباحهههه  اتبههههع وقههههد     
  اللاطئههههة لإلجابههههة وصهههه ر صههههحيحةال لإلجابههههة واحههههدة درجههههة أعطههههت اإلجابههههات تصههههحي 
 مجمههوعتي لبههة ط تكههافل مههدى ولمعرفههة ويوضهه  الههدرجات لمجمههوعتي البحهه  (1)والملحههق
 داللهههة ذو فهههرق يظههههر لهههم إذ, ال هههروق داللهههة عهههن( t-test) اسهههتلدم المتغيهههر بههههذا البحههه 

( 0) الجدوليهة التائيهة القيمهة مهن أقهل( 51...) المحسهوبة التائيهة القيمة كانت إذ إحصائية
 ههذا فهي البحه  مجمهوعتي تكهافل يعنهي مما ,(00) حرية ودرجة( 0...)داللة مستوى عند

 :ذلك يوض (  2) والجدول المتغير
 
 ( 5)جدول 
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 المتوسط الحسابي والتباين واالختبار التائي لمتغير الذكاء  لمجموعتي البحث

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 التباين
درجة  القيمة التائية

 ةالحري
 الداللة

 الجدولية المحسوبة  اإلحصائية

 356.81 15.156 15 التجريبية

0.063 1 54 
غير دالة 

 345.55 15.05 15 الضابطة (0.05) عند

 
 التبار الت كير الرياضي القبلي -0

مجموعتي البح  التجريبية علم الت كير الرياضي لطالب ال قدرةلغرض التعرف علم 
 من نوا االلتيار من متعدد من الت كير الرياضي الباح  بإعداد التبار و قام والضابطة

أع أعلم  , اللاطئة لل قرة وص ر صحيحة فقرة لكل (درجة واحدة  ) أعطيت,فقرة( .0)
( 0)وملحق بصهيغته النهائية االلتباريوض  فقرات  (7)و والملحهق (.0)درجة تكون 
 .م تاا اإلجابة

 عههن( t-test) اسههتلدم المتغيههر بهههذا البحهه  مجمههوعتي البطهه تكههافل مههدى ولمعرفههة     
 المحسهههوبة التائيهههة القيمهههة كانهههت إذ إحصهههائية داللهههة ذو فهههرق يظههههر لهههم إذ , ال هههروق داللهههة

 حريهههة ودرجهههة( 0...)داللهههة مسهههتوى عنهههد( 0) الجدوليهههة التائيهههة القيمهههة مهههن أقهههل( 0.144)
 :ذلك يوض ( 5) الجدولو  المتغير هذا في البح  مجموعتي تكافل يعني مما ,(00)
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(8)جدول   
 المتوسط الحسابي والتباين واالختبار التائي الختبار التفكير الرياضي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة  القيمة التائية

 الحرية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة  اإلحصائية

 33.15 31.15 15 التجريبية

0.144 1 54 
 عندغير دالة 

 33.55 33.81 15 الضابطة (0.05)

 
-:المستوى التعليمي للوالدين  -6  

الحالة الثقافية والعلمية ألسرة الطالب تحدد إلم حد كبير مدى تحصيله العلميو  إن  
 (17 : و 1552الطشانيو . )واتجاه هذا التحصيل مستقبالم 

للوالدين  التعليمي المستوى تلص التي الشلصية المعلومات علم الباح  حصل     
( التجريبية والضابطة)إجراء تكافل بين مجموعتي البح  و وتم  بمأل كل طالب استمارة

لمجموعتي  لوالدينجمع البيانات عن تحصيل او و من حي  التحصيل الدراسي لألب واألم
 : كانت مستويات التحصيل هيإذ و  البح 
 .(كلية فما فوق - ديةإعدا – متوسطة –ابتدائية  – يقرأ ويكتب - يأم   ) 

ولتطبيق هذه المعادلة يستلزم إدماج اللاليا  (0كا)ع كاع بمعادلة مر  استعمل الباح   
فعمد الباح  إلم إدماج و  في كل للية( 0)فيما بينها للتوصل إلم تكرارات ال تقل عن 

دماج مستويي ( يقرأ ويكتب - يأم  )مستويي  ( متوسطة - ابتدائية)ضمن مستوى واحدو وا 
دماج مستويي   .ضمن مستوى واحد( كلية فما فوق - إعدادية)ضمن مستوى واحدو وا 

ذا داللة إحصائية عند مستوى  يكن   م  ال رق ل   ن  أاتض  ( 0كا)وبعد حساب قيمة كاع 
لألبوين ( 1.55)و(052..)المحسوبة البالغة ( 0كا)إذ كانت قيم كاع  و (0...)داللة 

و مما يدلل علم  (0)وبدرجة حرية ( 0.55)البالغة  الجدولية( 0كا)أقل من قيمة كاع 
والجدول . واألم في التحصيل الدراسي لألب( التجريبية والضابطة)تكافل المجموعتين 

 .يوض  ذلك( .1)
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(30)جدول  
( التجريبية والضابطة)مستويات التحصيل لآلباء، وعدد كل مستوى لمجموعتي البحث

وبة والجدولية، ودرجة الحرية، ومستوى الداللةالمحس( 1كا)بعد اإلدماج، وقيمة كاي   

 المجموعة الوالدين
العدد
 (1كا)قيمة  التحصيل 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

(0.05) 
أمي ويقرأ 
ويكتب
ابتدائية  
ومتوسطة
 امإعدادية  
فوقه
المحسوبة ا
الجدولية 
 

 األب
 30 30 5 15 التجريبية

0.185 

5.88 1 
 غير دالة

 إحصائياً  

 31 8 5 15 لضابطةا
 11 38 35 56 المجموع

 األم
 30 5 30 15 التجريبية

 5 31 5 15 الضابطة 3.68
 35 13 35 56 المجموع

 

 اجراءات الضبط -:رابعا

  -:Internal Validity الداخلية السالمة -3

قد  أنها الباح  عتقدي متغيرات أو(  التجريبية لير) الدليلة العوامل بعض هنالك    
 اإلحصائي التكافل اجراءات ولزيادة,  التجربة نتائج سالمة في بألرى أو بطريقة تلثر
 في تلثر قد ألنهاو  وضبطها تحديدها  الباح  علم ينبغي البح  مجموعتي بين

 .  (151: 1..0رلوفو) التابع المتغير
التكافل بين  أجراءن طريق وعليه تم التأكد من السالمة الداللية لمتغيرات البح  ع

العمر الزمنيو والتحصيل السابق ) طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
 والت كير الرياضيو , (المعلومات السابقة)لمادة الرياضياتو والذكاءو والمعرفة السابقة

 . (وتحصيل الوالدين
- :External Validity السالمة الخارجية-1
- :لتأكد من السالمة اللارجية وكما يأتيقام الباح  با  

 الحصص تكافل لضمان البح  لمجموعتي األسبوعي الدروس جدول تنظيم تم 
 طالب حصول من الباح  تأكد لذا و األسبوا لالل المجموعتين بين بالتساوع
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 لمس درسي الباح  كان فقد , الحصص من ن سه العدد علم البح  مجموعتي
 جدول تنظيم في المدرسة إدارة مع االت اق وتم مجموعة لكل أسبوعيا حصص
 متكافئة بصورة المتوسط ولاأل للصف الرياضيات مادة حصص لتوزيع

 .ذلك يوض ( 11)والجدول

 
 (33)جدول

 توزيع حصص مادة الرياضيات على طالب مجموعتي البحث

      

   أنو أع  البحهههه  فههههي القاعههههة الدراسههههية ن سههههها كههههل علههههم حههههدةي رسههههت مجمههههوعتد 
المجموعتين تعرضتا للظروف ن سها دالل القاعة الدراسية التي كانت في الطهابق 

 .لبناية المدرسة األول
 البحهه  مجمههوعتي  طههالب بتههدريس الباحهه  ضههبط تههأثير اللبههرة التدريسههية لههذا قههام 

 ولتحاشهي ,التجربهة  نتهائج علهم والموضهوعية الدقهة يضه ي ممها طوال مدة التجربهة
 .البح  نتائج علم يلثر وبالتالي المدرس التالف عن ينجم الذع االلتالف

 البح  وعتيلمجم موحدة للتجربة المحددة الدراسية المادة كانت. 

  النقهل مهن الشهعبة  أواالنقطهاا  أوالتهرك  إلهمتعرض طهالب مجمهوعتي البحه  يلم
 األثهر:بهه الهذع يقصهد االندثار التجريبي إلمأو المدرسة وعليه لم تتعرض التجربة 

 أثنهههههههاءاالنتقهههههههال  أوالعينهههههههة الهههههههدوام  أفهههههههرادالنهههههههاتج عهههههههن تهههههههرك عهههههههدد معهههههههين مهههههههن 
 . (50: 1521,الزوبعي والغنام)التجربة

                    اليوم    
 المجموعة

 يسالخم األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 الخامس نيالثا الرابع الثالث األول التجريبية

 األول لثالثا خامسال  رابعال ثانيلا  الضابطة
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   ن يقههال بههأن أوعليههه يمكههن . االمتحانيههة لجميههع االلتبههارات األوراقصههح  الباحهه
مجمهههوعتي البحههه  قهههد تعرضهههتا للظهههروف اللارجيهههة ن سههههاو وبهههذلك تكهههون السهههالمة 

 .اللارجية قد تحققت

 
 : البحث مستلزمات: خامسا

 : تحديد المادة العلمية -3
للصف األول المتوسههط حددت المادة العلمية بلمسة فصول من كتاب الرياضيات 

الصههحيحةو  األعههدادالعالقههاتو المجموعههاتو : وتشههمل الموضههوعات( 0.11-0ط)المقههرر 
 . األعداد النسبيةو تطبيقات علم األعداد النسبية

 : تحديد األهداف وصياغتها سلوكيا -1
األولو الثهانيو )ل الباح  محتهوى المهادة الدراسهية والمحهددة بال صهول  حل   أنبعد 

و والمههههارات د الم هههاهيم وحهههد  و المقهههرر  رياضهههياتمهههن كتهههاب ال( الرابهههعو اللهههامس الثالههه و
السهلوكية  األههدافصاغ الباح  مجموعة مهن و لهذه ال صول  والتعميمات و وحل المسائل

وتمثل ما يقهوم بهه الطههالب مهن أقهوال أو أفعهال نتيجهة مهروره بلبهرة مباشهرة أو ليهر مباشهرة 
 .الذع يلدع إلم تحقيق لاية أو هدف معرفيوينتهج عنه التعلهم المرلوب 

 (..0:   7..0السبحي و ) 
قههام الباحهه  قيههاس التحصههيل بعههد إعطههاء المتعلمههين لبههرة تعليميههة و هههدف البحهه   أنوبمها 

و االت هههاق علهههم تدريسهههها التهههي تهههم  ال صهههول اللمسهههةفهههي ضهههوء  سهههلوكيةم  أههههدافام بصهههيالة 
 . العامة واألهداف
مههن المجههال ( و ال هههمو التطبيههقتههذكرال): األولههمتويات الثالثههة المسههأعتمههد الباحهه         

التهههي تعهههد مهههن أكثهههر (  Krathwohl)و كراثهههول(  Bloom)تصهههنيف بلهههوم مهههن المعرفهههي 
التصانيف شيوعا وفائدة فهي مجهال التعهرف علهم األههداف السهلوكية وتحديهدها  وتعهد ههذه 

 األلههههرىا مههههن المجههههاالت قياسهههه وأدقتحقيقهههها  أكثههههرهههههذا المجههههال مههههن  المسههههتويات  الههههثال 
 . واعتمدت المستويات الثال  بعد استشارة اللبراء (..0ص:1..0الكبيسيو)

متوسههههط ومحتههههوى  األولالعامههههة لتههههدريس مهههادة الرياضههههيات للصهههف  األههههدافوفهههي ضههههوء 
بلهههغ عهههدد و و السهههلوكية  األلهههراضال صهههول اللمسهههة المقهههرر تدريسهههها تهههم القيهههام بصهههيالة 
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 )لدراسههية المقههرر تدريسههها وفههق الجههراءات البحهه  الحههالي     للمههادة االسههلوكية  األهههداف
حسهب  رياضهياتكتهاب الفصهول البحه  مهن مهن  مهع نسهلةعرضهت )سهلوكيا  هدفام ( 105

واسهههتلدمت النسهههبة المئويهههة . علهههم مجموعهههة مهههن ذوع اللبهههرة وااللتصهههاص(طلهههب اللبيهههر
ء لههم يحههذف علههم موافقههة اللبههرا األهههدافوحصههلت جميههع . األهههدافلقيههاس صههالحية تلههك 

 (.0)ملحق  األهداف السلوكيةبعض التعديالت اللغوية علم بعض  إجراءأع هدف مع 
 : الخطط التدريسية إعداد -1
بلههغ عهههددها  يههة والضهههابطةلطههط تدريسهههية يوميههة للمجمهههوعتين التجريب أعههد الباحههه  
 إسهتراتيجية الهتعلم النشهطلطة لكل مجموعة منهاو لضمان سير التدريس علم وفهق ( 75)

( 5ملحههق )وقههد عرضههت اثنتههين منهمهها علههم مجموعههة مههن المحكمههين  والطريقههة االعتياديههة
لبيان مدى تحقيقها لألهداف التي وضعت من اجلهها وفهي ضهوء المالحظهات التهي حصهل 

بعهههض التعهههديالت علهههم جوانهههب مهههن ههههذه اللطهههط لتألهههذ صهههيغتها النهائيهههة  أجريهههتعليهههها 
 ( . 1ملحق )
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 : أدوات البحث. سادساً 
 : تبار التحصيلياالخ
صههممت التبههارات التحصههيل لتقههدير مهها حصههل عليههه الطالههب مههن المعلومههات التههي  

وتعتبههههههر التبههههههارات ( 077 :1525العسهههههافو )تعلمهههههها او المهههههههارات التهههههي تههههههدرب عليههههههها 
هم االدوات لجمع المعلومات الالزمة لعملية التقويم التربهوع وبشهكل لهاص أالتحصيل من 

: 1520الغريهبو ) .هذه االلتبهارات مقننهة او مهن اعهداد المعلهم التقويم الص ي سواء كانت
21) 
لتبهههار لقيهههاس تحصهههيل الطهههالب للمواضهههيع المشهههمولة بالبحههه و الباحههه  إوقهههد أعهههد  

وذلك بعد االنتهاء من دراسة ال صول اللمسهةو وحهددت مكونهات المعرفهة الرياضهية والتهي 
التبههار : والتيههر( ميمو حههل مسههائلم ههاهيمو مهههاراتو مبههادأ او تعهها)يقيسههها االلتبههار وهههي 

وهههذا النههوا مههن االلتبههارات يتههالف . فقههرة ( .0)المكههون مههن  مههن نههوا االلتيههار مههن متعههدد
مههن نههص صههغير وهههو بمثابههة سههلال متبههوا بعههدد مههن البههدائل المقترحههةو والتههي هههي بمثابههة 

 ,Hills).      و قريبههة مههن الصههوابألريههات لاطئههة حههدها يكههون صههحيحا واألأجابههات إ

1982, P.203)                                    
ويسههههم  هههههذا النههههوا مههههن ال قههههرات االلتباريههههة بقيههههاس وتقههههويم قههههدرات متعههههددة عنههههد 

 ( 20 :.152اللوليو . )كثر ثباتا من ليرهاأنها تكون إالطالبو كما 
 (: جدول المواصفات)الخارطة االختبارية -أ

ومهمة لبناء فقرات أع التبهارو ذلهك الجهدول يعد جدول المواص ات لطوة ضرورية       
الههذع يشههير إلههم عههدد مههن األسههئلة التههي يجههب التيارههها مههن مجموعههة األهههداف السههلوكية 

 (.57: 1..0الناشفو ) المتعلقة بمحتوى معين وبمستوى معين
عبارة عن ملطهط ت صهيلي يبهين فيهه محتهوى المهادة :ي عر ف جدول المواص ات بأنه      

ل عناوين رئيسةو مع تحديهد الهوزن النسهبي لكهل موضهوا و ونسهبة األههداف الدراسية بشك
 .وعدد األسئلة الملصصة لكل جزء منها

وبتعريهههف آلهههر هههههو ملطهههط ت صهههيلي يحههههدد محتهههوى االلتبهههار و ويههههربط محتهههوى المههههادة 
الدراسهههية باألههههداف التعليميهههة السهههلوكية و وبهههين الهههوزن النسهههبي الهههذع يعطيهههه المعلهههم لكهههل 

لموضههوعات الملتل ههة و واألوزان النسههبية لألهههداف المعرفيههة السههلوكية فههي موضههوا مههن ا
 : واتبع الباح  اللطوات اآلتية لتكوين الجدول. مستوياتها الملتل ة 
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إيجهههاد الهههوزن النسهههبي للموضهههوا والم هههردات التهههي سهههيقاس تحصهههيل المهههتعلم فيهههها فهههي  -1
تههدريس كههل موضههوا مههن ويمكههن تحقيههق ذلههك بمعرفههة عههدد الصهه حات ل ،المههادة االلتباريههة

 :المادة االلتبارية بالنسبة إلم الموضوعات األلرى أع
 

 عدد الحصص المخصصة لكل موضوع      

             500× ههههههههههههههههههههه   =  وزن المحتوى 
 عدد الحصص الكلي           
 
 
 (.التذكرو ال همو التطبيق)الوزن النسبي لألهداف بمستوياتها الملتل ة  -0

 عدد األهداف السلوكية في الموضوع                              
 500× ه ههههههههههههههههه= وزن األهداف: ويمكن حساب

 عدد األهداف السلوكية للمادة االختبارية                                        

 ( 107-101: 1..0الكبيسيو)                                               
 
السههههلوكية لمكونههههات المعرفههههة  واألهههههدافالمشههههمولة بالبحهههه و وبههههذلك تكههههون الجههههداول  

وزعههت ال قههرات حسهههب الموضههوعات الدراسههية وحسههب مكونههات المعرفهههة حيهه  الرياضههيةو 
 . توض  ذلك  (17و 10الجداول و )الرياضية 

 (31)جدول 
 مستويات األهداف في الفصول ونسبها 

 الفصول
مجموع  مستويات األهداف

 تطبيق  فهم  تذكر  األهداف
 16 5 52 9 3فص
 16 5 00 00 1فص
 16 7 50 8 1فص
 36 0 01 0 4فص
 11 8 01 00 5فص

 346 51 81 13 المجموع

 %300 %01 %27 %57 النسب
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 (31)جدول 
 (الخارطة االختبارية )جدول المواصفات

 

 الفصول
 المجموع التطبيق الفهم التذكر النسبة

 %300 %36 %55 %15 األهداف توىالمح
 10 0 1 7 %00 %15 لمجموعاتا -1 
 5 1 0 7 %11 %00 العالقات  -0  
 10 0 1 7 %00 %.0  ةالصحيحاألعداد  -7 
 5 1 7 0 %11 %10  األعداد النسبية -0 
 تطبيقات علم -0

  األعداد النسبية
02% 00% 7 5 0 11 

 .0 2 02 10 %..1 %..1 المجموا
 
 : Validityلصدق ا -ب
 : Face Validityالصدق الظاهري  -3
من ذوع اللبهرة ( 5ملحق )تم عرض فقرات االلتبار علم مجموعة من المحكمين  

رائهههم بصههدد آوذلههك البههداء  و وااللتصههاص فههي مجههال التربيههة وطرائههق تههدريس الرياضههيات
لهم وفهق مكونهات صالحية ال قرات وفي قياس محتوى المادة الدراسهية المشهمولة بالبحه  ع

 . المعرفة الرياضية
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  : Content Validityصدق المحتوى  -1
وههههههههههههههو يعنهههههههههههههي مهههههههههههههدى تمثيهههههههههههههل بنهههههههههههههود االلتبهههههههههههههار للمحتهههههههههههههوى المهههههههههههههراد قياسهههههههههههههه                    
الم أع حهد : ن صدق المحتوى يرتبط باالجابة عن السلالإأع ( .07: 1525العسافو )

                                    .مهن السهلوكيكون االلتبار قادرا علم قياس مجال محدد 

 ( 101: .155و وآلرون  االمام)                                        
الصههدق الظههاهرع وصههدق )ولتحقيههق صههدق االلتبههار فقههد اعتمههد الصههدق المنطقههي 

