ةةةةة ر–رغةةةةة

ر

جامعةةةةةهر
ر
عمةةةةال ر سات اةةةةا ر سع ةةةةار ر
ر
ك ةةةةةةةةةةةهر س ةةةةةةةةةةةهر ر
ر
قسمر ملنا جروأااس ب ر ستاتيس ر
ر

توظيف اسرتاتيجييت التعلم التعاوني واخلرائط املفاهيمية وأثرها يف بقاء أثر
التعلم يف وحدة اهلندسة لدى طالب الصف السادس االبتدائي يف حمافظة رفح
The Cooperative Learning Strategies and Conceptual Maps and
their Impact on the Retention of the Impact of Learning in the
Engineering Unit among the Sixth Graders in Rafah.

إعداد الباحثة
رواء حممـــــود أبو غــــالي

الدكتور/علي حممد نصار

إشـــــــراف

أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك

جامعة األزهر – غزة

الدكتور /حـازم زكي عيــسى

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

كلية الدعوة اإلسالمية  -غزة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج
وأساليب التدريس من كلية التربية  -جامعة األزهر – غزة

1439هـ  2018 -م

إقـــــــــــرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
توظيف اسرتاتيجيتي التعلم التعاوني واخلرائط املفاهيمية وأثرها يف بقاء أثر
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليه حيثما ورد ،وان هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو

لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

وا نـــــــــل سؤولـــــــــن ا لألـــــــــاو ة ا نونةـــــــــ ا

ةلةـــــــــ

ثبوت ل ةخ ف ذ ك.
األــــــم ا طــــــــ ب:

رواء حممود أبو غالي

ا ؤوقةـــــــــــــــــــــــــــع:

رواء أبو غالي

ا ؤــــــــــــــــــــــــــــ رةخ:
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أ

ل ـــــــــ وـــــــــ ن

آة قرآنة

وَقُل رََّبَِّ زِدْنِي عِلْمًا
[طه]114 :

ب

اإلهداء
إىل معلم البشرية ومنبع العلم نبينا حممد (صلى اهلل عليه وسلم)
إىل الشهداء األكرم منا مجيعاً
إىل هالة القمر اليت تلتف حويل لتضيء يل ظلمة أيامي ...رفيقيت وحبيبيت وصديقيت وسر جناحي
أمي احلبيبة
إيل من غزل يل من خضرة عينيه معطف األمان ..استقامة ظهري ووتني قليب
والدي العزيز
إىل سكينة نفسي وقرارها إىل قدري  ..إىل من رأيت يف عينيه احلب واألمل والعطاء والتضحية ..
إىل من أشعل نريان الطموح بداخلي ومل تنطفئ بعد  ..إىل من يصعد بي حنو القمم
زوجي احلبيب
إىل قطع السكر الذين أضافوا بقدومهم لونا من الفرح أوالدي
رؤى  ..هناد  ..رناد
إيل بيارق احلب وابتسامات األيام الربيئة الصادقة ..هن لروحي مصدر البهجة والسرور والتفاؤل ..
أننت لروحي احلياة
صديقات عمري
إىل توأم روحي  ..ظهري الذي ال ينحين بوجودهم ..إشراقيت اجلميلة ..من ال تغفل عيناهم عين
أخوتي
إىل أمي اليت مل تلدني ولكنها أجنبت يل أغلى إنسان محاتي أم رامي ،إىل األهل واألحباب كافة
إىل من مهدوا الطريق أمامي
إىل جامعيت الغراء اليت ما فتئت ترسل إشعاعاهتا العلوية تكسونا سحراً وروعةً ومجاال ومتدنا آداباً
رفيعة ًوأخالقاً عظيمة وعلوماً نافعةً
جامعة األزهر بغزة
أهدي هذا اجلهد املتواضع
ت

ش ر وؤ ةر
الشكرُ هللِ سُبْحَانَهُ وَتعاىل الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
إ ـــــ هـــــذا ا

ـــــر ا ع لـــــل ولنبـــــر ا ع لـــــ

ا لؤلةـــــ ة وا روا ا ن ةـــــ وا ع ـــــون

ا نةرة ا ؤل م ؤؤوا فل ؤ ةم ن ل هو لفة وؤبألةط وؤذ ةن ن ل هو عألةر فل طرةـ ا ع ـم
ا ل ة (ج لع ا هر-غ ة).

ل سؤ م بخ ِ
ص ا ش ِر وا ؤ ِ
ةر ِ أل ؤذ ِؤل ا ـرِام ب ةـ ِ ا ؤربةـ فـل ج لعـ ِ ا هـر بغـ ة
ُ
ج ى اهلل ؤع ا جلةع خةر ا ج ا ِ وسوف ه.
وأتقدددم بالشددكر كددذلد لعمددادة كليددة التربيددة ممثلددة بعميددد الكليددة سددعادة سةةاكت ت/رحممةةار

ع ان ،على تعاونهم ودعمهم المستمر لي.

ددير كددل التق دد ِ
المشددر ين َعلَددى الرسددالة ،الدددكتور ع ــل
التقد ك
ير لألسددتاذين الجليل دين الك دريمين ك
لول ن ر ،والدكتور /حازم زكي يسىي يلي ايا لي ه اي هديد كيمع ايفي ن ء يا إييدا
الرسالة.
دان وتقد ي
أكسددج كل بكد ِدل ِعر د ي
هود كهمددا الصددادق َة معددي ولددو سددعةك أ قهمددا
ددير سددتا َذي الجليل دين كج َ
وِرحابةك صدرهما وثاقبة كرهما وغ ازرةك ِ
البحث إلى َه ِذ ِه الصو ِرة.
علم ِهما َل َما َوص َل َه َذا
ك
ك
َ
ِ
ل سؤ م بخ ِ
هـذه
ذي ا رةلة ا ذة ؤفضال ب بـون لن قشـ
ص ا ش ِر وا ؤ ةر ألؤ َّ
ُ
ا رأل ا ؤور /عطا حسدن درويد (مناقشةارل ل ةار) ،وا ـ ؤور/عبدد الكدريم موسدى درج اه

(مناقشارلاتج ا) وذلد على تكرمهما من وقتهما والمشاركة ي مناقشة هذه الدراسة.
أتقدم بوا ر الشكر والعر ان من الدكتور

كما

رج أبو شمالة لما جاد به من وقته ي إثراء هذا البحث.

أنسى مديري ا اضل ا ستاذ أحمد موسى وا ستاذ أحمد الحشا

لمدا بدذلوه

من جهد ي مساعدتي وتذليل الصعاب أمامي و أنسى زميلتدي الااليدة ا سدتاذة مندى مصدط ى
عددوا اه وا سددتاذة مددي أبددو سدرية وا سددتاذ عددبء عبددد اللطيد

عاط

الاوطي لمساعدتهما لي ي هذا البحث.

ومشددر ي ال اضددل ا سددتاذ

ا ب وث
روا لولو سبو غ ل
ث

ل خص ا راأل
اسدتراتيجيتي الدتعلم التعداوني والخدرامط الم اهيميدة

هد ت الدراسة للتعر علدى أثدر توظيد

وأثرها ي بقاء أثر التعلم ي وحدة الهندسة لدى طبب الص

السادس ا بتدامي ي محا ظة ر ح.

وقددد تكون ددت عينددة الد ارس ددة مددن قس ددمين ،مجموعددة تجريبي ددة وعددددهم  )38طالبد داً تدددرس باس ددتخدام
اسددتراتيجيتي الددتعلم التعدداوني والخدرامط الم اهيميددة وا خددرى  )38طالبد ًا تدددرس بالطريقددة ا عتياديددة

خبل العام الدراسي 2017- 2016م).

كما اختارت الباحثدة المدرسدة بطريقدة قصددية وتدم اختيدار العيندة بطريقدة عشدوامية بسديطة

ولتحقيددأ أهدددا

الد ارسددة اسددتخدمت الباحثدة المددنها التجريبددي ،واسددتخدمت لجمددع البيانددات المتعلقددة

بالدراسة ا دوات اآلتية :أداة تحليل محتوى لوحدة الهندسة موضدو الد ارسدة واختبدار تحصديلي دي

محتددوى وحدددة الهندسددة وتأكدددت مددن صدددأ وثبددات ا ختبددار ومددن تكددا ؤ المجمددوعتين واسددتخدمت
ا ساليب اإلحصامية التالية:

اختب د ددار حتح لحس د دداب ال د ددروأ ب د ددين مجم د ددوعتين مس د ددتقلتين با ض د ددا ة سد د دتخدام اختب د ددار

).(Paired Samples Statistics

اسدتراتيجيتي الدتعلم التعداوني والخدرامط الم اهيميدة

معامل مربع إيتا للتحقأ من أثر توظيد

ي بقاء أثر التعلم.

وؤو ت ا راأل ا و ة إ

سهم ا نؤ ئج ا ؤ ة :

 .1توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,01≤ αبين المجموعتين التجريبية
والمجموعة الضابطة ي ا ختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 .2توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,01≤ αبين المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة ي ا ختبار البعدي المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.

.3

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,01≤ αبين التطبيأ البعدي

والتطبيأ البعدي المؤجل للمجموعة التجريبية .

در سددتخدام اسددتراتيجيتي الددتعلم التعدداوني والخ درامط الم اهيميددة ددي بقدداء أثددر
در كبيد اً
 .4هندداد أثد اً
التعلم.

ي ضوء النتاما التي توصلت إليها الدراسة إن الباحثة توصي بما يلي:
 .1ضرورة توظي

استراتيجيات المقترحة ي تدريس الطلبة للمواد المختل ة لما لها من أثر ي

تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم.

 .2ضرورة استخدام المعلمين استراتيجيات وطرأ وأساليب حديثة ي التدريس.

 .3ضرورة ا هتمام با نشطة غير المنهجية وتو ير مكان مناسب لممارستها.
ج

Abstract
The study aimed to identify the impact of adopting the cooperative
learning as well as the conceptual maps strategies and its effect on the survival
of learning impact in the engineering unit of sixth grade students in Rafah area.
The study consisted of two parts, an experimental group (38) students, the other
group (38) students and was taught in a traditional way during the scholastic
year (2016-2017).
The researcher intentionally chose the school, while the sample was
randomly selected. The researcher used the experimental approach to achieve
the objectives of the study as well as the following tools to collect data:
analysis tool for engineering unit (the study subject) and achievement test . The
researcher ascertained the veracity, the consistency of the test and the equality
of the two groups using the following statistical methods:
"T" test to measure the differences between the two independent groups in
addition to the " Paired Sample Statistics" test.
Eta squared coefficient to check the impact of adopting the cooperative
learning and the conceptual maps strategies on the survival of learning
impact.
The current study has reached the main following results:
1- Statistically significant differences exist at the level of significance ( α ≤
10,0 ) between the experimental and the control groups in the post-test
for the experimental group.
2- Statistically significant differences exist at the level of significance( α ≤
10,0 ) between the experimental group and the control group in the
deferred post- test for the experimental group.
3- Statistically significant differences do not exist at the level of
significance( α ≤ 10,0 ) between post application and the deferred post
application for the experimental group.
4- There has been a salient impact on the use of cooperative learning and
conceptual maps in the survival of learning impact.
In the light of the study`s results, the researcher recommends the following:
1- The necessity of implementing the proposed strategies in teaching the
students the different subjects as they deeply promote the achievement
level and the survival of learning impact.
2- The necessity of adopting modern strategies and methods of teaching by
teachers.
3- The necessity of implementing extracurricular activities and allocating a
suitable place for them.
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اإلطار العام للدراسة
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 و و ا راأل .
 ل ط و ت ا راأل .

ا ف ن ا ون
اإلط ر ا ع م

راأل

ل ل :
لق ددد ش ددهد ه ددذا العص ددر تق دددمًا ملحوظد دًا ش ددمل من دداحي الحي دداة كا د د ًة ،حي ددث تؤك ددد الوق ددامع

المعاصرة وتوقعات المسدتقبل علدى أنندا مقبلدون علدى عصدر جديدد يختلد

اختب داً جدذرياً عدن عدالم

اليددوم ،ددالتطورات الهاملددة والتاي درات المت ازيدددة ددي عمقهددا واتسدداعها وتأثيرهددا علددى مختل د
الحيد دداة ومختل د د

الميد ددادين والمواقد ددع

جوانددب

سد دديما ميد دددان التربيد ددة والتعلد دديم تؤكد ددد ذلد ددد ،لد ددذلد اتجهد ددت

المؤسسات التعليمية ستخدام استراتيجيات التعلم النشط الذي يعد من أهم أنمداط الدتعلم دي الوقدت
الحالي لما له من وامد ي تطوير العملية التعليمية ،حيدث تايدر دور المعلدم مدن ناقدل للمعر دة إلدى
مسهل لعملية التعلم ،هو يصمم بيمة التعلم ويشخص مستويات طلبته ويص

المدواد التعليميددة ،ويتددابع تقدددمهم ويددوجههم ويرشدددهم مددن أجددل تحقيددأ ا هدددا

لهم مدا يناسدبهم مدن
المرجددوة ،كمددا تايددر

دور المتعلم نتيجة ظهور المستحدثات التربوية المتعلقة بالتعلم النشط ،لدم يعدد المدتعلم متلقيداً سدلبياً

بل أصبح نشدطاً و داعبً وايجابيداً ،وأصدبح الدتعلم متمركد اًز حدول المدتعلم

المناها الدراسية أيضا بظهور هذه المستحدثات ،وشمل هذا التأثير أهدا

وطرقها وأساليبها وأنشطتها وطرأ عرضها وتعديلها وأساليب تقويمها.

حدول المعلدم ،وقدد تدأثرت
هدذه المنداها ومحتواهدا

وتعد الرياضيات من أهم المجا ت التي تعتمد على ا بتكارات العلمية والتكنولوجية،

والتي تسهم بدورها ي التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي المتسار  ،إن توجيه المزيد من

ا هتمام لتعليم وتعلم الرياضيات ،يعد من أهم متطلبات التنمية البشرية لأل راد ،بما يعدهم

لإلسهام ي التقدم العلمي والتكنولوجي لمجتمعاتهم .عيسوي والمنير)2008:45،

والهندسددة إحدددى ددرو الرياضدديات والتددي تعتمددد د ارسددتها بالدرجددة ا ولددى علددى ا سدداليب

المتقدمة ي الت كير ،لدا تعتبر من أ ضدل المجدا ت التدي يمكدن اسدتثمارها دي تنميدة الت كيدر ومدن
البددديهي أن تحقددأ أهدددا

تدددريس الرياضدديات

بددد أن يددتم بمسدداعدة طددرأ تدددريس حديثددة ،ومددن

المبحدظ ددي ال تدرة ا خيدرة تطددور ا بحدداث التربويددة والن سددية وكدددا المجتمعددات و لسد تها ،ممددا أدى

إلى تطور طرأ تدريس الرياضيات المناها الحديثدة دي الرياضديات ليسدت محتدوى د ارسديًا جديددًا،
أو إعادة تنظيم محتوى الرياضيات الحديثة ،بدل طدرأ تددريس حديثدة تدن
اعلية .مقاط)2007:3 ،

يده الحيداة وتجعلده أكثدر

تددزداد أهميددة الهندسددة نتيجددة تسددا كددم المعر ددة ومددا صدداحبها مددن اكتشددا ات واضددا ات

مستمرة وتايرات سريعة ي كا ة مناحي الحياة ،لدا دإن تددريس الهندسدة مهمدة صدعبة وممتعدة دي
2

آن واحد وتستمد صعوبتها ومتعة التعامل معهدا إلدى طبيعتهدا التدي تحتداج إلدى حدث وتحريدد الددهن،
واستخدام مستويات ت كير عليا من المتعلم للوصول إلى الحل السليم .الطنة)2008،7،

و يخ دى أن ح ددظ القدوانين وتخزينهددا قابددل للنسدديان نظد ًار للكددم الهامددل مددن المعلومددات التددي
تتناولهدا مناهجندا ال لسدطينية ،ونظد ار لمدا يعانيده الطالدب ال لسدطيني مدن ظدرو ي اقتصدادي ية ومعيشدي ية
صددعبة ،ددنحن بحاجددة لتيسددير عمليددة التعل دديم وجعله ددا أكثددر حسددية وواقعيددة لدده ،مددن هنددا ظه ددرت

الحاجددة إلددى اسددتخدام بعددا اسددتراتيجيات الددتعلم النشددط ومعر ددة مدددى تأثيرهددا علددى تنشدديط الددذاكرة
وابقاء أثر التعلم طول مدة ممكنة.

بعددد ا طددب علددى الد ارسددات وا دبيددات التربويددة التددي تحددث علددى اسددتخدام الددتعلم النشددط
وجدت الباحثة دراسة العدالول )2012،والتدي توظد

اسدتراتيجيات الدتعلم النشدط ومدن أهمهدا الدتعلم

التعدداوني ددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الرياضددية ومددن أهددم النتدداما التددي توصددلت إليهددا الد ارسددة

وجددود اعلي ددة كبيددرة س ددتراتيجيات الددتعلم النش ددط ددي تنميددة المه ددارات الرياضددية ،ود ارس ددة يحي ددى،

 )2009التددي هددد ت لمعر ددة أثددر الددتعلم التعدداوني علددى التحصدديل وا تجدداه لطالبددات الصد

السددابع

والتي أظهرت نتامجها وجود أثر كبير لهذه ا ستراتيجية على التحصديل وا تجداه ،باإلضدا ة لد ارسدة
مرشد )2009،التي درست أثر طريقتي التعلم التعاوني وا كتشا

الموجه ي تددريس الرياضديات

على بقاء أثر التعلم وتنمية بعا مهارات حل المشكبت والتي كدان مدن أهدم نتامجهدا وجدود دروأ

دالددة إحصدداميًا لصددالح المجموعددة ا ولددى التددي تدددرس بددالتعلم التعدداوني علددى المجموعددة الضددابطة،

ووجد ددود د ددروأ دالد ددة إحصد ددامياً لصد ددالح المجموعد ددة الثانيد ددة التد ددي تد دددرس با كتشد ددا

الموجد دده علد ددى

المجموعددة الضددابطة ،باإلضددا ة للعديددد مددن الد ارسددات التددي تناولددت أح دد متاي درات الد ارسددة ،ولجعددل
عمليددة التعلدديم أكثددر حسددية وت اعليددة مددع الطددبب اختددارت الباحثددة اسددتراتيجيتي الددتعلم التعدداوني،

الخرامط الم اهيمية مع الدما بينهما بطريقة غير مسبوقة دي ا دب التربدوي) نظد ار هميتهمدا دي
ت عيل عملية التعلم ،وقد يكون لهما أهمية ي إبقاء أثر التعلم مددة أطدول لددى الطدبب ،حيدث كيعدد
الددتعلم التعدداوني طريقددة مددن طددرأ التدددريس الحديثددة التددي لهددا العديددد مددن ال وامددد واإليجابيددات نحددو

المعلمدين ددي التالدب علددى ال دروأ ال رديددة بددين الطدبب ،حيددث يعمدل يهددا الطدبب ددي مجموعددات
صددايرة مختل ددة ددي مسددتواها التحصدديلي وتقددوم كددل مجموعددة بإنجدداز مهمددة معينددة ،متبعددة المددنها

التع دداوني يم ددا بينه ددا إلنج دداز تل ددد المهم ددة ،ويك ددون لك ددل ددرد دور خ دداص داخ ددل المجموع ددة ليكتم ددل دور

المجموعة .

وتسددتخدم الخ درامط الم اهيميددة للتخطدديط كمددا تسددتخدم للددتعلم ،وهددي أداة لتقددويم الطلبددة ددي

جميع مراحل التعليم وتعزز من عملية التعلم وتزيد من القدرة على التحصيل الدراسي دي العلدوم،
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ممددا أدى إل ددى شدديو اس ددتخدامها ددي جميددع مي ددادين التربيددة العملي ددة ،حت ددى إنهددا أص ددبحت مبزم ددة

للمقررات والكتب المدرسية والمراجع ا خرى ذات الصلة بتدريس العلوم .مصط ى)4 : 2009 ،

كما تعد خرامط الم اهيم م يدة ي تعزيز وتدعيم التحصديل الد ارسدي واضد اء المعندى علدى

الم دداهيم وتعمي ددأ ه ددم الطلب ددة ،وت ددو ير عنص ددر ا نس ددجام ب ددين عناص ددر الم ددادة التعليمي ددة وتس ددهيل
الوصددول إلددى المعلومددة ،وايجدداد العبقددات والددروابط بددين الم دداهيم بصددورة أ ضددل

سدديما إن كانددت بشددكل

تعاوني ت اعلي ،للم اهيم والمعلومات الرياضية الهندسية موضو الدراسة.

وتتض ددمن الد ارس ددة الحالي ددة اس ددتراتيجية ال ددتعلم التع دداوني ونش ددأته وتط ددويره وم هوم دده وابد دراز

خصامصه وال روقات بين مجموعات التعلم التعاوني وبين مجموعات الدتعلم التقليديدة التدي كدان لهدا
دو اًر بدار اًز دي اهتمامدات البدداحثين مثدل د ارسدة الطراوندة )2012 ،التددي أظهدرت نتامجهدا وجدود أثددر

دو د لد د ددة إحصد د ددامية لطريقد د ددة الت د د دددريس ب د د ددالتعلم التعد د دداوني عل د د ددى التحصد د دديل باإلضد د ددا ة لد ارس د د ددة
مرشد ددد )2009،التد ددي أظهد ددرت نتامجهد ددا ت د ددوأ طد ددبب المجموعد ددة التجريبيد ددة التد ددي تد دددرس بد ددالتعلم

التع دداوني عل ددى ط ددبب المجموع ددة الض ددابطة ددي ا ختب ددار البع دددي لقي دداس أث ددر ال ددتعلم  ،ود ارسد دة

الردادي )2007،التي هد ت لمعر ة أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي وا تجاهدات نحدو
الرياضدديات لتتوصددل الد ارسددة إلددى وجددود أثددر كبيددر للددتعلم التعدداوني علددى التحصدديل وا تجدداه نحددو

الرياضيات.

كم ددا وتتض ددمن الد ارس ددة الحالي ددة اس ددتراتيجية الخد درامط الم اهيمي ددة ،ويتض ددمن التعريد د

به ددا

ومعر ة خصامصها ومميزاتها وأهميتها وال وامد التي تعود بهدا علدى تحصديل الطدبب وعلدى العمليدة

التعليمي ددة التربوي ددة والت ددي ك ددان له ددا عظ دديم ا ث ددر ددي اهتمام ددات الب دداحثين مث ددل د ارس ددة مص ددط ى،
 )2009التددي أظهددرت وجددود ددروأ ذات د لددة إحصددامية ددي واقددع إبدددا الرياضدديات ددي المنهدداج
ال لسددطيني و عاليددة اسددتخدام الخدرامط الم اهيميددة وتطددويره لطلبددة الص د

السددابع بددين القيدداس القبلددي

والبعدي وا حت اظ من المجموعة التجريبية باإلضا ة لد ارسدة مطدر )2004 ،التدي هدد ت لمعر دة
أثر خرامط الم اهيم ي تنمية الت كير الرياضي لتتوصل الدراسة لوجدود دروأ دي الت كيدر الرياضدي
ا س ددتنتاجي ،الناق ددد ،اإلب ددداعي) ل دددى ط ددبب المجموع ددة التجريبي ددة تع ددزى س ددتخدام اس ددتراتيجية

خرامط الم اهيم.
وتتضمن الدراسة دما استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية بشدكل جديدد وغيدر

مسددبوأ ددي ا دب التربددوي باإلضددا ة إلجدراء الد ارسددة الميدانيددة مددن خددبل تحديددد العنصددر الزمدداني

إلنجاز الدراسة ،وتحديد منها الدراسة ووصد

مجتمدع الد ارسدة وكي يدة اختيدار العيندة وبنداء أدوات

الدراسة وضبط ا ساليب اإلحصامية لمعالجة البيانات.
4

وانطبقداً ممددا سددبأ ومددن خبدرة الباحثددة ددي العمددل مددع طددبب الصد

السددادس لمدددة تزيددد

عدن سدبع سدنوات دي مدددارس وكالدة غدوث وتشدايل البجمدين ال لسددطينيين ا وندروا ،حيدث تبدين لهددا

وج ددود ص ددعوبات ل دددى ط ددبب الصد د

الد ارس ددي ا ول م ددن الصد د

الس ددادس ددي ا حت دداظ بالمعلومد دات الهندس ددية ددي ال ص ددل

الس ددادس ا ساس ددي كث ددر م ددن حص ددة د ارس ددية واح دددة ،ولوج ددود بع ددا

الدراسات وا بحاث التي أوصت بضرورة دراسة اعلية الدتعلم التعداوني دي مجدال ا حت داظ بدالتعلم
ل تددرة طويلددة مث ددل د ارسددة يحي ددى )2009،أو بضددرورة اس ددتخدام اسددتراتيجيات تعل ددم حديثددة كد ارس ددة
العالول )2012،ارتأت الباحثدة أن تحداول معالجدة هدذه المشدكلة مدن خدبل هدذا البحدث الدذي يقدوم

على استخدام استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيميدة التدي قدد تسداعد دي إبقداء أثدر الدتعلم
مدة أطول ي ذاكرة الطبب ،تتم ا ست ادة من عملية التعلم على المدى البعيدد نظد اًر لكدون عمليدة

الددتعلم و سدديما تعلددم الرياضدديات عمليددة تراكميددة تددبزم الطالددب علددى المدددى البعيددد لسددنوات د ارسددية
حقة .

