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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف بعض إستراتيجيات التعلم النشط "مسرحة المنهج,
األلعاب التعليمية  ,التعلم التعاوني" في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات

الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة و قد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي و تكونت

عينة الدراسة من ( )87طالبة مدرسة غزة االبتدائية "ا"  ,وقسمت العينة إلى مجموعتين:
مجموعة تجريبية و مجموعة ضابطة.
.وقد استخدمت الباحثة أدوات عدة  ,منها:

 .1تحليل المحتوى لموضوعات الدراسة الستخالص مهارات حل المسألة الرياضية.
 .2اختبار مهارات حل المسالة الرياضية  ,وهو من إعداد الباحثة ,وتم تطبيقه قبليًا وبعديًا.

وقد قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم " باستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط"  ,كما استخدمت

أساليب إحصائية متعددة منها اختبار (ت) للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين (التجريبية
والضابطة) ومتوسطي عينتين مرتبطتين (التطبيقين القبلي والبعدي).
و معامل مربع إيتا للتحقق من أثر إستراتيجيات التعلم النشط في إكساب بعض المهارات الرياضية
لدى طالبات الصف الرابع األساسي.
وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:
- 1وجود فاعلية كبيرة ال ستراتيجيات التعلم النشط في تنمية المهارات الرياضية لدى طالبات
الصف الرابع األساسي.

- 2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) .05 ≤ αبين متوسطي درجات
الطالبات اللواتي يدرسن الرياضيات بإستراتيجيات التعلم النشط  ,وقريناتهن اللواتي
يدرسن بالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي الختبار المهارات الرياضية.

- 3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) .05 ≤ αبين متوسطي درجات
الطالبات اللواتي يدرسن الرياضيات بإستراتيجيات التعلم النشط  ,في التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي الختبار المهارات الرياضية.

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة وتفسيراتها توصي الباحثة بما يلي :
- 1تدريب الطلبة بالمرحلة ا ألساسية على توظيف إستراتيجيات التعلم النشط لتنمية تحصيلهم
الدراسي ,وفي تنفيذ النشاطات البيتية لزيادة تفاعلهم داخل غرفة الصف ,وتشجيعهم على

االعتماد على النفس عند تنفيذ اإلستراتيجيات  ,وذلك عن طريق تشجيع و ازرة التربية
والتعليم بزيادة عدد الحصص المخصصة لتدريس مبحث الرياضيات .
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- 2إعادة صياغة أجزاء من المقررات الدراسية وفقًا إلستراتيجيات التعلم النشط  ,بغية تجسيد

المفاهيم والمهارات الرياضية بصورة تجعلها مشوقة وتحفز على التعلم الذاتي حيث إن هذه

اإلستراتيجيات أثبتت فاعليتها في التدريس .
- 3ضرورة توفير اإلمكانات الضرورية التي يتطلبها التدريس باستخدام إستراتيجيات التعلم
النشط  ,وتوفير الظروف واألوضاع المناسبة لتطبيق اإلستراتيجيات من حيث عدد الطلبة

والمواد التعليمية ,والكفاءات التعليمية الالزمة .
- 4عمل دورات تدريبية يشرف عليها عدد من المتخصصين في مجال إستراتيجيات
الرياضيات ,توضح للمعلمين في الميدان كيفية االستخدام الصحيح إلستراتيجيات التدريس
الحديثة ,وبخاصة إستراتيجيات التعلم النشط  ,لعدم تمكن بعض المعلمين من االستخدام
الصحيح إلستراتيجيات التعلم النشط  ,كون هذه الطريقة تعتمد على خطوات منظمة

وأنشطة يعدها المعلم مسبقًا ليقدمها للمتعلم للوصول إلى الهدف التعليمي من عملية التعلم
.
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Abstract
This study aimed to see the effect of using some active learning strategies
in developing of mathematical solving problems skills For the fourth
primary grade in Gaza.
The problem has been specified in the following main questions:
what is the effect of using some of active learning strategies in the
developing of mathematical solving problems skills for the fourth grade in
Gaza?
From this question , there are some sub – questions are derived which
result in the following questions:
1. What are the strategies of active learning that used in developing
mathematical solving problems skills?
2. what are the skills of mathematical solving problems that to be
developed for the fourth grade?
3. Is there significant differences at (a≤0.05) between the experimental
group which taught by using active learning strategies and the
control group , which taught by the traditional method in the post exam?
4. Is there significant differences at (a≤0.05) between the experimental
group which taught by using active learning strategies in pre and post
exam?
5. Is there effect of using active learning strategies of developing
mathematical solving problems for fourth grade in Gaza?
The study sample consist of (78) female students of the fourth
primary grade of Gaza primary school.
The researcher selected intentionally consist of two branches one of them
represents the experimental group which consist of (39) students and the
other is control group which consist of (39) students also.
The researcher used in this study different tools as follow:
The math mathematical solving problem skills test :
The test consist of 18parts. Which include the mathematical skills intended
to be developed.
The researcher prepared teacher book be using active learning strategies.
The researcher make sure of the validity of teacher book through exposing
it to a group specialist judge.
The researcher used (T - Test) for two independent , and two related group
sample.
The researcher concluded the following result:
1. Significant differences at (a≤0.05) between the experimental group
which use active learning and the group which does not use active

ت

learning, that in developing mathematical solving problem skills to the
students of experimental group.
2.
Significant differences at (a≤0.05) between pre and post
mathematical solving problems test for the experimental group.
3.
There is high effect of using active learning strategies to develop the
mathematical solving problem skills.
According to the pre–mentioned result the researcher has put a number
of recommendations and suggestions for the researchers, the curriculum
formers the super visors and decisions makers
that show the necessity of using active learning strategies in teaching.
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شكر وتقدير
الحمد هلل ا لذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ,والصالة والسالم على الحبيب
المصطفى صلوات ربى وسالمه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى

يوم الدين ...أما بعد,

في بداية هذا العمل المتواضع الذي أسأل اهلل له القبول ,ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر

والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور :علي نصار لتفضله باإلشراف على هذه الدراسة ,والذي لم
يأل جهدا في التوجيه والمساعدة بكل ما هو مفيد ,ولكل ما أبداه من مالحظات و إرشادات قيمة
ُ
كان لها أكبر األثر في إنجاز هذا البحث واخراجه على أكمل وجه ,جزاه اهلل عنا خير الجزاء.
كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور :محمد عليان ,والى الدكتورة :مها الشقرة
على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث فأكمال بنيانه وعظما شأنه.كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم
التقدير إلى الدكتورة :رحمة عودة ,والدكتورة :نائلة الخزندار ,والدكتور :محمد فؤاد السلطان وكل
من أسدى لي مشورة وقدم لي معونة ,جزاهم اهلل عني جميعا خير الجزاء.
وفي الختام اللهم إني أسألك السداد والفالح ,و أن يكون عملي هذا خالصا لوجهك الكريم ومسخ ار
لرفعة شأن بلدنا فلسطين وأمتنا العربية واإلسالمية ,وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة.
واهلل ولي التوفيق
الباحثة
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إهداء
إلى القصة التي صاغت حروفها واقعات الزمان
إلى الدفء حيث صقيع الغربة

إلى النور الهادي في وحشة األيام
إلى والدي أمد اهلل في عمرهما
إلى زوجي و فؤادي الغالي فؤاد الذي تحمل مشاق مسيرتي وما زال
إلى أبنائي األحباء
زهرتا حياتي  ...داليا وسمر
وربيع عمري  ...محمد
وتوأم روحي  ...أحمد ومحمود
لغيابي عنهم في رحلة البحث الطويلة التي ال تنتهي......
والى أرواح الشهداء  ..أهدي هذا العطاء
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الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
يشهد القرن الواحد والعشرون تطورات علمية وتكنولوجية واسعة في جميع المجاالت وقد
انعكس هذا التطور على العملية التعليمية التعلمية ,حيث شمل هذا التطور المناهج وطرق التدريس
حتى تستطيع المناهج أن تواكب هذا التطور السريع وتتماشى مع عصر االنفجار المعرفي والثورة

التكنولوجية الهائلة.

لقد اهتمت الدول المتقدمة بالنظام التعليمي ,خصوصا المعلم وأولته االهتمام الكبير
باعتباره المسئول عن إنجاح أو فشل النظام التعليمي ,و كما أ ن مستقبل التربية رهن بمستوى المعلم

والنهوض بمهنة التعليم ,لذا عقدت العديد من المؤتمرات من أجل بلورة إستراتيجية معينة تساعد في
مواكبة التقدم التقني والتكنولوجي واالنفجار المعرفي الذي يؤثر على جميع جوانب الحياة ,والمعلم
جزء من تلك المنظومة المتكاملة للنظام التعليمي ,حيث إن الهدف األساسي للتعليم بالمدرسة في
مختلف المراحل التعليمية هو مساعدة األفراد على التعلم ,وما لم يكن التعلم محور تركيز مقصودة

ألنشطة المتعلم فإنه لن يحدث تعلم أو قد يحدث عرضا(جابر.)77 :1999,
إن حقل التعلم هو حقل متجدد وعملية التعلم عملية تحمل اإلثارة والصعوبة فأنماط التعلم
لدى األفراد متنوعة ومختلفة مما يجعل عملية التعلم لكل فرد عملية معقدة ( يونس.)19:2119,
وحتى تكون المناهج وطرق تدريس مفرداتها أكثر فاعلية إلنتاج اإلنسان المنشود البد من
رفع فاعلية المعلم وتحسين كفايته األمر الذي ال يتحقق إال باإلحاطة بالجوانب المختلفة للعملية
التربوية (السيد.)19:1998,
والمتتبع للتقدم العلمي والتقني في التعليم والجهود التي تبذل في سبيل تطوره ومع وجود كل
العلوم الحديثة والدقيقة في كل المجاالت إال أن العلوم الرياضية تبقى تخصصًا هاما يتصل بكل

علم من العلوم واألهم من ذلك تدريسها والذي يعتبر من أصعب أنواع التدريس من حيث إعداد

المعلم وتأهيله وتطوير الطالب ليصل إلى أعلى مستوى في فهم الرياضيات ليكون لديه الحس

الرياضي الذي يستطيع استخدام ه في حياته العملية ولذلك البد من االهتمام بأساليب واستراتيجيات
تدريس الرياضيات في القرن الواحد والعشرين والتي تسهم في تنمية التفكير وربط ما يتم تعليمه

وتعلمه بالحياة (حمدان.)11:2115,
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لتعلم الرياضيات في صورة نشطة و فعالة ,هناك من المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها
عند تعلم الرياضيات و هي استخدام الطريقة العلمية في التفكير ,واحتواء المتعلمين في مواقف تعلم
نشطة تتمركز حولهم  ,ومساعدتهم على تكوين و تطوير أطر مفاهمية خاصة بهم ,ويشجع نقاشهم
وتفاعلهم معا ,ومساعدتهم على اكتساب الرياضيات كخبرات من خالل استراتيجيات متنوعة و
متباينة وشيقة في الوقت نفسه ,ومساعدتهم على إدراك الرياضيات في تتابع وتكامل أثناء عمليات

التعلم  ,تلك المبادئ التي يتضح فيها مدى االهتمام بالعالقة الوطيدة بين األنشطة وتنوعها
وممارستها وتعلم الرياضيات.
وان الهدف من تدريس الرياضيات هو تنمية العقل والتفكير من خالل مناهجها ,التي تجعل
المتعلم قاد ًار على اكتساب مهارة معالجة المعرفة والمعلومات ,وتحديد البيانات ومصادر الحصول
عليها وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها ,والتعرف إلى المناسب وغير المناسب منها ثم اكتساب مهارة

وضع الفروض واختبارها والتوصل إلى التعميمات وتخريج النتائج ,وكذلك لتمكنه من ممارسة
عمليات التفكير المختلفة من فهم ومالحظة وتحليل وتفسير وتفكير ناقد وحل للمشكالت,التعليمية

التي تساعده على التعلم وتنمية مهارات التفكير عندهم ,وقد ظهرت بعض مناحي التجديد في

مناهج الرياضيات وتعليمها ,حيث وظفت مواد إثرائية تتضمن نماذج من األسئلة ذات القدرة
التحصيلية المرتفعة والتركيز في التعليم على إكساب الطلبة مهارات التفكير ,وتنمية قدراتهم على
التأمل والتفكير واكتشاف العالقات ,وبدأ االهتمام بتطوير مناهج الرياضيات لتحقق من أهدافها
األساسية تنمية قدرة التفكير المنظم لدى الطلبة واالهتمام بتنشيط التفكير كمنتج تعليمي من نواتج

التعلم ولذا كان البد من إعطاء المتعلم الفرصة ليعمل بحرية ,بعد أن يوفر له المواد تعليمنا
المعاصر(دياب.)2111,

وتعتبر حل المسألة مهارة من مهارات الرياضيات حيث تؤدي إلى تعلم مفاهيم و معارف

جديدة وتوصل الفرد إلى المعنى الواقعي للمفهوم ,وذلك نتيجة الستخدامه للمهارات الحسابية التي
تتضمنها المسألة وتثير فضول المتعلم عند النجاح في حلها إلى التوصل إلى نجاح آخر في مسألة

أخرى وتطبيقه للمهارات في مواقف حياتية أخرى.

ورغم أن حل المسألة يعتبر مهارة من مهارات الرياضيات ,إال أن هذه المهارة تقسم إلى
عدة مهارات تسمى مهارات حل المسألة الرياضية ,والتي توجز في التدقيق في المسألة أثناء التفكير
بها ثم ربط المعلومات التي تحقق الحلول الصحيحة ,ومن ثم اشتقاق استراتيجيات للتعامل مع

المسألة الرياضية.

وحتى يتمكن المعلمون من تدريس مهارة حل المسألة بطريقة سهلة ومبسطة ,بحيث
يستطيع الطالب أن يتغلبوا على التجريد ,فال بد للمعلمين من استخدام طرق أكثر حيوية ونشاط
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بحيث تثير دافع الطالب للتعلم  ,مما وجه أنظار التربويين إلى استخدام استراتيجيات العلم النشط
في التدريس.
ويحدث التعلم النشط عندما يعطى الطالب الفرصة التخاذ عالقة أكثر فاعلية بمادة التعلم
وتشجيعهم على توليد المعرفة بدال من مجرد تلقيها في بيئة التعلم النشط يسهل المعلمون تعلم
الطالب بدالً من فرضه عليهم .واألكثر أهمية كي يكون الطالب نشطًا يتضمن انشغاله في المهام

التفكير األعلى مرتبة كالتحليل والتركيب والتقويم  ,ضمن هذا السياق  ,االستراتيجيات التي تروج
للتعلم النشط يمكن تعريفها بكونها النشاطات التعليمية التي تتضمن الطالب في عمل األشياء

والتفكير بشأن ما قاموا بعمله (بدوي.)315:2111,
لقد بينت نتائج األبحاث التربوية أن طريقة المحاضرة التقليدية التي يقدم فيها المعلم
المعارف وينصت المتعلمون خاللها إلى ما يقوله هي السائدة ,وبالتالي فهذه الطريقة ال تسهم في
تعلم حقيقي ,ونتيجة لذلك ظهرت دعوات متكررة إلى تطوير طرق تدريس تشرك المتعلم في تعلمه,

اء لمحاضرة أو لعرض بالحاسب ال يشكل بأي حال
فعملية إنصات المتعلمين في غرفة الصف سو ً
من األحوال تعلماً نشطاً ,وحتى يكون التعلم نشطًا ينبغي أن ينهمك المتعلمون في قراءة أو كتابة أو
مناقشة أو حل مشكلة تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي ,وبصورة أدق التعلم النشط هو الذي

يتطلب من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بما
يتعلمونه.
وستقوم الباحثة بإجراء هذه الدراسة نتيجة شكوى الطلبة من صعوبة الرياضيات وشكوى
أولياء األمور من تدني تحصيل أبنائهم ,والطرق التقليدية التي يتبعها المعلمون المعتمدة على
التجريد ,مما يزيد من صعوبة المادة وذلك لتجريب طرق جديدة وحديثة لتدريس الرياضيات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
"ما أثر توظيف بعض إستراتيجيات التعلم النشط " مسرحة المنهج ,اللعاب التربوية ,التعلم
التعاوني" في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع الساسي بمحافظة
غزة؟"
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و يتفرع من السؤال الرئيس السئلة الفرعية التالية:
 .1ما مهارات حل المسالة الرياضية المراد إكسابها لطالبات الصف الرابع األساسي ؟"
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة(  )1015≤ αبين متوسط درجات الطالبات
للمجموعة الضابطة في حل المسألة ومتوسط درجات أقرانهن في المجموعة التجريبية في

االختبار البعدي؟
 .3هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة(  )1015≤ αبين متوسط درجات الطالبات
في االختبار التطبيقي القبلي في حل المسألة ومتوسط درجاتهن في االختبار التطبيقي البعدي
لالختبار؟

 .4ما أثر توظيف إستراتيجيات التعلم النشط " مسرحة المنهج ,األلعاب التربوية ,التعلم التعاوني"
المستخدمة في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي؟
فرضيات الدراسة:
تنص فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة( )1015≤ αبين متوسط درجات طالبات
ل لمجموعة الضابطة في حل المسألة ومتوسط درجات أقرانهن في المجموعة التجريبية في
االختبار البعدي.
 ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة( )1015≤ αبين متوسطي درجات اختبار
مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات المجموعة التجريبية الالتي يتعلمن الرياضيات
باستخ دام إستراتيجيات التعلم النشط قبل وبعد تطبيق البرنامج.
 يوجد أثر للتدريس باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسالة
الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:
 قد تزود هذه الدراسة القائمين على المناهج با لتغذية الراجعة عن واقع مستوى تحصيل
الطلبة في مهارة حل المسألة الرياضية في ظل استخدام إستراتيجيات التعلم النشط.
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 قد تفيد المشرفين التربويين في مبحث الرياضيات من خالل لفت أنظارهم إلى ضرورة
تشجيع المعلمين على استخدام إستراتيجيات التعلم النشط وذلك أثناء إشرافهم على معلمي
الرياضيات.
 قد تفيد معلمي الرياضيات وذلك من خالل لفت أنظارهم إلى إستراتيجيات جديدة في تعلم
الرياضيات وذلك لجعل الموقف التعليمي أكثر فعالية ,وجعل حصة الرياضيات ذات معنى

للمتعلمين لتحقيق أكبر استفادة من المنهج.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1اقتراح بعض إ ستراتيجيات التعلم النشط والمناسبة لطالبات الصف الرابع األساسي في
تدريس الرياضيات وهي":مسرحة المنهج  ,األلعاب التربوية  ,التعلم التعاوني ".

 .2التعرف على أثر استخدام بعض إ ستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسألة
الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي.
حدود الدراسة:
سوف تقتصر الدراسة على النقاط التالية:
 )1تقتصر هذه الدراسة على عينة تجريبية وعينة ضابطة من طالبات الصف الرابع األساسي من
مدرسة غزة االبتدائية "ا".
 )2تقتصر هذه الدراسة على تدريس المعلومات الواردة في الوحدتين الثالثة والرابعة من كتاب
الرياضيات للصف الرابع األساسي (الجزء األول) طبعة 2111م ,و ازرة التربية والتعليم.
 )3مهارات حل المسألة الرياضية (تحديد المعطيات  ,تحديد المطلوب ,إيجاد طريقة الحل ,تنفيذ
الحل ) .

 )4بعض إستراتيجيات التعلم النشط (مسرحة المنهج  ,األلعاب التربوية  ,التعلم التعاوني) في
الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2112-2111م.

متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقل:بعض إستراتيجيات التعلم النشط.
 المتغير التابع:مهارات حل المسألة الرياضية.
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مصطلحات الدراسة:
وتتبنى الباحثة التعريفات اإلجرائية التالية:
 اإلستراتيجية:
هي الخطط التي يستخدمها المعلم من أجل مساعدة المتعلم على اكتساب خبرة في موضوع
معين ,بطريقة مخططة ومنظمة ومتسلسلة ,بحيث يحدد فيها الهدف النهائي من التعلم.
 التعلم النشط:
طريقة التعلم التي تتيح لطلبة المرحلة األساسية الدنيا الفرصة  ,ليكونوا فاعلين ؛ بالمشاركة
في تنفيذ األنشطة التي تشجعهم على التفكير ,والمناقشة  ,وابداء الرأي ,واإلصغاء الجيد ,
والقيام باألعمال الكتابية  ,والتعاون مع اآلخرين  ,وتتيح لهم المسؤولية في أن يعلموا أنفسهم
مع المتعلمين اآلخرين ؛ من خالل بيئة تعليمية تشجعهم على تعليم أنفسهم بالبحث عن

المعلومات من خالل القيام بمجم وعة من األنشطة المتاحة الفردية  ,أو الجماعية  ,والتي تعمل
على توسيع مداركهم .
 إستراتيجيات التعلم:
عبارة عن المبادئ واإلجراءات والعمليات المطلوبة لكي يحدث التعلم للفرد,ويتم تحديدها
بناءا على طبيعة الموقف التعليمي و الهدف منه,وخصائص ومستوى المتعلمين.
 إستراتيجيات التعلم النشط:
األساليب واإلجراءات التعليمية التي تتطلب من طالبات الصف الرابع األساسي التفكير و

التحدث والكتابة و تكملة أوراق العمل حول مهارات حل المسالة الرياضية و تضم إستراتيجيات
المسرح واأللعاب التربوية والتعلم التعاوني.
 المسرح التعليمي:
منظومة تربوية هادفة متكاملة من العالقات والتفاعالت له مدخال ته وخطواته  ,أو عملياته

ومخرجاته ويتضمن إعادة تنظيم المحتوي العلمي للمادة الدراسية وتشكيلها في مواقف وأنشطة
هادفة ممسرحة مع التركيز علي العناصر واألفكار المهمة المراد توصيلها لتحقيق األهداف
التربوية المنشودة معتمد علي عدة عناصر (المعلم –المتعلم –المادة الدراسية –بيئة التدريس)
يشكل فيها النشاط اللغوي وسيلة االتصال األساسية من أجل تقديم الحقائق  ,والمعارف ,

والمفاهيم  ,واالتجاهات  ,والقيم  ,والخبرات التعليمية للمتعلم داخل الفصل الدراسي لتحقيق النمو
المتكامل.
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 االلعاب التربوية:
نشاط تقوم فيه الطالبات باالستطالع واالستكشاف لألصوات واأللوان واألشكال وأحجام
وملمس األشياء وذلك من خالل بعدين أو ثالثة أبعاد ,حيث تظهر الطالبات قدراتهن المتنامية
على التخيل واإلنصات والمالحظة واالستخدام الواسع لألدوات والخامات وباقي المصادر وكل
ذلك للتعبير عن أفكارهن وللتواصل مع مشاعرهن ومع اآلخرين"

 التعلم التعاوني:

تعلم الطالباتمعًا من خالل تواجدهن في مجموعات صغيرة تضم المستويات التحصيلية

المختلفة ,من أجل تحقيق هدف محدد يتمثل في إنجاز المهام الرياضية ,بحيث تشعر كل طالبة
بأنها شريك فعال ومسؤول عن نجاح أو فشل المجموعة".

 المهارة:

تعرف المهارة بأنها القيام بعمل بسرعة و دقة و إتقان.
 المسألة الرياضية:
هي كل موقف جديد يواجه الفرد ويحتاج إلى حل يستدعي درجة عالية من التفكير ,وهذا الحل
جديدا.
تعلما
ً
ينتج َ
 حل المسألة الرياضية:
هي العملية أو الع مليات التي يقوم بها الفرد مستعينا بالمعلومات أو المهارات التي سبق له أن
تعلمها أو اكتسبها ليتغلب على موقف صعب غير مألوف له من قبل .
 مهارات حل المسألة الرياضية:
هي قدرة الطالبات على اجراء المسألة وتنظيم الحل من خالل تحليل المسألة وتحديد
معطياتها للتوصل الى ما هو مطلوب واختيار طريقة مناسبة للحل.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
 المقدمة. المسألة الرياضية. ماهية المسألة الرياضية. أهمية حل المسائل الرياضية. خصائص حل المسألة الرياضية. إرشادات للمعلمين لتنمية قدرة طالبهم على حل المسألة الرياضية. دور المعلم في عملية حل المسألة الحسابية. مسار افتراضي في حل المسألة الرياضية. خطوات حل المسألة الرياضية. التعلم النشط. مفهوم التعلم النشط. أهداف التعلم النشط. دور المعلم في التعلم النشط. دور الطالب في التعلم النشط. إستراتيجيات التعلم النشط.9

الفصل الثاني
اإلطار النظري
المقدمة:
الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر ,وبدون األعداد والدالئل الرياضية ,
فإننا لن نستطيع أن نحسم مسائل عديدة في حياتنا اليومية ,حيث تعد مادة الرياضيات من أهم
المواد الدراسية التي تدرس في المدارس وذلك لدورها الكبير في الحياة والرتباطها بمجاالت المعرفة

المختلفة ولما لها من إسهامات أساسية رئيسة في نهضة األمم ورقيها  ,لذلك نجد أن جميع األجهزة
التربوية التزمت باالهتمام بمناهج الرياضيات المدرسية ومحتواها وبالصعوبات التي تعيق تعلمها في
المراحل الدراسية المختلفة.
لقد ارتبطت درجة التطور الحضاري للمجتمع بعالقة طردية ,بدرجة نمو وازدهار العلوم

الرياضية  ,فإذا كان هناك مجتمع متقدم حضاريًا ,فسيكون على درجة عالية من التقدم الرياضي,
فعلم الرياضيات يعد من العلوم التي لها تعامل متبادل مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة,

حيث ساهمت الرياضيات في اندالع هذه الثورة ,كما أنها بدورها تأثرت بها حيث استجابت لها في

شكل فروع رياضية جديدة ,نشأت لمقابلة احتياجات التكنولوجيا المعاصرة )رصرص .)2: 2118 ,
إن الرياضيات بذاتها علم حي ,يتطور ويتجدد يومًا بعد يوم كغيره من العلوم األخرى,

فالرياضيات الحديثة لم تأت من فراغ ,بل جاءت نتيجة طفرة في التطور الفكري والعلمي المستمرين

للهيكلة الرياضية (عفانة.)3 :1995 ,

فقد أصبحت الرياضيات الرفيق الوفي لإلنسان ,والمساعد له منذ بداية وجود البشرية على
األرض ,فعندما أراد اإلنسان في البداية اإلجابة على أسئلة مثل " :كم عدد؟ " ",ما حجم؟"...إلخ,
اخترع علم الحساب  ,وبعد ذلك تم ابتكار علم الجبر لتسهيل العمليات الحسابية .وأمام القياسات

واألشكال تم ابتكار علم الهندسة ,وظهر علم حساب المثلثات عندما أراد اإلنسان تحديد موقع
الجبال العالية والنجوم.

إن معرفة هذه المادة نشأت وتطورت عندما شعر اإلنسان بالحاجة إليها  ,والرياضيات

ضرورية في التخطيط الطويل للحياة  ,وأيضًا التخطيط اليومي ألي فرد ,والتقريب الرياضي

ضروري ألي عملية  ,فإذا أراد أي شخص أن يبلغ العلو في حياته ,فيجب عليه أال يفشل في
فكل له اهتمام يومي بالرياضيات,
االقتناع بدور الرياضيات في حياته ,بدءًا من المواطن العاديَ ,
فالرياضيات مالزمة بعمق للظاهرة الطبيعي  ,فهي التي ساعدتنا في الوصول للقمر ومهدت
الطريق لحل الكثير من أسرار الطبيعة.
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الرياضيات ضرورية لفهم الفروع األخرى في المعرفة ,فكلها تعتمد على الرياضيات بطريق
أو بآخر ,وليس هناك علم أو فن أو تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحًا له ,وان ضبط واتقان

أي علم أو فن آخر يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي ينتفع بها (األمين.)169 :2111 ,

فمع تعاظم الدور الحضاري والمنفعي الذي تقوم به الرياضيات في مجاالت المعرفة

المعاصرة ,وأوجه التقدم في العلم والتكنولوجيا يصبح من األهمية بمكان أن نعد أطفالنا -كل
أطفالنا – إعداداً قويًا وذكيًا في الرياضيات  ,من حيث تكوين الحس الرياضي وادراك مفاهيم
الرياضيات واتقان مهاراتها في سياقات مجتمعية ,وفي مواقف واقعية  ,وفي أطر قيمية....فعلى مر

العصور كان السعي نحو الجودة في تعليم وتعلم الرياضيات من خالل نظريات ومبادرات متجددة.

ففي نصف القرن الماضي  ,جاءت حركة األهداف السلوكية تؤكد في شكل أفعال إجرائية يمكن
قياسها ,تال ذلك حركة نواتج التعلم التي اهتمت بضرورة وجود نظرة استباقية لعوائد ونواتج العملية

التعليمية في نهاية المطاف ,ثم انتشرت منذ أواخر الثمانينات ثقافة المعايير ,وتسابقت المؤسسات
التربوية في دول مختلفة في وضع معايير لما يجب أن يعرفه المتعلم من رياضيات  ,وما ينبغي أن
يقدر على القيام به من خاللها ....وذلك منذ بداية طفولته وفي مسيرة مراحل نموه ومراحل تعليمه
وتعلمه حتى تخرجه (عبيد.)13: 2114,

"وتمثل معايير الرياضيات المدرسية حجر الزاوية لما يسمى" إعادة الصياغة "في كيفية

تعلم الرياضيات وتعليمها ,وتقديمها عبر مراحل الدراسة المختلفة ,إضافة إلى ما تقترحه من قواعد
لمنهاج رياضي متزن ,يسلط الضوء على األفكار الرياضية واإلجراءات"
).(Zollman & mason; 1992:359

بعدم حصرها في حدود ثقافية أو جغرافية أو لغوية  ,ولعل مناشدة المجلس القومي
لمعلمي الرياضيات) ,(NCTMأضفي عليها مزيدًا من األلق واألهمية  ,فالدعوة صريحة
بأنه" يجب أن أال تبرز ثمة معوقات أو محددات لغوية  ,أو ثقافية  ,تحد  ,أو تعوق دون

توظيف هذه المعايير في محتوى مناهج الرياضيات المدرسية  ,كما يجب أن تتاح الفرصة لكل
الطلبة بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم أن يدرسوا ما تقدمه مناهج رياضية  ,تقوم في أساسها على هذه
المعايير). (Helman& Buchanan ;1997

وال عجب أن تمثل هذه المعايير الجودة ؛ وذلك لما تتسم به من سعة األفق  ,ودقة البناء ,

وبراعة التصميم  ,وما تتسم به من الواقعية والعملية.إن المجتمعات المعاصرة تحرص على تطوير
نظمها التعليمية  ,وتحقيق أعلى درجات الجودة في المخرج التعليمي  ,وقد أًصبحت قضية جودة

التعليم موضوع اهتمام المعنيين بالتعليم على الصعيدين  :اإلقليمي  ,والعالمي ,حيث يرى الكثيرون
أن السبيل لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين تتمثل في رفع جودة نوعية التعليم وتحسين
مخرجاته(أبو دف والوصيفي.)13: 2118,
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إن عملية بناء المنهاج ليست بالعملية العفوية  ,كما أنها ليست بالعملية الفردية ,ولكنها
عملية لها أصولها ومصادرها ,وتستقي البيانات والمعلومات منها ,وتعتمد على مدى الكفاءة في
بحث الصالت بين مكونات المنهج ,وما يجري بينها من عمليات مركبة ,ولعل الفرق بين الدول
المتقدمة والدول النامية ,أن األولى تجري على أسس علمية ووفق معايير موضوعية  ,والثانية تقوم
على أساس االرتجال والشكلية ,وكساء القديم بثوب جديد عصري.

كما أن عملية بناء منهاج ناجح يتبعها عمليات التطوير والتحسين ,وحيث إن الكتب
والمقررات تمثل الصورة الملموسة ,للمنهاج وتعالج القضايا المختلفة  ,لذا فإن تطوير المنهاج ال يتم
إال عن طريق تطوير الكتب المدرسية من خالل تقويمها ,والتعرف على مدى تحقيق ما حدد لها
من أهداف.
إن عملية تطوير المناهج تعتمد على العمليات الحيوية والمستمرة في النظام التربوي ,وعادة

تجري هذه العمليات عند حدوث تغيرات جوهرية في المجتمع ,تستدعي إعادة النظر في كل ما هو
موجود سواء في المناهج الدراسية أو غيرها ,وهي عملية معقدة تحتاج حشد الكثير من الطاقات
البشرية ,والكوادر المدربة ,والقادرة على التطوير ,كما تحتاج إلى اإلمكانات المادية الالزمة إلجراء
التطوير ,وعلى الرغم من كثرة الكتابات النظرية حول تطوير المناهج ,إال أنه لوحظ أن هناك

قصو اًر  ,فيما يمكن وصفه  ,ب" التوازن "بين الدراسات النظرية من ناحية ,والدراسات الميدانية من

ناحية أخرى ,على الرغم من أن الحاجة إلى تقويم المناهج وتطويرها تنبعث من مشكالت ميدانية
في األصل ,ويحتاج العاملون في هذا الميدان إلى بيانات من مصادر عديدة  ,وهذا يعني أن

عملية التطوير ليست عملية فردية ,ولكنها عملية جماعية تعاونية علمية ,تستند أساسًا على توافر

الخبراء الذين يعملون في ظل فلسفة تربوية واضحة المعالم( عفانة والزعانين.)43 : 2111 ,

ومن الجدير ذكره  ,إن االهتمام بالعملية التربوية في فلسطين والسعي إلى تطويرها

واصالحها مطلب أساسي سعت له و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية منذ تأسيسها عام  1994م
,وبذلت جهودًا حثيثة نحو االهتمام بتحسين مدخالت وعمليات ومخرجات النظام التعليمي  ,األمر
اح متعددة  ,وفي مقدمتها
الذي استعدى تبني مفهوم الجودة الشاملة في القطاع التربوي من نو ٍ

المنهاج الدراسي  ,الذي يعكس مستوى جودة النظام التربوي  ,الذي ال يتأتى تطويره إال بتطوير

الكتاب المدرسي الذي يشكل الوعاء الحاوي للمنهاج بين دفتيه (خليفة و شبالق .)92: 2118,

نظ ًار لألهمية الكبيرة التي يحتلها الكتاب المدرسي  ,كونه يرتبط بالمنهج ارتباطًا وثيقًا ,

حيث إن الكتاب المدرسي في عالمنا المعاصر  ,لم يعد مجرد وسيلة من وسائل التعليم فحسب ,

وانما هو أداة من أدوات التعليم في عصر لم يكن للعلم فيه حدود معينة وآفاق محدودة ,وانما هو
عصر قد اتسم بتفجر المعرفة وانتشارها  ,ويقدمها في كل مجال من مجاالت الحياة  ,األمر الذي
جعل من الكتاب المدرسي ومادته المقروءة ركيزة أساسية من ركائز التقدم والتطور في أي مجتمع
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من المجتمعات ,ومهما تعددت البدائل عن الكتاب المدرسي ,وما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم من
وسائل منافسة ,فسوف يظل للكتاب مكانته وقيمته ,بحكم مميزاته وخصائصه التي يتمتع بها( .أبو
عميرة)224: 1996,
لقد شهدت السنوات األخيرة تغي ًار كبي ًار في دور الكتاب المدرسي ,فقد عدته التربية التقليدية

"المنهاج " ,وهو في الوقت نفسه مصد اًر للمعرفة ,وأن الهدف الرئيس للتعلم هو إدراك تلك المعرفة

الموجودة بداخله) .نشوان.)71: 1991,

فنتيجة للتغير في مفهوم المنهاج وانتشار الوسائل التعليمية التعلمية ,واالنفجار المعرفي

والثقافي ,تغيرت النظرة إلى الكتاب المدرسي ,فهو في ظل التربية الحديثة أحد مصادر التعلم,
فالعملية التربوية تعتمد على دعائم كثيرة منها :المنهاج ,والكتاب ,والمعلم ,والمتعلم ,والجهاز

اإلداري ,والمناخ العام الذي تجرى فيه العملية التربوية ,و يمثل الكتاب المدرسي ملتقى العناصر

الفاعلة ,والمحور األساسي في هذه الدعائم).المليص)112: 1991 ,

كما بينت دائرة المعارف البريطانية أن الكتاب المدرسي يعد حافظًا للمعرفة ووسيلة اتصال

منفردة ,كما أنه وسيلة توصل للمعرفة ,حيث يستطيع القارئ الماهر أن يلم في ساعة واحدة أكثر
مما يستطيعه مستمع لمدة أربع ساعات( .مقاط.) 1211: 2116 ,
المسألة الرياضية:

يواجه اإلنسان في عصرنا الحالي العديد من المشكالت التي تؤثر على مجرى حياته,
ولذلك أصبحت مقدرة اإلنسان على حل المشكالت من األمور الجديرة باالهتمام  ,ولهذا فهناك
قادر على صنع الحلول المناسبة
توجهات كبيرة لتدريب اإلنسان على مواجهة مشكالته ليصبح ًا
واتخاذ الق اررات السليمة  ,وأصبحت المناهج الدراسية تهتم في هذا المجال ,ولعل الرياضيات من
المواد الدراسية المهمة في هذا المجال حيث إنها تصاحب الطالب منذ دخوله المدرسة حتى يتخرج
منها  ,ومنهاج الرياضيات يشتمل على العديد من المسائل الرياضية التي هي بمثابة تدريب على
كثير في دراسة وتحليل أساليب
حل المشكالت ,وقد اهتم العاملون في مجال تدريس الرياضيات ًا
حل المسألة الرياضية  ,ومنهم من يعتقد أن القدرة على حل المسألة الرياضية هي من أهم

مباشر بالطريقة
ًا
المهارات التي يجب أن يتقنها الفرد  ,ذلك ألن حل المسألة الرياضية يرتبط ارتباطًا
العلمية أي بأسلوب حل المشكالت,إن القدرة على حل المسألة تبقى أهم حصيلة في تعلم

الرياضيات  ,وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسات في هذا الحقل تتسم بالفوضى والتعقيد(ياسين ,
 )136 : 1974ولذلك فإن الخوض في هذا الموضوع لهو الجدير باالهتمام  ,على الرغم من

تشابك محاوره واتساعه.

ماهية المسألة الرياضية:
هناك عدة تعريفات للمسألة تتشابه في معظمها حيث تم تعريفها في جامعة القدس المفتوحة,
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تعقيدا من التمرين إذ ال يمكنه حلها بالتطبيق المباشر
(  (338:1995هي المهمة األكثر
ً
باستخدام واحد أو أكثر من الخوارزميات الحسابية ,بل يستدعي حلها درجة عالية من اإلبداع من
طرف الشخص الذي يحلها.
كما عرفها النمراوي(:)2114إنها مشكلة تواجه الفرد وبحاجة إلى حل أو سؤال بحاجة إلى

ومميز يواجه الفرد ,وال يكون عند الفرد حل
ًا
جديدا
جواب ,وفي كلتا الحالتين تكون المسألة موقفًا
ً
جاهز في حينه.

وعرفها سالمة( )72:2113هي موقف جديد و مميز يواجه الطالب وال يكون لهذا الموقف

حال جاه از عند هذا الطالب في حينه  ,والشائع أن المسألة تتكون من سؤال يحتاج إلى إجابة علما
بان ليس كل سؤال يحتاج إلى إجابة هو مسألة.
وعرفها أبو زينة (  )46:1995هي موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له التلميذ ,

ويتطلب حله استخدام المعلومات الرياضية السابقة  ,ومن الضروري أن تكون المسائل التي
يتعرض لها التلميذ متنوعة وشاملة لمواقف حياتية تستخدم المعرفة الرياضية المكتسبة.

وهناك من يرى أنها موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض له الفرد فيفكر في حله  ,حيث
ليس له حل جاهز حمام وعساف (  ) 2116ومن خالل التعريفات السابقة توصلت الباحثة إلى
التعريف التالي:

هي كل موقف جديد يواجه الفرد ويحتاج إلى حل يستدعي درجة عالية من التفكير,وهذا
جديدا.
تعلما
ً
الحل ينتج َ
وهناك شروط للمسألة الرياضية(عفانة :)2112 ,
 تظهر المسألة معلومات وهدفًا تكون اإلجابة عليه معتمدة على تلك المعلومات. أن يكون هدف المسألة قابال للتحقيق. -أن يكون حل المسألة غير جاهز في ذاكرة الفرد.

أهمية حل المسائل الرياضية( منتديات التربية والتعليم:)2116 ,
 حل المسألة وسيلة ذات معنى للتدريب على المهارات الحسابية واكسابها معنى وتنويعها.ووضوحا لدى المتعلم.
 من خالل المسائل تكتسب المفاهيم المتعلمة معنىً
 عن طريق حل المسائل يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة. تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة التي يمكن أن تنتقل إلى مواقف أخرى. حل المسألة الرياضية وسيلة إلثارة الفضول الفكري وحب االستقالل. استخدام مسائل رياضية مناسبة تحفز الطلبة على التعلم واثارة الدافعية لديهم لزيادةنشاطهم.
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وقد أشار جونسون ورايزانج إلى أن أهمية حل المسالة تكمن في أنها) أبو لوم :)211٢ ,
 .1وسيلة تدريب على المهارات الحسابية.
 .2وسيلة الكتساب الحقائق والمفاهيم والتعميمات المستلمة.
 .3تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.
 .4تنمية قدرة الطلبة على التفكير.

 .5وسيلة إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع.
 .6وسيلة للتعلم واثارة الدافعية لديهم.
 .8تنقل أثر التعلم إلى أوضاع ومواقف جديدة.
 .7تساعد على اكتشاف معارف جديدة

خصائص حل المسألةالرياضية (عفانه:)91 :1996,
 إستراتيجية الحل يمكن تعلمها خالل التطبيق باستمرار لها. -ليس هناك إستراتيجية مثالية للحل.

 تعلم العديد من اإلستراتيجيات في الحل فرصة الختيار اإلستراتيجية المالئمة. يرتبط مستوى نمو التالميذ بقدرته على اإلنجاز في حل المسائل الرياضية. -تتحسن مهارات المتعلم في الحل من خالل ارتباط تلك المهارات بالمنهاج

إرشادات للمعلمين لتنمية قدرة طالبهم على حل المسألة الرياضية(الغي :)83-82, 1995:
 تعويد الطالب على قراءة المسألة قراءة واعية واجادة صياغتيها بكتاباتهم  ,ومحاولةتوضيحها بالرسومات.
 ال تتوقع من جميع الطالب القدرة على حل المشكالت. -الطالب يجلسون بطرق مختلفة.

 تحضير مسائل متنوعة متدرجة في الصعوبة. عندما يخطئ الطالب يجب معرفة سبب الخطأ قبل تصحيحه. التأكد من فهم الطالب للمفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية الالزمة في الحل. -صياغة المسألة على شكل قصة.

 مراعاة بيئة الطالب ومحيطه عند تحضير المسائل. -تدرب الطالب على فهم المسألة والبحث عن الحل.

 محاولة البدء بما لدى الطالب من معلومات ثم يبنى عليها ويطورها. تعويد الطالب على تقويم الخطة من ناحية حسابية ومنطقية.دور المعلم في عملية حل المسألة الحسابية:
أن يثير دوافع تالميذه نحو التحليل ,ويشجعهم على القراءة الواعية الشاملة ,وأن يشجعهم على
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قراءة المسألة أكثر من مرة ؛إذا لزم األمر ,وأن يعبروا عن المسألة بطريقتهم  ,وعليه أن
يشجعهم على وضع فرصة الفرد من العمل؛ بغض النظر عن صحتها أو خطئها ,وعلى المدرس
أال يبعد عن التفكير المنظم خطوة خطوة في مرحلة فرض الفروض ,بل يدع األفكار تنطلق على
سجيتها مع إعطاء سبب لكل خطوة (مجلة المعلم  )2116 ,كما يمكن تنمية قدرة الطالب على حل

المسائل من خالل ما يلي) ياسين:(141- 141 ,1974 :

 مساعدة الطالب على التكيف مع المسائل أي معرفة موقع المسألة من معارف الطالب . تشجيع الطالب على استحضار المزيد من المادة الفكرية والمعلومات. -مساعدة الطالب على التثبت بنموذج حل مسائل.

 تشجيع الطالب على حل المسألة بأكثر من طريقة. مساعدة الطالب على تحسين قدراتهم في اختيار الفرضيات وتشجيعهم على االستفسار.جيدا.
 -تفهم المسألة ً

 تحديد األهداف األساسية والفرعية الخاصة بالمسألة. استعادة المعلومات المناسبة للمسألة من الذاكرة. -التفكير في اإلجراءات المناسبة.

 استخدام اإلجراءات بدقة ثم التحقق من صحة خطوات الحل حتى النهاية.ومن الجدير بالتربويين أن يراعوا وجود بعض العوامل التي تؤثر في عملية حل المسألة منها(محمد
الصادق :)244,2111:

 طريقة التقديم والعرض. استيعاب المسألة وفهمها. -الكفاءة في اللغة.

 االتجاه نحو التفاعل مع المسألة. معتقدات التالميذ نحو قدرتهم على الحل. الفروق الفردية واألسلوب المعرفي والقدرات العقلية. -الخلفية المعرفية.

 ضعف حصيلة الطالب من الخطط والمقترحات العامة المساعدة في اكتشاف الحل. العمليات االنفعالية والدافع والملل والقلق والالمباالة. -مستوى النمو.

قد تثار عالمات استفهام كثيرة عند طرح موضوع المسألة الرياضية  ,لما يحيط بهذا الموضوع
من غموض وجمود وتعقيد  ,ومن خالل الحديث في هذا المضمار ترى الباحثة أن صفة التعقيد قد
تكون غالبة على هذا الموضوع بالنسبة للمعلم والطالب على حد سواء كل حسب اهتماماته  ,وقد
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يرجع هذا التعقيد والجمود إلى عدة عوامل منها تحتاج مجموعة من المهارات في حلها  ,ومنها ما
يحتاج إلى مستوى عال من القدرات العقلية  ,وهذه اإلمكانيات غير متوفرة بنفس القدر عند جميع
موضوعا
الطلبة  ,وقد يكون هذا أحد األسباب التي جعلت الباحثة تختار هذا الموضوع ليكون
ً
لدراستها  ,لتكون محاولة متواضعة منها لمحاولة كشف جزء من الغموض المحيط بالمسألة

الرياضية  ,وفك القليل من التعقيد.

من هنا يبرز دور المعلم في محاولة جادة ومتميزة منه للتغلب على هذه الصعوبات ,وايجاد
الحلول الممكنة للتغلب عليها ؛ بحيث يستطيع إكساب الطلبة مهارات حل المسألة الرياضية ؛لما

لها من أهمية في الحياة العملية حيث تدربه على حل المشكالت التي قد تواجهه في حياته وخاصة
في العصر الحالي الزاخر بالمشكالت.

مسار افتراضي في حل المسألة الرياضية:
قد يكون جوهرًيا طرح التساؤالت  :كيف يحل الفرد مسألة ما ؟وما هي أساليب التفكير التي
يتبعها خالل عمله ؟ وهل يمكن وصف العمليات العقلية الخاصة بالحل؟
أحدا لم يستطع اإلجابة على أي من هذه األسئلة بصورة علمية  ,هناك
وفي الحقيقة فإن ً
فقط تصورات أو افتراضات ليس إال  ,أما اإلجابات العلمية فال تزال بعيدة عن متناولنا  ,ويعزى
ذلك إلى وجهة النظر ا لتي ترى بأن العمليات العقلية للفرد هي عمليات ذات خصوصية متحفظة
جدا  ,وهي ال تسمح ألحد بسبر أغوارها (ياسين :)141:1974 ,
ً
خطوات لحل المسألة الرياضية:
يحدد هندام وجابر مجموعة من الخطوات التي يمكن استخدامها في حل المسألة في الكتب

الدراسية( هندام؛جابر :)228:1996 ,
اقر المسألة .
 .1أ
.2حدد ما بها من بيانات .