 السهلوكية الموزعهة علهم مكونهات المعرفهة واألههدافعرضهت فقهرات االلتبهار  إذ( المحتوى
رائههم حهول مالءمهة ال قهرات آوعة من ذوع اللبرة وااللتصاص البداء مالرياضية علم مج

( .0)التههي اعههدت مههن اجلهههاو ومههدى مالءمتههها لمكونههات المعرفههة الرياضههية وبلههغ عههددها 
عهههادة إتمهههت ( 5ملحهههق )راء المحكمهههين آفقهههرة يقهههيس كهههل منهههها لرضههها سهههلوكيا وفهههي ضهههوء 

لههر واسههتلدام حسههاب النسههبة ت علههم بعضههها اآلجههراء التعههديالا  صههيالة بعههض ال قههرات و 
المئويههههة وسههههيلة احصههههائية لقبههههول ال قههههرات وصههههالحيتها لمسههههتويات الطههههالبو وتعههههد ال قههههرة 

 .راء المحكمين آمن %(  .2)صالحة اذا حصلت علم 
 
 : تعليمات االختبار التحصيلي -ج
 : تعليمات اإلجابة -3
وطلههب مههن الطههالب قههراءة كهههل اعطيههت التعليمههات اللاصههة بااللتبههار التحصههيلي  

 .رقم ال قرة  أمامفقرة بعناية ثم التيار الحرف الذع يمثل الجواب الصحي  ووضعه 
 : تعليمات التصحيح-1 
الصههحيحة وصهه ر  لالجابههة اللاطئههة او المتروكههة او  لإلجابههةأعطيههت درجههة واحههدة  

 األوزانههههذه  اذا كهههان هنهههاك اكثهههر مهههن بهههديل و وتمثهههل الدرجهههة النهائيهههة لكهههل سهههلال مجمهههوا
 . عن فقرات االلتبار اإلجابةم تاا ( 5ملحق )ويوض  
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 : تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية -د
وذلههك للتأكههد مههن وضهههوا  )*(ام طالبهه .0تههم تطبيههق االلتبههار علههم عينههة مكونهههة مههن  

 ولغههههرض ضههههبط الوقههههتو  والوقههههت الههههذع يسههههتغرقه االلتبههههار ال قههههرات وتعليمههههات اإلجابههههة
وبعهد احتسهاب المتوسهط الزمنهي لاللتبهار تبهين انهه كل الطلبهة المستغرق تم تسجيل انتهاء 

 .دقيقة تقريبا( .5)كان 
 الثانية تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية  -هر

وتشههههمل هههههذه العمليههههة علههههم )**(ام طالبهههه .10تههههم تطبيههههق االلتبههههار علههههم عينههههة مكونههههة مههههن 
 : اآلتيحساب ال
 : عامل صعوبة الفقرةم -3
 لههذا يعههد االلتبههار جيههدام ( 15..-.0..)تههم ايجههاد معامههل الصههعوبة وقههد تههراوا بههين  

 . من جهة صعوبة فقراته 
 : قوة تمييز الفقرة -1
مههن %( 01)مجمههوعتين  إلههمجههرع تقسههيم االلتبههار أتنازليههاو و  اإلجابههة أوراقرتبههت  

الحاصلة  األوراقمن %( 01)و ( لياالمجموعة الع)الدرجات  أعلمالحاصلة علم  األوراق
ن ال قههرة جيههدة اذا إالههم  (Brown)ويشههير بههراون ( المجموعههة الههدنيا)الههدرجات  أدنههمعلههم 

 (Brown, 1981: P.104).فما فوق%( .0)كانت قوتها التمييزية 
لهذلك ( 52..-01..)وقد تبين ان فقرات االلتبار قهد تراوحهت قوتهها التمييزيهة بهين  

 فهي جيدة 
 : ات اختبار التحصيلثب -1
بلهههغ معامههههل  و إذاسهههتلدمت معادلهههة ال اكرونبههههاا لحسهههاب معامهههل ثبههههات االلتبهههار  

لتبهار يحظهم بدرجهة جيهدة ن اإلأوههذا يهدل علهم ( .5..)الثبات المحسهوب بههذه الطريقهة 
 .من الثبات

 : فعالية البدائل الختبار التحصيل -4

                                                 
 ألتيرت متوسطة الزيتون للبنينوفي حي التأميم لتطبيق إلتبار التحصيل األستطالعي األول )*(

 ألتيرت متوسطة الشموا للبنينوفي حي التأميم لتطبيق إلتبار التحصيل األستطالعي الثاني )**(
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ميهههع فقههرات االلتبههار الموضهههوعيةو تههم اسههتلدام معادلههة فعاليهههة البههدائل اللاطئههة لج 
 . ووجد ان معامالت فعالية البدائل سالبةو ولذلك عدت جميع البدائل اللاطئة فعالة

 
 : اختبار التفكير الرياضي

موزعههة علههم  فقههرة ( 00)قههام الباحهه  بأعههداد التبههار للت كيههر الرياضههي مكههون  مههن  
وتههم ( العالقههات و البرهههان الرياضههي االستقراءواالسههتنتاجو التعبيههر بههالرموزو إدراك)مهههارات 
 : وحسب اآلتيبعض اللصائص السايكومترية لهذا االلتبار  أيجاد

 : صدق االختبار -3
و ولغهرض (.70 :1552عهودةو )كهان يقهيس مها اعهد لقياسهه فقهط  إذايعد االلتبار صادقا 

تحقيههههق صههههدق االلتبههههار اسههههتلدم الصههههدق الظههههاهرع وذلههههك بعرضههههه علههههم مجموعههههة مههههن 
لاللتبههارو ويتنهههاول تعليمهههات االلتبهههار ومهههدى  األوليهههةوههههو الصهههورة ( 5ملحهههق )ن المحكمههي

         . دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية
 فأصهههب وقهههد تهههم اسهههتبدال وتعهههديل وحهههذف بعهههض فقراتهههه فهههي ضهههوء نتهههائج التحكهههيم 

 (. 7)فقرة ملحق ( .0)االلتبار في صورته النهائية مكونا من 
 : تعليمات االختبار -1
 : تعليمات اإلجابة-أ
أعههدت التعليمههات اللاصههة باإلجابههة عههن االلتبههار وطلههب مههن الطههالب قههراءة كههل  

رقهم  أمهامعنها بالتيهار الحهرف الهذع يمثهل الجهواب الصهحي  ووضهعه  واإلجابةفقرة بعناية 
 (. 7)ال قرة ملحق 

 : تعليمات التصحيح-ب
 أوالمتروكههة  أوللاطئههة ا لإلجابههةالصههحيحة وصهه ر  لإلجابههةدرجههة واحههدة  أعطيههت 
 . عن فقرات االلتبار اإلجابةم تاا ( 0ملحق )من بديلو ويوض   أكثركان هناك  إذا

والبالغهة تم تطبيق االلتبار علم عينهة اسهتطالعية : التطبيق االستطالعي لالختبار -7
مههههن وضههههوا ال قههههرات  للتأكههههدوذلههههك طالههههب ن ههههس العينههههة االسههههتطالعية األوليههههة .0

جميهع  و ولغرض ضهبط الوقهت المسهتغرق تهم تسهجيل زمهن انتههاء اإلجابةوتعليمات 
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دقيقههههة ( 00)نههههه كههههان إوبعههههد احتسههههاب المتوسههههط الزمنههههي لاللتبههههار وتبههههين الطههههالب 
 . تقريبا

 : الرياضي ختبار التفكيرتحليل فقرات ا -4
مههههن ( طالههههب .10) تههههم تطبيههههق االلتبههههار علههههم ن ههههس العينههههة االسههههتطالعية الثانيههههة

 : اآلتي شمل هذه العملية علم حساب وتااللتبار التحصيلي 
 : معامل صعوبة الفقرة-أ
كهههان  إذان ال قههرات االلتباريهههة تعههد صهههالحة وجيههدة فهههي التطبيههق أ (Bloom)يههرى  

وعليهههه فهههان  (Bloom, 1971: P.60)( .2..-.0..)مسهههتوى صهههعوبتها يتهههراوا بهههين 
االلتبهار  أنا ويترتهب علهم ههذ( 15..-01..)معامل الصعوبة ل قهرات االلتبهار تراوحهت 

  .جيدا من جهة صعوبة فقراته  ديع
 
 : قوة تمييز الفقرة -ب

الهدرجات الضههعي ة مههن الطلبههة  أصههحابال قههرة علههم التمييهز بههين الطلبههة  أمكانيههةههو       
 .الدرجات العالية بالنسبة للسمة التي يقيسها االلتبار أصحاب

(Hills, 1982: P.133)           . 
 إلهههمالعينهههة االسهههتطالعية تنازليههها وقسهههم االلتبهههار  أفهههرادرجهههات وعليهههه فقهههد رتبهههت د 

 .تهاواجرع حساب قوة تمييز باستلدام معادل%( 01) وأدنم%( 01) أعلممجموعتين 

ان ال قههرات  (Stanly)ويشههير ( 50..-00..)وجههد ان معامههل التمييههز يتههراوا بههين حيهه  
ولهههذا  فههأكثر( .0..)رها تعههد جيههدة وصههالحة اذا حصههلت علههم قههوة تمييزيههة قههد االلتباريههة

 (Stanly, 1970: P.267). تعد ال قرات صالحة
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 : ثبات اختبار التفكير الرياضي -ج
لغرض حساب معامل ثبهات درجهات التبهار الت كيهر الرياضهي للعينهة االسهتطالعية  

 األلتبهههار ثبهههاتمعامهههل لحسهههاب  (Kuder-Richardson-20)فقهههد تهههم اسهههتلدام معادلهههة 
بلهغ معامهل ( الموضهوعية)من نهواذه المعادلة في حالة االلتبارات حي  ي ضل استعمال ه

 إلههمن االلتبههار يحظههم بدرجههة جيههدة مههن الثبههات بالنسههبة أوهههذا يههدل علههم ( 27..)الثبههات 
 . الموضوعية األسئلة

 : فعالية البدائل الخاطئة -د
فههي االلتبههارات الموضههوعية التههي تكههون مههن نههوا االلتيههار مههن متعههدد يكههون البههديل  

فعاال عندما يجذب عددا من الطلبة من المجموعة الهدنيا يزيهد علهم عهدد الطلبهة  ءاللاطي
البغهدادعو )كثهر فعاليهة كلما زادت قيمتهه فهي السهالب  أفي المجموعة العلياو ويكون البديل 

152.: 005). 
 أنوبعهههههد اسهههههتلدام معادلهههههة فعاليهههههة البهههههدائل اللاطئهههههة لجميهههههع ال قهههههرات الموضهههههوعية وجهههههد 

 . ت فعالية جميع البدائل سالبةو ولذلك عدت جميع البدائل اللاطئة فعالةمعامال
 

 اإلحصائية الوسائل
 البحهههه  بهههههذا المتعلقههههة البيانههههات تحليههههل فههههي التاليههههة اإلحصههههائية الوسههههائل اسههههتلدام تههههم

  :وبعض الوسائل اآلتية( (Excelباستلدام برنامج 
 

)  :التائي االختبار -3 t-test .متساويتين مستقلتين لعينتين(   

التحصيل السابق )استلدم لمعرفة تكافل المجموعتين التجريبية والضابطة في     
 (الت كير الرياضي ,  يالعمر الزمن, الذكاء , المعرفة السابقة , للرياضيات

 في الطلبة درجاتو  الحسابية المتوسطات بين اإلحصائية ال روق داللة لمعرفة وأستلدم
 .                                        البح البح  لمتغيرات  مجموعتي
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tn-2= 

 :إن   إذ
tn-2=نالقيمة التائية لعينتين مستقلتين متساويتي 

1X =للمجموعة األولم الحسابي المتوسط. 
2X =للمجموعة الثانية الحسابي المتوسط.  

S1
 .موعة األولمللمج التباين= 2

S2
 .للمجموعة الثانية التباين= 2

n = (533: 5070,المنيزل ولرايبة) .المجموعتين أفراد عددمجموا 
 
 (  Chi- square  x)  1اختبار مربع كاي كا -1

 -:استلدم لغرض حساب تكافل العينة في التحصيل الدراسي لألب واألم 
 

             ( O – E )
2
   

X
2
  =  ∑ —————— 

                       E          

 :ذ أن إ
X

 مربع كاع=2
O  = التكرار المالحظ 
E  =   (  753: 5070,المنيزل ولرايبة)                            التكرار المتوقع 

                                                   (Howitt , 2000 : P.211 )    
                                                  
 الموضوعية للفقرات الصعوبة معامل (1

سهتلدمت فهي حسهاب اوتستلدم هذه المعادلة في حالة االلتبارات الموضهوعية لهذا 
 .صعوبة ال قرات وسهولتها
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 الدنيا وال ئة العليا ال ئة مجموا اإلجابات اللاطئة في                        

  =    معامل الصعوبة 
 (ال ئتين مجموا) للطلبة الكلي العدد                              

        (20:  0..0الدليمي وعدنان و )  
                                 

  20-ريتشاردسون -كيودر معادلة -0
     الت كير الرياضي اللتبار  الثبات معامل لحساب أستلدمت  

  


















xS

pq

n

n
KR

2
1

1
20 

= n   دد فقرات االلتبار ع 
P  =    معامل الصعوبة 
  q =  معامل السهولة 

                                                            (150:  5000 عالمو)                    تباين االلتبار الكلي =  
 

  (The Discrimination Equation of)  الموضروعية للفقررات التمييرز معادلرة -5

      اكتساب الم اهيم الرياضية التبار ل قرات التمييزية القوة حساب في أستلدمت
 

 
 

 :حي 
 .العليا للمجموعة الصائبة جاباتاإل  عدد=  ع ص   

 .الدنيا للمجموعة الصائبة اإلجابات عدد=    د ص         
       . المجموعة العليا أفراد عدد=  ا             
 (25: 0..0,الدليمي وعدنان)      .المجموعة الدنيا أفراد عدد=    د            

 

 = القوة التمييزية
 د ص  - ا ص  

 (د+ا) 
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 ن م د -ن م ع 
 ن 

 

 : Effectiveness of  Distracters البدائل فعالية -1
 النهائي االلتبار ل قرات(  اللاطئة) الصحيحة لير البدائل فعالية لحساب إستلدمت

 .   الرياضية  الكتساب الم اهيم
        

 = فعالية البدائل معامل
 العليا ال ئة من اللاط  البديل التاروا الذين عدد=  ا م ن

  الدنيا ال ئة من اللاط  البديل التاروا الذين عدد=   د م ن
                                      الدنيا أو العليا المجموعتين من أع في الطالب عدد=  ن

  (  33 -13: 5003و العزاوع)                                               
                                                

 :Cofficient(   )   كرونباخ –معادلة ألفا   -5
   : Excelالتبار التحصيل باستلدام برنامجاستلدمت في حساب ثبات 

 
 هه  0مج ا           ن                                              

 {ررررررررررررر -3} ×  رررررررر(     =    ) معامل 
 ك 0ا                          1-ن                               

 :حي 
 العدد الكلي لم ردات االلتبار    :  ن 

    مجموا تباين درجات كل م ردة :هه  0مج ا
 .تباين الدرجات الكلية في االلتبار : ك 0ا

 (..1:  5..0عالم و )                                           
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 الفصل الخامس
 

 عرض النتائج وتفسيرها
 
  االستنتاجات 
 التوصيات 
 المقترحات  
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 خامسالفصل ال

 عر  النتائج وتفسيرها

 واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
ل هذا الفصل عرضًا وتفسيرًا للنتائج التي توصل إليها الباحدث مدن خدالل نتدائج     يتناو

والتفكيدددر الرياضدددي  المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي االختبارالتحصددديلي البعددددي

 .البعدي 

نتاجات والتوصدديات التددي يمكددن  وفددي ضددوء نتددائج البحددث سدديعرض أيضددًا االسددت    

فيهددا البدداح ون والمعنيددون بالمندداهج وطرائددق     فددادة منهددا ، والمقترحددات التددي قددد يجددد    اإل

 .التدريس مجااًل إلجراء بحوث أخرى مكملة لهذا البحث 

 (البعدي والمؤجل الخاصة بالتعلم النشط والتحصيل)عرض النتائج. أواًل

لغرض تحليل نتائج البحث الحالي استخدم الباحث االختبدار التدائي لعينتدين مسدتقلتين     

 :ية الصفرية التي تنص علىوذلك للتحقق من الفرض، 

بددين متوسددط  ( 0...)ال يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى     :الفرض  ية األول  ى 

 وطالب  المجموعة التجريبية الذين يدرسون بطريقة التعلم النشط البدرجات تحصيل ط

وبعدد وجددت    في مادة الرياضديات ،  طريقة التقليديةالالمجموعة الضابطة الذين يدرسون ب

 .ذلك نتائج( 10)الجدولوسطات والتباين ويبين المت

 (34) جدول 

 نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة  

 في االختبار التحصيلي البعدي

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة  القيمة التائية

 الحرية
  اإلحصائية الداللة

 الجدولية المحسوبة

 55.14 16.55 15 التجريبية

 (0.05) عنددالة  54 1 5.103

 51.004 15.35 15 الضابطة
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أكبدر  ( 5.103)ن القيمة التائية المحسدوبة وقيمتهدا  أ، ( 10)أظهرت النتائج في جدول 

، ( 00)حريددة  ودرجددة( 0...)عنددد مسددتوى داللددة ( 0)مددن القيمددة الجدوليددة التددي قيمتهددا  

هناك فرقًا ذا داللة إحصائية بين متوسط التحصيل الدراسدي للمجمدوعتين ،    أن وهذا يعني

، وبذلك تدرفر الفرضدية الصدفرية وتقبدل الفرضدية البديلدة       ولصالح المجموعة التجريبية 

 ( : 0) كما يوضحها شكل 
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 ( 5) شكل 

 معدل التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة

بددوقس، )  ودراسددة ،( wilk , 2003 ) :مددناتفقددت هددذه النتيجددة مددع دراسددة كددل 

، (1009الزايدددي ، )، ودراسددة  (, Ayded & Matyar 2009)ودراسددة ( 1002

 ،( 0202الحربدي )دراسدة  ، و )   (Ali , 2010ةدراسد و ،( 1090األسدطل ،  )ودراسدة  
 تفددختل، وا( Malik & Janjua)دراسددة و،  (0.11أبددو هدددروس والفددرا ، )دراسددة و

 . (Fox & Rue , 2003  )دراسة  نتيجة الدراسة مع

سددط بددين متو( 0...)ال يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى     :الثالث  ةالفرض  ية 

 بطريقة التعلم النشط  وطالبالمجموعة التجريبية الذين يدرسون  درجات تحصيل طالب

اثدر   بقداء )فدي اختبدار الدتعلم المنجدل    طريقة التقليدية الالمجموعة الضابطة الذين يدرسون ب

 .في مادة الرياضيات( التعلم
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 .ذلك نتائج( 10)الجدولوبعد وجدت المتوسطات والتباين حيث يبين 

 

 ( 35) جدول 
 نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط تحصيل المجموعتين

 التجريبية والضابطة في االختبار المؤجل البعدي 

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

 ئيةالقيمة التا
درجة 

 الحرية
  اإلحصائية الداللة

 الجدولية المحسوبة

 51.65 11.35 15 التجريبية
1.55 1 54 

 (0.05) عند دالة

 61.34 14.11 15 الضابطة

 تفسير النتائج
التدي دلدت علدى وجدود      (10)والجددول   (10)من النتدائج التدي عرضدت فدي الجددول      

لصدددالح المجموعدددة  حصددديل وإختبدددار االحتفدددا فدددي اختبدددار الت داللدددة إحصدددائية يذ فدددرق

 .بالتعلم النشطالتجريبية التي درست 

  -:عزي الباحث السبب في ذلك إلى يو 

 يتم دل  تحصديلهم والدذي   زيدادة  في الطالب على النشط تعلملل اإليجابي التأثير فاعلية -1

 اتجاهدات  وتطدوير  ، وانتبداههم  ، للدتعلم  دافعيدتهم  زيدادة  : منهدا  ، جواندب  عددة  فدي 