وتأمددل الباحثددة أن يسددت يد مددن البحددث معلمدو الرياضدديات ددي تعددر اسددتراتيجيات تدريسددية

حديثة ومعر دة مددى أثرهدا ،ومددى مسداعدتها للطلبدة دي هدم مدادة الرياضديات وجعلهدا مدادة محببدة
لديهم ،ومدى تقليلها لل روأ ال ردية بينهم ،ومن ثَم تكون اتجاهدات إيجابيدة لدديهم نحدو الرياضديات،
وقددد يسددت يد مندده واضدعو ومصددممو المنهدداج ،قددد يضددعون ددي كحسددبانهم النتدداما التددي يتوصددل إليهددا

البحث عند تصميم وبناء المناها الجديدة.
لش

ا راأل :

تتحدد مشكلة الدراسة ي السؤال الرميس التالي:
مددا أثددر توظيد

اسددتراتيجيتي الددتعلم التعدداوني والخدرامط الم اهيميددة ددي بقدداء أثددر الددتعلم ددي

وحدة الهندسة لدى طبب الص

السادس ي مدينة ر ح.

ويت ر من السؤال الرميس ا سملة التالية:
 -1ه ددل توج ددد ددروأ دال ددة إحص دداميًا عن ددد مس ددتوى الد ل ددة ) )0,05≤ αب ددين متوس ددط درج ددات

الطددبب ددي المجموعددة الضددابطة ومتوسددط أق درانهم ددي المجموعددة التجريبيددة ددي ا ختبددار

التحصيلي البعدي؟

 -2هددل توجددد ددروأ دالددة إحصددامياً عنددد مسددتوى الد لددة ) )0,05≤ αبددين متوسددط درجددات

الطددبب ددي المجموعددة الضددابطة ومتوسددط أق درانهم ددي المجموعددة التجريبيددة ددي ا ختبددار

التحصيلي البعدي المؤجل؟
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 -3هل توجد روأ دالة إحصامياً عند مستوى الد لة ))0,05≤ αبدين متوسدط درجدات طدبب
المجموعد ددة التجريبيد ددة د دي ا ختبد ددار التطبيقد ددي البعد دددي ومتوسد ددط درجد دداتهم د ددي ا ختبد ددار

التحصيلي البعدي المؤجل؟
فرضة ت ا راأل :
تنص رضيات الدراسة بأنه:
-1

توجد روأ دالة إحصامياً عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسدط درجدات الطدبب دي

-2

توجد روأ دالة إحصامياً عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبدين متوسدط درجدات الطدبب دي

-3

توج ددد ددروأ دال ددة إحص ددامياً عن ددد مس ددتوى الد ل ددة ) )0,05≤ αبد دين متوس ددط درج ددات

المجموعة الضابطة ومتوسط أقرانهم ي المجموعة التجريبية ي ا ختبار التحصيلي البعدي؟

المجموعة الضابطة ومتوسط أقرانهم ي المجموعة التجريبية ي ا ختبار التحصيلي البعدي المؤجل؟

ط ددبب المجموعد ددة التجريبيدددة د ددي ا ختبد ددار التحص دديلي البعد دددي ومتوسدددط درجد دداتهم د ددي

ا ختبار التحصيلي البعدي المؤجل.
سهلة ا راأل :
تكمن أهمية الدراسة ي أنها قد:

 -1ت يد د ددد مخططد د ددي مند د دداها الرياضد د دديات د د ددي إعد د ددادة صد د ددياغة المقد د ددررات الد ارسد د ددية و ق د د داً
ستراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية بحيث تيسر للطلبة عمليدة تعلمهدم علدى

مختل

مستوياتهم.

 -2ت يددد المشددر ون التربويددون لمددادة الرياضدديات دلددد مددن خددبل إقامددة ورشددات عمددل لمعلمددي
الرياضيات ويتبنى من خبلها العمل باستراتيجية التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية.

 -3يست يد منها طلبة الدراسات العليا.

 -4تعرا أسلوب جديد يثير دا عية الطبب نحو عملية تعلم الرياضيات.

 -5تس ددهم ددي التركي ددز عل ددى دور العق ددل وت عيل دده وتنش دديط ال ددذاكرة م ددن خ ددبل توظيد د

اس ددتراتيجية

الخرامط الم اهيمية.

 -6تساعد ي تحسين طدرأ التعلديم وتركيزهدا علدى المدتعلم باعتبداره محدور العمليدة التعليميدة
التعلمية.

 -7تسد دهم د ددي ر دددع المسد ددتوى التحص دديلي للطد ددبب مدددن خد ددبل توظيد د
التعاوني.

 -8تؤدي إلثارة أبحاث أخرى ي المجال ن سه
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اسد ددتراتيجية الد ددتعلم

سه اف ا راأل :
تهد

الدراسة إلى:
 -1التعددر إلددى وجددود ددروأ بددين متوسددط درجددات المجموعددة التجريبيددة ومتوسددط أقدرانهم ددي
المجموعة الضابطة ي ا ختبار التحصيلي البعدي.
 -2التعددر إلددى وجددود ددروأ بددين متوسددط درجددات المجموعددة التجريبيددة ومتوسددط أقدرانهم ددي
المجموعة الضابطة ي ا ختبار التحصيلي البعدي المؤجل.

 -3التعددر وجددود ددروأ بددين متوسددط درجددات المجموعددة التجريبيددة ددي ا ختبددار التحصدديلي
البعدي و ي ا ختبار التحصيلي البعدي المؤجل.

و و ا راأل :
سو

تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

 -1ا و ا بشري:
اقتص ددرت ه ددذه الد ارس ددة عل ددى عين ددة تجريبي ددة وعين ددة ض ددابطة م ددن ط ددبب الصد د

الس ددادس

ا ساسي بمحا ظة ر ح جنوب قطا غزة.
 -2ا و ا

ةلل ا لوضوعل):

اقتصرت هذه الدراسة على تدريس محتوى وحدة الهندسة الدوارد دي الوحددة الثالثدة مدن كتداب

الرياضدديات للص د

السددادس ا ساسددي الجددزء ا ول) طبعددة 2010م الصددادر عددن و ازرة التربيددة

والتعليم من خبل توظي

استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية معاً.

 -3ا و ا ل نل:
سدديتم تن يددذ هددذه الد ارسددة ددي ال صددل الد ارسددي ا ول للعددام الد ارسددي  2017 2016م) و ددأ

خطة زمنية لمدة أربعة أسابيع بواقع ست حصص أسبوعياً.
 -4ا و ا ل نل:

سيتم تن يذ الدراسة ي مدرسة ذكور الرياا ا بتدامية لبجمين ي محا ظة ر ح.
لؤغةرات ا راأل :
 -1ا لؤغةر ا لألؤ ن :استراتيجيتا التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية معًا.
 -2ا لؤغةر ا ؤ بع :بقاء أثر التعلم.
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ل ط و ت ا راأل :
قامت الباحثة بتعري

مصطلحات الدراسة التعري ات اإلجرامية التالية:

 -1االألؤراؤةجة :
هددي مجموعددة مددن ا جددراءات والتدددابير يضددعها المعلددم بطريقددة مقننددة تشددمل السددلوكيات

الصادرة عنه بشكل منتظم ومتدرج وتشمل مهاراته التعليمية ومدى ت اعله مع المدادة الد ارسدية ومدع

الطلبددة ومدددى اسددتثماره للمسدداحة الص د ية بددالتحرد والشددرح مسددتخدمًا الوسددامل التعليميددة المسدداعدة

لتحقيأ هد

معين داخل الار ة الص ية.

 -2ا ؤع م ا ؤع ونل:
هدي اسدتراتيجية يددتم تقسديم الطددبب يهدا لمجموعدات يتدراوح عددد أ رادهددا مدن  )5-4طددبب

يعملددون معددا لتحقيددأ أهدددا
لتحقيأ الهد

الددتعلم ،وتكددون يهددا العبقددة ارتباطيددة حيددث يسددعى جميددع الطددبب

المنشود من عملية التعلم ،ويتحدد دور المعلم ي تحديد هد

الددرس وتحديدد دور

كل طالب ،ثم تقديم وشرح المهمة ،وبعدد ذلدد مراقبدة عمدل المجموعدات تمهيدداً لتقدديم أي مسداعدة

لهم.

 -3ا خرائط ا لف هةلة :
عبارة عن رسوم أو خرامط ،توضدح العبقدات بدين الم داهيم المتضدمنة دي أي در مدن درو

ب أوليدًا للتنظديم الم داهيمي أو ثناميدة ا بعداد
المعر ة ،وهي إما أن تكون أحادية ا بعاد تعطدي تمثدي ً
توضددح العبقددات المتسلسددلة بددين الم دداهيم ،ويددتم ترتيبهددا بطريقددة هرميددة متسلسددلة متصددلة ،بحيددث
يوضددع الم هددوم العددام أو الشددامل ددي أعلددى الخريطددة ،ثددم الم هددوم ال رعددي بالتدددريا ددي المسددتويات

الت صيلية مع مراعاة أن توضع الم اهيم ذات ا همية المتساوية بجوار بعضدها دي مسدتوى واحدد،
ويتم الربط بين الم اهيم بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات توضح نو العبقة بينها.

 -4ب

سثر ا ؤع م:
مدى احت اظ المتعلم بمحتوى وحدة الهندسة منقسمة إلى معر دة م اهيميدة  ،معر دة إجراميدة،

معر ددة اسددتد لية) التددي سدديتم د ارسددتها باسددتخدام اسددتراتيجيتي الددتعلم التعدداوني والخ درامط الم اهيميددة
دي وحدددة الهندسددة المضددلعات) ددي كتدداب الرياضدديات الجددزء ا ول المقدرر علددى الصد

السددادس

ا ساسي لمدة زمنية ي حدود أربعة أسابيع ،وقياس ذلد من خبل ا ختبار التحصيلي المرجأ.
 -5ا ف ا أل س:

هددو المسددتوى السددادس مددن المرحلددة ا ساسددية بمدددارس وكالددة غددوث وتشددايل البجمددين ولدددى

مدارس و ازرة التربية والتعليم ال لسطينية.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
 ا لوور ا ون :التعلم التعاوني.
 ا لوور ا ث نل :الخرامط الم اهيمية.

ا ف ن ا ث نل
اإلط ر ا نظري
ؤلهة :
يتناول هذا ال صل عرضاً ت صيلياً لإلطار النظري ،حيث تستعرا الباحثة نشأة التعلم
التعاوني ،وم هومه ،وأهميته ،وا سس التي يقوم عليها وا عتبارات التي تؤخذ ي الحسبان عند
تدريسه ،وال روقات بين التعلم التعاوني والتعلم التقليدي ،وتعقيب على محور التعلم التعاوني ،ثم
تحاول الباحثة توضيح ما ت وصلت إليه من ا دب النظري ي مجال الخرامط الم اهيمية ،نشأته،
م هومه ،أهميته ،ا سس التي تقوم عليها ،وتعقيب على محور الخرامط الم اهيمية.
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ا لوور ا ون :ا ؤع م ا ؤع ونل
ؤلهة :
وتقوم المهام الحديثة للتعليم على عدة محاور منها تو ير الظرو

المبممة إلحداث

التاييرات المرغوبة ي سلود الطلبة على ي
نحو كامل ومتوازن ،ليصبح الطالب إيجابياً ي
المواق

التعليمية ،ومحو ًار لعمليتي التعليم والتعلم ،وهذا

يتحقأ إ إذا طورت التربية أدواتها

وأساليبها ي التدريس والتقويم ،بحيث تزول النظرة القديمة بأن كل رد يسعى لتحقيأ هد ه باا
النظر عن أهدا

اآلخرين ،ونتيجة لذلد ظهرت الحاجة الماسة ستخدام طرأ تدريس تزيد من

اعلية التعليم ،ومن هذه الطرأ طريقة التعلم التعاوني .الشوا والرشيدي)428 :2012 ،
تعد استراتيجيات التعلم التعاوني من ا ستراتيجيات التدريسية ا كثر شيوعًا ي الوقت
الحاضر ،نظ ًار لما تتمتع به من خصامص جيدة أكثر من ا ستراتيجيات ا خرى ،وتكمن أهمية
التعلم التعاوني ي زيادتها لتحصيل لطلبة ي مختل

مستوياتهم الدراسية ،وتشجع العمل

والت اعل ا جتماعي بين الطلبة ،ومساعدة ذوي التحصيل الضعي

وبطيمي التعلم على التعلم

أسوة بالطلبة العاديين ،وتتمتع استراتيجية التعلم التعاوني بخاصية الجمع بين النواحي ا كاديمية
وا جتماعية ،ا مر الذي جعلها من ا ستراتيجيات التدريسية ذات ال اعلية الكبيرة ي مختل
التخصصات ،وتعد التخصصات العلمية من التخصصات التي تهتم بهذه ا ستراتيجيات لما لها
من جوانب إيجابية ي زيادة التعلم وال هم وتحسين وتنمية الت كير بجميع أنواعه والميول
وا تجاهات العلمية نحو المواد ال علمية ،كما أنها تهتم بإكساب الطلبة الجوانب المهارية من
خبل العمل الجماعي المبني على التعاون ،وتعمل على تهذيب الن وس وخلأ روابط إيجابية بين
الطلبة مبنية على التسامح والتعاون والقضاء على النزعة ا نانية التي يمتلكها بعا الطلبة ذوو
التحصيل العالي ،وبذلد تكون ا ستراتيجيات مظه اًر من مظاهر التماسد ا جتماعي المبني على
التشاور البناء ،واشاعة روح الجماعة والتعاون اإليجابي لتحقيأ ا هدا

التربوية التي أكدت

عليها جميع ا دبيات والدراسات وا بحاث الحديثة والقديمة وكذلد الدين اإلسبمي.
إن كرة استخدام التعلم التعاوني ي التدريس تعود إلى عام  1949عندما نادى بها
ديوت

ب للتعلم التنا سي التقليدي الذي يضمن الشرح والعرا من قبل
 )Deutshأسلوبًا بدي ً
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جميعا وأشارت ا بحاث إلى أن تقنية التعلم التعاوني المشترد) تشجع

المعلم لتبميذ الص

على تعلم الطالب وتقدم إنجازات أكاديمية له وتزيد من قابلية التذكر لديه ،وتعزز رضاء الطبب
عن تجربتهم ي التعلم وتساعد على تطوير المهارات الش وية والمهارات ا جتماعية ،وتشجع ثقة
الطالب بن سه واحترام ذاته وتساعد على تشجيع عبقات التنا س اإليجابي لدى الطلبة.
وتسعى ا ساليب التعليمية للمجموعات الصايرة على نحو كبير إلى تضمين مجموعة
من المبادئ النظرية ،منبثقة من التوجه ال لس ي أو الن سي أو ا جتماعي ا ساسي نحو العملية
التربوية ،وهي ليست من اإلجراءات العملية ،ولكن البحث ا جتماعي يجسد مبادئ و كرة ديوي
حول التعلم المدرسي بوص ه عملي ًة بحثي ًة تتم بتعاون الزمبء مع بعضهم ،حيث يقوم الطلبة معًا
بتخطيط ما سو

يدرسونه من المسامل التي قاموا بتحديدها والتي تستدعي وجود ا ست سار

الحقيقي .شاران)36 :1998 ،
إن أغلب الكتب والمصادر تؤكد أ ن استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني ي تدريس المواد الدراسية ذو
اعلية كبيرة ي تطوير طرامأ تدريس هذه المواد ،وكذلد ذو تأثير إيجابي ي التحصيل الذي يناله
الطلبة ي هذه المواد وبا خص العملية منها .عزيز)25 :2010 ،

لفهوم ا ؤع م ا ؤع ونل:
تعددت تعري ات التعلم التعاوني نذكر منها ما يلي:
عرفه أل ر ) :(Sadlerحاستراتيجية تعلم نشط يعمل يه الطبب معا لتوليد معار هم
بطريقة تبادلية للوصول للحد ا قصى لتعليم أن سهم وتعليم أقرانهمح)Sadler ،2003 .
عرفه ج

(" :(kaganالتعلم التعاوني تعلم جماعي منظم ،يقوم على تبادل المعلومات

بين مجموعات من المتعلمين ،بحيث يكون كل منهم مسؤو ً عن تعلمه مساعداً لزمبمه ي
التعلمح .كوثر كوجد)313 :2001 ،
عرفــه جونألــو ) :(Johnson & Johnsonحأحددد الخطددط الحديثددة التددي تسددتهد
تحس د د د د ددين وتنشد د د د دديط أ كد د د د ددار الط د د د د ددبب هد د د د ددم يعملد د د د ددون د د د د ددي مجموعد د د د ددات ،ويتعد د د د دداونون ك د د د د ددل
أعضداء مجموعدة منهدا يمدا بيدنهم ويتعداون أ دراد المجموعدة دي جملدتهم مدع أعضداء المجموعدات
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ا خددرى ،بحيددث يعلددم بعضددهم بعضددا ددي أثندداء مددا يجددري بيددنهم مددن ح دوار ومناقشددة ،ويشددعر كددل
ددرد بالمس دؤولية إزاء مجموعتدده ،بمددا يددؤدي إلددى تنميددة روح الجماعددة بددين الطددبب علددى اخددتب
مسدد ددتوياتهم وقد د دددراتهم د د ددي التحصدد دديل ،كمد د ددا تنمد د ددو بيد د ددنهم المهدد ددارات ا جتماعيد د ددة وتقبدد ددل الم د د دواد
الدراسيةح .أبو عميرة)181 :1996 ،
عرف ا و رثل ( )19 :2004حالتعلم التعاوني بأنه عبارة عن التعلم ي مجموعات تعاونية
المعلم أو ضمن إطار من

معا تحت إش ار
غير متجانسة مكونة من  )4-3أشخاص يعملون ً
بعضا ي عملية التعلم".
التعلم التعاوني الذاتي داخل المجموعة ،من أجل أن يساعد بعضهم ً

كما عرفه ا وربل ( :)2006حبأنه أسلوب للتعلم الص ي يتم بموجبه تقسيم الطبب إلى
مجموعات صايرة غير متجانسة ،يعمل أ رادها متعاونين متحملين مسؤولية تعلمهم وتعلم زمبمهم

وصو ً إلى تحقيأ أهدا هم التعليمية التي هي ي الوقت ن سه أهدا

.)14 :2006

كما يع ر

المجموعةح .الحربي،

بأنه حالطريقة التي يتعلم بها الطلبة بعضهم مع بعا ويشتركون ي تعلم

الم اهيم والقيام بالتجارب المطلوبة ،والحصول على المساعدة من بعضهم وليس من المعلم،
ويكون العمل ضمن مجموعات غير متجانسة ي التحصيل ،ويقتصر دور المعلم يها على

إعطاء كرة عامة ع ن الدرس ،وتقديم المساعدة عند الحاجة ،وت قد المجموعات التعليمية،

واعطاء التاذية الراجعة للمجموعات ،وتقييم عملية التعلمح 0الدعيسي.)11 : 1998 ،

ومن خبل التعري ات السابقة للتعلم التعاوني نجد أنها ات قت جميعها على أن التعلم

التعاوني يتم ي شكل مجموعات صايرة العدد ويتم يها تعاون أ راد كل مجموعة للوصول إلى

الهد

التعليمي المراد تحقيقه.

وؤعرفه ا ب وث

إجرائة ً فل هذا ا بوث بأنه " :استراتيجية يتم تقسيم الطبب يها

لمجموعات يتراوح عدد أ رادها من  )5-4طبب يعملون معًا لتحقيأ أهدا

العبقة ارتباطية حيث يسعى جميع الطبب لتحقيأ الهد
دور المعلم ي تحديد هد

التعلم ،وتكون يها

المنشود من عملية التعلم ،ويتحدد

الدرس وتحديد دور كل طالب ،ثم تقديم وشرح المهمة ،وبعد دلد

مراقبة عمل المجموعات تمهيداً لتقديم أي مساعدة لهمح.
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ؤطور ونشأة ا ؤع م ا ؤع ونل:
انطلقت كرة التعلم التعاوني ي أواخر ا ربعينيات لتقابل التعلم التنا سي ،حيث ظهرت

دعوات لبهتمام با هدا

ومحتوى ،وخبرات وأنشطة

التربوية وبعناصر المنها المحددة :أهدا

وتقويم حيث ظهر عام  1949كتاب لتايلور  (Tylorلتقويم المنها ،وظهر ي العام ن سه بحث
لدويت

 )Deutschاهتم بالتعلم التعاوني ،ثم ظهر كتاب تصني ات ا هدا

وزمبمه عام  1956وغيره من المؤل ات ،وتعد محاولة دويت

لبلوم (Bloom

) (Deutschي أواخر

ا ربعيني ات من القرن العشرين من أهم المحاو ت التي أدخلت ا هتمام بالتعلم التعاوني أو
بتو ير أنشطة تعليمية ،وتعويا التعلم التعاوني ما انحسرت دونه حركة تصني

السلوكية ،وهو الجانب ا جتماعي،
التنا سي ) تتأل

أهدا

ي التنظيم التعاوني

ال رد مع أهدا

ا هدا

مقابل التنظيم ال ردي والتنظيم

زمبمه ي الجماعة ،ومن ثَم تكون العبقة بين تحقيأ

عبقة إيجابية  ،بمعنى أنه عندما يسعى ال رد لتحقيأ

ال رد هدا ه ،وتحقيأ زمبمه هدا

هد ه إنما يدعم ويعزز ويسهل تحرد زمبمه نحو تحقيأ أهدا هم .مذكور)106 :1996 ،
فل ضو ذ ك ةل

األؤ ار ا خ

 يسعى الطبب لتحقيأ أهدا

ئص ا لشؤر ا أل ألة ا ؤ ة

ؤع م ا ؤع ونل :

محددة مهارات اجتماعية ،تحصيل.)...،

 يكون الحوار والمناقشة جزءاً من طريقة التعلم التعاوني.
 يتحمل الطالب مسؤولية ردية وجماعية.

 يكون الطبب ي المجموعة مختل ي القدرات وا ستعدادات.
 للطريقة مبمح تتبدى يها خطة منظمة واضحة المعالم.
 يبذل الطالب ي التعلم نشاطاً ملموسًا التعلم النشط ).

 يتعاون الطبب يما بينهم إلتمام عملية التعلم المشاركة).