.3حدد المطلوب إيجاده أو البحث عنه .
 .4حدد العمليات الضرورية التي تستخدم ما يتوفر في المسألة من بيانات للتوصل إلى الحل .
.5حل المسألة .
.6راجع المسألة .
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ويمكن تحديد تلك الخطوات في أربعة خطوات كما يلي(مجلة المعلم:)211٢ ,
 .1قراءة المسألة وفهمها .
 .2ابتكار خطة للحل .
 .3تنفيذ الحل .
 .4مراجعة الحل .
اسعا وهناك استراتجيات مشتقة منها
كما القت إستراتيجية بوليا في حل المسألة قبوال و ً
إستراتيجية كرويك ودونيك وخطواتها (منتديات التربية والتعليم :)211٢ ,
.1قراءة المسألة وفهمها:وتتمثل في إبراز الكلمات الرئيسة ,ووصف الموقف وتحديد المعطيات
والمطلوب.
.2مرحلة االستكشاف  :يتم فيها تنظيم المعلومات المتوفرة بجدول أو رسم تخطيطي أو عمل نموذج.
.3اختيار إستراتيجية الحل :اكتشاف النمط ,وتخمين الحل .
.4تنفيذ الحل.
.5مراجعة الحل وتوسيع مجاله  :أي ا لتحقق من الجواب  ,ومناقشة الحل ,ومالحظة أي تغييرات
يمكن إجراؤها في المسألة .
بينما يشير إبراهيم أن المدرس يستطيع أن يساعد تالميذه في اكتشاف حلول المسائل عن طريق
الخطوات التالية (إبراهيم :)21١ -21٢: 3١٩١ ,
 -1فهم أبعاد المشكلة .
وذلك عن طريق :
قراءة المشكلة وتحديد المعلومات المعطاة وتحديد المجهول المطلوب وتحديد العالقات والشروط
المكونة للمشكلة ,ثم رسم شكل تخطيطي للمشكلة ,وتحليل عناصر الموقف وشروطه .
 -2وضع خطة الحل :
هناك توجيهات تساعد في التفكير لوضع خطة للحل عن طريق :إيجاد صلة بين المعطيات
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بالمجهول المطلوب .
 استدعاء المواقف ذات الصلة بالموقف الحالي .

 التفكير في وضع خطة لحل المشكلة عندما ال تتوافر مشكالت على نفس النمط وذلك
عن طريق :
 التعرف على بعض المفاهيم التي تفيد في الحل ومن ثم استخدامها .
 التفكير في مشكلة مألوفة بها مجهول مشابه .
 الرجوع إلى مشكلة مماثلة سبق حلها واالستفادة من الفكرة .

 قراءة المشكلة مرة أخرى ومحاولة التحليل للعناصر مرة أخرى .
 إذا لم يتم التوصل إلى مشكلة بسيطة ينبغي الرجوع إلى مشكلة أخرى أبسط منها .
 تحديد العالقات الالزمة إلنجاز الحل .
 -3تنفيذ خطة الحل :
تنفيذ مجموعة العمليات التي يجب القيام بها بما يتطلب ذلك بعض العمليات الحسابية والجبرية .
 -4التحقق من صحة الحل :
ينبغي مراجعة الحل للوقوف على مدى اإلفادة الكاملة لجميع عناصر المشكلة  ,ومدى معقوليته.
وقد قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدتى الضرب و القسمة من كتاب الصف الرابع االساسي لو ازرة

التربية والتعليم  ,وبعد عقد ورشة عمل مع مجموعة من مدرسي الرياضيات  ,فقد توصلت الباحثة
الى مهارات حل المسألة الرياضية المراد تنميتها من خالل هذه الدراسة وهي كالتالي:
 تحديد المعطيات
 تحديد المطلوب
 إيجاد طريقة الحل
 تنفيذ الحل

بعض السئلة الهامة التي تتصل بحل المسألة :
• هل يعلم المدرس تالميذه استخدام كلمات معينة في المسألة واالستدالل من األرقام على طرق
حل المسألة ؟ يجب االنتباه إلى أن االعتماد على مثل هذه العالمات ضار ومفيد  ,ولذلك يجب
التدرب على التفسير و التفكير في المسألة.
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 هل من الواجب اشتمال المسألة على بيانات زائدة  ,وهل من المقبول عدم اشتمالها علىبيانات الزمة لحلها ؟ هناك من يرى أن هذا النوع من المسائل يفيد في التفكير التحليلي
,وعدم استخدام جميع األرقام للحل  ,ولكن ينبغي عدم إبالغ التالميذ بصفات هذه المسائل.
شفويا ؟ هناك من يرى أن هذا أسلوب ذو قيمة في
 هل من الواجب تأكيد حل المسائلً
تحسين القدرة على حل المسائل عامة.
 هل ينبغي على التلميذ أن يحل المسألة بناء على نوعها؟يتوقف هذا على الهدف من دراسة المسألة(هندام؛جابر:)21٢,21٩ :3١١٢ ,
يتضح من خالل هذا المحور ؛أن تدريس المسألة الرياضية احتل مكانة هائلة في مجال
تدريس الرياضيات  ,واهتم المختصون في هذا المجال بشكل واضح بدراسة المسألة الرياضية,
وتحليل أساليب لحلها وايجاد استراتيجيات خاصة بحلها  ,ولعل هذا االهتمام نبع من ارتباط حل
المسألة الرياضية بأسلوب حل المشكالت  ,الذي قد يفيد المتعلم في حياته العملية وواقعه .
يمتاز ت دريس المسألة الرياضية بكثرة التعقيد لتداخل العوامل المؤثرة فيه,ولذلك قد يكون
الخوض في هذا المجال مهما اتسع غير ٍ
كاف لتغطية جميع جوانبه  ,ولكن من الجدير باالهتمام ,
بالنسبة للمعلمين اتباع إرشادات معينة في تنمية قدرات الطالب في حل المسألة الرياضية ,وكذلك
محا ولة زرع الثقة لدى الطلبة على قدرتهم على حل المسألة الرياضية ,ومساعدتهم على إيجاد
استراتيجيات وأنماط واقتراحات متعددة في حل المسألة الرياضية ,وتنمية مهارات حل المسألة مع
مراعاة مستوى النمو لديهم ,ألن إكسابهم مهارات في حل المسألة الرياضية له أهمية وفوائد ال
يمكن تجاهلها  ,كما أنه من المحبذ للمعلم مراعاة أن تكون المسألة الرياضية متمتعة بشروط معينة

بحيث تصبح مالئمة لما وضعت من أجله,فالمسألة الرياضية ليست بسيطة أو سهلة التحقيق أو
الحل  ,بل يكتنفها الغموض ,واذا لم تكن كذلك فإنها ال تعتبر مسألة,ولعل من المهم امتالك المعلم
للكفاءة الذاتية في حل المسألة الرياضية ,حتى يستطيع نقل هذه الكفاءة إلى طالبه و استخدام

االستراتيجيات المناسبة لحل المسألة و يعتبر التعلم النشط من اإلستراتيجيات الحديثة في التعليم
التي تفعل المتعلم بشكل يترك أث ار كبي ار للتعلم في نفسه ويساعده على التعلم بطريقة سهلة وسلسة .
التعلم النشط:
في ظل التطور المعرفي ,والنظريات التربوية ,تأتي أساليب التدريس الحديثة ,والتي تعتبر
المتعلم محور العملية التعليمية على غرار ما تقوم عليه األساليب التقليدية .وفي التسعينات من
يفعل عمليتي التعليم والتعلم ,وينشط المتعلم ويجعله يشارك
القرن الماضي أتى التعلم النشط والذي َ
بفعالية؛ إال أن أكثر ما يؤثر في سير عملية التعلم أن يعمل الطالب ويفكر فيما يعمله ,حتى
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يستطيع اتخاذ الق اررات والقيام باإلجراءات الالزمة للتغيير والتطوير والتقويم ,وتتمثل الغاية من
التعلم النشط بمساعدة المتعلمين على اكتساب مجموعة من المهارات والمعارف واالتجاهات
والمبادئ والقيم ,إضافة إلى تطوير استراتيجيات التعلم الحديثة التي تمكن الطالب من االستقاللية
في التعلم وقدرته على حل مشاكله الحياتية واتخاذ الق اررات وتحمل مسؤوليتها(عزازي. (2118 ,
مفهوم التعلم النشط:

لقد عرف أهل التربية واالختصاص التعلم النشط ,بالكثير من التعريفات ,والتي ربما تباينت
واختلفت في تناولها لمفهوم التعلم النشط بين الدقة في الوصف واالختصار في العبارة أو العمومية
والتفصيل في العبارة ,ولكن الشيء المشترك بين كل تلك التعريفات والنظرات المختلفة للتعلم النشط
هو التأكيد على أهمية مثل هذا النوع من التعلم للعملية التعليمية والتعلمية ,وخاصة في هذا الزمن
الذي تدفقت فيه المعرفة والمعلومات بشكل يصعب اإلحاطة به مما يجعل السبيل الوحيد للتعامل
معها هو إيجاد نوع من التعلم كالتعلم النشط الذي يعطي األسس والقواعد في التعامل مع تلك

المعرفة والمعلومات وحسن االختيار والتوظيف الفعال للمعلومات.

لقد بينت نتائج األبحاث التربوية أن طريقة المحاضرة التقليدية التي يقدم فيها المعلم المعارف
وينصت المتعلمون خاللها إلى ما يقوله هي السائدة ,وبالتالي فهذه الطريقة ال تسهم في تعلم
حقيق ي ,ونتيجة لذلك ظهرت دعوات متكررة إلى تطوير طرق تدريس تشرك المتعلم في تعلمه,
اء لمحاضرة أو لعرض بالحاسب ال يشكل بأي حال
فعملية إنصات المتعلمين في غرفة الصف سو ً
من األحوال تعلمًا نشطًا ,وحتى يكون التعلم نشطًا ينبغي أن ينهمك المتعلمون في قراءة أو كتابة أو

مناق شة أو حل مشكلة تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي ,وبصورة أدق التعلم النشط هو الذي
يتطلب من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بما

يتعلمونه ,ومن هنا يمكن تعريف التعلم النشط بأنه " طريقة تدريس تشرك المتعلمين في عمل أشياء
تجبرهم على التفكير فيما يتعلمونه (الحسين 2118 ,م).

وتعرفه كوجك وآخرون ( " )152:2117بأنه فلسفة تربوية تعتمد علي ايجابية المتعلم في

الموقف التعليمي و تشمل جميع الممارسات التربوية اإلجراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل
دور المتعلم و تعظيمه حيث يتم التعلم والبحث والتجريب واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول
على المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات وهو تعلم قائم على األنشطة التعليمية

المختلفة التي يمارسها المتعلم وينتج عنها السلوكيات المستهدفة التي تعتمد على مشاركة المتعلم
الفاعلة وااليجابية في الموقف التعليمي التعلمي"
ويشير سعادة ,وآخرون (  ) 33 : 2116إلى أن التعلم النشط "طريقة تعلم وتعليم في آن
واحد ,يشترك فيها الطالب بأنشطة متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي
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والتحليل السليم لمادة الدراسة ,حيث يتشارك المتعلمون في اآلراء بوجود المعلم الميسر لعملية التعلم
مما يدفعهم نحو تحقيق أهداف التعلم" .
وتشير علي (  2116م) بأن التعلم النشط هو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في
عددا من الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تؤدي إلى
الموقف التعليمي ,وتتضمن ً
تفعيل دور المتعلم ,بحي ث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب ,ومن ثم يتوصل المتعلم
للمعلومة عن طريق االعتماد على نفسه ,وكذلك في اكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات,

فهو ال يركز على الحفظ والتلقين وانما على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل

الجماعي والتعلم التعاوني .ومن هنا فالتركيز في التعلم النشط ال يكون على اكتساب المعلومات
وانما على الطريق واألسلوب الذي يكتسب الطالب المعلومات والمهارات والقيم التي يكتسبها أثناء

حصوله على المعلومات ,فالتعلم النشط هو تعلم قائم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم

وال تي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على مشاركة المتعلم الفاعلة واإليجابية في الموقف التعليمي
التعلمي.

ويعرفه أحمد (  ) 65 : 2118بأنه ذلك التعلم الذي يجعل الطالب يشارك في الموقف

التعليمي بفاعلية ونشاط ,من خالل ما يقوم به من بحث وقراءة وكتابة تقارير تحت إشراف وتوجيه
المعلم.
يعرفه عصر(  ) 369 : 2112بأنه " ذلك التعلم الذي يوفر للطالب في المدرسة األنشطة

التعليمية المتنوعة ,والخاصة بكل طالب ,وخبرات تعلم مفتوحة النهاية وغير محددة سلفًا ,ويكون
دور الطالب دور المشارك بفاعلية ونشاط ,ويستطيع أن يكون خبرات تعليمية مناسبة"

إن التعلم النشط هو طريقة من طرق التدريس الحديثة نسبيًا والتي ظهرت كردة فعل لطريقة

المحاضرة أو لطرق التدريس المتمركزة حول المعلم ,وهذا المفهوم ظهر في نهاية التسعينات وبدأ
يتبلور في بداية هذا القرن ,وخاصة في المنطقة العربية.
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف التعلم النشط ,بأنه طريقة من طرق التعلم والتعليم هدف

إلى توفير البيئة التربوية الغنية بالمثيرات ,والتي تتيح للطالب مسؤولية تعليم نفسه بنفسه والمشاركة
بفاعلية من خالل قيامة بالقراءة والبحث واإلطالع واستخدام قدراته العقلية العليا في الوصول
للمعرفة تحت توجيه واشراف المع لم ,وفي جو تسوده األلفة والتعاون بين أفراد الفصل الواحد أو
المجموعة.

أهداف التعلم النشط:

تتمثل أهم أهداف التعلم النشط في اآلتي :
 -1تشجيع الطالب على اكتساب مهارات التفكير الناقد ,والقراءة الناقدة.
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 -2التنويع في األنشطة التعلمية المالئمة للطلبة لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 -3دعم الثقة بالنفس لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة ,و مساعدتهم على اكتشاف
القضايا المهمة.
 -4تشجيع الطالب على طرح األمثلة المختلفة ,وحل المشكالت .
 -5تحديد كيفية تعلم الطالب للمواد الدراسية المختلفة .

 -6قياس قدرة الطالب عل ى بناء األفكار الجديدة وتنظيمها .
 -8تمكين الطالب من اكتساب مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع اآلخرين .
 -7زيادة األعمال اإلبداعية لدى الطالب.

 -9اكتساب الطالب للمعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها ,والمرور بخبرات
تعليمية وحياتية حقيقية .

 - 11تشجيع الطالب على اكتساب مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب والتقويم.
 11يساعد التعلم النشط على تغيير صورة المعلم على أنه المصدر الوحيد للمعرفة.

(الحسين)2118 ,؛ (سعادة ,وآخرون.)33 : 2116 ,
عند التأمل في األهداف السابقة ,يالحظ أنها تتمركز حول شيء واحد وهو المتعلم ,بحيث يكون
هو محور عملية التعلم ,وكيف يستطيع المعلم إكساب هذا المتعلم أسس التعلم واكتساب المعرفة
والمهارات وتغيير االتجاهات دون أن يتمركز التعلم حول المعلم ,وهذه األهداف للتعلم النشط ميزته
عن التعلم التقليدي ,وأعادت للعملية التعليمة روحها وبريقها وهي االهتمام بالمتعلم.

دور المعلم في التعلم النشط:

لقد اهتم التعلم النشط بالمعلم وجعل له أدوا اًر بارزه يؤديها من أجل الحصول على نتائج

ومخرجات إيجابية ومن تلك األدوار المهمة للمعلم في التعلم النشط:

 -1يشجع الطالب وي ساعدتهم على التعلم ,و إيجاد التوازن بين األنشطة التعليمية الفردية

والجماعية.

 -2يركز على القضايا الخاصة بأخالقيات التعلم والتعليم,ويحافظ على استم اررية الدافعية في
عملية التعلم .
 -3يدرب الطالب على التعلم النشطة مع طرح التمرينات عليهم ,و البيئة التعلمية المحيطة

بالطالب  ,و إثرائها.

 -4يقوم بدور الباحث وموثق للمعلومات ,ويشارك في بناء المعرفة.
 -5يصغي للطلبة ,و يعمل على إثارتهم والتفاوض معهم بشأن المعاني واألفكار واآلراء الكثيرة .
مرشدا فحسب ,بل هو الداعم الحقيقي للطالب كشخص منافس .
 -6دور المعلم ليس موجهاً أو
ً
ميسر للمعارف والمعلومات فقط ,بل أيضا هو شخص يعمل على تحويل
ًا
 -8دور المعلم ليس
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التفاهمات من طالب آلخر أو من مجموعة طالبية إلى أخرى.
 -7دور المعلم ليس الحفاظ على العالقات االجتماعية داخل الحجرة الدراسية فحسب ,بل وأيضًا
كباعث وداعم لها ,وقدوة حسنه لطالبه.

 -9دور المعلم تفسير البرامج المدرسية وما تعلمه الطالب وليس تطبيق لها فقط.
 - 11يقوم بدور المشخص والمعالج لمواطن ضعف الطالب.

 - 11يهيئ الطالب نحو المستقبل ,وترغيبهم في العلم والتعلم.
 - 12يطور المنهج الدراسي,و االنتقال بالطالب من التعلم التقليدي إلى التعلم النشط.

 - 13يخصص الوقت الكافي لفحص المبادئ والمفاهيم التي يستند عليها التعلم النشط ,وفهم
نظريات التعلم التي تشكل األساس في ممارسة التعلم النشط والتي تبين خصائص المتعلمين.
 - 14يختار اإلستراتيجيات وأساليب التدريس المالئمة للتعلم النشط.

 - 15يوفر المصادر المادية والبشرية التي تساعد على التعلم النشط بما في ذلك توفير الوقت
والمكان المالئمين لتسهيله.
 - 16يشجع الطالب على عمل األشياء وتنفيذ النشاطات بأنفسهم ,حيث إن حل الطالب
للمشكالت التي تواجههم يزودهم بفرص تعليمية أكثر من تلك التي تتوافر عندما يقوم آخرون

بالعمل نيابة عنهم وبحل مشكالتهم.

 - 18يشجع الطالب وي حفزهم على التأمل في ممارستهم وأعمالهم ,والتعبير عن ذلك بكلمات,
والتحدث معهم حول ما يقومون به وكيف يفكرون.

 - 17يوفر فرص االختيار للمتعلمين فيما يتعلق باألنشطة التعليمية.
 - 19يطور اتجاهات إيجابية تقوم على تفهم آراء الطالب ورغباتهم واهتماماتهم وأطرهم المرجعية.
 - 21يوفر المناخ الودي اآلمن والداعم ,و البيئة التعليمية الغنية وتزويدها بالخبرات المثيرة للتعلم

النشط.

ال في العملية التعليمية.
 _ 21يعمل على زيادة دافعية الطالب للتعلم ,و يجعله مكتشفًا وفعا ً

 - 22يضع الطالب دائمًا في مواقف يشعر فيها بالتحدي واإلثارة لما لذلك من أثر في عملية

التعلم واثارة اهتمامه ودوافعه وحفزه نحو التعلم.

 - 23يتعاون مع زمالئه من معلمي المواد الدراسية واألنشطة المختلفة على تشجيع التعلم النشط,

( سعادة  ,وآخرون (,) 113 : 2116بدير (,)233 : 2117,السعيد (,)2115 ,علي ,
.)2116

إن تبني طريقة التعلم النشط في العملية التعليمية يجعل دور المعلم يتغير من عنصر خامل سلبي
ال دور له في عملية التعلم والتعليم والتربية؛ سوى أنه المصدر الوحيد للمعلومات إلى دور أكثر
حيوية وانسجامًا مع التعلم النشط وأدواره المختلفة ,فأصبح المعلم هو الراعي للتعلم النشط ,والمسهل
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لتطبيقه وتدريب الطالب عليه ,وأصبح المعلم هو المرشد ,والمساعد على إدارة الموقف التعليمي
بخبرة وذكاء ,كذلك يقوم بمساعدة الطالب على اكتساب المهارات والصفات الحياتية المرغوب
فيها ,وقد الحظت الباحثة من خالل تدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية على
االستراتيجيات المقترحة على بعض مهارات التعلم النشط ,أن سلوكياتهم قد تغيرت وأدائهم أصبح
أكثر فاعلية ولديهم الرغبة الحقيقة والمشوقة في التعليم وتقديم المهارات المختلفة التي تجعل الطالب

هو المعني األول بالعملية التعليمية.
دور الطالب في التعلم النشط:
حتى تتحقق عمل ية التعلم النشط ,فإن دور المعلم ال يكفي وحده للقيام بمهام التعلم ,بل ال بد من
دور إيجابي للطالب ,ومن تلك األدوار المهمة للطالب في التعلم النشط ما ذكره كل من(سعادة,

وآخرون( ,) 121 : 2116 ,علي( ,)2116 ,حمادة: )244 : 2115 ,
 -1المشاركة الحقيقية في الخبرات التعليمة ,و تقدير قيمة تبادل األفكار واآلراء مع اآلخرين.

 -3بذل الجهد المطلوب وتخصيص الوقت الالزم من أجل اللقاءات المنتظمة مع المرشد النفسي
في المدرسة .
 -4توضيح الحاجات اإلرشادية واآلمال والطموحات لكل من المعلم والمرشد النفسي.
 -5تفهم بأن نموه وتطوره كفرد يبدأ من ذاته أوالً ,وبالتالي يتقبل النصائح واالقتراحات من المعلمين
والمهتمين والمتخصصين على أساس من المودة والصداقة.

 -6ثقة الطالب بقدراته في التعامل بنجاح مع البيئة التعليمية التعلمية المحيطة به ,وتوظيفه
للمعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها في مواقف تعلمية وحياتية جديدة .

 -8يتمتع الطالب في الموقف التعليمي النشط باإليجابية والفاعلية ,والمشاركة في تخطيط وتنفيذ
الدروس .
 -7يبحث الطالب عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة ,و يشارك في تقييم نفسه ويحدد مدى
ما حققه من أهداف.

 -9يشترك الطالب مع زمالئه في تعاون جماعي ,بحيث يبادر بطرح األسئلة أو التعليق على ما
يقال أو يطرح من أفكار أو آراء جديدة .
 - 11يكون له القدرة على المناقشة وادارة الحوار ,و المشاركة في تصميم البيئة التعليمية.
ال أو ضمن مجموعة متعاونة بحيث يتواصل ويتفاعل ويدعم.
 - 11يعمل مستق ً

تفكير ناقدًا في طريقة تعلمه وجودة هذا التعلم ,مما يتيح له بناء المعرفة
ًا
 - 12يفكر

وتطويرها.

إن تبني طريقة التعلم النشط في العملية التعليمية تجعل دور الطالب يتغير من عنصر

خامل سلبي متلقي إلى ا لمعني بالتعليم والتعلم ,وهو العنصر المهم فيه ,مما يجعل عملية التعلم
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عمليه محببة لل طالب ومشارك في رسم وتخطيط البرامج التدريبية والتعليمية ,وقد الحظ الباحث من
خالل تطبيق التجربة أن دور الطالب أصبح أكثر فاعلية,وبالتالي أصبح الطالب أكثر حبًا وشوقاً

للتعلم ,وأتضح ذلك من خالل ارتفاع معدل التحصيل لدى الطالب وتغير اتجاهاتهم نحو

الرياضيات بشكل إيجابي وأكثر فاعلية.

إستراتيجيات التعلم النشط:

يتمتع التعلم النشط بكم كبير من اإلستراتيجيات الجيدة ,والتي تؤدي إلى تحقيق األهداف
المنشودة بأقل وقت وجهد ,ونتائج إيجابيه؛ ولكن بشرط تعاون الطالب والمعلم في العمل الجاد
المثمر ,وتنويع هذه اإلستراتيجيات حسب مستوى الطالب واألهداف المنشودة ,والمتتبع ألدبيات

التعلم النشط يجد أن الكتاب والمهتمين قد رصدوا إستراتيجيات كثيرة للتعلم النشط منها:

"العصف الذهني ,التعلم التعاوني ,التعلم التنافسي ,التعلم باستخدام توجيه األقران ,حل المشكالت
التعلم باالكتشاف ,التعلم اللعب ,القصص ,لعب االدوار ,المسرحة ,خرائط المفاهيم ,طريقة
المناقشة ,إستراتيجية (فكر ،زاوج ،شارك)" والتي تحتاج جميعها إلى دقه من المعلم في

استخدامها وضرورة التدرب عليها قبل تطبيقها من أجل نتائج مثمرة ,والبعد عن االرتباك وملل
الطالبات في حالة عدم معرفة ,وقد قامت الباحثة بتحديد ثالث استراتيجيات في هذه الدراسة و
نظر لمناسبتها لطالبات المرحلة االساسية
هي"المسرح التعليمي ,التعلم باللعب ,و التعلم التعاوني" ًا
طبقا لتصنيف" بياجيه "للنمو..
والتي تمر فيها الطالبات بالمرحلة الحسية الحركية ً
أو ًال :استراتيجية المسرح التعليمي:

 ماهية المسرح التعليمي :

التمثيل في اللغة العربية تأتي من مادة مثل ومثل في حالة التشديد والمبالغة  ,ويقال مثل الشيء
بالشيء تمثيال أي شبهه  ,وقدره وصوره بكتابة وغيرها حتى كأنه ينظر إليه  ,وتمثل الشيء
بالشيء أي تصور مثاله ويقال تمثل الشيء له  ,وفي التنزيل العزيز " فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

لها بش ار سويا" أي تحول إلي صورة إنسان بعد أن كان في صورة ملك (.الزناري)48:1991,

واصطالحاً  :كما عرفها أحمد حسن الزيات " رواية تمثيل طائفة من الناس لحادث تحقق ال يخرج
عن حدود الحقيقة أو اإلمكان لكونها تمثيال يخرج الملحمة ألنها حكاية شخص  ,والرواية مقرها في

الذهن و إنما يرى الشاهد ويسمع "(حلس )255:2113,

ويتضح لي أن التدريس والمسرحية يلتقيان ويتفقان في عدة أموار أساسية والتي من خاللها يمكن

استنتاج تعريف للمسرح التعليمي وهو :

منظومة تربوية هادفة متكاملة من العالقات والتفاعالت له مدخال ته وخطواته  ,أو عملياته
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ومخرجاته ويتضمن إعادة تنظيم المحتوي العلمي للمادة الدراسية وتشكيلها في مواقف وأنشطة
هادفة ممسرحة مع التركيز علي العناصر واألفكار المهمة المراد توصيلها لتحقيق األهداف التربوية
المنشودة معتمد علي عدة عناصر (المعلم –المتعلم –المادة الدراسية –بيئة التدريس) يشكل فيها
النشاط اللغوي وسيلة االتصال األساسية من أجل تقديم الحقائق  ,والمعارف  ,والمفاهيم ,

واالتجاهات  ,والقيم  ,والخبرات التعليمية للمتعلم داخل الفصل الدراسي لتحقيق النمو المتكامل

(اللوح.)24:2117,
ويجب أن نفرق بين المسرح المدرسي  ,والمسرح الذي يقوم بمسرحة المناهج  ,فالمسرح
المدرسي يقوم فيه فري ق من تالميذ المدارس بتقديم أعمال مسرحية ليس قائمة بالضرورة علي منهج
دراسي لجمهور يتكون من زمالئهم وأساتذتهم وتتفاوت هذه األعمال في درجة إتقانها ,وفي درجة

إشراف المرشدين عليها ولكنها تعتمد أساسا علي إشباع هواية التمثيل ,وتنطبق أساسا علي
جمعيات التمثيل التي تعرض أعمالها المسرحية لجمهور معروف يتعاطف مع جمعية التمثيل أو
جمهور عريض من تالميذ المدرسة والمعلمين وأولياء األمور  ,وقد يهتم بعض أهالي الحي

والمسؤلون بحضور حفل التمثيل المدرسي  ,أما مسرحية المناهج فتعتمد أساسا علي المواد
الدراسية ,وتؤدي المسرحية في مكان مناسبا وال يشترط أن يكون هذا المكان خشبة مسرح بالمعني
المفهوم (إسماعيل  ,فريد .)161:1999 ,
 عناصر المسرح التمثيلي :
يعتمد المسرح التمثيلي علي عدة عناصر تتمثل في اآلتي :
 .1المعلم  :الذي يطلب م نه القيام بمهمة مزدوجة فهو يقوم بدوره كمعلم لمادة دراسية معينة وفي
الوقت نفسه يقوم بدور المخرج أثناء قيامه بإدارة الخبرات الممسرحة  ,فالمعلم هنا يصبح في
التدريس المسرحي مخططا ميس ار ومرشدا وموجها ومخرجا.
 .2الطالب  :يصبح مشاركا ايجابيا ومتفاعال أي محور العملية التعليمية .
 .3المادة العلمية  :وتعتبر المادة الخام التي يقوم بتحويلها إلي عمل ممسرح علي هيئة مواقف
وأنشطة حوارية يقوم التالميذ بتمثيلها.

 .4بيئة التدريس  :وهي المناخ الذي يقضي فيه التالميذ معظم الوقت وتمثل بيئة المسرح التمثيلي
في حجرة الفصل وما يحيط بها من م ؤثرات داخلية يسهم التالميذ في إعدادها وتجهيزها .
" ويعتبر النشاط اللغوي وسيلة االتصال األساسية في التدريس الممسرح والبد أن تمثيله باللغة
العربية الفصحى وذلك لسهولتها وسرعة قبولها لدي جمهور المتعلمين وقدرتها علي تمثيل
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الشخصيات المتحركة في الحدث المسرحي خير تمثيل كما تسهم في تنمية المهارات اللغوية
وزيادة المعجم اللغوي عند المتعلم مما يثري حصيلته اللغوية "
(موسي  ,مهيدات  ,السعدي )32:1992,
 أهداف المسرح التعليمي :
فاألهداف التي يسعى المسرح التعليمي لتحقيقها من خالل توظيف المسرح التعليمي واألنشطة
المنوعة داخل المؤسسات التعليمية كاآلتي :
 .1تنمية قدرات المتعلمين في مجال استخدام اللغة العربية الفصحى السهلة القريبة من واقع
المتعلم واكسابهم حسن البيان باللسان واإللقاء السليم .
 .2تنويع وتحسين طرائق التدريس المستخدمة  ,والبعد عن التقليدية منها.

 .3تحويل المناهج الدراسية وال تي منها ما يتسم بالصعوبة وجفاف األسلوب إلي مواقف وخبرات
ذات معني يكفي للمتعلم فهمها بسهولة ويسر وبصورة محببة إلي النفس .
 .4تنمية التذوق الفني لدى المتعلمين من خالل اإلحساس بالجمال لما ينطوي عليه العمل
المسرحي من فنون متعددة تمثل في فن األداء اللغوي الحركي والتشكيل الموسيقي .

 .5صقل مواهب الطالب من خالل الكشف عن قدراتهم المتنوعة والعمل على تنميتها وتوجيهها
مثل الخطاب والتمثيل والرسم وتصميم الديكور واإلدارة والتوجيه وغيرها من القدرات .
 .6إكساب المتعلمين القيم المتنوعة والتي تتمثل بالقيم الدينية واألخالقية واالجتماعية والتي تقرها
المناهج .

 .8تنمية مهارات االتصال الشفوي للمتعلمين داخل الغرفة الصفية وخارجها .
 .7تهذيب سلوك المتعلمين عن طريق تشخيص المشكالت االجتماعية من خـالل العمل المسرحي
ووجود حلول مناسبة للمشكالت .

 .9تفريغ شحنات المتعلمين االنفعالية من خالل تحقيق رغباتهم وطريقة تعويضية وتنمية قدراتها
على التخلص من الضيق والسخط والغضب والضغوط النفسية التي تعرضها البيئة حولهم .

.11

تنمية االنتماء وحب الوطن من خالل موضوعات المسرحية التي يتم اختيارها متضمنة

بعض األحداث التاريخية الهامة في تاريخ الوطن أو التي تقدم بعض النماذج اإليجابية من
الشخصيات المؤثرة في تاريخ الوطن .
.11

تنمية روح التنافس الحر الشريف بين التالميذ من خالل عقد مسابقات دورية بين الفصول

لتقديم بعض المسرحيات القصيرة المناسبة للمرحلة العمرية (.حسن )125 : 1994 ,

28

 أهمية المسرح التمثيلي :
" المسرح التمثيلي له أهمية ترب وية حيث أنه يعين على تعلم العربية والتمكن منها وهذان
ال يأتيان من القراءة واالستماع التقليديين بل من الحركة والفعل والتجربة فضال عن أنه وسيلة

تربوية نافعة تمكن المتعلم من التعامل بطريق أكثر تشويقا,ويعمل على إيجاد فرد متوازن والتلميذ
عندما يشترك في األداء التمثيلي فإن عددا من المصطلحات المفردات اللغوية تضاف إلى قاموسه
اللغوي دون أن يضيع ذلك من ذاكرته؛ حيث إنه استخدام هذه المفردات من خالل التمثيل
وأصبحت تمثل معني أوضح " ( اللوح ) 81 : 2111 ,
" يعد المسرح مدخال فاعال في توضيح األفكار واكساب المفاهيم  ,والقيم واالتجاهات المختلفة
المتضمنة في المناهج الدراسية  ,كما يعد التمثيل من أكثر طرائق االتصال بـاآلخرين تأثي ار حيث

يتفقون على طرق االتصال جميعا العتماده على الخبرة المجسدة والمرئية والتفاعل اإلنساني
المباشر الذي يجمع بين الممثلين والمشاهدين ومعالجة محتوى المنهج وتقديمه بصورة دراسية كعمل
جماعي ويحتاج إلى معظم القدرات والطاقات المتوافرة لدى التالميذ وتضافر الجهود بين المعلم

وتالميذه إلنجاز هذا العمل "

( فرافل )121 : 2114 ,

النشاط التمثيلي له فائدة في عالج عيوب النطق كما أنه يسقل الخبرات ويجعل التالميذ
يعبرون عن أفكارهم كما يتقبلون الفشل ويحولونه إلى نجاح وهو إلى جانب ذلك ينمي قدرات الطفل

على التعبير الذاتي وين مي إدراكه لنفسه والعالم وكما ينمي الثقة بــالنفس واألحاسيس والخيال
( الشتيوي.) 161 : 1997 ,
التمثيل له دور تربوي ملحوظ فهو ينمي قدرات الطفل اإلدراكية وصقل مواهبه العقلية والحسية
واالجتماعية كما يعمل النشاط التمثيلي على تنمية شخصية الطفل واعداده لفهم العالم من حوله
والنشاط التمثيلي بهذا نافع للتلميذ الذي يقوم األداء فهو ينمي تفكيره  ,ويعلمه آداب الحديث

والمناقشة واحترام الرأي اآلخر وهو بالنسبة للتلميذ المشاهد يقوم له خبرة حية وصورة ومن صور
الحياة التي يعيشها ويعطيه بعضا من طرائق التغلب على المشكالت التي قد يواجهها في الحياة
وهو في ذلك يوفر عليه وقتا وجهدا وهو يفيد المعلم إذ يقدم له نشاطا جديدا مشوقا لتالميذه

ويستطيع أن يشترك فيه كل تلميذ بحسب قدراته وامكاناته ( اسكندر.) 59 -57 : 1991 ,

والمسرح التعليمي من خالل مسرحية المناهج بعد نشاطا فاعال في مساعدة التالميذ على
فهم المعلومات بسهولة ويسر ,والذي يشاهد من التالميذ حدثا تاريخيا معينا من خالل مسرحية
فسوف يتفهم هذا الحدث ويثبت في ذاكرته ف ترة طويلة ويكون تأثيره أكثر قوة عندما يكون التلميذ

نفسه أحد شخصيات هذا الحدث من خالل تمثيله وآدائه لدور معين ( محمود .)22 : 2114 ,
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السس الفلسفية للمسرح التعليمي :
تنادت األصوات من قبل القائمين على عملية التربية بتبني أفكار واتجاهات ومداخل
وط ارئق تدريسية جديدة  ,وذلك ألن المدرسة اليوم أصبحت مكانا تذوب فيه شخصية التلميذ
وأصبحت العملية التعليمية عبارة عن أسلوب تقليدي ونعني به هنا " المعلم الملقن والكتاب المدرسي

والسبورة " فأصبح التعليم هنا تلقينا يعود التالميذ على التذكر اآللي من خالل الحفظ والتلقين بها
يساعد المعلم ال المتعلم حيث ينتهي المعلم الملقن من المنهج الدراسي الطويل في موعده ومن هنا
كان التدريس الممسرح الذي جاء ليعلن سقوط األسلوب التقليدي في العملية التعليمية فمن خالله

يتم وضع المناهج الدراسية في قالب ممسرح مما يساعد على تحقيق الخبرة المباشرة وجعل المواد
الدراسية تنبض بالحياة والحركة ,فالتدريس الممسرح يتوافر فيه عنصر المشاهدة والتعليم مما يوفر
إمكانية فتح مجا الت واسعة للمناقشة والبحث واألنشطة فهي نافذة واسعة تفتحها على مصراعيها
لكي يطل منها التالميذ على المجتمع بصفة خاصة والعالم من حوله بصفة عامة

(اللوح.)93:2115,
فالمتعلمون من خالل المسرح التعليمي يصبحون مشاركين في العمل المسرحي ومن خالل
هذه المشاركة يتلقون دروسهم ويستكشفون طبيعة المنهج الدراسي المقرر عليهم بحيث ال يندفع
المتعلم إلى الشعور بالملل ويتفق المسرح التمثيلي مع طبيعة المتعلم وحبه للعب واالنطالق
وممارسة النشاط فأصبح بمثابة ابتسامة مشرقة مضيئة له تجمع بين التعليم والتربية والترفيه

والمشاهدة والفن واإلشارة والحركة واإلبداع والتفكير فالتالميذ يرون من خالله ألوانـا جميلة من
كبير عن الحياة التي يعيشونها.
الحياة قد تختلف اختالفا اً
كما أن ه من خالل المسرح التعليمي يعتبر الموقف التعليمي وأدوار المعلم والمتعلم ,فبـدال
من قيام المعلم بتوجيه حديثه التلقيني عن شخصية أو موقف معين في الكتاب المدرسي يـصبح
التالميذ في المسرح التعليمي هذه الشخصية نفسها من خالل محاكاتها وتمثيلها وأداء أدوارها.
وهكذا أجد أن التدريس المسرحي بصفة خاصة ذا خصوصية فنية ومنهجية متفردة,
والتلميذ فيه شريك إيجابي وشريك متجاوب وليس مجرد متلقي سلبي.
ويمكن لنا من خالل ما سبق إيجاز أهم األسس التي يعتمد عليها المسرح التمثيلي فيما يلي:
 .1نشاط وفعالية المتعلم ومشاركته بشكل إيجابي كمحور العملية التعليمية.

 .2تحويل ومعالجة المقرر الدراسي أو بعض محتوياته بطريقة ممسرحة تعتمد على الحوار
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والنشاط التمثيلي تتحول من خالله األحداث والمواقف المتنوعة إلى وقائع حية ملموسـة  ,يتم
التعبير عنها بصورة نابضة بالحركة والحياة.
 .3اعتماد التدريس الممسرح على استغالل أكثر من حاسة لدى المتعلم أثناء عملية التدريس.
 .4تحويل الحجرة الدراسية من مكان منفر بغيض لدى المتعلمين إلى مكان محبب إلى
النفوس يقضي فيه الطالب أفضل أوقاتهم.
 .5المعلم في تدريس المسرح التعليمي يتغير دوره فبدال من كونه ملقنا للمعلومـات يصبح
وميسر للعملية التعليمة.
ا
موجه ومخططا

 .6األخذ بعين االعتبار طبيعة المتعلم ومراحل نموه العقلي والنفسي واالجتماعي واللغوي كونه
هو المشارك والمتلقي في آن واحد.

 .8دور المسرح التعليمي كوسيلة اتصال حية ومباشرة مؤثرة في سلوك ونقل المعارف وتنمية
السلوك اإلبداعي.
 .7تناول المسرح التعليمي للكثير من الموضوعات والقضايا ذات الطابع الديني والروحي فعن

 .9طريق التوجيهات الدينية والروحية يتم تدعيم القيم األخالقية اإليجابية  ,واكساب المتعلمين
السلوكيات التي ترفع شأن المجتمع  ,وتعمل على تقوية الروابط بين أفراده.
 .11مساهمته في تزويد المتعلم بالخبرات والمعلومات التي تساعده على النجاح في الحياة
ومواجهته مشكالت الحاضر والمستقبل.

 طبيعة المتعلم والمسرح التعليمي :

طبيعة نمو المتعلم إحدى الركائز التي يرعاها المسرح التعليمي ,ألن المتعلم يعتبر في
المسرح التعليمي هو المؤدي والمتلقي في الوقت نفسه  ,وهو المراد من وراء المسرح التعليمي لهذا
كان ال بد من التعرف على طبيعة المتعلم من خالل مراحل نموه المختلفة حتى يتناسب المسرح

التعليمي مع طبيعة نمو المتعلم اإلدراكي والحركي واللغوي واالجتماعي والخلقي من خالل توجيهه
وتنفيذه بأساليب ومواصفات تربوية علمية بعيدة عن العشوائية وفيما يلي تفصيل ذلك-:
أوالً :النمو اإلدراكي:

إن المسرح التعليمي يستجيب مباشرة لمتطلبات النمو اإلدراكي لدي المتعلم  ,فمن خالله

يصبح لدي المتعلم إمكانية تحقيق النمو اإلدراكي وهو "مجموع القدرات واألنظمة العقلية التي
يمتلكها المتعلم في مرحلة محددة من نموه" (عفانة )58:2118,

وان تحديد ماهية ومستوي هذا لدى المتعلم كأن يكون حسيا أو واقعيا أو حسيا منطقيا أو رمزيا
سيساعد المسرح التعليمي في اختيار خبرات وموارد التعلم المناسبة للتالميذ ثم تدريسهم لها بصيغ

ممسرحة تربوية ونفسيه بناءة لكل منهم(.اللوح)23:2113
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من أهم المبا دئ التي يراعيها المسرح التعليمي التي على أساسها ينسج أهدافه و خططه و
عملياته ما يلي:
 .1المتعلم نشط دءوب يقبل على التعلم بطبيعته ,لذا على المسرح التعليمي أن يناسب المتعلم و
يشد رغبته الفطرية.

 .2التركيز على تنمية شعور المتعلم في االستقالل و الذاتية و تنمية قد ارت التوجيه و االنضباط
الذاتي.
 .3المتعلم كائ ن اجتماعي بطبعه و إدراكه فإن توفرت بنية اجتماعية متفاعلة يعد ضروريا لنمو
إدراكه و شخصيته ,وهذا على المسرح التعليمي أن يوفره للمتعلم.

 .4توفير فرص بناءة للمتعلم مع أقرانه و آداء األدوار المختلفة في المواقف الممسرحة و تشجيعه
على تنفيذ التعليمات واالستماع لغيره عند التحدث إليه.
ثانياً :النمو الحركي:

إن النمو الحركي أو المهارة الحركية هي إنجاز ميكانيكي محسوس نشاهده مباشرة لدى

المتعلم و نستطيع قياسه بدرجة عالية من الصحة و الدقة فهو يشمل على عناصر أساسية
متتابعة و هي المفاهيم اإلدراكية,و األحكام الجزئية ,ثم الحركة الجسمية الظاهرة أو الخفية
والمالحظ أن المسرح التعليمي وما يتضمنه من مواقف ممسرحة وقيام المتعلمين بأداء األدوار

الممسرحة فيه يعتمد أساسيا على طبيعة النمو الحركي لدى المتعلم وما يتضمنه من مهارات
حركية ,لهذا يتالءم المسرح التعليمي وطبيعة النمو الحركي لدى المتعلم.
من أهم المبادئ التي يعتمد عليها المسرح التعليمي بما يتالءم و طبيعة المتعلم الحركية ما
يلي:
 .1تعريف المتعلمين السلوك الحركي المطلوب منهم تنفيذه عند آداء األدوار الممسرحة ومحاكاة
الشخصيات بحركات مناسبة.

 .2عن هناك أدوات ووسائل و أجهزة تستخدم في المسرح التعليمي وعلى المتعلم أن يختار الوسيلة
المناسبة لمستواه و قدرته الحركية.
 .3على المعلم أن ينفذ أدوار الطلبة أمامهم حتى يؤدوا أدوارهم على أكمل وجه بعد عملية تكرار
األدوار.

 .4تطبيق السلوك الحركي الحتواء المسرح التعليمي على أنشطة حركية متنوعة ...يتعلم منها
حركات جديدة

 .5متابعة المعلم للمتعلمين من خالل تطبيقاتهم العملية للسلوك الحركي و تصحيح األخطاء
عندهم كلما لزم األمر
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ثالثاً:النمو اللغوي:
اللغة هي وسيلة للتعارف و االتصال بين أفراد المجتمع الواحد و يتكون من مجموعة رموز
واشارات يتعارف عليها المجتمع و تأتي هذه الرموز اللغوية لفظية و شفوية ومكتوبة,أو شكلية,

وهي التي يعتمد عليها المسرح التعليمي في كل األدوار التي ينطق بها الطالب في كل مشهد
من المشاهد المسرحية.
" المسرح التعليمي يمارس دو ار أساسيا هاما في النمو اللغوي لدى المتعلمين كونه يعتمد على
النشاط اللغوي كوسيلة اتصال أساسية يساعد المتعلمين على اكتساب المعارف و المهارات و

القيم واالتجاهات من خالل تأديتهم للنشاط الحواري اللغوي لشخوص العمل المسرحي "
(اللوح.)35:2117,
والمسرح التعليمي يعتمد على مجم وعة من المبادئ بما يتالءم و طبيعة النمو اللغوي لدى
المتعلم منها:
 .1استخدام اللغة العربية السهلة القريبة من المتعلم لتعزيز اللغة العربية الفصحى لديهم و االبتعاد
عن اللهجة العامية.

 .2اعتماد المسرح التعليمي على عنا صر االتصال المتمثلة في المرسل وهو المتعلم وجماعة
التمثيل والمستقبل يكون عادة المتعلم المتلقي أو المؤدي والرسالة وتمثل في القيم واالتجاهات
والمفاهيم المراد توصيلها للمتعلم.

 .3السماح للمتعلم بالتعبير عن نفسه بلغة فصيحة في مواقف ارتجالية.
 .4ترجمة اإليماءات واإلشارات التي يبدلها المتعلم إلى ألفاظ مسموعة.
 .5الترك يز على قوى المتعلم اللغوية واستعدادها كلما أمكن ذلك.
رابعاً :النمو االجتماعي:
النمو االجتماعي عملية تفاعل يتم من خاللها تعلم التقاليد و السلوكيات السائدة في المجتمع

من خالل تفاعل المتعلم مع األسرة و جماعات المدرسة و أقرانه.

و المتعلم من خالل المسرح التعليم ي و دوره الريادي من خالل العمل المسرحي يشكل
شخصيته و يغرز اكتساب عادات و تقاليد و سلوكيات سائدة في مجتمعه.

وفيما يلي بعض المبادئ التي يمكن للمسرح التعليمي االعتماد عليها بما يتالءم وطبيعة نمو
المتعلم االجتماعي وتنميته :
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 .1إن تعليم التالميذ لوجهات نظر اآلخرين ووضعهم في الظروف أو المواقف نفسها وتدريبهم
علي التعاطف معهم بفهم ظروفهم يساعد هؤالء علي ارتقاء سلوكهم ,وتعرفهم علي الحياة
االجتماعية من حولهم .
 .2تقديم الخبرات االجتماعية للتالميذ أعلى قليال من قدراتهم اإلدراكية األمر الذي يساعدهم علي
تأكيد ذاتيتهم وقدراتهم الشخصية والفردية .

 .3تعريض التالميذ لمواقف وخبرات ومشاكل اجتماعية سيمكنهم من تنمية إدراكهم وانتقالهم بالتالي
من مستوي اجتماعي ألخر أرقي وأفضل.