 مهارات وتنمية ، الصف داخل التفاعل وزيادة ، التعليمية والمادة المعلم نحو إيجابية

 القددرات  هدذه  أنشدطته  مدن  العديدد  تخاطدب  لذلك ، عليها ويركز ، لديهم التفكير العليا

 . العلمي المحتوى تعلم تحسين في فيساعد مختلفة مواقف في

 بالبحدث  يقدوم  إذ ، بنفسده  المعرفدة  ناءوب المتعلم نشا  على يعتمد النشط التعلم طبيعة -0

مجموعدات   فدي  أو فدردي  بشدكل  العمدل  ويدتم  ، بنفسده  للمفاهيم يصل حتى ، والتقصي

 .اإليجابي التعاوني والعمل ، التعاون روح نمو على يساعد مما

 التعليميدة  البيئدة  إثدراء  إلدى  النشدط  الدتعلم  فدي  المستخدمة التعليمية األنشطة تنوع أدى -7

 لتقليدل اإليجابيدة وا  الطدالب  طاقدة  زيادة على ساعد مما ، المختلفة سيةبالم يرات الح

 . الحركة يمفرط طالبمن طاقة ال

 المعرفدي للطالدب   البناء خالل من ، المعرفة في التعمق النشط التعلم خصائص ومن -0

 ، أجدل التعمدق   مدن  ، منهدا  المزيدد  وإضدافة  ، السابقة الخبرات على االعتماد يتم إذ ،
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ومدا    الجديددة  المفداهيم  بدين  أو ، الجديددة  المفداهيم  بدين  عالقدات  بنداء  لخدال  مدن  وذلك

 لددى  التحصديلي  المسدتوى  رفدع  إلى ذلك أدى حيث ، سابقة مفاهيم الطالب من يملكه

 الطريقدة  خدالف  علدى  وذلدك  ، الضدابطة  بالمجموعدة  مقارندة  ، المجموعدة التجريبيدة  

 .مفاهيمية متماسكة  بنية تكوين إلى وليس والتذكر، الحفظ على التي تركز التقليدية

 ، النشدط  بدالتعلم  تدريسدها  تدم  التدي  المجموعدة  بدين  المقارندة  نتدائج  خدالل  مدن و -0

 تدندي  النشدط  الدتعلم  أسداليب  أن أظهدرت  التقليدي التعلم على تركز والمجموعة التي

 . التعلمية للمادة أكبر (بقاء اثر التعلم)نسبة احتفا  إلى عام بشكل

وإضدافة   ، فيده  السدابقة  الخبدرات  علدى  االعتمداد  يدتم  أنده  نشدط ال الدتعلم  خصدائص  مدن  -5

 السدابقة  الخبدرات  معرفدة  علدى  النشط التعلم يعمل إذ ، التعمق أجل من ، منها المزيد

 أو ، إليهدا  للتعدرف  هادفدة  متعدددة  أسدئلة  توجيده  طريدق  عن ، بها اإللمام للمتعلم ويتم

 أو المهمدات  لتحديدد  ، كافيه ةلفتر نفسه عن يتحدث بأن منه خالل الطلب مباشرة من

 المجموعدات  أو المجموعدة  مع أو منفردًا بها يقوم البح ية التي المشاريع األنشطة أو

 .المختلفة
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 (الخاصة بالتفكير الرياضي) عرض النتائج. ًاثاني

الباحددث االختبددار التددائي  الخاصددة بددالتفكير الرياضددي اسددتخدمنتددائج اللغددرض تحليددل 

(T-test) التي تنص على ال ال ةوذلك للتحقق من الفرضية الصفرية ، تقلتين لعينتين مس: 

بدين متوسدط   ( 0...)يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية عندد مسدتوى       ال:(الثانية)الفرضية

المجموعددة التجريبيددة الددذين يدرسددون    اختبددار التفكيددر الرياضددي بددين طددالب  درجددات 

طريقدة التقليديدة   الرسدون ب المجموعدة الضدابطة الدذين يد    بطريقة التعلم النشط  وطدالب 

 .في مادة الرياضيات

 ( 36) جدول 

 نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط تحصيل المجموعتين

 التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي البعدي

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

 القيمة التائية
درجة 

 الحرية
  اإلحصائية الداللة

 الجدولية سوبةالمح

 11.11 07.20 15 التجريبية

 (0.05) عنددالة  54 1 5.55

 1.00 10.50 15 الضابطة

 

 : تفسير النتائج التفكير الرياضي

لصدالح المجموعدة التجريبيدة     ذو داللدة إحصدائية   وجود فرق (15)يتبين من الجدول 

  -:السبب في ذلك إلى  عزي الباحثي بالتعلم النشط في التفكير الرياضي التي درست 

 بتسلسدل  بدالتعلم النشدط   العلميدة  للمدادة  عرضده  وطريقة التعليمي محتوىال تنظيم .1

 الوحددة  أهداف ثابتة لتحقيق خطوات ايخطو ألن الطالب دافعية من زاد منطقي

 .للدراسة المحددة

 عمليتدي  حولده  تددور  الدذي  الدرئيس  المحدور  هدو  التجريبيدة  المجوعة في الطالب .0

 ثدم  ومدن  بنفسده،  ثقته وبالتالي كسب نفسه على اعتماده حيث من م،لتعلوا التعليم

 .المزيد  تعلم في ورغبته نشاطه زيادة

 مسدار  تعدديل  أمكدن  التدي تدم توافرهدا مدن خدالل الدتعلم النشدط         الراجعدة  التغذيدة  .7

 الصدحيحة،  اإلجابدات  تددعيم  خدالل  مدن  وذلدك  الهددف،  نحدو  الطدالب الفكريدة  
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التددريبات   تعددد  فضداًل علدى   ،طدالب ال بعدر  فيهدا  وقدع  التدي  ومعالجدة األخطداء  

 .الواحد للهدف الرياضية

 المختلفة أثبتت والبحوث الدراسات أن  :وهي مهمة، نتيجة إلى الباحث ويخلص .0

والتفكيدر   الرياضديات  فدي  الدراسدي  التحصديل  بدين  موجبة ارتباطية عالقة وجود

االيجابيدة   النتدائج  أثبتتده  مدا  وهدذا  .اآلخدر  علدى  منهمدا  كدل  يعتمدد  إذ الرياضدي، 

 درسدت  التدي  التجريبيدة،  المجوعدة  لصدالح  كاندت  والتدي  الحاليدة  للدراسدة 

 أن على يدل وهذا الضابطة، المجوعة دون التعلم النشط عن طريق الرياضيات

 لددى  الدراسي التحصيل مستوى رفع في يساعد التعلم النشط التدريس باستخدام

فدي   الرياضديات،  مقدرر  فدي  لدديهم  الرياضدي  التفكيدر  تنميدة  فدي  الطدالب، ويسدهم  

 تسدهم المددرس   علدى  المعتمددة  الرياضديات  تددريس  فدي  الطريقدة التقليديدة   حدين 

 مدا  وهدذا  .الرياضدي  للتفكيدر  تنميدة  دون فقدط،  زيدادة التحصديل   فدي  جزئي بشكل

 وتعلدم  بتعلديم  االهتمدام  وهدو  الرياضديات  أهدداف تددريس   أهدم  مدع  يتعدارض 

 لددى  المختلفدة  مهاراتده  وتنميدة  رياضدي التفكيدر ال  تنميدة  بهددف   الرياضديات 

 .الطالب
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 االستنتاجات
فههي ضههوء النتههائج التههي أسهه ر عنههها البحهه  الحههالي أمكههن التوصههل إلههم االسههتنتاجات 

 :اآلتية 
 االولالصدف   بالرياضديات لطدال  وأثرها اإليجابي في تددريس مدادة     أثر التعلم النشط .1

 .من التعليم العام  متوسطال

إيصددال المددادة  ة الدراسددية بشددكل جيددد ومددنظم ومرتددب يددندي إلددى   إعددداد وتقددديم المدداد  .0

 .بكل يسر وسهولة بالعلمية إلى الطال

ة ثدم المفداهيم   المفداهيم الرئيسد   مدن  للطدالب  التسلسل فدي إيصدال الحقدائق والمعلومدات      .7

 بيس وإيصددال المددادة الدراسددية للطددال ، يسدداعد فددي تدددر الفرعيددة و المفدداهيم ال انويددة  

 .الرياضياتخاصة في تدريس مادة بشكل فعال ومنثر 

 .يندي إلى تنمية التفكير الرياضي التعلم النشطالتدريس باستخدام  .0

 %..0بصورة عامة في التفكير الرياضي ولم يبل  مستوى  ضعف الطالب .0
 

 التوصيـــــات

 :الباحث التوصيات اآلتية  يقدمفي ضوء النتائج التي تمخر عنها البحث الحالي  

تدريس المواد بوجه عام ومدادة   في التعليم العامالهيئات التدريسية في استخدام أعضاء  .1

  .التعلم النشط  بوجه خاص رياضياتال

المديريات العامة لتربية المحافظات بتدريب المدرسين على اسدتخدام   ضرورة اهتمام  .0

 .تدريب المدرسين والمعلمينضمن برنامج في التدريس  التعلم النشطأسلوب 

علددى التفكيددر الرياضددي لدددى الطددالب بحيددث يكددون الطالددب قددادرًا علددى     تنميددة القدددرة .7

بصدورة   العلميدة  وإدراك العالقات بين المفاهيم من خدالل تددريس المدواد    الكليةالرؤية 

 .بصورة خاصة والرياضياتعامة 

 وتالميدذ المرحلدة   ،عامدة  الطدالب  لددى  الرياضدي  التفكيدر  مهدارات  بتنميدة  االهتمدام  .0

 مرحلدة  فدي  العقليدة العليدا  تهم قددرا  تنميدة  فدي  إيجابي أثر من لها لما المتوسطة خاصة،

 .بكرةم عمرية

المعلمدين   إعدداد  بدرامج  فدي  وتضدمينها  الدتعلم النشدط   تتضدمن  قائد وطر مدواد  إعدداد  .0

 .تطبيقها وطرق النظرية أسسها على ويتعرف ، للطالب أثرها والمدرسين ليصل

محتدوى   تنظديم  وخاصدة  النشدط  الدتعلم  وفدق  خاصة تلرياضياوا عامة المنهج تطوير .5

 صدورة  فدي  المحتدوى  إظهار مع التفكير الرياضي مهارات تنمية ضوء في المناهج
 .معنى وذات مترابطة ومتكاملة
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 : المقترحات

 : إجراء البحوث المستقبلية التي تستهدف اآلتي الباحث يقترحاستكمااًل للبحث الحالي 

نحددو مددادة  المرحلددة المتوسددطةت طلبددة فددي تنميددة اتجاهددا   الددتعلم النشددطأثددر اسددتخدام  -1

 .ضيةالرياواكتساب المفاهيم  الرياضيات

 .الرياضيات التفكير في مهارات في تنمية التعلم النشط ستراتيجياتدراسة مقارنة إل -0

تحصديل طلبدة   فدي   استراتيجيات متنوعة من التعلم النشط إجراء دراسات تتناول أثر  -7

 .الرياضياتي مادة المرحلة المتوسطة والتفكير الرياضي ف

 .التعليم العامفي  األخرىإجراء دراسات مماثلة في المواد  -0

تعلديم   فدي  الدتعلم النشدط    اسدتخدام  علدى  مدرسي الرياضديات  لتدريب مقترح برنامج -0

  .الرياضيات وتعلم



 131 

 

 
 
 
 
 

 المصادر



 132 

 المصادر

 

 لتحصهي فهي النشهط للهتعلم إسهتراتيجيتين تطبيهق أثهر(: .0.1) زيهاد األسطلو محمد -3
، رسرالة ماجسرتيرالناقهدو  ت كيهرهم تنميهة وفهي التاريخ مادة في التاسع طالب الصف

 .العليا للدراسات األوسط الشرق التربوية جامعة العلوم كلية

و جامعهة بغهدادو وزارة التقويم والقياس (:.155 )وآلرونو محمد مصط م األمام  -0
 . بغداد. التعليم العالي والبح  العلمي

 0و ط الرياضريات ، مناهجهرا وأصرول تدريسرها (:1551 )د كامهل أبو زينة و فري -7
 .واألردنعمانو ندار ال رقاو 

منرررررراهج ترررررردريس (: 1..0)أبهههههو زينههههههة فريهههههد كامههههههلو و عبابنهههههة عبههههههداهلل يوسههههههف  -0
 .ودار المسيرة للنشر والتوزيعوعمان واألردنالرياضيات للصفوف األولى

و دار (  7) و ط  ربرويعلرم الرنفس الت(: 2003)أبو جادو و صال  محمد علهي  -0
 .المسيرة وعمان 

دراسررررات فرررري أسرررراليب ترررردريس التربيررررة (: ...0)أبههههو سههههرحانو عطيههههة عههههودة  -5
 .و دار اللليج للتوزيع والنشرو عمان1ط واالجتماعية والوطنية

منرررراهج ترررردريس الرياضرررريات وأسرررراليب (:  1555)أبههههو السههههلومحمد عبههههدالكريم  -1
 .ومكتبة دار ال رقان واربدواألردنتدريسها

منررررراهج الرياضررررريات وأسررررراليب  (:1555)وآلهههههرونوأبهههههو صهههههال ومحمد صهههههبحي  -2
 .صنعاء 1مطابع الكتاب المدرسي ط،تدريسها

 اسهتلدام أثهر (:2055)ال را سليمان ارحيم ومعمر أيوب محمد ياسرة وهدروس أبو  -8

 والتحصهيل بهالن س والثقهة دافعيهة اإلنجهاز علهم النشهط الهتعلم بعهض إسهتراتيجيات

 العلهوم سلسهلة بغرزة، األزهرر جامعرة مجلرةو الهتعلم بطيئهي تالميهذال الدراسهي لهدى

 5العدد و 93 المجلد و 1099 اإلنسانية
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أثهههر اسهههتراتيجيات الهههذكاءات المتعهههددة فهههي تهههدريس العلهههوم (:0..0)البدوروعهههدنان -.1
رسررالة فههي التحصههيل واكتسههاب عمليههات العلههم لههدى طلبههة الصههف السههابع األساسههيو

 .مان العربية للدراسات العلياواألردنجامعة عدكتوراه غير منشورة،

واالختبررارات بررين النظريررة والتطبيررق  األهررداف (:.152)البغههدادعو محمههد رضهها  -33
 . و مكتبة ال الاو بغدادفي المناهج وطرق التدريس

 تنميهة فهي األداء علهم القهائم التقهويم إسهتراتيجية أثهر:  ( ١٠٢٠)البالونهه و فهمهي -10

 مجلرة  الثانويهة المرحلهة طلبهة لهدى المشهكالت حهل علهم والقهدرة الرياضهي الت كيهر

 .وفلسطين 2العدد  00 مجلد و(اإلنسانية العلوم) لألبحاث النجاح جامعة

أثههههر اسههههتلدام إسههههتراتيجيات الههههتعلم (:  5..0) بوقهههههس و نجههههاة عبههههد اهلل محمههههد  -31
النشهههط والتهههدريب المباشهههر علهههم التحصهههيل اآلجهههل وتنميهههة مههههارات التهههدريس لهههدى 

 .(.11)و العدد مجلة رسالة الخليج العربيلماتوالطالبات المع

التنميههة المهنيههة للمعلههم واألتجاهههات ( :  2..0) بههن سههعود و نعمههت عبههد المجيههد -34
و  بحررث مقرردم الررى المررؤتمر العلمرري حررول المعلررم وتحررديات العصرررالمعاصههرة و 

       .جامعة ال ات  و ليبيا 
التنميرة  ، مراحلره ، اترهعملي ، التعليمري التخطريط(:  ١٠٠٢) فهاروق و البهوهي -35

 .القاهرة ووالنشر للطباعة قباء دار و المعلم أداء تطوير ، البشرية

,  8،ط سرررريكولوجية الررررتعلم ونظريررررات التعلرررريم (: 1555)جههههابرو عبههههد الحميههههد  -36
 .دار النهضة العربية, القاهرة 

 الفعرال والعشررين الحرادي القررن مردرس (:...0)الحميهد عبهد جهابر جهابرو -35

  .العربي ال كر دار  :القاهرة ، المهنية لتنميةالمهارات وا

 منشهورات و حقيقري تعلرم كمركرز الصرف النشرط الرتعلم (: ١٠٠١) وحيهد و جبهران -35

 اهلل رام فلسطين ووالتنسيق اإلعالم مركز

أثههههر ثالثههههة اسههههتراتيجيات تدريسههههية للتغيههههر (: 0..0)الجميليوهاشههههم محمههههد حمههههزة -15
هيم الرياضههههههية لههههههدى طلبههههههة المرحلههههههة الم ههههههاهيمي لمعالجههههههة ال هههههههم اللههههههاطيء للم هههههها
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كليههههههههههة التربيةوالجامعههههههههههة أطروحررررررررررة دكترررررررررروراه غيررررررررررر منشررررررررررورة،المتوسههههههههههطةو
 .المستنصريةوبغدادوالعراق

العمليرات الذهنيررة ومهرارات التفكيرر مرن خرالل ( : 1..0) جمهلو محمهد جههاد  -10
 .، اإلماراتالجامعيدار الكتاب ، عمليتى التعلم والتعليم 

و مكتبههة الملههك فهههد الوطنيههةو  تعلرريم التفكيررر(: 1555 )الحههارثي و ابههراهيم احمههد -13
 .الرياض

أثهههر الههتعلم النشههط فههي التحصههيل واالتجهههاه  (:2050)الحربههي و لالههد عههودة عيههد -11
رسررررالة نحههههو مههههادة ال يزيههههاء لههههدى طههههالب الصههههف الثههههاني ثههههانوع بالمدينههههة المنههههورة و

 .عوديةكلية التربية وجامعة طيبةوالمملكة العربية السماجستير غير منشورة،

( شهارك – زاوج – فكهر ) تياسهتراتيجي فعاليهة (:  ١٠٠٢ ) محمهد و حمهادة -11
 في النشط في نوادع الرياضيات المدرسية التعلم أسلوب علي القائمتين واالستقصاء

الرياضههي والتههزال قلههق الرياضههيات لههدى تالميههذ المرحلههة  الت كيههر مهههارات تنميههة
 .33،مجلة دورية جامعة حلوان العدداإلعدادية 

اسهههتلدام التههدريس التبههادلي لتنميههة الت كيهههر  (:5..0)فههايزة أحمههد محمههد  وحمههادة -14
فههههههي ضههههههوء بعههههههض معههههههايير  الرياضهههههي والتواصههههههل الكتابهههههههي بالمرحلههههههة اإلعداديههههههة 

 –والعشددددددرون  الخددددددامس ، المجلددددددد المجلرررررررة العلمرررررررية والرياضههههههيات المدرسههههههية

 .وط ومصروكلية التربيةوجامعة اسيالجزء األول يناير  –األول العدد

سلسرررلة طرائرررق )أسررراليب تررردريس الرياضررريات (: 0..0)فتحهههي لليهههل, حمهههدان -15
 .عمان,دار النشر والتوزيع,1ط,(التدريس

أثر استلدام التعلم النشط في تحصهيل ( :  5..0) حمزة و سامية بنت صدقة   -05
بعههض الم ههاهيم الهندسههية واالتجههاه نحههو الرياضههيات لههدى تلميههذات الصههف اللههامس 

و العهههدد ( 1)و المجلهههد  مجلرررة جامعرررة أم القررررىينهههة مكهههة المكرمهههة و االبتهههدائي بمد
(1.) 
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أثههههر اسههههتلدام النمههههوذج المعملههههي فههههي  (: 0..0) الحيههههالي و سههههديل عههههادل فتههههاا -15
  أطروحررة دكترروراه غيررر منشررورةالتحصههيل وتنميههة الميههول نحههو مههادة الرياضههيات و 

 .وجامعة بغدادوالعراق(ابن الهيثم)وكلية التربية

 .المسيرة دار  :عمان و للجميع العلوم تعليم (:١٠٠٢ )داهللعب و لطابية -15

و دار صهههه اء للنشههههر  الطفررررل ومهررررارات التفكيررررر( :  5002) اللليلههههي و أمههههل  -18
 . والتوزيع و عمان 