 يتعلم الطبب ي مجموعات صايرة  )7-2التعاون) .ا ستاذ)15 :2013 ،
ا ؤع م ا ؤع ونل وؤع ةم ا رة ضة ت:
قال ال قي  )2003إذا كان تعليم الرياضيات يهد

الرياضي و هم العبقات وا رتباطات بين مختل

إلى مساعدة التبميذ على الت كير

الحقامأ والعمليات الرياضية ،وامكانية تطبيأ

المعر ة الرياضية بصورة واضحة ،ومن خبل هم وا ي  ،إنه بناء على ذلد يمكن توظي
التعاوني ي تعليم الرياضيات داخل الص

الدراسي ،ذلد لعدة أسباب:
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التعلم

 إن الم اهيم والمهارات يمكن تعلمها بصورة أ ضل كعمليات دينامية ،وذلد من خبل تعاوننشط بين التبميذ ،ذلد ن تعليم الرياضيات ينباي أن يبنى على أساس إيجابية المتعلم
وليس سلبيته ،تعلم الرياضيات من خبل المدخل التقليدي يبنى على أساس بعا
عنصر سلبياً وليس إيجابياً ي استقبال المعلومات،
ال رضيات التي تجعل من المتعلم
اً
وكنتيجة لتكرار التدريبات ،وتعزيزها وتخزين تلد المعار

واستدعامها ي مواق

بسيطة،

لكن التعلم النشط يتطلب المبادرة الذكية ،وتوخي الدقة والتي يمكن تنميتها من خبل
المناقشة مع التبميذ اآلخرين.
 -إن حل المشكبت الرياضية هو موق

يرتبط إلى حد كبير بنموذج التعليم التعاوني ،حيث

يتضمن نموذج التعليم التعاوني المراحل اآلتية :موق

يتمكن الطبب يه من ا ستجابة

والمناقشة بوص هم مجموعة ،تشخيص جماعي للموق  ،مناقشة جماعية بصياغة المشكلة
وال روا وتقويم وتعديل اإلجراءات وتجريب الخطط ومبحظة النتاما المختل ة ،تأمل
جماعي لبستراتيجيات وا هدا

ونتاما الخطوات الثبث السابقة وهذه المراحل ن سها

المراحل المتضمنة ي نموذج حل المشكبت).
مبنيا على التعاون وذلد
 إن تعلم الرياضيات داخل مجموعات صايرة ينباي أن يكون ًللتواصل ب اعلية ،إن التبميذ يكتسبون الثقة ي قدرتهم الرياضية ،حيث يتم التشجيع

المتبادل من قبل الزمبء ي المجموعة ،على الجهود المبذولة ي تعلم الرياضيات ،ويدعو
ذلد أيضاً ستخدام مزيد من استراتيجيات ت كير عليا ،تعميم أ كار جديدة ،حلول جديدة للمسامل.
 علدددى الدددرغم مدددن وامدددد اس ددتراتيجية الد ددتعلم التعددداوني عل ددى عد ددام لجميدددع الطلبدددة بمسد ددتوياتهمالرياضدية كا دة إ أن درجدة ونوعيدة ال امددة تعتمدد علدى المسدتوى الرياضدي للطالدب ،الطالددب
الجيد ي الرياضيات ومن خبل مساعدة المجموعة يطور هما أعمأ ي للمسألة التي تندوي
المجموعة حلها ،ي حين تدزداد ثقدة الطدبب دي المجموعدة بأن سدهم وتدزداد لدديهم الرغبدة دي
ا سددت ادة مددن الطالددب الجيددد ددي تعلددم الرياضديات ،إضددا ة إلددى ذلددد قددد ثبتدت امدددة اسددتخدام
الددتعلم التعدداوني ددي زيددادة مسددتوى تحصدديل الطددبب ذوي صددعوبات الددتعلم ددي الرياضدديات،
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باإلض ددا ة إل ددى تعزي ددز العبق ددات ا جتماعي ددة يمدددا بي ددنهم مقارندددة بط ددرأ التددددريس العاديدددة.
يحيى)15 :2011 ،
سهلة ا ؤع م ا ؤع ونل:
إن التعلم ي ظل هذه الطريقة يتضمن الت اوا أو المناقشة واإلقنا

إنه يؤدي إلى أمرين:

أ -ال هم واستكمال النقص ي المعر ة وجسر الهوة ي البناء المعر ي للمتعلم.

ب-

اكتساب م اهيم جديدة وتعديل الم اهيم الخاطمة ،ويؤدي ذلد إلى تعلم أعمأ أث ًار وأطول

أمداً واحت اظاً.
ويرى شحات ة أن التأمل ي دور التعلم التعاوني ي الجانب المعر ي تحصيب وت كي ًار
المعاصر للمعر ة بأنواعها الثبثة:
التصور
كيماشي
َ
َ
 المعر ة التقريرية وتقوم على الم اهيم والنظريات.
 المعر ة اإلجرامية وتدعيم المعر ة النظرية بجوانب تطبيقية ذات عبقة.
 المعر ة بالت كير والعمليات العقلية .شحاتة)66 :2001 ،
وقد لخصت كوجد  )317 : 2001بناء على البحوث والدراسات التي أجريت ي هذا
المجال ال وامد التربوية التي تنجم عن استخدام التعلم التعاوني ،وجاءت الدراسات على النحو التالي:
 يساعد على هم واتقان الم اهيم وا سس العامة.
 يساعد على تطبيأ ما يتعلمه التبميذ ي مواق

جديدة.

 ينمي القدرة على حل المشكبت.
 ينمي القدرة اإلبداعية لدى التبميذ.
 يؤدي إلى تنمية المهارات اللاوية لدى التبميذ والقدرة على التعبير.
 يحأ ارت ا مستوى اعتزاز ال رد بذاته وثقته بن سه.
 يؤدي إلى تزايد حب المادة الدراسية.
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 يؤدي إلى تناقص التعصب للرأي والذاتية وتقبل ا ختب ات بين ا راد.
االعؤب رات ا ؤل ة وم ع ةه ا ؤع م ا ؤع ونل:
يقوم التعلم التعاوني على العديد من ا عتبارات منها:
 المهارة التعاونية تقوم على قاعدة معر ية وتستند إلى ال هم ،وتحتاج إلى ممارسة تؤدي
إلى اإلتقان با تجاهات اإليجابية نحوها ،وهي
تكونها وتعلمها وممارستها.

تختل

عن بقية المهارات من حيث

 المهارات التعاونية تكتسب بطريقة أ ضل ي جو تعاوني أو إطار ديمقراطي ،حيث يكون
التعلم بالقدوة أو التآسي.

 المهارات التعاونية تكتسب وبطريقة مباشرة بالتدريب ،هي
تلقامية ،ولكنها قد تمارس بطريقة تلقامية عندما تترس  ،وهي

ا خرى من حيث أثر التعزيز سواء أكان خارجيًا أم معنويًا.
 يحتاج تعلم مهارات التعاون ي غر ة الص
وتنظيم الخبرات وتقدير الدرجات ،وهي

ومحدودية ا هدا

كالتحصيل.

تتحقأ بطريقة ع وية
تختل

عن المهارات

إلى ترتيبات ي طبيعة المنها واإلمكانات

تتم ي جو تقليدي يقوم على التنا س

 التعلم الباكر والتدخل الباكر لتو ير تعلم تعاوني واكتساب مهارات أ ضل من التعلم
المتأخر ،وينطبأ ذلد على المثل القامل :حالعلم ي الصار كالنق

على الحجرح.

 كلما تعددت المهارات والمجا ت والمهمات التي تتضمن تعلمًا تعاونيًا من جانب الطالب
كان ذلد أ ضل ي تأصيل التعلم التعاوني ي ن وس الطبب.

 التعاون مطلب ديني إسبمي :إن إتقان مهاراته واجب على المسلم ،والحث عليها ليس
هد اً مدرسياً بقدر ما هو مطلب شامل .ا ستاذ)20 :2013 ،
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سألس ا ؤع م ا ؤع ونل:
تنوعدد ددت ا سد د ددس التد د ددي أوردهد د ددا البد د دداحثون والمؤل د د ددون للد د ددتعلم التعدد دداوني وهد د ددي د ددي حقيقد د ددة
ا مد د ددر متشد د ددابهة د د ددي كثيد د ددر مد د ددن الكتابد د ددات ،وتسد د ددتند د د ددي معظمهد د ددا إلد د ددى جونسد د ددون ،)1991
 )johanson, 1991:9-10وهي على النحو التالي:
سو ًال :االعؤل اإلةج بل ا لؤب ن (:(positive interdependence
ويعبر بعا الباحثين عن هذا العنصر أو ا ساس بكلمة التآزر :ويقصد به شعور كل
عضو ي جماعة بأن نجاح الجماعة نجاح له وأن إنجاز المهام يكمل بعضه بعضًا ،وهي ي
المصطلحات اإلسبمية بمعنى التآل

والتعاضد والتواد يسود عند مواجهة مشكلة معينة :ح مثل

الم ؤمنين ي توادهم وتعاط هم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سامر ا عضاء بالحمى والسهرح ،وا عتماد اإليجابي يعني عدم استمثار طالب أو طالبين بالعمل،
ثم وضع أسماء اآلخرين سمامهم على نتاما العمل وليس تعليم المت وقين قرانهم المتأخرين.

ث نة ً :ا ؤف عن وجه ً ووه (:(face-to-face interaction
يأتي ذلد من خبل العمل ي مجموعات صايرة تساعد على تو ير ت اعل مستمر بناء
ل ظي أو عملي ،أو ما يسميه البعا الت اعل المباشر .أبو عميرة )181: 1997
ويذكر شحاته  )341 : 1989أن الت اعل جزء من التعليم للت كير اإلبداعي والناقد هذا الجزء
إلى تحقيأ هد

عام أو تعليم كي ية مناقشة اآلخرين وليس لمجرد إثبات خطأ اآلخرين.

ث ث ً :ا لألاو ة ا فر ة سو ا لو ألبة ):)Individual Accountability
ا صل ي التعلم التعاوني أن تحدد المهام وتوز على ا عضاء ليقوم كل واحد منهم
بمهمة أو أكثر ،بمعنى أن يكون لجميع ا عضاء مهمة رعية ولهم معا مهمة عامة.
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رابع ً :ا ؤل

ل ا له رات ا فر ة وله رات ا علن لع ا لجلوع ت ا غةرة )Interpersonal

:)and small group skills
تحتاج المهارات ا جتماعية لدى ا راد إلى تدريب وممارسة لتحقأ التواصل ،و يك ي
أن يوضع المتعلمون معاً من التحقأ من مهارات التواصل المثمر ،أما نقص أو ضع

المهارات

قد يؤدي إلى الن ور والتباعد برغم حسن النية وسبمة الطوية ،ويمكن ترجمة الخاصية أو
ا ساس ي اللاة العربية إلى هد  :ح ا ستخدام السليم للمهارات ال ردية والجماعية ح.
خ لأل ً :ا لع ج ا ؤطوةرة ):(processing
يقصد بها التحليل الجماعي للتأكيد من جودة العمل وتحقيأ الهد

وك اءة التواصل وسمو

العبقات بين ا راد ي المجموعة الواحدة وبين المجموعات أو بين الطبب من جهة المعلم من
جهة أخرى .ا ستاذ)22 :2013 ،
ا ؤع م ا ؤع ونل ل رن ب ؤع م ا ؤ ة ي:
يتضح من دراسة طبيعة التعلم التعاوني وا سس التي يقوم عليها وا دبيات المتوا رة واآلراء
والدراسات ذات العبقة أنه يختل

عن التعلم بالطرأ التقليدية يما يأتي:
ج ون ()1

ةوضح ا ل رن بة ا ؤع م ا ؤع ونل وا ؤع ةم فل لجلوع ت ؤ ة ة :
ا ؤع م فل لجلوع ت ؤ ة ة

ا ؤع م ا ؤع ونل

يعتمد أ راد المجموعة على بعضهم تبادليا وقد يعتمد

 -1ا عتماد المتبادل بين أ راد المجموعة

بعضهم على بعا

 -2المحاسبة  Accountabilityعلى اإلتقان أما إنجاز
المهمة والمسؤولية الجماعية

المحاسبة جماعية والمسؤولية ردية

 -3أ راد المجموعة غير متجانسين يتم اختيارهم بطريقة أ راد المجموعة متجانسون أو يتم اختيار بعضهم على
أساس عبقات اجتماعية

قصدية عن طريأ المعلم

دور المعلم ،شارح

 -4دور المعلم التوجيه والمبحظة والتدخل للعبج
 -5القيادة مواق ية متايرة مشتركة أي تتاير من موق

يتدخل للعبج

القيادة واحدة وقد يختار المعلم من يقوم بالقيادة

آلخر).
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ا نشطة محددة

 -6تقوم ا نشطة على التعاون والتآزر وقد تتنو

 -7المهارات ا جتماعية تنمو ي أثناء التدريب و ي ي ترا توا ر المهارات ا جتماعية و يلقى لها بال ي
أثناء التدريب

أثناء العمل

 -8ا هتمام منصب على العمل والنتيجة وعلى تحليل ا هتمام منصب على النتاما و يلقي تحليل العمل
العمل و اعليته

و اعليته اهتماما

 -9تساعد المجموعة ا خرى أحيانا عند انتهاء العمل

قد ينتدب عضو من مجموعة لمساعدة أخرى.

 -10الت اعل عملية أساسية ي التعلم

الت اعل لتنظيم العمل محدود

 -11العمل بين المجموعات تعاوني

العمل بين المجموعات تنا سي

ا ستاذ ،)23 :2013 ،الحربي)28 :2006 ،
سنل ط ا ؤع م ا ؤع ونل:
نظ اًر لتعدد الباحثين والتربويين الذين أدلوا بد مهم ي التعلم التعاوني ،ولتنو البيمات
التربوية الذي استخدم يها إن أنواعًا منه قد تبلورت أو تطورت وتعددت ومن هذه ا نوا أو
ا ستراتيجيات وا ساليب التي ذكرها سب ين  .)Slavinسالم)55 : 1998 ،
 -1وائر (و ت ا ؤع م) ):(circles of learning
ترى الباحثة أن خير مثال لتقريب كرة هذا النو من التعلم ما هو معرو

لدى المسلمين

منذ أكثر من  )1400سنة وهو حلقات تح يظ القرآن الكريم ي المساجد ،وقد حث اإلسبم على
مثل هذا النو من التعلم ورغب يه :حما اجتمع قوم ي بيت من بيوت اه إ وح تهم المبمكة
وغشيتهم الرحمة وذكرهم اه يمن عندهح ،و تزال هذه الطريقة مستخدمة إلى يومنا هذا ،ويذكر
قاسم )125: 2000 ،أن هذه الطريقة من أكثر الطرأ للتعلم التعاوني المستخدمة ي البحوث
التربوية وتتم بخطوات متتابعة :تحديد ا هدا  ،وتحديد حجم المجموعة ،وتقسيم الطبب إلى
مجموعات غير متجانسة وترتيب الجلوس ي دوامر ،واعداد المواد التعليمية ،وتحديد أدوار
التبميذ ،وشرح المهمة ا كاديمية ،وتحديد هد

مشترد لكل المجموعة ،وتحديد أسلوب ال ردية،

وتحديد سبل التعاون والسلوكيات التعاونية ،ومبحظة المعلم لسلود التبميذ ،وغلأ الدرس).
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 -2ا بوث ا ع لل ):(Group Investigation
وهي تنمي البحث والت كير وتساعد على الحصول على المعار

بطريقة بنامية

مجرد

تحصيل ،وقد ورد ذكر لهذه الطريقة بالت صيل ي كتاب تدريس العلوم والتربية العملية وهو من
إعداد

إحسان ا غا وعبد المنعم )2001 ،وقد وضع هذه الطريقة شاران وشاران

) (knight,1990:5) (Sharan & Sharanوقد تكون هذه الطريقة متشابهة أو هي ن سها ما
ورد ي دراسة أبو عميرة )194 : 1997 ،تحت عنوان ا ستقصاء التعاوني )Cooperative
 )inquiryوتعتمد على جمع المعلومات من مصادر متنوعة ي ضوء مشرو جماعي ،ويخطط
المعلم والتبميذ معًا ،بحيث يكل

التبميذ ي الص  ،ويتم التقويم من خبل التبميذ أن سهم

ويتم التوجيه واإلرشاد من قبل المعلم.
 -3فر – س ع ب – لأل ب ت (:(Teams – Games –Tournament
أيضا إدخال اللعب ي التعليم ،حيث يتم تقسين الص
هي ً

إلى مجموعات تتبارى يما

بينها لإلجابة عن أسملة معينة عن طريأ الت اوا داخل كل مجموعة ،ويعقد مسابقات بين
التبميذ متناظري القدرة من مختل

المجموعات ،وال امزون يتبارون ي المسابقة اآلتية مع

التبميذ ذوي القدرة العالية ،بينما يتبارى الخاسرون مع التبميذ ا قل قدرة ،وتشكل ا ختبارات ي
هذه الطريقة أساس الحصول على الدرجات ال ردية ،وقد ابتكر هذه الطريقة سب ين ودي يرييه،
) .(Slavinm & De Veries, 1990:5الحربي)24 :2006 ،
 -4ؤ ألةم ا طالب لألؤوة ت ا ؤو ةن (:(Student Teams Achievement Division
أسسها سب ين ) )Slavinعام  1980حيث يتم تقسيم التبميذ و أ مستوياتهم التحصيلية
ي السنوات السابقة إلى ثبث مات مت وأ ،متوسط ،ضعي ) ويتم تقسيم التبميذ ي
مجموعات تشتمل كل مجموعة على رد من كل مة ،ويمكن إضا ة تلميذ أو اثنين لكل
مجموعة ،بحيث

يزيد عددها عن  )5ويتم التقويم رديا وجماعيًا ،بحيث يتم إضا ة درجة كل

تلميذ إلى درجة مجموعته ،أي يكون التنا س بين المجموعات ،وهذا يستلزم تعاوناً بين أ راد
المجموعة ي تحقيأ الهد
استخدمت ع ا

من النشاط على مستوى ال ردي والجماعي السعدني ،)1993 ،وقد

حماد هذه ا ستراتيجية .حماد)1999 ،
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 -5ا ؤ لن ا ؤع ونل ا رائل ا ؤعبةري

(Cooperative Integrated Reading and

):Composition
يستخدم ي المرحلة ا ساسية ويتم خبله استخدام القصص والقراءات بين أزواج من
التبميذ ،حيث يق أر الزميل لزميله ويتم ت حص الكلمات والتهجية ،ثم التلخيص وخيارات ال هم
كالتعر

على ا كار الرميسة ووضع عنوان ،ثم يخصص وقت للكتابة ،حيث تعمل مسودات

ومراجعة لها ،ويحرر الزميل ما كتبه ويعده للنشر على مستوى الجماعة أو ال صل.
وبعد انتهاء ا عمال التي كل

بها التبميذ يتم اختبارهم وتمنح الشهادات والجوامز بناء

على معدل أداء كل أعضاء مجموعة ي أنشطة القراءة والكتابة ،كما تضا

الدرجات ال ردية

لكل طالب والحاسبة ي النهاية تكون ردية .ا ستاذ)28 :2013 ،
وؤرى ا ب وث س أنوا التعلم التعاوني متوا قة ي ال كرة ا ساسية وهي العمل الجماعي
التعاوني ،وتقسيم الطبب إلى مجموعات صايرة ،وعدم تجانس طبب المجموعة الواحدة،
وتحديد ا هدا

واإلش ار

على العمل الجماعي من قبل المعلم ،كما أن التعلم يكون نشطاً ويتم

ب اعلية ي التحصيل و ي مهارات العمل الجماعي ،وأن اختيار نو التعلم التعاوني يتأثر
بالمرحلة التعليمية ،وعدد الطبب ،واإلمكانات المتوا رة ،وبمعنى
داممًا ولكن هي ا نسب للموق

توجد طريقة هي ا ضل

التعليمي ،وبناء على ذلد إن اختيار الطريقة يجب أن تتم ي

ضوء المؤثرات المختل ة كما أن الجوامز والتح يز وطريقة الت اعل داخل المجموعة أو بين
المجموعات تؤدي إلى تنو الطرأ التعلمية التعاونية وتصنع يما بينها روقاً أساسية جوهرية.
للة ات ا ؤع م ا ؤع ونل وجوانب ق وره:
إن تقويم الطريقة لتحديد مميزاتها وأوجه القصور يها يتم ي ضوء معايير تراعي بيمة
التعلم وال روأ ال ردية ي البيمات باعتبار أنها متنوعة ،وما يترتب على ذلد من توا ر الظرو
المناسبة أم عدم توا رها ،حيث المقصود هنا أن القصور ي ا ستخدام وليس ي الطريقة ذاتها،
قد تكون الطريقة مناسبة ي موق

تعليمي وغير مناسبة ي موق

تعليمي آخر ،والمعايير

أحكام قيمية تحدد القيمة) لتحديد مدى الجودة الوظي ية المتوا رة للطريقة ،واذا توا رت القيمة
المطلوبة ي الطريقة كان ذلد ميزة ،واذا لم تتوا ر كان ذلد من أوجه القصور ،أما إذا كانت
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متوا رة بدرجة متوسطة ب يعد ميزة و يعد قصو اًر ومن المعايير التي حددها ا غا واللولو
 )120: 2004للحكم على الطريقة :التعلم النشط ،وتحقيأ ا هدا

وانعكاس طبيعة المادة،

وانتقال أثر التعلم ،وا حت اظ بالتعلم ،وادارة الوقت والتكل ة ،ومراعاة ال روأ ال ردية ،والت اعل مع
اآلخرين ،ا تجاه نحو الطريقة ،وا ل ة مع الطريقة ،ومبءمتها للكثا ة الص ية والتكل ة).

سوالً -:لة ات طرة

ا ؤع م ا ؤع ونل:

 -1ا ؤع م ا نشط :إيجابية المتعلم ومشاركته ي التعلم وبناء ي التعلم وبناء المعر ة من أهم
معايير الطريقة ،وهي محور التعلم البنامي ،حيث يكون المتعلم بانيًا للمعر ة من خبل ال هم
والخبرة ،وهذا متوا ر ي التعلم التعاوني.
 - 2ؤو ة

معر ية إدراكية كالتحصيل والت كير ،وأهدا

ا ه اف :للتعلم التعاوني أهدا

عاط ية وجدانية كالميول وا تجاهات ،وأهدا

نهارية علمية ،وأهدا

أثبتت الدراسات إمكانية تحقيأ الكثير من هذه ا هدا

إنسانية اجتماعية ،وقد

باستخدام التعلم التعاوني.

 -3ا ؤف عن لع اآلخرة  :يتوا ر ي التعلم التعاوني الت اعل مع اآلخرين ،بل إن ذلد هو أحد
عناصره ا ساسية ،والت اعل يتم على صورة تواصل إلنجاز المهمات المحددة مثل:
 إنجاز المهمة من خبل التخطيط والتن يذ والتقويم.
 اختيار المعلومات البزمة إلنجاز العمل ما يلزم منها وما

يلزم ،وما تم الحصول

عليه وما لم يتم.
 تعديل الم اهيم الخاطمة لدى بعا المشاركين وتعزيز أعمالهم الناجحة.
 -4االؤجـــــــ ه نوـــــــو ا لـــــــ ة ا راألـــــــة  :يتحقد د ددأ مد د ددن خد د ددبل اإلنجد د دداز وطبيعد د ددة دور المعل د د ددم
اتجاهد ددات إيجابيد ددة نحد ددو المد ددادة الد ارسد ددية والمعل د ددم ،وتد ددؤدي ا تجاهد ددات إلد ددى زيد ددادة الدا عي د ددة
والشعور با من والطمأنينة.
على أن هذه الميزات
ستخدامها الظرو

تتحقأ بطريقة مضمونة إ إذا أحسن استخدام الطريقة وتوا رت

المواتية ،ونو التعلم التعاوني المستخدم .ا ستاذ)33 :2013 ،
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 -5انؤ ن سثر ا ؤع م :يذكر بعا التربويين كوجد ،)48 :2001 ،سالم)17 :1998 ،
ا غا واللولو )172 :2004 ،أن التعلم التعاوني ينمي القدرة على تطبيأ ما يتعلمه التبميذ
جديدة من خبل تعلم مهارات متعددة م يدة مثل ا رتقاء بالت كير ،والثقة بالن س،

ي مواق

وا تجاهات اإليجابية نحو التعلم والتقويم الذاتي ،ا جتماعية واللاوية ،والقدرة على التعبير.
 -6االوؤف ظ ب ؤع م :وقد تناولت ا بحاث واآلراء موضو ا حت اظ بالتعلم ،وثبت أنه ي ظل
هذه الطريقة أ ضل منه ي ظل الطريقة التقليدية ،ويذكر خطاب )40 : 1989 ،أن
ت البحوث حول التعلم التعاوني تشير إلى ا حت اظ بالتعلم.