 .4طرح المشاكل التي تواجه التلميذ داخل المدرسة وخارجها عن طريق عمل مسرحي ومحاولة
إيجاد الحلول لها .
 .5تكوين عمل مسرحي من الطلبة مما ينمي في الطالب حب التعاون مع بعضهم البعض .
معايير البناء المسرحي:

البناء المسرحي التعليمي هو عملية صياغة الموضوع في مواقف وأحداث يتضمن
صراعا بين قوتين وارادتين أو أكثر ,وتتمثل في الشخصيات ويتصاعد هذا الصراع في تسلسل
منطقي ألحداثه من خالل تفاعل أطرافه  ,فالبناء المسرحي للمسرحية يعتمد علي عناصر فنية
ال يمكن بأي حال من األحوال لكاتب المسرحية تجاوزها أو تجاوز أحدها .
وهي علي النحو التالي:
أوال:الفكرة الساسية:
وتلك التي يتناولها الكاتب من مادة تعليمية ويستهدفها في كل شي في المسرحية في
الفعل والقول والحركة  .فكرة واضحة ال غموض فيها وال إيهام  ,فكرة متميزة بالدقة العملية

ومعرفة الحقائق والمعلومات والمفاهيم التي تخدم المحتوي العلمي ( .يوسف ) 28: 1999 ,

ثانيا  :الشخصيات :
تعد الشخصيات الوسيلة األولى للمؤلف لترجمة الفكرة إلى حركة  ,فهذه الشخصيات بما
تقول  ,وما تفعل ,وما تلبس  ,تسهم في توصيل الفكرة  ,وترسيخها  .ويتضح ذلك بما يرسمه

المؤلف من أبعاد ثالثة للشخصية _:

 البعد الجسماني  :من حيث الجنس  ,البيئة  ,المظهر  ,الهيئة … البعد االجتماعي  :من حيث التعليم ,العمل ,مكانتها االجتماعية ,هواياتها … -البعد النفسي  :من حيث أهدافها وقدراتها ,مساعيها ,وتفكيره
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" كما ينبغي أن تتولي الشخصية المحورية القيادة في أي عمل فني فهي التي تدفع األحداث
وتخلق ال صراع بينها وبين الشخصية المعارضة لها ولوجودها ,كما أن هناك الشخصيات
الثانوية التي تسهم في اثراء العمل المسرحي وينطبق عليها نفس األبعاد السابقة( .يوسف ,
) 27: 1999
ثالثاً :الصراع:
الصراع في المسرحية هو نبضها وروحها في كل كلمة أو حركة أو إيماءة تقوم بها

الشخصيات المتعارضة ويتولد عنها الشد والجذب الذي يدفع الصراع المتصاعد إلى الذروة ,
ويعد الصراع الصاعد أو الصراع المتطور هو أفضل أنواع الصراع الدرامي ,فهو ذلك الذي
يقوي ويشتد وينمو في أول نقطة من المسرحية إلى أن تنتهي للوصول إلى الذروة نتيجة

االنتقال من حدث إلى حدث الذي يعتبر أهم ظواهر الصراع المسرحي ,والذي يصل بنا إلى
لحظة التنوير التي تولدت من نمو األحداث وتطورها حتى لحظة النهاية ( .يوسف 1999 ,
.)29:
رابعاً :العقدة:

العقدة هي الذروة لتعاقب األحداث وتحرك الشخصيات وفيها تصل المسرحية إلى نقطة

حاسمة معقدة تحتاج إلي تفجير ,والعقدة نقطة التأزم في الحدث المسرحي ولكل حدث في
المسرحية عقدة ,وجميع العقد مرتبطة بالعقد الرئيسة فارتباط األحداث الفرعية الرئيسية للحدث
الرئيسي وهذا االرتباط يؤدي إلي جذب المشاهد وشده( .عفانة ) 118: 2115 ,
وم ن أهم ما يجب أن تتميز به العقدة في المسرحيات التعليمية :
 .1أن تكون بعيدة عن الغموض والتعقيد .
 .2أن تشد وتثير انتباه وعواطف الطلبة .

 .3صياغتها تالئم القاموس اللغوي للطلبة .
 .4أن تكون من البيئة المحلية للتلميذ كي يشعر بها وأنها قريبة منه.
خامساً  :الحبكة :
روح العملية الدرامية والمقصود بها" التنظيم العا م للمسرحية ككائن واحد ,أو أنها عملية
هندسية األجزاء وربطها ببعضها" فكل مسرحية ال تخلو من الحبكة وبالمفهوم األرسطي هي
"البداية والوسط والنهاية" أي بمعني الربط بين حادثة وأخري يبني علي المعقولية واالحتمالية

وضرورية وجودها بالبداية هي االستهاللية بتعريف الشخصيات والمكان والزمان والوسط ,هو
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تحرك الشخصيات المتعارضة نحو الصراع حول األفكار التي تعرض الموضوع برؤي
اجتماعية متباينة حتى يصل الصراع إلى الذروة التي تحسم الصراع بالهبوط نحو النهاية .
(يوسف )27: 1999 ,
سادساً  :الحوار:
يعد الحوار الدرامي األداة الرئيسة التي يبرهن بها الكاتب على فكرته األساسية ويكشف
بها عن شخصياته ويمضي بها في الصراع عن األحداث المقبلة ولكن إذا كان الكاتب يوجه

عمله إلي األطفال فعليه معرفة القاموس اللغوي للمرحلة العمرية التي يكتب لها وذلك الستيعاب
أطفال المرحلة والشخصيات بأبعادها وكل ما تنطق به موظفا الدراميا في الكتابة باللغة
الفصحى تقدي ار للمحتوي العلمي (يوسف .)29: 1999 ,
فالحوار الجيد هو هدف الكاتب  ,ليكون وسيلة تعبير عن قيم عملية وفكرية معينة ومن ثم
ينبغي أن تكون كلماته أكثر دقة ووضوحا  ,جمله فيها الداللة على المعلومات التي تعمق
المادة التعليمية بعيدا عن الغموض الذي يقلل من االستيعاب والمتعة للمتلقي وأيضا االبتعاد
عن االستطراد أو اإلطناب فكالهما ينفران الملتقي من أي عمل درامي بسبب الملل  ,وبفضل
االعتماد علي الجمل القصيرة الواضحة المعنى حتى ال تجهد الملتقي في التوصل للمعنى أو
المعلومة التي يتلقاها وتتناسب ومستواه اللغوي والفكري حسب المرحلة العمرية الموجه لها

(اللوح .)111: 2117 ,

إن هذه الخطوات هي التي تحقق اللغة الخاصة للمسرح وليس لغة الحوار وحدها ,فالمسرح

فن مرئي مسموع له قيمة فنية ,فالمسرحية التي ينبغي الحرص عليها كما يشير القول " معها
كانت الرغبة في خدمة المقررات المدرسية واألهداف التعليمية فيجب الحرص علي الطابع
الفني الصحيح للعمل المسرحي حتي يمكن أن يسمى "عمال مسرحيا" ,ومن هنا تأتي الصعوبة
الحقيقة في ممارسة ما يسمي "مسرحية المناهج" إذا أريد لهذه المسرحية أن تتم بطريقة فنية

تخدم المناهج التعليمية وتتمشى مع القواعد واألصول المسرحية (يوسف .)31: 1999 ,
وهناك بعض التساؤالت التي يجب الخذ بها بعين االعتبار عند كتابة الحوار في المسرحية
التعليمية وهي:
 .1هل أقوال وحوار الشخصيات وأعمالها منطقي ومناسب لرسمها ؟
 .2ما السمات العامة للحوار وهل هو مناسب لمستوى الشخصيات وأفكارها ؟
 .3هل لغة الحوار عامة,فصيحة ,جزلة ,غامضة ؟
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 .4ما أثر لغة الحوار في نقل الفكرة ؟
 .5هل يرتبط الحوار مباشرة بأسلوب عرض الموضوع ؟
 .6هل يوضح الحوار مباشرة بأسلوب عرض الموضوع ؟
 .8هل يوضح الحوار هوية الشخوص وأبعادها ؟
 .7هل الحوار علني أم داخلي مسموع ؟

 .9هل نبرات الحوار واحدة أم متغيرة حسب الحديث المسرحي ؟
.11

هل اللغة مناسبة للموضوع والتالميذ؟

سابعاً -الحل :

يعتبر الحل العنصر النهائي للمسرحية والذي يأتي في نهاية المسرحية معلنا عن تفسير
األحداث الم تشابكة مفس ار جميع الموافق التي وردت خالل الحوار فالحل يأتي عادة في الفصل
األخير من المسرحية وليس معني ذلك أن يخصص هذا الفصل كله للحل بل يجب أن يحتاط

المؤلف ويدع لهذا الفصل أهل مناظر المسرحية وأقوالها (اللوح .)115: 2117 ,
والحل ينجح إذا كانت األحداث والشخصيات وأبعادها وعالقاتها واضحة كهدف المسرحية

األساسي الذي هو واضح بالنسبة للمعلم والمتعلم  ,فنهاية المسرحية يفضل فيها أن تكون منطقية
ومثيرة وسعيدة وأن تكون مشوقة أيضا وينتظرها التلميذ ويتوقعها منذ البداية وتسلسل األحداث.
دور المعلم في المسرح التعليمي :
المعلم له دور كبير في إنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها مهما تكون المادة التي
ي قوم بتعليمها ذلك الن األنظمة والمناهج والكتب واألدوات والمرافق التعليمية كلها عوامل صماء
جامدة والمعلم هو الذي يبعث فيها الروح التي تحييها "ومن ذلك المنطق على المعلم أن يعرف
مادته العلمية وأن يتمكن منها ويسيطر على مهاراتها ألن أسلوب التدريس الحديث يعتمد علي
مدي ما يمتلكه المعلم من معلومات كافية عن مادته والمصادر المرتبطة عنها

(.مجاور)42:1993,

ومعلم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من التعليم األساسي تقع عليه مسئولية كبيرة إذا

ما اختار طريقة مسرحة الدروس في تدريس مادة اللغة العربية وهذه مسئولية تجعله مطالبا بالتمكن
من مهارات متعددة تؤهله لتحمل مسؤولية تحقيق أهداف اللغة مع التجديد واإلبتكار وهذا بدوره
يختلف عن دوره التقليدي الذي ظل يمارسه وقتا طويال (.الزناري )82:1991,
وتنوع أدوار المعلم عند استخدامه المسرح التعليمي فهو يقوم بدوره كمعلم لمادة دراسية
معينة في الوقت نفسه دور المخرج أثناء قيامه بإدارة العمل المسرحي وحتى ينجح المعلم في
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تحقيق األهداف المرجوة من المسرح التعليمي عليه أن يكون مقتنعا بأهميته (.اللوح
)121:2115,
أو ًال :دور المعلم قبل تطبيق المسرح التعليمي :
 .1تعرف الفلسفة التي يقوم عليها المسرح التعليمي واألسس التي يقوم عليها اعتبار الوجهات
الحاكمة التي سيتم في ضوئها تخطيط المدخل وتنفيذه.
 .2اإللمام ببعض مبادئ فن الديكور والماكياج والتنكر .
 .3اإللمام ببعض مبادئ فن اإلخراج والتمثيل .
 .4اإللمام بمبادئ كتابة المسرحية التعليمية .
 .5أن يكون واسع اإلطالع وعلى قدرة من الثقافة العامة .
ثانياً  :دور المعلم كمخطط للمسرح التعليمي ( مرحلة التخطيط النظري ):
 .1تحديد الدرس أو الموضوعات أو الوحدة التي يمكن مسرحتها .
 .2قراءة الموضوع قراءة جيدة متأنية لتحديد األهداف التعليمية .
 .3صياغة األهداف التعليمية صياغة إجرائية صحيحة .
 .4صياغة األهداف التعليمية التي يمكن تحقيقها من خالل العمل الدرامي .
 .5مالئمة األهداف لقدرات الطلبة واستعداداتهم .

 .6وضع قائمة بالوسائل والمواد التعليمية المستخدمة في العمل المسرحي .
 .8تحديد مجموعات العمل التي ستتولى المشاركة في تخطيط وتنفيذ األنشطة .
 .7تحديد األدوار والشخصيات المختلفة المتضمنة في العمل المسرحي .
 .9صياغة محتوى الدرس صياغة مسرحية تعتمد على الحوار الجدي .
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تحديد أساليب التقويم التي تتناسب مع أهداف الدرس والمسرح .

ثالثاً :دور المعلم كمنفذ ومقوم للمسرح التعليمي(مرحلة التطبيق العلمي):
هناك مجموعة من األدوار التي ينبغي على المعلم القيام بها عند تنفيذ وتقويم المسرح
التعليمي وتوضيحها فيما يلي:
 .1بداية ينبغي أن يتغلب على مشاعر الفشل أو الخوف من الفشل التي قد تنتابه عند إدارة
الموا قف الدرامية المختلفة من خالل تدريب الطلبة على المواقف التي قد ال تستغرق أكثر من
بعض الدقائق.
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 .2أن يهيئ الطلبة للتمثيل والمشاركة في اإلعداد للعمل الدرامي واثارة حماسهم ودافعيتهم
للمشاركة الجادة.
 .3أن يوضح للطلبة قبل بدء عملية التمثيل طبيعة الموقف التمثيلي وطبيعة الشخصيات وطبيعة
المشاركة المتوقعة منهم.

 .4أن يتأكد أن الطلبة الممثلين والمعاونين يأخذون العمل الدرامي مأخذ الجد وليس للتسلية
واضاعة الوقت.
 .5القيام بتدريب التالميذ في البداية على مبادئ عملية التمثيل من خالل تدريبهم على التعبير
بالجسم والوجه اعتمادا على تعبيرات وحركة العينين وحركة الذراعين واليدين واألصابع مع
تدريبهم على التعبير عن بعض االنفعالية اإلنسانية مثل الشعور بالسعادة والغضب واالستياء
والدهشة والغمز والتعجب.

 .6أن يتميز بالقدرة على المرونة للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهه أثناء تنفيذ مدخل مسرحة
المناهج سواء داخل حجرة الدراسة أو على المسرح الفعلي.
 .8إجراء بعض البروفات لجميع الطلبة المشاركين في العرض المسرحي لتوضيح الفكرة الرئيسية.
 .7يقوم بعملية التقويم بصورة مستقرة عقب كل خطوة من خطوات تنفيذ المدخل الدرامي حتى
يتأكد من نجاحه في تحقيق األحداث التعليمية المنشودة.

 .9وجود معلم فطن قوي متسمًا ب الهدوء بحيث يقوم بتوجيه الطلبة دون انفعال أو غضب قاد ار
على نشر التعاون بين الطلبة ومطبقا لمبدأ العدالة أثناء تعامله مع الطلبة.

 معوقات المسرح التعليمي :
هناك معوقات تؤثر على استخدام النشاط التمثيلي في المدرسة ومن أهم هذه المعوقات:
 .1قلة اإلمكانات المادية في معظم المدارس مما يشكل صعوبة أمام المعلم عند إعداده
للتجهيزات مختلفة الالزمة إلخراج المسرحية .

 .2قلة خبرة المعلمين باإلشراف على المسرح المدرسي .
 .3عدم وجود مسرح مدرسي في معظم المدارس .
 .4عدم وعي واقتناع بعض المعلمين بأهمية استخدام النشاط التمثيلي في التدريس .

 .5كثرة عدد الطلبة داخل حجرة الدراسة ال يتيح للمعلم فرصة تطبيق تمثيلية نظ ار للصعوبات
التي تواجه السيطرة على النظام داخل الفصل .
 .6كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلم والتي تتمثل في كثرة الحصص التي يقوم بتدريسها .
 .8قلة األساتذة الذين يدرسون مادة المسرح في دور المعلمين وكليات التربية .
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 .7قلة النصوص المسرحية مع صعوبة مسرحة المناهج ( .اللوح ) 119 : 2111 ,
ويرى حسن شحاتة  :أن النشاط التمثيلي يمكن الحد من معوقاتـه من خــالل المقترحات التالية :ـ
 .1ربط األنشطة المدرسية وخاصة المنهج المدرسي بالمناهج الدراسية من خالل أهداف تعليمية
تعلمية تُحقق داخل قاعات الدرس ومن خالل ممارسة النشاط المدرسي المسرحي على السواء.
 .2توفير الكتيبات المصاحبة للمنهج المدرسي والتي تتضمن مسرحيات مدرسية تخدم المقررات
الدراسية بحيث يتضمن الكتاب المدرسي تنويهات بها وبأسماء مؤلفيها من المبدعين وتوفيرها
في المكتبات المدرسية لتق أر في قصص القراءة الحرة تحت إشراف ومتابعة المعلمين .

 .3توفير النصوص المسرحية المناسبة لكل مرحلة تعليميـة وتنظيم مسابقات للتـأليف المسرحي .
 .4إنشاء المسارح المدرسية في المدارس بحيث نرفع شعار مسرح لكل مدرسة عن د بناء المدرسة
الحديثة .

 .5السعي لدي وسائل اإلعالم لتسجيل المسرحيات عبر اإلعالم المشاهد والمسموع والمقروء وعقد
الندوات لمناقشتها .
 .6إنشاء مجلة للمسرح المدرسي ترصد فيها أنشطة المسرح سنويا على مستوى و ازرة التربية و
التعليم و تعرض مل خصات للبحوث المرتبطة بمسرحة المناهج و المسرح المدرسي و التنويه
بنصوص مسرحية حديثة و إبداعات عربية و إسالمية و أجنبية في مجال المسرح المدرسي.
 .8عقد لقاءات مع المؤلفين المبدعين و الممثلين المشهورين و نقاد المسرح المثقفين.
(شحاتة)234:2111,
المسرح التعليمي في مدارسنا اليوم ينقصه الكثير؛ حيث إن المدارس اليوم غير مؤهلة لتطبيق
المسرح التعليمي و كذلك ينقصها المكان المعد لذلك ,و الكادر التعليمي المدرب و المؤهل لمثل

هذه المهمة الصعبة على المعلم رغم أن هناك مدارس تحوي مسارح تعليمية و لكن ال تطبق
الدروس بطريقة ممسرحة.
ثانياً :استراتيجية التعليم باللعب:

للعب دور هام في النمو الجسمي والحركي والمعرفي والوجداني عند التالميذ .ولقد أظهرت

الدراسات الحديثة التي تناولت نمو األطفال وتطورهم أن استخدام التلميذ لحواسه المختلفة هو مفتاح
التعلم والتطور ,إذ لم تعد األلعاب وسيلة للتسلية فقط حين يريد التالميذ قضاء أوقات فراغهم ,ولم
تعد وسيلة لتحقيق النمو الجسماني فحسب ,بل أصبحت أداة مهمة يحقق فيها التالميذ نموهم
العقلي(ملحم.)831:2112 ,
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خاصا في التربية,
إسهاما
وفي دراسة لجونز أشارت إلى أن التعليم باللعب يمكن أ ن يساهم
َ
َ
ألنها تتصف بالعمل والسلوك ,وال تقتصر على تذكر الحقائق ,وألن التالميذ يشاركون في عملية
إيجابيا في كل من التالميذ والمعلمين (القدومي,
التعلم برغبة ونشاط وهمة عالية ,ويؤثر ذلك تأثير
َ
.)4:2118
ولعل أول من أدرك أهمية اللعب وقيمته العملية هو الفيلسوف اليوناني أفالطون ,ويتضح
هذا من خالل مناداته في كتابه"القوانين" عندما قام بتوزيع التفاح على التالميذ لمساعدتهم على تعلم

الحساب ,وكذلك يتفق معه أرسطو حين أكد على ضرورة تشجيع التالميذ على اللعب باألشياء التي
كبار (ميلر.) 13:1984 ,
جديا عندما يصبحون ًا
سيتعلمونها ً
وترى هت (  ) 1989أن التلميذ من خالل التعليم باللعب ينغمس في نوعين من النشاط
أيضا أن كل أنماط اللعب تضم كال العنصرين,
هما السلوك المعرفي والسلوك الترفيهي ,وترى ً
فتعلم التلميذ لشيء جديد يعد نشاط معرفي ,أما حين يكرره دون تغيير أو بتغيرات بسيطة فيكون

هذا نشاط ترفيهي( ماكنتير.) 15:2111 ,

مؤكدا أن اللعب
أساسيا له,
ومتطلبا
تعبير عن تطور التلميذ
ًا
ورأى بياجيه أن في اللعب
ً
ً
ً
يرتبط بمراحل النمو عند التلميذ ولكل مرحلة نمائية أنماط لعب خاصة بها وهذه األنماط تختلف من

مجتمع إلى آخر ومن تلميذ إلى آخر ,وعن طريق اللعب يتفاعل التلميذ مع بيئته ويطور لغته
وعالقاته االجتماعية .فاللعب أداة معرفة ووسيلة تعلم يقوم على ما لدى التلميذ من إمكانات
مناسبا يسهم في تطوير البنية المعرفية لدى التلميذ
بيئيا
ً
وقدرات ,فاللعب يمثل وسطًا ً
(ملحم.) 832,833:2112 ,
ويؤكد فروبل على أهمية اللعب في التعليم (ميلر .) 14:1984 ,ويرى أن اللعب هو

أسمى تعبير عن النمو اإلنساني في الطفولة ,وهو التعبير الحر الوحيد عما يدور داخل عقل التلميذ
غنيا
(طيبة .) 18:1997 ,وتأكد على ذلك نيفيل بينيت (  ) 1998بأن اللعب بالفعل يوفر سيا ًقا ً
غنيا للتدريس(خليل.) 8:2112 ,
للتعليم فإذا كان كذلك فإنه يوفر سيا ًقا ً
" ويشير كل من كالكيان وجولدمان إلى أن الطفل من خالل نشاطه في اللعب يعرف الكثير
عن قدراته واستعداداته ,مما يساعده في تكوين مفهوم واضح عن ذاته ,إذ أنه من خالل نشاطه في
اللعب يتكون لديه اتجاهات إيجابية نحو جسمه النامي"(الخفاف.) 29:2111 ,
ويرى الخالدي (  ) 2117أن هناك سمات مميزة للعب تميزه عن باقي األنشطة األخرى
ومن هذه السمات ما يلي:
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 أن اللعب شيء ممتع ,يسبب الشعور بالسعادة ويخفف التوتر. أن اللعب يتم في العادة في إطار بيئي خاضع لإلشراف والمالحظة. أن في اللعب فرص كثيرة للتعلم (ص.)13 :ومن خالل استعراض ما سبق ظهرت مجموعة من التعريفات للعب تتعدد في الصياغة

والمفهوم ,وترتبط فيما بينها بخيط مشترك من الصفات ,وهذه الصفات هي:الحركة ,والنشاط,
والواقعية ,والمتعة(صوالحة .) 15:2118 ,حيث عرف أوتو ويننجر  ) 1973اللعب بأنه:
" الطريقة التي يستطيع بها الطفل التفاهم مع الواقع ,فمن خالل اللعب يستطيع التالميذ مراجعة
أيضا
أفكارهم و ً

يستطيعون تشكيل وسائل تمكنهم من استخدام تلك األفكار".
وأشار وينكوت (  ) 1977إلى أن اللعب هو ":الشكل الجوهري للتواصل فيما يتعلق بالتلميذ ,حيث
أن ه خبرة تلقائية مستمدة من الحياة وتدور في إطار زمني ومكاني".
وعرفت كن كرافت (  ) 2111اللعب بأنه ":النشاط الذي يقوم فيه التالميذ باالستطالع
واالستكشاف لألصوات واأللوان واألشكال وأحجام وملمس األشياء وذلك من خالل بعدين أو ثالثة
أبعاد ,حيث يظهر التالميذ قدراته م المتنامية على التخيل واإلنصات والمالحظة واالستخدام الواسع

لألدوات والخامات وباقي المصادر وكل ذلك للتعبير عن أفكارهم وللتواصل مع مشاعرهم ومع

اآلخرين" (خطاب وحمزة.) 23,24:2117 ,
ومن خالل التعريفات السابقة نرى أن مجاالت اللعب عند التالميذ متعددة فهناك األلعاب
التي تؤدي إلى تعليم التلميذ مهارة أو معلومة معرفية معينة ,وتسمى باأللعاب التعليمية .وهناك
بعض من األلعاب التي تؤدي إلى بناء فكرة تخيلية حول بعض األشياء,وتسمى باأللعاب التمثيلية

أو التخيلية .وهناك نوع ثالث من األلعاب يسمى باللعب الحر,وهو اللعب غير الموجه حيث يمارس
التلميذ اللعب بحرية .أما النوع الرابع من اللعب هو تدريب التلميذ على اكتشاف الحياة والبيئة من
حوله ,ويسمى باللعب التمثيلي أو الدراما الجادة(ربيع.) 69:2117 ,
اللعاب التعليمية:
دور فعاال في تنظيم التعليم متى أحسن تخطيطها وتنظيمها واإلشراف
تؤدي األلعاب التعليمية ًا
عليها ,فقد أشار بارتل (  ) 1995إلى أن األلعاب التعليمية لها القدرة على تحفيز التالميذ ذوي
اإلعاقة من إجراء المهارات األكاديمية (الخفاف .) 279:2111 ,ويرى نيفيل بينيت
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(  ) 1998أن الباحثين التربويين أكدوا على وجود عالقة مباشرة بين اللعب والتعليم ,فاللعب يعتبر
عملية ذات قوة تربوية بحيث يرى بعض الباحثين أن التعلم سوف يظهر بصورة تلقائية خاصة إذا
وجد معلمين قادرين على االرتقاء بلعب الطفل واثرائه (خليل.)8:2112 ,
وقد بينت الدراسات والبحوث كما أشار كل من بيرس والندو (  ) 1998في مجال التعليم
عن طريق ا للعب أن التالميذ الذين أتيحت لهم فرصة التعليم باللعب كانوا أقل أخطاء ,مقارنة
بالتالميذ الذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية (العناني.)128:2112 ,
وترى فان هورن فيما أورده خليل(  ) 112:2112أن اللعب هو الطريق الطبيعي والتلقائي
لتعليم التالميذ وفيه يظهرون تطبيقاتهم لما تعلموه ويعكسون مهاراتهم بشكل تكاملي.
ولهذا يمكن القول بأن األلعاب التعليمية" :تعتبر وسيلة من وسائل االتصال التي يحتاج
إليها المعلم في تعليم تالميذه" (ربيع.)69:2117 ,
وتعرف الطائي ( ) 1971األلعاب التعليمية على أنها" :كل لعب يهدف إلى تحقيق غرض
خاص ,ويكون الغرض منه تنمية مواهب التلميذ وتوسيع آفاق معرفته بصورة عامة ,ومساعدته
على استيعاب مواد البرنامج التعليمي ,إضافة إلى تكوين االتجاهات الجيدة وخلق روح الجماعة بين

المتعلمين"(ص.)27 :
أما الخفاف (  ) 2111فتعرف األلعاب التعليمية بأنها" :شكل من أشكال األلعاب الموجهة

تبعا لخطط وبرامج وأدوات ومستلزمات خاصة بها ,يقوم المعلمون بإعدادها وتجربتها ثم
المقصودة ً
توجيه التالميذ نحو ممارستها لتحقيق أهداف محددة"(ص.)279 :
إن التعليم بواسطة األلعاب التعليمية مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مختلف ولكنه يتركز
بوجه عام على م حاولة رفع مستوى األداء أو القدرة على التحكم في السلوك ,ويؤدي إلى تعليم
أشياء أكبر من قدرته العقلية ,ومن خالل زيادة هذه القدرة يستطيع التلميذ التعامل مع المواقف

الحرجة

وبالطبع

سوف

ينعكس

عن

ذلك

شعوره

بالسعادة

واحساسه

بأنه

تلميذ

مفيد(عبدالباقي.) 192:2111,
وله ذا فإن أسلوب التعلم بواسطة األلعاب التعليمية له دور هام في نقل ما يتعلمه التلميذ في
موقف ما إلى مواقف أخرى مشابهه ,إال أن فعالية هذا األسلوب في نقل أثر التعلم إلى مواقف
تعليمية جديدة يتوقف على عدة نقاط هي:
أ -إتقان قواعد اللعبة :وترى الدراسات في هذا المجال أن استخدام أسلوب اللعب في مجال التعلم
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يسهل انتقال أثره من موقف تعلمي تدرب عليه المتعلم إلى موقف آخر جديد استوعبه وأدرك
معانيه.
ب -العالقة بين الحركات :أي إدراك المتعلم لجميع التحركات التي يقوم بها أثناء ممارسته للعبة
األصلية وعالقة تلك التحركات ببعضها البعض مما يضفي معنى للمواقف المتعلمة ,األمر الذي
يسهل انتقال أثر التعلم إلى مواقف أخرى.
ج_ التماثل في االستراتيجيات :وكلما زادت عناصر التماثل أو التشابه بين استراتيجيات لعبة ما
ولعبة أخرى جديدة زاد انتقال أثر التعلم إلى تعلم استراتيجيات اللعبة الجديدة.
د -الرغبة في اللعب :فرغبة المتعلم في ممارسة األلعاب تؤثر بصورة أو بأخرى على انتقال أثر
التعلم إلى مواقف أخرى ,فإذا كان لدى المتعلم اتجاه إيجابي نحو ممارسة ألعاب معينة ,فإن ذلك
سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى االنتقال اإليجابي إلى مواقف تعليمية أخرى .
ه -التنوع في اللعب :إن ممارسة المتعلم لمهمة تعلميه توفرها لعبة ما في مواطن مختلفة ومتنوعة
يؤدي ذلك إلى زيادة وعيه بتلك المواطن وفهمه لها ,األمر الذي يسهل من انتقال أثر المهمة
التعلمية إلى عدة مواقف جديدة (ملحم.) 836,835:2112 ,
أهمية اللعاب التعليمية:
كثيرا في بيان أهمية األلعاب التعليمية في حياة التالميذ بشكل عام ,حيث أكد
اهتم العلماء ً
العالم األلماني كارل بيولر على أهمية األلعاب التعليمية في النمو العقلي للتلميذ

(ربيع .) 43:2117 ,وقد أجرى عدد من الباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية في هذا المجال
بينت نتائجها أهمية األلعاب التعليمية في تحقيق التعلم ,وأكدت هذه الدراسات على أن األلعاب
التعليمية تعد وسائل فعالة وقوية التأثير في تغيير سلوك المتعلم واتجاهاته من خالل إكسابه
المعارف والمعلومات والمهارات الدقيقة التي يستطيع من خاللها مواجهة واقع حياته العملية

(صوالحة.) 217:2118 ,
ولهذا تعد األلعاب التعليمية من األساليب المهمة التي عن طريقها نجذب انتباه التلميذ
جوا يندفع فيه إلى العمل من تلقاء نفسه .وتعد األلعاب
ونشوقه للتعليم ,فالتعليم باللعب يوفر للتلميذ ً
التعليمية أداة تعلم واستكشاف ألنها تساعد التلميذ على:
 اكتساب العديد من المعلومات عن العالم المحيط به فيتعرف من خاللها على الخصائص44

الحسية لألشياء وعلى األشكال واأللوان واألحجام ,وما بين األشياء من تشابه واختالف.
 -معرفة الذات ,فمن خالل التجربة واالستكشاف يتعرف التلميذ على ما يحبه وما يميل إليه ,فيزداد

معرفة بذاته وامكانياتها ويتعرف على مشكالته ويصبح أكثر قدرة على حلها (العناني.)28:2112,
أنواع اللعاب التعليمية:
ويمكن تقسيم األلعاب التعليمية بصفة عامة إلى ثالثة أنواع أساسية وهي كما يلي:

خصيصا لمساعدة التلميذ على دراسة أو تعلم عبارة ما ,ومن
 .1األلعاب التعليمية المصممة
ً
شيوعا المكعبات المكتوب عليها حروف الهجاء أو األرقام.
أكثرها
ً

 .2األنشطة والتمثيليات التخيلية الجادة ,وهي مستمدة من حقائق أو وقائع في حياة الناس
اليومية ,وقد تتعرض ألحداث تاريخية أو مواقع جغرافية أو اجتماعية.
 .3ألعاب المباريات التي تقوم على المنافسة بين التالميذ,وهي تجري بناء على قواعد يتفق
عليها

.4

الالعبون ,ويتحدد فيها الفائز والخاسر ,بناء على القواعد الخاصة باللعبة

المعنية(ربيع,

.) 81:2117

توظيف اللعاب التعليمية في تعليم التالميذ:
ينبغي على المعلم عند توظيف اللعب في تعليم التالميذ أن يضع في اعتباره المبادئ اآلتية:
 استخدام بعض األلعاب كجزء من الدرس لمراجعته. استخدام بعض األلعاب التعليمية في نهاية الدرس.وفقا ألهداف التعليم الصفي.
 اختيار هذه األلعاب ً تنظيم األلعاب بحيث ال يطغى االستمتاع باللعبة على الهدف التعليمي منها. إعطاء التالميذ معلومات عن اللعبة وقواعدها قبل ممارستها أثناء الدرس. تعليم التالميذ اللعبة بالتدرج. -تقويم أثر اللعبة ومعرفة ما أحدثته لدى التالميذ من إثراء لخبراتهم وتعزيز لمفاهيمهم ومعرفة ما

اكتسبوه من معلومات ومهارات (العناني.) 38:2112 ,
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خطوات إعداد اللعبة التعليمية:
يجب على المعلم عند إعداد أي لعبة تعليمية للتالميذ البد من إتباع عدة خطوت بحيث يحقق
الهدف العام من تقديم هذه اللعبة وتوظيفها بكفاءة وفاعلية للتالميذ ,وهذه الخطوات هي:
 -1عملية اإلعداد ,وتشتمل على:
 تهيئة و تجريب اللعبة قبل دخول الصف. تهيئة المكان المناسب للعبة ,وتحديد الوقت الالزم. شرح وتبسيط القوانين على حسب قدرات واحتياجات التالميذ (القدومي.) 21:2118 , -2عملية التنفيذ ,ويقصد بالتنفيذ تطبيق اللعبة على التالميذ وذلك من خالل الخطوات اآلتية :
 مراجعة مكونات وخطوات اللعبة. تقديم اإلرشادات للتالميذ ومساعدتهم (العناني.)136:2112 , -3تقويم اللعبة ,ويقصد بها:
 قدرة المعلم على تحديد نواحي القوة والضعف في اللعبة التعليمية لدى التالميذ. تحديد الزمن الذي استغرقه التلميذ في إنجاز اللعبة التعليمية. مدى مساهمة هذه اللعبة في تنمية قدرات التلميذ (العناني.)138:2112 , -4المتابعة ,وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بمتابعة التالميذ للتعرف إلى الخبرات التعليمية التي
اكتسبها التالميذ ومدى استفادتهم وانجازهم للمهارات التعليمية من خالل هذه اللعبة
التعليمية ومن ثم يتم االنتقال إلى مهارات أخرى (القدومي.) 21:2118 ,
وحدد كل من هينيش وآخرون(  ) 1972سبع خطوات رئيسة عند تصميم واعداد األلعاب التعليمية
هي :
 .1اختيار المحتوى وتحديد نوعيته.
 .2تحديد األهداف العامة,
 .3تحديد األهداف الخاصة أو السلوكية.
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 .4تطوير نموذج اللعبة.
 .5تطوير القواعد والقوانين.
 .6تركيب مواد اللعب من أجل التنفيذ.
 .8تقويم النتائج التعلمية (ملحم.)843:2112 ,
أما روميسوفسكي فقد ذكر عدة خطوات لتصميم واعداد األلعاب التعليمية وهذه الخطوات هي -:
 -1اختيار الموضوع أو المحتوى أو األفكار الرئيسية والثانوية التي تتضمنها اللعبة.
 -2تحديد األهداف التعليمية بشكل يوضح ما يمكن أن يفعله التالميذ بعد دراستهم اللعبة ,ولم يكن

يفعلونه قبل ذلك.

 -3تحديد الوقت الالزم لدراسة اللعبة ,وتبين إستراتيجيتها الرئيسية .
 -4تحديد خصائص الفئة المستهدفة ,وتبين أدوار الالعبين .
 -5تحديد المصادر التي ستستخدم في اللعبة من أدوات وأجهزة ومواد تعليمية.
بعضا ,حيث تصاغ أحداث
 -6تحديد قوانين اللعبة ,وتبين كيفية تفاعل الالعبين مع بعضهم
ً
اللعبة بشكل متسلسل ,وتوضح األدوار التي يجب أن يقوم بها الالعب لتحقيق الهدف ,وتبين نوع
حركات الالعب واتجاهاتها ,والعوائق التي قد تصادفه في اللعب.
 -8توضيح كيفية فوز فريق من الالعبين على الفريق اآلخر ,ومتى يكون ذلك.
 -7وصف وتحديد المواد واألجهزة واإلمكانات المتوفرة لتنفيذ اللعبة ,ويمكن هنا تحديد األثاث
الالزم للعبة مثل لوحة اللعبة ,وامكانية توفير موادها أو شرائها أو إنتاجها,وتوفير أماكن جلوس

التالميذ والكيفية التي ستنفذ فيها اللعبة.
 -9تجربة اللعبة على عينة من التالميذ بغرض حل المشكالت التي قد تط أر أثناء تطبيقها.
 - 11إعداد اقتراحات للمناقشة بعد االنتهاء من اللعبة ويتضمن ذلك عناصر حول -:
أ -اإلدراك األولي للعبة ,أو النظرة العامة عن طبيعة وأهمية اللعبة.
ب -نموذج اللعبة ( تصميم اللعبة بشكل عام ).
ج -خطوات تنفيذ اللعبة ومدى أثر كل خطوة في تقدم التالميذ نحو تحقيق األهداف .
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د -نتائج اللعبة ذاتها .
ه -انجاز التعلم .
و -التغذية الراجعة عن اللعبة كنظام متكامل  ,وذلك لتحسينها واثارة الرغبة
إلنجاز أعمال أخرى ناجحة ناتجة عن تنفيذ اللعبة (حنورة وعباس.)87-1996:89 ,
شروط اختيار اللعاب التعليمية:
عند اختيار األلعاب التعليمية في غرفة الصف البد من المعلم أن يراعي عدة أمور

وهي كالتالي:

 -أن تكون اللعبة التعليمية جزءًا من البرنامج التعليمي أو المحتوى الدراسي.

 -أن يتأكد المعلم من أن الوسيلة سوف تحقق األهداف بشكل أفضل ,وأنها سوف تستعمل في

الوقت المناسب كجزء متكامل من البرنامج.

 أن تلبي اللعبة التعليمية مهارات واحتياجات التلميذ. -أن يتأكد المعلم من أنه يتقن قواعد اللعبة ,بحيث يستطيع إدارتها بكفاءة عالية في غرفة

الدراسة.

 أن يراعي المعلم إمكانية إعادة استعمال اللعبة التعليمية  ,ومدى الحاجة إلى االستعانة بأدواتأخرى) الخفاف.)292:2111 ,
ثالثاً :إستراتيجية التعلم التعاوني :
تعريف التعلم التعاوني:

تعرفه )كوجك  ( 21 : 1992 :بأنه " نموذج تدريس يتطلب من الطالب العمل مع

بعضهم البعض ,والحوار فيما بينهم فيما يتعلق بالمادة الدراسية ,وأن يعلم بعضهم بعضًا ,و أثناء

هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية و اجتماعية إيجابية".

ويعرفه الشريف )  ( 347 : 2111بأنه" تعلم الطالب معاً من خالل تواجدهم في

مجموعات صغيرة تضم المستويات التحصيلية المختلفة ,من أجل تحقيق هدف محدد يتمثل في
إنجاز المهام الرياضية ,بحيث يشعر كل طالب بأنه شريك فعال ومسؤول عن نجاح أو فشل
المجموعة".

ويتفق كل من (عبد العزيز (98 : 1998 :؛ و(مرسى و أحمد )75 : 1998 :

و(أبو عميرة  ) 33 : 2111 :في أن التعلم التعاوني هو إستراتيجية يتم فيها تقسيم الطالب إلى
مجموعات صغيرة غير متجانسة كل مجموعة مكونة من8-2طالب ,يعملون في بيئة تعليمية
مناسبة.
48

عناصر التعلم التعاوني:
حتى يتمكن الطالب من استخدام التعلم التعاوني بنجاح ينبغي أن يتضمن هذا التعليم العناصر
التالية:
- 3االعتماد اإليجابي المتبادل:
حيث إن كل عضو يعتمد على نفسه وعلى اآلخرين بحيث يؤدي ذلك االعتماد المتبادل إلى تحقيق
الهدف.

ومحددا لدى الطالب وشعارهم في ذلك" إما أن نغرق
وترى الباحثة ضرورة أن يكون الهدف واضحًا
ً
جميعاً أو ننجو جميعًا " وأن نجاح أحدهم ال يتحقق إال بنجاح الجميع وفشل المجموعة فشل لهم
جميعاً وأنهم مترابطون معاً ال ينفك العضو عن مجموعته ,فإذا لم يكن هناك اعتماد إيجابي متبادل
فلن يكون هناك تعاون.

وال يمكن الوصول إلى هذا المعنى إال من خالل وضع وتحديد شروط العمل مثل:
 تقسيم المواد والمصادر والمعلومات بين األعضاء -تعيين الجوائز المشتركة ألعضاء المجموعة

– تعيين المهمة المشتركة لجميع األعضاء وتحديد دور كل عضو في المجموعة) ,وكلما زاد
تشابه األهداف الفردية في األوضاع التعاونية كلما كان االعتماد اإليجابي المتبادل للعضو
اإليجابي أكثر قوة وفاعلية.

وخالصة القول :إنه كلما زاد نكران الفرد لذاته واستشعار أهمية العمل الجماعي كلما أدى ذلك إلى
نتائج جيدة وملموسة وتحققت األهداف المرجوة.
- 2التفاعل بالمواجهة:
يتفاعل أعضاء المجموعة التعاونية ويتعلمون من بعضهم بعضًا عندما يكونون وجهاً لوجه ,وهذا
التفاعل ال يعتبر غاية وانما هو وسيلة لتحقيق األهداف المرسومة والمراد تحقيقها.

ومن أمثلة تلك األهداف :تطوير التفاعل اللفظي داخل الصف ,وكذلك تطوير التفاعالت ذات
األثر اإليجابي على المردود التربوي على الطالب.

إن هذا العامل سبب في تحقيق االعتماد اإليجابي المتبادل ,وال شك أن هناك خطوات تساعد في
تعزيز هذا التفاعل بين أعضاء المجموعة وهي:
الخطوة الولى  :جدولة وقت الجتماع المجموعة :وعلى الرغم من بساطة هذه الخطوة إال أن
الكثير من المجموعات التعليمية ال تعطي وقتًا كافيًا من أجل االلتقاء لتصبح مجموعة متطورة

واعية.

الخطوة الثانية  :التركيز على االعتماد اإليجابي المتبادل ,بحيث يعمل أعضاء المجموعة معاً

لتحقيق أهداف مجموعتهم ,فالشيء الوحيد الذي يكون لدى األعضاء التزامًا بتحقيق النجاح هو
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االعتماد اإليجابي المتبادل.
الخطوة الثالثة  :تشجيع التفاعل المعزز بين أعضاء المجموعة ,ومن طرق تحقيق هذه الخطوة
تفقد المجموعات ,واالحتفال بكل ما يدل على التفاعل المعزز بين األعضاء.
- 1المسؤولية الفردية(المحاسبة الفردية):
وهذا المبدأ موجود في اإلسالم ,وقد بينه النبي صلى اهلل عليه وسلم بقوله ":كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته"… ,وتقتضي هذه المسؤولية الفردية أن الفرد مسئول عن العمل الذي يقوم به جميع

األعضاء في المجموعة التعاونية ,إن تلك المسؤولية الفردية تكون عن النبوغ والتفوق فيما يدرسه
الطالب بحيث يكون الغرض من تلك المجموعة هو زيادة التحصيل الدراسي لكل عضو إلى أقصى
درجة ممكنة ,والمقصود بالمسؤولية الفردية " أن العمل يتم في مجموعة ,إال أن كل فرد في

المجموعة مطالب بتعلم جوانب التعلم المرتبطة بعمل المجموعة " وهناك عدة طرق لبناء المسؤولية
الفردية وهي:
تقليل عدد أعضاء المجموعة ,وضع اختبار فردي لكل طالب ,وضع اختبارات شفوية عشوائية

,بحيث يختار طالبًا بشكل عشوائي ويطلب منه تقديم عمل المجموعة ,و تسجيل عدد المرات التي
أسهم فيها الفرد في عمل المجموعة عن طريق المالحظة ,و يطلب من كل طالب أن يعلم ما

تعلمه ألشخاص آخرين.

 -3استخدام مهارات إدارة المجموعة الصغيرة والمهارات الشخصية بشكل مناسب:

إن وجود شخص ال يحمل مهارات اجتماعية جيدة ربما يؤدي إلى فشل التعاون؛ ولهذا ال بد
للطالب من تعلم المهارات االجتماعية مثل :حسن اإلنصات ,واتخاذ الق اررات ,وبناء الثقة بالنفس,
واحترام اآلخرين وآرائهم ,وكلما زاد عدد المهارات االجتماعية لدى الطالب كلما كانت نوعية وكمية
تعلمهم أفضل وتحصيلهم أعلى ,و هنا ينبغي على المعلم أن يثير دافعية الطالب الستخدام تلك

المهارات االجتماعية من أجل نجاح التعاون ,ولتحقيق هذا ينبغي أن يزود الطالب باإلجراءات
والوقت الالزمين؛ لتحليل كيفية عمل مجموعتهم ,وتحليل المدى الذي يطبق فيه الطالب تلك
المهارات االجتماعية عند تعامله وتعاونه مع غيره من أجل تطوير العالقات الداخلية داخل
المجموعة.

 - ٢معالجة عمل المجموعة:
يتم معالجة عمل المجموعة عندما يناقش أعضاء المجموعة مدى تحقيق المجموعة للنجاح
بتحقيق أهدافها والمحافظة على العالقات الفاعلة بينهم؛

فالمجموعة بحاجة لبيان تصرفات

األعضاء من أجل اتخاذ قرار حول التصرفات التي ينبغي أن تستمر ,وتلك التي ينبغي أن تحسن

وتعدل ؛ ولذلك فإن الهدف من معالجة عمل المجموعة هو زيادة فاعلية األعضاء وحماسهم ,من
أجل تحقيق أهداف المجموعة (جونسون وآخرون)1: 1995 ,؛)جونسون وجونسون1997:33,
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)؛(عبدالرحمن (562 : 1993 ,؛)الدعيسي)29: 1997 ,؛ ) القلقلي36 : 1999 ,
(؛)عبدالعزيز (65 : 1998 ,؛)إسماعيل(, )367 : 1997 ,مطر ) 211: 1992 ,؛(خطاب,
) 39 : 1991؛ ( العرب.)36 : 1992 ,
العوامل التي تساعد على تنفيذ التعلم التعاوني:
 -1المناخ الصفي:

عندما يسود المناخ الصفي الهدوء واالنضباط فإن ذلك سوف يساعد على نجاح العمل التعاوني.

أما المجموعات التي يسودها الضوضاء وعدم االنضباط فإن ذلك يؤثر على عمل المجموعات
التعاونية ,وعندما يتواجد أشخاص يتصفون بالخمول والفوضى في إحدى المجموعات فإن ذلك ربما
يؤثر على باقي المجموعات ,وعلى المعلم نقل أفرادها وتوزيعهم على مجموعات أخرى؛ ذلك ضمانًا

لسير العمل التعاوني للمجموعات ,وقد يحتاج المعلم إلى اتخاذ إجراءات انضباطية ولكنها قد تُسبب

جوًا من التوتر داخل الفصل الدراسي ينعكس سلبيًا على سير المجموعات وأدائها (الغول 1995 ,

 )47 :؛ (الراميتي وعبد الحميد.)17 : 1993 ,
- 2وقت الحصة الصفية المحدود :

ربما تحتاج بعض المهام التي تكلف بها المجموعات وقتاً أطول مما يجعل المعلم يأخذ حصتين
دراسيتين ,وعند ذلك ربما تنهي بعض المجموعات عملها قبل نهاية الوقت ,ومن ثم تشوش على

المجموعات األخرى ,وهنا يأتي دور المعلم في إشغال وقت المجموعات المنتهية بأي عمل فيه
فائدة مثل مراجعة وتلخيص ما تعلموه .
- 3حجم الغرفة الصفية وتنظيمها وما يوجد فيها من تسهيالت :

كبير ويساعد على تشكيل المجموعات كلما أدى ذلك إلى تعلم
فكلما كان حجم الغرفة الصفية ًا
أفضل ,وكلما توفر في غرفة الصف من أدوات وأجهزة تساعد على العمل التعاوني كان ذلك معينًا
على التعلم التعاوني.

- 4عدد طالب الصف:
فإن ذلك يسهل عملية تقسيم المجموعات – عندما يكون عدد الطالب قليالً (  , ) 21-15ويؤدي
إلى وجود مجموعات قليلة ,وبالتالي يستطيع المعلم متابعة أعمال المجموعات وتقديم المشورة

والدعم لمن يحتاج.

- 5شعور الطالب باالعتماد الذاتي وااللتزام في العمل:
عندما يشعر الطالب أن إمكانياتهم تساعدهم على القيام باألعمال معتمدين على أنفسهم ,ووجد
التزام بالعمل لديهم ,وكانت واقعيتهم للعمل جيدة فإن النتيجة أن يصبح العمل التعاوني ناجحاً ,وهنا

يأتي دور المعلم بالتحفيز المستمر وأنهم قادرون على االعتماد على أنفسهم ويحاول تعزيزهم

إيجابيًا .الغول( ,) 49 : 1995الراميتي وعبدالحميد( )117: 1993
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فوائد التعلم التعاوني :
يوجد العديد من المميزات للتعلم التعاوني يمكن إجمالها فيما يلي:
 بالنسبة للطالب:
 )1إشباع حاجات الطالب للتقدير واإلنجاز واالنتماء والعطف…إلخ.
 )2رفع مستوى تحصيل الطالب.