و  تدريس العلروم فري مراحرل التعلريم العرام( : 5002) اللليلي و لليل وآلرون  -10
  . و دار القلم و دبي  2ط

 .و دار العلم للمالينو بيروتقاموس التربية (:.152)اللوليو محمد علي  -13
القياس والتقويم و  0..0وعدنان محمود المهداوع والدليمي و إحسان عليوع  -70

و (مكتبة أحمد الدباغ للطباعة)دار الكتاب والوثائق ,0ط  في العملية التعليمية،
 .بغداد 

 استراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات( : 7..0) التودرع و عوض حسين  -77
الصف الثال  االبتدائي واثرها علم الت كير الرياضي وترجمة التمارين الل ظية 

و كلية التربية و جامعة  10و ا  15و م  مجلة كلية التربيةواالحت اظ بالتعلم و 
 . اسيوط 

ترجمهههة ,  المصرررفوفات المتتابعرررة القيررراس اختبرررار (:1527)جهههي سهههي , رافهههن  -70
 الموصل, وصل مطبعة جامعة الم,فلرع الدباغ والرون 

التصرررراميم التجريبيررررة فرررري الدراسررررات (: 1..0)ابههههراهيم عبههههد اللههههالق , رلوف  -70
 عمان, دار عمار للنشر والتوزيع ,  1ط , النفسية والتربوية

فاعليهههة برنهههامج مقتهههرا فهههي تنميهههة ممارسهههات (: 1002)الروسهههاءو تههههاني محمهههد  -75
لكليههههة التربيههههة  الههههتعلم النشههههط وتعههههديل االعتقههههادات نحههههوه لههههدى المعلمههههات الطالبههههات

و كليههة التربيههةو جامعههة اطروحررة دكترروراه غيررر منشررورةاألقسههام العلميههة بالريههاضو 
 .الرياضو المملكة العربية السعودية
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 ريهالت ك ةيهتنم فهي النشهط الهتعلم أثهر (:5..0)عميهر اهلل للهف الزايهدع و فاطمهة -71
 لمتوسهطا الثاله  الصهف طالبهات لهدى العلهوم بمهادة والتحصهيل الدراسهي االبتكهارع

كليهههة التربيةوجامعهههة أم القرىوالمملكهههة العربيهههة ،رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة،
 .السعودية

( :  2)  المعرفررري سلسرررلة علرررم الرررنفس(:  1555) الزيهههاتو فتحهههي مصهههط م  -72
و القههاهرة و دار  المعرفرري والمنظررور ياالرتبرراط لوجية الررتعلم بررين المنظررورو سرريك

 . النشر للجامعات 
في تنمية  الذهني العصف طريقة مأثههر اسههتلدا(: 5..0)  م ل  ماهرتوالزيادا -75

 الوطنية التربيههههةمبحث  في األساسي الصف التاسع طلبة لدى القرار اتلاذ مهارة
والعههدد (11)المجلههد( فرري فلسررطين)مجلررة الجامعررة اإلسررالميةو األردن والمدنية في

 .5..0و يونيوو( 0)

رليهة معاصهرة لطهرق  -اسرتراتيجيات التردريس( : 1003)زيتون و حسن حسين  -.0
 .التعليم والتعلم و عالم الكتب و القاهرة 

النظريرة  منظرور مرن والتردريس الرتعلم (: ١٠٠٠ ) حسهن وزيتهون كمهال و زيتهون -01
 . القاهرة الكتابو  عالم و  البنائية

  و1و ط االختبررارات والمقرراييس النفسررية (: 1521 )الزوبعههي لنههام و وآلههرونو  -00
 .جامعة الموصلدار الكتب للطباعة والنشرو 

 0و ط دليل الطالب فري التربيرة العمليرة(:  7..0) السبحي و عبد الحي أحمد  -07
 .و جامعة الملك عبد العزيز و المملكة العربية السعودية

دراسههة ميدانيههة  الترررويح والتحصرريل الدراسرري(: 0..0)السههدحانو عبههداهلل ناصههر -00
لتربيهة العربهي لههدول فهي مدينهة الرياضومكتبهة ا ععلهم طهالب الصهف الثاله  الثهانو 

 .اللليجوالرياض والسعودية
 والتطبيرق النظريرة برين النشرط الرتعلم (:5..0)و وآلهرونأحمهد جهودت و سهعادة -00

 .األردن ودار الشروق للنشر والتوزيعو عمانو 
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طرررررق ترررردريس الرياضرررريات بررررين النظريررررة ( : 1..0)سههههالمة و حسههههن علههههي  -05
 . و دار ال جر للنشر والتوزيع و القاهرةوالتطبيق 

الت كيهر أثهر لهرائط الم هاهيم فهي التحصهيل و (:  0..0)السوداني و أنوار صهباا  -01
الجامعههة  –و كليههة التربيههة األساسههية رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة الرياضههي و  

 .المستنصرية و بغداد

بعهض  اسهتلدام أثهر (: ١٠٠٠ ) عيهد محمهد أحمهد و محمهد عهاطف و سهعيد -02
 وتنميهة التحصهيل علهم االجتماعيهة الدراسهات تهدريس فهي النشهط الهتعلم اسهتراتيجيات

 المصررية الجمعيرة ،  اإلعداديهة المرحلهة تالميهذ لهدى المشهكالت مههارات حهل

  .٢٣١ -1.1فبرايروص( 111)العدد،التدريس وطرق للمناهج

طررررق تررردريس الرياضررريات برررين النظريرررة  ( : 1550) سهههالمة و حسهههن علهههي  -05
 .والتوزيع و القاهرة  و مطبعة ال جر الجديد للنشر 7و ط والتطبيق

دار , 3ط, أسراليب تردريس الرياضريات والعلروم(:  1001)عبد الحرافظ,سالمة  -50
 .عمان,اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع

اسرررررتراتيجيات لتعلررررريم -عقرررررول المسرررررتقبل (: 1555)سهههههليمان وعلهههههي السهههههيد  -01
 .و الرياض ومكتبة الص حات الذهبيةالموهوبين وتنمية اإلبداع

و شههركة  مبررادئ اإلبررداع(:  0..0)ق و العههدلوني و محمههد أكههرم سههويدان و طههار  -00
 . 0ط, اإلبداا اللليجي لالستثمار والتدريب و الكويت 

تعلمهي علهم وفهق  –بناء برنامج تعليمهي (: 0..0)الشراو رياض و فالر حميد  -07
رسرالة دكتروراه غيرر أسلوب حل المشكالت وأثره في التحصهيل والت كيهر الرياضهيو

 .التربيةو ابن الهيثمو جامعة بغدادو بغداد و كلية(منشورة

و القهههاهرة و  0و طهههه  الرررتعلم نظريرررات وتطبيقرررات (:1552) الشهههرقاوعوعبدال تاا -00
 المصرية  ألنجلوا

التقررويم التربرروي للمنظومررة  (: ...0) محمههد عبههد السههميع و شههعلة و الجميههل  -00
 و دار ال كر العربي  الطبعة األولمو  التعليمية اتجاهات وتطلعات
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أثهههر اسهههتلدام طريقهههة الهههتعلم التعهههاوني ( : 1..0) الشهههياب و فهههايز محمهههد فنهههدع  -05
وطريقههههة المناقشههههة فههههي تنميههههة الت كيههههر االسههههتداللي لههههدى طالبههههات الصههههف العاشههههر 

ابهن  –و كلية التربية  اطروحة دكتوراه غير منشورةاالساسي في مادة الجغرافية و 
 .رشد و جامعة بغداد

و 1و ططرررررق الترررردريس العامررررة (:1552)لحي اق الصههههاراز الطشههههانيو عبههههد الهههه  -01
 . منشورات جامعة عمر الملتارو البيضاء

 فري اهتوتطبيقرا والرتعلم التعلريم أسراليب (: ١٠٠١ )مصهط م ع هت و طنطهاوع -02

 المصرية نجلو األ مكتبة  :و القاهرة التربوية البحوث

 فعاليههههة برنههههامج مقتههههرا تعلههههيم الت كيههههر أثنههههاء تههههدريس(: 1..0)و زينههههبيعبههههدالغن -05
و دراسات في المنراهج وطررق التردريس ".الهندسة لتالميذ الصف األول اإلعدادع

-105و ص1..0و ألسهطسو 10الجمعية المصهرية للمنهاهج وطهرق التهدريسو ا
0.5 . 

األنمررررراط (:  1..0)أنهههههور حسهههههين و عهههههدنان حقهههههي شههههههاب زنكنهههههة ,عبهههههدالرحمن -.5
شهههركة , لحكمهههة و دار ا"المنهجيرررة وتطبيقاتهرررا فررري العلررروم اإلنسرررانية والتطبيقيرررة

 . بغداد -الوفاق

فعاليهة اسهتلدام بعهض اسهتراتيجيات الهتعلم (: 0..0)عبد الوهابو فاطمة محمد  -51
النشط في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم مدى الحياة والميول العلميهة 
لدى تالميذ الصف اللامس االبتدائيو مجلة التربية العلميةو المجلهد الثهامنو العهدد 

 .120-101وو ص و يوني0

و مكتبهة  مناهج البحث في التربية وعلرم الرنفس(: 1550) عثمان و سيد أحمهد  -50
 . االنجلو المصرية و القاهرة 

الت كيهههر الرياضهههي وعالقتهههه بالتحصهههيل لهههدى ( : 7..0) العهههديني و عبهههد لالهههب  -57
كليهة  – اطروحرة دكتروراه غيرر منشرورةقسهم الرياضهيات و  –طالبات كليهة التربيهة 

 .ابن الهيثم و جامعة بغداد–التربية 
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تهدريس  فهي اآللهي الحاسهب اسهتلدام أثهر(: 0..0)محمهد بهن العمهرع و مههدع -50
السهادس  الصهف تالميهذ لهدى الرياضهي الت كيهر وتنميهة التحصهيل علهم الرياضهيات
 .وكلية التربيةوجامعة الملك السعودرسالة ماجستير غير منشورةاالبتدائيو

اثهر اسهتلدام نمهوذج الهتعلم البنهائي فهي  (:7002)سهلطان محمهد العمهرعو نهاعم -50
تدريس وحدة من مقرر الرياضيات علم التحصيل الدراسي والت كير الرياضي لدى 

أطروحرررررة دكتررررروراه غيرررررر طهههههالب الصهههههف األول الثهههههانوع فهههههي مدينهههههة الريهههههاضو 
 .كلية التربية جامعة ام القرى والمملكة العربية السعوديةمنشورة،

أثهر اسههتلدام نمهوذج الههتعلم البنهائي فههي  (:5..0)سهلطان محمههد نهاعم والعمهرع -55
تهههدريس بهههاب الهندسهههة المسهههتوية علهههم التحصهههيل والت كيهههر الرياضهههي لهههدى طهههالب 

: ) الرابع عشرر لششرراف التربروي ءدراسة مقّدمة إلى اللقاالصف األول الثانوعو 
 3/6-15/5:منطقرة الباحرة( تفعيل بيئات التعلم االستثمار الحقيقي فري اإلنسران

 ره3410/

المنهل في العلوم التربويرة القيراس والتقرويم (:  2..0) العزاوع و رحيم يونس  -51
 .و دار دجلة للنشر و عمان  1و ط "يسيةفي العملية التدر 

 ,القيرراس والتقررويم التربرروي والنفسرري(:  5..0) عههالم و صههالا الههدين محمههود  -52
 مصر ,هرة القا-دارال كرالعربي 0ط, "اساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة

 بعهههههههض علهههههههم السهههههههادس الصهههههههف طلبهههههههة تهههههههدريب(: 0..0) شههههههه يقو  ةعالونههههههه -55
 اتحراد مجلرة. الل ظيهة الرياضهية للمسهائل حلههم فهي وأثره المشكلة حل استراتيجيات
 . 1 عدد و1 مجلد تونسو والنفس وعلم للتربية العربية الجامعات

ث فري اإلحصراء للباحر و1552عودةو احمهد سهليمان و يوسهف لليهل اللليلهيو    -.1
 .و دار ال كر للنشر والتوزيع و عمان  التربية والعلوم اإلنسانية

علهم  القهائم النشهط الهتعلم أسهلوب فاعليهة(:  ١٠٠١) السهعيد مسهعد رضها و عصهر -11
 تربويرات مجلرة  "الجبريهة والمتراجحهات المعهادالت تدريس في التناولية اليدوية المواد

 . 117-  ١٣ ص  يلابر  و الرابع المجلد التربية كلية الرياضيات
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و المدخل الى البحرث فري العلروم السرلوكية (:1525) العسافو صال  بن حمهد  -10
 .جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةو الرياض

) القياس والتقويم التربروي والنفسري  (:  ...0 )عالم و صالا الدين محمود  -17
عربهي و القهاهرة و دار ال كهر ال 1و ط (أساسياته وتطبيقاتره وتوجيهاتره المعاصررة 

. 

فهي  النشهط الهتعلم إلدارة مقتهرا تهدريبي برنهامج فاعليهة) : ١٠٠٤ ) إبهراهيم و لهازع -10
 و٤ المجلهد،    التربيرة  كليرة مجلرة و اللدمهة إثناء للمعلمين التدريسي األداء تنمية
 .٢٠١ – ٢٢ ص

لهو جو مكتبهة االنالتقرويم والقيراس النفسري والتربروي:  ) 1520(الغريبو رمزية  -10
 . مصريةو القاهرةال

و دار ال كهرو عمهانو ط تعليم التفكير، مفاهيم وتطبيقات (:0..0)فتحي جهروان -15
 .و  1

أثههر مقتههرا لمحتههوى وحههدة الههدائرة فههي ضههوء (: 5..0)القريشههيو لالههد مطههر عيههد -11
مهههههارات الت كيههههر االبتكههههارع علههههم التحصههههيل الدراسههههي والت كيههههر الرياضههههي لطههههالب 

كليهة التربيهة رسالة ماجستير غير منشورة،ائفوالصف الثال  المتوسط بمدينة الط
 .وجامعة أم القرىوالمملكة العربية السعودية

و دار ال كهر 1و طتعليم التفكير فري المرحلرة األساسرية(: 1..0)قطاميو ناي هة  -12
 .للطباعة والنشر والتوزيعو عمان

 دراسة مقارنة بين الرياضيات وتدريسها قهديمام (: 1..0)الكبيسيوعبدالواحد حميد -15
 .وبغدادوالعراقمجلة كلية التربية في الجامعة المستنصريةوحديثامو

 (تجديدات ومناقشرات)القياس والتقويم (: 1..0) الكبيسي و عبد الواحد حميد  -.2
       .األردن -و دار جرير للنشر والتوزيع و عمان 

و 1وطتنميرررة التفكيرررر بأسررراليب مشررروقة(: 2..0)وعبدالواحهههد حميهههد(أ)الكبيسهههي -21
 .ونو  للنشر وتوزيع و عمانواألردنمركز ديب
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أمثلررة )طرررق ترردريس الرياضرريات أسرراليبه(: 2..0)عبههد الواحههد حميههد ,الكبيسههي -20
 .عمانواألردن,مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  3ط, (ومناقشات

أثهههر اسههتلدام  إسهههتراتيجية التههدريس التبهههادلي  (:0.11)الكبيسههيوعبدالواحد حميههد -27
الرياضهههههي لطلبهههههة الصهههههف الثهههههاني متوسهههههط فهههههي مهههههادة  علهههههم التحصهههههيل و الت كيهههههر

و (0)والعهههههدد( 15)و مجلهههههدمجلرررررة جامعرررررة غرررررزة للعلررررروم اإلنسرررررانيةالرياضهههههياتو 
 .0.11يونيوو 171 -521ص

 –تعلريم الرياضريات (: 0.11)الكبيسيوعبدالواحد حميد و وتحريهر مههدع علهوان -20
 .و مكتبة المجتمع العربي و عمان  رؤى حديثة

فاعليههة العصهف الههذهني واالنمههوذج (: 5..0) محمههود محمهدالكنعانيوعبدالواحهد  -20
التعليمهههي لالنهههدا فهههي التحصهههيل ومسهههتويات الت كيهههر الهندسهههي لهههدى طهههالب المرحلهههة 

ابهن )و كليهة التربيهة أطروحة دكتوراه غير منشرورة، المتوسطة في مادة الرياضهيات
 .وجامعة بغدادوالعراق(الهيثم

سهههههتراتيجيات النظريهههههة البنائيهههههة اسهههههتلدام ا(: 5..0)الكنانيوحسهههههن كامهههههل رسهههههن -25
في التحصيل وتنمية مهارات الحس العددع لدى طهالب  المدعمة بالحاسوب وأثرها

وكليههة أطروحررة دكترروراه غيررر منشررورة ،المرحلههة المتوسههطة فههي مههادة الرياضههيات
 .وجامعة بغدادوالعراق(ابن الهيثم)التربية

راحهههل التعلهههيم الت كيهههر الرياضهههي لهههدى طلبهههة م(: ...0)مشهههكور و لالهههب لزعهههل -21
/                          و كليهههههههة التربيهههههههة ابهههههههن الهيهههههههثم  رسرررررررالة ماجسرررررررتير غيرررررررر منشرررررررورةالعهههههههام و 

 .جامعة بغداد 

 تنميهة فهي الم هاهيم ملططهات اسهتلدام أثهر (:0..0)مطهرو نعهيم احمهد عبهد -22

رسرالة ماجسرتير غيرر و بغهزة األساسهي الثهامن الصهف لدى طالب الرياضي الت كير
 لزة -اإلسالمية الجامعةة التربية كليمنشورة ،

و جامعهة المللههك  طررق ترردريس الرياضرريات(:1525) المغيهرة و عبهد اهلل عثمههان  -25
 .سعود و الرياض
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االحص   اء الترب   وي (: .0.1(عبدددد اهلل فدددالح وعدددايا موسدددى غرايبدددة,المنيدددزل -.5

–دار المسدديرة  ,0  ," تطبيق  ات باس  تخدام ال  رزم االحص  ائية للعل  وم االجتماعي  ة 

 .االردن -عمان

 التحصديل  فدي  المدرسدي  النشدا   دور(: 1..0)عبددالعزيز  بدن  النصدار، صدالح   -83

 تربي ة  النش اط  ) الترب وي  اللق اء  أعم ال  ض من  منش ورة  عم ل  ورق ة الدراسدي،  

-30الطالبات ف ي الري اض  للفت رة م ن      لنشاط اإلدارة العامة نظمته الذي (وتعليم

 . هـ ٨٢٤١/ 31/5

تدني مستوى التحصريل واالنجراز الدراسري (: 2005)نصراهلل وعمر عبد الرحيم -50
 .و دار وائل وعمان   5و ط أسبابه وعالجه

و دار 1و ط دليلرررم فررري تصرررميم االختبرررارات(: 1..0) الناشهههفو سهههلمم زكهههي  -57
 .البشير للطباعة والنشرو عمان األردن

فاعليههة التههدريس القههائم  (: 5..0)الناقههةو صههالا أحمههدو والعيههدو إبههراهيم سههليمان -50
علههم تحصههيل ( دورة الههتعلم ولريطههة الم ههاهيم ) جية  النمههوذج البنههائيعلههم إسههتراتي

مجلررة القررراءة والمعرفررة الصررادرة عررن  طلبههة الصههف التاسههع فههي مبحهه  العلههوم و
العهدد . جامعهة عهين شهمس  – كليرة التربيرة/ الجمعية المصرية للقراءة والمعرفرة 

 .  5..0سبتمبر 50
ر الهتالف منظومهة الرمهوز فههي  أثه(:  1005)هررخ ، عايرد حمردان واخررون  ال -50

كليهة التربيهة جامعهة البحهرين و ،  مجلة العلوم النفسية والتربويرةبرمجية تعليمية و 
 .0و    العدد 5المجلد 

فهي  النشهط الهتعلم اسهتراتيجيات بعهض اسهتلدام تنهوا أثر (:١٠٠١ ) محمد و هندع -55
 الهذات وتقهدير البيولوجيهة الم هاهيم بعهض إكتسهاب علهم األحيهاء بمقهرر وحهدة تعلهيم

 الزراعي الثانوع األول الصف طالب لدى المتبادل االيجابي االعتماد واالتجاه نحو

 – 120أبريهل و ص( 15)و العهدد  التردريس وطررق المنراهج فري .دراسات مجلة و
071. 