د

ث نة ً -:سوجه ا

ور فل األؤخ ام ا ؤع م ا ؤع ونل:

برغم كل ما يذكر عن ميزات طريقة التعلم التعاوني إ أن ظرو

استخدامه قد تسقط

بعضها أو تهمشها ،ومن تدقيأ النظر ي الممارسات المحتملة إلعاقة التعلم التعاوني يجد
المتأمل ما يلي:
 إ ارة ا وقت :التخطيط والقيام ببعا ا عمال ،كما أن توزيع الوقت على ا نشطة المختل ة
ربما

يكون دقيقاً ،وهو ي ذلد يشبه الطرأ التي تتضمن مناقشة أو ما يعر بالت اوا

ا جتماعي ،والوقت المطلوب

هباء ،لكن يستثمر ي تحقيأ أهدا
يضيع ً

غير تقليدية.

 ا ف لع ا طرة  :الطريقة غير مألو ة ي مدارس لسطين ،لكن لربما يكون التعلم الزمري
مجموعات) مألو ا و سيما ي تدريس العلوم والرياضيات ،وعموماً يميل المتعلمون إلى
استخدام طرأ مألو ة وربما يميلون إلى العزو

عن استخدام طرأ جديدة غير مألو ة

لديهم ،ويتمثل ذلد ي المقولة :حجبلت الن وس على حب ما تعودتهح ،ويمكن بتدريب
المعلمين والطبب أن يزداد ميلهم للطريقة.
 ا ؤ ف  :يؤدي ارت ا تكالي

استخدام الطريقة ي دول قيرة إلى العزو

عنها وبص ة

عامة تعد هذه الطريقة مكل ة و سيما ي العلوم ،أما ي تعلم الكتابة ا مر أقل تكل ة،
وتتمثل التكالي

ي إعداد البيمة الص ية وتو ير طاو ت ومقاعد ،غر متسعة نوعاً ما.
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 لال لؤه

ثف ا

فة :

تناسب الطريقة الص و

المزدحمة بالطبب ،و ي ص و

الطبب بالمدارس ي لسطين توجد كثا ة عالية مما يجعل الطريقة غير مرغوب يها
بالرغم من ال امدة من الناحية النظرية .ا ستاذ)33 :2013 ،
ؤع ةب ع

ا لوور ا ون (ا ؤع م ا ؤع ونل):

إن هند دداد عبقد ددة وثيقد ددة بد ددين الد ددتعلم التعد دداوني وك د دداءة التد دددريس ،وتبد ددرز طريقد ددة وأسد ددلوباً
حد ددديثًا د ددي مجد ددال تطد ددوير أداء الطد ددبب ال اع د دل ،مد ددن خد ددبل ا داء المتميد ددز مد ددن المعلمد ددين د ددي
اس د ددتخدام اس د ددتراتيجيات ال د ددتعلم التع د دداوني ،م د ددن أج د ددل تط د ددوير إدارة ال ص د ددل للممارس د ددات التربوي د ددة
الصد د ددحيحة ،د د ددي شد د ددكل مجموعد د ددات تعاونيد د ددة داخد د ددل حج د د درة ال صد د ددل الد ارسد د ددي ،وهد د ددذا يمد د ددارس
باس د ددتخدام أدوات التعلد د ددم التعد د دداوني ،كلم د ددا زاد اهتم د ددام أعض د دداء المجموع د ددة د ددي تحقي د ددأ أه د دددا
مجمد ددوعتهم ،زاد اهتمد ددام بعضد ددهم بد ددبعا ،ويتد ددرجم ذلد ددد مد ددن خد ددبل اسد ددتخدام طريقد ددة العصد د د
الد ددذهني ،د ددإدارة ال صد ددل الناجحد ددة تحد ددرص علد ددى إيجد دداد الت اعد ددل مد ددع الطد ددبب الد ددذي يد ددؤدي إلد ددى
المشد د دداركة اإليجابيد د ددة ،ويثيد د ددر د د ددي الحصد د ددة جد د ددوًا مد د ددن الحيويد د ددة والنشد د دداط ،وهد د ددو بد د دددوره يحمد د ددل
الط د ددبب عل د ددى احتد د درام معلمه د ددم وتقب د ددل إرش د دداداته ،يقوم د ددون بواجب د دداتهم التعليمي د ددة ،وحس د ددب م د ددا
يحقق د د دده أث د د ددر اس د د ددتخدام أس د د ددلوب ال د د ددتعلم التع د د دداوني د د ددي تط د د ددوير إدارة ال ص د د ددل ،وذل د د ددد بقصد د د ددد
الوصد ددول د ددي نهايد ددة المطد ددا

إلد ددى تحقيد ددأ ا هد دددا

التربويد ددة ،وذلد ددد با سد ددتعراا النظد ددري مد ددن

حيث تأصيل ا ساليب والمعايير التربوية التي يستند إليها م هوم التعلم التعاوني.
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ا لوور ا ث نل :ا خرائط ا لف هةلة
ؤلهة :
إن تنو الطرامأ وا ساليب وا ستراتيجيات ي عملية التعلم ناتجة عن ال روأ ال ردية
لدى المتعلمين ،إذ يذكر كل من سنجر ) (simgerوبوجر  (bucherوكوند )(koening
وسايندنتوب ) (siedntopأ نه
لعملية التعليم بطريقة واحدة ،لذا

توجد طريقة واحدة مثالية للتدريس وأن الطلبة
بد من استخدام طرأ وأساليب

يستجيبون

ستراتيجيات جديدة ي

التدريس تتناسب مع ميولهم ورغباتهم ،مما يجعل من المادة العلمية مادةً حيةً وشامقةً لهم.
الكاتب والجنابي)82 :2002 ،

ومن أمثلة ا ستراتيجيات التي شهدتها الساحة التربوية ي اآلونة ا خيرةح ا ستراتيجيات
التي تعتمد على الدور اإليجابي للمتعلمين ونشاطهم ي الربط وا ستنتاج ،والوصول إلى أحكام
وتطبيأ ما تعلموه ي حياتهم ،وتراعى مستوى نمو الطبب وحاجاتهم وميولهم وقدراتهم وخبراتهم
السابقة ،وهذه ا ستراتيجيات تؤثر تأثي ًار إيجابيًا على الطبب وتمكنهم من تعلم أكثر عمقا وأكثر
استدامة ،وهي استراتيجيات ما وراء المعر ة ،ويتكون ما وراء المعر ة من مجموعة من
ا ستراتيجيات الحديثة من أهمها التي استخدمتها الباحثة وهي استراتيجية خرامط الم اهيم).
واستخدمت استراتيجية خ ارمط الم اهيم ي المجال التربوي بوص ها استراتيجية تعليمية من
قبل نو اد وجوين  )Novak & Gowinمنذ أوامل الستينيات تحت اسم منظومة الم اهيم) أو
خرامط الم اهيم ) ،(Concept Mapsوهى عبارة عن أشكال تخطيطية تربط الم اهيم ببعضها
عن طريأ خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العبقة بين م هوم
وآخر .إبراهيم ومصط ى)444 :2014 ،
تعود طريقة الخرامط الم اهيمية ي جذورها إلى نظرية أوزوبل ي التعلم الل ظي ذي
المعنى ،حيث يعتقد أن دور المدرسة يتمثل ي تحديد المعلومات والمعار

المنظمة ،ودور

المعلم هو تمكين الطالب من إدراكها و هم معانيها وتمكينه من استخدامها وتوظي ها ،ولقد أوضح
أوزوبل أن التعلم ذا المعنى يتم إذا حاول المتعلم أن يربط المعلومات التي لديه ي بنيته
المعر ية ،بمعنى أنه يرتبط الم هوم والمعلومة الجديدة ي البنية المعر ية لل رد بالم اهيم
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والمعلومات الموجودة عبً بها ،إنه يتكون نتيجة هذا ا رتباط معر ة جديدة نتيجة للت اعل بين
التعلم السابأ والحالي ،حيث إن عملية ا رتباط واإلضا ة

تتم بطريقة إجبارية ،أما استذكار أو

استظهار المعلومات الجديدة قط يتم عن طريأ التعلم با ستقبال المبني على الح ظ و يتم
ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات التي لدى المتعلم .العطوي)8 :2011 ،
إن رسم خريطة الم هوم يوضح المعاني المتمثلة ي الم هوم على شكل شبكة م اهيمية
خطية أو مت رعة من الم اهيم التي تنتظم بها هرميا ،إذ يتقابل هذا الرسم الهرمي للم اهيم مع ما
ي بنية المتعلم المعر ية .إبراهيم ومصط ى)2 :2014 ،
ونظ ًار لما لخرامط الم اهيم من أهمية كبيرة وما تؤديه من دور مهم ي إثارة عقول الطلبة
والمشاركة ي عملية التعلم وكونها تمثل سلوكا ومهارة ينباي تعليمها للطبب ،قد اهتم الباحثان
بدراستها وا هتمام بها لما لها من اعلية ي زيادة مستوى التحصيل.
ب علددى كي يددة ارتبدداط الم هددوم باي دره مددن الم دداهيم ،كمددا أنهددا توضددح
تعددد خ درامط الم دداهيم دلددي ً
العبقات بين الم داهيم الرميسدة وال رعيدة وتوضدح أهدم ا كدار وتوضدح العبقدات ا قيدة والعموديدة
بين الم اهيم)Martin ,1990,Pp 85-86 .
لفهوم خرائط ا لف هةم:
عر ها عط اهلل  )2001بأنها :حعملية أو أداة تعمل على تنظيم ا كدار والمعداني وتوضدح
العبقد د د ددات بد د د ددين الم د د د دداهيم التد د د ددي تشد د د ددتمل عليهد د د ددا وحد د د دددة أو موضد د د ددو مد د د ددن المنهد د د دداج المقد د د ددرر
وتسد دداعد الخارط د ددة الم اهيمي د ددة الطال د ددب عل د ددى تنظ د دديم معر تد دده به د ددد

تعمي د ددأ هم د دده ل د ددتعلم ه د ددذه

الوحدةح .عطا اه)425 :2001 ،
عر هددا ا خط ةبـــ

 )2005بأنهددا حرسددوم تخطيطيددة ثناميددة البعددد تترتددب يهددا م دداهيم المددادة

الدرسددية ددي صددورة هرميددة بحيددث تتدددرج مددن الم دداهيم ا كثددر شددمولية ا قددل خصوصددية ددي قمددة
ا
الهرم إلى الم اهيم ا قل شمولية وا كثدر خصوصدية دي قاعددة الهدرم ،وتحداط هدذه الم داهيم بدأطر
ترتبط ببعضها باسم مكتوب عليها نو العبقةح .الخطايبة)311 :2005 ،
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وعر تهددا ا شــ رجل وا طــ ئل  )2007بأنهددا :حطريقددة مددن ط ارمددأ التدددريس يددتم مددن خبلهددا
تقديم مخططدات منظمدة علدى نحدو متسلسدل تندتظم يهدا الم داهيم مدن العدام إلدى الخداص ،إذ تدربط
بينهددا عبددارات أو كلمددات ربددط مناسددبة حتددى تكددون ك درة عامددة ذات معنددى عددن الموضددو المددراد
تقديمه للطالبات ضمن مادة دراسية محددةح .الشكرجي والطامي)228 :2007 ،
ويعر هددا عف نـــ

 )2002ح بأنهددا أداة بحددث تسددتخدم لتقيدديم أ كددار ومعتقدددات المعلمددين ددي

أثندداء الخدمددة حددول موضددوعات علميددة أو تربويددة معينددة ،وذلددد علددى شددكل منظومددات م اهيميددة
تعكس تمثيبت شبكية بين الم داهيم الخاصدة بالموضدو المطدروح ،وتقداس تلدد التمثديبت بتحويدل
البيانات المطروحة أو المدونة إلى بيانات كمية يمكن التعامل معها إحصاميًا كبداقي أدوات القيداس
ا خرىح .ع انة)3 :2002 ،
السابقة أنها تشترد ي ا سس وال كرة الرميسة

وترى الباحثة من خبل استعراا التعاري
والمضمون حول الخرامط الم اهيمية ،برغم اختب

صياغتها ،وؤعرف ا ب وث خرائط ا لف هةم

إجرائة فل هذا البحث على أنها :حعبارة عن رسوم ،أو خرامط ،توضح العبقات بين الم اهيم
المتضمنة ي أي ر من رو المعر ة ،وهى إما أن تكون أحادية ا بعاد تعطي تمثيبً أوليًا
للتنظيم الم اهيمي أو ثنامية ا بعاد توضح العبقات المتسلسلة بين الم اهيم ،ويتم ترتيبها بطريقة
هرمية متسلسلة متصلة ،بحيث يوضع الم هوم العام أو الشامل ي أعلى الخريطة ،ثم الم هوم
ال رعي بالتدريا ي المستويات الت صيلية مع مراعاة أن توضع الم اهيم ذات ا همية المتساوية
بجوار بعضها

ي مستوى واحد ،ويتم الربط بين الم اهيم بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات

توضح نو العبقة بينهاح.
الخرامط الم اهمية بوص ها طريقة تدريس :تقوم على تحديد الم اهيم وتصني ها بحسب
درجة تجريدها والعبقة يما بينها والتدرج بها حسب العموم والشمول وتصميمها لتحديد خطوط
الوصل وأدوات الربط ،كما تقوم على استكشا

المعر ة القبلية ،ومشاركة الطلبة ي رسم

الخريطة ،وعرا ا مثلة ،والتعزيز ،وتصحيح الطلبة ،وتقويم تعلم الم اهيم.
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بنة خرائط ا لف هةم:
تعددد سددمة الهرميددة ددي الخ درامط الم اهيميددة سددمة جوهريددة ددي الد لددة علددى جددودة الخريطددة
ومدى هم من أنتجهدا للم داهيم المكوندة لهدا ،وتعندي الهرميدة أن الم داهيم أو القضدايا ا كثدر شدمو ً
تددأتي ددي قمددر الخريطددة ،وتعلددو علددى الم دداهيم ا قددل شددمو ً وا كثددر خصوصددية ،ولكددن ددي الوقددت
ن سدده يجددب أن نعلددم أندده لدديس هندداد خريطددة م اهيميددة واحدددة صددحيحة لموضددو مددا ،وعليدده ددإن
موضددو الهرميددة يحدددد ددي ضددوء العبقددات التددي يبحظهددا كمعددد الخريطددة بددين الم دداهيم المسددتهد ة
بالتعلم ،وتدل الهرمية على تمايز الم اهيم واختب ها ،المعنى الذي لددينا لم هدوم مدا

يعتمدد قدط

علدى عدددد العبقدات ذات الصددلة التدي ندددركها ،بددل يعتمدد كددذلد علدى هرميددة هدذه العبقددات ضددمن
أطرنا الم اهيمية ي أبنيتنا العقلية .مصط ى)26 :2009 ،
إن تحديددد مسددتويات الهرميددة ددي الخريطددة يتطلددب ت كي د اًر معر ي داً نشددطاً و دداعبً ،يعمددل علددى

مكاملة الم داهيم علدى نح يدو س ي
دليم ،مدع أطدر مدن الم اهيميدة الموجدودة لدديهم ،ويقدود ذلدد إلدى الدتعلم
ذي المعنى ،وبناء الخريطة الم اهيمية يتطلب هذا النو من التكامل المناسب بين الم اهيم ويقود إليه.

ويتديح البنداء الهرمدي للخريطدة أن تنددما بعدد ذلددد مدع خدرامط مماثلدة دي خدرامط أعدم وأشددمل
لتحقي ددأ بني ددة م هومي ددة أكب ددر لموض ددو م ددا ،كم ددا أن التك ددوين الهرم ددي يت دديح بس ددهولة تقويمه ددا ،ن
مستويات خريطة الم هوم يمكن تمييزها بسهولة ،ومن ثَم يتمكن المعلم من تقدير مدى عمأ ال هدم
وتكامل البنية الم اهيمية لدى الطالب الذي بنى الخريطة.
وتشير بولتي  )Bolteإلى أنه من المناسب عدم تقييد الطبب ي بنداء خدرامط هرمدي علدى
نحددو دامددم ،بددل يجددب السددماح لهددم برسددم خدرامط تتصد

بالمرونددة وتتدديح لهددم رصددا لإلبدددا  ،ويؤيددد

نو دداد وج ددوين  )Gowinه ددذا التوج دده إذا ك ددان اله ددد

تحقي ددأ أغد دراا تعليمي ددة جزمي ددة تتطل ددب

صناعة خريطة مرنة ،بحيدث يبندي الطدبب خدرامط جديددة تبدرز عبقدات جديددة بدين الم داهيم ،مدع
مراعاة المحا ظة على العبقات ذات المعنى بينها .مصط ى)27 :2009 ،
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ل ون ت ا خرةط ا لف هةلة :
ي ضوء م هوم الخريطة الم اهيمية المذكور آن اً يمكن وص

مكونات الخريطة الم اهيمية بالتالي:

 -1الم هوم العام الرميس وهو بناء عقلي ينتا عن الص ات المشتركة المجتمعة لظداهرة أو تصدور
ذهني يكونه ال رد لألشياء ،ويمتاز هذا الم هوم بالشمول والسعة وقلة التخصيص.
 -2الم اهيم ا قل شمو ً ا كثر خصوصية من الم هوم العام.
 -3دوامر أو مربعات حول الم اهيم.
 -4وصبت عرضية بين الم اهيم وقد تكون ي صورة خطوط أو أسهم.
 -5كلمات ربط بين الم اهيم ،وتكتب علدى خطدوط الوصدبت ،وقدد تكدون هدذه الكلمدات حرو دًا أو
أ عددا ً أو شددبه جملددة مثددل :تصددن
على ....وهكذا.

إلددى ،تتكددون مددن ،مددن ،إلددى ،تضددم ،تقسددم علددى ،تحتددوي

 -6أحيانددا تضددم الخريطددة الم اهيميددة أمثلددة وهددي ا حددداث ،أو ا شددياء التددي تكعددد أمثل دةً للم دداهيم،
وغالب د د دًا مد د ددا تكد د ددون هد د ددذه ا مثلد د ددة أعبمدد د دًا ،و تح د د دداط ه د د ددذه ا مثل د د ددة ب د د دددوامر أو مربع د د ددات.
أبو الجديان)24 :2011 ،

خرةط ا لف هةم وعل ة ربط ا لع نل:
إن جانب التعلم الذي هو إنسداني علدى نح يدو متميدز ،وهدو المتمثدل دي قددرتنا الواضدحة علدى
اسددتخدام الرمددوز المكتوبددة والمنطوقددة والتددي تمثددل تنظيمد ي
دات معين د ًة ،ويمكننددا إدراكهددا بوضددوح عددن
طريدأ ا حددداث التددي تددور حولنددا ،ونددود أن نشدير إلددى أهميددة الجاندب العدداط ي ددي إدراد المعدداني
للم دداهيم ،ددإذا أدركنددا نسددبة الخطددأ ددي بعددا الم دداهيم السددابقة أدركنددا مدددى الجهددل بالمعلومددات
المتضمنة لتلد الم داهيم ،إن خريطدة الم داهيم يمكدن أن تعطيندا طريقدًا واضدحًا للمسدارات والممدرات
التددي ربمددا نتخددذها لدربط معدداني الم دداهيم بددالمحتوى المعر ددي ،وبعددد إتمددام مهمددة الددتعلم ددإن خ درامط
الم اهيم تزودنا بمخطط لما تم تعلمه ،إن التعلم الجيدد يمكدن أن يتحقدأ بسدهولة بالادة إذا اسدتطعنا
إدراج الم دداهيم الجديدددة ددي خريطددة الم دداهيم ومددن ثَدم ربطهددا بعبقددات ذات معنددى بالم دداهيم التددي
حوله ددا ،ويج ددب أن تك ددون خريط ددة الم دداهيم هرمي ددة التسلس ددل ،بمعن ددى أن توض ددح الم دداهيم ا كث ددر
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عموميد ددة د ددي قمد ددة الخريطد ددة المسد ددتوى ا ول) ،ثد ددم تتد دددرج الم د دداهيم إلد ددى أس د د ل الخريطد ددة بزيد ددادة
خصوصدديتها حتددى الوصددول إلددى ا مثلددة التددي تقددع عنددد قاعدددة الخريطددة ،إن بندداء المعر ددة الجديدددة
بمبحظاتنددا لألحدددث وا شددياء مددن خددبل الم دداهيم المتضددمنة ددي خبرتنددا المعر يددة السددابقة علددى
الددرغم مددن أندده باسددتطاعة الحيوانددات إدراد وتمييددز ا نتظددام ددي ا حددداث وا شددياء ،إ أن البشددر
ددرتهم علددى اكتشددا
متميددزون ددي قد ا

واسددتخدام الرمددوز أو اللاددة لتحديددد وتوصدديل ا نتظددام الددذي

يدركوندده ،وعددن طريددأ الثقا ددة التددي تددم بناؤه ددا قددديماً ،أن للمدددارس الدددور ال اعددل ددي تنميددة ه ددذه
الثقا ة .أبو جبلة)169 : 1999 ،
إن خريطة الم اهيم أداة لجعل المعاني والعبقة أكثر حسية وسهلة اإلدراد ،ويؤدي
ا جتهاد الشخصي والحدث دو اًر مهماً ي بناء الخرامط الم اهيمية ،لذلد يرى نو اد وجوين أن
عملية تخطيط الم هوم تشكل نشاطاً خبقًا يمكن أن يساعد على تطوير اإلبدا

لدى المعلم

والتلميذ .القدس الم توحة)549: 1994 ،
وقد تعكس خريطة الم هوم بعا ا خطاء التي يشكلها ال رد عن العبقات بين عناصر
الم هوم ،والتي خزنها ال رد ي بنامه المعر ي ي أثناء تعلمه ،وتظهر ا خطاء خبل مبحظة
الرابطة بين الم اهيم المعر ية ال رعية التي يضمها الم هوم الرميس ،لذا يجب على المعلمين أن
يقوموا بشرح الخرامط الخاطمة التي يتوصلون إليها ،وذلد من خبل إيضاح الم هوم والعبقات
الداخلية ،وأن يبينوا أهمية وضوح المعاني المشتركة الداخلية ي العبقات ضمن الم هوم.
قطامي)292 : 1998 ،
وا ترا واندرسي أن يدرس الطلبة كي

يتعلمون العلوم باستخدام الخرامط و أ الترتيب التالي:

سوالً :المبادئ ا ساسية للتعلم ال وقي والمعر ة ال وقية.
ث نة ً :خرامط الدامرة الم اهيمية.
ث ث ً :الخرامط الم اهيمية .
رابع ً :الخرامط المخروطية .
خ لأل ً :خرامط الموضوعات الخاصة.
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وا ترا نو اد وجوين أن التعلم ال اعل ذا المعنى يتم عندما يكون الطالب قاد ًار على الربط
بين الم اهيم التي اكتسبها وبين المخطط الم اهيمي البنية الم اهيمية) الموجود لديه ،وأن التنظيم
الم اهيمي لمعر ته السابقة يمكن اكتشا ه وكش

ما به من أخطاء م اهيمية وم اهيم بديلة ،وسوء

هم باستخدام أدوات المعر ة وأ معر ية كخرامط الدامرة الم اهيمية التي تستخدم كأداة
تشخيصية ،وتقييمية ،وتعليمية .أبو الجديان)23 :2011 ،
سهلة خرائط ا لف هةم:
وا صط اء لدى الطبب ،وهذا جانب تربوي مهم ومطلب عصري تلح

 -1تنمي قدرات التصني

عليه كثير من وجوه حياتنا المعاصرة الحديثة ،إنها تجعل الطالب ي موضع المستقريء

المستنتا والمصن

معًا.

 -2إنها طريقة تعلم أكثر منها طريقة تعليم.
 -3إنها تعلم الطالب كي

تتكون الم اهيم ،ثم كي

تتكون من هذه الم اهيم المكتسبة سابقًا

سمات تشأ طريقها إلى تحليل م اهيم جديدة ،وهذا كله يعني أن خريطة الم اهيم تعلمنا

توظي

الم اهيم واختصار الجهد والوقت بتوظي

م اهيم سابقة.