 )3تكوين اإلنسان التعاوني الذي يقدر المسؤولية الفردية والجماعية في وقت واحد.
 )4اختزال وتقليل الصراعات الموجودة بين أعضاء المجموعة الواحدة.
 )5تقوية حس الموضوعية والحس المنطقي األخالقي.
 )6مساعدة الطالب على التفاعل الدائم.
 )8تعلم السلوك االجتماعي المناسب.

 )7تعلم الفرد الكثير عن نفسه وعن زمالئه.
 )9نمو التفكير والتعبير عن النفس والقدرة على حل المشكالت.
)11

توفير الوقت المخصص لتحقيق أهداف المنهاج .

)11

تعويد الطالب على مهارات التحدث ,واحترام آراء بعضهم بعض.

)12

إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطالب الستخدام األجهزة واألدوات .

)14

زياد ة حب الطالب للمادة الدراسية وللمعلم الذي يدرسها.

)15

حب الطالب لمدرستهم والنظر إليها على أنها المكان الذي يتحقق فيه تعلم أفضل

)13

تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة  ,وتنمية إبداعهم .

وتعاون نافع (كوجك(,) 23 : 1992 ,جابر)15 : 1999 ,؛ (زهران) 67 : 1974 ,؛ (العرب,
(.)228 : 1992عبدا لرحمن) 563 : 1993 ,؛ (جونسون وجونسون ) 115 : 1997 ,؛

(الراميتي وعبد الحميد)118 : 1993 ,؛ ( شومان.) 115 : 1994 ,
وال شك أن هذه الفوائد الخاصة بالطالب تجعله يقبل على التعلم والتعليم بنهم وحب ,مما ينعكس
على مستواه وتحصيله وصحته النفسية ,وبالتالي يسهم في تعديل سلوكه واتجاهاته ,وعند ذلك

يتحقق التعلم الفاعل وتتحقق أهدافه المنشودة.
 بالنسبة للمعلمين:
 يتيح للمعلم الفرصة لتصحيح العمل الفردي للطالب من خالل تنقله بين المجموعات
ومتابعة الطالب الضعاف ,ومراعاة حاجات الطالب وقدراتهم .

 تقليل فترة عرض المعلومات للطالب من قبل المعلم .
 يستطيع المعلم متابعة مجموعات قليلة بدالً من عدد كبير من الطالب.
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 تقليل األعمال التحريرية لدى المعلم مثل(التصحيح) ؛ ألنه سوف يصحح للمجموعة ككل
في بعض األحيان (عبد الرحمن .)564 : 1993 ,
كل تلك الفوائد بالنسبة للمعلم وغيرها تجعل مكانة المعلم تتغير من ملقن ومحفظ إلى مرشد وموجه
وميسر لعملية التعليم ,وبذلك يكون هناك مجال إلبداع المعلم في تعليمه.
معوقات التعلم التعاوني:

حاجز أمام الوصول بالتعلم التعاوني إلى تحقيق الهدف المراد ,وقد
ًا
هناك بعض العوائق التي تقف
تكون تلك العوائق من الطالب ,أو من المعلم ,أو منهما معًا ,وربما تمتد إلى أكثر من ذلك فتكون
من قبل اإلدارة المدرسية والوالدين ومن تلك العوائق:

 .1عدم إدراك أهمية التعلم التعاوني من قبل مديري المدارس والوالدين.
 .2المقاومة الداخلية لدى الطالب للتغيير .
 .3نقص مكانة الطالب داخل الجماعة التعاونية ,وزيادة التنافس.

 .4ضعف التفاعل بين الطالب في المجموعة الواح دة,وسيادة روح السيطرة؛ مما يجعل جو العمل
غير صالح للتعاون.
 .5المناقشة غير الفعالة ,حيث توجد حاجة لإلرشاد من أجل التقليل من المناقشة غير الهادفة,
وهذا يتطلب من المعلم المشاركة في المناقشة لضمان سيرها في مجراها السليم,ويتطلب ذلك

من المعلم مهارة مؤثرة ,ومما يعي ن على ذلك اإلعداد المسبق لها بدراسة شاملة عميقة
للحقائق والمفاهيم المتصلة بالموضوع.

 .6التدخل الزائد من المعلم في المناقشة ,حيث ينبغي أال يعمد المعلم إلى إطفاء جذوة االهتمام
لدى الطالب ,وحرمانه م من التفكير بأنفسهم وتنمية مبادرتهم ,وينبغي أن ينتهي تدخل المعلم

في المناقشة عند الحد الذي يسمح للطالب بالشعور أن التنظيم تنظيمهم,والجهد جهدهم,
والمسؤولية مسؤوليتهم .

 .8عدم نضج أعضاء المجموعة ,حيث يحتاج أعضاء المجموعة إلى وقت وخبرة حتى يصبحوا
مجموعة فاعلة؛ ولذلك فإن المجموعات المؤقتة ال تنضج بما فيه الكفاية لتعمل بفاعلية.
 .7التسكع االجتماعي – االختفاء وسط الحشد,فعندما تعمل الجماعة التعاونية على إتمام مهمة
جماعية مع وجود فرصة أمام بعض األعضاء بأن يقللوا دورهم بدون أن يدرك اآلخرون

جهدا أقل.
وبالتالي يبذلون ً
 .9زيادة عدد أعضاء المجموعة يقلل عدد األعضاء المشاركين في النقاش والحوار ,وبالتالي ال
تستطيع المجموعة تحقيق أهدافها وال تحقيق المهارات االجتماعية الضرورية.

.11

االفتقار إلى مهارات العمل الجماعي ,مما يقلل من أداء المجموعة ونجاحها.

.11

فقدان الدافعية بسبب الشعور بعدم اإلنصاف.
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.12

تشكيل الفريق ,فعندما ال يكون هناك اختيار منظم أو يسمح للطالب باختيار أقرانهم فإن

ذلك سوف يؤدي إلى فشل التعلم التعاوني ,فال بد للمعلم من حسن اختيار األعضاء.
 .13ترتيب غرفة الصف ,بحيث يستطيع أعضاء المجموعة الواحدة مشاهدة المعلم وكل
وسائل اإليضاح المتاحة ,وال يكون أحدهم مواجهاً للمعلم واآلخر باتجاه مقلوب مما يسبب

المشاكل وعدم االنتباه.
.14

طبائع المتعلمين ,فعندما يوجد طالب يميل إلى اللعب ,بينما اآلخرون ال يؤيدون ذلك,

فعلى المعلم إشغال ذلك الطالب بالكتابة للمجموعة حتى ال يعيق التعلم التعاوني.

كسر للروتين ,وبالتالي عدم التطبيق
ًا
 .15عدم اقتناع المعلمين بالتعلم التعاوني؛ ألن فيه
الصحيح للتعلم التعاوني من قبل المعلمين.
.16

عدم توفر المهارات التعاونية لدى الطالب(جونسون وجونسون (,)222 : 1997 ,الغول ,

) 44 : 1995؛ (جونسون وآخرون) 8-4 : 1995 ,؛(ريان) 321 : 1995 ,؛ (زهران
.)91: 1974

إن تلك المعوقات وغيرها ال تقلل من أهمية التعلم التعاوني ,وأنه باإلمكان التغلب عليها ومع مرور
الوقت يصبح التعلم التعاوني مرغوبًا من المعلم وكل من له صله بالعملية التعليمية ,بشرط توفر
العزم األكيد والجهد في التطبيق الجيد والوصول إلى تعلم جيد مرغوب فيه.

دور الطالب في التعلم التعاوني:
ال عشوائيًا ,بل يحتاج إلى إحاطة تامة من المعلم
إن توزيع الطالب في مجموعات ليس عم ً

بطالبه ,وسلوكهم ,وقدراتهم ,وتفاوتهم في التحصيل ,وأداء المهارات والمهمات الموكلة إليهم؛ ولذلك
فإن دور الطالب في العمل التعاوني مهم للغاية وعندما يتم تعيين أدوار معينة ألعضاء المجموعة
فإن ذلك يضمن التمرن على المهارات التعاونية وتؤدي تلك األدوار إلى دفع وظيفة المجموعة

التعليمية التعاونية ,ومن تلك األدوار التي يقوم بها الطالب:

•العضو :ال يمكن أن تعمل المجموعة التعاونية ما لم يكن أعضاؤها متعاونين من حيث القيمة

واألهمية ,وكل طالب عضو في المجموعة ومسؤول عن كل ما يؤدي إلى نجاح التعلم التعاوني.
•المادح :وهو الذي يمدح عمل المجموعة ويشجعها على االستمرار.
•المراقب :ويتضمن دوره ما يلي:

الحصول على المذكرات وتوزيعها على أعضاء مجموعته.
أ -

ب -الحصول على األشياء الضرورية إلكمال عمل المجموعة مثل القاموس.
ت -مراقبة صوت المجموعة  ,وعند ارتفاعه يطلب تخفيض مستوى صوتهم.
ث -جمع عمل المجموعة واعطائه للمعلم.
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 الموقت :دوره بسيط  ,ولكنه مهم في عمل المجموعة التعاونية ,حيث يساعد المجموعة في
التحكم في سرعة إنجاز العمل في الوقت المحدد ,ويخبرهم بالوقت المستغرق في المهمة
والوقت المتبقي.
 الكاتب  :وهو من يقوم بتسجيل اإلجابات الصحيحة ,ويساعد هذا الدور الطالب في تعلم
الكتابة واتقانها.

 القارئ :وهو من يقوم بقراءة المادة المقررة بشكل جهري.
 الملخص :وهو من يقوم بتلخيص المادة ,بحيث يتمكن أعضاء المجموعة من مراجعتها.
 المفسر :وهو من يقوم بسرد ما فهموه بشكل جماعي بدون أخذ مالحظات.
 معطي الفكرة :بحيث يقوم بتزويد المجموعة باألفكار مثل أعتقد ,ربما.
 السائل ألغراض تقديم المساعدة  :بحيث يسأل أعضاء المجموعة إذا كانوا يحتاجون إلى
مساعدة فيما يصعب عليهم (العرب  )114 : 1992 ,ويمكن للمعلم توزيع تلك األدوار كلها

أو بعضها على الطالب.
أمور شكلية إذا ما توفر
على الرغم من اختالف تلك األدوار ومن سيقوم بكل دور ,إال أنها تعتبر ًا
للجماعة التعاونية التوافق واالحترام ,وال يمكن أن تقف عائقًا إذا استطاع المعلم احتواء طالبه

وعمل على تفاعل أعضاء المجموعة فيما بينهم.
دور المعلم في التعلم التعاوني:

يعتبر المعلم األساس في التعلم التعاوني ,وعليه يقع نجاح أو فشل هذه العملية تخطيطًا

وتنفيذاً,وعلى الرغم من تأكيد دور الطالب في التعلم التعاوني ,إال أن ذلك لن يقلل من دور
المعلم؛وذلك لضمان تحقيق األهداف المرسومة؛ ولهذا ينبغي أن يتمثل دور المعلم في اآلتي:
•اإلبداع في طرقه وأفكاره ,واالقتناع بمبدأ التعلم التعاوني.

•صياغة األهداف التدريسية العامة والسلوكية للطريقة التعاونية بحيث تشمل أهدافًا تتعلق بالمادة

الدراسية ,وأهدافًا تتضمن مهارات اجتماعية.

•تجهيز الصف بحيث يكون بيئة مناسبة للتعلم التعاوني.
•تحديد حجم المجموعات التعاونية :بحيث ال يزيد العدد عن سبعة طالب.

•تخطيط المواد المراد تدريسها للمجموعات التعاونية ,بحيث تشجع الطالب على التفاعل والتعاون

المشترك بين أعضاء المجموعة الواحدة.

•توزيع األدوار على أعضاء المجموعات التعاونية.
•اقتراح أساليب تساعد في التفاعل بين المجموعات التعاونية.

•بناء المسؤولية الفردية لدى الطالب ,وتحديد معايير النجاح وشرحها.
•مراقبة عمل المجموعات وتصرفاتها السلوكية.
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•تقديم المساعدة للمجموعات التعاونية متى احتاجت ذلك.
•تقويم أداء المجموعات وتحصيلهم وسبل زيادته.
•إكساب الطالب المهارات المتعلقة بالمنهج الدراسي والمهارات االجتماعية الالزمة للتعلم التعاوني.
•استخدام التعزيز في الوقت المناسب.

•مشاركة المجموعات بعد انتهاء أعمالها؛ وذلك بتلخيص فكرة أو توجيه سؤال تكون اإلجابة عنه

هي الخالصة الختامية المطلوبة.
•احترام وجهات النظر المختلفة ,ومقابلة الفكرة الخاطئة بروح الفريق.

•العمل على بناء التآزر اإليجابي نحو الهدف المحدد ,وبناء القدرات الفردية.
•اإللمام بخصائص نمو الطالب وحاجاتهم ومعرفة الفروق بينهم في القدرات والمستويات والميول.
•عند تخطيطه للتعلم التعاوني يحاول تنويع المهمات واألنشطة,تنظيم التواصل مع المتعلمين.
•تشجيع المتعلمين وتعويدهم على التقويم الذاتي لعملهم.

•العمل على تزويد الطالب بالمواقف والمشكالت,و أن يكون دوره دور الموجه ال دور الملقِّن.
•االعتماد المتبادل في استخدام المواد ,بحيث يعطي نسخة واحدة للمجموعة من المواد بحيث
يؤدي ذلك إلى تعاون أعضاء المجموعة وخاصة في بداية التعلم التعاوني حتى يتعود الطالب
على التعاون ,ثم بعد ذلك يعطي كل طالب نسخة خاصة به من المواد.

•توضيح السلوك المرغوب فيه) براون ,ريس (16 :1998 ,؛)حمدان (124 : 1977 ,؛)خطاب,
 (41: 1991؛) جونسون,وآخرون (2:1995:4 ,؛) إسماعيل (1997:381 ,؛)عبدالعزيز,

 (68: 1998؛)الجبري,والديب.( 77: 1997 ,؛)خطاب) 41 : 1991 ,؛(يحيى والمنوفي,
)269 : 1995
مما سبق يتضح الدور الذي يقع على عاتق المعلم ,وال بد للمعلم أن يتحلى بالصبر والحلم وسعة

الصدر في التعامل مع التعلم التعاوني ,كما ينبغي أن يكون المعلم على قدر من الذكاء والحنكة
في ضبط عمل المجموعات التعاونية بحيث ال تؤدي شدة الضبط والتعسف في ذلك إلى ضياع
قيمة التعلم التعاوني.
طرق التعلم التعاوني:

لقد اهتم كثير من التربويين والمهتمين بالتعلم التعاوني بوضع طرق مختلفة له مما يتطلب فهم

األنماط المختلفة للتعلم التعاوني من قبل المعلم أو ممن أراد تطبيقه .والمعلم غير مطالب بتطبيق
هذه الطرق كلها؛ بل يكفي أن يتبع أحدها أو بعضها؛ وذلك حسب ظروف طالبه ,وغرفة الصف,
ونوع المقاعد ,وحجم المجموعة وغيرها من الظروف التي تفرض أحيانًا على المعلم اتباع طريقة
معينة بذاتها ,وقبل ذلك قناعة المعلم الشخصية وهذه الطرق تتمثل في :
- 1تقسيم الطالب وفقاً لتحصيلهم :
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في جامعة هوبكتر عام  1971م لقد طور هذه الطريقة روبرت سلفين () slavinوهي أبسط طرق
التعلم التعاوني ,حيث تتكون المجموعة من (  )5-4طالب وتكون غير متجانسة فتضم طالباً من

المستويات الثالث ( متفوق – متوسط – ضعيف ) .ويساعد الطالب بعضهم بعضًا في فهم المادة

الدراسية وتكون طريقة التقويم جماعية وفردية ,ويمكن استخدام هذه الطريقة في جميع المواد

الدراسية وجميع المراحل الدراسية أيضاً(الخطيب)7 : 1995 ,؛ ( الغول) 53 : 1995 ,؛ (
جابر)77 : 1999 ,

 -2مباريات ألعاب الفرق :

يعمل الطالب معاً في مجموعات غير متجانسة تحصيليًا ,وتتكون كل مجموعة من( )5-4أعضاء
يقوم أفراد كل مجموعة بمساعدة بعضهم بعضًا على إتقان المادة واالستعداد للمسابقات بين الفرق,

ومن ثم يقي س بعد ذلك حسب تحصيلهم  ,ويح دث تسابق بعد ذلك بين كل ثالثة أو أربعة طالب
متجانسين في التحصيل للوحدة أو الموضوع الذي درسوه ,ويتيح هذا األسلوب للطالب االنتقال من
فريق إلى آخر في ضوء نتائج المسابقات ,وهذه الطريقة تشبه سابقتها إال أنها تختلف عنها بأنها
تضم تعليماً مشتركاً ومكافآت منفردة ت وزع على المتميزين من أعضاء المجموعة ,ويمكن تطبيق
هذا النظام في جميع المواد والمراحل الدراسية ( الغول  ( ,) 54 : 1995 ,أبو عميرة:2111 ,

 ( ,)76الخطيب .)7 : 1995 ,

 -3التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة :
 يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة ( )6-5وكل طالب يأخذ جزًءا منالمادة بحيث يجتمع مع نظرائه من المجموعات األخرى ,ويتعلمون هذه المهمة ,ويرجع بعدها كل
طالب إلى مجموعته؛ ليعلمها تلك الجزئية المكلف بها ,وبعد ذلك يتم اختبار كل أعضاء
المجموعات بكل المادة الدراسية وبشكل فردي .وقد طور سالفين هذه الطريقة بحيث يقوم الطالب
بقراءة كل المادة أو المقرر المطلوب ,ثم يلتقي الطالب من مجموعة معينة مع طلبة من مجموعة

أخير يتقدم أعضاء
أخرى درسوا نفس الموضوع ثم يعودون إلى مجموعاتهم ويعلمونهم المادة ,و ًا
المجموعات الختبار قصير بشكل فردي (الخطيب) 7 : 1995 ,؛( الشيخ ) 4 : 1993؛( أبو
عميرة .)79 : 2111

 -4االستقصاء التعاوني :
تعتمد هذه الطريقة على جمع المعلومات من مصادر مختلفة بحيث يشترك الطالب في جمعها,
وتوزع المهام بين الطالب ,بحيث يكلف كل فرد في المجموعة بمهام معينة ,ويحلل الطالب
المعلومات ويتم عرضها في الفصل ,ويكون التقديم من خالل الطالب أنفسهم,حيث تقدم

المجموعات بعضها بعضًا تحت إشراف المعلم ,وسميت هذه الطريقة بهذا االسم العتماد الطالب
على البحث والمناقشة وجمع المعلومات (أبو عميرة.)77 : 2111 ,
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- 5طريقة جونسون (:)johnson
يعمل الطالب معاً بشكل تعاوني كفريق واحد إلنجاز مهمات أهداف الدرس ,بحيث يسهم كل
عضو في األفكار واالقتراحات ويتلقى الطالب المساعدة بعضهم من بعض وليس من المعلم حيث

ال يوجد أثر للفردية داخل المجموعة ,ودور المعلم يقتصر على اإلشراف والمراقبة ,وتقديم المكافأة

للمجموعة ككل وليس لألفراد (الشيخ ( )3 : 1993 ,أبو عميرة )79 : 2111 ,
- 6طريقة المجادلة داخل الجماعة التعاونية :

تتكون المجموعة في هذه الطريقة من أربعة أعضاء بحيث تقسم إلى زوجين الزوج األول  :يق أر
المادة التعليمية ويعدها لزمالئهم ,والزوج الثاني يناقشها ويتوصل إلى إجماع في الرأي ,وقد يأخذ

كل زوج مادة مختلفة عن الزوج اآلخر ,وتكون بعد ذلك المناقشة والمجادلة على أن تقسم األدوار
بين الطالب حتى يتم التوصل إلى اتفاق في الرأي في جميع العناصر المختلفة ,ويقتصر دور

المعلم على توزيع المادة بالتساوي والقاء التعليمات ومن ثم قياس تحصيل الطالب واتجاهاتهم
(الجبري  ,الديب  1997 ,م,ص .)95
- 8طريقة التنافس بين الجماعات :

تؤكد هذه الطريقة على تحقيق أعضاء الجماعة أعلى درجة في التحصيل ,حيث يتعلم الطالب في
الجماعة التعاونية الواحدة ,ثم تتنافس الجماعة مع جماعة أخرى عن طريق طرح األسئلة ويجيبون

عليها في الجماعة ,ثم تصحح اإلجابات لكل جماعة ,والجماعة الحاصلة على أعلى درجة تأخذ
الجائزة ,ودور المعلم يتمثل في توزيع الطالب على الجماعات ,وكذلك يخبر كل جماعة بأنها
تنافس الجماعة األخرى ويخبر المعلم الطالب أن الهدف هو أن يتعلم الطالب في كل جماعة

المادة الدراسية حتى يحصلوا على أعلى درجة من الجماعة األخرى (الجبري  ,الديب: 1997 ,
) 99؛ ( أبو عميرة( ,)78 : 2111 ,حسن.)11 : 1998 ,

 – 7طريقة التنافس الفردي :

يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة من ثالثة طالب غير متجانسين في التحصيل ,ويحدث
التنافس بين أعضاء كل مجموعة بحيث يحاول كل عضو أن يحصل على المركز األول في
الموضوع المراد دراسته ,ثم ينتقل الطالب إلى مجموعة أخرى تضم طالبًا حصلوا على نفس المركز
ويكون بينهم التنافس ودور المعلم هو تنظيم الطالب وتوجيههم والقاء التعليمات وتصحيح اإلجابات

وتوزيع الطالب في مجموعات (الجبري ,الديب)1997:99,؛ ( أبو عميرة.)91 :2111,
مما سبق ترى الباحثة ما يلي :

 أن طرق التعلم التعاوني السابقة مختلفة في حجم المجموعة ,بعضها صغير جداً في حدود

ثالثة طالب للمجموعة ,وبعضها كبير في حدود ستة طالب ,وأن العدد المناسب

للمجموعة من ثالثة إلى أربعة طالب .
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 بعض طرق التعلم التعاوني تستخدم الجوائز وخاصة المعنوية ,وهذا له دور في التشجيع و
التحفيز ,وبعضها اآلخر لم يستخدم تلك الجوائز .
 تشترك طرق التعلم التعاوني في التركيز على تعاون الطالب مع بعضهم ولكن بأساليب
مختلفة .

 وجود الطالب داخل مجموعات يجعلهم يحبذون هذه الطريقة في التعلم .
 تعاون الطالب داخل المجموعات التعاونية يزيد خبرة المعلم وحصيلته الثقافية ,حيث يجد
ال أخرى لدى المجموعات.
حلو ً

 طرق التعلم التعاوني منها ما هو فردي ,وآخر تعاون جماعي ,وثالث تنافسي بين
الجماعات ,ورابع تنافس فردي.
مهارات التعلم التعاوني:
لعل من أهم مقومات إستراتيجية (طريقة ) التعلم التعاوني أن نعلم الطالب مهارات العمل بإيجابية

وبفعالية في مجموعة (كوجك .)23 : 1992 ,

وترى الباحثة أن هذه المهارات خاصة بالمهارات الشخصية التي ال يمكن االستغناء عنها في التعلم
التعاوني الذي يحتاج إلى التعاون ,فالطالب الذين لم يتعودوا على العمل مع اآلخرين ال يتوقع
منهم إتقا ن ذلك العمل دون تدريب واكتساب للمهارات الالزمة؛ ولذلك يجد المعلم صعوبة في بداية
األمر عندما يريد استخدام التعلم التعاوني؛ ولذلك يرى جونسون وآخرون (  ) 31 : 1995أن

الطالب كلما كانوا أكفاء في العمل التعاوني زاد تعلمهم كمًا وكيفًا ,ولن يتأتي ذلك إال إذا أتقن
الطالب المهارات التعاونية ,ويمكن أن تحدد هذه المهارات على النحو التالي :

 -1الثقة بالنفس :أن يكون لدى الطالب القدرة على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية ووضوح ,ولديه
القدرة على تقبل آراء اآلخرين وأفكارهم ومؤازرتهم .
 -2مهارة االتصال :وتعني قدرة الطالب على التعبير عن أفكاره بوضوح وفاعلية بحيث يفهمها
اآلخرون ,ويفهم ما يقوله اآلخرون حتى يتمكنوا من الوصول إلى الهدف المشترك.

 -3مهارة القيادة :وتعني القدرة على توجيه اآلخرين نحو إنجاز المهام مع االحتفاظ بالعالقات
االجتماعية واإليجابية داخل الجماعة.
 -4مهارة حل الص ارع :وتعني القدرة على حل الخالفات بين الطالب في وجهات النظر ومحاولة
الخروج برأي يرضي جميع أفراد الجماعة ,ويرى الباحث أهمية هذه المهارة للمحافظة على استقرار

الجماعة وتفاعل أفرادها.
 -5مهارة تبادل األدوار :وتعني السماح لكل عضو في الجماعة القيام بدوره ,ويعطى الفرصة
الكافية للقيام بدوره وانجاز المهمة المكلف بها ,وكذلك باقي األفراد وتبادل أدوارهم.
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 -6التشكيل :وهي عبارة عن مجموعة أولية من المهارات اإلدارية موجهة نحو تنظيم المجموعة
وتأسيس الحد األدنى لمعايير سلوكية للسلوك المناسب.
ومن األنماط السلوكية لهذه المهارة :
االنتقال إلى المجموعة التعاونية بهدوء.
أ -

ب -البقاء مع المجموعة.

ت -الحديث بصوت هادئ.
ث -تشجيع الجميع على المشاركة.

ج -استخدام أسماء أعضاء المجموعة.
ح -أن يتحكم الطالب في حركات يديه ورجليه.
خ -النظر إلى الورقة.

 -8الصياغة:وتعني إعادة صياغة المادة المدروسة لبناء مستوى فهم أعمق للمادة,وتتضمن
عدة طرق هي:

التلخيص بصوت مسموع.
أ -
ب -البحث عن الدقة.

ت -التوسع في المعلومات.
ث -مساعدة المجموعة على التذكر.
ج -التأكد من الفهم .

ح -الطلب من اآلخرين أن يخططوا بصوت مسموع (جونسون وآخرون) 6-3: 1995,؛
(الجبري ,الديب( )69 : 1997 ,كوجك .)23 : 1992 ,
ترى الباحثة ان تعلم الرياضيات باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني عملية نشطة تتفاعل

معها الطالبات ليطوروا من اكتسابهن للمهارات الرياضية وجعل تعلمهن تعلم ذا معنى ,وعلى
المعلمين تهيئة بيئة تعاونية مشجعة على اكتشاف مهارات العمل بإيجابية وبفعالية في مجموعة.
وترى الباحثة ان التعلم النشط يتمتع بكم كبير من االستراتيجيات الجيدة ,والتي تؤدي إلى
تحقيق األهداف المنشودة بأقل وقت وجهد ,ونتائج إيجابيه؛ ولكن بشرط تعاون الطالب والمعلم في

العمل الجاد المثمر ,وتنويع هذه االستراتيجيات حسب مستوى الطالب واألهداف المنشودة ,والمتتبع

ألدبيات التعلم النشط يجد أن الكتاب والمهتمين قد رصدوا استراتيجيات كثيرة للتعلم النشط-غير
التي استخدمتها الباحثة -والتي تحتاج إلى دقه من المعلم في استخدامها وضرورة التدرب عليها

قبل تطبيقها من أجل نتائج مثمرة ,والبعد عن االرتباك وملل الطالب في حالة عدم معرفة المعلم
بالتطبيق الصحيح لالستراتيجية.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المحور الول:
أوال :دراسات سابقة تناولت أثر استخدام إ ستراتيجيات التعلم النشط في الرياضيات.
ثانيا :التعقيب على دراسات المحور االول.
المحور الثاني:
أوال :دراسات سابقة تناولت أثر استخدام إ ستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسالة.
ثانيا :التعقيب على دراسات المحور الثاني.
المحور الثالث:

تعقيب عام على دراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المقدمة:
بعد اإلطالع على األدب التربوي و الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ستقوم الباحثة
بعرض بعض الدراسات التي تناولت التعلم النشط في الرياضيات عموما و في حل المسالة

الرياضية خصوصا لذا تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين رئيسين هما:
المحور الول:

دراسات سابقة تناولت أثر استخدام إ ستراتيجيات التعلم النشط في الرياضيات:
 .1دراسة السبيعي (:)2131
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية التعليم باللعب في إكساب بعض
مهارات عد األرقام في مادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ,حيث تكونت العينة من

(  )3تالميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية ملتحقين ببرنامج تربية فكرية داخل مدرسة عادية ,يعانون من

إعاقة فكرية بسيطة تتراوح أعمارهم الزمنية مابين()9-7سنوات وقد أجريت الدراسة في الفصل
الدراسي وأثناء حصص مادة الرياضيات.

قام الباحث باستخدام ) تصميم الخطوط القاعدية المتعددة عبر األشخاص ( وهو أحد األساليب

المستخدمة في تصاميم الحالة الواحدة ,والذي سوف يستخدمه الباحث إلجراء هذه الدراسة لمعرفة
مدى فاعلية إستراتيجية التعليم باللعب في إكساب بعض مهارات عد األرقام في مادة الرياضيات

لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ,وقد أظهرت النتائج:

أن هناك عالقة وظيفية إيجابية بين التعليم باللعب واكساب التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مهارةالعد ,إذ تمكن جميع التالميذ من إكتساب مهارة عد األرقام في مادة الرياضيات واالحتفاظ بها.
 .2دراسة المالكي (:)3313
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي الرياضيات

بعض مهارات التعلم النشط وعلى تحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضيات ,وتحقيقًا لهذا الهدف

تم استخدام المنهج التجريبي ,حيث طُبقت الدراسة على عينتين :العينة األولى من معلمي

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بمكتب التربية والتعليم بالصفا ,بلغ عددهم )  ( 12معلمًا قُدم لهم
برنامج تدريبي حول التعلم النشط وتم قياس أدائهم القبلي والبعدي بواسطة مقياس األداء لمهارات
التعلم النشط ,والعينة الثانية طالب المعلمين الذين حضروا البرنامج التدريبي من طالب الصف
الخامس االبتدائي ,وقد بلغ عددهم ) ( 283طالبًا تم تدريسهم بالتعلم النشط ,وتم قياس أدائهم
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بواسطة اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات قبليًا وبعديًا ,تم استخدام اختبار" ت "
للمجموعات المترابطة ,الختبار فروض الدراسة ,وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

-1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ) α =.15بين متوسطي أداء معلمي
الرياضيات عينة الدراسة )على مقياس األداء لمهارات التعلم النشط قبل تعرضهم للبرنامج التدريبي

المقترح  ,وبعده لصالح التطبيق البعدي.

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α =.15بين متوسطي أداء طالب
الصف الخامس االبتدائي ) بين متوسطي أداء طالب الصف الخامس( عينة الدراسة )في األداء
القبلي والبعدي على مقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح التطبيق البعدي.

-3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α =.15بين متوسط درجات طالب
الصف الخامس االبتدائي ) عينة الدراسة (في األداء القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي) ككل
ولكل مستوى على حدة( لصالح التطبيق البعدي.

وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات من أهمها:
- 1تبنى استراتجيات عامة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة على طرق التدريس الحديثة لما لذلك من
أثر فعال على أداء المعلمين ونموهم المهني ,وما سوف ينعكس على تحصيل واتجاهات
الطالب نحو مادة الرياضيات.

- 2التأكيد على المعلمين بضرورة االهتمام بالمستويات العليا من تصنيف بلوم مثل) التركيب –
والتحليل -التقويم(وتدريب الطالب على ذلك ,وعدم االقتصار على الجوانب والمستويات الدنيا

للتعليم.

- 3حث معلمي الرياضيات على إعداد وتبني األنشطة والمهام التعليمية المختلفة والتي تعمل على
تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو مادة الرياضيات المدرسية.
 .1دراسة هزيم:)211١( ,
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية في

التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم في الرياضيات لطالبات الصف الثامن األساسي في محافظة
قلقيلية  ,تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة تكونت من ( )132طالبة من طالبات الصف الثامن
األساسي ,في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم ,في محافظة قلقيلية ,في الفصل
الدراسي األول للعام الدراسي (2111/2111م) ,و قد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي حيث تم
اختيار مدرستين لإلناث بطريقة قصدية ,لتحقيق هدف الدراسة ,واختيرت شعبتان في كل مدرسة

تمثالن المجموعة التجريبية ,وكان عدد أفرادها ( )66طالبة ودرستا مادة تدريبية من إعداد الباحثة,
لمعرفة أثر استخدام إستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية .واستخدمت الباحثة وسائل
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تعليمية من إعدادها تضمنت قطع نماذج هندسية ,وشرائح  Power Pointتعرض باستخدام
جهاز  , LCDوشفافيات ملونة تعرض باستخدام جهاز Projctor .باإلضافة إلى مجموعة من
أوراق العمل المعدة بطريقة جذابة ,تعطى للطالبات عند االنتهاء من شرح كل درس من دروس
الوحدة الدراسية  ,أما الشعبتان األخريان ,فقد درستا المحتوى الرياضي بالطريقة التقليدية ,وكان
عدد أفرادها ( )66طالبة  .استخدمت الباحثة اختبا اًر قبلياً لغرض قياس التكافؤ بين المجموعات

األربعة ,وتم التأكد من صدقه ,وحساب معامل ثباته با ستخدام معادلة كودر ريتشاردسون (, )21
واختبار انتقال أثر التعلم ,وتم التأكد من صدقه ,وحساب معامل ثباته باستخدام معادلة كرونباخ

ألفا ,وطبقت الباحثة اختبار التحصيل البعدي على مجموعتي الدراسة بعد االنتهاء مباشرة من تنفيذ
فعاليات المادة التدريبية ,وطبق اختبار التذكر بعد مرور ( )21يوماً على انتهاء تطبيق اختبار

التحصيل البعدي ,لغرض التعرف إلى أثر إستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية في
احتفاظ الطالبات ببعض المفاهيم الرياضية الواردة في وحدة الهندسة .حللت البيانات باستخدام

اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين للثالثة فرضيات ,حيث أظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج
اآلتية عند مستوى الداللة :توجد فروق ذات داللة إحصائية) (α=0.05بين متوسطات إجابات
الطالبات اللواتي تم تدريسهن بإستراتيجية االكتشاف الموجه بالوسائل التعليمية (المجموعة

التجريبية) ,ومتوسطات إجابات الطالبات اللواتي تم تدريسهن بالطريقة التقليدية (المجموعة
الضابطة) على مقياس اختبارات التحصيل البعدي ,وانتقال أثر التعلم ,والتذكر لوحدة الهندسة من
منهاج الصف الثامن األساسي للرياضيات ,ولصالح المجموعة التي درست بإستراتيجية االكتشاف
الموجه بالوسائل التعليمية (المجموعة التجريبية).
 .3دراسة يحيى :)211١( ,
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل

طالبات الصف السابع األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في المدارس الحكومية في
مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم في الفصل الدراسي األول ( ,)2111/2111تم تطبيق
الدراسة على عينة الدراسة المؤلفة من ( )136طالبة من طالبات الصف السابع األساسي ,و قد

اتبعت الباحثة المنهج التجريبي حيث تم اختيار مدرستين بطريقة قصدية لتحقيق أهداف الدراسة:

مدرستي إناث ,بواقع شعبتين في كل مدرسة ,وزعت الشعبتان عشوائيا في كل مدرسة بطريقة
القرعة (األوراق المغلقة)  ,درست شعبتا المجموعة التجريبية على برنامج تدريبي من إعداد الباحثة
وفق إستراتيجية التعليم التعاوني ,أما الشعبتان في المجموعة الضابطة فقد درست المحتوى

الرياضي بالطريقة التقليدية (المعتادة) حسب إتباع الكتاب المدرسي ,استخدمت الباحثة لغرض
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قياس التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية اختبا ار قبليا تم التأكد من صدقه ,وحساب ثباته
باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون ( )21فكانت قيمته ( ,)1077كما استخدمت الباحثة اختبا ار
تحصيليا بعديا لقياس تحصيل الطالبات (بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي وفق إستراتيجية
التعليم التعاوني) ,وطبق مقياس االتجاه نحو الرياضيات المعد من قبل الشهراني ( )2111بعد

تنفيذ الدراسة ,وتم التحقق من تكافؤ المجموعتين باستخدام تحليل التباين األحادي .حللت البيانات
باستخدام اختبار تحليل التباين المتعدد ,اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين ,اختبار (ت) لعينة
واحدة ,حيث أظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج اآلتية عند مستوى الداللة  -1-وجود فروق

ذات داللة إحصائية

)(α=0.05بين متوسط عالمات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات

المجموعة الضابطة على اختبار التحصيل البعدي ,ولصالح طالبات المجموعة التجريبية-2 .
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية في مجاالت

االختبار البعدي ,الجمع ,والطرح ,والضرب ,والقسمة ,وبين معايير أدائها وفق المعيار الوطني.

 -3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات
المجموعة الضابطة بعد تنفيذ الدراسة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات ,ولصالح طالبات
المجموعة التجريبية.
 .٢دراسة أبو زايدة (: )211٢
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أ ثر استخدام األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات على تنمية
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة شمال غزة مقارنة بالطريقة

التقليدية  ,حيث قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي على عينة مكونة من ( )71تلميذا من
تالميذ مدرسة أبو جعفر المنصور األساسية الدنيا للبنين  ,تم اختيارها قصديا ,و تم توزيعهم
عشوائيا بالتساوي إلى مجموعتين  ,مجموعة تجريبية تم تدريسها باستخدام األلعاب التعليمية و
مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية ,كما قام الباحث بإعداد اختبار التفكير اإلبداعي

الرياضي في وحدة الكسور العادية ,كما استخدم الباحث أيضا لمعالجة البيانات و الحصول على
النتائج عددا من األساليب اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية  ,و

اختبار (ت)  ,و اختبار مان وتني للفروق بين مجموعتين مستقلتين و توصلت الدراسة إلى النتائج
أهمها:وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1015بين متوسط درجات تالميذ المجموعة
التجريبية ا لذين تعلموا باستخدام األلعاب التعليمية في القياسين القبلي و البعدي و ذلك باختبار
التفكير اإلبداعي الرياضي ككل لصالح درجاتهم في االختبار البعدي.

65

- 1وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1015بين متوسط درجات تالميذ المجموعة
التجريبية الذين تعلموا باستخدام األلعاب التعليمية ,و متوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة
الذين تعلموا بالطريقة التقليدية ,و ذلك على اختبار التفكير اإلبداعي الرياضي في القياس
لصالح المجموعة التجريبية.

 .٢دراسة الحيلة:)211٢ ( ,
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية المحوسبة والعادية في

التحصيل المباشر والمؤجل لطالبات الصف الثاني األساسي في وحدة الضرب من مادة الرياضيات

مقارنة بالطريقة التقليدية ,تك ونت عينة الدراسة من (  ) 86طالبة من طالبات الصف الثاني
ائيا في ثالث مجموعات ,حيث اتبع الباحث المنهج التجريبي :تعلمت
األساسي تم توزيعهن عشو ً
المجموعة األولى منها "وحدة الضرب" باأللعاب المحوسبة , ,فيما تعلمت الثانية المادة نفسها
باأللعاب العادية  ,أما المجموع ة الثالثة فتعلمت وحدة الضرب بالطريقة التقليدية  ,وخضعت
مجموعات الدراسة الثالثة الختبار لقياس التحصيل القبلي والبعدي المباشر والبعدي المؤجل ثم
التأكد من صدقه وثباته ,وقد كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل
المباشر والمؤجل تعزى إلى األلعاب التربوية الرياضية ,ولصالح الطالبات اللواتي تعلمن باأللعاب

ثانيا.
المحوسبة أوال ,والطالبات اللواتي تعلمن باأللعاب العادية ً
 .8دراسة حمادة ) : ) 211٢

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية إستراتيجيتي ) فكر … زواج … شارك( واالستقصاء
القائمتين على أسلوب التعلم النشط في نوادي الرياضيات المدرسية في تنمية مهارات التفكير
الرياضي  ,واختزال قلق الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي  ,بمدرسة النقراشي اإلعدادية محافظة
القاهرة  ,للصفوف الثالثة األول والثاني والثالث اإلعدادي ؛ وذلك لقياس التفكير الرياضي عند
المهارات اآلتية  :االستنباط – االستقراء – التعميم – الترجمة – التأمل – إدراك العالقات –

البرهان الرياضي – المنطلق الشكلي.
وتكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات تجريبية متكافئة حيث اتبع الباحث المنهج التجريبي؛

بعد ضبط المتغيرات  ,حيث درست المجموعة األولى  :باستخدام إستراتيجية ) فكر … زاوج …
شارك( والمجموعة التجريبية الثانية  :تدرس باستخدام إستراتيجية االستقصاء  ,وكالهما في نادي
الرياضيات  ,أما المجموعة الثالثة  :تدرس باستخدام الطريقة التقليدية ) طريقة المحاضرة( في
الفصل المدرسي.

وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
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 ارتفاع متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى التي درست بإستراتيجية (فكر …
زاوج … شارك) عن متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية
 ,في اختبار التفكير الرياضي ككل  ,وما يتضمنه من مهارات أساسية.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الرياضي  ,وما يتضمنه من مهارات

أساسية ؛ لصالح المجموعة التجريبية األولى.
 .7دراسة عفانة ( : ) 211٢

قامت بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري
والمؤجل في الرياضيات ,لدى تالميذ الصفين الثاني والثالث ,حيث تكونت عينة الدراسة من

شعبتين دراسيتين للصف الثاني تم توزيعهما بشكل عشوائي ,حيث اتبعت الباحثة المنهج التجريبي

لتكون الشعبة (أ) المجموعة التجريبية ودرست باستخدام األلعاب التعليمية ,والشعبة) ب(ضابطة
أيضا من شعبتين دراسيتين للصف الثالث تم توزيعهما
ودرست بالطريقة التقليدية ,كما تكونت العينة ً
بنفس الطريقة ,وقد قامت الباحثة بإجراء اختبار قبلي للتحقق من تكافؤ المجموعتين ,كما قامت
بإعداد اختبار تحصيلي لقياس تحصيل التالميذ الفوري والمؤجل ,كما تم حساب معامل الثبات
الختبار التحصيل ,حيث بلغت قيمته للصف الثاني ( 71.1كما بلغت قيمته )  ( 77.1للصف
الثالث ,وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α =0.05في التحصيل الفوري

لمجموعتي الدراسة للصفين الثاني والثالث  ,تعزى لطريقة التدريس ,أو الجنس ,أو التفاعل بينهما.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α =0.05التحصيل المؤجل لمجموعتي
الدراسة للصف الثاني ,تعزى لطريقة التدريس ,كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في التحصيل المؤجل للتالميذ ,تعزى لمتغير الجنس ,باإلضافة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α =0.05التحصيل المؤجل لمجموعتي
الدراسة للصف الثالث ,تعزى لطريقة التدريس و لصالح المجموعة التجريبية ,ومتغير الجنس
لصالح اإلناث ,كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بينهما.
 .١دراسة أبو الحمد ( :) 2113

هدفت إلى التعرف على فعالية استخدام إستراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالب
الصف الرابع االبتدائي في الرياضيات وميلهم نحو دراستها ,وقد استخدمت الباحثة المنهج
التجريبي ,وتمثل مجتمع الدراسة في جميع طالب الصف الرابع االبتدائي بمحافظة المنيا ,وتمثلت
عينة الدراسة من (  ) 113طالبًا من طالب الصف الرابع االبتدائي حيث تم تقسيمها إلى ثالث

مجموعات مجموعة ضابطة (  ) 38طالبًا ,ومجموعة تجريبية أولى ( ) 34طالباً ,ومجموعة
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تجريبية ثانية ( ) 32طالبًا ,وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي  ,ومقياس الميل نحو
الرياضيات ,و أوراق عمل ودليل المعلم للتدريس وفق اإلستراتيجيتين ,وقد استخدمت الباحثة تحليل

التباين ,واختبار) ت( ,وكانت النتائج على النحو التالي:
تفوق طالب المجموعة التجريبية األولى على طالب المجموعة الضابطة في التحصيل والميل.-تفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية على طالب المجموعة الضابطة في التحصيل والميل.

تفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية على طالب المجموعة التجريبية األولى في الميل دونالتحصيل.
 .31دراسة عبيد (:)2113
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام طريقة المخططات الخوارزمية على التحصيل
الفوري والمؤجل في وحدة االقترانات كثيرة الحدود لطلبة الصف العاشر في مادة الرياضيات ,و قد

اتبع الباحث المنهج التجريبي و تكونت العينة من ( )114طالبًا وطالبة من طلبة المدارس

الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة سلفيت موزعة على أربع شعب في أربع مدارس

مختلفة ,واختيرت شعبتان (شعبة للذكور ,وأخرى لإلناث) بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين
التجريبيتين ,ودرستا بطريقة المخططات الخوارزمية ,أما األخريان فقد درستا بالطريقة التقليدية.

وأعد اختبار المعرفة القبلية للتأكد من تكافؤ المجموعتين ,واستخدم لهذا الغرض اختبار (ت),كذلك
أعد اختبار تحصيلي في وحدة "االقترانات كثيرة الحدود" ,وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط عالمات الطلبة على االختبارين الفوريوالمؤجل بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى لصالح أفراد المجموعة التجريبية,
بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ,أو التفاعل بين الطريقة

والجنس.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة على القياسين القبلي والبعديلالتجاهات بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى للطريقة التجريبية على مجالي

االهتمامات والميول نحو الرياضيات ,و دور معلم الرياضيات ,بينما كانت الفروق غير
دالة إحصائيًا في مجال صعوبة الرياضيات ,ومجال طرق تدريس الرياضيات ,أو تبعًا

لمتغير الجنس والتفاعل بين متغيري الطريقة والجنس.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة على االختبارين الفوري والمؤجلواتجاهاتهم بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى لصالح التجريبية ,بينما كانت
الفروق غير دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس والتفاعل بين متغيري الطريقة والجنس.
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واستنادًا إلى نتائج الدراسة ,يوصي الباحث واضعي المناهج ,المشرفين التربويين ,القائمين
على تدريب معلمي ومعلمات مادة الرياضيات استخدام طريقة المخططات الخوارزمية لما

لها من أثر فاعل في تحسين تحصيل الطلبة ,والباحثين مزيدًا من الدراسات على
موضوعات أخرى في مادة الرياضيات لتعم الفائدة.

 .33دراسة دياب (: )2113

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية
على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الرياضيات ,ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج
التجريبي ,حيث تم بناء اإلستراتيجية واستخدامها في تعليم طلبة الصف الثامن األساسي حل
المسائل الهندسية في وحدة المساحات والتكافؤ في األشكال الهندسية.

وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من )  ( 96طالبة تم اختيارها من مدرسة من مدارس مدينة
غزة ,حيث قسمت العينة إلى مجموعتين ,إحداهما تجريبية تعلمت حل المسائل باستخدام

اإلستراتيجية المقترحة ,واألخرى ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية.

وقد صمم الباحث اختبا ًار تحصيليًا ومقياس اتجاه لمعرفة أثر هذه اإلستراتيجية على كل من
التحصيل واالتجاه ,وأظهرت النتائج:-
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05في التحصيل بين متوسط

-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05في االتجاه نحو

درجات طلبة المجموعة التجريبية ,لصالح المجموعة التجريبية.
الرياضيات بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة.