و دار النهضهههة العربيهههة و تررردريس الرياضررريات(:  1520) هنهههدامو يحيهههم حامهههد  -51
 .القاهرة

رياضهههيات مجتمعيهههة لمواجههههة :قضهههايا فكريهههة(: 1552) ولهههيم تاوضهههروس عبيهههد  -52
اطار مقترا لتطوير مناهج الرياضهيات مهع بدايهة القهرن الحهادع )تحديات مستقبلية 
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و كليههة التربيههة ببنههها و جامعههة الزقههازيق و مجلررة تربويررات الرياضرريات  و(والعشههرين
 .المجلد االول و مصر

امج التفكيرررر أنواعهرررا بررر (: 1..0) وهيههب و محمههد ياسهههين و نههدى فتههاا زيهههدان  -55
دار العلهههههم للطباعهههههة والنشهههههرو كليهههههة التربيهههههةو جامعهههههة  ،واسرررررتراتيجياتها وأسررررراليبها

 .الموصلو الموصل
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درجة ,التفكير الرياضي,اختبار الذكاء,العمر الزمني)درجات مجموعتي البحث في 
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العمر 
 الزمني

اختبار 
 الذكاء

التفكير 
 الرياضي

 تدرجة الرياضيا
العمر 
 الزمني

اختبار 
 الذكاء

التفكير 
 الرياضي

 تدرجة الرياضيا
التحصيل 

 السابق
المعرفة 

 السابقة
التحصيل 

 السابق
المعرفة 

 السابقة
3.  100 71 15 25 10 105 10 10 17 5 
1.  100 00 11 0. 15 102 .5 17 22 15 
1.  102 05 11 20 10 105 00 5 17 1. 
4.  100 0. 01 5. 10 101 00 1. 15 10 
5.  101 17 10 21 5 101 01 1. 10 10 
6.  10. 01 5 22 15 105 71 1. 55 15 
5.  10. 10 15 11 11 101 77 10 22 15 
5.  101 5 11 5. .2 10. 00 12 27 10 
8.  105 7. 35 21 5 101 00 1. 2. 17 

30.  105 75 35 21 5 10. 02 17 5. 5 
33.  107 .1 10 12 1. 105 07 2 15 1. 
31.  100 17 15 5. 5 105 17 5 50 1. 
31.  10. 1. 10 5. 10 100 00 1. 21 1. 
34.  100 .2 10 11 1. 107 12 1. 05 10 
35.  100 71 5 25 10 150 1. 1. 10 12 
36.  10. 75 15 50 5 100 10 10 21 1. 
35.  100 05 11 25 5 100 10 10 1. 17 
35.  105 01 .2 15 11 105 10 8 25 2 
38.  100 70 5 2. 07 101 00 6 10 5 
10.  101 05 5 12 15 10. 72 8 20 1. 
13.  101 75 1. 11 15 101 72 33 25 1. 
11.  105 11 5 2. 11 100 7. 36 51 1. 
11.  105 12 10 01 11 101 01 35 25 10 
14.  10. 00 1. 0. 01 105 00 38 1. 10 
15.  150 75 31 10 10 101 11 30 20 11 
16.  100 10 35 51 0 100 75 8 22 11 
15.  100 01 5 10 12 100 00 31 25 10 
15.  105 02 5 10 00 100 07 38 21 17 
 141 1101 114 556 4311 165 1341 141 581 4301 مج
 31.15 55.64 33.81 15.05 345.63 31.33 56.5 31.15 15.156 346.5 س-
 5.4 51.84 33.55 345.55 15.13 13.54 318.35 33.15 356.81 35.33 ت

 (  1) ملحق 

 المعرفة السابقةفقرات االختبار ل اإلجابةتعليمات 
 

 : الشعبة                                 :االسم 

  :طالب عزيزي ال

من معلومات سابقة في الموضوعات  هيرمي هذا االختبار الى تعرف ما تملك      

االعداد على  تطبيقات,النسبيةعداد األ,األعداد الصحيحة,العالقات,المجموعات)الرياضية 

 (.النسبية
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 (د,ج ,ب ,أ )أمامك مجموعة من األسئلة ولكل سنال أربع إجابات معرفة بالحروف     

 اخترالمطلوب منك قراءة السنال جيدًا واإلجابات األربع المذكـورة  أحدهما صحيحة

 : توضيحي اآلتي ليك الم ال الإوفي ورقة اإلجابة المرفقة اإلجابة الصحيحـة 

 

 =  1.5+  0.6 ناتج  :م ال 

 

    11.1 -د 2.1 -ج  1.56 -ب  15.6 -أ

 

ورقة اإلجابة المرفقة في أي نضع حرف ج    2.1 اإلجابة الصحيحة لهذا السنال هي 

 .وهكذا لبقية الفقرات 
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 األسئلة
 : هيةتأي من المجموعات اآلتية مجموعة غير من .1

 

 ة األعداد الطبيعيةمجموع -ب {900…,1,0,2}-أ

   30العوامل األولية  للعدد -د 20األقل من    2مضاع ات العدد -هج

 .......بين يوضع الرمز .0

عنصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر  -ب  عنصر وعنصر -أ

  ومجموعة

مجموعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة  -ج

 ومجموعة

المجموعههههههههههههههههههههههههههههههههههههات  -د

  المنتهية

   

 {3,4}في الشكل أدناه تم ل المجموعة .7

 

 
  -أ

  
  -ب

 
  -ج

 
  -د
 

 

 ......ارات اآلتية واحدة فقط صحيحة هياحد العب .0

  د = ج  ب  أ
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 األولفانه يرمز للـزوج المرتـب الدذي مسدقطه   ,Xعناصر من المجموعة  a  b,كن لت .0

a  ومسقطه ال انيb بالرمز : 

 

  ( a, b) -د (a b , )-ج [ a b,] -ب  } a } b , -أ

 

 فأن X  ×Y   ={ (2 ,a  ),(,a 4  ),(,a 6  ), (,b 2  ) ,(,b 4 )  ,  (,b  6 )} إذا كان .5

 :X =  ………0 

 

 (  b a,) -د (a b, )-ج [ a a,] -ب  } a } b, -أ

  

 .........يم ل المخطط اآلتي عالقة   .1

 

 Bإلم  Aعالقة اكبر   من  - أ

 Bإلم  Aعالقة اصغر من   - ب

 Aإلم   Bعالقة اصغر  من -ج

 Aإلم   Bعالقة اكبر    من -د

 

 :هي  x y ,فأن قيمة كل من (  x  4  ( = ), 5 y ,) كانت  إذا   .2

  x=5 , y=5 -د  x=4, y =4 -ج   x=5 , y=4 -ب    x=4 , y=5 -أ
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 :تم ل{(2,b),(2,a),(1,b),(a,1) }فان   X={a ,b}    ,, 2}  Y={1 إذا كانت .5

   X ≠ Y  -د  X=Y  -ج Y.X -ب  X. Y -أ

  

نعبدر   فأنندا  5ºخفضت في اليوم ال اني وان 10º األولارتفعت درجة الحرارة في اليوم  ..1

 : وال اني على الترتيب بما يأتي األولعن ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها في اليومين 

    10- 5-  (  د   10+ 5+(  ج               5- 10+  (  ب  5+ 10- (  أ

 : .......هو  10 - ن النظير الجمعي للعددإ .11

    (10)–  (  د +  10(ج   10 ±  (ب   10- ( أ

 :هو  │23-│مطلق العدد .10

 (23)–   (د ±   23(ج 23 (ب   23- (أ

    

 :هو         9, 7إن رمز العدد الصحيح الواقع بين العددين     .17

        9(د 7    (ج       8+ (ب         8- (أ

  

 5,7, 3, 3,0-   هذه األعداد .10

 Nتنتمي إلم  -د رتبةلير م -ج مرتبة تنازليام  -ب  مرتبة تصاعديام  -أ

 

 : على مستقيم األعداد اآلتي على الترتيب هي  a , cالنقطتين   إحداثي .10

 .  a cــ 
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 = a= -5 ,c  -ب  a=5 ,c = 4 -أ

4 

 a= -5 ,c=-4 -د a=5 ,c= -4   -ج

 

 .........يساوي  9.9÷9 أن ناتج  .15

 0.99 (  د 9.9(  ج 1.1 (ب  0.11 (أ

 

 8 ---------3:في الفراغ اآلتي Э,= ,< ,> ضع إشارة  .11

 Э -د =      -ج <  -ب  >   -أ

 
 

 ...........ناتج  جمع عددين صحيحين سالبين هو .12

 مطلق العدد -د ص ر      -ج عدد سالب  -ب  عدد موجب   -أ

 

كم فوق مستوى سطح البحر وبدين غواصدة علدى     3البعد بين طائرة على ارتفاع  .15

 ........كم تحت مستوى سطح البحر ؟ الجواب  2عمق 

 5-   ( د 1-      (ج 5  (ب  1   (أ

 

 10لينتج    6-ما العدد الالزم أضافته إلى   ..0

  16- -د 16      -ج 4-  -ب  4   -أ

 

     3 +1جد ناتج  .01
- 

6 + 4+ 
-

 ..........الجواب  
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  13- -د 4      -ج 0  -ب  13   -أ

 

 ..........هو   Z  ة الجمع علىالعنصر المحايد لعملي .00

  0- -د 0      -ج 1-  -ب  1   -أ
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    4 - ×  5 -ناتج العملية  .07

  20- -د +20      -ج 9 +  -ب  9-   -أ

 

                  فددأن النسددبة ,طالددب  24طالددب غدداب مددنهم فددي أحددد األيددام   800مدرسددة فيهددا .00

 :هي المئوية لعدد الطالب الغائبون في هذا اليوم 

  % 2 -د 20 %     -ج %  30  -ب  % 3   -أ

 

 

                                   3                  5 

 يساوي  ـــــــــــــــــــ+ ـــ ـــــــــــــأن ناتج العملية  .00

                                     8               8 
 

         1 

 ههه    -أ
        2 

    

        8               
         ههه  -ب

        16 

 

 -ج
4

1
 

 

 1  -د

 

فدان مقيداس   km 360  األرضوعلدى   , cm  6مدينتان البعد بينهما على الخريطة  .05

  : الرسم يساوي

-أ
6000000

1
    -ب  

600000

  -ج 1
60000

1
  -د 

300

5
 

فدأن البعدد     1:7000000وكان مقيداس الرسدم    cm 5إذا كانت المسافة بين مدينتين .01

 .........الحقيقي بين المدينتين بالكيلو متر يساوي

 km 300 -ج km 350    -ب km 35     -أ
 km 750  -د

 

جدد   cm 10وكدان ارتفاعده علدى الخارطدة       1:400رسدمت مئذندة  بمقيداس رسدم      .02

 ........الجواب.ارتفاع المئذنة الحقيقي بالمتر ؟
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 m 400 -ج m 40    -ب m 4     -أ
 m 4000  -د

عمال لنقدل   5كارتون فكم ساعة يحتاج  1000ساعة لنقل  10عامل إلى  0يحتاج  .05

 ساعة....... نفس الكمية؟ الجواب

  4 -ج 20    -ب 25     -أ
 5  -د

 

أشددهر مددا مقدددار وزندده فددي   4كددل   kg 2بمقدددار يددزداد وزن طفددل منددذ والدتدده  ..7

 ...السنة؟ الجواب

 kg 12  -ج kg 6     -ب kg 8     -أ
 kg 9   -د

 

m 10زرع منهدا    5mو عرضدها   m 8طولهدا  على شكل مستطيل حديقة منزل  .71
2 

 ..........ما النسبة المنوية للجزء المزروع؟ الجواب

 

  %25 -ج %40    -ب %75     -أ
 %10  -د

 

 ..........إلى صورة عشرية الجواب (% 18)حول النسبة المئوية إلى .70

 0.18  -د 1.08  -ج 180    -ب 1.8     -أ
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 (1)ملحق

 الصيغة النهائية الرياضي التفكير اختبار

 : لالختبار عامة تعليمات

 ..........شعبة ال     األول متوسط  : الصف ..................... : الطالب اسم

 

 مسدتوى  لمعرفدة  فرعيدة  اختبدارات  خمسدة  مدن  تتكدون  والتي االختبارات هذه صممت      

 هدذه  علدى  اإلجابدة  أن مالحظدة  مدع ,الرياضديات  فدي  مدا  سدنال  إليدك  يوجده  تفكيدرك عنددما  

 فدي  الدراسدية  المدواد  خدالل  معلومدات  مدن  تحصدله  بمدا  لهدا عالقدة   االختبدارات لديس  

 وال التامدة  السدرية  موضدع  هدي  بها تدلي التيالمعلومات  إلى أن اإلشارة أود كما,المدرسة

 : يلي ما مالحظة عليك في اإلجابة أن تبدأ وقبل .العلمي البحث لغرض إال تستخدم

 .بوضوح اسمك أكتب – ١

 .حدة على اختبار بكل الخاصة التعليمات عليك عرضنوس, اختبارات خمسة هناك – ٢

 .تحتاجها قد عمليات أية إجراء في المقابلة الصفحة استخدام يمكنك – ٣

  لك ينذن حتى الصفحة تقلب ال
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 :اختر االجابة الصحيحة من االتي :  االستقرائي التفكير

 .............هو ال امن العدد فان   ………… ,200,300,400 التسلسل أعطيت إذا -1

 900-د 800-ج 700 -ب 500 -أ

 

 ..........وفان العدد السادس ه 0……………,70, 75, 80  التسلسل أعطيت إذا -0

 65   -د 60 -ج 55 -ب 50 -أ

 القسمة تقبل التالية األعداد فأي بدون باقي 2تقبل القسمة على  .880,672,664,326,118:األعداد كانت إذا -7

 :   باٍق بدون  2 على

 220-د 225-ج 223 -ب 221 -أ

 

  x 5 = 2 + 2+ 2+ 2+ 2 2إذا كان                                 -0

3 x 4 = 3 + 3+ 3+ 3                                                             

4 x 3 = 4 + 4+ 4                                                                   

 x 1 =…0 2................فأن                                           

 5+ 5-د 14 +14 -ج 2 +2 -ب 7 + 7 -أ

 

  = x 10 8876.. فأن  x10=560  , 776 x10=7760 , 9 x10= 90 56إذا كان   -0

 887600-د 88760-ج 887660 -ب 8876 -أ

 



 160 

 تأمل األم لة اآلتية ثم اوجد الم ال  الخامس -5

  3= 0 +1 +2 

6= 1 + 2 + 3 

9= 2 + 3 +4 

12= 3 + 4 + 5          

 .................سيكون الم ال الخامس هو

 6+5+ 4=15-د 6+5+ 3=15 -ج 8+5+ 3=15 -ب 7+4+ 3=15   -أ

 

 تأمل األم لة اآلتية ثم اوجد الم ال  التاسع -1

37 x 3 x 1= 111 

37 x 3 x 2= 222 

37 x 3 x 3= 333 

37 x 3 x 4= 444          الم ال التاسع هوناتج  سيكون................. 

 999-د 888-ج 666 -ب 555 -أ

 

 عدد زوجي   4= عدد فردي  3+ دد فردي ع 1: الحظ  -2

 عدد زوجي  8= عدد فردي  5+ عدد فردي  3  كذلك          

 عدد زوجي 12= عدد فردي  7+ عدد فردي  5  كذلك          

 ....عدد زوجي   لذا يكون 16= عدد فردي  9+ عدد فردي  7كذلك            

عدد +عدد زوجي -أ

 عدد فردي= زوجي

عدد +عدد فردي -ب

 عدد فردي= فردي

عدد +عدد فردي -ج

 عدد زوجي= فردي

عدد +عدد فردي -د

 عدد زوجي= زوجي
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 :اختر االجابة الصحيحة من االتي :  التفكير االستنتاجي

يقبدل   916وعليده العددد  , عددد زوجدي    916  العددد ,بددون بداقي     2    علدى  القسدمة  تقبدل  الزوجيدة  األعداد كل -5

 ..........القسمة على

 6-د مع الباقي   2-ج صفر -ب بدون باقي  2 -أ

فيكدون  , أسدفلها مدن   أو مجموعة أسدماء  أعلىسواء بدأنا العد من  ,مجموعة أسماء في   الثيقع ترتيب احمد ال -.1

 طالب.........يساوي عدد طالب الصف

 9   -د 7-ج 6 -ب 5 -أ

 .........ندي إلىأذن االجتهاد ي التقدم إلىوالنجاح يندي  النجاح  إلىاالجتهاد يندي  -11

 التفوق –د  التقدم -ج الفوز  -ب الفرح  -أ

 العدد أذن   999  -99بين   محصور 978 العدد, 1000 من أقل ,999  -99  بين المحصورة األعداد جميع -10

 .........يكون 978

 فرديعدد  –د  =1000 -ج 1000اكبر من  -ب 1000اصغر من  -أ

 .........أذنحمد أ أصغر منفالح وقيس  اكبر منأحمد  -17

 قيس نفس عمر فالح -د أكبر الجميعقيس  -ج عأكبر الجميأحمد -ب أكبر الجميعفالح  -أ

طدالبين فكدم عددد     وأمامده طدالبين   وخلفده ن يفوجدد نفسده يقدف بدين طدالب     ,وقف احمدد مدع مجموعدة مدن الطدالب      -10

 .........الجوابالطالب ؟ 

  9   -د 7-ج 6 -ب 5 -أ

 ............الجواب  24من العدد    6كم مرة ممكن أن نطرح  -10

 أربع مرات    -د ثالث مرات -ج مرتين -ب مرة واحدة -أ
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 األقصر إلى األطولمن  األوالدرتب ,من أيمن أطولبالل و سامي اقصر من أيمن  -15

   سامي ,أيمن ,بالل -د أيمن,سامي,بالل -ج أيمن,بالل,سامي-ب سامي,بالل,أيمن -أ

 الجابة الصحيحة من االتياختر ا: التعبير بالرموز

( 32)حاصل جمع العددين اكبر من )عبر بالرموز عن العبارة( B)ورمز ال اني ( A)لدينا عددين رمز األول -11

 .......التعبير هو

    A+ B > 32 -د    A+ B=32 -ج    A+ B < 32 -ب    A B > 32 -أ

 

   .......التعبير هو    (وثالثون وأربعة ومائتان ألف ) عن المناسبة بالرموز عبر -12

 1324   -د 1234 -ج 1243 -ب 1433 -أ

الطددول ×  العددرض  = ونعلددم مسدداحة مسددتطيل   Y=وطددول مسددتطيل     X= اذا رمزنددا لعددرض مسددتطيل  -15

 =..........فكيف نعبر عن المساحة بالرموز؟ الجواب المساحة ,

 X Y -د Y ÷X      -ج X – Y    -ب X+ Y    -أ

 العددد  :  اآلتيدة  العبدارة   عدن  بدالرموز  عبر, الترتيب على Z وال الث Y  وال اني   X األول أعداد ثالثة لدينا -.0

 .........هو  التعبير :ال اني العدد منه مطروحًا األول العدد يساوي ال الث

      X =Y- Z -د   Z  - X  =Y  -ج =X – Y Z    -ب    =X- Y  Z    -أ

 

 بدالرموز  فعبدر  C  البدير  عددد  كدان  فداذا ,  بيضات B صف وبكل   Aصفوفه عدد البير من طبقًا اشتريت -01

 ...............التعبير ؟ بالطبق الموجود البير عدد عن المناسبة

      C= A  / B -د B= A C      -ج A= C B    -ب C   =A B  -أ

صدفحة واليدوم   Y مدا قدرأه فدي اليدوم األول مدن الكتداب        رمزندا  وإذا, صدفحة  X صدفحاته  عدد عند احمد كتاب -00

  ...............صفحة واجل قراءة الباقي لليوم ال الث فكيف تعبر عما قرأه في اليوم ال الث   Zال اني 

      X- (Y+ Z) -د  -Z)  - X ( Y  -ج =X – Y Z    -ب    =X- Y  Z    -أ

 

عبدر عدن    2ي ومحيطده جمدع طوليده فد    ,ونعلدم أن مسداحة المسدتطيل ضدرب أطوالده       X,Y   أطدوال مسدتطيل   -07