 -4التمثيل ا مثل للمادة ،ولكن الحقامأ والمعلومات مصن ة مترابطة بعبقة السبب بالمسبب
بعيدة عن شحن الذاكرة البشرية وارهاقها.

 -5تقلل القلأ عند المتعلمين وتاير اتجاهاتهم نحو الم اهيم الصعبة .العطوي)11 :2011 ،

 -6تسمح للمتعلمين بالتعبير عن العبقات ا بتكارية التي تساعدهم على الت كير ا بتكاري
وتصحيح الم اهيم الخاطمة لديهم.

 -7إعداد المتعلم خريطة الم اهيم لموضو ما تجعله يربط ا كار الجديدة با كار القديمة لديه
بصورة نشطة ،ومن ثَم يتالب على التعلم بالح ظ.
 -8تساعد المتعلم على هم وتعلم أ ضل ،حيث إنها توضح بنية المادة المتعلمة.

 -9تساعد على جعل المعر ة منظمة تنظيماً هرمياً ،ومن ثَم مساعدة المتعلم على استخدام
المعلومات الموجودة لديه.

 -10تزودنا بتلخيص تخطيطي لما تم تعلمه .الشمري)287 :2012 ،

ومنه تستخلص الباحثة أن أهمية الخرامط الم اهيمية تكمن ي إعادة تشكيل البنية المعر ية
للطالب من خبل ربط ا كار الجديدة با كار القديمة الموجودة ي المخزون المعر ي لديه

باإلضا ة حت اظ الطالب بصور دهنية عن الم اهيم التي يتعلمها مما يساعد ي تنشيط الذاكرة.
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سل فةل ةخص ا لع م فؤ و سهلةؤه

ؤ ل:

 -1تساعد المدرس ي التخطيط للدرس ،واخراجه بصورة منظمة مرتبة.
 -2تساعد المدرس ي شد انتباه المتعلمين للدرس والمدرس.
 -3تساعد المدرس ي تنظيم تتابع خطوات الدرس.

 -4يمكن استخدامها كمنظم متقدم قبل الدخول ي الدرس ،ويمكن استخدامها ي أثناء
الشرح ،وكذلد يمكن استخدامها ي نهاية الدرس كخبصة للدرس.

 -5تساعد المدرس على تقويم تقدم الطلبة ي عملية التعلم.

 -6تسهم ي تنمية روح التعاون والت اعل بين الطلبة والمدرس.
 -7تعد أداة اتصال جيدة بين المدرس والطلبة.

 -8تمكن المدرس من قياس مدى تطور الم اهيم لدى الطلبة ،ومستوى تايرها.
 -9تعد مدخبً تدريسياً ذا معنى .أبو الجديان)24 :2011 ،
لب ئ األؤخ ام خرائط ا لف هةم:
إن استخدام الخرامط الم اهيمية على ي
نحو اعل يترتب عليه أن يأخذ المعلمون ي الحسبان
مجموعة من ا مور:

 -1تدريب الطبب على الخرامط واعطاؤهم مدةً زمنية محددة مناسبة للتدريب قبل استخدام
الخريطة ي التعلم ذي المعنى ،وذلد حسب العمر والقدرات.
ب
 -2يجب أن يبدأ المعلمون بموضوعات بسيطة ،وليس بالضرورة أن يكون الموضو متص ً
بالمادة ،حيث يمكن استخدام عدد بسيط من الم اهيم للبدء بالشرح والتوضيح.

 -3العمل من خبل ا مثلة والنماذج مع كل الطلبة ي الص  ،أو مع مجموعات صايرة،
كما أن التعري

بالخريطة ضروري ،نه يساعد على تسهيل الثقة وتطويرها.

 -4أهمية الت كير ي جميع الروابط الممكنة ،مع ا خذ ي الحسبان طبيعة هذه الروابط.

 -5يجب أن يعر الطبب بأنه

يوجد جواب صحيح واحد وأن هناد أكثر من كلمة ربط.

 -6من المهم تذكر أن لبختيار ا ولي للكلمات تأثي اًر ي أداء المتعلم ،ويمكن أن يحد من
مستوى التحصيل ،وذلد عند بناء الخرامط القبلية المعتمدة.

 -7استخدام ا سهم المحددة ا تجاه مهم ي وص

العطوي ،)15 :2011 ،أبو الجديان)21 :2011 ،

القضية أو الموضو وبناء الم هوم.

ومنه تستخلص الباحثة أن الخريطة الم اهيمية يمكن أن تؤدي دو اًر مهماً ي تنظيم عملية
التعليم والتعلم ،وذلد عن طريأ ترتيب وتنظيم محتوى المنها الدراسي تنظيمًا واضحًا ،حيث
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يبرز دور الخرامط ي إيجاد الطريقة المناسبة التي توضح السبسل الت اربطية بين الم اهيم مما
يسهل على الطلبة استيعاب المناها الدراسية ،وتحقيأ تعلم اعل.
خ

ئص خرائط ا لف هةم:

يمكن عرا الخصامص التالية للخريطة الم اهيمية الجيدة:
هرلة ولنظل :
ينباي أن تكون الم اهيم ا عم وا شمل ي قمة الخريطة وتندرج تحتها الم اهيم ا كثر
خصوصية وا قل شمولية ،حيث من المعرو

أن التعلم ذا المعنى يسير بيسر وسهولة ،ويكون

أكثر ثباتاً عندما توضع الم اهيم الجديدة أو معاني الم هوم تحت م اهيم أوسع وأشمل.
لؤرابط ولفألرة:
تعد كلمات وخطوط وأسهم الربط بين الم اهيم جانباً أساسياً ،ويؤخذ ي الحسبان أنه يمكن
أن يكون هناد أكثر من طريقة ربط صحيحة ،االباً ما توجد أكثر من طريقة تكون كلها
صحيحة بالتساوي ي ربط الم اهيم ،ولكن لكل طريقة إيحاء مختل  ،وتو ر كلمات وخطوط أو
أسهم الربط مبحظة دقيقة لظبل المعنى التي يمتلكها الطالب بالنسبة للم اهيم المتضمنة ي
خريطته ،وتسهم ي الكش

عن التنظيم المعر ي لدى المتعلم.

ؤ لة :
تعد النظرة التكاملية ي بناء الخريطة الم اهيمية ركناً مهماً ترتكز عليه لس ة وظي ة هذه
الخريطة ،ذلد أن هذه النظرة التكاملية هي التي تستجلي عمأ أو سطحية ال هم لدى المتعلم،
ومن خبلها يمكن اكتشا

العبقات الخطأ التي كونها المتعلم عن المعر ة ،ومن جهة أخرى يعد

الوصول إلى صورة تكاملية من نسا المتعلم جهداً إبداعياً يمكن توظي ه ي تحسين التعلم وتعميقه.
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لف هةلة :
لقد عر ت الم اهيم بأنها نتاجات عمليات العلم وهي لبناته التي يبنى منها ،وهي أساس
المعر ة التي يطبقها التكنولوجيون ،وهي نتاجات تربوية مرغوبة للعديد من التربويين وأهل العلم،
وهي مهمة نها اللبنات التي تبنى منها المعر ة العلمية وهي نسيا العلم وأداة بيد مالكها تؤهله
لمواكبة التقدم العلمي المستقبلي ،وأن تطوير بناء م اهيمي لدى ال رد ضروري لمساعدته ي إدارة
كميات المعلومات التي لديه والت كير ي العبقات التي بينها ،مما سيو ر له رضيات عديدة
ختيارها .مصط ى)28:2009 ،
األؤخ ال ت خرائط ا لف هةم :
تستخدم خرامط الم اهيم ي مجا ت متعددة ،الشربيني والطنطاوي 2001م) وزيتون
2002م) ومصط ى 2001م) كما جاء ي الشمري  )2012وغيره منها:
 -1تستخدم أداة منهجية ي تخطيط وتنظيم أي محتوى أي منها دراسي مما يزيد من هم
المتعلمين وتقدمهم ،حيث يتم تنظيم المعر ة المتضمنة ي محتوى المنها الدراسي من خبل
استخراج الم اهيم من النص الدراسي وترتيبها و قا لدرجة شموليتها وعموميتها ،عند القمة
تقع الم اهيم العامة ثم تتدرج الم اهيم ،ومن ثَم يكون المنها مترابطا ومتكامب بالنسبة
للمعلمين ،ويمكن استخدام خرامط الم اهيم أيضًا إلعطاء كرة كلية عن المناها ي الص و
المختل ة على ي
نحو تتابعي بداية من الحضانة وحتى الص

الثالث الثانوي.

 -2تستخدم أداة تعليمية لتوضي ح العبقات الهرمية بين الم اهيم المتضمنة ي الموضو أو ي
وحدة أو ي مقرر دراسي ويمكن استخدامها بوص ها أداةً للتدريس تساعد المتعلمين على
ربط الم اهيم الجديدة بالم اهيم القبلية ،كما أنها تساعد على توضيح وابراز ا كار التي يتم

تعلمها ويتم التركيز عليها ي المناقشة بين المعلم والمتعلمين ،على أن يشارد المتعلمون ي
بناء خرامط الم اهيم ،حيث يقومون باختبار الم اهيم وترتيبها مما يساعد على الدقة ي
الت كير وزيادة ال هم ،هي تساعد المعلم على توليد ا كار عند المتعلمين وتوصياتها و
سيما ا كار المعقدة.
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 -3تس دتخدم أداة تقويميددة حيددث تسددتخدم ددي تشددخيص وتقددويم تعلددم الطددبب للموضددو أو الدددرس
ال ددذي تعلم ددوه ب ددد ً م ددن ا ختب ددارات التقليدي ددة المكتوب ددة ،باس ددتخدامها يمك ددن تق ددويم م دددى تعل ددم
الطال د د د ددب للم ه د د د ددوم والق د د د دددرة عل د د د ددى رب د د د ددط الم د د د دداهيم م د د د ددع بعض د د د ددها د د د ددي ش د د د ددكل هرم د د د ددي.
الشمري)289-288 :2012 ،
خطوات بن

خرائط ا لف هةم:

يورد الباحثون أربع خطوات لبناء خرامط الم اهيم ،وهي على النحو التالي:
ا خطوة ا و  :عند بناء خرامط الم اهيم ،هي اختيار الموضو المراد عمل خريطة م اهيم له،
ب.
وهذا الموضو يمكن أن يكون ص حة ،أو درسًا ،أو ص ً
ا خطوة ا ث نة  :هي تحليل مضمون الموضو الدراسي أو الوحدة المختارة ،وذلد بهد

تعر

الم اهيم الكبرى والمبادئ والقواعد التي يجب التعامل معها.
ا خطوة ا ث ث  :وهي ترتيب الم اهيم إلرساء خريطة الم اهيم كما يلي:
أ -ترتيب الم اهيم ا كثر عمومية ي قمة الخريطة ثم الم اهيم ا قل عمومية ،الم اهيم
الخاصة ،أي توضح الم اهيم المجردة أو ا كثر تجريداً ي قعر الخريطة ،ويوضع تحتها
ا قل تجريدًا ،الم اهيم المحسوسة ،بمعنى أن المحور الرأسي للخريطة يوضح تدريا
الم اهيم حسب نوعيتها.
ب -توضع الم اهيم على الدرجة ن سها من العمومية أو الخصوصية أو على الدرجة ن سها من
التجريد على الخط ن سه أ قياً ،والم اهيم التي لها عبقة ببعضها بالقرب من بعضها.
ت -توضع ا مثلة أس ل الخريطة ي نهاية كل ر من الخريطة ،وهذه ا مثلة توضح الم هوم
الرأسي ،ا مثلة تدعم الخريطة.
ا خطوة ا رابع  :إقامة الروابط بين الم اهيم وتسمية هذه الخطوة بطريقة توضح ا كار ،الخريطدة
الكامل ددة توض ددح العبق ددات ب ددين ا جد دزاء المهم ددة للم دداهيم وتوص دديل ه ددذا ال ه ددم ب اعلي ددة ل خد درين،
وبددذلد يمكددن ق دراءة كددل ددر مددن الخريطددة مددن القمددة إلددى ا س د ل ،ويجددب وضددع سددهم ددي خ ددط
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الد د د د دربط حت د د د ددى يوض د د د ددح أن ا ك د د د ددار ليس د د د ددت ذات اتج د د د دداهين .العط د د د ددوي،)15-14 :2011 ،
جمعة وآخرون)520 :2009 ،
ي حين يرى مقابلة و بحات  )2010الخطوات كالتالي:
خطوات ا خرائط ا لف هةلة  :بعد تحديد الدرس المراد شرحه ،وتحليل محتواه ،وتحديد ا هدا
المتوقع تحقيقها لدى الطلبة ،واعداد خارطة الم اهيم ،يعرا الدرس و ًقا للمراحل التالية:
 -1استكشا

المعر ة القبلية لدى الطلبة.

 -2المعر ة الحالية عرا الموضو ) ،وتتضمن النقاط التالية:
 يعلن المعلم عن اسم الم هوم الرميس ،ويعرا اللوحة التي اشتملت على الم اهيمموضو الدراسة.

 يقوم المعلم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات ،واختيار اسم المجموعة من الدرس الجديدكمجموعة الم رد ومجموعة المثنى  ...إل .

 -3يضع المعلم تعري ا للم اهيم.

 -4يعرا المعلم م اهيم الدرس الحالي و أ تسلسل هرمي من الم اهيم ا كثر شمولية إلى
الم اهيم ا قل شمولية ،من دون استخدام أدوات ربط بين هذه الم اهيم بالقول :سنقوم بدراسة
الم اهيم اآلتية و أ المخطط المعروا أمامكم على الوسيلة الكرتونية ،و ي أثناء عرا
الدرس سنكون قادرين على ربط هذه الم اهيم مع بعضها بوضع كلمات وأدوات ربط مناسبة،

كما تعلمنا ي أثناء التدريب على رسم خارطة الم هوم سابقاً.

 -5يطلب المعلم رسم الخارطة الم اهيمية على ي
نحو تعاوني ،وبعد مبحظة أعمالهم ومناقشتهم
يها يعرا الخارطة الم اهيمية التي أعدها سل ًا.

 -6يعرا المعلم مجموعة من ا مثلة والبأمثلة على الموضو  ،بحيث تكون أزواجًا متقابلة،

ومتدرجة من السهل إلى الصعب و ي أثناء العرا يخبر المعلم الطلبة عن المثال أنه مثال

على الم هوم والبمثال بأنه

مثال على الموضو مع تقديم التسويغ لذلد.

 -7يوجه المعلم ا سملة حول الدرس ،ويقوم بالتعزيز المناسب ،والتاذية الراجعة.

 -8تقويم تعلم الم اهيم ،واستنتاج القاعدة ،وكتابتها على السبورة من خبل الخريطة الم اهيمية،
وتكلي

الطلبة برسم الخريطة على د اترهم.

 -9الواجب البيتي :حل التمرينات ،وتكلي

الطلبة بتحضير درس جديد ،واعداد خريطة م اهيمية

له .مقابلة و بحات)572 :2010 ،
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األؤخ ام ا خرائط ا لف هةلة فل ا ؤ وةم:
تكعد الخرامط الم اهيمية من أدوات التقويم الحديثة لتدريس العلوم لذلد يمكن استخدامها
لتطوير براما التقويم ي تدريس العلوم والرياضيات ،و يما يأتي أوضح كي يمكن استخدام

خريطة الم اهيم بوص ها أداة تقويم:
 -1يكل

المعلم التبميذ بعمل خرامط م اهيمية بعد ا نتهاء من الدرس أو من تدريس وحدة ي

مادة العلوم ،ويقوم المعلم تلد الخرامط من حيث تدرج انتقال التبميذ من الم اهيم العامة إلى

الم اهيم الخاصة  ،كما يبحظ المعلم صحة العبقات بين الم اهيم.

 -2يمكن أن يقدم التبميذ مجموعة من الم اهيم الواردة ي الدرس ،ثم يكل

التبميذ بعمل

خريطة م اهيم لتلد المجموعة ،كما يمكن أن يطلب منهم توضيح الم اهيم وت سير العبقات

التي استخدمها التبميذ .الهويدي)310: 2005 ،
ؤ ةم ا لخطط ت ا لف هةلة

طب :

إن تقديم الم هوم عملية تعليمية ذات مستوى ي
عال من الخبرات التي يمكن أن يكتسبها

المتعلم ،ذلد

ن الطلبة يتطورون عبر مراحل نمامية معر ية وهذه المراحل لها خصامص،

وتتحدد المرحلة الم اهيمية لدى الطالب بالمرحلة النمامية التي يمر بها ،لذلد يقدم الم هوم

بمستويات وتتحدد هذه المستويات لكي تبمم المرحلة النمامية المحددة ،لذلد تقدم المخططات

الم اهيمية لألط ال بأسلوب يختل

عنها لدى الطلبة ي المرحلة ا ساسية والثانوية.

وعلى ي
نحو عام يقدم الم هوم على صورة مجموعة من ا نشطة التعليمية والتي تتطور ي

الذاكرة ،وأبسط تسلسل يقدم يه المخطط الم اهيمي هو تقديمه مبتدماً بتحديد الم هوم الذي يراد

تعلمه ،كا شياء ،ا حداث ،والتسلسبت ،بطريقة مباشرة .قطامي وقطامي،)253: 2001 ،
أبو الجديان)30 :2011 ،

ؤ نةف ا خرائط ا لف هةلة :
تم ا عتماد على عنصرين أساسين ي تصني
سو ًال -:وألب طرة

ؤ ةله

الخرامط الم اهيمية الخطايبة:)315 :2005 ،

طالب ،وةث ؤ نف إ

سربع سنواع:

 -1خرةط ا لف هةم ف ط :حيث يعطى الطالب خريطة م اهيمية ناقصة بها م اهيم قط
وتكون خالية من ا سهم وكلمات الربط ويطلب من المتعلم رسم ا سهم التي تربط بين
كل م هومين وكتابة كلمات الربط عليها.
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 -2خرةط ا ربط ف ط :حيث يعطى الطالب خريطة م اهيمية ناقصة بها اسم او كلمات
الربط و راغات خاصة بالم اهيم ويطلب من الطبب كتابة الم اهيم المناسبة ي ال راغ.
 -3خرةط افؤراضة  :و يها يعطى الطبب قاممة بالم اهيم وكلمات الربط وخريطة م اهيم
ناقصة ويطلب منهم إكمال الخريطة بما يناسبها من الم اهيم وكلمات الربط.
 -4ا خرةط ا لفؤوو  :ويقوم يها الطالب ببناء خريطة م اهيمية لموضو ما دون التقيد
بقاممة محددة من الم اهيم أو بنص من الكتاب أو بمرجع معين.
ث نة ً -:ؤ نف خرائط ا لف هةم وألب سش ه إ

ع ة سنواع:

 -1خرائط ا لف هةم ا هرلة  :وهي نو من خرامط الم اهيم يتم يها ترتيب الم اهيم ي صورة
هرمية ،حيث تتدرج من الم اهيم ا كثر شمولية وا قل خصوصية ي قمة الهرم إلى الم اهيم
ا قل شمولية وأكثر خصوصية ي قاعدة الهرم ،وهو ما تم استخدامه ي هذه الدراسة.

 -2خرائط ا لف هةم ا لجلع  :و يها يتم وضع الم هوم العام ي منص

الخريطة يليه بعد

ذلد الم اهيم ا قل عمومية وهكذا حتى يتم بناء الخريطة.
 -3خرائط ا لف هةم ا لؤأل أل  :التي يتم يها وضع الم اهيم على ي
نحوم متسلسل عندما
نتكلم عن ا شياء التي مرت بها عمليات متسلسلة.
 -4ا شب

ا عن بوؤة  :وهي تصور ووص

بين ا كار ي حقل المحتوى المعر ي.

العطوي.)13 :2011 ،
ؤع ةب ع

ا لوور ا ث نل (ا خرائط ا لف هةلة ):

إن المخططات والخرامط الذهنية هي من ا دوات ال اعلة ي تمثيل المعر ة والبناء عليها،
هي أدوات مهمة لجعل التعلم المخ ي عادة مرمياً ومشاهداً سواء للشخص ن سه أو ل خرين،
وهي وسامل للت كير الناقد واإلبداعي ،وتساعد ي تحقيأ التعلم ذي المعنى ،وهو التعلم الحقيقي
الذي نرشده نمطاً من أنماط التعلم المدرسي ،والمخططات ترس

لدى المتعلم منهجاً للت كير

المنظم الذي يتواءم مع طبيعة الدماغ ،هي تقنية تصويرية تحاكي الطريقة التي يعمل بها الدماغ
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البشري وحسب بيولوجية عمله ،باإلضا ة لذلد ،تح ز الخرامط الم اهيمية الشخص على استخدام
وتوظي

صي الدماغ ا يمن وا يسر مما ير ع من ك اءة التعلم ،عملية ا نشاال بتصميم

خريطة ما يستلزم استخدام وظام

النص

ا يسر من الدماغ المسؤول عن تعلم الكلمات

وا رقام والكتابة والمنطأ والتحليل وتستلزم ي الوقت ذاته استخدام وظام

النص

ا يمن

المسؤول عن الصور وا لوان وال نون والتخيل وأبعاد المكان والمشاعر ،ومن ناحية أخرى تنسجم
خرامط الم اهيم مع النظرية البنامية  )Constructivismي التعلم ،حيث يبني المتعلم نسخته
الخاصة به من المعر ة ،خريطة الم اهيم من الناحية النظرية تعبير عن اإلطار المعر ي لل رد
محتوى وتنظيمًا ،أي تمثل أو تعبر عن البنية المعر ية لل رد من حيث مكوناتها وما بين هذه
المكونات من عبقات ،وبعا الدراسات على الذاكرة أشارت إلى أن تطوير صور ذهنية
للمعلومات الل ظية يؤدي إلى مستويات أ ضل للتذكر،

سيما أن  ٪ 40من الناس يصن ون

بوص هم متعلمين بصريين ،لذا يتعلم الناس أ ضل عندما تقدم لهم المعلومات والم اهيم على
ي
نحو مرمي أو بصري.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 ا لوور ا ون :دراسات متعلقة بالتعلم التعاوني.
 ا لوور ا ث نل :دراسات متعلقة بالخرامط الم اهيمية.
 ا لوور ا ث ث :دراسات متعلقة ببقاء أثر التعلم.

اف ناث ث

ا راأل ت ا أل ب
تمهيد:
بعد ا طب

على ا دب التربوي

هم الدراسات السابقة التي تناولت متايرات الدراسة،

قامت الباحثة بتقسيم الدراسات إلى ثبثة محاور أساسية ،التعلم التعاوني  ،والخرامط الم اهيمية،
وبقاء أثر التعلم  ،وقد تم تصني ها من ا حدث إلى ا قدم على النحو التالي:

ا لوور ا ون :راأل ت لؤع

ب ؤع م ا ؤع ونل

سوالً :ا راأل ت ا عربة وا جنبة :
 -1راأل ( ا عؤوم وآخرو :)2016 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أثر استخدام التعلم التعاوني ي تحصيل الطلبة دوي

صعوبات التعلم ي الرياضيات ،وتكونت عينة الدراسة من  )40طالباً وطالبة تم

اختيارهم قصدياً ،اعتمدت الدراسة على المنها شبه التجريبي ،قسموا بطريقة عشوامية
إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،وأخرى
ضابطة تدرس بالطريقة ا عتيادية ،ولتحقيأ أهدا
ي مستويات

البحث تم إعداد اختبار تحصيلي

التذ كر ،ال هم ،التطبيأ) ،وتم التحقأ من صدأ ا داة وثباتها ،تم

استخدام اختبار حتح كأسلوب إحصامي ،وأشارت النتاما إلى وجود روأ ذات د لة
إحصامية

ثر التعلم التعاوني ي تحسين تحصيل الطبب دوي صعوبات التعلم ي

الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة ،وعدم روأ ذات

د لة إحصامية ثر التعلم التعاوني ي تحسين تحصيل الطبب تعزى لمتاير الجنس.