هذا وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف هذه اإلستراتيجية في حل المسائل الهندسية وتشجيع
المعلمين على استخدامها في ممارساتهم التعليمية.
.32

دراسة التودري ): (2111

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيات (إستراتيجية التعلم

والتعلم النشط) على تحصيل طالب الصف الثالث االبتدائي ,واحتفاظهم بالتعلم ,وقدرتهم على

ترجمة التمارين اللفظية ,كما هدفت الدراسة إلى معرفة أثر (اإلستراتيجية في تنمية التفكير الرياضي
لدى الطالب ,وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي و تكونت عينة الدراسة من )  )74طالبًا وطالبة
من طالب الصف الثالث االبتدائي بمحافظة أسيوط ,قُسموا إلى مجموعتين متساويتين إحداهما

تجريبية واألخرى ضابطة ,وقد طُبق عليهم ثالث اختبارات ,األول اختبار تحصيلي في رياضيات

الصف الثالث االبتدائي طبق بعديًا ومؤجالً ,والثاني اختبار في ترجمة التمارين اللفظية طبق بعدياً,
والثالث اختبار في التفكير الرياضي طبق قبلياً وبعدياً ,ومما توصلت له الدراسة من نتائج ,وجود
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فروق دالة إحصائيًا في التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيلي واختبار ترجمة التمارين

اللفظية واختبار التفكير لصالح المجموعة التجريبية.
.31

دراسة الدميخي ( :) 3323

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات في مجال التدريس
بأسلوب حل المشكالت على التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط في مدينة الرياض.
وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ,وتكونت عينة البحث من عينتين,العينة األولى :عينة

المعلمين تكونت من خمسة معلمين من معلمي الرياضيات ,والعينة الثانية عينة الطالب :وتكونت
من )  ( 217طالبًا في عشرة فصول منهم )  ( 113طالبًا يمثلون المجموعة الضابطة) 115 ( ,
طالبًا يمثلون المجموعة التجريبية ,وتكونت أدوات الدراسة من برنامج تدريبي للمعلمين ,واختبارين

تحصيليين في وحدة المعادالت في مجموعة األعداد النسبية ,ودليل للمعلم ,ومما توصلت له

الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي في مجال تدريب المعلمين على التدريس بأسلوب حل المشكالت,

ووجود فروق دالة إحصائيًا في التحصيل الكلي لصالح المجموعة التجريبية.
.14

دراسة عصر ) : (2112

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم على المواد اليدوية
التناولية في تدريس المعادالت والمتراجحات الجبرية .و قد اتبع ال باحث المنهج التجريبي وتكونت

عينة الدراسة من (  ) 61تلميذًا مختارين بطريقة عشوائية  ,تعتمد على جداول األعداد العشوائية

بمدرسة أنجال القصيم في مدينة بريده بالمملكة العربية السعودية  ,وموزعين بطريقة عشوائية على
مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة  9بواقع )  ( 31تلميذاً لكل مجموعة.

وقد استخدم الباحث مواد تناولية ,مقننة قام بإعدادها مركز جدة للعلوم والتكنولوجيات  ,بالتعاون مع
جامعة الملك عبد العزيز تحت مسمى " يدويات إبداع " للمراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية

السعودية .وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 وجود فروق ذات داللة إحصائيًا في االختبار التحصيلي ؛ لصالح تالميذ المجموعةالتجريبية.

 وجود فروق ذات داللة إحصائيًا وعملية على مقياس الميول نحو الرياضيات ؛ لصالحتالميذ المجموعة التجريبية .
.3٢

دراسة المالكي( :) 2112

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات على
تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها بمدينة جدة ,وقد استخدم
الباحث المنهج شبة التجريبي ,وتم إجراء الدراسة على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط
بمدرستي خالد بن فهد الحكومية ,ومدرسة األندلس األهلية ,وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين؛
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الضابطة :من (  ) 85طالبًا ,في ثالثة فصول ,واحد في المدرسة الحكومية ,واثنين في المدرسة
األهلية ,وقد درس الطالب في هذه المجموعة بالطريقة التقليدية؛ والتجريبية:من  ) 85طالبًا ,في

ثالثة فصول واحد في المدرسة الحكومية  ,واثنين في المدرسة األهلية ,وقد) درس الطالب في
هذه المجموعة بالطريقة التعاونية ,وتكونت أدوات الدراسة من وحدة األشكال الرباعية مصاغة

بطريقة التعلم التعاوني ,ومقياس لالتجاهات ,واختبار تحصيلي من إعداد الباحث ,وقد استخدم
الباحث اختبار ) ت (باستخدام رزمة التحليل )(SPSSاإلحصائي ومن النتائج التي توصلت لها
الدراسة :

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو الرياضيات بين طالب الصفالثاني المتوسط الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني ,والذين درسوا بالطريقة التقليدية.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين طالب الصف الثاني المتوسطالذين درسوا باستخدام التعلم التعاوني ونظرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية.
.3٢

دراسة كوي :)2113( Coy

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام حل المشكالت كأحد أساليب التعلم
النشط في تنمية مهارات حل المشكالت لوحدة طرح وجمع مضاعفات الكسور العشرية وقسمتها,
وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف الخامس االبتدائي بمدارس بيت ار الغربية ,وقد اتبع الباحث
المنهج التجريبي وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين ,مجموعة تجريبية درست باستخدام حل

المشكالت كأحد استراتيجيات التعلم النشط ,ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية ,وقد
استخدم الباحث اختبار تحصيلي في حل المشكالت تم تطبيقه قبل وبعد التجربة على المجموعتين,

وقد توصل إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في مهارات حل المشكالت

لصالح طالب المجموعة التجريبية.
.3٢

دراسة أبو عميرة ) :) 2111

هدفت الدراسة إلى تجريب استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني الجمعي والتعلم التنافسي

الجمعي في تعليم الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية العامة ,وقد تكونت عينة الدراسة من

اختبار تحصيليًا لقياس التحصيل
ًا
 135طالباً ,وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي كما استخدمت
الرياضي ,واختبار قياس قدرة الطالب على حل المشكالت الرياضية ,وأما األساليب اإلحصائية
المستخدمة فهي:تحليل التباين ,واختبار (ت( ,ومما توصلت إليه الدراسة من نتائج :وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين مجموعات البحث في اختبار التحصيل الرياضي لصالح المجموعتين
التجريبيتين ,وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات البحث في اختبار حل المشكالت
اللفظية لصالح المجموعتين التجريبيتين.
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.3٩

دراسة الشريف ): (2111

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني في عالج ذوي
صعوبات تعلم الرياضيات ,وتقدير الذات لدى طالب الصف الرابع االبتدائي ,تمثل مجتمع الدراسة
من طالب الصف الرابع االبتدائي بمحافظة أسيوط ,وبطريقة عشوائية تم اختيار عينة الدراسة
والتي شملت (  ) 129طالبًا وطالبة ,وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ,وأما األساليب
اإلحصائية المستخدمة فهي :اختبار (ت)  ,وطريقة القياسات المتكررة ,وطريقة شافيه للمقارنات
المتعددة ,وكان مما توصلت إليه الدراسة من نتائج :وجود تحسن دال عند المستويين( , ) 1,15
( )1,11في التحصيل نتيجة استخدام اإلستراتيجية لكل من الطالب ذوي صعوبات تعلم
الرياضيات ,والعاديين ) بنين ,وبنات).
.3١

دراسة فوكس ) :)3١١٩

هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف فاعلية استخدام اآلالت الحاسبة المزودة بالرسوم البيانية
في بيئة تعلم نشط على تحصيل طالب الجبر المتوسط واتجاهاتهم  ,وتكونت عينة الدراسة من

ستة فصول  ,وقد استخدم الباحث المنهج شبة التجريبي )استخدم فيها طالب المجموعة التجريبية

اآلالت الحاسبة المزودة بالرسوم البيانية لتشجيع التعلم النشط ( وطالب المجموعة الضابطة اآلالت
الحاسبة التقليدية على الرغم من أن كال المجموعتين درست في بيئة تعلم نشط وقد أظهرت البيانات

التي تم الحصول عليها من أداء الطالب لثالثة اختبارات تحصيلية ومقياس اتجاهات عدم وجود

فرق يعزى للمعالجة التجريبية بين المجموعتين في التحصيل أو االتجاه نحو الرياضيات في حين
أوضحت المعلومات التي تم الحصول عليها من تقارير الطالب والمقابالت مع المعلمين وتقارير
الدرجات الفصلية أنه عند المقارنة بين فصول التعلم النشط التي اشتركت في الدراسة مع الفصول

التي لم تشترك فإن هناك زيادة بنسبة  % 15في عدد الطالب الذين تمكنوا من النجاح في مقرر
الجبر المتوسط في فصول التعلم النشط
.21

دراسة ميرز (: )3١١٢

وقارنت بين أسلوبين من أساليب التدريس (المحاضرة ,والمحاضرة المعدلة بتقنيات (

)  Techniquesالتعلم التعاوني في إثرهما على التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات  ,كما اختبرت
معدل لفاعلية أسلوبي التدريس المحاضرة  ,والمحاضرة المعدلة
الدراسة أيضًا أثر الجنس كمتغير َ
بالتعلم التعاوني  ,اشتملت عينة الدراسة على طلبة موزعين في ) ( 14شعبة دراسية تدرس
أساسيات مادة الجبر في كلية مجتمع.

أتبعت الدراسة التصميم التجريبي حيث ثم توزيع الطلبة عشوائيا على المعالجات في سبع فترات
زمنية مختلفة لكل معالجة  ,وتم تدريس الشعب التجريبية التي درست مادة الجبر بأسلوب
المحاضرة المعدلة المقترحة من قبل جونسون وجونسون  Johnson&Johnsonبإستراتيجيات
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التعلم التعاوني ,في حين تم تدريس الشعب الضابطة باألسلوب التقليدي الذي يمزج بين المحاضرة
والنقاش .تعرضت المجموعتان  :التجريبية والضابطة الختبار قبلي وبعدي يقيس التحصيل واالتجاه
نحو الرياضيات حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكليهما حسب كل أسلوب
تدريسي ,ولكل شعبة دراسية  ,كما استخدم تحليل التباين الختبار الفروق في التحصيل واالتجاه

.أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين المحاضرة المعدلة

باستراتجيات التعلم التعاوني وبين األسلوب التقليدي في حين أشارت إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في االتجاه نحو الرياضيات  ,وكذلك عدم وجود فروق في التحصيل واالتجاه تعزى

للجنس.

.23

دراسة جريس

:)3١١3( Grace

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي لتحسين قدرات طالب الصف الثالث
االبتدائي في حل المشكالت اللغوية والرياضية ,تم تطبيق الدراسة على أحد مدارس ضواحي إحدى
المدن البريطانية ,والتي يوجد لدى طالبها ضعف في مهارات اللغة اإلنجليزية ,وقد تم تقسيم عينة

الدراسة إلى مجموعات صغيرة تعاونية ,وقد كان من نتائج الدراسة أن الطالب تمكنوا من أن يكونوا
ناجحين في حل المشكالت اللغوية وأن يستمتعوا بقدرة جيدة في حل المشكالت.
التعقيب على المحور الول:
من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالتعلم النشط وأثره في تدريس الرياضيات,
يمكن تلخيص النقاط التي توصلت إليها الدراسات في هذا المحور فيما يلي :
 اتفقت هذه الدراسات في استخدامها للتعلم النشط كمتغير مستقل في مادة الرياضيات ,
ولكنها اختلفت في المتغير التابع  ,فمنها ما درست التعلم النشط وأثره على التحصيل
كدراسة المالكي ( ,) 2119ودراسة عفانة (, )2115و دراسة أبو الحمد ( )2114و

دراسة فوكس ( )1997ومنها ما درست التعلم النشط وأثره على التحصيل مع التفكير

الرياضي أو التفكير الناقد ,أو التفكير اإلبداعي وأيضاً انتقال أثر التعلم وتنمية االتجاهات
نحو الرياضيات مثل دراسة أبو زايدة ( , )2116ودراسة حمادة ( . )2115

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اتخاذها التعلم النشط كمتغير مستقل ودراسة
أثره على متغير تابع واحد مثل بعض تلك الدراسات .
 أكدت الدراسة الحالية و الدراسات السابقة على األثر الفعال الستخدام إستراتيجيات التعلم
النشط مثل دراسة( هزيم) 2119 ,و دراسة (يحيي ) 2119 ,و دراسة (السبيعي)2111,

و دراسة (حمادة )2115,و دراسة (عفانة )2115,و دراسة (ابو الحمد )2114,و دراسة
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(التودري )2113,و دراسة(الدميخى )2112,و دراسة (عصر  )2112 ,و دراسة
(المالكي )2112,و دراسة (كوي )2111,و دراسة(ابو عميرة )2111,و دراسة(
الشريف )2111,و دراسة (ميرز. )1995,
 استخدمت الدراسات السابقة إ ستراتيجيات متنوعة من التعليم النشط حيث استخدمت كل من
دراسة(السبيعي ) 2111 ,و (أبو زايدة) 2116 ,و (عفانة ) 2115 ,إستراتيجية التعليم

باللعب و هي إحدى اإلستراتيجيات التي قامت الباحثة باستخدامها في هذه الدراسة.
 استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في الرياضيات مثل دراسة (يحيى ) 2119 ,و

دراسة( المالكي,) 2112 ,و دراسة( ابو عميرة, )2111 ,و دراسة( الشريف ,) 2111 ,و
دراسة (ميرز.)1995 ,

 واختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في أنها استخدمت إستراتيجية مسرحة
المنهج وهي تعتبر الدراسة األولى -على حد علم الباحثة -التي استخدمت المسرح

التعليمي في تدريس الرياضيات .
 توزعت د ارسات هذا المحور على المراحل التعليمية المختلفة  :المرحلة األساسية الدنيا مثل
دراسة التودري( )2113و دراسة الشريف ( ,)2111والمرحلة األساسية العليا مثل دراسة

يحيى( , )2119و دراسة أبو زايدة (, )2116ودراسة كوي ( , )2111والمرحلة الثانوية
مثل دراسة أبو عميرة ( ,)2111والمرحلة الجامعية مثل دراسة المالكي(  , )2112و
دراسة ميرز ( , )1995حيث أن الدراسة الحالية استهدفت المرحلة األساسية الدنيا حيث
كانت العينة من طالبات الصف الرابع األساسي  ,حيث أن هذا الصف يعتبر من

الصفوف الحرجة بين المرحلتين األساسية الدنيا و المرحلة األساسية العليا.
 نجد أن معظم هذه الدراسات قد استخدمت المنهج شبه التجريبي أو التجريبي القائم على
االختبار القبلي والبعدي ومنها على سبيل المثال ال الحصر دراسة كل من عبيد(,)2114

ودراسة كوي (, )2111حيث تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسات بإتباعها نفس
المنهج .
 لقد أكدت نتائج معظم هذه الدراسات تفوق المجموعة التجريبية من حيث تأثير التعلم النشط
على المتغير التابع أيًا كان في مادة الرياضيات على المجموعة الضابطة ,كما في

دراسة كل من السبيعي ( , )2111ودراسة عصر (  , )2112ودراسة جرسي(. )1994

 لقد أفادت الباحثة من هذه ا لدراسات في تحديد المنهج وكيفية اختيار العينة  ,كما أفادت
منها في بناء أدوات الدراسة ,اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة  ,وكتابة اإلطار

النظري .
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المحور الثاني:
دراسات سابقة تناولت أثر استخدام إ ستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسألة:
 .3دراسة عابد (:)211١
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة

الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس .تكونت عينة الدراسة
من ( )81طالبًا و( )83طالبة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية في
مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ( 2117/118م),

وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث تم اختيار مدرستين بطريقة قصدية لتحقيق أهداف
الدراسة :مدرسة ذكور ومدرسة إناث ,بواقع شعبتين في كل مدرسة ,وزعت الشعبتان عشوائياً في

كل مدرسة بطريقة القرعة ( األوراق المغلقة)  ,واحدة تجريبية واألخرى ضابطة ,تدربت شعبتا
المجموعة التجريبية على برنامج تدريبي من إعداد الباحث ,لتدريبهم على استراتيجيات خاصة لحل

المسألة الرياضية ,أما الشعبتان في المجموعة الضابطة فقد درست المحتوى الرياضي فقط .استخدم

الباحث لغرض قياس التكافؤ بين المجموعات األربعة اختبا اًر قبلياً  ,كما استخدم الباحث اختبا ًار

تحصيليًا بعديًا ,وذلك لفحص فرضيات الدراسة عند مستوى الداللة) , (a = 0.05كشفت نتائج

الدراسة إلى :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية
وعالمات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي ,تعزى للتدريب على استراتيجيات
حل المسألة الرياضية ,ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طالب المجموعة
التجريبية وعالمات طالب المجموعة الضابطة ,باإلضافة إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين
متوسطي عالمات طالب المجموعة التجريبية والطالبات في المجموعة الضابطة في اختبار
التحصيل البعدي ,ولصالح طالب المجموعة التجريبية ,تعزى للتدريب على استراتيجيات حل
المسألة الرياضية.
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طالبات المجموعة

التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة ,باإلضافة إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين

متوسطي عالمات طالبات المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل
البعدي ,ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ,تعزى للتدريب على إستراتيجيات حل المسألة
الرياضية.
وكشفت النتائج أيضًا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طالب
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المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي ,وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طالب المجموعة الضابطة وعالمات
طالبات ا لمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي ,إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية وعالمات طلبة المجموعة الضابطة في

اختبار

التحصيل

البعدي

تعزى

للجنس,

أو

للتفاعل

بين

الجنس

والمجموعة.

 .2دراسة النمراوي (:) 2114
أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى استخدام طالب الصف الخامس إلستراتيجية بوليا في حل
المسألة الرياضية ,ولتنفيذ هذه الدراسة  ,تم إعطاء جميع طالب الصف الخامس بالمدرسة المختارة
مجموعة من المسائل الرياضية غير الروتينية ,وتم توضيح إستراتيجيات الحل الخاصة لكل مسألة

,وكذلك تم عمل مقابالت فردية واعطاء بعض التوجيهات أثناء الحل ,وبعد ذلك تم اختيار خمسة

طالب كعينة ,وتم تحديد مجموعة من االستبيانات قبل إعطاء طالب العينة مسائل االختبار
جيدا بكل مراحلها عند الطالب ذوي
,واتضح أن مدى تطبيق الطالب إلستراتيجية بوليا العامة كان ً
جدا) ,وأقل منه عند
المستوى الدراسي الممتاز ,وكان متوس ً
طا عند ذوي المستوى الدراسي (جيد ً
ذوي المستوى الدراسي (جيد) ,كما كشفت الدراسة أن الطالب ذوي المستوى الممتاز ال يملكون

جدا)ال يملكون سوى
أكثر من إستراتيجيتين أو ثالثة للحل ,وأن الطالب ذوي المستوى (جيد ً
إسترات يجية واحدة أو إستراتيجيتين على األكثر ,وأن الطالب ذوي المستوى الجيد ال يملكون سوى
إستراتيجية واحدة على األكثر ,وفي بعض األحيان ال يستطيعون السير نحو الحل وال خطوة

,وأظهرت الدراسة أن الطالب يواجهون صعوبة في فهم المسألة.ومن أبرز االستنتاجات أن الطالب
لديهم صعوبات وممارسات خاطئة ,وخاصة ذوي مستوى التحصيل المتدني.
 .1دراسة عرسان (:) 2111
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الرياضية في تنمية

القدرة على حل المسألة الرياضية  ,وعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية
طالبا و  246طالبة
العليا ,,وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من ً 246
من طلبة المرحلة األساسية في مدارس وكالة الغوث منطقة إربد التعليمية  ,وقد تم اختيار ست
مدارس ,ثالثة للذكور وثالثة لإلناث  ,وقد أعد الباحثان برنامجاً تدريبياً الستراتيجيات حل المسألة
تم تطبيقه على المجموعات التجريبية ,وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي  :تفوق المجموعات
التجريبية على المجموعات الضابطة في اختبار حل المسألة الرياضية  ,كذلك تفوق المجموعات
التجريبية على المجموعات الضابطة في اختبارات التحصيل في الرياضيات.
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 .4دراسة كرسوع؛المقدادي ( :)2113
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أنماط االتصال التي تشيع بين طلبة الصف الثامن األساسي
في مجموعات التعلم التعاوني أثناء حلهم المسألة الرياضية اللفظية الجبرية ,وقد تألفت عينة

طالبا ,تم اختيارهم بطريقة قصدية وقسموا إلى  11مجموعات تعلم تعاوني ,وقد
الدراسة من ً 49
استخدمت الدراسة أداة مالحظة مكونة من ثالثة عشر نمطًا اتصاليا ًمن إعداد الباحثين ومما
توصلت الدراسة إلى ما يلي:

شيوعا فيما يتعلق بمجموعات التعلم التعاوني غير المتجانسة في
أن أنماط االتصال األكثر
ً
التحصيل هي :يشارك بآراء أولية حول المسألة ويشجع على المشاركة ويوضح أألفكار ,أما

بالنسبة لمنخفضي التحصيل فإنه باإلضافة إلى ذلك فإنه يطلب المساعدة من زمالئه.
 .٢دراسة أبو لوم (:)2112

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي لحل
المسألة الرياضية في مقدرة طالبة الصف الثامن األساسي على حلها  ,,وقد استخدم الباحث المنهج
طالبا وطالبة موزعين في أربع شعب دراسية من طلبة
التجريبي وتألفت عينة الدراسة من ً 186
الصف الثامن األساسي التابعين إلى المدارس الحكومية في عمان  ,واستخدم الباحث اختبار
تحصيلي من إعداده  ,وقد أظهرت نتائج الد ارسة ما يلي :
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة ,المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح
المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام إستراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي لحل
المسألة الرياضية.
 .٢دراسة أبو حمادة (:)2112
هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج ل عالج صعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية الجبرية لدى
طلبة الصف الثامن بغزة  ,ومن أجل إجراء الدراسة تم اختيار عينة قصدية مكونة من أربعة شعب

طالبا وطالبة  ,,وقد استخدم
شعبتين للذكور  ,وشعبتين لإلناث  ,وبلغ حجم العينة ( ً ) 168
الباحث المنهج التجريبي وتكونت الم جموعة التجريبية من شعبة للذكور وشعبة لإلناث ,بالمثل
المجموعة الضابطة  ,أما أدوات الدراسة فقد تكونت من البرنامج المعد لعالج الصعوبات ومن
اختبار تشخيصي للصعوبات  ,وأهم ما توصلت الدراسة إليه من نتائج  :توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( ) a > 1015في انخفاض مستوى صعوبات حل المسألة الرياضية اللفظية
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لدى طلبة المجموعة التجريبية (ذكور واناث) الذين درسوا البرنامج المقترح وأقرانهم في المجموعة
الضابطة الذين درسوا بالطريقة العادية لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
 .8دراسة عفانة ( :)2112
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر ا لمدخل البصري في تنمية القدرة على حل المسألة
الرياضية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة  ,ومن أجل إجراء هذه الدراسة تم
اختيار عينة قصدية من مدرستين إعداديتين بمنطقة المغازي بغزة ,أحدهما للذكور واألخرى لإلناث

 ,,وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ,حيث تم اختيار صفين من طلبة الصف الثامن األساسي
من كل مدرسة بطريقة عشوائية  ,واستعان الباحث باختبار إلجراء الدراسة ,ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة  :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من  1,11بين طلبة
المجموعتين التجريبية والضابطة في الق درة على حل المسائل الرياضية ,لصالح المجموعة التجريبية

 ,وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1,15بين درجات طلبة المجموعة التجريبية في
االختبار البعدي ودرجاتهم في االختبار المؤجل .
.7

دراسة غالب (:)2113
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى اكتساب طالب الصف الثامن األساسي للمفاهيم الرياضية
األساسية ومقدرتهم على حل المسألة الرياضية المبنية على تلك المفاهيم  ,كما هدفت إلى

معرفة الفروق في مستوى اكتساب المفاهيم الرياضية ومقدرتهم على حل المسألة الرياضية.
طالبا وطالبة  ,إذا بلغت عينة
قام الباحث ببناء مقياسين ,وقام بتطبيقهما على عينة من ( ً ) 416
طالبا  ,واإلناث (  ) 253طالبة اختيرت من (  ) 17مدرسة ,وقد كشفت نتائج
الذكور ( ً ) 153
الدراسة عن  :وجود ٍ
تدن واضح في مستوى اكتساب الطالب للمفاهيم الرياضية عن المستوى
إحصائيا بين الذكور واإلناث في عملية اكتساب المفاهيم
بويا ,وكذلك وجود فروق دالة
ً
المقبول تر ً
عند مستوى داللة(  15و  )1ولصالح اإلناث,وعلى وجود عالقة ارتباط بين اكتساب الطالب
للمفاهيم وبين قدرتهم على حل المسألة الرياضية عند مستوى داللة (  11و).
تعقيب على المحور الثاني :
من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات حل المسالة الرياضية على وجه العموم,
يمكن تلخيص النقاط التي توصلت إليها الدراسات في هذا المحور فيما يلي :
 فعالية البرامج واالستراتيجيات المقترحة في تنمية مهارات حل المسالة الرياضية لدى الطلبة
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في مراحل التعليم المختلفة كما في دراسة كل من النمراوي (,)2114وعرسان ( ,)2113وعفانة
( ,)2112وكرسوع والمقدادي(.)2113
 ركزت دراسة عابد ( )2119على أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية و
ركزت دراسة عرسان ( )2113على تنمية القدرة على حل المسالة الرياضية ,وان ذلك من
شأنه تالفي العديد من األخطاء عند حل المسالة الرياضية  ,كما ركزت دراسة أبو حمادة

( )2112على إعداد برنامج لعالج صعوبات حل المسالة الرياضية اللفظية الجبرية.
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة(النمراوي ) 2114 ,و دراسة(عرسان ) 2113 ,و
دراسة(المقدادي ) 2113 ,و دراسة (أبو لوم ) 2112 ,و دراسة(حمادة ) 2112 ,و
دراسة(عفانة ) 2112 ,و دراسة(غالب  ) 2111,في أنها تناولت حل المسألة الرياضية.
 واختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في هذا المحور بأنها استخدمت
إستراتيجيات التعلم النشط .

 لقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا الجانب في اختيار المهارات الرياضية على
وجه الخصوص ,وذلك لما لهذا الجانب من خصوصية في الصف الرابع األساسي .
 لقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة الخاصة بهذا المحور في كتابة اإلطار النظري
للدراسة الحالية .

المحور الثالث:
تعقيب عام على الدراسات السابقة :
فــي ضــوء الد ارســات الســابقة بمحوريهــا تــرى الباحثــة أن إســتراتيجيات الــتعلم النشــط قــد حــازت

عن اهتمام الباحثين  ,إال أن المهـارات الرياضـية علـى وجـه الخصـوص لـم يكـن لهـا نفـس النصـيب ,
حيــث تبــدو نــدرتها واضــحة ,حيــث تناولــت بعــض الد ارســات المهــارات الرياضــية بشــكل عــام  ,والقليــل
جداً تطرقـت للمهـارات الرياضـية بشـكل خـاص ,ومـن مالحظـات الباحثـة علـى الد ارسـات السـابقة التـي

اطلعت عليها :

 يوجـد إجمــاع فــي الد ارسـات الســابقة علــى أهميـة وفاعليــة اســتخدام إسـتراتيجيات الــتعلم النشــط
في تدريس الرياضيات .

 أظهــرت معظــم الد ارســات الســابقة فرق ـاً بــين التــدريس بالطريقــة التقليديــة والتــدريس باســتخدام
إســتراتيجيات الــتعلم النشــط لصــالح إســتراتيجيات الــتعلم النشــط  ,ممــا يشــكل دافع ـًا الســتمرار
البحث في هذا المجال .

 بينــت الد ارســات الســابقة أث ـ ار للتــدريس باســتخدام إســتراتيجيات الــتعلم النشــط علــى التحصــيل
الدراسي والذي يشير إلى أثره في إكساب المهارات الرياضية .
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 اتفقـ ـ ـ ـ ـ ــت معظـ ـ ـ ـ ـ ــم الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــات علـ ـ ـ ـ ـ ــى المـ ـ ـ ـ ـ ــنهج التجريبـ ـ ـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ـ ـ ــائم علـ ـ ـ ـ ـ ــى مجمـ ـ ـ ـ ـ ــوعتين
( ضابطة – تجريبية) .
 أجريت الدراسات السابقة على مراحل تعليمية مختلفة .
 تش ــابهت الد ارس ــة الحالي ــة م ــع الد ارس ــات الس ــابقة ف ــي قي ــام الباحث ــة بإع ــداد اختب ــار المه ــارات
الرياضية  ,واعداد دليل المعلم .

 اختلفـــت الد ارســـة الحاليـــة عـ ــن معظـــم الد ارســـات الســـابقة فـ ــي تنـــاول مهـــارات حـ ــل المسـ ــالة
الرياضية للصف الرابع األساسي  ,وهذا الموضوع لم تتناوله الدراسات السابقة .

 تميــزت الد ارســة الحاليــة عــن الد ارســات الســابقة بأنهــا جمعــت بــين متغيــر إســتراتيجيات الــتعلم
النشـط كمســتقل ومتغيــر مهــارات حــل المســالة الرياضــية كمتغيـر تــابع حيــث إنــه لــم تجـ ِـر هــذه

الدراسة على مستوى فلسطين من قبل – في حدود علم الباحثة. -
وقد أفادت الباحثة بدرجة كبيرة من هذه البحوث والدراسات في الجوانب التالية :
إع ــداد اختب ــار المه ــارات الرياض ــية ,وأيضـ ـاً إع ــداد الم ــادة التعليمي ــة باس ــتخدام إس ــتراتيجيات ال ــتعلمالنشط .

 كيفيــة تطبيــق وتجريــب وحــدة د ارســية باســتخدام إســتراتيجيات الــتعلم النشــط واج ـراء المقارنــة بينهــاوبين الطريقة التقليدية ,وتحديد األفضل من حيث إكساب بعض المهارات للطالبات .

 تطوير إطار نظري منظم وينبع من صميم الدراسة . تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة . -اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة .

 -تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفسي اًر علمياً وموضوعياً .

 التعرف على العديد من األبحاث والدراسات في الكتب والمجالت العلمية التي أثرت في الدراسةالحالية .
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
أوالً

 :منهج الدراسة

ثانياً

 :مجتمع الدراسة

ثالثاً

 :عينة الدراسة

رابعاً

 :أدوات الدراسة

خامساً  :إعداد دليل المعلم
سادساً  :ضبط المتغيرات
سابعاً  :خطوات الدراسة
ثامناً

 :المعالجات اإلحصائية
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة ,وألفراد مجتمع الدراسة وعينتها  ,وكذلك أدوات

الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها  ,وصدقها وثباتها ,كما يتضمن عرضًا لإلجراءات التي قامت

بها الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ,وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت الباحثة

عليها في تحليل الدراسة .
أوالً :منهج الدراسة:
بحسب

طبيعة

الدراسة

الحالية

فقد

تم

استخدام

المنهج

شبه

التجريبي

القائم على تصميم المجموعات التجريبية والضابطة (أبو عالم )213 :1997 ,بغرض فحص
واختبار صحة الفروض في الدراسة ,ومعرفة أثر إحداث تغير مقصود في المتغير المستقل
( إستراتيجيات التعلم النشط والطريقة التقليدية) ,على المتغير التابع (مهارات حل المسالة
الرياضية)  ,وقد تم اختيار المنهج شبه التجريبي ألنه األنسب لهذه الدراسة  ,حيث إن التصميم شبه
التجريبي يطبق بغية تحقيق هدف محدد يرتكز حول معرفة ما إذا كان للمتغير المستقل أثر على
المتغير التابع .
ثانياً :مجتمع الدراسة:

يقصد بالمجتمع كل العناصر التي تنتمي لمجال الدراسة ( األغا ) 173: 2111 ,ويشمل

المجتمع األصلي للدراسة ( ) 3186طالبة في الصف الرابع األساسي بالمدارس التابعة لوكالة
الغوث الدولية بمحافظة غزة موزعة على (  )23مدرسة في الفصل الدراسي األول من العام

الدراسي  2112-2111م .
ثالثاً :عينة الدراسة:

تقسم الى عينتين كالتالي:
أ .العينة االستطالعية:
قامت الباحثة بتطبيق اختبار المهارات حل المسالة الرياضية

على عينة استطالعية

عشوائية قوامها ( 41طالبة) من طالبات الصف الخامس األساسي من مدرسة بنات الرمال
اإلعدادية ,وقد طبقت الباحثة االختبار على هذه العينة بهدف تحليل الفقرات والتحقق من الصدق

والثبات الختبار مهارات حل المسالة الرياضية وزمن االختبار.
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ب .العينة الساسية :
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من مدرسة غزة االبتدائية "ا" من محافظة غزة,
وهي عبارة عن شعبتين دراسيتين للصف الرابع األساسي ,تم اختيارهما عشوائيًا بطريقة القرعة,

اعتبرت إحداهما كمجموعة تجريبية تتعلم باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط واألخرى كمجموعة

ضابطة تتعلم بالطريقة التقليدية ,وقد بلغ عدد أفراد العينة ( 87طالبة) منهم ( 39طالبة) كمجموعة
تجريبية ومنهم ( 39طالبة) كمجموعة ضابطة.
رابعاً :أدوات الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف إلى أثر توظيف بعض إستراتيجيات التعلم
النشط في تنمية مهارات حل المسأ لة لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة ,استخدمت الباحثة
األدوات البحثية التالية :
ال  :تحليل المحتوى للتعرف إلى مهارات حل المسأ لة الرياضية المتضمنة في وحدتي الضرب و
أو ً
القسمة.

ثانياً :اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ( القبلي –البعدي ) في وحدتي الضرب و القسمة
لتحديد مدى امتالك الطالبات للمهارات حل المسألة الرياضية من اعداد الباحثة.

أوالً  :تحليل المحتوى :
لما كان الهدف من الدراسة هو إكساب بعض المهارات الرياضية لدى طالبات الصف
الرابع األساسي في وحدتي الضرب و القسمة فقد قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدتين لتحديد تلك

المهارات الرياضية المتضمنة في الوحدتين .
- 3تحديد المهارات الرياضية :

 تحليل محتوى وحدتي الضرب و القسمة من كتاب الرياضيات المقرر للصف الرابع األساسيللعام الدراسي ( 2112-2111م) .

 هدف التحليل  :الهدف من التحليل في هذه الدراسة استخراج المهارات الرياضية المتضمنة فيوحدتي الضرب و القسمة من كتاب الرياضيات المقرر للصف الرابع األساسي .
 فئة التحليل  :اعتبرت الباحثة فئة التحليل في هذه الدراسة هي المهارة الرياضية ,وتعرفالباحثة المهارة الرياضية بأنها " القدرة على حل المسألة الرياضية بخطوات متسلسلة بسرعة

واتقان "
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 نتائج التحليل  :أسفرت عملية التحليل عن وجود ( )4مهارات رياضية " تحديد المعطيات,تحديد المطلوب ,ايجاد طريقة الحل ,تنفيذ الحل" في وحدتي الضرب و القسمة من كتاب
الرياضيات المقرر للصف الرابع األساسي .
- 2ثبات التحليل :

أ -ثبات التحليل عبر الزمن :
ويقصد بثبات التحليل عبر الزمن هنا نسبة االتفاق بين نتائج عمليات التحليل
الثالث التي قامت بها الباحثة على وحدتي الضرب و القسمة من كتاب الرياضيات
المقرر للصف الرابع األساسي ,حيث كانت المدة الزمنية بين كل تحليل واآلخر هي ()21
يوم ,وقد أسفرت النتائج عن وجود اتفاق بين النتائج في المرات الثالث التي قامت بها

الباحثة كما في الجدول( :)1,4

جدول ()3,3
نتائج عمليات التحليل الثالث عبر الزمن
الزيادة في عدد

النسبة المئوية

المهارات

لالتفاق
%311

عملية التحليل

عدد المهارات

الولى

3

-

الثانية

3

3

%٩1

الثالثة

3

-

%311

معامل االتفاق الكلي

-

-

%١313

ويتضح من الجدول ( ) 1 ,4أن معامل االتفاق الكلي  ,%١313مما يدل على ثبات
تحليل الباحثة عبر الزمن .
ب -ثبات التحليل عبر الفراد :
ويقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصلت إليها الباحثة وبين نتائج التحليل

التي توصل إليها المختصون في مجال تدريس الرياضيات  ,وقد اختارت الباحثة اثنتين
من المعلمات اللواتي لديهن خبرة في تدريس الرياضيات للصف الرابع األساسي ,وطلبت
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منهما القيام بعملية التحليل بشكل مستقل  ,وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في
عملية التحليل ,وهذا يدل على ثبات عملية التحليل ,وقد تم ذلك باستخدام معامل هولستي
لتحليل المحتوى باستخدام المعادلة التالية ,وكما هو موضح في الجدول ( ( ) 2,4عفانة
: ) 134: 1999,
معامل الثبات =

× % 311

عدد نقاط االتفاق
عدد نقاط االتفاق  +عدد نقاط االختالف
جدول ()2,3

معامل االتفاق (الثبات ) في تحليل وحدتي الضرب و القسمة
المحللون

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

مجموع النقاط

معامل الثبات

الباحثة والمحلل الول

3

-

3

% 311

الباحثة والمحلل الثاني

3

3

٢

%٩1

المحلل الول والمحلل الثاني

3

3

٢

%٩1

معامل الثبات الكلي

-

-

-

%٩٢1٢٢

يتضح من الجدول (  ) 2,4أن نسبة االتفاق بين الباحثة والمحلل األول كانت  1وبين الباحثة

والمحلل الثاني  .7في حين كانت النسبة بين المحلل األول والمحلل الثاني  , .7وقد كان معامل
الثبات الكلي  .٩٢1٢٢مما يدل على ثبات تحليل الباحثة عبر األفراد .
وبعد التأكد من ثبات تحليل المحتوى تم وضع المهارات الرياضية في قائمة كما يوضحها الجدول

التالي:

جدول ()1,3
قائمة المهارات الرياضية التي تتضمنها وحدتي الضرب و القسمة
المهـــــــــارة

الرقــم
3

تحديد المعطيات

2

تحديد المطلوب

1

إيجاد طريقة الحل

3

تنفيذ الحل
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- 1صدق المحتوى :
بعد أن قامت الباحثة بتحدي د قائمة المهارات الرياضية المتضمنة في وحدتي الضرب و
القسمة ,قامت الباحثة بعقد و رشة عمل مع مجموعة من مدرسي الرياضيات ملحق () 4
حيث تم مناقشة ما احتوته الوحدتا ن من مهارات رياضية واتفق الجميع على المهارات
األساسية األربعة المتضمنة في الجدول أعاله و قد قام بعض المدرسين باقتراح مهارة
التحقق من صحة الحل و لكن تم استقصاء هذه المهارة ألنه في هذه المهارة ال يمكن

تحقيقها في هذه المرحلة أل ن درس القسمة على عدد مكون من رقمين تم حذفه من وحدة
القسمة ,و انتهت الورشة باتفاق جميع الحاضرين على قائمة المهارات المرفقة ,ثم قامت
الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين وذلك الستطالع آرائهم حول قائمة
المهارات الرياضية  ,وقد كان من أهم مالحظاتهم أن القائمة تتضمن جميع المهارات
الرياضية المتضمنة في وحدتين الضرب والقسمة ,وهذا يؤكد على صحتها .
ثانياً  :إعداد اختبار مهارات حل المسالة الرياضية في وحدتي الضرب و القسمة :
 -3هدف االختبار:
صممت الباحثة االختبار بهدف قياس تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي في
وحدتي الضرب و القسمة بما تتضمنه من مهارات رياضية

وردت في موضوعات

الوحدتين.
 -2تحليل محتوى المادة :
 قامت الباحثة بتحليل وحدتي الضرب و القسمة من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي(الجزء األول) إلى المهارات الرياضية التي تتضمنها هذه الموضوعات  ,وأسفرت النتائج
النهائية للتحليل عن قائمة المهارات الرياضية ,التي تم تحديدها مسبقًا جدول ( ) 3-4من
خالل أداة تحليل المحتوى التي أعدتها الباحثة .

ثم أعطت الباحثة كل وحدة تم تحديدها وزنه النسبي معتمدة في ذلك على :
- 1عدد صفحات كل موضوع من الموضوعات .
- 2الزمن المخصص لتدريس كل موضوع .
- 3أهمية الموضوعات العلمية للتعلم الالحق كما حددها ثالثة من معلمي مادة الرياضيات
للصف الرابع األساسي .
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فكانت األوزان النسبية كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( )3 ,3
الوزان النسبية للموضوعات
الموضوع

الوزن النسبي

وحدة الضرب

%٢2

وحدة القسمة

%1٩

المجموع

%311

تم توزيع الفقرات على المواضيع والمهارات الرياضية وفق أوزانها النسبية  ,والجدول () 5 ,4
يوضح األوزان النسبية لكل مهارة من المهارات المراد قياسها .
جدول ()٢ ,3
يبين الوزان النسبية لكل مهارة من المهارات المراد قياسها
الموضوع

الوزن النسبي

تحديد المعطيات

3٢

تحديد المطلوب

3٢

إيجاد طريقة الحل

1٢

تنفيذ الحل

1٢

المجموع

%311

ثم قامت الباحثة بتحديد عدد األسئلة لكل موضوع من موضوعات الوحدتين والجدول رقم ()6 ,4
يبين عدد األسئلة لكل موضوع في االختبار والمهارات التي يقيسها :
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جدول ()٢ ,3
يبين عدد السئلة لكل موضوع في االختبار والمهارات التي يقيسها
مهارات حل المسالة الرياضية
الموضوعات
الرئيسية

تحديد

تحديد المطلوب

إيجاد طريقة

تنفيذ الحل

%3٢

الحل %1٢

%1٢

2

4

4

12

3

3

3

3

7

1

1

٢

٢

21

المعطيات
%3٢

وحدة الضرب %62

2

وحدة القسمة %37
المـجموع الكلي

عدد األسئلة

- 3صياغة فقرات االختبار :
قامت الباحثة باإلطالع على عدد من االختبارات والمقاييس والدراسات التي تتعلق بالمهارات
الرياضية واستفادت منها في بناء فقرات االختبار التي روعي أن تكون :
- 1سليمة من الناحية اللغوية والعلمية .
- 2محددة واضحة خالية من الغموض.
- 3منتمية لمحتويات المادة .

- 4ممثلة لألهداف والمهارات الجبرية .
- 5مناسبة لمستوى الطالبات العقلي والعمري .

وقد روعي في صياغة فقرات االختبار أن تكون موضوعية من نوع االختيار من متعدد وذلك
لألسباب التالية :
 دقتها وقلة التخمين أو الصدفة فيها. عدم التأثر بذاتية المصحح عند تصحيحها. -تقيس مستويات مختلفة لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم .
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وأيضًا استخدمت الباحثة في االختبار أسئلة مقالية مقننة ,حيث توضح فيها الطالبة خطوات الحل

بدقة ,مما يتيح توضيح مدى اكتساب الطالبة للمهارة الرياضية بدقة واتقان .
وكذلك تم مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار :

 )1أن تتكون كل فقرة من جزأين  :االروم وهي تطرح المشكلة في جملة مفتوحة ,وقائمة من
البدائل عددها ( )4من بينها بديل واحد صحيح .
 )2تم تنويع موقع اإلجابة الصحيحة بين البدائل بأسلوب منطقي .

 )3البدائل األربعة متوازية من حيث الطول ودرجة الصعوبة ونوعية اإلجابات .
 )4ترتيب فقرات االختبار بما يتناسب مع معايير االختبار الجيد .
 )5عدم ذكر ألفاظ تنبه الطالب للتعرف على اإلجابة الصحيحة.
 )6لكل فقرة إجابة محددة واضحة فقط .

 )8ترتيب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعب .
-٢إعداد تعليمات االختبار:
تم صياغة تعليمات االختبار واعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار ,وقد اشتملت
التعليمات على :
 -1توضيح الغرض من االختبار .
 -2بيانات خاص ة بالمفحوصين وهي اسم الطالبة ,اسم المدرسة ,الصف  ,التاريخ .
 -3تعليمات خاصة بوصف االختبار :عدد الفقرات,وعدد األبدال وعدد الصفحات .
 -4تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ,
وكتابة خطوات الحل بالنسبة لألسئلة المقالية .
وقد روعي عند وضع التعليمات االعتبارات التالية :
أ -وضوح تعليمات االختبار .
ب_ قراءة التعليمات مع الطالبات قبل البدء بتطبيق االختبار .
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-٩الصورة الولية لالختبار( تحكيم االختبار ) :
في ضوء ما سبق تم إعداد االختبار في صورته األولية حيث اشتمل على ( )21فقرة ,ثم تم
عرض االختبار على مجموعة من المحكمين ملحق رقم (  )1وذلك الستطالع آرائهم حول مدى

صالحية :

 عدد بنود االختبار . -مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد قياسها .

 مدى تغطية فقرات االختبار لمهارات وحدتي الضرب و القسمة . -مدى صحة فقرات االختبار لغوياً ورياضيًا .

 -مدى دقة صياغة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار .

 مدى مناسبة االختبار لمستوى طالبات الصف الرابع األساسي .وقد وزعت الفقرات في االختبار كما هم مبين في الجدول التالي :
جدول () ٢ ,3
يبين المواضيع التي تتضمن المهارات الرياضية في مادة الرياضيات وتوزيع الفقرات عليها وأرقام
الفقرات في االختبار
المهارات الرياضية

عدد الفقرات

أرقام الفقرات

مدى الدرجات

تحديد المعطيات

1

32-31-١

1–1

تحديد المطلوب

1

3٩-3٢-31

1–1

إيجاد طريقة الحل

٢

تنفيذ الحل

٢

المجموع الكلي

 21فقرة

-3١-3٢-33-٢-٢-3

21

3٢-33-٩-٢-1-2-3

٢-1
٢-1
21 – 1درجة
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 -١التطبيق االستطالعي لالختبار ( تجريب االختبار) :
بعد إعداد االختبار بصورته األولية لوحدتي الضرب و القسمة ,قامت الباحثة بتطبيقه على
عينة استطالعية عشوائية عددها ( ) 41طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي بمدرسة

بنات الرمال اإلعدادية في مدينة غزة  ,حيث إن هذه العينة لها نفس خصائص المجتمع

األصلي ,وقد أجريت التجربة االستطالعية الختبار مهارات حل المسالة الرياضية بهدف:
 حساب معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات االختبار . -حساب صدق االختبار وثباته .

 تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية .تصحيح االختبار:
تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطالعية على فقراته ,حيث يتكون
االختبار من  21فقرة وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوصة على االختبار بين ( 21 – 1درجة) .فقد
احتسبت الباحثة درجة واحدة عن كل فقرة.
تحليل فقرات االختبار:
لتحليل فقرات االختبار قامت الباحثة بعدد من الخطوات اإلحصائية كما يلي:
-3

معامل الصعوبة:
يقصد بمعامل الصعوبة "النسبة المئوية للذين أجابوا على كل سؤال من أسئلة االختبار

إجابة خاطئة ,ولذلك فقد تم تقسيم درجات الطالبات إلى مجموعتين ,وفرز اللواتي أجبن على

السؤال إجابة خاطئة ,و اللواتي أجبن على السؤال إجابة صحيحة ,ثم إيجاد معامل الصعوبة .
ويفضل أن تتدرج فقرات االختبار في صعوبتها ,بحيث تبدأ بالفقرات السهلة وتنتهي
بالفقرات الصعبة ,وبالتالي تتراوح قيمة صعوبتها بين ( ,)%91 – 11أو ( )%71 – 21بحيث
يكون معامل صعوبة االختبار ككل في حدود ( %51أبو لبدة.)339 :1972 ,
-2

معامل التمييز:

تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ,ولكي يتم الحصول على معامل تمييز كل
فقرة من فقرات االختبار ,تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين ,المجموعة األولى عليا وضمت

( )%28من مجموع الطالبات من اللواتي حصلن على أعلى الدرجات في االختبار ,والمجموعة
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الثانية دنيا وضمت ( )%28من مجموع الطالبات من اللواتي حصلن على أدنى الدرجات على
االختبار ,وقد بلغ عدد الطالبات في كل مجموعة ( 11طالبة) ,ومن المفضل أال يقل معامل
التمييز عن ( ,)%21وأنه كلما ارتفعت درجة التمييز عن ذلك كلما كان أفضل (الزيود وعليان,
 ,)182 :1997والجدول التالي يبين معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار:
جدول () ٩ ,3
يبين معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
رقم

معامل الصعوبة

رقم

معامل التمييز

معامل الصعوبة

معامل التمييز

الفقرة

%

3

2٢

٢٢

2

1٢

٢٢

32

1

١

2٢

31

2٢

3

33

2٢

33

33

٢3

٢

٩٢

1٢

3٢

1٢

٢1

٢

٢2

٢3

3٢

٢٢

11

٢

3٢

١3

3٢

33

2٢

٩

3٢

١3

3٩

33

2٢

١

2٢

٢٢

3١

3٢

٢1

31

2٢

٢٢

21

٢3

3٢

معامل الصعوبة الكلي = %3٢

الفقرة

%

33

1٢

١3

12

٩2
٢٢

معامل التمييز الكلي = %٢٢

يتضح من الجدول السابق أن درجات صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين (– 1014
 ,)1076وهي معامالت تقع ضمن المستوى المقبول لمعامالت الصعوبة.
كما أن درجات تمييز جميع فقرات االختبار تراوحت بين ( )1091 – 1028مما يشير إلى
أن هذه الفق رات تقع ضمن المستوى المقبول لمعامالت التمييز فقد تبين أن متوسط معامالت

92

الصعوبة ( ,)%45وأن متوسط معامالت التمييز ( )%٢٢وهي متوسطات مناسبة لمعامالت
الصعوبة والتمييز.
صدق وثبات االختبار:
صدق االختبار:
يقصد بالصدق ,أن يقيس االختبار ما صمم لقياسه (فرج ,)254 :1998 ,فهو يعني
درجة تحقيق األهداف التربوية التي صمم من أجلها ,وأنه كلما تعددت مؤشرات الصدق كلما كان

ذلك داالً على زيادة الثقة في األداة.