 ............التعبير,المستطيل المساوية لطول ُمحيطُه مساحة

      X- (Y+ Z) -د  Y X=2(Y+X)-ج  (X +Y)2=المحيط-ب  Y X=المساحة  -أ

  1) تزن نصف وزنها زائد  ) فكيف تعبر عن العبارة  Xأذا رمزنا لوزن دجاجة   -00

 ...هو  التعبير

1  -أ
2

1
  +X  ب-     

2

1
+X  1   -ج +X+

2

1
        -د 

2

1
X+1  

 اختر االجابة الصحيحة من االتي : ادراك العالقات 
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 أقدالم  ثالثدة  ثمدن  فدان  . ديندار  200 الكراسدة  وثمدن ,  ديندار  100 المسطرة وثمن, دينار 50 القلم ثمن كان إذا -00

 : ال من هو  كراسات وخمس مساطر وأربعة

 دينار1505   -د دينار 1550-ج دينار 1650 -ب دينار 550 -أ

 

 16وعدددس األرجددل فكانددت   , رؤوس 6عدددس سددلمان الددرؤوس فكانددت    .فددي حديقددة سددلمان دجدداج وأرانددب فقددط       -05

 ........فكم عدد األرانب وعدد الدجاج؟ الجواب,رجال

 أرنب 2دجاج و 4-د أرنب 3دجاج و 3-ج أرنب4 جاج ود2 -ب أرنب 1دجاج و 5 -أ

 100,150,200,250,255,300:في التسلسل العددي يوجد عدد غريب ينبغي حذفه -01

 300-د 255-ج 250 -ب  200 -أ

 

 ...هو  الجواب ($ + #)2 +  @ 4فما قيمة   @ 2 =7,   $  +  # =9إذا كان  -02

 6-د 23-ج 16 -ب  32 -أ

 

05-  

 

 

 6-د 5-ج 4 -ب  2 -أ

 

 ....الجواب( A)ضعف ( C)وأن ( D= A + C)أذا علمت أن (  D)جد قيمة العدد -.7

 10-د 8-ج 6 -ب  4 -أ

 

 ...وجود زاويتين: أي الحاالت غير ممكنة º50احدها  180º مجموع قياسات زوايا أي  م لث -71

 60ºكالهما   -د 50º,80º-ج 60º,70º-ب 30º,100º -أ

 

 

 كل المجاورعدد المربعات في الش
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أي الحاالت غير ممكنة فدي م لدث واحدد توجدد      90º < والمنفرجة  ,90º>والحادة  ,90º=نعلم الزاوية القائمة -70

 ...وجود زاويتين: فيه زاوية حادة 

 قائمتين -د حادتين-ج حادة و قائمة -ب حادة ومنفرجة  -أ

 

  :اختر االجابة الصحيحة من االتي :  البرهان الرياضي

 =4B- 2A- Cفأن القيمة العددية للمقدار   A=10  , B= 5  , C=  3أذا كانت قيمة  -77

 -د   8 --ج 3 - -ب  3 -أ

  8   

 ..هي أسبوع في العامل يشتغلها التي الساعات عدد فان, ساعات 6 اليوم في عامل اشتغل إذا -70

   ساعة 42    -د ساعة 24  -ج ساعة 13   -ب ساعات 6   -أ

 =..بيضات فان مجموع بير الطبقة  3صفوف  في كل صف   4 لبيرتحتوي طبقة ا -70

   بيضات 7 -د بيضات   9-ج بيضة 12 -ب بيضة 16 -أ

 : عن عبارة عقود 8 في الخرز عدد فان, خرزات 9 العقود من عقد كل في كان إذا -75

 خرزة  72  -د خرزة  17-ج خرزات   9 -ب خرزات   8 -أ

 

 لتر فكم يوم تتوقع ينتهي الخزان؟ 50ذنا منه كل يوم لتر فاذا أخ 300خزان ماء فيه  -71

 أيام   6 -د أيام   5-ج أيام   4 -ب أيام   3 -أ

 

 ........؟ الجواب 20من العدد     5كم مرة نستطيع طرح الرقم  -72

 أربع مرات -د ثالث مرات -ج مرتين -ب مرة واحدة -أ

 

 ..الجواب؟ يوما ( 28)ما هي األشهر الميالدية التي يوجد فيها -75

 األشهر الزوجية   -د كل األشهر -جـ     األشهر الفردية  -ب  شبا  فقطشهر   -أ

 

سم   9 -أ
2

سم  12-ج سم  9 -ب 
2

 سم  12  -د 

 

 ضلعه طول مربع المجاور والشكل, 4 ×طول ضلع = المربع محيط كان إذا - .0

 .…يساوي محيطه فان, سم 3
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 (4)ملحق

 ر التفكير الرياضيمفتاح التصحيح الختبا
 حرف اإلجابة الصحيح رقم الفقرة حرف اإلجابة الصحيح رقم الفقرة

 أ .01 د  .1

 د .00 ب  .0

 ج .07 د  .7

 د .00 أ  .0

 ج .00 ج  .0

 د .05 د  .5

 ج .01 د  .1

 أ .02 ج  .2

 ج .05 أ  .5

 ب ..7 أ  ..1

 د .71 ج  .11

 د .70 أ  .10

 ب .77 ب  .17

 د .70 ج  .10

 ب .70 أ  .10

 د .75 د  .15

 د .71 د  .11

 أ .72 ج  .12

 ج .75 د  .15

 د ..0 ب  ..0

 

 

 

 

 

 األهداف السلوكية( 5)ملحق
 (التطبيق  – فهمال –التذكر ) مستويات بلوم

 المستويات األغراض السلوكية ت

 التطبيق  الفهم تذكر

 -:الفصل أن يكون قادرا على أن  دراستهيتوقع من الطالب بعد  :المجموعات/ 0فص

    .يعرف المجموعة   .0

    مجموعة  إلىينتمي  ال وأخرر ينتمي يميز بين عنص  .5

    .يعرف المجموعة الخالية   .1
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    .يعطي أمثلة لمجموعات خالية من البيئة   .1

    .يعرف المجموعة المنتهية   .2

    .يعطي أمثلة لمجموعات منتهية من البيئة   .1

    .يمثل مجموعة  ال وأخريميز بين تجمع يمثل مجموعة   .7

    .مجموعات من البيئة ل أمثلةيعطي   .8

    (( طريقة القائمة )) عناصرها  يعبر عن مجموعة ما بذكر  .3

    0( فن)مجموعة ما بمخططات  يمثل  .00

    .المنتهية  يعرف المجموعة غير  .00

    .يعطي أمثلة لمجموعات غير منتهية من البيئة   .05

    يميز بين المجموعة المنتهية و المجموعة غير المنتهية  .01

    .يعرف المجموعة الجزئية  .01

جزئي ة م ن مجموع ة مث ل       Bيذكر متى تكون مجموع ة مث ل     .02

A . 
   

  A  .  يعطي أمثلة لمجموعات جزئية من مجموعة ما مثل    .01

يمي   ز ب   ين مجموع   ة جزئي   ة وأخ   ر  ليس   ت جزئي   ة م   ن          .07

 .مجموعة معلومة 
   

    .يميز بين االحتواء واالنتماء    .08

   A . مجموعة  مثل  تساوي  Bى تكون مجموعة مثل يذكر مت  .03

مجموع ة  مث ل    تس اوي ال    Bيذكر متى تكون مجموعة مثل   .50

A  . 
   

    .مجموعة معلومة  تساوييعين مجموعة   .50

    .مجموعة معلومة  تساوييعين مجموعة ال   .55

    0يعرف مجموعة تقاطع مجموعتين   .51

    0عتين معلومتين أو أكثر يعين مجموعة التقاطع بين مجمو  .51

    0(رياضيا)يعرف مجموعة التقاطع باستخدام الرموز   .52
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يمث  ل مجموع  ة التق  اطع ب  ين مجم  وعتين معل  ومتين أو أكث  ر      .51

 0( فن)بمخططات 
   

    .يعطي أمثلة من البيئة توضح مفهوم التقاطع  .57

    .مسألة معينة يوظف خواص التقاطع في حل  .58

    0اتحاد مجموعتين يعرف  مجموعة   .53

    0يعين مجموعة االتحاد بين مجموعتين معلومتين أو أكثر   .10

    (.رياضيا)يعرف مجموعة االتحاد باستخدام الرموز   .10

يمثل مجموعة اتحاد مجموعتين معلومتين أو كثر بمخطط ات    .15

 ( .فن ) 
   

    .يعطي أمثلة من البيئة توضح مفهوم االتحاد  .11

    .االتحاد في حل تمرين معينيوظف خواص   .11

    .حل مسألة معينة تمثل اتحاد مجموعتين أو أكثر يجد  .12

    .حل مسألة معينة تمثل تقاطع مجموعتين أو أكثر يجد  .11

 :الفصل أن يكون قادرا على أن  دراستهالعالقات يتوقع من الطالب بعد / 5فص

    0يعرف العالقة على مجموعة   .17

    .مرتب يعرف الزوج ال  .18

    يعبر عن عالقة ما بمجموعة من االزواج المرتبة   .13

    .يعرف حاصل  الضرب الديكارتي   .10

    .يعين حاصل  الضرب الديكارتي للمجموعة   .10

    .يعين عالقة أو أكثر على مجموعة   .15

    .أخر  إلىيعين عالقة أو أكثر من مجموعة   .11

    .موعة بمخطط سهمي يمثل حاصل  الضرب الديكارتي لمج  .11

يمث  ل حاص  ل  الض  رب ال  ديكارتي م  ن مجموع  ة إل  ى أخ  ر          .12

 . بمخطط سهمي 
   

    .يمثل عالقة ما بمخطط بياني   .11

    .يرسم مخطط سهمي لعالقة معرفة على مجموعة   .17
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    .يرسم مخطط سهمي لعالقة معرفة من مجموعة إلى أخر    .18

    .ر  يعرف العالقة من  مجموعة إلى أخ  .13

يختب   ر فيم   ا أذا كان   ت مجموع   ة م   ن األزواج المرتب   ة تمث   ل    .20

 .عالقة على مجموعة معلومة
   

يت  رجم المخط   ط الس   همي لعالق   ة معين   ة إل   ى مجموع   ة م   ن    .20

 0األزواج المرتبة 
   

    0يعرف العالقة االنعكاسية   .25

يذكر متى تكون العالقة المعرفة عل ى مجموع ة م ا  انعكاس ية       .21

0 
   

ي  ذكر مت  ى تك  ون العالق  ة المعرف  ة عل  ى مجموع  ة م  ا غي  ر           .21

 0انعكاسية 
   

يستعين بالمخطط السهمي للحكم على كون عالقة معرفة على   .22

 .مجموعة ما انعكاسية أم غير انعكاسية
   

    .من مخططها السهمي  يستنتج خواص عالقة ما  .21

يختب  ر خاص  ية االنعك  اس لعالق  ة م  ا معرف  ة عل  ى مجموع  ة         .27

 0عينة م
   

    ".المتناظرة"يعرف العالقة  .28

يذكر متى تكون العالق ة المعرف ة عل ى مجموع ة م ا  متن اظرة         .23

0 
   

ي  ذكر مت  ى تك  ون العالق  ة المعرف  ة عل  ى مجموع  ة م  ا غي  ر           .10

 0متناظرة 
   

يستعين بالمخطط السهمي للحكم على كون عالقة معرفة على   .10

 0مجموعة ما متناظرة أم غير متناظرة 
   

لعالق  ة م  ا معرف  ة عل  ى مجموع  ة   " التن  اظر" يختب  ر خاص  ية  .15

 0معينة 
  

 

- :الفصل أن يكون قادرا على أن  هحيحة يتوقع من الطالب بعد دراستاألعداد الص : 1فص

    0يعرف العدد الصحيح   .11

    0يميز بين العدد الصحيح الموجب والعدد الصحيح السالب   .11

    0ط األعداد يمثل العدد الصحيح على خ  .12

    0تنازليًا أو يرتب األعداد الصحيحة ترتيبا تصاعديًا  .11

    0يقارن بين عددين صحيحين  .17

    0القيمة المطلقة للعدد الصحيح  يعرف  .18
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    0القيمة المطلقة لعدد صحيح  يعين  .13

    0يجمع عددين صحيحين مستعينًا بخط االعداد  .70

 . صحيحين يذكر قاعدة جمع عددين  .70
   

   z.   يذكر خواص عملية الجمع على  .75

يوظف خاصيتي اإلبدال والتجميع ف ي ح ل مس الة تمث ل أيج اد        .71

 0أو أكثر صحيحة ناتج جمع ثالثة أعداد
   

    0يعين النظير الجمعي للعدد الصحيح   .71

 مواق  ف حياتي  ة تتض  من عملي  ة    تتن  اول يح  ل مس  ائل لفظي  ة     .72

 . z  الجمع على
   

 0دة طرح عدد صحيح من اخريذكر قاع  .71
   

    0يطرح عددا صحيح من اخر  .77

مواق  ف حياتي  ة تتض  من عملي  ة     تتن  اول يح  ل مس  ائل لفظي  ة     .78

 .  z  الطرح على
   

 0يذكر قاعدة ضرب عدد صحيح في اخر  .73
   

    0يضرب عدد صحيح في آخر   .80

 z 0يذكر خواص عملية الضرب على   .80
   

تجميع في أيجاد ناتج ضرب ثالث ة  يوظف خاصيتي  اإلبدال وال  .85

 0أو أكثر صحيحة أعداد
   

    0يعين النظير ألضربي للعدد الصحيح   .81

لة أب  دال والتجمي  ع والتوزي  ع ف  ي ح  ل مس     يوظ  ف خ  واص اإل   .81

 0تمثل أيجاد نواتج العمليات على األعداد الصحيحة
   

مواق  ف حياتي  ة تتض  من عملي  ة     تتن  اول يح  ل مس  ائل لفظي  ة     .82

 . z  الضرب على
   

    0يذكر قاعدة قسمة عدد صحيح على اخر  .81

    0يقسم عددا صحيحًا على اخر  .87

    .يقرب العدد الصحيح إلى اقرب عشرة   .88

    .يقرب العدد الصحيح إلى اقرب مئة  .83

    .إلفيقرب العدد الصحيح إلى اقرب   .30



 170 

    .يقرب العدد الكسري إلى اقرب عدد صحيح   .30

    .إلى عوامله األولية  يحلل عدد صحيح  .35

    0موجب ال عدد الصحيحليعين الجذر ألتربيعي ل  .31

يحس  ب الج  ذر التربيع  ي لع  دد ص  حيح بطريق  ة التحلي  ل إل  ى          .31

 .العوامل األولية 
   

    0موجب  يقدر القيمة التقريبية للجذر ألتربيعي لعدد صحيح  .32

    0عدد الصحيح ليعين الجذر التكعيبي ل  .31

لج  ذر التكعيب  ي لع   دد ص  حيح بطريق  ة التحلي  ل إل   ى      يحس  ب ا   .37

 .العوامل األولية 
   

    0يقدر قيمة تقريبية للجذر التكعيبي لعدد صحيح   .38

- :الفصل أن يكون قادرا على أن  هيتوقع من الطالب بعد دراست :نسبيةاألعداد ال : 1فص

    0يعرف العدد النسبي   .33

ع ددان    a ,bحي ث   a/bيكت ب الع دد النس بي عل ى الص ورة         .000

 .  b ≠0صحيحان
   

    0يميز بين العدد النسبي الموجب والعدد النسبي السالب   .000

    0يميز بين األعداد النسبية و األعداد غير النسبية  .005

    0يمثل العدد النسبي على خط األعداد   .001

      0يرتب األعداد النسبية ترتيبا تصاعديا أو تنازليا  .001

    .دد النسبي في ابسط صورة يكتب الع  .002

    .بين عددين نسبيين  يساوي  .001

    .عددين نسبيين  تساوييتحقق من   .007

    .يقارن بين عددين نسبيين   .008

 العش رية غي ر   األع داد العش رية المنتهي ة و    األع داد يميز ب ين    .003

 .المنتهية
   

    عشرية أو بالعكس أعدادالنسبية إلى  األعداديحول   .000

    .رب العدد النسبي إلى اقرب جزء من العشرة يق  .000

    .يقرب العدد النسبي إلى اقرب جزء من المئة  .005
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    .ألفيقرب العدد النسبي إلى اقرب جزء من   .001

تطبيق  ات مواق  ف حياتي  ة تتض  من   تتن  اوليح  ل مس  ائل لفظي  ة    .001

 . على التناسب الطردي
   

- :الفصل أن يكون قادرا على أن  هن الطالب بعد دراستنسبية يتوقع مال األعدادتطبيقات على  : 2فص

    .النسبةيعرف   .002

    .يتعرف على حدي النسبة  .001

    .يجد النسبة بين عددين   .007

    . نفسهيجد النسبة بين مقدارين من النوع   .008

    .يكتب النسبة بين عددين بصورة كسر اعتيادي   .003

    .أخر  لنسبة معينة  أسماءيكتب   .050

يحل مسائل حياتية ح ول النس بة ب ين ع ددين أو مق دارين م ن         .050

 .النوع نفسه
   

    .يعرف النسبة المئوية  .055

يح  ول النس  بة المئوي  ة إل  ى الص  ورة الكس  رية المكافئ  ة له  ا         .051

 . وبالعكس 
   

يح  ول النس  بة المئوي  ة إل  ى الص  ورة العش  رية المكافئ  ة له  ا         .051

 . وبالعكس 
   

    .النسبة المئوية يحل مسائل حياتية حول  .052

    .يعرف التناسب   .051

    .يكون تناسب   .057

    .يعرف العالقة التناسبية   .058

    .يكتب عالقة تناسبية بصيغة أخر   .053

    ( .وسطين ,طرفين )يسمي حدود التناسب   .010

    .يسمي طرفي التناسب  .010

    .يسمي وسطي التناسب   .015

    لوسطين يجد حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب ا  .011

حاص  ل ض  رب = حاص  ل ض  رب الط  رفين )-:يس  تخدم العالق  ة   .011

 .في حل تمرين معين  (الوسطين
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    .يجد قيمة المجهول في تناسب معين  .012

    .ول التناسب ايحل مسائل حياتية تتن  .011

    .يعرف مقياس الرسم   .017

    .يجد مقياس الرسم في مسألة معينة   .018

مقياس الرسم والبعد على الرسم  معلومةبيعين البعد الحقيقي   .013

. 
   

مقياس الرسم والبعد الحقيقي  بمعلومةيعين البعد على الرسم   .010

. 
   