 -2راأل ( ا طراون :)2012 ،
هد ت الدراسة إلى الكش

عن أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني مقارنة بالطريقة التقليدية

على التحصيل ي مادة الرياضيات وا تجاه نحوها لطالبات الص

الثامن ا ساسي ،وتكونت

عينة الدراسة من  )44طالب ًة من طالبات مدرسة حخولة بنت ا زورح ا ساسية ي لواء المزار
الجنوبي قسمت العينة إلى شعبتين :إحدى الشعب درست بطريقة التعلم التعاوني  )22طالبةً،
والشعبة ا خرى درست بالطريقة التقليدية  )22طالب ًة.
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تم استخدام المنها التجريبي ي هذه الدراسة باإلضا ة للتأكد من صدأ وثبات ا ختبار،
وقد استخدمت ي هذه الدراسة أداتين :ا ولى اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة مكون من
ِ )20قرة ،والثانية مقياس آيكن لبتجاهات ،استكخدم اختبار حتح من ا ساليب اإلحصامية ،وقد
أظهرت نتاما الدراسة وجود أثر ذي د ل ية إحصامي ية لطريقة التدريس ي التحصيل لصالح طريقة
التعلم التعاوني ،ووجود أثر ذي د لة إحصامية لطريقة التدريس التي تستخدم التعلم التعاوني،
ووجود أثر ذي د ل ية إحصامي ية ي اتجاهات الطالبات ولصالح طريقة التعلم التعاوني.
 -3راأل (ا ع ون:)2012 ،
هد ت هذه الدراسة لمعر ة أثر توظي

بعا استراتيجيات التعلم النشط مسرحة المنها –

ا لعاب التعليمية – التعليم التعاوني) ي تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات
الص

الرابع ا ساسي ي محا ظة غزة ،وقد استكخدم المنها شبه التجريبي ،وتكونت عينة

الدراسة من  )78طالب ًة من مدرسة غزة ا بتدامية أ) وقسمت العينة إلى مجموعتين :مجموعة
تجريبية ومجموعة ضابطة وقد استخدمت عدة أدوات منها:

تحليل لمحتوى الموضوعات الد ارسية ستخبص مهارات حل المسألة الرياضية – اختبار
مهارات حل المسألة الرياضية وتم تطبيقه قبلياً وبعدياً ،باإلضا ة إلعداد دليل المعلم باستخدام
بعا است ارتيجيات التعلم النشط ،واستكخدمت من ا ساليب اإلحصامية اختبار حتح لل روأ بين
متوسطي عينتين مستقلتين التجريبية والضابطة) ومتوسطي عينتين مرتبطتين

التطبيقين القبلي

والبعدي) ،ومعامل مربع إيتا للتحقأ من أثر استراتيجيات التعلم النشط ي اكتساب بعا
المهارات الرياضية لدى طالبات الص
كبيرة

الرابع ا ساسي ،ولقد أظهرت نتاما الدراسة وجود اعلية

ستراتيجيات التعلم النشط ي تنمية المهارات الرياضية لدى طالبات الص

الرابع

ا ساسي ،ووجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى د لة ) )0,05≤ αبين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ي التطبيأ البعدي.
وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى دالة ) )0,05≤ αبين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية ي التطبيأ القبلي والبعدي ختبار المهارات الرياضية.
ي ضوء ما تم التوصل إليه من نتاما الدراسة توصي الد ارسة بتدريب الطلبة بالمرحلة
ا ساسية على استراتيجيات التعلم النشط لتنمية تحصيلهم الدراسي ،كما توصي باستخدام تلد
ا ستراتيجيات ي تن يذ ا نشطة البيتية.
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 -4راأل (ل ار :)2012 ،
هد ت هذه الدراسة لمعر ة أثر استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني على تحصيل تبميذ
السنة الرابعة متوسط المتأخرين دراسيًا ي مادة الرياضيات وعلى ميولهم نحو مادة الرياضيات،
وقد تم اختيار مدرستين للتعليم المتوسط تقعان ي منطقة ري ية ،ومت اوتتين من حيث عدد
التبميذ ،وا واج التربوية ،والتأخير التربوي واإلداري ،كعينة تجريبية نظ ار ستخدامه المنها
التجريبي ،حيث كانت إحدى المدرستين تمثل المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام استراتيجية
التعلم التعاوني ،بينما مثلت المدرسة ا خرى المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة ا عتيادية.
اختبار تحصيليا ،كما تم استخدام اختبار
ا
وقد تم التأكد من صدأ وثبات ا ختبار ،وقد استكخدم
حتح ومعادلة كوجين لقياس حجم التأثير للمعالجات اإلحصامية.
وقد أظهرت نتاما الدراسة التجريبية وجود روأ ذات د لة إحصامية ،بين متوسطات
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ي التطبيأ البعدي لبختبار التحصيلي لمادة
الرياضيات لصالح المجوعة التجريبية ،التي تستخدم استراتيجية التعلم التعاوني ،كما أظهرت
النتاما وجود روأ ذات د لة إحصامية ي ميول تبميذ سنة رابعة متوسط

ي الرياضيات

لصالح المجموعة التجريبية.
 -5راأل (ةوة :)2009 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة اعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ي تحصيل
طالبات الص

السابع ا ساسي ي الرياضيات ،واتجاهاتهم نحوها ،ي المدارس الحكومية ي

مديرية التربية والتعليم ي طولكرم ،ي ال صل الدراسي ا ول 2011 2010م) من خبل
اإلجابة عن السؤال التالي:
هل هناد روأ ذات د لة إحصامية بين تحصيل الطالبات ي وحدة ا عداد الصحيحة
ي اختبار القياس البعدي الدرجة الكلية ،عمليتا الجمع والطرح ،عمليتا الضرب والقسمة،
خصامص ا عداد ،المجموعات).
و روأ ي مقياس ا تجاهات نحو الرياضيات يمكن عزوه إلى استراتيجية التدريس.
ولإلجابة عن أسملة الدراسة واختبار رضياتها تم اختيار المنها التجريبي ،حيث طبقت الدراسة
على عينة الدراسة المؤل ة من  )136طالبة من طالبات الص
مدرستين بطريقة قصدية لتحقيأ أهدا

السابع ا ساسي ،حيث تم اختيار

الد ارسة وهما مدرستا إناث ،بواقع شعبتين ي كل مدرسة
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كوزعت الشعبتان عشوامياً ي كل مدرسة بطريقة القرعة ا وراأ المالقة) شعبة واحدة تجريبية
والشعبة ا خرى ضابطة ،حيث درست شعبتا المجموعة التجريبية على برناما تدريبي و أ
استراتيجية التعلم التعاوني ،أما الشعبتان ي المجموعة الضابطة قد درستا المحتوى الرياضي
بالطريقة التقليدية المعتادة حسب اتبا الكتاب المدرسي.
اختبار تحصيليًا ومقياسًا لبتجاه كأدوات
ًا
تم التأكد من تكا ؤ المجموعتين التجريبيتين ،واستكخدم

للدراسة ،كما استكخدم اختبار حتح وتحليل التباين لقياس ا تجاه ،وقد أظهرت نتاما الدراسة وجود
أثر ذي د لة إحصامية لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.

و ي ضوء النتاما السابقة أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول اعلية
استخدام استراتيجية التعل م التعاوني ي مجا ت أخرى مثل انتقال أثر التعلم ،ا كتشا  ،حل
المشكبت ،ا حت اظ بالتعلم لمدة طويلة.
 -6راأل (لرش :)2009 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام طريقتي التعلم التعاوني وا كتشا

الموجه ي تدريس

الرياضيات على بقاء أثر التعلم وتنمية بعا مهارات حل المشكبت لدى تبميذ الص

الثامن

من مرحلة التعليم ا ساسي.
تكونت عينة البحث من تبميذ الص

الثامن موزعين على عينتين تجريبيتين :المجموعة ا ولى

تدرس بطريقة التعلم التعاوني والمجموعة الثانية تدرس بطريقة ا كتشا

الموجه ،باإلضا ة

اختبار
لمجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية ،تم اتبا المنها شبه التجريبي وقد استكخدم
اً
تحصيلياً ،ي وحدتي ا عداد النسبية والمقادير الجبرية لقياس بقاء أثر التعلم واختبار تحصيلي
لبعا مهارات حل المشكبت ،واستكخدم اختبار حتح للمعالجات اإلحصامية وقد تم التأكد من

صدأ وثبات ا ختبار.

ومن أهم النتاما التي توصلت إليها الدراسة ت وأ تبميذ المجموعة التجريبية ا ولى التي تدرس
باستراتيجية التعلم التعاوني ،ب ارأ دال إحصاميًا على تبميذ المجموعة الضابطة ،وذلد ي
ا ختبار البعدي لقياس بقاء أثر التعلم ،باإلضا ة لت وأ تبميذ المجموعة التجريبية الثانية التي
تدرس باستراتيجية ا كتشا

الموجه ،ب ارأ دال إحصاميًا على تبميذ المجموعة الضابطة،

باإلضا ة لعدم وجود روأ دالة إحصاميًا بين تبميذ المجموعة التجريبية ا ولى التي تدرس
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باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،وبين المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام
استراتيجية ا كتشا
-7

الموجه.

راأل (ف ة :)2008 ،

هد ت الدراسة إلى تعر

أثر طريقة التعلم التعاوني وطريقة التعلم التنا سي على التحصيل

ا لدراسي لطلبة الص ين الخامس وا ول الثانوي العلمي ي مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة
التقليدية ،كما هد ت إلى تعر اتجاهاتهم نحو طريقة التدريس التي تعلموا بها.
تم التأكد من صدأ وثبات ا ختبار وا ستعانة بمقياس لبتجاه نحو الرياضيات ،وقد استكخدمت

عينة عشوامية تكونت من  )203طالبًا وطالبة من طلبة الص
من طلبة الص

الخامس و  )176طالباً وطالبة

ا ول الثانوي العلمي ي مدينة جنين وزعت إلى ثبث مجموعات:

 مجموعة تجريبية أولى درست بطريقة التعلم التعاوني وتكونت من أربع شعب ،شعبتين من
الص

الخامس ذكور ،إناث) وشعبتين من الص

ا ول الثانوي العلمي ذكور ،إناث).

 مجموعة تجريبية ثانية درست بطريقة التنا س وتكونت من أربع شعب ،شعبتين من الخامس
ذكور ،إناث) وشعبتين من ا ول الثانوي العلمي ذكور ،إناث).

 مجموعة ثالثة تدرس بالطريقة التقليدية.

استمرت التجربة  )34يومًا بواقع  )24حص ًة لكل ص  ،وبنهاية التجربة طبأ على العينة كلها
اختباران ،كما وزعت عليهم استبانة ،وقد استكخدم من ا ساليب اإلحصامية اختبار حتح وكان من
أهم النتاما التي توصلت إليها الدراسة:
 وجود روأ ذات د لة إحصامية تعزى لمتاير الطريقة ،وكانت لصالح التعلم التنا سي علىالطريقة التقليدية ،ي حين

توجد روأ بين الطريقة التنا سية والطريقة التعاونية و بين

الطريقة التعاونية والطريقة التقليدية.
 وجود روأ ذات د لة إحصامية تعزى للت اعل بين الطريقة والجنس م ادها أن اإلناثيتعلمن بالطريقة التنا سية أ ضل من الذكور ،ي حين لم يختل

أداؤهن عن أداء الذكور

لدى تعلمهن بالطريقة التعاونية أو بالطريقة التقليدية.
 عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية ي اتجاهات طلبة الصطريقة التدريس ،بينما توجد روأ ي اتجاهات طلبة الص

الخامس ا ساسي نحو
ا ول الثانوي العلمي نحو

طريقة التدريس تشير إلى ت ضيلهم طريقة التعاون بدرجة أعلى من الطريقتين التنا سية والتقليدية.
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هذا وقد أوصت الدراسة المعلمين بالتنويع ي طرامأ التدريس مع التركيز على الطريقة التنا سية
ي المرحلة ا ساسية والطريقة التعاونية ي المرحلة الثانوية لدى دراستهم مادة الرياضيات.
 -8ارأل (ا ر ا ي:)2007 ،
معر ة أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي وا تجاهات نحو

أجرت الباحثة دراسة بهد

الرياضيات لدى طالبات الص

ا ول متوسط بالمدينة المنورة ،واستخدمت المنها التجريبي،

حيث تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،حيث درست
المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعاوني والمجموعة الضابطة درست باستخدام الطريقة
ا عتيادية ،طكبقت الدراسة على عينة بلات  )146طالبة من طالبات الص
بالمدرسة التاسعة بالمدينة المنورة ،وتم اختيار العينة عشواميًا:

ا ول متوسط

صلين من خمسة صول ليمثلوا

المجموعة التجريبية و صلين ليمثلوا المجموعة الضابطة ،استارقت التجربة  )4أسابيع ،حيث تم
قياس تحصيل الطالبات باستخدام اختبار تحصيلي ي المستويات المعر ية الدنيا تذكر ،هم،
تطبيأ) حسب تصني

بلوم وزمبمه ،وتطبيأ مقياس أحمد شكري تجاه الطالبات نحو مادة

الرياضيات ،كما وأظهرت نتاما الدراسة وجود أثر كبير ستخدام التعلم التعاوني على التحصيل
وا تجاه نحو الرياضيات ،ب روأ دالة إحصامياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
لصالح المجموعة التجريبية.
 -9راأل (ا وربل:)2006 ،

هد ت هذه الدراسة على ي
نحو رميس للكش
إتقان تلميذات الص

عن اعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ي

ا ول متوسط للمهارات الحسابية ا ربع ،واتجاهاتهن نحو مادة الرياضيات.

تم اختيار وحدة ا عداد الصحيحة ،التي تضمنت ست َة موضوعات من مقرر الرياضيات للص
ب استشاريًا يوضح كي ية تقديم هذه الوحدة و قا
ا ول متوسط ،كما وتم إعداد دلي ً

ستراتيجية

اختبار تحصيلياً ،كما تم التأكد من صدأ وثبات ا ختبار،
ًا
التعلم التعاوني ،باإلضا ة إلعداد
باإلضا ة لبستعانة بمقياس لبتجاه نحو الرياضيات معد سل اً.
طبأ المنها شبه التجريبي على عينة مكونة من  )50طالب ًة ،حيث قكسمت إلى مجموعتين:
وك
مجموعة تجريبية  )25طالبةً ومجموعة ضابطة  )25طالبةً ،وتم ا طممنان على تكا ؤ
المجموعتين ،حيث خضعت المجموعة الضابطة للتدريس بالطريقة التقليدية ،بينما خضعت
المجموعة التجريبية للتدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني.
47

وقد استكخدمت المعالجات اإلحصامية التالية  :تحليل التباين ،وتحليل التباين المصاحب لقياس
ا تجاهات البعدي ،وتحليل التباين المصاحب لدرجات اختبار التحصيل البعدي.

وأظهرت نتاما الدراسة وجود أثر ذي د لة إحصامية لصالح المجموعة التجريبية التي درست
باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني.
راأل (بر ت:)2005 ،
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هد ت هذه الدراسة إلى معر ة تأثير استخدام طريقة التعلم التعاوني ي مجموعات صايرة ،على
التحصيل ال وري والمؤجل لدى طالبات الص
على المهارات ا جتماعية ،واستجابة الخو

الثاني ا ساسي ي مادة الرياضيات ،ومدى انعكاس ذلد
والخجل والشعور بالنقص والذنب لديهن .

وتم اختيار عينة مكونة من أربع شعب ص ية تضم  )93طالب ًة شعبتين ،تمثل المجموعة
التجريبية وتضم  )47طالبة ،تم تدريسها وحدة من مقرر الرياضيات بطريقة المجموعات الصايرة
وشعبتين تمثل المجموعة الضابطة وتضم  )46طالبة تم تدريسها بالطريقة التقليدية ،وقد استكخدم

اختبار تحصيليًا ،كما استكخدم اختبار حتح للمعالجات اإلحصامية ،باإلضا ة للتأكد من صدأ
ًا
وثبات ا ختبار ،وا ستعانة بمقياس لبتجاه نحو الرياضيات.
بعد إتمام اإلجراءات التجريبية لمقارنة أداء كلتا المجموعتين ،وجمع البيانات البزمة وتحليلها،
أس رت الدراسة عن النتاما التالية:
 وجود روأ دالة إحصامياً ي درجات التحصيل ال وري والمؤجل للطالبات ي مادةالرياضيات وذلد لصالح المجموعة التجريبية.
-

عدم وجود روأ دالة إحصاميًا ي مستوى المهارات ا جتماعية أو مستوى استجابة
الخو

-

والخجل لدى الطالبات ي عبقتها بطريقة التعليم المستخدمة.

وجود روأ إحصامية دالة إحصامياً ي مستوى الشعور بالنقص والذنب لدى الطالبات تعزى
إلى طريقة التعليم المستخدمة لصالح الطريقة التجريبية.
 -11راأل (ا ب :)2004 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أثر استخدام إحدى طرأ التعلم التعاوني طريقة رأ التحصيل

الطببية) ،ي تدريس الرياضيات لتبميذ المرحلة اإلعدادية ،على التحصيل الدراسي ومهارات
التواصل الرياضي ،وتم اختيار عينة تتكون من  )75تلميذًا وتلميذة من تبميذ الص

الثاني

اإلعدادي ،حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية ،وأخرى ضابطة ،وقد تعرا
48

تبميذ المجموعة التجريبية لمعالجة تمثلت ي دراسة وحدة تحليل المقادير الجبرية تعاونيًا ،بينما
تعرا تبميذ المجموعة الضابطة لدراسة الوحدة ن سها بالطريقة المعتادة ،وتم تطبيأ اختباري
البحث على تبميذ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد المعالجة التجريبية ،باستخدام
نموذج التحليل اإلحصامي سباعي المرحلة ،وتم التوصل إلى النتاما التالية:
وجود روأ دالة إحصامية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ي
اختبار التحصيل الدراسي ،واختبار مهارات التحصيل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
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راأل (لول :)2004 ،
هد ت الد ارسة إلى قياس مدى اعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على تحصيل

تبميذ المرحلة ا بتدامية ،مع اختب ات المستويات التحصيلية لهم ،وقياس اعلية استخدام استراتيجية
التعلم التعاوني على تحصيل تبميذ المرحلة ا بتدامية لكل مستوى تحصيلي على حدة للرياضيات.

كما هد ت إلى تحديد نوعية التبميذ مت وأ ،متوسط ،ضعي ) الذين حصلوا على أكبر
است ادة باستخدام هذه ا ستراتيجية ،ولقد تم اختيار صلين من صول الص

الرابع ا بتدامي،

حيث بلغ عدد التبميذ يها  )81تلميذًا من إحدى مدارس محا ظة القاهرة ي مصر إحداهما
ضابطة  45تلميذًا) وا خرى تجريبية  36تلميذًا).
قامت الدراسة على تدريس وحدة الكسور العشرية للتبميذ باستخدام استراتيجية التعلم
التعاوني لمدة أربعة أسابيع بواقع  )3حصص أسبوعيًا ،بينما درست المجموعة الضابطة
بالطريقة العادية ،وقد تم إعداد اختبا ًار تحصيلياً ،والتأكد من صدأ وثبات ا ختبار ،ومن تكا ؤ
المجموعتين ،واستكخدم اختبار حتح ،وكان من أهم النتاما التي توصلت إليها الد ارسة :كان
التبميذ الضعا

هم أكثر التبميذ الذين است ادوا من استراتيجية التعلم التعاوني بدرجة كبيرة،

حيث نما مستوى تحصيلهم بنسبة  ،%26,7بينما التبميذ المتوسطون نما تحصيلهم بنسبة
 ،%24أما التبميذ المت وقون قد نما تحصيلهم بنسبة .%1,3
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راأل (ا ل ل:)2002 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام التعلم التعاوني ي تدريس الرياضيات على

تحصيل طبب الص

الثاني المتوسط ي الرياضيات ،واتجاهاتهم نحوها بمدينة جدة.

شملت الدراسة  )150طالبًا مقسمة إلى مجموعتين :ا ولى تجريبية تضم  )75طالب
درسوا باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،والثانية ضابطة تضم  )75طالباً درسوا بالطريقة
49

اختبار تحصيلياً ي وحدة ا شكال الرباعية ،ومقياسًا لبتجاه نحو
التقليدية ،ولقد طكبأ
اً
الرياضيات ،واستكخدم اختبار حتح للمعالجات اإلحصامية ،وتوصلت الدراسة لعدم وجود روأ ذات
د لة إحصامية ي التحصيل وا تجاه نحو الرياضيات بين الطبب الذين درسوا بطريقة التعليم
التعاوني والطبب الذين درسوا بالطريقة التقليدية ،أي أن التعلم التعاوني ليس له أثر ي
التحصيل الرياضي وا تجاه نحو الرياضيات.
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راأل (ا ج ألر:)2002 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أثر التعلم التعاوني على تحصيل الطبب ي وحدة المجموعات

من مقرر الجبر ،باإلضا ة إلى معر ة أثر التخصص القرآنيات ،اللاة العربية) على تحصيل
الطبب ي وحدة المجموعات من مقرر الجبر ،أجريت الدراسة على طبب المستوى ا ول ي
قسمي الدراسات القرآنية واللاة العربية الذين درسوا مقرر الجبر ول مرة  )106طبب ،منهم
 )59طالبًا دراسات قرآنية و  )47طالباً ي قسم اللاة العربية ،وقكسمت شعبة اللاة العربية إلى
مجموعتين :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،وكذلد الشأن بالنسبة لشعبة الدراسات القرآنية
وكان اختيار العينة قصديا ،وقد درست المجموعتان التجريبيتان باستخدام التعلم التعاوني ،ي
حين درست المجموعات الضابطة باستخدام المحاضرة الممزوجة بالمناقشة ولمدة  )4أسابيع،
وقد تم التأكد من صدأ وثبات ا ختبار واستكخدم اختبار حتح من ا ساليب اإلحصامية ،من أهم
النتاما التي توصلت إليها الدراسة ،وجود روأ ذات د لة إحصامية بين متوسط أداء المجموعتين
التجريبيتين والضابطتين ،لصالح المجموعتين التجريبيتين التي تستخدم استراتيجية التعلم التعاوني.
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راأل (وأل :)2001 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ي تدريس الرياضيات

على التحصيل ،وبقاء أثر التعلم ،وتنمية الت كير ا ستد لي لدى تبميذ الص
ا بتدامي ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من تبميذ الص

الخامس

الخامس ا بتدامي بإحدى

المدارس ا بتدامية التابعة إلدارة أسيوط التعليمية بمحا ظة أسيوط ،ومن ا دوات التي استكخدمت
اختبار تحصيلي ي وحدة التناسب وتطبيقاته ،واختبار الت كير ا ستد لي ،ودليل المعلم لتدريس
وحدة التناسب وتطبيقاته باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،كما استكخدم من ا ساليب
اإلحصامية اختبار حتح.

50

وتوصلت الدراسة إلى أن تبميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة التناسب وتطبيقاته
و أ استراتيجية التعلم التعاوني ،ت وقوا على أقرانهم ي المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة
المعتادة ي ا ختبار التحصيلي البعدي ،واستبقاء المادة المتعلمة ،وا حت اظ بها ،وتنمية الت كير
ا ستد لي لديهم ،بينما لم تسهم الطريقة المعتادة ي تنمية الت كير ا ستد لي.
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راأل (ل ا :)2001 ،

هد ت الدراسة إلى معر ة مدى اعلية التعلم التعاوني ومعمل الرياضيات ي تنمية بعا الم اهيم

الرياضية لدى تلميذات الص

السادس ا بتدامي ي المدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة.

استكخدم المنها شبه تجريبي ي الدراسة ،حيث طبقت الدراسة على عينة حجمها )108
تلميذة من تلميذات الص

السادس ا بتدامي ي مدينة مكة المكرمة بال صل الدراسي ا ول،

وزعت التلميذات على ثبث مجموعات ،تكونت كل مجموعة منها من  )36تلميذةً.