اتبعت الباحثة عدداً من الطرق لحساب صدق االختبار:
أ -صدق المحتوى:
للتأكد من صدق االختبار من خالل صدق المحتوى ,قامت الباحثة بتوجيه كتاب استئذان
المحكمين بتحكيم االختبار ,ومن ثم تم عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من األساتذة

الجامعيين المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ,والرياضيات من جامعات غزة ,كما تم
عرضه على عدد من معلمي ومشرفي الرياضيات من و ازرة التربية والتعليم و وكالة الغوث
الدولية(ملحق  ,)3وذلك بهدف التأكد مما يلي:


مدى تحقيق كل فقرة للهدف الموضوعة من أجله.



مدى صحة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار.



مدى مالءمة الصياغة لمستوى طالبات الصف التاسع من التعليم األساسي.



مدى دقة السؤال الرياضي.
وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون ,قامت الباحثة بتعديل بعض الفقرات ,كما

قامت الباحثة بإعادة تشكيل االختبار وتوزيع الفقرات بشكل أفضل على المهارات الرياضية ,وأصبح

عدد فقرات االختبار ( 21فقرة ).

ب -صدق االتساق الداخلي:

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي الختبار

المهارات بعد تطبيقه ع لى العينة االستطالعية ,وذلك بحساب ارتباطات فقرات اختبار
المهارات الرياضية في مادة الرياضيات مع الدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها كما يلي:
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جدول () ١ ,3
يبين ارتباطات فقرات اختبار المهارات مع البعاد التي تنتمي إليها
البعاد
-3تحديد

المعطيات

 -1ايجاد

طريقة الحل

الفقرات

معامل

مستوى الداللة

البعاد

الفقرات

١

11٩٢1

دالة عند 1113

 -2تحديد

31

11٩1٢

دالة عند 1113

االرتباط

معامل

االرتباط

مستوى الداللة

31

11٩2٢

دالة عند 1113

3٢

111٩1

دالة عند 1113

32

11٢٢٢

دالة عند 1113

3٩

11٢3١

دالة عند 1113

3

11111

دالة عند 111٢

3

113٢2

دالة عند 1011

٢

113٢٢

دالة عند 1113

2

113٢1

دالة عند 1011

٢

11٢٢١

دالة عند 1113

1

113١٩

غير دالة

33

113٢٢

دالة عند 1113

٢

11٢٢٢

دالة عند 1113

3٢

11٢22

دالة عند 1113

٩

11٢1٢

دالة عند 1113

3١

11٢3١

دالة عند 1113

33

11٢33

دالة عند 1113

21

11٢3٢

دالة عند 1113

3٢

113٩١

غير دالة

المطلوب

-3تنفيذ الحل

قيمة (ر) الجدولية (د.ح =  )1٩عند مستوى  ,1112٢ = 111٢وعند مستوى 1133٩ = 1113

يتبين من الجدول السابق أن معظم فقرات اختبار المهارات الرياضية في مادة الرياضيات
(18فقرة) حققت ارتباط ات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه ,عند مستوى داللة  ,1011وحققت
الفقرة ( )4ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه ,عند مستوى داللة  ,1015و تم حذف

الفقرتين ( )16,3فقد كانت الفقرة  3غير دالة و الفقرة  16غير دالة وبذلك يتكون االختبار في

صورته النهائية من ( 17فقرة) ملحق رقم(.)2
كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد اختبار المهارات
والدرجة الكلية لالختبار ,وذلك كما يبين الجدول التالي:
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جدول ()31, 3
يبين معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية لالختبار
البعاد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

تحديد المعطيات

11٢1٢

دالة عند 1113

تحديد المطلوب

11132

دالة عند 111٢

إيجاد طريقة الحل

11٩33

دالة عند 1113

تنفيذ الحل

11٩٢1

دالة عند 1113

قيمة (ر) الجدولية (د.ح =  )1٩عند مستوى  1112٢ = 111٢وعند مستوى 1133٩ = 1113

ثبات االختبار:
يقصد بثبات االختبار " الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة
وفي نفس الظروف" (األغا , )121 :1998 ,وقد قامت الباحثة بحساب معامل ثبات اختبار
المهارات الرياضية بالطريقتين التاليتين:
أ -معادلة كودر ريتشاردسون:23-
قامـت الباحثــة بحســاب ثبــات اختبــار المهــارات باســتخدام معادلــة كــودر ريتشاردســون ,21-و
ذلك من خالل المعادلة (:عودة)356 :1993,

حيث أن ن = عدد فقرت االختبار
م = متوسط درجات االختبار
ع = 2تباين درجات الطالبات على االختبار
وكانت قيمة الثبـات تسـاوي ( )10886وهـي قيمـة عاليـة تـدلل علـى أن االختبـار يتسـم بدرجـة
جيدة من الثبات.
95

معادلة الفاكرونباخ :

ب-

كما قامت الباحثة بحساب ثبات اختبار المهارات باستخدام معادلة الفاكرونباخ وكانت قيمة
الثبات تساوي ( )1088وهي قيمة عالية تدلل على أن االختبار يتسم بدرجة جيدة من الثبات.
ويتضح مما سبق أن االختبار يت متع بدرجة جيدة من الصدق والثبات تطمئن الباحثة لصحة
البيانات التي سيتم الحصول عليها وتظهر صالحية االختبار للتطبيق على أفراد العينة الفعلية

للدراسة.
زمن االختبار :
كان زمن أول طالبة أنهت االختبار  25دقيقة وآخر طالبة أنهت االختبار  51دقيقة وبذلك يكون
زمن االختبار (  38 = ) 2/ 85 = 51+ 25دقيقة .
و بعد تطبيق االختبار على طالبات العينة االستطالعية و تحليل النتائج و احتساب صدق و ثبات
ط
االختبار تم حذف الفقرتين( )16,3من االختبار حيث إن الفقرة رقم ( )3شديدة الصعوبة فلم تع َ

داللة و الفقرة رقم ( )16غير مميزة و بذلك يصبح عدد فقرات االختبار بعد العينة االستطالعية

( )17فقرة .

جدول () 33 ,3
يبين المهارات الرياضية في مادة الرياضيات وتوزيع الفقرات عليها وأرقام الفقرات في االختبار
القبلي البعدي
المهارات الرياضية

عدد

أرقام الفقرات

مدى الدرجات

تحديد المعطيات

1

33-١-٩

1-1

تحديد المطلوب

1

3٢-3٢-32

1-1

إيجاد طريقة الحل

٢

تنفيذ الحل

٢

المجموع الكلي

 3٩فقرة

الفقرات

-33-31-٢-3-1
3٩-3٢
31-٢-٢-2-3

٢-1
٢-1
3٩ – 1درجة
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خامساً :إعداد المادة التعليمية باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط( دليل المعلم ):
تم بناء دليل المعلم لتدريس وحدتي الضرب و القسمة باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
طبقًا للخطوات التالية :
- 3تحديد مقدمة الدليل :
حيث تشتمل مقدمة الدليل على الهدف المتوخى من ,الهدف من الدراسة  ,ومبرراتها ,
والتعريف باستراتيجيات التعلم النشط ,واألساليب التي يتم التدريس فيها بهذه اإلستراتيجيات
والتي تتضمن دور المعلم والمتعلم  ,وكيفية تقويم الطالبات باستخدام هذه اإلستراتيجيات ,
وأيضاً األهداف العامة للوحدتين المراد تدريسهما .
-2محتوى الدليل :
حيث اشتمل على وحدتين دراسيتين كاملتين وهما وحدتا الضرب و القسمة من كتاب

الرياضيات ( الجزء األول )المقرر على طالبات الصف الرابع األساسي للعام الدراسي
 2112/2111م .
-1اشتمل كل درس من دروس الوحدتين على الخطوات التدريسية التالية :
 .1األهداف التعليمية .
 .2النشاط التمهيدي .

 .3خطوات التدريس .
 .4التقويم .
 -3عقد ورشة عمل مع مجموعة من مدرسي الرياضيات لتحكيم الدليل.
-٢عرض الدليل على المحكمين للتأكد من صحته اإلجرائية والعلمية واللغوية و االستفادة من
توجيهاتهم ملحق (. )6
سادساً :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
تعتمد منهجية البحث وتصميمها شبه التجريبي في الدراسة الحالية على مجموعة من

المتغيرات وهي على النحو التالي:

-3المتغير المستقل : Independent Variable
والمتغير المستقل في الدراسة الحالية يكمن في طريقة التدريس والتي تتضمن :
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أ  -طريقة التدريس باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط .
ب -طريقة التدريس باستخدام الطريقة التقليدية .

 -2المتغير التابع : Dependent Variable
والمتغير التابع في الدراسة الحالية هو مهارات حل المسالة الرياضية لطالبات الصف الرابع
األساسي .
 -1المتغيرات الخارجية ( الدخيلة ):
وفي الدراسة الحالية تتوقع الباحثة أن يكون هناك العديد من المتغيرات الخارجية التي يمكن أن
تؤثر على نتائج الدراسة ,فكان من الضروري العمل على حصرها قدر اإلمكان وعزلها لكي يمنع

تأثيرها على النتيجة من خالل التحقق من تكافؤ وتجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في تلك

المتغيرات وهي :
أوالً :الجنس
ثانيًا :العمر الزمني ألفراد العينة.

ثالثًا :التحصيل في الرياضيات في شهر سبتمبر من العام الدراسي 2112 /2111م.

رابعا :ضبط القياس القبلي للتحصيل في المهارات الرياضية في مادة الرياضيات.
وفيما يلي عرض لضبط هذه المتغيرات بين مجموعتي الدراسة قبل التجريب:
 -3الجنس :
الجنس.

حيث كان أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من البنات وهذا يعد ضبطًا لعامل

 -2تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني:
طي
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني قامت الباحثة بالمقارنة بين متوس َ

العمر الزمني للمجموعتين التجريبية (ن=  )39والضابطة (ن=  ,)39وذلك باستخدام اختبار (ت),

والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ()32 ,3
اختبار (ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني
المتغير

العمر الزمني

المجموعة

العدد

متوسط الدرجات العمر

االنحراف المعياري

التجريبية

1١

٩1١

111١

الضابطة

1١

١

1112

قيمة ت

مستوى الداللة
غير دالة

312٢

إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )86عند مستوى داللة  ,2011 = 1015وعند مستوى داللة 2066 = 1011

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني ,ويتبين من الجدول أن المتوسطات
الحسابية للعمر الزمني متقاربة من بعضها للمجموعتين ,مما يطمئن الباحثة من تكافؤ المجموعتين
من حيث العمر الزمني.
 -1تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في الرياضيات:
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في التحصيل في الرياضيات ,قامت الباحثة بالمقارنة بين
طي الدرجات المئوية للتحصيل ف ي الرياضيات للمجموعتين التجريبية والضابطة في نهاية
متوس َ
شهر سبتمبر من العام الدراسي 2112 /2111م للصف الرابع من التعليم األساسي ,والجدول

التالي يبين ذلك:

جدول ()31 , 3
اختبار (ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في
الرياضيات
المتغير

التحصيل في الرياضيات

متوسط

االنحراف

الدرجات

المعياري

التجريبية

39

16084

3041

الضابطة

39

16068

3051

المجموعة

العدد

قيمة (ت)

10179

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائيًا

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )86عند مستوى داللة  ,2011 = 1015وعند مستوى داللة 2066 = 1011
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يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين
التجريبية والضابطة في التحصيل في الرياضيات ,ويتبين من الجدول أن المتوسطات الحسابية

لمستوى التحصيل في الرياضيات متقاربة من بعضها للمجموعتين ,مما يطمئن الباحثة من تكافؤ
المجموعتين من حيث التحصيل في الرياضيات.

 -3تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل القبلي للمهارات الرياضية في مادة
الرياضيات:
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في التحصيل القبلي للمهارات الرياضية في مادة الرياضيات
قامت الباحثة بالمقارنة بين أداء المجموعة الت جريبية وأداء المجموعة الضابطة على اختبار
المهارات الرياضية في مادة الرياضيات في التطبيق القبلي ,والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()33 ,3
اختبار (ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التحصيل القبلي الختبار المهارات الرياضية في مادة الرياضيات
متوسط

االنحراف

الدرجات

المعياري

التجريبية

39

90836

20511

الضابطة

39

70836

30146

المجموعة

االختبار ككل

العدد

قيمة (ت)

-10593

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائيًا

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )86عند مستوى داللة  ,2011 = 1015وعند مستوى داللة 2066 = 1011

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين

التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية الختبار المهارات الرياضية  ,مما يطمئن الباحثة من تكافؤ

المجموعتين من حيث المهارات الرياضية في مادة الرياضيات.
سابعاً :خطوات الدراسة:
قامت الباحثة بخطوات الدراسة التالية :

 - 1دراسة األدب التربوي والدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة لإلفادة منها في هذه
الدراسة .
- 2إعداد اإلطار النظري الذي يتعلق بموضوع الدراسة .
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- 3قامت الباحثة بعقد ورشة عمل مع مجموعة من مدرسي الرياضيات لتحليل الوحدتين الثالثة و
الرابعة (الضرب و القسمة) من كتاب الرياضيات  ,الجزء األول ,للصف الرابع األساسي ,
طبعة  2111م لتحديد المهارات الرياضية المتضمنة في هاتين الوحدتين .
 - 4إعداد دليل المعلم الذي يتضمن دروس وحدتي الضرب و القسمة  ,باستخدام إستراتيجيات
التعلم النشط .

- 5قامت الباحث ة بعقد ورشة عمل مع مجموعة من مدرسى الرياضيات لتحكيم دليل المعلم.
- 6تم عرض دليل المعلم على مجموعة من المحكمين وأخذ آرائهم حوله .

- 8قامت الباحثة بإعداد اختبار المهارات الرياضية ,وفقًا لجدول المواصفات وتم عرضه على
المحكمين من أجل التأكد من صالحيته .

- 7قامت الباحثة بأخذ موافقة من وكالة الغوث الدولية بغزة والسماح لها بتطبيق اختبار المهارات
الرياضية على عينة استطالعية في مدرسة بنات الرمال اإلعدادية  ,واجراء التجربة في
مدرسة غزة االبتدائية "ا" .
 -9تم ضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر على عينة الدراسة ( الجنس _ المستوى التحصيلي _
المستوى العمري ) .
 -11تم تطبيق اختبار المهارات القبلي ورصد النتائج

في الفصل االول للعام الدراسي

 2112- 2111م.
- 11تم تطبيق تجربة الدراسة على المجموعة التجريبية  ,وتدريس الدروس للمجموعة
الضابطة بالطريقة التقليدية .

- 12في نهاية عملية التدريس تم تطبيق اختبار المهارات البعدي على المجموعتين التجريبية
والضابطة ورصد النتائج .
 -13قامت الباحثة بتصحيح األوراق ,وتم رصد الدرجات لمعالجتها إحصائيًا بغرض التحقق
من فروض الدراسة  ,واإلجابة عن أسئلتها .

 - 13تقديم التوصيات والمقترحات .

111

ثامناً :المعالجات اإلحصائية:
تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ""SPSS-15
باستخدام الحاسوب ,بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من الفروض ,وذلك بالطرق

اإلحصائية التالية:

 اختبار ت للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين (التجريبية والضابطة). اختبار ت للفروق بين متوسطي عينتين مرتبطتين (التطبيقين القبلي والبعدي). -معامل مربع إيتا للتحقق من أثر إستراتيجيات

التعلم النشط في إكساب بعض المهارات

الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي.
وستقوم الباحثة بعرض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في الفصل الخامس ,وذلك

من خالل اإلجابة عن األسئلة والتحقق من الفروض باألساليب اإلحصائية المناسبة.
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الفصـل الخامـس

عرض نتـائج الدراسـة وتفسيـرها
 - 3اإلجابة عن السؤال الول من أسئلة الدراسة .

 - 2اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة .
 - 1اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة .
 - 3اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة .
 - ٢التوصيات .
- ٢

المقترحات

.
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الفصل الخامس
عرض النتائج وتفسيرها
قامت الباحثة بتنفيذ التدريس باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط ,وقد تم تطبيق اختبار
المهارات الرياضية على المجموعتين التجريبية والضابطة من طالبات الصف الرابع في التطبيقين
القبلي والبعدي ,وبعد جمع البيانات تم تفريغها وتصفيتها باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية  ,SPSS-15واستخدمت الباحثة لمعالجة البيانات والحصول على النتائج عددًا من
األساليب اإلحصائية ,وذلك كما يلي:

عرض النتائج وتفسيرها:
إلجابة عن السؤال االول من أسئلة الدراسة: 3ا
والذي ينص على "ما مهارات حل المسأ لة الرياضية المراد إكسابها لطالبات الصف الرابع
الساسي؟"
قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدتي الضرب و القسمة لتحديد المهارات الرياضية التي تتضمنها
هاتان الوحدتان  ,وقد تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تدريس
الرياضيات ,بهدف التأكد من صدقها  ,وثباتها عبر األفراد وعبر الزمن باستخدام معامل هولستي

,وفي النهاية تم التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المهارات الرياضية والجدول التالي يوضح ذلك
:
جدول ()3, ٢
قائمة المهارات الرياضية التي تتضمنها وحدتا الضرب و القسمة
المهـــــــــارة

الرقــم
3

تحديد المعطيات

2

تحديد المطلوب

1

إيجاد طريقة الحل

3

تنفيذ الحل

114

- 2لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على:
" هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (  ) 1015 ≤ αبــين متوســطي
درجــات الطالبــات الل ـواتي يدرســن بيســتراتيجيات الــتعلم النشــط  ,وقرينــاتهن الل ـواتي يدرســن
بالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي الختبار المهارات حل المسالة؟
قامــت الباحثــة باختبــار الفرضــية الصــفرية التاليــة  ":ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مســـتوى داللـــة (  )1015 ≤ αبـ ــين متوسـ ــطي درجـــات الطالبـــات الل ـ ـواتي يدرســـن بإسـ ــتراتيجيات
الـ ــتعلم النشـ ــط  ,وقرينـ ــاتهن الل ـ ـواتي يدرسـ ــن بالطريقـ ــة التقليديـ ــة فـ ــي التطبيـ ــق البعـ ــدي الختبـ ــار

المهارات حل المسالة؟
للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية (ن=  )39ومتوسط درجات المجموعة الضابطة (ن=  )39في القياس البعدي للمهارات
الرياضية موضوع الدراسة ,باستخدام اختبار (ت) للكشف عن الفروق بين درجات عينتين مستقلتين
( ,)Anderson et al, 1994كما يوضح الجدول التالي:

جدول () 2 , ٢

يبين الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي
للمهارات الرياضية

االنحراف

المهارات الرياضية

المجموعة

العدد

متوسط الدرجات

تحديد المعطيات

التجريبية

39

207462

105766

الضابطة

39

202721

102343

التجريبية

39

207462

103655

الضابطة

39

205375

107536

التجريبية

39

601537

101791

الضابطة

39

407984

105118

التجريبية

39

403746

101666

الضابطة

39

207984

102831

التجريبية

39

1602317

2021879

الضابطة

39

1206154

3061832

تحديد المطلوب

إيجاد طريقة الحل

تنفيذ الحل

الدرجة الكلية لالختبار
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المعياري

قيمة (ت)

20587

20169

40231

50592

50321

مستوى
الداللة

دالة عند
1015

دالة عند
1015

دالة عند
1011

دالة عند
1011

دالة عند
1011

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )٢٢عند مستوى داللة  ,2111 = 111٢وعند مستوى داللة
21٢٢ = 1113
يتبين من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة =  ٢1123وهي أكبر من قيمة ت
الجدولية التي تتراوح بين((, )٢1٢١2 – 211٢١أي أن قيمة "ت" المحسوبة تقع في منطقة
الرفض) مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )1015, 1011بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في القياس البعدي على جميع أبعاد اختبار المهارات الرياضية ودرجته الكلية,

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط .

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من( :السبيعي ( , ) 2111,المالكي ( , ) 2119,الحيلة
(, ) 2116,حمادة ( ) 2115,عفانة ( ) 2115,أبو الحمد ( ) 2114,النمراوي , ) 2114,
(التودري  ( ) 2113,عرسان ( , ) 2113,كرسوع,المقدادي( ,) 2113,أبو اللوم , )2112 ,

(إبراهيم  ) 1995, Mears( ,)2111,Coy( , ) 2111,في األثر اإليجابي لتدريس الرياضيات
باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط على إكساب بعض المهارات الرياضية لدى الطالبات وتعزي
الباحثة ذلك إلى إستراتيجيات التعلم النشط ,تعتبر إستراتيجيات ناجحة في تدريس الرياضيات ,
وتفوقها على الطريقة التقليدية ,وذلك ألن هذه االستراتيجيات ,جعلت من الطالبات محو ًار للعملية

ال من أن تعطى لهن جاهزة  ,مما حفز
التعليمية ,وجعلتهن يكتشفن المعلومة من خاللها بأنفسهن بد ً

الطالبات لمتابعة عملية التعلم وجعلتهن يبحثن عن المعرفة  ,ويكتشفنها بأنفسهن ,ويوظفنها في

الحياة .

كما أن استخدام وسائل حسية لعمل جماعي أو فردي في بعض األحيان ,من أجل التوصل إلى
المفاهيم والتعميمات ,ومن ثم أداء المهارات  ,جعل الطالبات يتحملن مسؤولية سهولة التعلم,مما
جعل منهن مشاركات إيجابيات وفعاالت في جميع أنشطة المادة التعليمية .

كما أن األسلوب الذي تمت به صياغة المادة التعليمية ,حيث نظمت المادة بصورة متسلسلة
ومنطقية ,ورتبت على شكل خطوات متتابعة من السهل إلى الصعب ,ومن المعلوم إلى المجهول
وربط السابق بالالحق ,والتسلسل في طرح أسئلة تثير تفكير الطالبات وزيادة دافعيتهن للتعلم ,مما

يسهل عملية التعلم في المجموعة التجريبية .

ويمكن أن يعزى تفوق إستراتيجيات التعلم النشط على الطريقة التقليدية في مجال التحصيل
للمهارات إلى ميزة التعلم النشط  ,فهو ينمي االستقصاء الذي بدوره ينمي القدرات العقلية العليا

وتعطى الطالبة فرصة االستمتاع بالتعلم  ,مما يؤدي إلى استرجاع المعلومات المخزونة لديها
بطريقة أسهل وأسرع .
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إلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: 1ا
والذي ينص على " :

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(  ) 1015 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و التطبيق
البعدي الختبار مهارات حل المسالة ؟
قامت الباحثة باختبار الفرضية الصفرية التالية  " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  )1015 ≤ αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي
و التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسالة ".

للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبلي ,ودرجات نفس المجموعة التجريبية بعد التدريس باستخدام إستراتيجيات

التعلم النشط (ن=  )39في التطبيق البعدي للمهارات الرياضية ,باستخدام اختبار (ت) للكشف عن
الفروق بين درجات عينتين مرتبطتين (عالم ,)215 :2115 ,كما يوضح الجدول التالي:
جدول () 1 , ٢
يبين الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي للمهارات الرياضية
المهارات الرياضية
تحديد المعطيات

تحديد المطلوب

إيجاد طريقة الحل

تنفيذ الحل

الدرجة الكلية لالختبار

متوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

قبلي

39

109478

بعدي

39

207462

105766

قبلي

39

205375

106426

بعدي

39

207462

103655

قبلي

39

506923

103418

بعدي

39

601537

101791

قبلي

39

105127

107748

بعدي

39

403746

101666

قبلي

39

90836

20511

بعدي

39

1602317

202189

117

الدرجات

المعياري

107255

قيمة (ت)

60588

30386

20127

150787

190231

مستوى
الداللة

دالة عند
1011

دالة عند
1015

دالة عند
1015

دالة عند
1011

دالة عند
1011

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )1٩عند مستوى داللة  ,2113 = 111٢وعند مستوى داللة
21٢٢ = 1113
يتبـ ــين مـ ــن الجـ ــدول الســـابق أنـ ــه توجـ ــد فـــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين درجـ ــات طالبـ ــات
المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي علــى اختبــار المهــارات الرياضــية بأبعــاده ودرجتــه
الكلية ,فقد تراوحت قيم (ت) بين ( ,)3١1213 – 2132٩وجميعهـا قـيم دالـة عنـد مسـتوى ()111٢
و(.)1011
أي أن درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي جميــع المهــارات الرياضــية والدرجــة الكليــة الختبــار

المهــارات الرياضــية علــى القيــاس البعــدي أعلــى مــن درجاتهــا علــى التطبيــق القبلــي ممــا يؤكــد ارتقــاء
مســتوى المهــارات الرياضــية لــدى أف ـراد المجموعــة التجريبيــة مــن طالبــات الصــف ال اربــع بعــد التــدريس
باستخدام التعلم النشط.
وتتفـ ــق هـ ــذه النتيجـ ــة مـ ــع د ارسـ ــة كـ ــل مـ ــن( :السـ ــبيعي ( , ) 2111,المـ ــالكي ( , ) 2119,الحيلـ ــة

(, ) 2116,حم ـ ــادة ( ) 2115,عفان ـ ــة ( ) 2115,أبـ ـ ــو الحم ـ ــد ( ) 2114,النم ـ ـ ـراوي , ) 2114,
(التـ ــودري ( ) 2113,عرسـ ــان ( , ) 2113,كرس ـ ــوع,المقـ ــدادي( ,) 2113,أبـ ــو الل ـ ــوم , )2112 ,

(إبـراهيم  ) 1995, Mears( ,)2111,Coy( , ) 2111,فـي األثـر اإليجـابي لتـدريس الرياضـيات
باس ــتخدام إس ــتراتيجيات ال ــتعلم النش ــط عل ــى أداء الطالب ــات ف ــي اكتس ــاب بع ــض المه ــارات  ,وتفس ــر
الباحثــة هــذه النتيجــة بتــأثير إســتراتيجيات الــتعلم النشــط علــى أداء الطالبــات ورفــع مســتوى األداء فــي
المهــارات الرياضــية أي أن تقــدم الطالبــات وارتقــاء مســتوى المهــارات لــدى المجموعــة التجريبيــة يعــزى
لطريقة التدريس الجديدة (التعلم النشط) .

إلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة: 3ا
والذي ينص على  :ما أثر توظيف إستراتيجيات التعلم النشط المسـتخدمة فـي تنميـة مهـارات حـل
المسالة الري اضية لدى طالبات الصف الرابع الساسي؟
قامـت الباحثـة باختبـار الفرضـية التاليـة  " :يوجــد تـأثير كبيـر للتـدريس باسـتخدام إسـتراتيجيات الــتعلم

النشط في تنمية مهارات حل المسالة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي "

للتحقق من هذا الفرض تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا (( )2منصور,)58 :1998,
من خالل المعادلة التالية:

T2

t2 + df
وقد اعتمدت الباحثة مستويات حجم التأثير كما يلي:
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=2

نوع المقياس

المسلسل

مستويات حجم التأثير

-1

مربع إيتا( )2

صغير

متوسط

كبير

1113

111٢

1133

-2

الدرجة المعيارية (ز)

112

11٢

11٩

(عفانة)42-37, 2111:
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()3 , ٢
قيمة (ت) ومربع معامل إيتا ( ) 2وحجم التأثير
للتحقق من أثر إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية المهارات الرياضية للطالبات
2

ز

حجم التأثير

2132

كبير
كبير

المهارات الرياضية

قيمة ت

تحديد المعطيات

٢1٢٢٢

11٢1

تحديد المطلوب
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1121

313

إيجاد طريقة الحل

2132٩

1133

11٢

متوسط

تنفيذ الحل

3٢1٩١٩

11٩٢

٢13٢

كبير

المهارات ككل

3٢13٢3

11٩٢

٢111

كبير

يتبــين مــن الجــدول الســابق أن أثــر التــدريس باســتخدام إســتراتيجيات الــتعلم النشــط كــان كبي ـ اًر

علــى المهــارات الرياضــية وعلــى الدرجــة الكليــة للمهــارات ,فقــد تراوحــت قــيم مربــع إيتــا بــين (– 1133
 )11٩٢ألفراد المجموعة التجريبية من أفراد العينة.
ممــا يشــير إلــى فاعليــة إســتراتيجيات الــتعلم النشــط فــي تنميــة المهــارات الرياضــية لــدى أف ـراد
العينة من طالبات الصف الرابع األساسي.
ملخص نتائج الدراسة :
بناء على ما سبق عرضه لنتائج الدراسة وتفسيراتها نجد أن الدراسة توصلت إلى النتائج التالية :
ً
 .1وجــود فاعليــة كبي ـرة إلســتراتيجيات الــتعلم النشــط فــي تنميــة المهــارات الرياضــية لــدى طالبــات
الصف الرابع األساسي.
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 .2وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة (  ) 1015 ≤ αبـين متوسـطي درجـات
الطالبـات اللـواتي يدرســن الرياضـيات بإســتراتيجيات الــتعلم النشـط  ,وقرينــاتهن اللـواتي يدرســن
بالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي الختبار المهارات الرياضية.
 .3وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة (  ) 1015 ≤ αبـين متوسـطي درجـات
الطالبـ ــات الل ـ ـواتي يدرسـ ــن الرياضـ ــيات بإسـ ــتراتيجيات الـ ــتعلم النشـ ــط  ,فـ ــي التطبيـ ــق القبلـ ــي
والتطبيق البعدي الختبار المهارات الرياضية.
توصيات الدراسة :
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة وتفسيراتها توصي الباحثة بما يلي :
 .1تــدريب الطلبــة بالمرحلــة األساســية علــى توظيــف إســتراتيجيات الــتعلم النشــط لتنميــة تحصــيلهم
الد ارسـي ,وفــي تنفيــذ النشــاطات البيتيــة لزيــادة تفــاعلهم داخــل غرفــة الصــف ,وتشــجيعهم علــى
االعتم ــاد عل ــى ال ــنفس عن ــد تنفي ــذ اإلس ــتراتيجيات  ,وذل ــك ع ــن طري ــق تش ــجيع و ازرة التربي ــة

والتعليم بزيادة عدد الحصص المخصصة لتدريس مبحث الرياضيات .

 .2إعادة صياغة أج ازء مـن المقـررات الد ارسـية وفقـاً إلسـتراتيجيات الـتعلم النشـط  ,بغيـة تجسـيد

المفاهيم والمهارات الرياضية بصورة تجعلهـا مشـوقة وتحفـز علـى الـتعلم الـذاتي حيـث أن هـذه

اإلستراتيجيات أثبتت فاعليتها في التدريس .

 .3ض ــرورة ت ــوفير اإلمكان ــات الض ــرورية الت ــي يتطلبه ــا الت ــدريس باس ــتخدام إسـ ـتراتيجيات ال ــتعلم
النشط  ,وتـوفير الظـروف واألوضـاع المناسـبة لتطبيـق اإلسـتراتيجيات مـن حيـث عـدد الطلبـة
والمواد التعليمية ,والكفاءات التعليمية الالزمة .

 .4عم ـ ــل دورات تدريبيــ ــة يشــ ــرف عليه ـ ــا عــ ــدد مــ ــن المتخصص ـ ــين فـ ـ ــي مجــ ــال إسـ ـ ــتراتيجيات
الرياضيات ,توضـح للمعلمـين فـي الميـدان كيفيـة االسـتخدام الصـحيح السـتراتيجيات التـدريس
الحديثــة ,وبخاصــة إســتراتيجيات الــتعلم النشــط  ,لعــدم تمكــن بعــض المعلمــين مــن االســتخدام

الص ــحيح إلس ــتراتيجيات ال ــتعلم النش ــط  ,ك ــون ه ــذه الطريق ــة تعتم ــد عل ــى خطـ ـوات منظمـ ــة
وأنشطة يعدها المعلم مسبقاً ليقـدمها للمـتعلم للوصـول إلـى الهـدف التعليمـي مـن عمليـة الـتعلم

.

 .5االرتقـــاء بمســـتوى خريجـ ــي نظامنـــا التعليمـ ــي مـ ــن خـ ــالل تـــدريبهم الصـ ــحيح علـ ــى اسـ ــتخدام
اسـ ــتراتيجيات التعلـ ــيم ومنهـــا إسـ ــتراتيجيات الـــتعلم النشـــط  ,التـ ــي أثبتـــت فاعليتهـ ــا فـ ــي زيـ ــادة

تحصيل المتعلمين .
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 .6تزويـد المكتبـات المدرسـية بـالمراجع والـدوريات العلميــة الحديثـة بمـا يسـتخدم مـن إســتراتيجيات
تدريسية ,ليستفيد منها المشرفون والمعلمون في الميدان التربوي .
 .8إعـــداد دليـ ــل لمعلـ ــم الرياضـ ــيات بجانـ ــب كتـــاب الرياضـ ــيات المقـ ــرر كمرجـ ــع للتـ ــدريس وفـ ــق
إستراتيجيات التعلم النشط  ,مع كراسة نشاط للطالب تدعم هذه اإلستراتيجيات .

مقترحات الدراسة :

ف ــي ض ــوء نتـ ـائج الد ارس ــة الحالي ــة تقت ــرح الباحث ــة إجـ ـراء المزي ــد م ــن البح ــوث والد ارس ــات ف ــي
المجاالت التالية استكماالً لدراستها :
- 1إج ـراء د ارســة مماثلــة للد ارســة الحاليــة تتعامــل مــع مســتويات معرفيــة عليــا لألهــداف التعليميــة فــي
مقرر الرياضيات ( التحليل والتقويم واإلبداع ) .

- 2إجـراء مزيــد مــن ا لد ارســات المماثلـة ,والتــي تتنــاول عينــات مختلفــة عـن عينــة الد ارســة الحاليــة مــن
طالب المرحلة األساسية والثانوية والتعليم الجامعي ,للوقوف على مدى إمكانية تعميم النتائج .
- 3إج ـراء د ارســات مماثلــة للد ارســة الحاليــة فــي مجــاالت د ارســية أخــرى ,كــالعلوم والم ـواد الدينيــة أو
موضوعات رياضية متنوعة .

- 4أن تتناول الدراسات المستقبلية متغيرات تابعة أخرى غير التي تم معالجتها فـي هـذه الد ارسـة مثـل
تنميـة المفــاهيم الرياضـية والتفكيــر الرياضـي ,الجــنس ,االحتفـاظ بــالتعلم ,حـل المشــكالت ,االتجــاه
نحو الرياضيات ,حتى يتسنى تعميم النتائج بدرجة أكبر على المجتمع التعليمي .
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المراجع
 -المراجع

العربية.

 -الرسائل العلمية.

 المجالت والدوريات. المواقع االلكترونية.-

المراجع الجنبية.
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أوال :المراجع العربية:
 .1إبراهيم ,مجدي )  ": (1979استراتيجيات حل المشكالت في الرياضيات " ,القاهرة :
مكتبة النهضة المصرية.
 .2أبو زينة  ,فريد(  ":) 1995الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ",عمان :دار
الفرقان.

 .3أبو عالم ,رجاء محمود ( .)1997مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية .القاهرة
 :دار النشر للجامعات.
 .4أبو عميرة ,محبات( ": )1996الرياضيات التربوية-دراسات و بحوث,ط ,1القاهرة:
مكتبة دار العربية للكتاب.
 .5أبو عميرة ,محبات(  ":)2111تعليم الرياضيات بين النظرية والتطبيق"  ,مصر :
مكتبة الدار العربية للكتاب
 .6أبو لبدة,سبع (":)1972مبادئ القياس والتقييم التربوي :ط ,2عمان :جمعية عمال
المطابع التعاونية.

 .8أحمد ,عبد الهادي عبد اهلل (  ":)2118فاعلية تنوع استخدام بعض استراتيجيات
التعلم النشط في تدريس االقتصاد على التحصيل واالتجاه نحو دراسة االقتصاد لدى
طالب المرحلة الثانوية بسلطنة عمان" ,دراسات في المناهج وطرق التدريس ,العدد
, 121مصر :الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.
 .7إسماعيل,محمود و محمود فريد( ":)1999مسرح الطفل فنونه و تطبيقاته".
القاهرة :شركة الجامعي للطباعة.
 .9األغا ,إحسان ( . )1998البحث التربوي ,عناصره ومناهجه وأدواته .فلسطين ,غزة:
مطبعة الرنتيسي.

.11

األمين ,إسماعيل محمد( ":( 2111طرق تدريس الرياضيات – نظريات وتطبيق

"  ,مصر:دار الفكر العربي.
.11

بدوي,رمضان ( " :)2111التعلم النشط " الطبعة األولى ,عمان :دار الفكر.

.12

بدير ,كريمان ) ":) 2117التعلم النشط" ,األردن :دار المسيرة.

.13

براون ,سالي؛ و.ريس ,فل( ": ( 1998معايير لتقويم جودة التعليم لدى

المدرسين في الجامعات والمعاهد العليا" ,ترجمة أحمد مصطفى حليمة ,األردن  :دار
البيارق
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.14

جابر ,جابر عبد الحميد )":) 1999استراتيجيات التدريس والتعلم" ,مصر  :دار

الفكر العربي.
.15

جامعة القدس المفتوحة )":)1995الرياضيات وطرائق تدريسها" ,برنامج التعليم

المفتوح,القدس.
.16

الجبري ,أسماء عبد العال؛ الديب ,محمد مصطفى ( " )1997سيكولوجية

التعاون والتنافس والفردية" ,مصر :عالم الكتب.
.18

جونسون ,ديفيد  ,وآخرون ) ":(1995التعلم التعاوني " ,ترجمة مدارس الظهران

األهلية ,المملكة العربية السعودية :دار التركي.

.17

جونسون ,ديفيد؛ جونسون ,روجر )":(1997التعلم الجماعي والفردي التعاون

والتنافس والفردية" ,ترجمة رفعت محمود  ,مصر :عالم الكتب.
.19

حسن,كمال الدين( ": )1994مدخل في مسرح و دراما الطفل لرياض الطفال".

ط ,4القاهرة:مطبعة العمرانية لالوفست.
.21

حمدان ,محمد زياد)  ": ) 1977التدريس المعاصر" ,األردن :دار التربية الحديثة

.21

حنورة,احمد و عباس ,شفيقة(": )1996ألعاب الطفال ما قيل المدرسة"

الكويت:مكتبة الفالح.
.22

الحيلة ,محمد محمود ( ":)2116أثر استخدام اللعاب المحوسبة والعادية في

تحصيل طالبات الصف الثاني الساسي في الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية.
.23

الخالدي,احمد( ":)2117أهمية اللعب في حياة الطفال الطبيعيين و ذوي

االحتياجات الخاصة".عمات:المعتز للنشر و التوزيع.
.24

خطاب,محمد و حمزة,احمد(": )2117سيكولوجية العالج باللعب مع الطفال ذوى

االحتياجات الخاصة".عمات :دار الثقافة.
.25

الخفاف,إيمان(": )2111إستراتيجيتين تعليم حديثة " عمان:دار المنهاج للنشر و

التوزيع.

.26

خليل,عزة(": )2112علم النفس اللعب في الطفولة المبكرة".القاهرة  :دار الفكر

العربي.
.28

دياب ,سهيل رزق)": ( 2114أثر استخدام إستراتيجية مقترحة لحل المسائل

الرياضية الهندسية على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الرياضيات"فلسطين:جامعة
القدس المفتوحة
.27

دياب ,سهيل)  ":(2111تعليم مهارات التفكير وتعلمها لطلبة المرحلة االبتدائية "

 ,غزة :دار المنارة.
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.29

ربيع,هادي(": )2117اللعب و الطفولة" .عمان  :مكتبة المجتمع العربي.

.31

ريان ,فكري حسن( ":) 1995التدريس أهدافه ,أسسه ,أساليبه ,تقويم

نتائجه,وتطبيقاته" .ط  , 3مصر :عالم الكتب
.31

زهران ,حامد عبد السالم )":) 1974علم النفس االجتماعي" ,ط  ,5مصر :عالم

الكتب
.32

سعادة ,جودت أحمد؛ ورفاقه (":)2116التعلم النشط بين النظرية والتطبيق",

األردن :دار الشروق
.33

سالمة ,عبد الحافظ ( " :)2113أساليب تدريس العلوم والرياضيات" الطبعة

األولى  ,عمان :دار اليازوري.

.34

السيد ,محمد علي (" :)1998الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم" الطبعة

األولى  ,عمان:دار الشروق.
.35

شحاته  ,حسن(":)2111النشاط المدرسي" ,ط ,6القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.

.36

شومان ,عدنان (  1994م) ":التثقيف والتدريب التعاوني  :مفهومه  ,أهدافه ,

مجاالته  ,ووسائله" ,المنامة :مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي ,المكتب التنفيذي
.38

صوالحة,محمد(": )2118علم نفس اللعب".ط,1عمان:دار المسيرة.

.37

الطائي,فخرية( ": )1971اللعب في دور الحضانة و رياض الطفال أنواعه و

مستلزماته و كيفية توجيهه" .بغداد:الجامعة المستنصرة.
.39

طيبة ,وفاء (": )1997علم نفس اللعب في مرحلة ما قبل المدرسة".الرياض:دار

الهدى.

.41

عبد الباقي ,سلوى ( ": )2111اللعب بين النظرية و التطبيق" اإلسكندرية :مركز

اإلسكندرية للكتاب.
.41

عبيد ,وليم( ": )2114تعليم الرياضيات لجميع الطفال في ضوء متطلبات

المعايير و ثقافة التفكير" ,عمان :دار المسيرة.
.42

العرب ,علي بن شرف بن علي الموسوي )": (1992التعلم التعاوني طرح تربوي

حديث " ,عمان.
.43

عفانة ,عزو و اللوح,احمد( ": )2118التدريس الممسرح بين الواقع و

التطبيق".مكتبة المعرفة,غزة.
.44

عفانة ,عزو ( ":) 1996أسلوب اللعاب في تعلم وتعليم الرياضيات"

,غزة,الجامعة اإلسالمية ,مطبعة المقداد.
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.45

عفانة ,عزو (  ":(2112تدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة,مكتبة الفالح

,دار حنين ,عمان.
.46

عفانة ,عزو(":)1997االحصاء التربوي",ج,2االحصاء االستداللي,ط,1الجامعة

االسالمية بغزة.
.48

عالم ,صالح الدين ( . )2115الساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات

البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" .القاهرة  :دار الفكر

العربي.
.47

عودة,أحمد( ":)1993القياس و التقويم في العملية التدريسية".اربد:دار األمل

للنشر و التوزيع.
.49

العناني,حنان ( ": )2112اللعب عند الطفال السس النظرية و التطبيقية".

عمان :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
.51

قرافل  ,هدى(": )2114الطفل و أدب األطفال".مجلة المسرح ,العدد  121و

القاهرة,مصر.

.٢3

فرج ,صفوت ( . )1998القياس النفسي .ط ,3القاهرة :األنجلو المصرية.

.52

قطامي,يوسف و قطامي,نايفه ) : ( 2001سيكولوجية التدريس  ,الطبعة

األولى ,عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع
.53

كوجك ,كوثر(" :)2117تنويع التدريس في الفصل,دليل المعلم لتحسين طرق

التعليم و التعلم في مدارس الوطن العربي"اليونسكو :بيروت
.54

اللقاتي,احمد و الجمل,علي(": )1999معجم المصطلحات التربوية المعرفة في

المناهج و طرق التدريس".عالم الكتب:القاهرة.
.55

ماكنتير ,كرستين( ": )2114أهمية اللعب لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة".

ترجمة:العامري,خالد.القاهرة:دار الفاروق.
.56

مجاور ,محمد و فتحي,الديب( ": )1993المنهج المدرسي أسسه و تطبيقاته

التربوية".ط ,9الكويت:دار القلم للنشر و التوزيع.

.58

محمد الصادق,إسماعيل محمد األمين( ": ) 2111طرق تدريس الرياضيات

نظريات وتطبيقات" ,دار الفكر العربي  ,القاهرة.
.57

موسى ,عبد المعطي و اخرون(": )1992الدراما و المسرح في تعليم

الطفال".عمان:دار األمل للنشر و التوزيع.
.59

موسى ,عبد الحكيم موسى مبارك ) ": (1998التدريب أثناء الخدمة ",مكة

المكرمة.
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.61

ميلر ,سوزان(": )1984سيكولوجية اللعب" ترجمة:يسى ,رمزي .القاهرة:الهيئة

المصرية العامة للكتاب.
.61

نشوان ,يعقوب( ":)1994التعلم المفرد بين النظرية والتطبيق"ط,1عمان:دار

الفرقان
.62

هندام ,يحيى وجابر ,جابر (  ":) 1996تدريس الحساب وأسسه النفسية

والتربوية",القاهرة  :دار النهضة العربي.
.63

ياسين,عادل عبد الكريم(": )1974فضاء المعرفة" .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي,

الكويت.

.64

يحيى ,حسن عايل والمنوفي ,سعيد جابر ) ":)1995المدخل إلى التدريس

الفعال",المملكة العربية السعودية  :الدار الصولتية للتربية.
.65

يوسف ,عبد المنعم(": )1999الطفل والزهرة وتمثيليات أخرى".القاهرة  :الهيئة

المصرية العامة للكتب.
.66

يونس ,محمد حسن ( " :)2119المعلم الفعال في التربية الخاصة " ,الطبعة

األولى,عمان:دار الفكر.
ثانيا  :الرسائل العلمية:
 .1أبو الحمد ,زينب طاهر توفيق(  ":) 2114فعالية استخدام إستراتيجيتين للتعلم النشط في
تحصيل طالب الصف الرابع االبتدائي في الرياضيات وميلهم نحو دراستها" ,رسالة
ماجستير غير منشورة,جامعة المنيا :كلية التربية.
 .2أبو حمادة ,إبراهيم رمضان ( ": ) 2112برنامج مقترح لعالج صعوبات حل المسألة
الرياضية اللفظية لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة ,رسالة ماجستير ,جامعة عين
شمس ,االقاهرة.

 .3أبو زايدة ( ":)2116اثر استخدام األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات على تنمية
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس من التعليم األساسي بمحافظة شمال غزة,
رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية  ,جامعة األزهر ,غزة.
 .4أبو عطية ,عصام فهد يوسف( ":) 1999أثر التعلم بنظام المجموعات التعاونية وحجم

المجموعة على تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في الرياضيات في محافظة
جنين" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,األردن :الجامعة األردنية
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 .5اسكندر,مالك( ": )1992مدى فعالية استخدام النشاط التمثيلي في تحقيق أهداف تدريس
العلوم بالصف الرابع من التعليم االساسى".رسالة دكتوراه غير منشورة,كلية التربية,جامعة
المنيا.
 .6حلس ,مها( ":)2113تأثير اسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة االمالئية
واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس" ,كلية البنات ,البرنامج المشترك ,جامعة
االقصى.