    .يجد مقياس الرسم لمخطط معين   .010

مواق  ف حياتي  ة تتض  من تطبيق  ات   تتن  اوليح  ل مس  ائل لفظي  ة    .015

 .على مقياس الرسم
   

    . يعرف التناسب الطردي   .011

مواق  ف حياتي  ة تتض  من تطبيق  ات   تتن  اولفظي  ة يح  ل مس  ائل ل  .011

 . على التناسب الطردي 
   

    . يعرف التناسب العكسي   .012

مواق  ف حياتي  ة تتض  من تطبيق  ات   تتن  اوليح  ل مس  ائل لفظي  ة    .011

 . على التناسب العكسي 
   

 

 تطبيق فهم تذكر الفصول

 5 52 9  0فص
 5 00 00 5فص

 7 50 8 1فص
 0 01 0 1فص
 8 01 00 2فص

 51 81 13 011المجموع  
 %01 %27 %57 النسب
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 (  6)ملحق

 وطبيعة االستشارة حسب اللقب العلمي المحكمينأسماء 
 ت

  ر واللقباسم الخبي

طبيعة          الجامعة/ مكان العمل االختصاص

 االستشارة

1 0 7 0 

ابن  –كلية التربية  –بغداد   الرياضيات.ت.ط بشر  محمود قاسم. د .أ 1

 الهيثم
* * * * 

ابن  –كلية التربية  –بغداد  الرياضيات. .ط مجبل حماد الجوعاني. د .أ 0

 الهيثم
* * * * 

 * * * * ابن الهيثم-كلية التربية - بغداد الرياضيات.ت.ط معيوفرافد بحر . د.أ 

ابن  –كلية التربية  –بغداد  الرياضيات.ت.ط جبار فارس االهام. د.م.أ 7

 الهيثم
* * * * 

 * * * * كلية التربية  -المستنصرية  الرياضيات.ت.ط رحيم يونس العزاوي. د.م.أ 0

 كلية التربية - تنصريةسالم الرياضيات.ت.ط صالحمدركة . د.م.أ 0

 األساسية
* * * * 

 كلية التربية - تنصريةسالم الرياضياتت .ط منى طه . د.م.أ 5

 األساسية
* * * * 

د حمزه محم هاشم. د.م.أ 1

 الجميلي

كلية التربية  – المستنصرية  الرياضيات.ت.ط

 االساسية
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 الهيثم
* * * * 

 * * * * ابن الهيثم-كلية التربية - بغداد  الرياضيات.ت.ط الكناني كاملحسن . د  .1

 التدريسية الخطط -0                       السلوكية األهداف -1

 اختبار التحصيل -0                التفكير الرياضي اختبار -7 

 (5)ملحق

 ديةالتعلم النشط والطريقة التقلينماذج من الخطط التدريسية على وفق 

 التعلم النشطنموذج خطة لتدريس مفاهيم العالقات على وفق : أواًل

 خواص العالقة على المجموعة: الموضوع

 متوسط األول: الصف

 .  طباشير , سبورة,بطاقات ملونة,رسوم: الوسائل التعليمية

 : الهدف من الدرس

 المتنهاظرةالعالقهة االنعكاسهية و تعرف الطلبة علهم م ههوم ي أن: المعرفية األهداف-1

 . تطبيق هذا الم هوم في مواقف حياتية ورياضية ونستطيعيو 
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مددارس الطلبددة الدقددة والتنظدديم والترتيددب وتكددوين اتجاهددات       ي أن: الوجدانيددة  األهددداف-0

 . تالرياضياايجابية نحو موضوعات 

 :أنعلى  ًاكون الطالب قادري أن: السلوكية األغراض-7

 0يعرف العالقة االنعكاسية  .7

 0تكون العالقة المعرفة على مجموعة ما  انعكاسية  يذكر متى .5

 0يذكر متى تكون العالقة المعرفة على مجموعة ما غير انعكاسية  .3

يسددتعين بددالمخطط السددهمي للحكددم علددى كددون عالقددة معرفددة علددى مجموعددة مددا           .4

 .انعكاسية أم غير انعكاسية
 .من مخططها السهمي  يستنتج خواص عالقة ما .5
 0لعالقة ما معرفة على مجموعة معينة يختبر خاصية االنعكاس  .1

 ".المتناظرة"يعرف العالقة .1
 0يذكر متى تكون العالقة المعرفة على مجموعة ما  متناظرة  .3

 0يذكر متى تكون العالقة المعرفة على مجموعة ما غير متناظرة  .9

يسددتعين بددالمخطط السددهمي للحكددم علددى كددون عالقددة معرفددة علددى مجموعددة مددا      .70

 0ة متناظرة أم غير متناظر

 0لعالقة ما معرفة على مجموعة معينة " التناظر" يختبر خاصية .11

 : سير الدرس

  ما قبل حلقة العصف الذهني: مرحلة األولى ال

 –تفاعليدة   –جماعيدة   ) :الدتعلم النشدط  للطدالب مبداد  وخصدائص حلقدة     درس يوضدح المد  

( ح األفكدار سدرعة طدر   -تأجيدل نقدد األفكدار    –غزارة األفكار  -قبول جميع األفكار –ودية 

 :فيما يخص الموقف أو مشكلة الدراسة
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 وحل المشكالت حلقة العصف الذهني: المرحلة ال انية 

 : ( الموضوع) عرض المشكلة  -

 : لعرض المشكلة باألسئلة التالية درسيمهد الم

درسنا في موضوع سابق كيفية تم يدل العالقدة بدأزواج مرتبدة  وبمخطدط سدهمي       : لمدرسا

 :تيكما في الم ال اآل

 باألزواج المرتبة اآلتية تم ل والعالقة عليها A  =   {  6, 5, 2,3}كانت  إذا1 -

R1= {(2,2),(2,6),(3,3),(3,6),(5,5),(6,6)}  

2- R2={(1,1) ,(4,2) ,(3,4),(9,9)} على المجموعةB={1,2,3,4,9}  

3 – R3={(a ,a),(b ,b),(a ,b),(b,a)}  على المجموعةC={a ,b }  

4 – R4={( a ,b),(b,a)}  على المجموعةC={a ,b }  

 بمخططات سهمية العالقات والمطلوب تم يل هذه

 يتوصل الطلبة إلى رسم المخططات السهمية المطلوبة

يمكن أن توضح بالمخطط السهمي اآلتيR1العالقة  

 

 :يمكن أن توضح بالمخطط السهمي اآلتيR2 العالقة 

 

 

 :يمكن أن توضح بالمخطط السهمي اآلتيR3 العالقة 
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 :يمكن أن توضح بالمخطط السهمي اآلتيR4 لعالقة ا

 

تالحظون أن المخططات لم تأخدذ الشدكل نفسده فمدا هدي      : ثم يطرح المدرس المشكلة اآلتية

 :االختالفات

 بعر العناصر لها دائرة حولها: طالب

 (عروة)أحسنت سنطلق عليها تسمية: المدرس

 سهم لنفس العنصراليرجع بعر األسهم منطلقة من عنصر ألخر ويعضها : طالب أخر

 .سنسمي كل عالقة على المجموعة انعكاسية  إذا كل عنصر له عقدة :المدرس

إذا تحقدق   Aتكدون انعكاسدية علدى المجموعدة ِ      Rالعالقدة  : ونعبر عنهدا رياضدياً  : المدرس

 a    Aلكل عنصر     a R a: اآلتيالشر  

وأيهمددا غيددر انعكاسددية حسددب  مددن يخبرنددي أي مددن العالقددات األربعددة انعكاسددية : المدددرس

 التعريف

 انعكاسية  عالقات   R3  ,  R1 :  طالب

  أحسنت ولماذا؟: المدرس

 كون كل عنصر في المجوعة أصبح له عروة:الطالب

 ليس لهم عروة 2,3,4غير انعكاسية كون العناصر    R2 :طالب

 .غير انعكاسيةالعالقة ممتاز وذكر عنصر واحد يكفي لتكون  :المدرس

 .ليس له عروة aغير انعكاسية كون  R4:  ب أخرطال

 R4    ,R3عن   R1    ,R2 من يذكر لي ما تتميز العالقة:المدرس
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   R4    ,R3منطلقة من عنصر إلى أخر ولكن في  R1    ,R2األسهم من :طالب

 .السهم المنطلق يرجع إلى نفس العنصر

ورجع السهم من  bإلى  a م منأحسنت سنطلق على العالقة التي إذا انطلق السه :المدرس

b إلى a  وبالتعريف الرياضي نقول   نسميها عالقة متناظرة 

 

أحسنتم يا شطار من يخبرني أي من العالقدات التدي درسدناها تكدون متنداظرة  أو      :المدرس

 غير متناظرة ويعلل السبب أيضًا وبصورة رياضية؟

    R1  (2,6)  ولكن        R1 (6,2)غير متناظرة ألن R1 :طالب

    R2  (3,4)  ولكن      R2 (4,3)غير متناظرة ألن R2 :طالب أخر

    R3  (a ,b)  و        R3 (b,a) متناظرة ألن R3 :طالب أخر

    R4  (a ,b)  و        R4 (b,a) متناظرة ألن R4 :طالب أخر

أو  )    و متنداظرة  يف نحكم على كون العالقة انعكاسدية أ كأحسنتم واآلن عرفنا : المدرس

 .من خالل المخطط السهمي أو األزواج المرتبة (غير انعكاسية و غير متناظرة 

 :واآلن انظروا لهذه المشكلة في السنال التالي

 :بحيث Nعالقة على مجموعة األعداد الطبيعية  Rإذا كانت 

R={ (a ,b): a ,b N,a+ b =3} هل العالقة انعكاسية أو متناظرة؟ 

 ستاذ ال يوجد لدينا مخطط أو أزواج مرتبة حتى نحكم على نوع العالقة؟يا أ:طالب

 أذن نحدد المشكلة بعدم وجود أزواج أو مخطط فمن يقترح:المدرس

 نرسم مخطط لنحكم على نوع العالقة؟: طالب

 نجد األزواج لنحكم على نوع العالقة؟:طالب أخر

كيددف نجدددها ومددا هددو شددر   . ال يمكددن أن نرسددم المخطددط بدددون معرفددة األزواج :المدددرس

 إيجادها؟

 3مجموعها مرتبة  مطلوب أزواج:طالب

 أحسنت وما هي هذه األزواج؟:المدرس



 178 

       R={ (0 ,3),(3,0),(1,2),(2,1)} :طالب

 .أحسنت ومن يحكم على نوعها: المدرس

     R  (0,0)غير انعكاسية ألن   :طالب

 R (b ,a)يوجد     R (a ,b)متناظرة ألن لكل : طالب أخر

 تقويم الدرس

 المدرس أحسنتم ناقشوا معي هذا الم ال
 (A)والعالقة هي مجموعة المجموعات الجزئية لـ  A={1,2}لتكن  

R2 = { φ,{1},{2},{1 ,2 }} ما نوع العالقة 

 

{ 1}  وليست متناظرة ألنه انطلدق سدهم مدن   ( صر عروةنألن لكل ع)أنها انعكاسية: طالب

 {1}إلى {  1,2}من  ولم يرجع سهم{ 1,2}إلى 

 الواجب البيتي

 . متناظرة,انعكاسية, A ={ 3 ,2 ,1} على التالية العالقات كانت إذا بيسن: 3س

R1 = {(1 ,1) ,(1 ,2) ,(1 ,3) ,(2 ,1) ,(2 ,3 )}  

R2= {( 3 ,1) ,( 1 ,2) ,( 2 ,3) ,( 3 ,2) ,( 1 ,1)}  

R3= {( 3 ,1) ,( 3 ,2) ,( 2 ,1)}  

R4=  {( 1 ,1)}  

 N الطبيعيددة األعددداد مجموعددة علددى التاليددة العالقددات كانددت إذا فيمددا بدديسن :1س

 : مع ذكر السبب متناظرة,انعكاسية

   a≤b   ,          a+b = 8   ,            a ˂ b   ,           a│b 

 

 الطريقة التقليديةنموذج خطة لتدريس مفاهيم العالقات على وفق : ثانيًا
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 على المجموعة خواص العالقة: الموضوع

 متوسط األول: الصف

 . طباشير , سبورة, بطاقات ملونة , رسوم: الوسائل التعليمية

 : الهدف من الدرس

 ونستطيعيو  العالقة االنعكاسية والمتناظرةتعرف الطلبة علم م هوم ي أن: المعرفية األهداف-1

 . تطبيق هذا الم هوم في مواقف حياتية ورياضية

مدددارس الطلبدددة الدقدددة والتنظددديم والترتيدددب وتكدددوين اتجاهدددات ايجابيدددة نحدددو موضدددوعات    ي أن :الوجدانيدددة األهدددداف-0

 . تالرياضيا

 :أنعلى ًا كون الطالب قادري أن: السلوكية األغراض-7

 0يعرف العالقة االنعكاسية  .7

 0يذكر متى تكون العالقة المعرفة على مجموعة ما  انعكاسية  .5

 0موعة ما غير انعكاسية يذكر متى تكون العالقة المعرفة على مج .3

 .يستعين بالمخطط السهمي للحكم على كون عالقة معرفة على مجموعة ما انعكاسية أم غير انعكاسية .4
 .من مخططها السهمي  يستنتج خواص عالقة ما .5
 0يختبر خاصية االنعكاس لعالقة ما معرفة على مجموعة معينة  .1

 .ة المتناظر"يعرف العالقة .1
 0معرفة على مجموعة ما  متناظرة يذكر متى تكون العالقة ال .3

 0يذكر متى تكون العالقة المعرفة على مجموعة ما غير متناظرة  .9

 0يستعين بالمخطط السهمي للحكم على كون عالقة معرفة على مجموعة ما متناظرة أم غير متناظرة  .70

 0لعالقة ما معرفة على مجموعة معينة " التناظر" يختبر خاصية .11

 : سير الدرس

 :نا في درس سابق ما معنى العالقة درس :المدرس

 اصغر  >,  اكبر > مثل,       معينة رموز العالقات لبعضو مرتب زوج يمثل فيها عنصر كل مجموعة هي العالقة 

 ....يساوي= ,  العوامل من عامل│, 

 :ويمكن تم يل العالقة أما بأزواج مرتبة أو بمخطط سهمي كما في األم لة اآلتية
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 والعالقة A  = {6, 5, 2,3}كانت  إذا1 -

R1={(2,2),(2,6),(3,3),(3,6),(5,5),(6,6)} 

 

2-  R2={(1,1) ,(4,2) ,(3,4),(9,9)}  

  B={1,2,3,4,9}على المجموعة

 

3 – R3={(a ,a),(b ,b),(a ,b),(b ,a)}   

  C={a ,b }على المجموعة

 

 

 

 

 

4 – R4={( a ,b),(b ,a)}   

  C={a ,b }على المجموعة

 

نالحظ بعر العناصر في المخططات أصبح لها دائرة سنسميها عروة وتقابل بالزوج المرتب العنصر يرتبط  :المدرس

فاذا كل عنصر من المجموعة ارتبط مع نفسه بدزوج مرتدب أو لده عدروه بدالمخطط السدهمي سدتكون العالقدة         , مع نفسه 

 ونعبر عنها رياضيًا: يةانعكاس

 
 

 مع ذكر السبب     ؟ من يخبرني أي من العالقات التي أمامكم هي انعكاسية وأي منها غير انعكاسية: المدرس

 .انعكاسية كون كل عنصر من المجموعة له عروة R1 :3طالب

 جيد وإذا نظرنا إليها كأزواج مرتبة ؟:المدرس

 انعكاسية كون تحقق R1 :1طالب
 

كانت غير انعكاسية أي عنصر ليس له عروة تكون غير انعكاسية أو أي عنصر كدزوج مرتدب لدم     اذا جيد أما :رسالمد

 يظهر في العالقة

 ليس له عروة 2ليست انعكاسية ألن عنصرR2 :1طالب

 المدرس صحيح جيد وكزوج مرتب ماذا ستكون اإلجابة؟

 R2 (2,2)لكنB      2ليست انعكاسية ألن R2 :4طالب
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 ؟R3ماذا عن ,أحسنت :درسالم

 انعكاسية كون تحقق   R3 :5طالب
aRa      لكل  عنصرC   a   

 انعكاسية ليست  R4: 6طالب
 R4 (a,a)لكن C      aألن 

واآلن لنتددارس خاصدية أخدرى نسدميها التنداظر ونعرفهدا مدن المخطدط السدهمي إذا انطلدق سدهم            ,أحسنتم جميعًا:المدرس

 :ونعبر بصورة عامة عنها رياضيًا b        aيعود سهم من       a          bمن

 

 :من يخبرني عن العالقات األربعة التي درسناها أي منها متناظرة وأي منها غير متناظرة مع تعليل السبب:المدرس

    R1  (2,6)  ولكن         R1 (6,2) غير متناظرة ألن R1 :طالب

    R2  (3,4)  ولكن         R2 (4,3)غير متناظرة ألن R2 :طالب أخر

    R3  (a ,b)  و       R3 (b ,a) متناظرة ألن R3 :طالب أخر

    R4  (a ,b)  و       R4 (b ,a) متناظرة ألن R4 :طالب أخر

عالقات نستطيع الحكم عليها إذا جاءت بصورة ليست بأزواج مرتبة وال مخطط سدهمي كمدا فدي الم دال      توجد :المدرس

 :ياآلت

 

 تقويم الدرس

 المدرس أحسنتم ناقشوا معي هذا الم ال

 (A)والعالقة هي مجموعة المجموعات الجزئية لـ  A={1,2}لتكن  

R2 = { φ,{1},{2},{1 ,2 }} ما نوع العالقة 
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 الواجب البيتي

 . متناظرة,اسيةانعك, A ={ 3 ,2 ,1} على التالية العالقات كانت إذا بيسن: 3س

R1 = {(1 ,1) ,(1 ,2) ,(1 ,3) ,(2 ,1) ,(2 ,3 )}  

R2= {( 3 ,1) ,( 1 ,2) ,( 2 ,3) ,( 3 ,2) ,( 1 ,1)}  

R3= {( 3 ,1) ,( 3 ,2) ,( 2 ,1)}  

R4=  {( 1 ,1)}  

  متناظرة,انعكاسية N الطبيعية األعداد مجموعة على التالية العالقات كانت إذا فيما بيسن :1س
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 ( 5)لملحق ا
 االختبار التحصيلي النهائي 

 :  اسم الطالب .3

 : الشعبة .1

 . اإلجابةالتعليمات بدقة قبل  أاقر

 :التعلميات

(  د , جدـ  , ب , أ)   : هدي  إجابدات  أربدع في كل فقرة من فقدرات االختبدار   ,فقرة ( 50)يتكون هذا االختبار من  .1

 .والباقي خطأ واحدة منها صحيحة فقط

 . الصحيحة اإلجابة تحتخط بوضع  األربع اإلجاباتالصحيحة من  اإلجابة رواختا كل فقرة بدقة أأقر .0

 . إجابةال تترك أي فقرة بدون  .7

 . واحدة لكل فقرة إجابةال تختار أك ر من  .0

 -:ليك الم ال التوضيحي اآلتيأو

-------- هو 7أن العدد 

 3القسمة علىعدد يقبل  -د 15عامل من عوامل العدد -ج عدد فردي -ب عدد  زوجي -أ

 

 الحظ أن اإلجابة الصحيحة فقط ب فوضعنا خط تحتها

 .واآلن نرجو اإلجابة على األسئلة اآلتية كما في الم ال أعاله

 

 

 

 

 

 : فأن=B} 8مجموعة عوامل العدد  {  و   =A 12 }مجموعة عوامل العدد {لتكن  :3س

B=……00  A  

 { 2,3,4,6,12,1}  -د { 2,4,1}   -جـ { 2,4,8,1}  -ب { 2,1}  -أ

 

مدداذا يشددير السددهم فددي الشددكل     الددى  :5س

 :المجاور

A -ب     B    A - أ  B  

 B ⊂ A -د          A ⊂ B  -جـ 
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 التي العناصر مجموعة:المجاورفي الشكل : 1س

 ....تساوي  B إلى تنتمي وال C إلى تنتمي

 {7,8,9} -ب        } {4,5 -أ 

 {1,2,3,4,5,6 }-د  {1,2.3,6}-جـ

 

    A = { 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 }  ,B = { 3 ,5 ,7 },C = { 3 ,6 }:4س

 :من العبارات صحيحة أي

 B ⊂ A -د B ⊂ C  -جـ C ⊂A -ب A ⊂ B -أ

 

 

 :منتهية اآلتية المجموعات أي :5س

 عاألضال مجموعة الم ل ات المتساوية -ب      (3 )    العدد مضاعفات مجموعة -أ

 100 >  الطبيعية األعداد مجموعة -د    100 < الطبيعية األعداد مجموعة-جـ 

 

 5 ............. { 16, 15, 4,8 }ضع رمزا مناسبًا  -1س

   -جـ ⊃  -ب  ⊃ -أ
  -د

 

 .........رمز المجموعة الخالية هو :5س

 0  -د {}   -جـ  -ب  -أ

 

 :....فنقول   A={1,2,3}   , B={3,2,1}أذا كان  -5س

 A B    -جـ A      B    -ب A   =   B   -أ
   -د
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 األولفانه يرمز للـزوج المرتـب الذي مسدقطه  ,Xعناصر من المجموعة  a ,bلتكن :8س

a  ومسقطه ال انيb بالرمز : 

 ( ,b  a) -د (a  b , )-ج [ a   b,] -ب  } a } b, -أ

   

تم دل   R= { (3,2) ,(2,1)}عالقدة بحيدث    Rو  A={1,2,3},إذا كاندت المجموعدة    :30س

 .......عالقة

 اصغر من -د يساوع -ج يزيد بواحد -ب يقل بواحد -أ

 

 

 

 تكون R={(1,1),(2,2),(2,1),(1,2)}فان العالقة  A= {1,2,3}أذا كانت  :33س

 متناظرة وانعكاسية -د لير متناظرة -ج انعكاسية فقط -ب متناظرة فقط -أ

 