المجموعة التجريبية ا ولى) ،المجموعة التجريبية الثانية) و المجموعة الضابطة) ،حيث

كدرست الم اهيم الرياضية ي وحدة القياس والمساحة باستخدام التعليم التعاوني للمجموعة

التجريبية ا ولى ،وباستخدام معمل الرياضيات للمجموعة التجريبية الثانية ،بينما درست المجموعة
الضابطة بالطريقة التقليدية المعتادة.
وقد أخضعت مجموعات عينة الد ارسة ختبار الم اهيم الرياضية الذي تم إعداده ،حيث تم
تطبيقه بعد ضبطه وتقنينه والتأكد من صدقه وثباته ،حيث طبأ تطبيقًا قبليًا بآخرين أحدهما أجري
بعد نهاية دراسة الوحدة الدراسية مباشرة ،واآلخر أكجل لقياس مدى احت اظهن بالتعلم ،و ختبار
صحة ال روا استكخدم تحليل التباين المصاحب .)ANOVA
وكان من أهم النتاما التي توصلت إليها الدراسة وجود روأ دالة إحصاميًا ي التحصيل
البعدي ال وري والمؤجل لدى المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة.
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راأل (عب ا روةم وا ش ة ل:)2000 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أثر طريقة التعلم التعاوني على التحصيل وا حت اظ بالمعلومات

لطالبات الص

الثامن ا ساسي ي وحدة ا عداد النسبية ،واتجاهاتهم نحو الطريقة ،مقارنة

بالطريقة التقليدية ،حيث استكخدمت عينة مكونة من  )151طالبةً ي مدرستين )76 ،طالبة
مثلت المجموعة التجريبية ودرسن بطريقة التعلم التعاوني ،وا خرى  )75طالبة مثلت المجموعة
الضابطة ودرسن بالطريقة التقليدية.
51

وتم إعداد اختبار تحصيلي

حأ قاس تعلم الطلبة ي وحدة ا عداد النسبية ومدى

احت اظهم بالمعلومات ،تكونت ِ قرات ا ختبار من ِ )16قرة من نو ا ختيار من متعدد ،تم
تطبيأ ا ختبار على ي
نحو مباشر بعد ا نتهاء من دراسة الوحدة ،وعلى نحو متأخر ،كما تم
استخدام استبانة قاست اتجاهات الطالبات نحو طريقة التعلم التعاوني ،ومن ا ساليب اإلحصامية
المستخدمة اختبار حتح ،من أهم النتاما التي توصلت إليها الدراسة:
 عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية ي التحصيل العام ،و تذكر المعلومات ،بينالمجموعة التجريبية والضابطة ،وكان التعلم التعاوني يحتاج إلى معالجة مهارات عقلية أو ذات
مستويات عليا من التعلم ،تحتاج إلى تعاون الطلبة بعضهم مع بعا لتعلمها.
 وجود روأ ذات د لة إحصامية ي اتجاهات الطالبات نحو الطريقة التدريسية ،وكانتلصالح طريقة التعلم التعاوني.
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راأل (ا شرةف:)2000 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة مدى اعلية استراتيجية التعلم التعاوني ي عبج ذوي

صعوبات التعلم ي الرياضيات ،وتقدير الذات لدى طبب الص

الرابع ا بتدامي بمحا ظة

أسيوط ،وبطريقة عشوامية تم اختيار عينة الدراسة والتي شملت  )129طالبًا وطالبة ،تم تقسيمهم
إلى مجموعتين :ا ولى تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،وا خرى ضابطة
تدرس بالطريقة العادية ،استكخدم المنها شبه التجريبي ،تم إعداد اختبار تحصيلي وتطبيقه بعد
التأكد من صدأ وثبات ا ختبار ،ومن تكا ؤ المجموعتين.
أما ا ساليب اإلحصامية المستخدمة هي اختبار حتح ،وطريقة القياسات المتكررة ،وطريقة
شا يه للمقارنات المتعددة ،وكان من أهم النتاما التي توصلت إليها الدراسة:
 وجود تحسن دال عند المستويين ) )0,05≤ αو) )0,01≤ αي التحصيل ،نتيجةا ستراتيجية المستخدمة لكل من الطبب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات وللطبب العاديين بنين وبنات.

 وجود روأ دالة إحصاميًا عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αلصالح المجموعة التجريبيةي مقياس ا تجاه نحو الرياضيات.

52
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راأل (سبو عطة :)1999 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أثر التعلم بنظام المجموعات التعاونية وحجم المجموعة على

تحصيل طبب الص

الخامس ا ساسي ي الرياضيات ،حيث تكونت عينة الدراسة من )147

طالبًا من طبب الص

الخامس ا ساسي ي مدرسة معاذ بن جبل ا ساسية للبنين ي قباطية،

توزعوا على ثبث شعب ،المجموعة التجريبية ا ولى شعبة أ) تكونت من  )48طالباً ،حيث
عدد أ راد المجموعة التعاونية الواحدة  )3طبب غير متجانسي التحصيل.
المجموعة التجريبية الثانية شعبة ب) تكونت من  )49طالبًا ،حيث عدد أ راد المجموعة
التعاونية  )6طبب غير متجانسي التحصيل ،والمجموعة الضابطة وتكونت من  )50طالباً،
حيث تم تقديم المادة لهم بالطريقة التقليدية.
اشتملت المادة التعليمية التي استكخدمت على وحدة نظرية ا عداد بواقع  )14حصة،
اختبار تحصيلياً ي الدراسة ،وقد استخدم اختبار حتح كأسلوب
موزعة على شهر كامل ،استكخدم
اً

إحصامي لتعيين حجم التأثير ،بعد التأكد من تكا ؤ المجموعات الثبث.

أظهرت نتاما الدراسة وجود أثر ذي د لة إحصامية لصالح المجموعة التجريبية التي درست
باستخدام استراتيجيات التعلم التعاوني ،كما أظهرت النتاما أنه كلما قل عدد أ راد المجموعة زاد ت اعلها
وأداؤها واشتراد جميع أ رادها على نحو اعل ي أداء المهمة المطلوبة منهم.
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راأل (إألل عةن:)1998 ،
أجرى الباحث دراسة بهد

معر ة أثر استخدام التعلم التعاوني ي تدريس وحدة ا عداد

النسبية على التحصيل وبقاء وانتقال أثر التعلم لدى تبميذ الص

الثاني اإلعدادي ،حيث شملت

عينة الدراسة  )162طالباً ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية تدرس باستخدام
استراتيجية التعلم التعاوني ،وأخرى ضابطة تدرس بالطريقة ا عتيادية ،حيث طكبأ اختبار
تحصيلي ،واختبار انتقال أثر التعلم لقياس مدى انتقال أثر التعلم لطلبة المجموعة التجريبية ي
موضوعات وحدة ا عداد النسبية إلى الموضوعات ا خرى ذات الصلة با عداد النسبية ،ومن
ا ساليب اإلحصامية المستخدمة اختبار حتح ،وكان من أهم نتاما الدراسة ت وأ طلبة المجموعة
التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني على طلبة المجموعة الضابطة ي
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التحصيل ،و ي استبقاء المادة المتعلمة بقاء أثر التعلم) ،وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من
نظر هميته ي تحقيأ ا هدا
البحوث ي هذا المجال ًا

راأل
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المرجوة من العملية التعليمية.

ألالفة (:)Slavin, 2010

هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر التعلم التعاوني على مستوى أداء طبب السنة الرابعة والخامسة
ي مادة الرياضيات ي المملكة المتحدة ،بوص ها تجربة عشوامية ،كما تقدم هذه الدراسة نتاما
تجربة عشوامية كبيرة تم تصميمها من أجل تقييم أثر استخدام طرأ التعليم التعاوني بناء على
برناما الطبب ي مادة الرياضيات ،حيث تضمن طبب السنة الرابعة والخامسة ي )34
مدرسة ابتدامية ي بريطانيا ،بخب

الطبب الذين تمت دراستهم ي مناطأ أخرى ،تم إعداد

اختبار تحصيلي تم التأكد من صدقه وثباته ،كما تم التأكد من تكا ؤ المجموعات التجريبية
والضابطة ،ومن أهم ا ساليب اإلحصامية التي تم استخدامها اختبار حتح ،ومن أهم النتاما التي
توصلت إليها الدراسة أن استخدام طريقة التعاوني لم تساعد ي تحسين مستوى الطبب ي
الرياضيات ،وهذا يعزى لوجود قيود على البرناما ن سه ،من حيث جعله يتكي

مع البيمة ي

بريطانيا ،لكن الدراسة تظهر ميل المعلمين ومديري المدارس للمشاركة ي عملية تبني طرأ
مبتكرة ي التعليم.
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راأل (:)TRIM, 2009

هد ت الدراسة إلى معر ة أثر طريقة التعلم التعاوني مدعومة بنظرية الذكاء المتعدد على تحصيل
الطبب ي مادة الرياضيات ي المدارس ا بتدامية ي تركيا.
وقد شارد ي هذه الدراسة  )150طالباً ،وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية
استخدمت طريقة التعليم التعاوني مدعومة بنظرية الذكاء المتعدد ،ومجموعة مراقبة ضابطة)
تدرس بالطريقة التقليدية ،وقد تم التأكد من صدأ وثبات ا ختبار الذي تم إعداده ،باإلضا ة
للتأكد من تكا ؤ المجموعتين ،وكان من أهم ا ساليب اإلحصامية التي اتبعتها الدراسة اختبار
حتح ،وأظهرت نتاما الدراسة أن طريقة التعلم التعاوني المدعوم بنظرية الذكاء المتعدد لها تأثير
أكبر على التحصيل ا كاديمي من الطريقة التقليدية ي التعليم ،ولكن يما يتعلأ بقياس نتاما
الح ظ لم يكن لطريقة التعليم التعاوني المدعومة لنظرية الذكاء المتعدد أي تأثير.
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راأل (:)Yildiz, 2004

هد ت الدراسة إلى تحديد أثر التعلم الجماعي ضمن أسلوب التعليم التعاوني على مستوى أداء

طبب الص

السابع ا ساسي ي مادة الرياضيات ،وكانت الدراسة عبارة عن بحث تجريبي تم

يه اتبا طريقة ا ختبارات القبلية والبعدية على مجموعة المراقبة ،وقد تم إجراء الدراسة على
 )70طالباً ي الص

السابع ي مدينة بالكسير ي تركيا ،وقد تم استخدام كل من مجموعة

المراقبة والمجموعة التجريبية ي هذه الدراسة ،حيث تم تطبيأ طريقة التعليم التقليدية على

مجموعتي المراقبة وقبل تطبيأ هذه المعايير تم إعطاء امتحانات قبلية للطبب ،ومن ثَم تم
إعطاؤهم امتحانات بعدية المجموعة الضابطة) ،حيث تم إعداد اختبار تحصيلي ،و تم التأكد

من صدأ وثبات ا ختبار ومن تكا ؤ المجموعتين ،وكان من أهم ا ساليب اإلحصامية التي

اتكبعت إلجراء المعالجات اإلحصامية اختبار حتح ،وقد أظهرت النتاما أن هناد اختب اً كبي ًار بين
نتاما كل من مجموعتي المراقبة والتجريبية ،حيث تبين أن طريقة التعلم الجماعي ضمن أسلوب
التعليم التعاوني أكثر اعلية من طريقة التعليم التقليدي.
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راأل (:)Reid, 1998

أجريت الد ارسة بهد

معر ة أثر التعلم التعاوني مقابل التعلم التنا سي على تحصيل طبب

الص السابع ا ساسي ي مادة الرياضيات ،حيث استكخدمت عينة تكونت من  )50طالبًا من
طبب مدرسة ابتدامية قسمت إلى مجموعتين تجريبيتين :ا ولى درست باستخدام استراتيجية التعلم

التعاوني ،وا خرى درست باستراتيجية التعلم التنا سي ،ومجموعة ثالثة ضابطة تدرس بالطريقة

ا عتيادية ،أعطيت المجموعتان اختبا اًر تحصيلياً قبلياً وبعدياً ،وقد تم التأكد من صدأ وثبات
ا ختبار ومن تكا ؤ المجموعات الثبث ،ومن أهم ا ساليب اإلحصامية التي استكخدمت ي

الدراسة اختبار حتح ،وكانت من أهم نتاما الدراسة:

عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية بين المجموعتين قبل إجراء التجربة ،ي حين أشارت

النتاما إلى وجود تحصيل أ ضل للمجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعلم التعاوني ي

ا ختبار البعدي عن المجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعلم التنا سي.
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ا لوور ا ث نل :راأل ت لؤع

ب خرائط ا لف هةلة

سو ًال :ا راأل ت ا عربة وا جنبة :
- 1

راسة (خمتار:)2016 ،

هد ت الدراسة لمعر ة مدى عالية استخدام استراتيجية خرامط الم اهيم الذهنية ي تدريس

العلوم على تصويب التصورات الخطأ للم اهيم العلمية ،وتنمية مهارات الت كير الناقد لدى

طبب المرحلة اإلعدادية ،ولتحقيأ هدا الهد

العلوم المقرر على طبب الص

تم اختيار وحدة حالصوت والضوءح من كتاب

الثاني اإلعدادي ال صل الدراسي الثاني ) ،كما تم إعداد

دليل المعلم لتدريس الوحدة باستخدام استراتيجية خرامط الم اهيم الذهنية  ،وتم إعداد كراسة

نشاط للطبب ي الوحدة المختارة ،كما تم إعداد اختبار للتصورات الخطأ ي الم اهيم

الواردة بالوحدة ،واختبار مهارات الت كير الناقد ،ثم اختيرت مجموعة الدراسة وقسمت الى
مجموعتين :ا ولى تجريبية درست الوحدة المعاد صياغتها باستخدام استراتيجية خرامط

الم اهيم الذهنية  ،والمجموعة الثانية ضابطة درست الوحدة بالطريقة ا عتيادية ،وتم تطبيأ
اختبار التصورات الخطأ واختبار مهارات الت كير الناقد على المجموعتين قبل وبعد التدريس،

تم استخدام اختبار حتح للمعالجات اإلحصامية ،وقد أظهرت نتاما الدراسة وجود روأ دالة

إحصامية بين متوسط درجات طبب المجموعة التجريبية ودرجات طبب المجموعة
الضابطة ي التطبيأ البعدي

ختبار التصورات الخطأ ،واختبار مهارات الت كير الناقد

لصالح المجموعة التجريبية.

 -2راأل (ل طف :)2009 ،
هد ت هذه الدراسة إلى تعر

واقع إبدا

استخدام الخرامط الم اهيمية وتطويرها لإلبدا

الرياضيات ي المنهاج ال لسطيني و اعلية

لطلبة الص

السابع ا ساسي ،واستكخدم المنها

التجريبي ي إعداد هذه الدراسة ،والذي يتضمن استخدام التجربة الميدانية المتضمنة مجموعتين :ا ولى
تجريبية والثانية ضابطة ،وتأل ت مجموعة الدراسة من طلبة الص

السابع ا ساسي الذين يدرسون ي

المدارس الحكومية ي مديرية تربية قباطية للعام الدراسي 2009 2008م).

وقد اختيرت مدرستين على نحو عشوامي ،وقد كانت كل مدرسة تحتوي على  )3شعب ،حيث
يبلغ عدد طلبة العينة  )253طالبًا ،واستكخدمت أداة قياس ي هذه الدراسة هي اختبار تحصيلي،

واعتكمد على اختبار حتح بوص ه أسلوباً احصامياً ،ولقد أظهرت نتاما الدراسة وجود روأ ذات
) )0,05≤ αي واقع إبدا

الرياضيات ي المنهاج

د لة إحصامية عند مستوى الد لة

ال لسطيني ،و اعلية استخدام الخرامط الم اهيمية وتطويره لطلبة الص

السابع ي مديرية قباطية
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بين القياسات القبلية والبعدية وا حت اظ من المجموعة التجريبية ي جميع المستويات ،و ي
الدرجة الكلية.
بناء على هذه النتاما تقدم الدراسة عدة توصيات أهمها:
عقد دورات تدريبية يتم من خبلها تدريب المشر ين على استخدام هذه ا ستراتيجية خاصة،
واستراتيجيات حل المسألة الرياضية عامة ،والتوجيه بنقل هذه الخبرات إلى الميدان.
 -3راأل (لطر:)2004 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أ ثر استخدام مخططات الم اهيم ي تنمية الت كير الرياضي لدى طبب
الص

الثامن بازة ،تم اختيار مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية ج) التابعة لمدارس وكالة الاوث

الدولية بقطا غزة لتكون ميدانا لتطبيأ الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من صلين أحدهما
يمثل مجموعة تجريبية وعدد طببه  )40طالبًا ،واآلخر مجموعة ضابطة وعدد طببه )40
طالباً ،وقد أكعدت أدوات الدراسة التالية :وهي دليل المعلم لوحدة مبحث الدراسة ،باإلضا ة
ختبار ي الت كير الرياضي مكون من  )38بندًا اختباريًا يقيس أبعاد الت كير الرياضي الثبثة
التي هي محل الدراسة ،باإلضا ة إلعداد مخططات الم اهيم التي استكخدمت لتدريس المجموعة
التجريبية ،واستكخدم اختبار حتح بوص ه أسلوبًا إحصامياً ،وكش ت نتاما الدراسة عن وجود روأ
ذات د لة إحصامية ي الت كير الرياضي ا ستنتاجي ،الناقا ،اإلبداعي) لدى طبب الص
الثامن تعزى

ستخدام مخططات الم اهيم لصالح المجوعة التجريبية ،وقد أوصت الدراسة

بضرورة استخدام مخططات الم اهيم ي تعليم وتعلم الرياضيات.
 -4راأل (ع ل:)2003 ،
أجريت هذه الدراسة ي باداد ومن بين أهدا ها بيان أثر كل من دورة التعلم وخرامط الم اهيم
وا حداث المتناقضة ي تصحيح الم اهيم الخاطمة لدى الطالبات ،واستخدمت الدراسة المنها
الوص ي التحليلي ،وتكونت عينة البحث من  )70طالب ًة من طالبات الص

الرابع اإلعدادي

وزعن على ثبث مجموعات ،وتم اختيار تصميم المجموعات المتكا مة ذات ا ختبار البعدي ،إذ
درست المجموعة ا ولى باستخدام دورة التعلم ،ودرست المجموعة الثانية باستخدام خرامط
الم اهيم ،أما المجموعة الثالثة درست باستخدام ا حداث المتناقضة ،وكانت أداة البحث اختبا ًار
تحصيليًا من نو ا ختيار من متعدد مكون من ِ )51قرةً ،كل ِ قرة تقيس م هومًا خاطمًا.
تم استخدام اختبار حتح من ا ساليب اإلحصامية 0إلجراء المعالجات اإلحصامية.
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توصلت الدراسة إلى عدد من النتاما أهمها:
-

وجود روأ ذات د لة إحصامية بين المجموعة ا ولى التي درست باستخدام دورة التعلم)
والثانية التي درست باستخدام خرامط الم اهيم) ولصالح المجموعة الثانية.

-

وجود روأ ذات د لة إحصامية بين المجموعة الثانية التي درست باستخدام خرامط
الم اهيم) والثالثة التي درست باستخدام ا حداث المتناقضة) ولصالح المجموعة الثانية.

 -5راأل (سبو ل و )2002 ،
هد ت هذه الدراسة إلى تنمية الت كير ي الهندسة واختزال القلأ نحوها لدى طلبة الص
الثامن ا ساسي ي محا ظة غزة ،ي ضوء مدخلي ان هايل ومخططات الم اهيم ،وقد تكونت
عينة الدراسة من  )256طالبًا وطالبة ،حيث تم اختيار مدرستين إعداديتين من مدارس الوكالة
بوص هما عينةً قصدية ،ثم تم ا ختيار عشواميا لعينة مكونة من ثبث شعب من مدرسة ذكور
النصيرات اإلعدادية وثبث شعب من مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية ،وبحيث تكون إحدى
الشعب من مدرسة الذكور تتعلم بطريقة مخططات الم اهيم والشعبة الثانية بطريقة مدخلي ان
هايل ،والثالثة بالطريقة العادية وكذلد ي مدرسة البنات ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عن برناما
مقترح لتنمية الت كير ي الهندسة وذلد ي ضوء مدخلي ان هايل ،ومخططات الم اهيم اختبا ار
ي الت كير لمادة الهندسة يتضمن خمسة أبعاد هي البصري ،ا ستد لي ،التأملي ،الناقد،
ا بتكاري) قبلياً وبعدياً ،واستكخدم اختبار حتح بوص ه أسلوبًا إحصامياً ،باإلضا ة ستخدام مقياساً
لدراسة القلأ ي تعلم مادة الهندسة ،وقد أظهرت نتاما الدراسة وجود روأ ذات د لة إحصامية
عند مستوى ) )0,05≤ αبين متوسطات درجات طبب المجموعات الثبث ي ا ختبار البعدي
المعد لقياس الت كير ي الهندسة ،تعزى إلى الطريقة التدريسية المستخدمة وذلد لصالح
المجموعتين التجريبيتين مقابل المجموعة الضابطة كل على حدة.
 -6راأل (عف ن :)2001 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام مخططات الم اهيم بوص ه أداة بحث لتقييم
تصورات معلمي المرحلة ا ساسية حول التعليم الص ي ،وقد تكونت عينة الدراسة من )120
معلماً ومعلمة من مدارس المرحلتين ا بتدامية واإلعدادية من محا ظة الوسطى بقطا غزة ،حيث
تم اختيار  )4أو  )5معلمين من المدرسة التي يزيد عدد معلميها عن  )25معلماً ،بينما تم
اختيار  )2أو  )3معلمين من المدرسة التي يقل عدد معلميها عن  )25معلمًا ،إذ تمت عملية
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ا ختيار بالطريقة العشوامية البسيطة ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عن تدريب أ راد العينة على
كي ية تصميم مخططات الم اهيم التي تتعلأ بالنظام المدرسي ،ثم يقوم المعلمون بتصميم
مخططات الم اهيم حول التعليم الص ي ال اعل بعد تدريبهم على تصميم المخططات واكتسابهم
خبرة ي هذ المجال ،حيث تم تصميم نموذج يوضح خطوات تحليل مخططات الم اهيم من
بيانات كي ية إلى كمية ،ثم تحليلها إحصاميًا ،وتم تصميم مخطط معياري من قبل الخبراء ،وتحديد
الم اهيم ا ساسية لمعلمي المرحلة ا بتدامية واإلعدادية كل على حدة حول التعليم الص ي ال اعل،
وتم استخدام اختبار حتح من ا ساليب اإلحصامية ،حيث أس رت نتاما الدراسة عن:
-

وجود روأ ذات د لة إحصامية ي مستوى معتقدات معلمي المرحلة ا ساسية حول التعليم
الص ي ،تعزى إلى المرحلة التعليمية التي يدرس يها المعلم لصالح معلم المرحلة اإلعدادية.

-

وعدم وجود روأ ذات د لة إحصامية تعزى للجنس.

-

وجود روأ دالة إحصامياً تعزى إلى الخبرة التدريسية ،وذلد لصالح المعلمين ذوي الخبرة ا ساسية.