 .8الخطيب,محمد إبراهيم احمد(": )1995اثر جنس المجموعة و حجمها في التعليم التعاوني
على التحصيل" .رسالة ماجستير غير منشورة ,األردن :جامعة اليرموك.
 .7الدعيسي  ,زهرة ) ": (1997أثر التعلم التعاوني لدى طلبة المستوى الثاني الثانوي في
مادة الفيزياء بدولة البحرين "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,لبنان  :جامعة القديس
يوسف
 .9الدميخي  ,عبد اهلل بن إبراهيم (  " :) 1424أثر برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات في

مجال التدريس بأسلوب حل المشكالت في التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني

المتوسط بمدينة الرياض "  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الملك سعود  :كلية
التربية.
.11

دياب ,سهيل رزق)": ( 2114أثر استخدام إستراتيجية مقترحة لحل المسائل

الرياضية الهندسية على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الرياضيات"فلسطين:جامعة
القدس المفتوحة

.11

الزناري  ,حكمت(": )1991استخدام النشاط التمثيلي في تدريس فروع اللغة

العربية و أثره على التحصيل و تنمية المهارات للغوية".رسالة دكتوراه قدمت إلى معهد
الدراسات و البحوث التربوية بالقاهرة.
.12

السبيعي ,ثامر بن حمد بن سعد المليحي (":)2111فاعلية إستراتيجية التعليم

باللعب في إكساب بعض مهارات عد األرقام في مادة الرياضيات للتالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية" دراسة ماجستير غير منشورة ,المملكة العربية السعودية

.13

الشيخ ,سامي صالح ( ": ( 1993مقارنة بين أثر إستراتيجيتي التعلم التعاوني

والتعليم حسب الطريقة التقليدية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة
العلوم " ,رسالة ماجستير غير منشورة ,األردن :جامعة مؤتة.

.14

عابد ,جمال محمود درويش ( ":)2119ﺃثﺭ ﺍلتﺩﺭيﺏ على ﺍستﺭﺍتيجياﺕ حل

ﺍلمسألة ﺍلﺭياضية لﻁلبة ﺍلصﻑ ﺍألﻭل ﺍلثانﻭﻱ ﺍلعلمي في تحصيلهﻡ للﺭياضياﺕ في
محافﻅة نابلس"  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة بير زيت.
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.15

عبيد ,علي عزت ( ":)2114ﺃثﺭ ﺍستخﺩﺍﻡ ﻁﺭيقة ﺍلمخﻁﻁاﺕ ﺍلخﻭﺍﺭﺯمية على

تحصيل ﻁلبة ﺍلصﻑ ﺍلعاشﺭ ﺍألساسي في ماﺩﺓ ﺍلﺭياضياﺕ في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلحﻜﻭمية في
محافﻅة سلفيﺕ ﻭﺍتجاهاتهﻡ نحﻭها" رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة بير زيت.
.16

عفانة ,عزو(".)1995األلعاب البيئية أسلوب مقترح لتدريس الطفل الفلسطيني

مفاهيم الرياضيات الحديثة" .رسالة دكتوراه ,كلية التربية ,جامعة أم درمان اإلسالمية

:السودان.
.18

عفانة ,انتصار ( ":( 2115أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري

والمؤجل في الرياضيات لدى طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في مدارس ضواحي
القدس .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة القدس
.17

عودة ,رحمة ( ": )2111أثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة على تنمية التفكير

اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة " .رسالة ماجستير غير
منشورة  ,كلية التربية  ,برنامج الدراسات العليا المشترك  ,جامعة عين شمس .
.3١

غالب ,محمد سرحان (  ":) 2111اكتساب المفاهيم الرياضية وعالقتها بحل

المسألة الرياضية لدى طالب المستوى الثامن األساسي في الجمهورية اليمنية,رسالة

ماجستير  ,اليمن.
.21

الغول,منصور حسن( ": )1995اثر التعلم التعاوني في تحصيل طالب المرحلة

الثانوية بمادتي قواعد اللغة العربية و بالغتها" .رسالة دكتوراه غير منشورة,
السودان:جامعة ام درمان.
.21

القدومي,تغريد(": )2118اثر التعليم عن طريق اللعب في التحصيل الدراسي و

االحتفاظ في مادة اللغة االنجليزية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس مدينة

نابلس الحكومية" رسالة ماجستير غير منشورة,كلية الدراسات العليا ,جامعة النجاح
الوطنية.
.22

القلقلي ,عودة سليمان محمد )":) 1999التعلم التعاوني في التربية اإلسالمية وأثره

في تحصيل طلبة الصف العاشر في محافظة أربد" ,رسالة ماجستير غير منشورة,

األردن:جامعة اليرموك.
.23

اللوح,احمد حسن(": )2111اثر استخدام النشاط التمثيلي على تحصيل تالميذ

الصف الخامس االساسى في قواعد النحو و اتجاهاتهم نحوها".رسالة ماجستير غير
منشورة,برنامج مشترك جامعة عين شمس و جامعة األقصى.
.24

اللوح,احمد( ":)2117فعالية برنامج مقترح باستخدام المسرح التعليمي لتنمية

مهارات التواصل الشفوي لدى طالب الصف السابع االساسي في ضوء مدخل التواصل
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اللغوي".رسالة دكتوراه غير منشورة ,برنامج مشترك جامعة عين شمس و جامعة
األقصى.
.25

المالكي  ,عبد الملك بن مسفر (":)1431فاعلية برنامج تدريبي مقترح على

إكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات التعلم النشط وعلى تحصيل واتجاهات طالبهم
نحو الرياضيات",رسالة دكتوراه غير منشورة ,جامعة ام القرى,المملكة العربية السعودية.

.26

المالكي ,عبد الملك بن مسفر(":) 2112أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس

الرياضيات على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها
بمدينة جدة" ,رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة أم القرى  :كلية التربية.
.28

هزيم,آنية ماهر احمد (":)2119ﺃثﺭ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺇستﺭﺍتيجية ﺍالﻜتشاﻑ ﺍلمﻭجه

بالﻭسائل ﺍلتعليمية في ﺍلتحصيل ﻭﺍلتﺫﻜﺭ ﻭﺍنتقال ﺃثﺭ ﺍلتعلﻡ في ﺍلﺭياضياﺕ لﻁلبة ﺍلصﻑ
ﺍلثامﻥ ﺍألساسي في محافﻅة قلقيلية " ,رسالة ماجستير غير منشورة ,فلسطين  :جامعة
بير زيت.

.27

يحيى  ,ميرفت اسامة (":)2119فاعلية استخدام استراتيجية التعليم التعاوني في

تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم
" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,فلسطين  :جامعة بير زيت.
ثالثا :المجالت و الدوريات :
 .1أبو زينة,فريد وخطاب ,محمد (":) 1995أثر التعليم التعاوني على تحصيل الطالب
في الرياضيات و اتجاهاتهم نحوها دراسة ميدانية على طالب في المرحلة اإلعدادية

بدولة اإلمارات العربية المتحدة" ,مجلة كلية التربية بجامعة اإلمارات ,العدد الحادي
عشر  ,السنة العاشرة,اإلمارات :جامعة اإلمارات.
 .2أبو لوم ,خالد محمد ( ":)2115أثر استخدام إستراتيجية بوليا القائمة على المنحى
البنائي في مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي على حل المسألة الرياضية ,مجلة
القراءة والمعرفة ,العدد , 46كلية التربية ,جامعة عين شمس ,القاهرة.
 .3أحمد ,عبد الهادي عبد اهلل (  ":)2118فاعلية تنوع استخدام بعض استراتيجيات التعلم
النشط في تدريس االقتصاد على التحصيل واالتجاه نحو دراسة االقتصاد لدى طالب
المرحلة الثانوية بسلطنة عمان" ,دراسات في المناهج وطرق التدريس ,العدد 321
,مصر :الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.
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 .4إسماعيل ,محمد ربيع حسني (":) 1997أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس
الرياضيات على التحصيل وبقاء وانتقال أثر التعلم لدى طالب الصف الثاني
إلعدادي" ,مجلة البحث في التربية وعلم النفس ,المجلد الثاني عشر ,العدد
األول,مصر:جامعة المنيا.
 .5التودري ,عوض حسين( ":) 2113إستراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات الصف
الثالث االبتدائي وأثرها على التفكير الرياضي وترجمة التمارين اللفظية واالحتفاظ

بالتعلم " ,مجلة كلية التربية ,المجلد التاسع عشر ,العدد الثاني ,جامعة أسيوط  :كلية
التربية
 .6حسن ,ياسمين زيدان ( ":) 1998فعالية استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني والجمعي
والتنافس الفردي على تحصيل الرياضيات وتخفيف القلق الرياضي لدى طالب الصف
األول اإلعدادي "  ,مجلة البحث في التربية وعلم النفس ,المجلد الحادي عشر,العدد
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 .3السعيد,

عبد

( 2115

الرزاق

)":التعلم

. http://www.moudir.com

ال
النشط",نق ً

عن

موقع

 .4عرسان ,محمد وأبو زينة ,فريد( ":) 2113أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة
الرياضية في تنمية القدرة على حل المسألة الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات
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 .5عزازي ,سلوى محمد )": (2118التعلم النشط بين النظرية والتطبيق "نقالً عن موقع ,
.http://www.jewar.com

 .6علي

,

هبة

فوزي

(

2116

)":التعلم

النشط

ال
نق ً

",

. http://www.alyaseer.net
 .8مجلة

المعلم(":)2116خطوات

حل

المسائل

الرياضية"

نقال

عن
عن

موقع
موقع

www.angelfir.com/boybands/mafaheem/favorite.htm ,
 .7منتديات التربية والتعليم )": ( 2116حل المسائل الرياضية" .نقال عن موقع
.www.moudir. com

 .١الحيلة ,محمد محمود ( ":)2116أثر استخدام اللعاب المحوسبة والعادية في تحصيل
طالبات الصف الثاني الساسي في الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية.
. www .mutah.edu
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ملحق رقم ()1
اختبار مهارات حل المسالة الرياضية" بالصورة المبدئية"
الوحدتين الثالثة و الرابعة( الضرب و القسمة)
من كتاب الرياضيات ( الجزء الول) للصف الرابع الساسي
األستاذ /الدكتور _________:

التخصص ______________:

الدرجة العلمية_____________________:

الوظيفة ومكان العمل __________________ :

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد :
تقوم الباحثة ببحث علمي للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الرياضيات ,
هدفه معرفة أثر توظيف بعض إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية
لدى طالبات الصف الرابع الساسي بغزة.
ولذا قد تم تصميم اختبار مهارات حل المسالة الرياضية لدروس الوحدتين الثالثة و الرابعة
( الضرب و القسمة) من كتاب الرياضيات ( الجزء الول ) المقرر على هذا الصف.
والمرجو من سيادتكم إبداء آرائكم وملحوظاتكم حول ما تضمنه االختبار .
و لكم جزيل الشكر
الباحثة
رنا فتحي العالول
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اختبار مهارات حل المسالة
أضع العدد المناسب في المربع:
22 × □ = 71 × 22 )1
51 × 11 + □ × □ = 52 × 11 )2
15= 15 ÷ □ )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اختر العملية المناسبة (× : )÷ ,
36111=111 □ 361 )4
2111 =2 □ 4111 )5
4 □21 = 2÷ 161 )6

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أكمل المربعات الناقصة:
)8

)7

2 1 9
×□ 3
5

+

□
□

□ 12
625

□ □ 9

5-

□ □ □

12

□ □

11 -

□

□ 2
□ □11

 )9مع المعلمة  821كرة أرادت أن توزعها على  9طالبات .
حدد المعطيات في المسالة:
-1
-2
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 )11اشترى احمد  82قلما ثمن القلم الواحد  9شيكل  ,حدد المعطيات في المسالة ,ثم كم دفع
احمد للبائع؟
- 1
- 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )11بتقريب العددين ألقرب عشرة  ,جد ناتج ما يلي :
= 15×39

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )12مع هدى  321شيكل اشترت  21كراسة  ,ثمن الكراسة الواحدة  8شواكل.
حدد المعطيات في المسالة:
- 1
- 2
- 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. )13إذا كان  44111= □ ×44فان العدد الناقص هو :
ا) 11
ح) 1111

ب) 111
د) 4111

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 )14عند ماهر  54زجاجة عصير أراد أن يوزعها في  9صناديق  ,كم زجاجة سيضع سعيد في

الصندوق الواحد؟ العملية المستخدمة في حل المسالة :
ا) +

ب) -

ج) ×

د) ÷
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 =31×923 )15بتقريب المضروب ألقرب مئة فا العملية تكون:
ا) 31×921

ب) 3×911

ج) 31×911

د) 3×921

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )16ناتج ضرب  11 × 692بعد تقريب المضروب الى اقرب مئة =
ا) 8
ج)811

ب) 81
د)8111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ
 )18كل األعداد التالية من مضاعفات العدد  5ما عدا:
ا) 5

ب) 18

ج)21

د) 35

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 32=4÷ 131 )17و الباقي  2فان المقسوم عليه هو:
ا)2

ب)4

ج)32

ج)127

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )19مع حامد  1215شيكل أراد أن يوزعها على  3عائالت فقيرة بالتساوي  ,كم نصيب العائلة
الواحدة؟
يمكن حل السؤال باستخدام واحدة من الطرق التالية:
ا) 3÷1215

ب) 3×1215

ج) 3-1215

د) 3+1215
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 )21مع سعيد  4531شيكل اشترى  151لعبة  ,ثمن اللعبة الواحدة  31شيكل  ,كم بقي مع
سعيد؟
يمكن حل السؤال باستخدام واحدة من الطرق التالية:
ا) )31×151(+4531

ب) (4531 -)31×151

ج) (4531 +)31×151

د) )31×151(-4531
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ملحق رقم ()2
اختبار المهارات الرياضية في مادة الرياضيات بالصورة النهائية
أختي الطالبة :
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد :
يهدف هذا االختبار قياس مدى امتالك طالبات الصف ال اربـع األساسـي للمهـارات الرياضـية,
ويتكون االختبار من قسمين:
القسم الول :الجزء المقالي ,ويتكـون مـن ثالثـة أسـئلة والمطلـوب منـك أن تقـرأي السـؤال جيـداً  ,ثـم

تجيبين عنه  ,وكل نقطة لها درجة واحدة.

أما القسم الثاني :الجزء الموضوعي يتكون من فرعين  :أكمل الفراغ وكل نقطة لهـا درجـة واحـدة ,و
االختيــار مــن متعــدد , ,ولكــل فق ـرة أربعــة بــدائل لإلجابــة  ,واحــد منهــا فقــط صــحيح  ,وكــل فق ـرة لهــا
درجة واحدة  ,ويطلب منك أن تقرأي كل فقرة جيدًا ,ثم تضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة .
مالحظات :
- 1غرض االختبار البحث العلمي فقط .
- 2برجاء اإلجابة عن كل فقراته بصدق وجدية .
- 3يرجى تعبئة البيانات التالية :

اسم الطالبة ____________:اسم المدرسة _________:الصف _____:التاريخ____:
الباحثة  /رنا فتحي العالول
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أضع العدد المناسب في المربع:
22 × □ = 71 ×22 )1

51 × 11 + □ × □ = 52 × 11 )2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اختر العملية المناسبة (× : )÷ ,
36111=111 □ 361 )3
2111 =2 □ 4111 )4
4 □21 = 2÷ 161 )5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
أكمل المربعات الناقصة:
)6

)8

2 1 9
×□ 3
5

+

□
□

□ 12
625

□ □ 9

5-

□ □ □

12

□ □

5

11 -

□

□ 2
□ □11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )7مع المعلمة  821كرة أرادت أن توزعها على  9طالبات .حدد المعطيات في المسالة:
-1
-2
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 )9اشترى احمد  82قلما ثمن القلم الواحد  9شيكل  ,حدد المعطيات في المسالة ,ثم كم دفع
احمد للبائع؟
.1
.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
 )11بتقريب العددين ألقرب عشرة  ,جد ناتج ما يلي :
= 15×39
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ
 )11مع هدى  321شيكل اشترت  21كراسة  ,ثمن الكراسة الواحدة  8شواكل.
حدد المعطيات في المسالة:
- 1
- 2
- 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

. )12إذا كان  44111= □ ×44فان العدد الناقص هو :
ا) 11
ح) 1111

ب) 111
د) 4111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـ
 )13عند ماهر  54زجاجة عصير أراد أن يوزعها في  9صناديق  ,كم زجاجة سيضع سعيد في
الصندوق الواحد؟ العملية المستخدمة في حل المسالة :
ا) +

ب) -

ج) ×

د) ÷
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 =31×923 )14بتقريب المضروب ألقرب مئة فا العملية تكون:
ا) 31×921

ب) 3×911

ج) 31×911

د) 3×921

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 )15كل األعداد التالية من مضاعفات العدد  5ما عدا:
ا) 5

ب) 18

ج)21

د) 35

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 32=4÷ 131 )16و الباقي  2فان المقسوم عليه هو:
ا)2

ب)4

ج)32

ج)127

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 )18مع حامد  1215شيكل أراد أن يوزعها على  3عائالت فقيرة بالتساوي  ,كم نصيب العائلة
الواحدة؟ يمكن حل السؤال باستخدام واحدة من الطرق التالية:
ا) 3÷1215

ب) 3×1215

ج) 3-1215

د) 3+1215

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )17مع سعيد  4531شيكل اشترى  151لعبة  ,ثمن اللعبة الواحدة  31شيكل  ,كم بقي مع
سعيد؟ يمكن حل السؤال باستخدام واحدة من الطرق التالية:
ا) )31×151(+4531
ج) (4531 +)31×151

ب) (4531 -)31×151
د) )31×151(-4531
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ملحق رقم ()3
قائمة بأسماء المحكمين الختبار مهارات حل المسالة
االسم

التخصص

الدرجة العلمية

جهة العمل

الرقم
- 1

رحمة محمد عودة

مناهج و طرق تدريس رياضيات

دكتوراه

و ازرة التربية و التعليم

- 2

نائلة نجيب الخزندار

مناهج و طرق تدريس رياضيات

دكتوراه

جامعة غزة

- 3

سعد نبهان

مناهج و طرق تدريس رياضيات

دكتوراه

مدير المنطقة

- 4

محمود الحمضيات

مناهج و طرق تدريس رياضيات

دكتوراه

وكالة الغوث الدولية

- 5

زياد ثابت

مناهج و طرق تدريس رياضيات

دكتوراه

وكيل مساعد  -و ازرة

- 6

مها الشق ار

مناهج و طرق تدريس رياضيات

دكتوراه

و ازرة التربية و التعليم

مرحلة علوم

بكالوريوس

مشرف تربوي مديرية

بكالوريوس

مدرسة جعفر بن أبى

مدرسة جعفر بن أبى

مدرسة جعفر بن أبى

العالي

التعليمية -وكالة
الغوث الدولية

التربية و التعليم
العالي

- 8

سعيد سليمان المالحي

- 7

وفاء صالح أبو نمر

رياضيات

-9

فادي قويدر

رياضيات

بكالوريوس

-11

تيسير اشتيوي

رياضيات

دبلوم معلمين

العالي

شرق غزة

طالب-بنات

طالب -بنين

طالب -بنين

-11

إسالم دلول

علوم رياضيات

بكالوريوس

مدرسة بنات الرمال

-12

أمل المدهون

رياضيات

بكالوريوس

مدرسة بنات الرمال
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اإلعدادية

اإلعدادية

-13

ليما وليد أبو سيدو

رياضيات

مدرسة غزة االبتدائية

-14

سوزان سويلم

رياضيات

مدرسة غزة االبتدائية

-15

سمر مصطفى غانم

رياضيات

"ا"

"ا"

بكالوريوس

مدرسة جعفر بن أبى
طالب-بنات

ملحق رقم ()3
ورشة العمل لتحكيم دليل المعلم
الدرجة العلمية

جهة العمل

سنوات

الرقم

االسم

التخصص

- 1

راضية الشرفا

بكالوريوس

مديرة مدرسة غزة االبتدائية "ا"
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- 2

محمد أبو قادوس

بكالوريوس

- 3

محمد أبو شمالة

مرحلة

- 4

ليما وليد أبو سيدو

رياضيات

 - 5إيمان حجاج حجاج

الخبرة

مشرف تربوي
مدير مساعد بمدرسة غزة

25

االبتدائية "ا" مشرف تربوي

- 6

إسالم دلول

- 8

أمل المدهون

مدرسة غزة االبتدائية "ا"

1

بكالوريوس

مدرسة غزة االبتدائية "ا"

21

رياضيات

بكالوريوس

مدرسة غزة االبتدائية "ا"

3

علوم

بكالوريوس

مدرسة بنات الرمال اإلعدادية

5

رياضيات

 - 7مروان محمود األستاذ

-9

شادي بصل

رياضيات

بكالوريوس

مدرسة بنات الرمال اإلعدادية

25

رياضيات

بكالوريوس

مدرسة ذكور الزيتون

3

رياضيات

بكالوريوس

مدرسة ذكور الزيتون

2

اإلعدادية "ا"

اإلعدادية "ا"
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ملحق رقم ()5
دليل المعلم
في تدريس الوحدتين الثالثة و الرابعة( الضرب و القسمة)
من كتاب الرياضيات ( الجزء األول) للصف الرابع األساسي
الستاذ /الدكتور  _____________:الدرجة العلمية____________________:

التخصص  _________________:الوظيفة ومكان العمل _________________:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد :

تقوم الباحثة ببحث علمي للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس الرياضيات  ,هدفه معرفة أثر

توظيف بعض إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع
األساسي بغزة.

ولذا قد تم إعداد دليل للمعلم لتدريس دروس الوحدتين الثالثة و الرابعة( الضرب و القسمة)من كتاب الرياضيات (

الجزء الول ) المقرر على هذا الصف ,والمصممة باستخدام بعض إستراتيجيات التعلم النشط ويتضمن الدليل ما
يلي :

المقدمة.
األهداف العامة للوحدة.
األهداف التعليمية لكل درس.
الوسائل التعليمية المساعدة.
االستراتيجيات التعليمية المستخدمة.
اإلجراءات واألنشطة التي يسير عليها المعلم في تنفيذ الدروس .
التقويم لكل درس.
والمرجو من سيادتكم إبداء آرائكم وملحوظاتكم حول ما تضمنه الدليل .
ولكم جزيل الشكر

الباحثة
رنا فتحي العالول
136

جامعـة الزهـر -غــزة
عمـادة الدراسـات العليــا
كليــــة التربيـــــة
قسم المناهج وطرق التدريس
دليل المعلم
في تدريس الوحدتين الثالثة و الرابعة( الضرب و القسمة)
من كتاب الرياضيات ( الجزء الول) للصف الرابع الساسي

عزيزي المعلم /عزيزتي المعلمة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هذا الدليل يتضمن دورك كمعلم رياضيات في المرحلة األساسية الدنيا في فلسطين ,
لتدريس
(ا) الموضوعات التالية في وحدة الضرب/
مراجعة حقائق الضرب
مضاعفات العدد
الضرب بمضاعفات 11
ضرب عددين كل منهما من رقمين
ضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة أرقام
مسائل وأنشطة.
(ب) الموضوعات التالية في وحدة القسمة/
مراجعة حقائق القسمة
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القسمة على عدد من رقم واحد دون باق
القسمة على عدد من رقم واحد مع باق
القسمة على  11و مضاعفاتها
مسائل و أنشطة
ويتكون هذا الدليل من جزأين هما -:
الول  /مقدمة الدليل  :وتشمل تعريفاَ بالفكرة العامة للدراسة ومبررات إعدادها ,ودور المعلم فيها .
الثاني  /محتويات الدليل  :وتشمل شرحًا وافيًا لجميع العناصر التي يحتاجها المعلم لتدريس
الموضوعات المتعلقة بعمليتي الضرب و القسمة.

و لك الشكر على تعاونك
الباحثة /رنا فتحي العالول
المقدمة :
أخي المعلم  /أختي المعلمة /يسرني أن أضع بين يديك هذا الدليل الذي آمل أن يساعدك ويأخذ
بيدك للتدريس بإستراتيجيات التعلم النشط  ,حيث قام الباحث بإعداد هذه الدروس من الوحدتين
الثالثة و الرابعة( الضرب و القسمة) من كتاب الرياضيات الجزء األول المقرر على طلبة الصف
الرابع األساسي للعام الدراسي  2112-2111م .
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف بعض إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل
المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة .
الهداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات :
 )1اكتساب المعرفة الرياضة الالزمة لفهم الجوانب الكمية في البيئة والتعامل مع المجتمع.

 )2إتاحة الفرصة للطالب لممارسة طرق التفكير السليمة كالتفكير االستقرائي واالستنباطي
والتأملي.
 )3التأكيد على معرفة أهمية الرياضيات في حياتنا العامة وآثارها في التطور الحضاري.
 )4تشجيع الطالب على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات وعلى تذوقها.
 )5تنمية المهارات الذهنية واالبتكارات العلمية.
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 )6تقدير دور العلماء في نشأة الرياضيات.
 )8استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن النفس واالتصال باآلخرين.
 )7إدراك دور الرياضيات في التقدم العلمي وفي المواد الدراسية.
 )9اكتساب المعرفة الرياضية األزمة لفهم البيئة والتعامل مع المجتمع.
)11

ابتكار أساليب جديدة لحل المسائل الرياضية.

)11

اكتساب مهارات أساسية الستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرياضيات.

)12

تنمية بعض القيم اإليجابية مثل الدقة والنظام والترتيب والموضوعية والمثابرة

)13

اكتساب بعض المهارات العلمية مثل  :ا ستخدام األدوات الهندسية ومهارات القياس

واحترام آراء اآلخرين.

واإلنشاءات العلمية وتشغيل بعض األجهزة واآلالت.
الهداف العامة لتدريس وحدة الضرب :
أن يضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة أرقام على األكثر
أن يضرب عدد من ثالثة أرقام على األكثر في قوى  11ومضاعفاتها حتى 91
أن يتحقق من صحة الضرب.
أن يوظف خاصتي التبديل والتجميع في تبسيط إجراء عملية ضرب  3أعداد
أن يحل مسائل رياضية(لفظية) تتضمن عملية الضرب
أن يجد مضاعفات أعداد بسيطة.
الهداف العامة لتدريس وحدة القسمة :
أن يربط بين عمليتي الضرب والقسمة.
أن يجري القسمة على عدد مكون من رقم واحد دون با ٍق
أن يستخدم اآللة الحاسبة في إجراء القسمة.
أن يجري القسمة على عدد مكون من رقم واحد مع وجود با ٍ
ق.
أن يقدر ناتج القسمة على عدد مكون من رقم واحد مع وجود با ٍق.
أن يحل مسائل رياضية على العمليات الحسابية األربع.
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 تعريف إستراتيجية التعلم النشط :عددا من
التعلم النشط هو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي ,وتتضمن ً
الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تؤدي إلى تفعيل دور المتعلم ,بحيث يتم التعلم من
خالل العمل والبحث والتجريب ,ومن ثم يتوصل المتعلم للمعلومة عن طريق االعتماد على نفسه,

وكذلك في اكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات ,فهو ال يركز على الحفظ والتلقين وانما على
تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجماعي والتعلم التعاوني .ومن هنا فالتركيز
في التعلم النشط ال يكون على اكتساب المعلومات وانما على الطريق واألسلوب الذي يكتسب به
الطالب المعلومات والمهارات والقيم التي يكتسبها أثناء حصوله على المعلومات ,فالتعلم النشط هو
تعلم قائم على األنشطة المختلفة التي يمارسها المتعلم والتي ينتج عنها سلوكيات تعتمد على
مشاركة المتعلم الفاعلة واإليجابية في الموقف التعليمي التعلمي.
و سوف تتبع الباحثة إستراتيجيات " مسرحة المنهج و اللعاب التربوية والتعلم التعاوني" في إعداد
هذا الدليل.
 األساليب المستخدمة في التدريس بإستراتيجية التعلم النشط التي تتضمن دور المعلم فيها :يجب أال يظهر المعلم في هذه اإلستراتيجية بأنه المصدر األساسي للمعرفة ,بل عليه أن:
-1يشجع الطالب ويساعدهم على التعلم ,و إيجاد التوازن بين األنشطة التعليمية
الفردية والجماعية.
 -2يركز على القضايا الخاصة بأخالقيات التعلم والتعليم,ويحافظ على استم اررية الدافعية في
عملية التعلم .
-3يدرب الطالب على التعلم النشطة مع طرح التمرينات عليهم,و البيئة التعلمية المحيطة بالطالب
,و إثرائها.
 -4يقوم بدور الباحث وموثق للمعلومات ,ويشارك في بناء المعرفة.
 -5يصغي للطلبة ,و يعمل على إثارتهم والتفاوض معهم بشأن المعاني واألفكار واآلراء الكثيرة .
مرشدا فحسب ,بل هو الداعم الحقيقي للطالب كشخص
 -6يدرك أن المعلم ليس موجهاً أو
ً
منافس .
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ميسر للمعارف والمعلومات فقط ,بل أيضا هو شخص يعمل على
ًا
 -8يدرك أن المعلم ليس
تحويل التفاهمات من طالب آلخر أو من مجموعة طالبية إلى أخرى.
 -7يدرك أن المعلم ليس الحفاظ على العالقات االجتماعية داخل الحجرة الدراسية فحسب ,بل
وأيضاً كباعث وداعم لها ,وقدوة حسنه لطالبه.
 -9يدرك أن دور المعلم تفسير البرامج المدرسية وما تعلمه الطالب وليس تطبيق لها فقط.
 - 11يقوم بدور المشخص والمعالج لمواطن ضعف الطالب.
- 11يهيئ الطالب نحو المستقبل ,وترغيبهم في العلم والتعلم.
- 12يطور المنهج الدراسي,و االنت قال بالطالب من التعلم التقليدي إلى التعلم النشط.
 - 13يخصص الوقت الكافي لفحص المبادئ والمفاهيم التي يستند عليها التعلم النشط ,وفهم
نظريات التعلم التي تشكل األساس في ممارسة التعلم النشط والتي تبين خصائص المتعلمين.

 - 14يختار االستراتيجيات وأساليب التدريس المالئمة للتعلم النشط.
 - 15يوفر المصادر المادية والبشرية التي تساعد على التعلم النشط بما في ذلك توفير الوقت
والمكان المالئمين لتسهيله.
 - 16يشجع الطالب على عمل األشياء وتنفيذ النشاطات بأنفسهم ,حيث إن حل الطالب
للمشكالت التي تواجههم يزودهم بفرص تعليمية أكثر من تلك التي تتوافر عندما يقوم آخرون
بالعمل نيابة عنهم وبحل مشكالتهم.
 - 18يشجع الطالب وحفزهم على التأمل في ممارستهم وأعمالهم ,والتعبير عن ذلك
بكلمات ,والتحدث معهم حول ما يقومون به وكيف يفكرون.
 - 17يوفر فرص االختيار للمتعلمين فيما يتعلق باألنشطة التعليمية.
- 19يطور اتجاهات إيجابية تقوم على تفهم آراء الطالب ورغباتهم واهتماماتهم وأطرهم المرجعية.
- 21يوفر المناخ الودي اآلمن والداعم ,و البيئة التعليمية الغنية وتزويدها بالخبرات المثيرة للتعلم
النشط.
ال في العملية التعليمية.
 _ 21يعمل على زيادة دافعية الطالب للتعلم ,و يجعله مكتشفاً وفعا ً
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 - 22يضع الطالب دائمًا في مواقف يشعر فيها بالتحدي واإلثارة لما لذلك من أثر في عملية

التعلم واثارة اهتمامه ودوافعه وحفزه نحو التعلم.

- 23يتعاون مع زمالئه من معلمي المواد الدراسية واألنشطة المختلفة على تشجيع التعلم النشط.
 كيفية تقويم الطالبات في هذه اإلستراتيجية :إن هذه اإلستراتيجية تمكن المعلم من تقويم تعلم طالبه أثناء تنفيذ الدرس وتنفيذهن

لألنشطة ,حيث تمكن المعلم أن يسجل مالحظاته عن مدى تفاعل كل طالب أثناء الدرس  ,كما

يمكن للمعلم أن يصيغ أسئلة و أنشطة أخرى للتقويم النهائي الذي يتم في نهاية الدرس ,باإلضافة
إلى التقويم الختامي بعد إنهاء الوحدة ,إذن عندما نتحدث عن التقويم نتحدث عن ثالثة أنواع هي :



أنواعالتقويم

تقويمتشخيصي
منخاللقياسالمتطلباتالسابقة

تقويمتكويني
منخاللالتدريباتبعداألنشطة
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تقويمختامي
منخاللالتدريباتالصفية
+النشاطالبيتي+نشاط
التفوق+االختبارالبعديبعدإنهاء
الوحدةبكاملها

الـــدرس الول
( مراجعة)
عدد الحصص  :حصتان
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء المهارات
التالية بسرعة واتقان :
تذكر حقائق الضرب.
ت جد حاصل ضرب عدد من رقم واحد في عدد من رقمين أو ثالثة أرقام.
تقدر بالتقريب حاصل ضرب عدد من رقم واحد في عدد من رقمين.

تستخدم إستراتيجية التجربة والخطأ في معالجة أسئلة حقائق الضرب.
ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة

أكمل النمط , 21 , 15 ,11, 5:ـ ـ  ,ـ ـ ,ـ ـ  ,ـ ـ  ,ـ ـ ,ـ ـ

أن يذكر التلميذ مضاعفات العدد 5

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.

143

التقويم

اإلجراءات و النشطة
تقوم المعلمة بسرد قصة قصيرة ثم تقوم التلميذات بعرض المسرحية:
حامد ولد مجتهد في الصف الرابع االبتدائي يحفظ دروسه وهو طالب
متفوق في مادة الرياضيات ويتمنى أن يصبح مهندس في المستقبل ان
شاء اهلل ذات يوم رجع من المدرسة كعادته غير ثيابه واحضر واجباته

سمع خالد والده وهو يحاول عد األلعاب في صناديق األلعاب وقد كان

في كل صندوق  6ألعاب فابتسم حامد وقال لوالده:

يالحظ المعلم انتباه

ماذا تفعل يا أبي؟

التالميذ

األب  :احسب عدد األلعاب في الصناديق.
حامد :وكيف تعدها يا أبي ؟
األب :اعد األلعاب في كل صندوق بالترتيب وأدونها على ورقة ثم
اجمعها.
حامد :هل عدد األلعاب في الصناديق واحدا ؟
األب :نعم.
حامد :علمنا معلم الرياضيات طريقة سهلة للجمع المتكرر يا أبي.
األب :وما هي هذه الطريقة يا ولدي؟

نشاط صفي ()3

حامد :إنها عملية الضرب .

3 × 32

األب :الضرب ؟ وماذا تعني هذه الطريقة؟

4 × 76

حامد :نضرب عدد الصناديق في عدد األلعاب الموجودة داخل كل

المعلمة المثال التالي:

صندوق ونجد الناتج .

× 235

األب :إذا أنت تحفظ جدول الضرب!
حامد :طبعا يا أبي  ,و معلمي يختبرني في كل يوم و يكافئني
األب :بارك اهلل فيك يا ولدي
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3
815

بعد سرد القصة المناسبة من المعلمة وعرض المسرحية تناقش المعلمة نشاط صفي ()2
المثال التالي:

42

2 × 432

اشترى احمد  42قلما ثمن القلم  3شيكل

×

6 × 518

كم دفع احمد؟ كم قلم اشترى احمد ؟
ما ثمن القلم الواحد؟

3
126

الخاتمة:
بتقريب العدد ألقرب عشرة جد

≈ 52 × 7

=
×

حاسوب ثمن الجهاز

 851كم دفع التاجر؟

ما العملية الحسابية المراد إجراءها؟

× 9 ≈ 31 × 9

اشترى تاجر  8أجهزة

≈

نشاط بيتي :من الكتاب المدرسي صفحة ٢3

145

الـــدرس الول
( مراجعة)
الحصة الثانية
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء المهارات

التالية بسرعة واتقان :

تستخدم الخاصة التجميعية في إيجاد حاصل الضرب.
تستخدم خاصة توزيع الضرب على الجمع في إيجاد حاصل الضرب.
تستخدم خواص الضرب في جمل مفتوحة.

توظف الضرب في حل مسائل لفظية.
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يجد ناتج ضرب عددين ذهنيا

البند االختباري
جد ناتج ما يلي ذهنيا:
=9×2

= 5×2

=4×11

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتجهيز لوحة عليها بطاقات  ,كل بطاقة مكتوب على

وجهها األول الحروف الهجائية  ,وعلى وجهها اآلخر مسألة ضرب,
ثم تقوم التلميذات بلعب لعبة الحروف :
حيث تتكون اللعبة من فريقين وكل فريق مكون من أربع تلميذات

يختار كل فريق حرف من الحروف ثم تقوم التلميذة من الفريق بقلب
البطاقة وقراءة مسألة الضرب المكتوبة على وجه البطاقة ,ثم تعلقها
على السبورة وهكذا إلى أن تنتهي الحروف  ,والفريق الفائز هو الذي

يجيب على أكبر عدد من األسئلة.

بعد عرض البطاقات وجدول الضرب خلف كل بطاقة تكون الطالبة

كلمة وهي القدس وتسال المعلمة..

القدس عاصمة..........................
ما أهمية القدس؟
ثم تعود لتناقش ما يلي  ........... × 8 = 8 × 6خاصية التبديل
هناك خواص جديدة ستتعرف عليها
(3× )2×5

)3×2( ×5

3×11

6×5

31

31

ماذا تالحظ على الناتجين ؟ متساويين
إذا تسمى هذه العملية التي تحوي نفس األعداد ونفس اإلشارة ×

عملية تجميعية .
نشاط ()3

( )6×4(×3 =6× )4×3خاصية.........................
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يالحظ المعلم انتباه التالميذ

( ) 8 ×2(×11 =8× )2×11خاصية.........................

نشاط صفي ()3

تناقش المعلمة:

أكمل :

)6+5(×4

()6×4(+)5×4

11×4
44

تتوزع عملية الضرب على
جمع األعداد الصحيحة

24+21

×3( = )5+9(×3

44

)) ×3(+

الناتجان متساويان

خاصية....................

إذا تسمى هذه العملية توزيعية
( = )13+11(×5

نشاط تفوق  :استخدم خاصية التوزيع في إيجاد

×13× 5 +)11

52×8

خاصية............

الخاتمة:
تناقش المعلمة مع التلميذات نشاط التفوق على السبورة.
نشاط بيتي:
من الكتاب المدرسي صفحة٢٢
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الـــدرس الثاني
( مضاعفات العدد)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
تعبر عن فهمها للمسموع
تتعرف إلى مفهوم المضاعف
تجد مضاعفات ألعداد معينة
تحدد مضاعفات العدد 8
توضح حاالت إيجاد المضاعفات
ثانيا :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة
أن يعرف التلميذ خواص عملية الضرب

جد الناتج×2=13×2 :ـ ×2+ـ

ان يذكر التلميذ مضاعفات العدد

ما ضعفا العدد 5؟  ,ما  3أضعاف العدد 8؟

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
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التقويم

اإلجراءات و النشطة
يقوم المعلم بسرد قصة قصيرة لتالميذ الصف ثم يقوم بعض التالميذ
بعرضها:
مسرحية حسان الفهمان
يعمل سعيد في بستان مزروع بأشجار البرتقال  ,وكانت األشجار

مزروعة بشكل منظم على شكل صفوف في كل صف يوجد  5من
أشجار البرتقال  ,وقف سعيد حيران وهو يحاول أن يحصى أشجار
البرتقال بالحقل  ,قابله ابنه حسان فقال له :
حسان  :ماذا بك يا أبي؟
سعيد  :أحاول أن أحصى أشجار البرتقال ولكن ال أستطيع .
حسان  :لماذا يا أبي ؟
سعيد  :األشجار كثيرة وكلما انتهيت من عد صف نسيت عدد الصف
السابق .
حسان  :حسن يا أبي
علمنا معلم الرياضيات طريقة سهلة للعد اسمها مضاعفات العدد
سعيد  :كيف يا ولدي
حسان  :كم شجرة في الصف الواحد ؟
سعيد  5 :شجرات
حسان  :نضرب عدد الشجرات في عدد الصفوف
مثال :في الصف الواحد  5شجرات
وفي الصفان نضرب 11= 5 × 2
في  3صفوف نضرب 15=5× 3
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يالحظ المعلم انتباه
التالميذ

وهكذا يا أبي .
نستطيع أن نجد مضاعفات أي عدد بطريقه سريعة وسهلة .
سعيد  :إذا عندي  11صفوف وفي كل صف  5شجرات
يكون عندي  51=5 × 11شجرة .
حسان  :نعم يا أبي فان عمليه الضرب في المضاعفات طريقة سهلة
وتوفر علينا الكثير من الوقت في الحساب .
سعيد  :شك ار لك يا ولدي بارك اهلل فيك .
بعد سرد القصة و المسرحية :

نشاط صفي ()3

تناقش المعلمة المثال التالي

هل  12من مضاعفات
العدد  3؟ لماذا

5=1×5

هل  14من مضاعفات

11=2×5

العدد  4؟ لماذا

15=3×5

هل  7من مضاعفات

21=4×5

العدد  7؟ لماذا

25=5×5

نشاط صفي ()2

31=6×5

ضع  /أو × :

نواتج الضرب () 31, 25, 21, 15, 11, 5مضاعفات العدد ,

العدد  16من مضاعفات

ماذا نالحظ على هذه النواتج جميعها من مضاعفات العدد . 5

) (6

مضاعفات العدد ينتج من ضرب هذا العدد في أي عدد صحيح أخر

العدد  28من مضاعفات

.

) (3

تناقش شفويا هات مضاعف للعدد 6

العدد  21من مضاعفات

هات مضاعف للعدد 4

) (8
العدد  35من مضاعفات
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) (5

هات مضاعف للعدد . 9
مثال :
هل  24مضاعفا للعدد  , 7لماذا؟
نعم  ,ألن . 24=3× 7
هل  31مضاعفا للعدد  , 4لماذا؟
ال  ,ألنه ال يوجد عدد نضربه في  4و يكون الناتج . 31
الخاتمة:
نجد جميع األعداد التي يكون العدد  21مضاعفا لها
نشاط بيتي:
حل اسئلة الكتاب المدرسي صفحة , 54صفحة 55
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الـــدرس الثاني
( مضاعفات العدد)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة الثانية
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1توظف ألعاب تربوية في حل تدريبات على الحالة األولى إليجاد المضاعفات.
 .2تجد المضاعفات ألعداد من خالل لعبة النطة.
 .3تكمل مضاعفا ت عدد ما

.

ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة
أن يعرف الطالب حقائق الضرب

 =3+3+3ـ ـ×3

يجد مضاعفات ألعداد معينة

جد ناتج=3× ٢ , =2×2:

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتدريب التلميذات على لعبه النطة ثم عرضها :
تتكون اللعبة من فريقين كل فريق مكون من  4طالبات .
يقف الفريق األول مقابل الفريق الثاني وتحمل كل طالبه بطاقة عليها
أحد األرقام من  9........ 2أو على ظهر البطاقة مضاعفات العدد
الموجود عليها  ,بحيث يكون بطاقات الفريق األول تحمل األرقام 4, 2
 7, 6,والفريق الثاني .9, 8, 5, 3
يغني الفريقين معا ويقولون :
أجمل ما في الحفلة مين دبدبوه السمينة
نطي نطه يا دبدبوه ه ه ه
وتتقدم الطالبة في الفريق األول التي تحمل بطاقة مكتوب عليها رقم 2
وتنط نطتين هب هب وتقول  2و4 = 2
وتقلب بطاقتها ويكون مكتوب عليها  4 = 2 × 2وترفع البطاقة
ويق أر جميع الطالبات بصوت عالي 4 = 2 × 2
_ثم يكرر الفريقين الغناء ونفس بالطريقة السابقة
ثم تتقدم الطالبة من الفريق الثاني وتحمل بطاقة مكتوب عليها رقم 3
وتنط نطتين هب هب وتقول  3و 6= 3وتقلب البطاقة
ويكون مكتوب عليها 6 = 3 × 2
وهكذا حتى نصل إلى رقم 9
ثم تقف الطالبات على سطر واحد منظم ويق أر التالميذ مرة أخيرة كل
بطاقة بالترتيب .
ثم تقوم المعلمة بتطبيق اللعبة على مضاعفات أخرى لألعداد مثل
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المضاعف الرابع للعدد  3يقوم الطلبة بنط  4نطات ويقولون 6 , 3
 12, 9,وهكذا .
تناقش المعلمة :
_ أذكر خمسه من مضاعفات العدد 6
_  27 = 4 × 8فان  27مضاعفا للعددين ___ ___ ,
_ هات مضاعفين للعدد . 4
12 , 7
اجمعها  21 = 12 + 7ماذا نالحظ على الناتج هل من مضاعفات 4
اطرحهما  4 = 7 – 12ماذا نالحظ على الناتج هل من مضاعفات 4
ناتج جمع أو طرح مضاعفين لعدد ما هو مضاعفا لهذا العدد أيضا .
نشاط ( ) 2
اختار االجابه الصحيحة :

نشاط صفي () 1

العدد  7من مضاعفات ( ) 3 – 2 - 6

ص 56من الكتاب المدرسي
.

العدد  16من مضاعفات ( ) 4 – 6 – 3
العدد  41من مضاعفات } () 9 , 4( , ) 7 , 5( , ) 7, 4
العدد  36من مضاعفات ( ) 7 – 8 – 9
ضع إشارة  /أو ×
 15من مضاعفات العدد ) ( 5
 28من مضاعفات ) ( 8
 31من مضاعفا للعددين ) ( 6 , 3
 3مضاعفا للعدد ) ( 9
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{

أنا عدد أقع بين  51 , 41ومضاعفا للعددين  8 , 6من أكون ؟
أكتب مضاعفات العدد  7التي أكبر من  8و أصغر من  64؟
الخاتمة:
اسأل :ما معنى مضاعف؟
ما مضاعف العدد 4؟
كيف نعرف أن عددا ما مضاعف للعدد 4؟
نشاط بيتي:
اجب عن األسئلة التالية:
أنا عدد جميع مضاعفاتي أعداد زوجية ,فمن أكون؟
اكتب المضاعفات الخمسة األولى للعدد 6
أسئلة الكتاب المدرسي صفحة 58
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درس الثاني
ورقه عمل
الحصة الثالثة
الهدف  /إيجاد مضاعفات العدد
عزيزتي الطالبة  /ساعدي صديقتنا الخمسة في التعرف على مضاعفاتها و ذلك بتلوين النجوم التي
تحتوي على المضاعف باللون األحمر :
15

12

54

11

75

31
25

52

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عزيزتي الطالبة  /أكملي الشكل بمضاعفات العدد :9
9

×
4

×
6

×

×
7
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2

عزيزتي الطالبة  /بعد إتقانك لمضاعفات العدد أكملي النمط التالي :
___,___,___,___, 6 , 4 , 2
___,___,___,___ , 15 , 11 , 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــدرس الثالث
( الضرب بمضاعفات )31
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تعبر عن فهمها للمسموع
 .2تضرب عدد في 1111, 111, 11

 .3تستقرئ قاعدة ضرب عدد في  11و111و 1111
 .4تجد ناتج ضرب عدد في مضاعفات العدد 11
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يجد التلميذ مضاعفات العدد

البند االختباري
نحضر ثالث رزم شفاطات و نسال التلميذات
كم عدد الشفاطات فيها .

أن يجد المضاعف ألعداد من رقم واحد أو

رقمين

ثم نسال , =11×5:ـ ـ×15=3
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ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
مسرحيه أحمد تلميذ نجيب:
عاد أحمد من المدرسة ووجد جده حمدان بيده قطع نقود فئة العشرة
قروش  ,يحملها و يضعها و يحملها و يضعها وهو حيران سأله
حفيده أحمد وهو طالب متفوق في الصف الرابع
_ماذا بك يا جدي ؟
الجد  :معي قروش وال أعرف أن أعدها .
أحمد  :هات يا جدي النقود أنا سأعلمك كيف تعدها .
أخذ أحمد القروش ووجدها من فئة العشرة قروش وتذكر ماذا علمه
معلمه حسن عن عد العشرات فقال :
يا جدي علمني معلمي حسن كيف أعد العشرات .
الجد  :كيف يا ولدي ؟

نشاط صفي() 1

أحمد  :هذه قطعه ذات العشرة قروش وهذه قطعه ذات العشرة

جد =111 × 8 :

قروش  ,عشرة وعشرة يا جدي تساوي عشرين قرشا .

=11 × 219

= 1111 × 351

الجد  :وكم قطعه معي يا أحمد ؟
أحمد  :معك يا جدي واحد  ,اثنان  ,ثالثة  ,أربعة .
معك أربع قطع يا جدي فئة العشرة قروش .

=111×111
=1111 × 85
=11× 63
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الجد  :وكم يكون معي يا أحمد ؟
أحمد  :نضرب يا جدي أربعة في العشرة فيكون معك  41قرشا .