 -:يساوي A x Aفأنِ  A={1,2}أذا كانت :10س

أ
-

 {(1,2),(2,2),(1,1)}ب {(1,2),(1,1)}

 

 {(2,2),(2,1),(1,2),(1,1)} -د {(2,2),(1,1)}ج

 

- :فأن     (2,3) =(x,y)إذا كان:17س

 {2,3}={x,y} -د   x,y= 5 -ج   x=3,y= 2 -ب   x=2,y= 3 -أ

 

 يم لها المخطط اآلتي B إلى  Aعالقة من : 34س

                                            B       ........              م دل عالقدة   لذا العالقدة ت 

A            

 

 

  1  

2    

3    

  4 

 

 2    

    4 

    8 

    6 
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 يزيد باثنين -د يزيد بواحد -ج نصف -ب ضعف -أ

 

 متناظرة؟ولماذا؟ A= {2,3}هل عالقة اكبر على المجموعة : 35س

ال ألنهههههههههههههههههههههههههههههههههها  -ب   2<3نعم ألن -أ

 انعكاسية

د نعهههههههم ألنهههههههه يزيههههههه -ج

 بواحد

 3<2ولكن 2<3ال ألن  -د

 

 :للمجموعة هيφ ,{1}, {2 }, {1, 2 } : الجزئية المجموعات :36س

 { 2,1}  -أ
 {,φ 2,1} -ب

 { 2,4,1,}  -د { 4,1, 2}   -جـ

 

 

 

 ..يمكن كتابتها بشكل R = { (0 ,0) ,(1 ,1) ,(2 ,4) ,(3 ,9)}المجموعة : 35س

a -ب a = b -أ
2
 = b ج- a = 2b 

a =b -د
2

 

 

فهههي الملطهههط السههههمي المجهههاور تكتهههب : 35س

 العالقة 

 :علم شكل أزواج كاآلتي

    {2, 2 ), (3, 2 ), (4, 2 )}-أ
 { (4,2),(3,2), (2,2)}  -ب

 { 9. 5,7,2}                    {2,3,4}  -جه
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 {2,3,4}{                 9. 5,7,2}  -د

 

تمثههههل العالقههههة بههههالملطط المجههههاور :38س

 ........:عالقة

متنههههاظرة  -انعكاسههههية فقههههط          ب -أ

 فقط

ليسههههههههههت  -انعكاسههههههههههية ومتنههههههههههاظرة  د-جههههههههههه

 انعكاسية

 

 

نعبدر   فأنندا  5ºوانخفضدت فدي اليدوم ال داني       10ºارتفعت درجة الحرارة فدي اليدوم االول   :10س

 :اآلتيوال اني على الترتيب  األولعن ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها في اليومين 

 10 -, 5- -د 10+,5+ -ج  5-,10+ -ب   5+, 10- -أ

 

 تم ل عدد صحيح...... فان ,لألطوالهو الوحدة القياسية  أن المترعلمت  إذا: 13س

 ثالث أرباع المتر -د ربع المتر  -ج نصف المتر  -ب خمس أمتار  -أ

 

 

 .............يساوي 3-مطلق العدد : 11س

 0  -د  3   -ج ±  3  -ب  3-    -أ
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 ........على الترتيب هي على مستقيم األعداد a  , bإحداثيات النقطة  :11س

 

 3 +, 4+  -د + 3-, 4   -ج  3+, 4-    -ب  3-, 4-     -أ

 

 ................ترتب تصاعديا كاآلتي  :      9 +, 3,0-,3+,5-14س

-,3-,0  -ب  5-,3-,3,0+,9 +  -أ

5,3,9 

 9+,3+,5,0-,3-  -د 9+,3+,3,0-, 5- -ج

 

ناتج العملية  -15س
-
 3  + 

+
5+  

- 
 ...........يساوي    9

  -أ
- 

-  -ب     7
  -ج 1

+
17   

 -د
+
7  

 

 ..........هو  Zالعنصر المحايد لعملية الجمع في المجموعة  -16س

 0نظير العدد  1+  -د  0   -ج 1-    -ب  1+     -أ

 

-النظير الجمعي لناتج العملية : 15س
4+ 

-
 ...........ساويي  3

     -أ
-
+    -ب  7

-  -ج 7
1 

  -د
+
1  

 

 ]  -1هل  :15س
-
3   –   

-
4 ] = [ 1- 

-
3] -  

-
 وذكر السبب  4

 نعم ألن عملية -أ

  الطرح تجميعية   

نعههههههههههههههههههههههههههههههم ألن   -ب

 عملية

 الطرا أبدالية     

ال  ألن عمليهههههة  -ج

الطههههههههههههههههههههرا ليههههههههههههههههههههر 

 تجميعية    

 ال  ألن عملية الطرح  -د

 ا عنصر محايدليس له   

b 0 a 



 189 

  

 

 = ..........   20-÷    5 -  ناتج عملية : 18س

     -أ
-
+    -ب  4

-  -ج 4
  -د 25

+
25  

 

العهههههههههههههههههههههههههههههههدد  :10س

 النسبي
 

 :....يبسط إلم ابسط صورة اآلتي

              6 
 هههه - أ

    14 

           3 
 هههه - ب

      7 

         4 
 هههه -جه

        7 

     1 
 ههه -د

     2 

13 -
 

 فان   و

  axc=bxc  -د a ,b ≠ o  -ج axb=bxc   -ب bxc =axd    -أ

 

    :  ناتج عملية أن :11
3

2

2

1
     يساوي: 

     -أ
5

3
    -ب 

6

2312

6

62

6

8

3

4 



 ج- 

6

2213

6

43

6

7

6

1
1





 د-  

5

2213

5

43

5

7

5

2
1





  

 

 ي من العبارات خاطئةأ:11س

كل عدد صدحيح هدو عددد     -أ

 نسبي
كههههههههههههههههل عههههههههههههههههدد  -ب

طبيعهههههههي ههههههههو عهههههههدد 

 صحي 

األعههههههههداد الطبيعيهههههههههة   -ج

جهههههههههههههههزء مهههههههههههههههن األعهههههههههههههههداد 

 الصحيحة

كل عدد نسبي هو عدد   -د

 طبيعي

 

 أي من األعداد اآلتية عدد نسبي عشري منتهي؟:14س
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               6 

 15     هه - أ
           3 

 هههه - ب

      7 

        4 

 ههه -جه

        7 

      1 
 ههه -د

     6  

 

 :15س
 

 ........الجواب

 0.375 -ج o.4  -ب 0.38    -أ
 o.37  -د

 

 ..........يكتب على صورة بسط ومقام يكون(  0.09)العدد العشري: 16س

                 9 
 ههههه - أ

       10 

           0 
 ههههه - ب

       9 

        09 
 ههههه -جه

        10 

        9 
 ههههه -د

      100 

 

 ......مقارنة األعداد  النسبة المئوية هي: 71س 

 بين الموجب والسالب  -د باأللف  -ج بالمئة    -ب بالعشرة     -أ

 

 .... تهنسب تكتب ,في امتحان الرياضيات  90درجة من  85حصل طالب على : 72س

     -أ
10

85
    -ب 

85

 -ج 90
90

85
 

   85   -د

 

 ..........في صورتها العشرية تساوي   : % 759س

 0.09  -ج 0.009    -ب 0.9     -أ
  9  -د

 

 : مما يأتي يم ل نسبة مئوية أيا: .0س
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     -أ
30

25
    -ب 

60

  -ج 45
30

21039

30

2017

30

37

30

7
  1





 د-  

100

98
 

 

وان ما ينفقه من راتبه الشهري يم دل   ,دينار شهريا من راتبه 60000يوفر شخص : 01س

 ........فان راتبه الشهري يساوي  75%

 450000  -د 240000  -ج 150000    -ب 45000     -أ

فدان مقيداس   km 300  األرضعلدى  و,cm 5مددينتان البعدد بينهمدا علدى الخريطدة      : 00س

 : الرسم يساوي

     -أ
6000000

1
    -ب 

600000

  -ج 1
60000

  -د 1
300

5
 

 

فدأن البعدد     1:7000000وكان مقياس الرسدم   cm 7.5مدينتينإذا كانت المسافة بين : 07س

 .........تين يساويالحقيقي بين المدين

 km 700 -ج km 750    -ب km 75     -أ
 km 525  -د

 

جد ارتفداع   cm 8وكان ارتفاعها على الخارطة   1:400رسمت مئذنة بمقياس رسم :00س

 ........الجواب.المئذنة الحقيقي بالمتر ؟

 m 50 -ج m 8    -ب m 32     -أ
 cm 320  -د

 

عمدال لنقدل نفدس     3كارتون فكم ساعة يحتاج  800ل ساعة لنق 12يحتاج عامل إلى : 00س

 ساعة....... الكمية؟ الجواب

  4 -ج 6    -ب 36     -أ
 3  -د

 

 ...أشهر ما مقدار وزنه في السنة؟ الجواب  4كل   kg 2يزداد وزن طفل بمقدار : 05س
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 kg 12  -ج kg 6     -ب kg 8     -أ
 kg 9   -د

 

m 36زرع منها   6mو عرضها  m 8طولها  على شكل مستطيلحديقة منزل : 01س
مدا   2

 ..........وية للجزء المزروع؟ الجوابئالنسبة الم

  %75 -ج %48    -ب % 36     -أ
 %12  -د

 

 

 

فدان   السداعة  فدي  180km سدرعتها  كاندت  اذا ساعات 4 في مدينتين بين مسافة سيارة تقطع: 02س

 ساعة......هو الساعة في 200km بسرعة نفسها المسافة قطعلالوقت التي تحتاجه 

  50 -ج 2    -ب 6.3     -أ
 3.6  -د

 

 فان مقياس الرسم يساوي     Km 32والبعد الحقيقي بينهما    cm 8البعد بين مدينتين في مصور جغرافي : 05س

 - أ
4

1
  -ب           

 

400

  -ج       1
4000

  -د         1
400000

1
 

 الشكل أجزاء عدد إلى المظللة األجزاء أن عدد :.0س

 .....الكلي  المجاور هو

       3                      5 

 ـــــــــ -ب         ـــــــ    ــــ -أ

       8                      8    

       8                     8   

 ــــــ -د            ـــــــــ -جـ 

         3                     5 
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 (8) ملحق

 ختبار التحصيليالمفتاح التصحيح ل

 حرف اإلجابة الصحيح رقم الفقرة  حرف اإلجابة الصحيح رقم الفقرة

 ج- 05 ج  -1

 ب- 01 أ   -0

 ج- 02 ج  -7

 ب- 05 ب  -0

 ب- .7 د  -0

 أ- 71 ج  -5

 ج- 70 ب  -1

 د- 77 أ  -2

 أ- 70 د  -5

 ج- 70 ب  -.1

 د- 75 أ  -11

 ب- 71 د  -10

 ج- 72 أ  -17

 ج- 75 ب  -10

 د- .0 د  -10

 ج- 01 أ  -15

 أ- 00 ب  -11

 د- 07 ب  -12

 أ- 00 ج  -15

 ج- 00 ب  -.0

 ب- 05 أ  -01

 ج- 01 ج  -00

 د- 02 ب  -07

 د- 05 ج  -00

 أ- .0 أ  -00
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 (30) ملحق

 المعرفة السابقةختبار المفتاح التصحيح 

 حرف اإلجابة الصحيح ة رقم الفقر حرف اإلجابة الصحيح رقم الفقرة

 ب 35 ب  1

 ب 12 ب  0

 ب 15 ب  7

 ج .0 د  0

 ب 01 د  0

 ج 00 أ  5

 ج 07 ب  1

 أ 00 ب  2

 د 00 ب  5

 أ 05 ب  .1

 ب 01 ج  11

 ب 02 ب  10

 ج 05 ب  17

 ب .7 أ  10

 ج 71 ج  10

 د 70 ب  15
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 ( 1 ) جدول
 (النشطالتعلم )إجمالي الدراسات السابقة 

 المادة العينة المكان المرحلة الهدف الباحث وسنة الدراسة ت
 المتغير التابع الوسائل اإلحصائية (الموضوع)

3 (wilk ,2003) 
 على النشط التعلم استراتيجيات فاعلية استقصاء

لردى  والدافعيرة نحرو الرتعلم واالتجراه ، التحصريل
  ب الجامعةطال

 طالب

طالب  343 أمريكا الجامعة
 وطالبة

 الوظائف علم

 البشرية
تحليل التباين واختبار 

 شافيه
 التحصيل

ودافعية للتعلم 
 واالتجاه

1 (Fox,& Rue, 2003) 
 المررزودة الحاسرربة اآلالت اسررتخدام فاعليررة

 تحصيل على نشط تعلم بيئة البيانية في بالرسوم

 اتهمواتجاه المتوسط الجبر طالب
 الجبر طالب60 أمريكا المتوسطة

االختبار التائي ومربع 
 .كاي
 

 التحصيل
 واالتجاه

 1006بوقس، 1
نشررررررط أثرررررر اسرررررتخدام إسرررررتراتيجيات الرررررتعلم ال
اآلجرل  والتدريب المباشر على تحصيل الطالبات

 وتنمية مهارات التدريس 
طرق  طالبة363 السعودية كلية

 (Spss)برنامج .التدريس
تحصيل وتنمية 

مهارات 
 التدريس

4 Ayded, & Matyar,2009 تجرراه فرري واال  اثررر الررتعلم النشررط فرري التحصرريل
التحصيل   االختبار التائي العلوم طالباً  11 تركيا االبتدائية  ياألساس العلوم للصف السادس مادة

 واالتجاه

 2009الزايدي، 5

 ريرالتفك ةيرتنم فري النشرط الرتعلم أثرر معرفرة
 بمررررادة لدراسرررريل ايوالتحصرررر االبتكرررراري

لررردى طالبرررات ( الفيزيررراء وحررردة الشرررغل)العلررروم
  الصف الثالث المتوسط

( 56) السعودية المتوسطة
وتحليل  (T-Test)اختبار الفيزياء طالبة

 التباين المصاحب
 ريالتفك

 االبتكاري

 ليوالتحص

 1030األسطل،  6
 فري النشرط للرتعلم إسرتراتيجيتين تطبيرق اثرر

 مادة في ساسياأل الصف التاسع طالب تحصيل

  الناقد تفكيرهم تنمية وفي التاريخ

( 308) األردن المتوسطة
التحصيل  المصاحب التباين تحليل التاريخ طالباً 

 ناقدالفكير والت

5 Ali,2010 
علررررى  حررررل المشرررركالت أسررررلوب اسررررتخدامأثررررر 

تلميذ  77 باكستان االبتدائية في الرياضيات  لطالبا تحصيل
 التحصيل التباينتحليل  الرياضيات وتلميذة
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 المادة العينة المكان المرحلة الهدف الباحث وسنة الدراسة ت
 المتغير التابع الوسائل اإلحصائية (الموضوع)

 2212الحربي، 5
أثر التعلم النشط في التحصيل واالتجاه نحو 
التحصيل  ة اإلحصائيةالحقيب الفيزياء طالبا 77 السعودية الثانوية مادة الفيزياء لدى طالب الصف الثاني ثانوي

 واالتجاه

 2211أبو هدروس،و الفرا، 8

بع   استخدام أثر على إلى التعرف وهدفت
 دافعية اإلنجاز على النشط التعلم اتإستراتيجي

الدراسي لدى التالميذ  والتحصيل بالنفس والثقة
 بطيئي التعلم

 (80) فلسطين االبتدائية
 تلميًذا

 الرياضيات

 إحصائية مختلفة طرق واللغة العربية
 دافعية اإلنجاز

 بالنفس والثقة

 والتحصيل

30 Malik1, & 

Janjua,2011)) 

على  النشط استراتيجيات التعلم أثر
والتحصيل  مهارات التدريسيةالو  التعلم دافعية
 لطلبة كلية التربية للمعلمين  الدراسي

طالب  14 باكستان الكلية
 وطالبة

طرائق 
 التدريس

معامل االرتباط واالختبار 
 التائي

 التعلم فعيةادا

مهارات الو  
 التدريسية

 التحصيلو 
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 ( 1 ) جدول
 للتفكير الرياضيإجمالي الدراسات السابقة 

 المادة العينة المكان المرحلة الهدف الباحث وسنة الدراسة ت
 المتغير التابع الوسائل اإلحصائية (الموضوع)

3 Renninger, & 

Feldman, 2000 

اثررر طرررح مشرركالت  أسرربوعية عررن طريررق 
تفكيررررر تنميررررة العلررررى  منتررررديات االنترنيررررت

  الطلبةعند  الرياضي

االبتدائية 
 طالبا 42 ريطانياب والمتوسطة

تفكير ال االختبار التائي الرياضيات وطالبة
 الرياضي

1 Kathleen & 

Ann,2001 
 للطرالب الرياضري التفكيرر مهرارات تحسرين

تحسرررين  مقتررررح يهررردف إلرررى خرررالل مرررن
 العددية والعمليات الرياضية المفردات

التفكير  االختبار التائي الرياضيات طالب( 60) كندا المتوسطة
 الرياضي

 1001التودري، 1
إعررررادة صررررياغة مقرررررر رياضرررريات الصررررف 

 اإلسرررتراتيجيةالثالرررث االبتررردائي فررري ضررروء 
 إسررتراتيجيةوالترري ُأطلررق عليهررا )المقترحررة 

 (التعليم والتعلم النشط
ر كلم تذ مصر تدائيةاالب

تفكير ال االختبار التائي الرياضيات العينة
 الرياضي

4 Pape, et al. , 2003 تطوير وى رياضي على فاعلية تنظيم محت 

التفكير  االختبار التائي الرياضيات طالب( 50) أمريكيا المتوسطة  الذاتي والتنظيم الرياضي التفكير
 الرياضي

 1004مطر، 5
 تنميرة فري المفراهيم مخططرات استخدام أثر

 حقيبة االحصائيةبرنامج ال الرياضيات طالباً  (50) فلسطين األساسية  الثامن الصف طالب لدى التفكير الرياضي
التفكير 
 الرياضي

 1005العمري، 6
ترردريس  فرري اآللرري الحاسررب اسررتخدام أثررر

 التفكيرر وتنميرة التحصريل علرى الرياضريات

 السادس االبتدائي الصف تالميذ لدى الرياضي
 SPSS اإلحصائية البرامج الرياضيات تلميذاً  (66) السعودية االبتدائية

تحصيل ال
التفكير و 

 الرياضي

1005مري،الع 5  

اثرررر اسرررتخدام نمررروذج الرررتعلم البنرررائي فررري 
ترردريس وحرردة مررن مقرررر الرياضرريات علررى 

لرردى التحصرريل الدراسرري والتفكيررر الرياضرري 
 طالب الصف األول الثانوي

 التباين المصاحب تحليل الرياضيات طالباً  (350) السعودية الثانوية
تحصيل ال
التفكير و 

 الرياضي
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 المادة العينة المكان المرحلة الهدف الباحث وسنة الدراسة ت
 المتغير التابع الوسائل اإلحصائية (الموضوع)

5 Jennie, & Kart,  

,2008 

 األنشرطة علرى قرائم برنرامج اسرتخدام أثرر

 تنميرة فري العقرل علرى تحردي تعتمرد التري

لطلبررة الصررف األول   الرياضرري التفكيررر
 المتوسط

 االختبار التائي لرياضياتا طالب اً   ٥٣٠ استراليا المتوسطة
التفكير 
 الرياضي

8 Abu Bakar, and 

other , 2009 

 علررى رياضرريال الرسررم دفتررر اسررتخدام أثررر
 طلبررررررة لرررررردى الرياضرررررري والتفكيررررررر األداء

      المرحلررررة الثانويررررة فرررري مررررادة الرياضرررريات
 (الهندسة ) 

 االختبار التائي الهندسة طالبا (92) ماليزيا ةالثانوي
تحصيل ال
التفكير و 

 الرياضي

 1030البالونة، 30
 األداء علرى القرائم التقرويم إسرتراتيجية أثرر

حرل  علرى والقدرة الرياضي التفكير تنمية في
 مرحلررة األولررىال طلبررة لرردى مشرركالتال

 .في مادة الرياضيات الثانوية 
 االختبار التائي الرياضيات طالبة ( ٤٧ ) األردن الثانوية

التفكير 
وحل  الرياضي

 المشكالت

 

 