ثم تعود المعلمة لنقاش
المثال :

أخرج الجد كيس به نقود وقال له وهذا يا أحمد ؟

اشترى احمد  8قصص ثمن

أخذ أحمد الكيس وعد ما به فوجده  3قطع فئة  111قرش
فقال لجده  :نضرب يا جدي  111 × 3فيكون الناتج 311قرش

القصة  31قرشا  ,كم دفع
أحمد ؟

وهكذا يا جدي عندما نضرب في مضاعفات العدد  11نضع الصفر مناقشة المثال مع الطالبات
على اليمين و نضرب الرقمين ونضعها على اليسار ونق أر العدد
دفع أحمد = = 8 × 31
وهكذا يا جدي .
211
الجد  :بارك اهلل فيك يا ولدي وزادك من علمه .
نشاط صفي () 2
أحمد  :شك ار لك يا جدي .
=6× 41
بعد تمثيل المسرحية  :تسجل المعلمة ما يلي من أمثله على السبورة
=9 × 211
1111 × 45
11 × 18
111 × 9
=2111 × 81
45111
181
911
كم دقيقة في  7ساعات
عند ضرب عدد في  11و قواها نضع األصفار في الناتج على
اليمين العدد المكتوب
الخاتمة:
أسال التلميذات =11×6:

=111×5

إذا  1111×3تساوي ؟
نشاط بيتي :حل من الكتاب المدرسة صفحة  57سؤال ()2
األسئلة  3 , 2:صفحة 62
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 ,صفحة  61األسئلة()6( , )5

الدرس الثالث
( الضرب بمضاعفات )31
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة الثانية
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تستقرئ قاعدة الضرب في مضاعفات العدد عشرة
 .2تضرب بمضاعفات العدد  11من خالل مسائل لفظية
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
ان يذكر التلميذ مضاعفات العدد

البند االختباري
ما اكبر مضاعف للعدد  5اقل من 41؟
اذكر أول خمس مضاعفات للعدد .3

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتدريب التلميذات على :
لعبة أمنا األعداد
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ثم عرضها أمام التلميذات في الصف حيث تتكون اللعبة من 11
تلميذات تحمل التلميذة األولى بطاقة مكتوب عليها الرقم  11وتحمل
باقي التلميذات أرقام من  9_____2وعلى ظهر البطاقة يكون مكتوب
جدول الضرب في العشرة
مثال  :بطاقة رقم  2يكون على وجهها األخر مكتوب 21 =11× 2
بطاقة رقم  3يكون على وجهها األخر مكتوب 31=11× 3
وهكذا
وتقف التلميذة رقم عشرة على جنب وتحمل بطاقة مكتوب عليها أمنا

نشاط صفي :

األعداد .

عند احمد  31صندوق في

تصطف التلميذات في سطر واحد وتأتي الطالبة ذات الرقم عشرة

كل صندوق  15زجاجة زيت

وتقول أنا العشرة أنا العشرة و مضاعفي هو مين يا حلوين مين يا

 ,كم زجاجة زيت عند احمد؟

حلوين ؟
تتقدم الطالبة التي تحمل البطاقة رقم  2وتقول أنا العشرين أنا العشرين
وتقلب البطاقة وتقف إلى جنب وتقول جميع طالبات الصف بصوت
مرتفع 21= 11 × 2

ثم تقول الطالبة األولى أنا العشرة أنا العشرة ومضاعفي الثالث هو مين

=21 × 421
=41 × 391

يا حلوين يا حلوين؟

=31 × 171

تتقدم الطالبة التي تحمل البطاقة رقم  3وتقول أنا الثالثين أنا الثالثين

=41 × 9511

وتقلب البطاقة وتقف إلي جنب ويقول جميع طالبات بصوت مرتفع ×3
31= 11

ثمن ثالجة  931شيكل .

وهكذا يتكرر العمل حتى تصل إلى رقم . 9

احسب ثمن سبعه أجهزة من

وبعدها تصطف جميع الطالبات يرفعن البطاقات وتق أر جميع طالبات

نفس النوع

الصف  11,21,31,41,51,61,81,71,91ثم تأتي الطالبة التي
تحمل بطاقة أمنا األعداد وتقول واآلن يا أبنائي عندما نضرب في
مضاعفات العشرة نضع الصفر على اليمين ثم نضرب األعداد
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ونضعها على اليسار ونق أر العدد
بعد عرض لعبة أمنا األعداد .تناقش المعلمة المثال التالي :
اذا كان ثمن تلفاز  751شيكل ,احسب ثمن  9أجهزة من نفس النوع ؟
الحل  :ثمن  9أجهزة = 8651= 9 × 751

الخاتمة:
جد ناتج ما يلي:
=11×15

=11×62

نشاط بيتي:
من الكتاب المدرسي حل سؤال  4صفحة  ,59حل األسئلة  7-8صفحة ,61حل سؤال 4صفحة .63
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الدرس الثالث
ورقه عمل
الحصة الثالثة
الهدف  /الضرب في مضاعفات العشرة
عزيزتي الطالبة  /عبري عن الجمع المتكرر التالي بمعادلة ضرب :
ΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔ

ــــــــ

ΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔ

ــــــــ

+

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

+

=

ـــــــ

=

×

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزتي الطالبة  /أكملي النمط :
____,___,___,___,21,31, 11
_____, ____,___, 411 , 211
____,___,___ , 151 , 111 , 51
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزتي الطالبة  /أكملي الشكل التالي :

11

×

×
=
31

=
×

=

2
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الـــدرس الرابع
(ضرب عددين كل منهما من رقمين)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تستخدم خاصية التوزيع إليجاد ناتج ضرب عددين كل منهما من رقمين
 .2تتعرف إلى خوارزمية إيجاد ناتج ضرب عددين كل منهما من رقمين بالطريقة
الرأسية
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
يجد ناتج ضرب عدد في مضاعفات العدد 11

البند االختباري
ـ ـ×31=3

جد ناتج ما يلي=6× 11:

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بسرد قصة قصيرة على التلميذات ثم تقوم بعض التلميذات
بعرض المسرحية التالية:
مسرحية ماهر المثابر
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العم سعيد بائع في محل ألعاب التحق في مدرسة لمحو األمية حتى
يستطيع أن يحسب جيدا  ,وفي يوم من األيام أعطاه المدرس حسن
مسألة ضرب عددين كل منهما من رقمين و أعلن عن مكافأة لمن
يأتي بالحل الصحيح .
عاد العم سعيد إلي البيت وأخرج أوراقه وأخذ يحاول حل المسألة ولكنه
كان حيران ال يعرف كيف يضرب عددين كل منهما من رقمين مر به

ابن الجيران ماهر وهو طالب متفوق في الصف الرابع
قال ماهر  :ماذا بك يا عم سعيد ؟

العم سعيد  :أعطانا مدرس الرياضيات حسن مسألة ضرب و أعلن عن
مكافأة لمن يحلها بطريقه صحيحة
ماهر  :وما هي يا عم سعيد  ,لعلي أساعدك .
العم سعيد  :عند تاجر  14صندوق من الحلوى وفي كل صندوق 12
قطعه حلوى

كم عدد قطع الحلوى في الصناديق ؟
ماهر  :هذا أمر بسيط يا عم سعيد
العم سعيد  :وكيف يا ماهر  ,أنا ال أعرف كيف أضرب عددين كل
منهما مكون من رقميين .
ماهر  :أنا سأعلمك الطريقة التي علمتني إياه معلمتي سمر في
المدرسة .
العم سعيد  :وما هي هذه الطريقة ؟
ماهر  :نحدد عدد قطع الحلوى في الصندوق الواحد وهي  12قطعه
ونحدد عدد الصناديق وهي  14صندوق .
العم سعيد  :وماذا بعد يا ماهر ؟
ماهر  :نحدد عدد قطع الحلوى في  4صناديق ثم نحدد عدد القطع في
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 11صناديق .
العم سعيد  :ولماذا يا ماهر قمت بتحليل العدد  14إلى 11, 4
ماهر  :حتى يسهل الضرب يا عم سعيد وهذا يسمى خاصية التوزيع .
العم سعيد  :وماذا تعني خاصية التوزيع يا ماهر ؟
ماهر  :توزيع العدد إلى رقمين أحدهما  11حتى يسهل الضرب .
العم سعيد  :وماذا تفعل بعد ذلك؟
ماهر  :نضرب 47=12 × 4
ثم نضرب  121=12×11ونجمع العددين ويكون الناتج
 167=121+47قطعه حلوى .
العم سعيد  :هذا الحل رائع يا ماهر .
في اليوم التالي ذهب العم سعيد في المدرسة وروى للمعلم حسن ماذا

نشاط صفي :

حدث منه وعن الطريقة الجديدة التي تعلمها في الضرب وطلب منه

=21 × 34

المعلم حسن أن يشرحها لزمالئه في الصف .

=12 × 33

بعد عرض المسرحية
مثال (:) 2

12

=42 × 12

×

حل األسئلة بالطريقة الحسابية الرأسية
12 × 13

31× 23

12× 34

42

احسب ثمن  13كيلو من

24

نفس النوع .

481+
514

الخاتمة :ألخص عملية ضرب عددين كل منهما من رقمين
نشاط بيتي:

اجب عن األسئلة التالية:

......= 31× 23 ......= 12 × 13

......=12 × 34
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ثمن كيلو اللحم32شيكل,

الـــدرس الرابع
(ضرب عددين كل منهما من رقمين)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة الثانية
أوالً  :األهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تتحقق من صحة ناتج الضرب بالتقدير
 .2تستخدم خاصية التجميع في ضرب ثالثة أعداد

 .3أن تُقدر الناتج بتقريب كل من العددين ألقرب عشرة
 .4تُوظف عملية الضرب في حل مسائل كالمية
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يجد التلميذ حاصل ضرب عددين كل منهما
مكون من رقمين

البند االختباري
جد ناتج ما يلي:
=15×12

=33×11

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتدريب التلميذات على اللعبة التالية:
لعبة بائعة البالونات
تتكون اللعبة من مجموعة تلميذات واحدة تقوم بدور بائعة البالونات

وكل بالون يكون مكتوب عليه عدد من رقمين مضروب في عدد أخر

و رقمين ,وتقول بالونات بالونات من يشتري بالونات ,تقوم طالبة بشراء
بالون فتقول يا ستي يا ستوتة بيعني كم بالونة,فتقول خذي يا حلوة
تأخذ الطالبة البالونة وتق ار ما عليها  13 ×15وتحل المسالة على
السبورة بتوزيع  15إلى  5و  11وتضرب
65 = 13 × 5
131 = 13 × 11
195 = 131 + 65
وتق أر التلميذة المسألة مع الجواب ويصفق لها جميع التلميذات وتقول
بائعة البالونات مرة أخرى من يشتري بالونات وتحضر طالبة ثانية
وتقول يا ستي يا ستوتة بيعيني كم بلونة ,فتقول تفضلي يا حلوتي.
تأخذ الطالبة البالون وتق ار ما عليها  25 × 17وتحل المسالة على

السبورة بتوزيع  17إلى  7و  11و تضرب
121 = 25 × 7
251 = 25 × 11

نشاط صفي :

381 = 251 + 121

15 × 23

وتق ار التلميذة المسالة مع الجواب ويصفق لها جميع التلميذات و هكذا

16 × 48

. ......

52 × 32
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84

بعد العرض تناقش المعلمة مثال:

×
16
514
48 0 +
1344

الخاتمة:
تجمل المعلمة طريقة ضرب عددين كل منهما من رقمين ,مع إعطاء

سؤال للتلميذات:

جد حاصل ضرب=61×75:
نشاط بيتي:
جد ناتج ما يلي:
23 × 34

31 × 78

53 × 65

حل األسئلة رقم  7, 8, 6, 5:صفحة68

171

صندوق عصير يحوي 25
زجاجة عصير  .كم زجاجة
في  18صندوق ؟

الدرس الرابع
ورقة عمل
الحصة الثالثة
الهدف  /ضرب عددين كل منهما من رقمين
استخدام خاصية توزيع الضرب على جمع األعداد
عزيزتي الطالبة ..صلي العمود ( ا ) بما يناسبه من العمود( ب ) :
151

17 × 13

224

15 × 11

234

16 × 14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
عزيزتي الطالبة..أكملي المربعات باألعداد الناقصة :
( 24 = 36 × 24
=

+
×

=

)
×

+

.

+

=
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزتي الطالبة ..قدري الناتج بتقريب كل من العددين ألقرب عشرة :
ـــــــ

~ 82 × 65
~
~ 49 × 21

ــــــ ـ
ــــــ

~

× ـــــــــ

×

ـــــــ

ــــــ ـ
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الـــدرس الخامس
(ضرب عددين من رقمين في عدد من ثالثة أرقام)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تستخدم الطريقة العامة إليجاد حاصل ضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة أرقام
 .2توظف خاصية التوزيع إليجاد حاصل ضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة أرقام
 .3تتحقق باآللة الحاسبة بعد إيجاد ناتج ضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة أرقام
 .4تتحقق بالتقدير من صحة ضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة أرقام.
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يذكر الطالب مضاعفات عدد مكون من

رقمين

البند االختباري
اذكر أول ثالث مضاعفات للعدد .11

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي..
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بسرد قصة قصيرة ثم تقوم بعض الطالبات بعرض
المسرحية التالية:
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مسرحية عدنان الفهمان
عدنان تلميذ مجتهد بالصف الرابع االبتدائي وهو متفوق في الرياضيات
يعود كل يوم من المدرسة ويكتب واجباته .
ذات يوم كانت األم تراقب عدنان وهو يحل واجب الرياضيات في درس
الضرب و األعداد كبيرة  ,كان عدنان يحل الواجب وهو في غاية

االنسجام فسألته الم  :ماذا تفعل يا عدنان ؟
عدنان :احل واجب الرياضيات يا أمي .

األم :ولكن األعداد كبيرة؟ هل تستطيع أن تحلها بمفردك ؟
عدنان :طبعا يا أمي إن معلمتي حنان علمتني طريقة سهلة لضرب
األعداد الكبيرة .
األم :وما هذه الطريقة يا عدنان؟
عدنان:سأدلك يا أمي  ,انظري هذه المسالة
12 × 213
نكتب العدد  213بالصورة الموسعة فيكون 211 + 11 + 3
ثم نستخدم خاصية التوزيع
األم :خاصية التوزيع! وماذا تعني هذه الطريقة يا ولدي؟
عدنان :نوزع الضرب على الجمع يا أمي حتى نتمكن من ضرب

األعداد الكبيرة.

نشاط صفي :

األم :وكيف ذلك يا ولدي.
عدنان :نضرب العدد  12في  3ونجد الناتج فيكون 36
ثم نضرب العدد  12في  11ونجد الناتج فيكون 121
ثم نضرب العدد  12في  211ونجد الناتج فيكون 2411
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جد الناتج
21 × 322
13 × 413
صندوق عصير به 24

ثم نجمع األعداد  2411+ 121 + 36فيكون الناتج 2556
األم :هذا عمل رائع يا ولدي حقا إن العلم نور بارك اهلل فيك يا ولدي.
بعد العرض تقومك المعلمة بمناقشة المثال التالي:
= 21 × 323
الخاتمة:
ـ تقوم المعلمة بإيجاز طريقة ضرب عدد من رقمين في عدد من ثالثة

أرقام.

ـ تسال المعلمة عن ناتج =325×12:
نشاط بيتي :جد ناتج ما يلي:
....=12 × 313

....= 13 × 321

....= 16 × 611
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زجاجة عصير  .كم زجاجة
في  212صندوق ؟

الـــدرس الخامس
(ضرب عددين من رقمين في عدد من ثالثة أرقام)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة الثانية
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
تكتب مسائل كالمية رياضية بمعلومية حلها.

ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة

أن يكمل التلميذ أنماط على مضاعفات العدد 11أكمل النمط ,31 ,21 , 11:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتدريب التلميذات على" لعبة عائلة األعداد و بائعة الورد"
ثم تقوم التلميذات بأدائها أمام باقي الصف:
لعبة عائلة األعداد و بائعة الورد
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تتكون اللعبة من فريقين و بائعة الورد ويكون الفريق األول من ثالثة
تلميذات تكون عائلة األعداد األولى بحيث تحمل كل تلميذة بطاقة
مكتوب عليها احد أرقام العدد  625وعلى ظهر البطاقة نكتب القيمة
المكانية للرقم .
مثل الرقم  5يكتب على ظهر البطاقة خمسة
رقم  2يكتب على ظهر البطاقة 21
رقم  6يكتب على ظهر البطاقة 611
وبائعة الورد تلميذة بيدها سلة بها بطاقات على شكل وردة وتقول من
يشتري وردة
فتحضر تلميذة من الفريق الثاني تقول أنا أشتري وردة وتعطيها بائعة
الورد بطاقة مكتوب عليها  5×15تجد الناتج وتقلب البطاقة وعليها
الجواب  85وتقف على جانب اللوح ويصفق لها التلميذات
وتقول بائعة الورد مرة أخرى من يشتري وردة فتحضر تلميذة ثانية و
تقول أنا أشتري وردة وتعطيها بطاقة مكتوب عليها  21×15وتجيب

الطالبة  311وتقف بجانب زميلتها وتصفق التلميذات,

مرة أخرى تبيع بائعة الورد آخر بطاقة وتقول من يشتري وردة وتقف

طالبة ثالثة وتشتري بطاقة مكتوب عليها  91111=611×15وتقلب
بطاقتها وتقف بجوار زميالتها وتصفق التلميذات ثم تحضر بائعة الورد
وترتب األعداد على السبورة فوق بعضها وتجمعها وتقول اليوم بعنا ب

 9385قرش.

عرض اللعبة تناقش المعلمة المثال بالطريقة الراسية:
625
×

نشاط صفي :
..............=12 × 342
..............=14 × 126

15

..............=29 × 819

3125
6251+

موظف راتبه الشهري 645

9375
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وتقارن بين اإلجابتين بطريقة الضرب الراسي والطريقة توزيع الضرب

دينار .احسب راتبه في 23

على الجمع .

شهر .

الخاتمة:
تطلب المعلمة من التلميذات بإعطاء أمثلة على ضرب أعداد من
رقمين في أعداد من ثالثة أرقام.
نشاط بيتي:
حل من الكتاب المدرسي :سؤال  3صفحة  , 65سؤال  5صفحة 66
األسئلة  9, 7, 8صفحة 81
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الدرس الخامس
ورقة عمل
الحصة الثالثة
الهدف  /ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من ثالثة أرقام
عزيزتي الطالبة /
بتوزيع الضرب على الجمع جدي الناتج
) .... + .... + .... ( × 14 = 423 × 14
=+ .... ×14

.... × 14 + .... × 14

= ...... + ...... + ......
= ..........
ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
عزيزتي الطالبة /
جدي ناتج الضرب .... × 25 + .... × 25 + .... × 25 = 524 × 25
=...... + ...... + ......
=........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزتي الطالبة /
بتقريب المضروب فيه ألقرب مئة جد الناتج
......... × ...... ~ 621 × 15
~ ..........
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وحدة القسمة
الـــدرس الول
(مراجعة)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تتعرف إلى مفهوم القسمة.

 .2تُجري عملية القسمة المطولة لعدد من منزلتين على عدد من منزلة واحدة.
ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة
أن يجري التلميذ بعض العمليات على الضرب

جد ناتج ما يلي×6=9×2:ـ ـ

أن يعبر التلميذ عن المطلوب بصيغة رياضية

كم اثنين في العدد " 6عبر عن ذلك بصورة

رياضية"

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بسر قصة قصيرة ثم تقوم بعض الطالبات بعرضها أمام
باق الصف:
(مسرحية سعيد وجاره)
عند سعيد  12زجاجة زيت أراد أن يوزعها في  4صناديق وال يعرف
كم يضع في كل صندوق فذهب إلى جاره حسن وقال له  :يا جاري
حسن عندي  12زجاجة زيت وال اعرف كيف أوزعها في أربع

صناديق .ماذا افعل؟

حسن :هذا أمر بسيط يا جاري سعيد.
سعيد :وكيف يا حسن؟
حسن :نصف الصناديق ,ثم نضع زجاجة في كل صندوق من
الصناديق األربعة  ,ثم نعود ونكرر العملية حتى تصبح جميع

الزجاجات في الصناديق.
سعيد :وماذا بعد؟
حسن :نعد كم زجاجة أصبح في كل صندوق.
سعيد :هيا نعد 3,2,1
إذا يوجد  3زجاجات في كل صندوق.
حسن :نعم وقد علمنا المدرس في المدرسة ,انه يمكن التعبير عن ذلك
بعملية القسمة.
سعيد :القسمة ! ماذا تعني؟
حسن :عملية القسمة عملية حسابية تسهل توزيع األشياء.
سعيد :وكيف يكون ذلك؟
حسن :نقول 3=4÷12
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سعيد :حقا إن العلم نور.

نشاط صفي:

أشكرك يا جاري العزيز.

إذا كان ثمن  4دفاتر يساوي
 12شيكل  ,كم ثمن الدفتر

بعد سرد المسرحية تحل المعلمة المثال التالي :

الواحد؟

21 = 4 ÷ 74
بالشرح الوافي كيف يمكن التحقق من صحة الحل .
الناتج × المقسوم عليه = المقسوم 74 = 4 × 21 .

الخاتمة:
حلي التالي:
3 ÷ 63

5 ÷ 75

نشاط بيتي:
حل صفحة  82من الكتاب المدرسي
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الـــدرس الول
(مراجعة)
الحصة الثانية
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء

المهارات التالية بسرعة واتقان :

تُوظف عملية قسمة عدد من منزلتين على عدد من منزلة واحدة في حل مسائل حياتية.
ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة
أن يجري التلميذ قسمة عدد مكون من منزلتين
على عدد مكون من منزلة واحدة

جد ناتج ما يلي.............=5÷45:ـ
.............=5÷21ـ

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
لعبة دار دور
تتكون اللعبة من  4تلميذات.
تلميذة تحمل  15شفافة.
ثالث تلميذات يقفن على السبورة
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وتغني التلميذة وتقول دار دور دار دور دق دق دق
فتقول الثالث تلميذات مين على الباب؟
فتقول التلميذة األولى بائع الشفاطات.
فتقول التلميذات الثالثة أعطينا مما أعطاك اهلل.
فتقول لهم تفضلوا وتعطي كل واحدة شفاطة ,ثم تكرر العملية عدة
مرات حتى توزع جميع الشفاطات.

نشاط صفي :
2 ÷ 76

ثم تقف التلميذات الثالثة وكل واحدة بالترتيب يعد مع باقي تلميذات
الصف كم شفاطة أصبح معها ,ثم تأتي بائعة الشفاطات وتقول ,كان

معي  15شفاطة وأنتن ثالثة ,كم أخذت كل واحدة منكن؟

5 ÷ 55
4 ÷ 64
فرغ بقال  45كجم من األرز

فتجيب التلميذات  5شفاطات.

في  3أكياس بالتساوي ما

وتكتب بائعة الشفاطات على السبورة

سعة الكيس الواحد ؟

5=3÷15
بعد إجراء النشاط دار دور

32

تناقش المعلمة المثال التالي :

396

32 = 3 ÷ 96
التحقق = 96 = 3 × 32

الخاتمة:
تسأل المعلمة خطوات عملية القسمة على عدد من منزلتين على عدد

من منزلة؟

يحل التلميذات األسئلة على دفاترهم و تصحح المعلمة الكراسات و
تقدم تغذية راجعة للطالبات.

183

نشاط بيتي:
جد ناتج ما يلي:
4 ÷ 67

5 ÷ 95

3 ÷ 51

قسم مبلغ  97شيكل على فقيرين بالتساوي ما نصيب كل فقير ؟
حل األسئلة  7, 8 , 6 :صفحة  88على الدفتر.
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الدرس االول في القسمة
بطاقة عمل
الحصة الثالثة
الهدف  /أن يقس م عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم.
عزيزتي الطالبة /هيا نقسم الكرات على السالت.

كم عدد الكرات؟ .....................
كم عدد السالت؟......................
..............=3÷9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزتي الطالبة /جدي الناتج:
.............=5÷85
.............=3÷28
3=......÷15
6=4÷.........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزتي الطالبة /أكملي المثلث حسب األسهم:

81

÷

÷

4

=
=
2 185
÷

=

الـــدرس الثاني
(القسمة على عدد من رقم واحد بدون باق)
عدد الحصص  :أربع حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تذكر أن عملية القسمة هي طرح ُمكرر.
 .2تتعرف خطوات القسمة الطويلة.

 .3تتحقق من صحة الجواب باستخدام القاعدة" المقسوم = ناتج القسمة × المقسوم
عليه ".

ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يجري التلميذ عملية القسمة الطويلة

البند االختباري
جد ناتج القسمة =2÷16:ـ

 =6÷24ـ ـ

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بسرد قصة قصيرة ثم تقوم بعض التلميذات بعرض
المسرحية التالية:
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مسرحيه فهيم وفهمان
فهيم تلميذ بالصف الرابع طلب منه المعلم أن يحل واجب منزلي وهو
عبارة عن مسألة التالية :
مع حامد  24كرة أراد أن يوزعها في صناديق وسيضع كرتان في
كل صندوق  ,كم صندوق يلزم حامد؟
استغرق فيهم وقت طويل في حل المسألة وقد الحظه أخوه
فهمان فسأله  :ماذا تفعل يا فهيم ؟
فهيم  :أحل المسألة التي أعطاني إياه المعلم
فهمان  :وكيف تحلها ؟
فهيم  :أحلها بطريقه الطرح المتكرر.
فهمان  :وكيف ؟
فهيم  :أقول 22 = 2 – 24
21 = 2 – 22
17 = 2 – 21
16 = 2 – 17
14 = 2 – 16
 12 = 2 – 14وهكذا
فهمان وهو يضحك  :وماذا بعد ؟
فهيم  :ثم نعد كم مرة طرحنا فيكون هو الجواب
فهمان وهو يضحك  :سأعلمك طريقه أفضل وأسرع عندما نريد أن
نوزع األشياء بالتساوي نستخدم طريقه القسمة
فهيم  :القسمة ؟ وكيف ؟
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فهمان  :نقول = 2 ÷ 24
فهيم  :وكيف نحلها ؟
فهمان  :نوزع  2في خانة العشرات على  2فيكون الجواب  1نضعه
في خانة العشرات على اليسار
ثم نوزع  4في خانة اآلحاد على  2فيكون الجواب  2في خانة
اآلحاد نضعه على اليمين
ثم نق أر الناتج  12فيكون  12 = 2 ÷ 24صندوق
فهيم  :حقا إنها طريقه سهله وسريعة  ,شك ار لك يا آخي فهمان
تناقش المعلمة المسرحية من خالل عرض بعض األسئلة  ,ثم تقوم
بمناقشة مثال مع التلميذات على السبورة.
=6÷85
الخاتمة:
اطرح األسئلة التالية:ما هي خطوات القسمة؟
كيف يمكن التحقق من صحة الحل؟
هل يمكن أن يكون ناتج القسمة اكبر من المقسوم؟
نشاط بيتي:
حل األسئلة  11 , 11صفحة  87من الكتاب المدرسي على الدفتر.
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نشاط صفي:
جد ناتج قسمة :
=6÷36
9 54

الـــدرس الثاني
(القسمة على عدد من رقم واحد بدون باق)
الحصة الثانية
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :

 .1تجد ناتج القسمة الطويلة مستخدماً خوارزمية القسمة.
 .2تُوظف القسمة في حل مسائل لفظية.
ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة
أن يحل التلميذ أسئلة القسمة ذهنيا

جد ناتج قسمة شفويا =3÷17:ـ

أن يعين التلميذ المقسوم في المسألة

عين المقسوم و المقسوم عليه و ناتج القسمة في

أن يعين التلميذ المقسوم عليه في المسألة

المسألة التالية3=٢÷21:

أن يعين التلميذ ناتج القسمة في المسألة

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تدرب المعلمة التلميذات على اللعبة التالية:
لعبه طاق طاقية
تقوم المعلمة بكتابة المسألة التالية على السبورة
= 2 ÷ 624
ثم تقوم بعض التلميذات بعرض اللعبة التي تتكون من  4تلميذات
,تقف التلميذة األولى على جنب تحمل بطاقة عليها رقم 2
تقف الثالثة تلميذات مقابل التلميذة األولى وبيد كل منهم شفطات
بحيث :
تحمل التلميذة األولى  6شفطات .
تحمل التلميذة الثانية شفطتان .

تحمل التلميذة الثالثة  4شفطات .

وتلف التلميذات الثالثة حول التلميذة األولى وهن يغنون طاق طاق

طاقية تعيش األعداد العربية .

ويقول التلميذ األول أعطوني مما أعطاكم اهلل .
فيقول التلميذ األول من الفريق  :خذ نصف ما معي ويعطيه  3شفطات
وتبقى معه  3و يقف على السبورة ثم يدور التلميذان األخريان ويقوالن

 :طاق طاق طاقية تعيش األعداد العربية

ويقول التلميذ األول أعطوني مما أعطاكم اهلل .
فيقول التلميذ الثاني خذ نصف ما معي ويعطيه شفاطه ويبقى معه
شفاطه ويقف بجوار زميله على اليمين ثم يدور التلميذ الثالث حول
زميله هو يقول طاق طاق طاقية تعيش األعداد العربية

نشاط صفي :

فيقول التلميذ أعطيني مما أعطاني اهلل .

جد الناتج مع التحقق

فيقول له خذ نصف ما معي  ,ويعطيه شفطتان ويقف بجوار زميله إلى = 4 ÷ 747
191

اليمين ثم يرجع التالميذ بقى معهم من شفطات و يعد باقي التالميذ
معهم ثم يق أر جميع التالميذ العدد الجديد  312ويصفق الجميع

= 2 ÷ 624
= 6 ÷ 826

بعد عرض اللعبة :
تناقش المعلمة المثال التالي بالطريقة الرياضية العامة
3 ÷ 936
بالشرح

وزع أب مبلغ  921شيكال
312

على أوالدة خمسة بالتساوي

3936

 .ما نصيب كل ابن ؟



كيف يمكن أن نتحقق من صحة الحل .
= 4 × 312
الخاتمة:
تلخص المعلمة طريقة القسمة.
تعطي المعلمة بعض األسئلة للتلميذات على القسمة و تتابع صحة
إجابات التلميذات.

نشاط بيتي:
من الكتاب المدرسي صفحة  86السؤال ( ) 2ا  ,ب  ,ج
أوجد ناتج ما يلي÷121=2×21:ـ ـ
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الدرس الثاني
(القسمة على عدد من رقم واحد بدون باق)
الحصة الثالثة
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من ال طالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :

 .1تجد ناتج القسمة الطويلة مستخدماً خوارزمية القسمة.
 .2تُوظف القسمة في حل مسائل لفظية.
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يحل التلميذ أسئلة القسمة ذهنيا

البند االختباري
جد ناتج قسمة ذهنيا =5÷25:ـ

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .

التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تناقش المعلمة المثال التالي :

النشاط الصفي :

وزع بقال  677لت ار من الزيت في أربع صفائح بالتساوي  ,ما سعة كل

جد الناتج من التحقق

صفيحة ؟

2 ÷ 674

تناقش المعلمة :

3÷ 543

كم لت ار من الزيت عند البقال؟

4 ÷ 617

في كم صفيحة وزعها ؟
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ما المطلوب؟

172

ما العملية الحسابية المراد توضيحها ؟
= 4 ÷ 677

4688

اجراء عملية القسمة خطوة خطوة
التحقق 677 = 4 × 182
الخاتمة:
قسم مبلغ  954دينا ار على  6أشخاص بالتساوي  .ما نصيب كل

شخص ؟

نشاط بيتي :
جد ناتج ما يلي:
= 3 ÷ 939
= 4 ÷ 567
= 2 ÷ 847
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قسم مبلغ  932دينار على
أربعة أسر محتاجة بالتساوي
 .ما نصيب كل أسرة ؟

الدرس الثاني
ورقه عمل
الحصة الرابعة
عزيزتي الطالبة  /في عمليه القسمة التالية :
243 = 2÷ 476
المقسوم هو العدد ________ :
المقسوم عليه هو العدد_____ :
ناتج القسمة هو العدد______ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جد الناتج بتقريب المقسوم ألقرب مئه :
= 3 ÷ 963
= 4 ÷ 747
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند سعيد  191زجاجه عصير أراد أن يوزعها في  5صناديق  ,كم زجاجه يضع سعيد في كل

صندوق ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكمل المثلث بالرقم المناسب:

666
666

=

÷
=
111
1

×
333

=

×
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الدرس الثاني
(القسمة على عدد من رقم واحد بدون باق)
الحصة الخامسة
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء

المهارات التالية بسرعة واتقان :

تقسم الطالبة العدد من  4أرقام أو اكثر على اخر من رقم

ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة

أن يجد الطالب ناتج قسمة عدد من رقمين على جد ناتج قسمة ذهنيا =9÷54:ـ
عدد من رقم واحد

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .

التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تناقش المعلمة المثال التالي :
وزعت جمعية خيرية مبلغ  1274دينا ار على اربع اسر محتاجة
بالتساوي
ما نصيب كل أسرة
تشرح المعلمة المثال كالتالي
195

ما قيمة المبلغ الموزع على كل أسرة محتاجة وزع؟
بالمطلوب

1321

و العملي الحسابية المراد توضيحها

41284

كيف يمكن تحقق من صحة الحل
التحقق الناتج × المقسوم عليه (المقسوم)

نشاط ()1
جد الناتج:

النشاط الصفي :

= 4 ÷1241

جد الناتج من التحقق

= 3 ÷ 5169

3 ÷ 374

= 6 ÷ 4212

5÷ 545

ثمن سبعة أجهزة حاسوب  74188دوالر

4 ÷ 647

احسب ثمن الجهاز الواحد؟
التحقق 677 = 4 × 182
الخاتمة:
قسم مبلغ  855دينا ار على  5أشخاص بالتساوي  .ما نصيب كل
شخص ؟
نشاط بيتي  :ومن الكتاب المدرسي صفحة  86سؤال 2د.ه.و
صفحة  88سؤال 3
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ب

الـــدرس الثالث
(القسمة على عدد من رقم واحد مع باق)
الحصة األولى
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء

المهارات التالية بسرعة واتقان :

 .1تحل تدريبات على الدرس
 .2تُوظف القسمة في حل مسائل لفظية
ثانياً :الخبرات السابقة:
البند االختباري

الخبرات السابقة
أن يجد التلميذ ناتج القسمة بدون باق

جد ناتج القسمة=4÷21:

أن يذكر التلميذ بواقي القسمة على أي عدد

اذكر بواقي قسمة اى عدد على الرقم .4

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتدريب التلميذات على اللعبة التالية:
لعبة كعك العيد
ثم تقوم المعلمة بكتابة المسالة التالية على السبورة = 4 ÷ 18
و تتكون اللعبة من  5تلميذات ,تمثل تلميذه دور العم سعيد
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ويحمل سلة بها ورق على شكل دوائر تمثل كعك العيد  ,تشبك كل
تلميذتين أذرعهما عكس بعضهما وتدق المجموعتين وتغنى
كعك العيد كعك العيد يا عم سعيد
ويقول العم سعيد  :كل عام وأنتم بخير يا أهل غزة األبية
ثم يوزع على كل طالبه كعكة ,ثم يعيد الفريقين الكرة عدة مرات حتى
ينتهي الكعك من سله العم سعيد ويبقى معه كعكه واحدة فيقول العم
سعيد :كل عام و أنتم بخير والعيد يعود بخير ,والكعك بح بح وحدة لي

وبح  ,ثم يعد كل تلميذة كم كعكه معها (مع باقي تلميذات الصف )
ثم يجيب الجميع  4ويقول العم سعيد وبقى معي .1
يسأل العم سعيد:كم كعكة كان معي؟

نشاط صفي:

كيف يمكن أن نعبر عما حدث بمعادلة قسمة؟

جد مع التحقق من صحة

ثم يكتب العم سعيد على السبورة :

الحل:

 4= 4 ÷ 18والباقي 1

= 5 ÷ 89

بعد عرض اللعبة تناقش المعلمة المثال التالي بالطريقة العامة:

= 2÷65

 17 = 4÷83والباقي 1

فرق بقال  67لت ًار من الزيت

18

كيف يمكن التحقق من صحة الحل؟

473


(الناتج × المقسوم عليه )  +الباقي = المقسوم

في زجاجات سعة الزجاجة

 3لتر كم زجاجة تلزم ؟

4

(3= 1+)4×17



الخاتمة:اذكر التلميذات بخوارزمية القسمة .
اطلب من التلميذات حل السؤال رقم  8صفحة  77و ادقق صحة
اإلجابات و أعالج األخطاء.
نشاط بيتي:حل األسئلة رقم  6 , 5صفحة 77من الكتاب المدرسي على دفتر الواجب المنزلي.
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الـــدرس الثالث
(القسمة على عدد من رقم واحد مع باق)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة الثانية
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1توظف الدراما في شرح مفهوم القسمة على عدد مع وجود با ِق
 .2تُقسم عدداً على عدد من منزلة مع وجود با ٍق
 .3تتحقق من صحة القسمة باستخدام القاعدة
 .4تقدر ناتج القسمة بتقريب المقسوم ألقرب مئة

 .5تستخدم اآللة الحاسبة في إجراء عملية القسمة
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يجد التلميذ ناتج مسائل قسمة ذهنيا

البند االختباري
اطرح بعض األسئلة وأتقبل اإلجابات الشفوية:
=2÷22

=3÷15

=4÷41

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات و عرض المسرحية التالية:
مسرحيه الجدة نعيمة
الجدة نعيمة تخرج الزكاة كل عام على الفقراء وفى هذا العام أرادت أن

تخرج مبلغ  479شيكل فقررت أن توزعها على  4عائالت بالتساوي .
أخذت تحسب وتحسب ولكن بدت عليها الحيرة
فقالت لها حفيدتها سمر ماذا بك يا جدتي العزيزة ؟
الجدة  :أهال بك يا حفيدتي سمر  ,تعالي وساعديني
سمر  :حسنا يا جدتي  ,كيف يمكن أن أساعدك ؟
الجدة  :أريد توزيع  479شيكل على  4عائالت بالتساوي ولكن كلما
وزعت المبلغ يبقى معي شيكل واحد وال أعرف لماذا ؟

سمر  :حسنا يا جدتي تعالى نجرب عمليه القسمة كما علمتني معلمتي
سماح .
الجدة  :وكيف تكون القسمة ؟
سمر  :نقسم العدد من اليسار إلى اليمين على العدد والمراد القسمة
عليه

الجدة  :وماذا بعد ؟
سمر  :نقول  4مئات÷ 1 = 4مئة
 7عشرات÷ 2 = 4عشرة
 9واحدات÷ 4

ولكن التسعة ليست من

مضاعفات العدد 4
لذلك نختار أقرب مضاعف وهو رقم  7فيكون 2 = 4 ÷ 7
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ويبقى من  9واحد ,نسميه بباقي القسمة ويكون نصيب كل عائله مئة
واحدة وعشرتان و2واحدات اي  122شيكل ويبقى شيكل واحد .
الجدة  :شك ار لكي يا سمر وهذا الواحد مكافأة لك على اجتهادك .
بعد العرض تحل المعلمة المثال التالي:
 235 = 3 ÷ 816والباقي 1

3716


نشاط ()2
تقريب المقسوم ألقرب مئة جد:
≈ 8 ÷ 685
≈ 4 ÷ 1239
الخاتمة:
اطرح األسئلة التالية؟
هل كل عمليات القسمة بدون باق؟
هل باق القسمة اكبر من المقسوم عليه او اصغر منه؟
اذكر بواق القسمة على العدد .5
نشاط بيتي:
جد ناتج ما يلي بتقريب المقسوم ألقرب مئة:
= 2 ÷ 835
= 4 ÷ 758
حل سؤال  2صفحة  76من الكتاب المدرسي على الدفتر الواجب المنزلي
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جد مع التحقق
= 7 ÷ 459

235

التحقق ( 816 =1+)3 × 235المقسوم

نشاط صفي :

= 6 ÷ 281

الدرس الثالث
ورقه عمل
الحصة الثالثة
الهدف  :تقسيم عدد على عدد أخر
عزيزتي الطالبة  /هيا نستخدم اآللة الحاسبة ونجيب على األسئلة التالية :
 _____ = 2 ÷ 625والباقي _____
 _____ = 5 ÷ 514والباقي _____
 _____ = 3 ÷ 932والباقي _____
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت بواقي القسمة تمثل األعداد التالية :
فما هو المقسوم عليه ؟ ________

4 , 3 ,2 , 1

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
أكمل المربع الناقص :
÷  5 = 5والباقي 2
 12 = 3 ÷ 38والباقي
× 3 = 2 ÷ 12
=5×4

×2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
بتقريب المقسوم ألقرب مئة جد:
3÷328

___÷3

7÷1569

___÷7
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الـــدرس الرابع
(القسمة على  31و مضاعفاتها)
عدد الحصص  :ثالث حصص
الحصة األولى
أوالً  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء
المهارات التالية بسرعة واتقان :
 .1تستخدم خط األعداد في التعرف على مضاعفات العدد 11
 .2تقسم عدداً على  11أو إحدى مضاعفاتها باستخدام الطريقة المختصرة" حذف
األصفار"

ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
أن يذكر التلميذ ناتج الضرب في العدد 11

البند االختباري
اذكر التلميذات بمفهوم المضاعف.
ما ناتج11×2:

11×5

كم عشرة في العدد ٢1؟ الن ___
كم عشرة في العدد ١1؟ الن ___

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية المسرح التعليمي.
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التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم المعلمة بسرد قصة قصيرة ثم تقوم بعض التلميذات بعرض
المسرحية التالية:
مسرحية زيت الزيتون
عند حمدان حقل زيتون  ,في موسم قطف الزيتون يجمع حمدان أوالده
ويذهب لجني الثمار وهم يغنون على دلعونه على دلعونه زيتون بالدي
أزكى ما يكونا
وفي أخر الحصاد وزن حمدان المحصول فوجده  121كيلو جرام من
الزيتون أخذها وذهب بها إلى معصرة البلدة لعصر الزيتون وتحويله
إلى زيت
فقال له صاحب المعصرة  :نريد صفائح لتعبئه الزيت
حمدان  :كم صفيحه تريد
صاحب المعصرة  :كل صفيحه تحتاج إلى  31كيلو جرام من الزيت
حمدان  :فقال يا ولدي حسن أحسب لنا هذه الحسبة
حسن  :حسنا يا أبي
نقسم  121كيلو جرام على  31كيلو جرام كي نعرف عدد الصفائح
حمدان  :وكيف نقسم هذا العدد الكبير ؟
حسن  :نحذف األصفار يا أبي ثم نقسم من اليسار إلى اليمين
 , 4= 3 ÷ 12فيكون الناتج  4صفائح .
حمدان يقول لصاحب المعصرة  :نحن نحتاج إلي  4صفائح
صاحب المعصرة  :بارك اهلل لك في ولدك النجيب حسن
عصر حمدان وولده حسن الزيتون وعبؤه في الصفائح ثم حملوه على
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نشاط صفي:
جدي ناتج القسمة:
=6÷661
=9÷821

الشاحنة و عادوا به إلى المنزل .

= 21 ÷141

بعد عرض المسرحية تناقش المعلمة:

= 51 ÷ 251

كم كيلو جرام من الزيتون كان عند حمدان؟

= 81 ÷ 211

ما سعة كل صفيحة من الزيت؟
كم صفيحة تلزم حمدان ليعبئ الزيت؟
الخاتمة:
أقوم بتذكير التلميذات بعملية القسمة في حالة القسمة على .11
نشاط بيتي:
أجيبي عن األسئلة التالية:
=2÷211

=81÷ 561
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الـــدرس الرابع
(القسمة على  31و مضاعفاتها)
الحصة الثانية
أو ًال  :الهداف التعليمية :
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادرة على تعريف المفاهيم وأداء

المهارات التالية بسرعة واتقان :

تقسم أعدداً على  11أو مضاعفاتها مع وجود با ِ
ق
ثانياً :الخبرات السابقة:
الخبرات السابقة
مراجعة التلميذات في عمليات القسمة على 11

البند االختباري
جد ناتج قسمة=11÷٩1 =11÷51 :

ثالثاً  :الدوات والوسائل التعليمية :
السبورة  ,الطباشير الملون  ,الكتاب المدرسي ,لوحات عرض  ,أوراق عمل  ,بطاقات .
رابعا  :االستراتيجيات المستخدمة :
إستراتيجية التعلم باللعب.
التقويم

اإلجراءات و األنشطة
تقوم بعض الطالبات بلعب اللعبة التالية:
لعبه محطة القطار
تقوم المعلمة بكتابة المسالة التالية على السبورة:
11 ÷ 43
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تقوم المعلمة بتوزيع  4تالميذ على كراسي في طابور يشبه القطار
تعطي المعلمة تلميذ أخر  43شفطت محزمه كل  11شفطات في
حزمه باإلضافة إلى ثالث شفطات يقوم التلميذ بالتنقل بين عربات

القطار وينط بين كل عربه و األخرى هب هب وتعطي التلميذ في
المحطة رزمه شفطات ثم ينط إلى المحطة التي تليها ويقوله هب هب
ويعطيه رزمه وهكذا
حتى تنتهي ا ألربع محطات ثم يعد ما بقى معه من شفطات و يحدها
ثالثة
فيسأل التالميذ كم عشرة كان معي ؟
يجيب التالميذ  4عشرات
ويسأل كم بقى معي؟
يجيب التالميذ بقى 3
فيكتب على السبورة  4 = 11 ÷ 43والباقي 3
ثم يعيد المعلم للعبه بإعطاء كل تلميذ  21شفاطه بدال من عشرة
ويجد النات ج أنه سيعطي اثنين من الركاب فقط ويبقى معه  3شفطات
وتصبح المسألة :

 2 = 21 ÷ 43والباقي 3
تناقش المعلمة المثال التالي بعد العرض :

نشاط صفي :

 9 = 11÷ 98والباقي 8

 -- = 51 ÷ 158والباقي

كم عشرة كاملة في 98

--

9

-- = 41 ÷ 241

وكم يتبقى ٢

والباقي --

= 81 ÷ 273
كم مرة نكرر  81حتى نحصل على مضاعفاً له قريب من 273
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 -- = 81 ÷ 635والباقي
--

 4مرات
الن 271= 4× 81
ويتبقى  3واحدات
إذًا  4 = 81 ÷ 273والباقي 3
الخاتمة:
اطرح األسئلة التالية:
ما هي خطوات حل مسالة القسمة؟
كيف نتحقق من صحة الحل؟
نشاط بيتي:
أوجد ناتج ما يلي:
من الكتاب المدرسي صفحة 93
=2÷94

=31÷564
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درس الرابع
ورقه عمل
الحصة الثالثة
الهدف  :القسمة على مضاعفات 11
عزيزتي الطالبة  /أجيبي عن األسئلة التالية
= 31 ÷ 3611
= 51 ÷ 511
12 = ___÷ 241
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند سعيد 62مت ار من القماش أراد أن يوزعها على 21فقير بالتساوي كم مت ار كامال نصيب كل
فقير ؟
المعطيات_______________
المطلوب _______________
طريقه الحل ______________
تنفيذ الحل _______________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
عزيزتي الطالبة /جدي الناتج فيما يلي:
________= 41 ÷ 161
 ______ = 11 ÷ 165والباقي _____
 _______=31 ÷ 247والباقي _____
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ملحق رقم ()6
قائمة بأسماء المحكمين لدليل المعلم
الرقم

االسم

التخصص

الدرجة

- 1

رحمة محمد عودة

مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

- 2

نائلة نجيب الخزندار

- 3

سعد نبهان

- 4

محمود الحمضيات

- 5

زياد ثابت

- 6

مها الشقرة

-8

عطا درويش

-7

عامر الخطيب

أصول تربية

-9

ليما أبو شعبان

رياضيات

مدرسة غزة االبتدائية "ا"

-11

سوزان سويلم

رياضيات

مدرسة غزة االبتدائية "ا"

العلمية

جهة العمل

و ازرة التربية و التعليم العالي

رياضيات
مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

جامعة غزة

رياضيات
مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

وكالة الغوث الدولية

رياضيات
مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

وكالة الغوث الدولية

رياضيات
مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

و ازرة التربية و التعليم العالي

رياضيات
مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

و ازرة التربية و التعليم العالي

رياضيات
مناهج و طرق تدريس

دكتوراه

جامعة األزهر

علوم
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دكتوراه

جامعة األزهر
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