أوصت الدراسة بعمل دورات تدريبية لمعلمي المرحلة ا ساسية حول إدارة الص

والتعزيز

الص ي والمناخ الص ي ،وكي ية التعامل مع المناها التعليمية وا هتمام بمعلمي المرحلة
ا بتدامية ذوي الخبرة الطويلة من أجل إكسابهم م اهيم تربوية حديثة ،وتدريبهم على استخدام
الوسامل التكنولوجية ي التعليم الص ي.
 -7راأل

(عف ن :)1999 ،

هد ت هذه الد ارسة لتعر

أ ثر استخدام ثبث استراتيجيات لمخططات الم اهيم ي تعليم

الرياضيات على تحصيل طبب الص

الثامن واتجاهاتهم نحو كل من الرياضيات

وا ستراتيجيات المستخدمة ،حيث اشتملت عينة الدراسة على  )184طالبًا موزعين على أربعة
صول باستخدام المنها التجريبي  ،ال صل ا ول بوص ه مجموعةً ضابطةً والباقي مجموعات
تجريبية ،حيث تم تدريس كل مجموعة من المجموعات ا ربع باستراتيجية ماايرة عن ا خرى
وذلد لمعر ة أي استراتيجية منها أكثر اعلية ي تحسين أداء المتعلمين واتجاهاتهم  ،لقد استكخدم
اختبا ًار تحصيلياً بوص ه أداةً للدراسة ،واختبار حتح بوص ه أسلوباً إحصامياً ،وبعد التحليل

اإلحصامي توصلت الدراسة إلى النتاما التالية:
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-

أثر استراتيجيات مخططات الم اهيم

ي تكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم الرياضيات و

سيما أثر ا ستراتيجيتين التصميم الجماعي ،المنظم المتقدم) وذلد مقابل ا ستراتيجية
التقليدية للمجموعة ا ولى.
 أن استخدام ا ستراتيجيات الثبث منظم متقدم ،تصميم جماعي ،منظم متأخر) كان لهاتأثير اعل ي ر ع المستوى التحصيلي لطبب الص

الثامن ،ي المستويات المختل ة من:

تذكر ،و هم ،وتطبيأ ،وتحليل ،وتركيب ،وتقويم مقابل ا ستراتيجية التقليدية.
-8

راأل (وأل نة :)1999 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أ ثر استخدام استراتيجيتي خرامط الم اهيم وخريطة الشكل  Vي

تعليم الرياضيات على تنمية الت كير الرياضي ،وخ ا القلأ لدى تبميذ المرحلة اإلعدادية.
تكونت عينة الدراسة من  )130طالباً من طبب الثاني اإلعدادي بإحدى مدارس إدارة أبو كبير
بجمهورية مصر العربية ،حيث قكسمت عينة الدراسة إلى ثبث مجموعات :مجموعتين تجريبيتين
تكونتا من  )45 ،)43طالبًا على الترتيب ،والمجموعة الثالثة ضابطة تكونت من  )42طالبًا،
با عتماد على المنها التجريبي ،وقد تم تدريس المجموعة التجريبية ا ولى باستراتيجية خرامط
الم اهيم ،والمجموعة التجريبية الثانية باستراتيجية خريطة الشكل  ،Vأما المجموعة الضابطة قد
تم تدريسها بالطريقة المعتادة ،وتكونت أدوات الدراسة من اختبار التحصيل الرياضي ،واختبار
الت كير الرياضي ،ومقياس قلأ الرياضيات ،تم اختيار اختبار حتح بوص ه أسلوباً إحصامياً إلجراء
المعالجات اإلحصامية ،توصلت الدراسة إلى أن التعلم بخرامط الم اهيم وخريطة الشكل  Vقد
خ ضتا من قلأ الطبب وزادتا من تحصيلهم ،ونمت الت كير الرياضي ،وقد قدم الدراسة مجموعة
من التوصيات أهمها ضرورة ا هتمام بخرامط الم اهيم وخريطة الشكل  Vي تعليم الرياضات.
 -9راأل (ل ار :)1995 ،
هد ت هذه الدراسة إلى استقصاء اعلية مخططات الم اهيم ي تدريس الرياضيات على التحصيل
وا حت اظ بالتعلم واتجاهات الطلبة نحو المادة ،ولتحقيأ ذلد تم اختيار عينة من تبميذ الص
الثاني اإلعدادي ،حيث شملت عينة الدراسة على مجموعتين :إحداهما مجموعة تجريبية درست
باستخدام مخططات الم اهيم ،وا خرى ضابطة درست وحدة ا عداد الصحيحة بالطريقة العادية.
اختبار تحصيليًا ،ومقياس ا تجاه نحو مادة
أكعدت مخططات الم اهيم للوحدة ،ودليل المعلم ،و
اً
الرياضيات ،ومن خبل المعالجة اإلحصامية باستخدام ا سلوب اإلحصامي حتح ،أظهرت النتاما
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أ ن استخدام استراتيجية مخططات الم اهيم ذات اعلية ي تدريس الرياضيات ،باإلضا ة إلى
وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى ) )0,05≤ αبين متوسط درجات طبب المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات طبب المجموعة الضابطة ،لصالح طبب المجموعة التجريبية ي كل
من ا ختبار التحصيلي ،ومقياس ا تجاه ،واختبار ا حت اظ بالتعلم ،كما أن هناد ارتباطاً موجباً
دا ً إحصاميًا بين درجات الطبب ي اختبار التحصيل المباشر ،ودرجاتهم ي اختبار ا حت اظ
بالتعلم سواء لتبميذ المجموعة الضابطة أو التجريبية.
لقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام مخططات الم اهيم ي تدريس الرياضيات وتدريب
المعلمين عليها ،كما وأكدت على تزويد كتب الرياضيات بأشكال تخطيطية توضح العبقة بين
الم اهيم الرياضية؛ ليسهل على المتعلم اكتسابها والتمييز بينها.
-10

راأل (:)Bolte,1999
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استقصاء ا ستخدام المركب لمخططات الم اهيم

ومقا ت الت سير بوص ه أسلوباً لتقويم ثبثة مقررات ي الرياضيات ،حيث كانت ا هدا
ا ساسية تشير إلى:
 استخدام مخططات الم اهيم والمقا ت الكتابية لتقويم ترابط المقا ت الكتابية وامتحانات المقرر.

 العبقة بين درجات الطبب ي مخططات الم اهيم المقا ت الكتابية وامتحانات المقرر.
 إلى أي مدى زادت درجة التعلم من خبل استخدام مخططات الم اهيم والمقا ت الكتابية.
تكونت عينة الدراسة من  )23مدرساً ابتداميًا مبتدماً ،و  )63طالباً يدرسون الت اضل والتكامل،
اختبار تحصيليًا ،ومن ا ساليب اإلحصامية المستخدمة
ًا
 )17مدرسًا ثانويًا مبتدمًا ،وقد استكخدم
اختبار حتح ،حيث كش ت النتاما أن مخططات الم اهيم عند ارتباطها بالمقا ت الكتابية تعد
أدو ي
ات م يدةً لتقييم منظومة الطالب للم اهيم الرياضية وتحسينها .
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ا لوور ا ث ث :راأل ت لؤع

بب

سثر ا ؤع م

سو ًال :ا راأل ت ا عربة وا جنبة :
- 1

راسة (يمد الغين:)2016 ،

هد ت الدراسة إلى معر ة اعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل وبقاء

أثر التعلم ي تدريس التاري لدى طبب المرحلة الثانوية ،ولإلجابة عن تساؤ ت البحث

والتحقأ من صحة روضه ،تم تصميم نموذج تدريسي قامم على استراتيجية التعلم
المقلوب واختيار مجموعة من ال يديوهات التعليمية وتحكيمها وضبطها ،ثم إعداد اختبار

للتحصيل الدراسي ،واختيار عينة الدراسة من طبب الص

الثاني الثانوي ،ثم تطبيأ

أدوات البحث قبليًا ،ثم تدريس الوحدة الدراسية باستخدام النموذج المقترح ،ثم تطبيأ
أدوات البحث بعديًا ،وأخي ار تطبيأ أدوات البحث بعد مضي  )15يومًا لقياس بقاء أثر
التعلم على العينة التجريبية ،وجاءت نتاما الدراسة متمثلة ي:

 وجود روأ ذات د لة إحصامية بين متوسط درجات طبب المجموعة التجريبية ،وطببالمجموعة الضابطة ي ا ختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

-

توجد روأ ذات د لة إحصامية بين متوسط درجات طبب المجموعة التجريبية ي

ا ختبار التحصيلي البعدي ومتوسط درجاتهم ي ا ختبار التحصيلي البعدي المؤجل ،مما
يؤكد اعلية ا ستراتيجية المستخدمة ي زيادة مستوى التحصيل وبقاء أثر التعلم.

 -2راأل (ا ةب:)2011 ،

هد ت الدراسة إلى معر ة اعلية برناما مقترح ي الذكاءات المتعددة على تنمية التحصيل،
والت كير الرياضي ،وبقاء أثر التعلم لدى طبب المرحلة ا ساسية ي محا ظة غزة ،حيث استكخدم
ي هذه الدراسة المنها شبه التجريبي ،الذي يسعى إلى تقريب النظرية واستخدامها ي حل
المشكبت الرياضية واإلجابة عن ا ست سارات وتطور الممارسة ،وتكونت عينة الدراسة من
 )122طالبًا موزعة على مجموعتين:
ا ولى :مجموعة تجريبية مكونة من  )61طالباً.
الثانية :مجموعة ضابطة مكونة من  )61طالباً.
وقد تمثلت أدوات الدراسة بقاممة مبحظة لتقييم الذكاءات المتعددة ،واختبار تحصيلي ي
العاشر ا ساسي ،وكذلد اختبار ي الت كير

وحدة الهندسة ال راغية من الكتاب الثاني للص

الرياضي ،ولإلجابة عن تساؤ ت الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصامية باستخدام الحاسوب
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بالبرناما اإلحصامي ) (SPSSوالمتمثلة بالمتوسطات وا نح ار ات المعيارية واختباراته ،وكان من
أهم النتاما التي توصلت إليها الدراسة:
-

وجود روأ ذات د لة إحصامية بين أداء طبب المجموعة التجريبية والضابطة ي
ا ختبار التحصيلي البعدي ،وذلد لصالح المجموعة التجريبية.

-

توجد روأ ذات د لة إحصامية بين طبب المجموعتين ي اختبار الت كير البعدي.
وجود روأ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ي ا ختبار التحصيلي المؤجل وذلد
لصالح المجموعة التجريبية.
لقد أوصت الدراسة بضرورة تو ير قاعة متعددة المصادر وتدريس الرياضيات باستخدام
أشكال ورسومات بيانية ،وتأهيل المعلمين ي أثناء الخدمة على توظي

-3

نظرية الذكاءات المتعددة.

راأل (رة :)2010 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة اعلية استخدام استراتيجية

وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الص

يجوتسكي ي تدريس الرياضيات،

السادس ا ساسي بازة ،وقد اتبعت الدراسة المنها التجريبي،

حيث تكونت عينة الدراسة من  )73طالب ًة من طالبات الص

السادس ا ساسي بشمال قطا

غزة وتحديداً معسكر جباليا ،تم إعداد اختبار تحصيلي تضمن الوحدتين ا ولى والثانية لكتاب
الرياضيات المقرر الجزء ا ول) ،كما وتم اختيار المدرسة بصورة قصدية ،وتم اختيار العينة
بطريقة عشوامية بسيطة.
تم تطبيأ ا ختبار التحصيلي القبلي والبعدي على عينة الدراسة باستخدام اختبار "ت"
لعينتين مستقلتين واختبار مان ووتني للمعالا اإلحصامي .(SPSS
وقد أظهرت الدراسة النتاما التالية :
 توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى د لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجاتالطالبات ذوات التحصيل المرت ع ي المجموعة التجريبية ،وبين متوسط درجات أقرانهن ي
المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
-

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى د لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية ي التطبيأ البعدي لبختبار التحصيلي ،وتحصيلهن ي
ا ختبار المؤجل لبختبار ن سه.
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و ي ضوء النتاما السابقة أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات المتعلقة باستراتيجية
يجوتسكي على جميع المستويات المعر ية ،ومختل

عن

المراحل العمرية من أجل الكش

اعليتها ،وتدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات جديدة ي التدريس.
 -4راأل (ه ةم:)2009 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام استراتيجية ا كتشا
للتحصيل ،والتذكر ،وانتقال أثر التعلم ي الرياضيات لطالبات الص

الموجه بالوسامل التعليمية

الثامن ا ساسي ي محا ظة قلقيلية.

تكونت عينة الدراسة من  )132طالبة من طالبات الص

الثامن ا ساسي ي المدارس

الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم ي محا ظة قلقيلية ،ي ال صل الدراسي ا ول من العام
الدراسي 2011 2010م).
وقد اعتمدت الدراسة المنها التجريبي ،حيث تم اختيار مدرستين لإلناث بطريقة قصدية
لتحقيأ هد

الدراسة ،واختيرت شعبتان من كل مدرسة تمثبن المجموعة التجريبية ،وكان عدد

أ رادها  )66طالباً ،ودرستا مادة تدريبية لمعر ة أثر استخدام استراتيجية ا كتشا

الموجه

بالوسامل التعليمية ،واستكخدمت وسامل تعليمية ،أما الشعبتان ا خرتان قد درستا المحتوى
الرياضي بطريقة تقليدية ،وكان عدد أ رادها  )66طالبة.
اختبار قبلياً لارا قياس التكا ؤ بين المجموعات ا ربع ،وتم التأكد من صدقه
استكخدم
اً
وحساب معامل ثباته باستخدام معادلة كودر -ريتشاردسون  )21واختبار انتقال أثر التعلم ،وتم
التأكد من صدقه وحساب معامل ثباته باستخدام معادلة

أل ا كرونباخ ،وتم تطبيأ اختبار

تحصيلي بعدي ،واختبار تذكر بعد  )20يومًا من انتهاء تطبيأ ا ختبار التحصيلي البعدي ،تم
استخدام اختبار حتح كأسلوب إحصامي ،وكان من أهم نتاما الدراسة وجود روأ ذات د لة
إحصامية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالبات
المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
 -5راأل (ا وربل:)2007 ،
هد ت هذه الدراسة إلى تقصي أثر دورة التعلم ي تنمية الم اهيم الرياضية ،وبقاء أثر التعلم
لدى طالبات الص

ا ول المتوسط ،اعتمدت الدراسة على المنها التجريبي ،حيث طبقت على

عينة قصدية قوامها  )147طالبة من طالبات الص

ا ول متوسط بالمدرسة السابعة بالمدينة

المنورة ،تم توزيعهن على مجموعتي الدراسة :إحداهما مجموعة تجريبية وا خرى مجموعة ضابطة
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شهر ونص
درسن وحدتي القواسم والمضاع ات ومبادئ الهندسة المستوية ،واستارقت التجربة
اً

الشهرِ ،قيس بعدها تحصيل الطالبات ،ومدى احت اظهن بالم اهيم التي درسنها بعد ستة أسابيع
من دراستهن للوحدتين باستخدام اختبارين ي الم اهيم المتضمنة ي الوحدتين المذكورتين،
اختبار تحصيليًا كأداة للدراسة ،واختبار تحليل التباين كأسلوب إحصامي ولقد أكدت نتاما
واستكخدم
اً
الدراسة على ما يلي:
 عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى ) )0,05≤ αبين متوسطي درجاتطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ي اختبار الم اهيم المؤجل لوحدة مبادئ الهندسة
المستوية ي المستويات المعر ية الثبثة ككل و ي كل منها على حدة.
-

وجود روأ ذات د لة إحصامية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة ،لصالح المجموعة التجريبية ي ا ختبار المؤجل لوحدة القواسم والمضاع ات.

وقد أوصت الدراسة بإجراء دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات تتعلأ بكي ية استخدام
استراتيجية دورة التعلم ي تدريس الم اهيم الرياضية ي الم ارحل الدراسية المختل ة.
-6

راأل (عف ن :)2005 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام ا لعاب التعليمية ي التحصيل ال وري والمؤجل

ي الرياضيات لدى تبميذ الص ين الثاني والثالث ،حيث تكونت عينة الدراسة من شعبتين
دراسيتين للص

الثاني ،تم توزيعهما على نحو عشوامي ،حيث اعتمدت الدراسة المنها التجريبي،

لتكون الشعبة أ) المجموعة التجريبية التي درست باستخدام ا لعاب التعليمية ،والشعبة ب)
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ،وتكونت العينة أيضاً من شعبتين دراسيتين
للص

الثالث ،تم توزيعهما بالطريقة ن سها ،وقد تم إجراء اختبار قبلي للتحقأ من تكا ؤ

المجموعتين ،باإلضا ة إلعداد اختبار تحصيلي لقياس تحصيل التبميذ ال وري والمؤجل بوص ه
أداةً للدراسة ،وتم حساب معامل الثبات ختبار التحصيل ،واختبار حتح بوص ه أسلوباً إحصامياً،
وقد أظهرت نتاما الدراسة ما يلي:
-

عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αي التحصيل ال وري
لمجموعتي الدراسة للص ين الثاني والثالث ،تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو الت اعل بينهما.
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-

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αي التحصيل المؤجل
لمجموعتي الدراسة للص

الثالث ،تعزى لطريقة التدريس ،ولصالح المجموعة التجريبية،

ومتاير الجنس لصالح اإلناث.
 -7راأل (ا ألوقل:)2004 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر دورة التعلم المعدلة  (5ESي التحصيل ،وبقاء أثر
التعلم ،وتنمية ب عا المهارات العملية لدى طبب الص

الخامس ا بتدامي بمصر ي وحدة

الماناطيسية ،واستكخدم المنها التجريبي القامم على تصميم المجموعة التجريبية والضابطة مع
قياس قبلي وبعدي ،وتكونت العينة من  )141طالباً وطالبة ،تم اختيارهم بطريقة عشوامية من

مدرستين :ا ولى مدرسة ذكور ،حيث تم اختيار  )73طالبًا منهم ،تم توزيعهم على مجموعتي
الدراسة ،وا خرى مدرسة إناث ،حيث تم اختيار  )68طالبةً ،تم توزيعهن على مجموعتي
الدراسة ،وتحددت أدوات الدراسة ي اختبار تحصيلي ،وأداة تحليل المحتوى ،وبطاقة مبحظة،
وقد استكخدمت ا ساليب اإلحصامية التالية :المتوسط الحسابي ،ا نح ار

المعياري ،وتحليل

التباين الثنامي ،ومن أهم النتاما التي توصلت إليها الد ارسة تنمية التحصيل الدراسي وبقاء أثر
التعلم والمهارات العملية باستخدام دورة التعلم ) ،(5ESكما وأوصت الدراسة با هتمام بدورة
التعلم الخماسية ي تدريس العلوم وتضمين المنهاج با نشطة المتنوعة ا ستكشا ية والتطبيقات الحياتية.
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راأل (عبة :)2004 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام طريقة المخططات الخوارزمية على التحصيل

ال وري والمؤجل ي وحدة اإلقترانات كثيرة الحدود لطلبة الص

العاشر ي مادة الرياضيات ،وقد

اعتمدت الدراسة على المنها التجريبي ،وتكونت العينة من  )104طالب وطالبة من طلبة
المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محا ظة سل يت ،موزعة على أربع شعب ي أربع
مدارس مختل ة ،وِاختيرت شعبتان شعبة للذكور ،شعبة لإلناث) بطريقة عشوامية تمثبن الشعبتين
التجريبيتين ودرستا بطريقة المخططات الخوارزمية ،أما ا خريان قد درستا بالطريقة التقليدية،
وأك ِع د اختبار المعر ة القبلية للتأكد من تكا ؤ المجموعتين ،واستكخدم لهذا الارا اختبار حتح
إلجراء المعالجات اإلحصامية ،كذلد أك ِعد اختبار تحصيلي ي وحدة اإلقترانات كثيرة الحدود ،وقد
أظهرت الدراسة النتاما التالية:
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 وجود روأ ذات د لة إحصامية ي متوسط عبمات الطلبة على ا ختبارين ال وري والمؤجلواتجاهاتهم بين أ راد المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى لصالح أ راد المجموعة التجريبية.

توجد روأ ذات د لة إحصامية تعزى للجنس أو للت اعل بين الطريقة والجنس.

-

 وجود روأ ذات د لة إحصامية ي اتجاهات الطلبة على القياسين القبلي البعدي ،بين أ رادالمجموعتين التجريبية والضابطة تعزى للطريقة التجريبية على مجالي ا هتمامات والميول
نحو الرياضيات ودور معلم الرياضيات.
توجد روأ ذات د لة إحصامية ي مجال صعوبة الرياضيات ،ومجال طرأ تدريس

-

الرياضيات أو تبعاً لمتاير الجنس والت اعل بين متايري الطريقة والجنس.
 -9راأل (ا ألن ري:)2003 ،
هد ت الدراسة إلى معر ة أ ثر نموذج ان هايل ي تنمية الت كير الهندسي وا حت اظ بها
لدى طبب الص

التاسع ا ساسي بازة ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين من مدرسة

ذكور ال بح اإلعدادية لبجمين ،وقد تم اختيار هذه العينة بصورة قصدية باتبا المنها شبه
التجريبي ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عن تحليل وحدة الدامرة المقرر على طبب الص

التاسع

ا ساسي ،واعادة بنامها ي صورة نموذج ان هايل للتدريس ،واختبار لقياس مهارات الت كير
الهندسي ،وكان من أهم نتاما الدراسة بعد اعتماد اختبار حتح بوص ه أسلوباً إحصامياً ما يلي:
 وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى ) )0,05≤ αي مستوى الت كير الهندسي بينمتوسط درجات تحصيل أ راد المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح أ راد المجموعة
التجريبية الذين تعلموا ي ضوء نموذج ان هايل.
 وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى ) )0,05≤ αي ا حت اظ بمهارات الت كيرالهندسي بين درجات طبب المجموعة التجريبية ي ا ختبار البعدي والبعدي المؤجل ،وذلد
لصالح المجموعة التجريبية ي ا ختبار البعدي ،و ي ضوء نتاما الدراسة أوصت الدراسة
بإعادة النظر ي مقررات الهندسة ي جميع المراحل التعليمية ،واعادة بنامها وتنظيمها ي
تتابع طبقا لمستويات التدريب الهندسي ي ضوء نموذج ان هايل.
-10

راأل (ا ؤو ري:)2003 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيات استراتيجية التعلم

والتعلم النشط) على تحصيل طبب الص

الثالث ا بتدامي واحت اظهم بالتعلم ،وقدرتهم على
67

ترجمة التمارين الل ظية ،ومعر ة أثر ا ستراتيجية ي تنمية الت كير الرياضي لدى الطبب ،وقد
الثالث

ا كعتمد المنها التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من  )84طالبًا وطالبة من طبب الص
ا بتدامي بمحا ظة أسيوط ،قك ِسموا إلى مجموعتين متساويتين :إحداهما تجريبية وا خرى ضابطة،
وقد طبقت عليهم ثبثة اختبارات كأدوات للدراسة :ا ول اختبار تحصيلي ي رياضيات الص
طبأ بعديًا،
ب ،والثاني اختبار ي ترجمة التمارين الل ظية ك
طبأ بعديًا ومؤج ً
الثالث ا بتدامي ،ك
والثالث اختبار ي الت كير الرياضي طكبأ قبليًا وبعدياً ،وقد اعتمدت الدراسة على اختبار حتح من
ا ساليب اإلحصامية ،وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتاما وجود روأ دالة إحصاميا
عند مستوى الد لة  )0,05≤ αي التطبيأ البعدي لكل من ا ختبار التحصيلي ،واختبار ترجمة
التمارين الل ظية ،واختبار الت كير لصالح المجموعة التجريبية.
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راأل (إألل عةن:)2000 ،
هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أثر استخدام نموذج التعلم البنامي ي تدريس الم اهيم

الرياضية على التحصيل ،وبقاء أثر التعلم ،والت كير اإلبداعي ي الرياضيات لدى تبميذ الص
ا ول اإلعدادي ي محا ظة المنيا بجمهورية مصر العربية ،وقد تكونت عينة البحث من )84
ا ول اإلعدادي ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:

طالباً وطالبة من أربعة صول من طبل الص

هما المجموعة الضابطة وتكونت من  )84طالبًا وطالبة من صلين ودرست وحدة المجموعات
بالطريقة المعتادة ،والمجموعة التجريبية وتكونت من  )82طالباً وطالبة من صلين درست وحدة
المجموعات باستخدام نموذج التعلم البنامي.
ومن أدوات الدراسة التي استكخدمت اختبا ًار تحصيليًا ي الم اهيم الرياضية المتضمنة لوحدة

المجموعات ،واختبار الت كير اإلبداعي ي الرياضيات ،باإلضا ة إلى دروس لتدريس الم اهيم
الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات و قاً لنموذج التعلم البنامي ،وأوراأ عمل للطبب لوحدة
المجموعات ،وقد استكخدم اختبار حتح

كأسلوب إحصامي ،وتوصلت نتاما الدراسة إلى أن

الطبب الذين تعلموا و أ نموذج التعلم البنامي قد ت وقوا على أقرانهم بالمجموعة الضابطة ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج التعلم البنامي لما له من أثر اعل ي التحصيل ،و ي
بقاء أثر التعلم.
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راأل ( )Isik,Trim,2009

هد ت الدراسة لمعر ة أثر استخدام الذكاءات المتعددة والتعلم التعاوني على تحصيل بعا
المهارات الرياضية ،وبقاء أثر التعلم لدى طبب الص

الرابع من المرحلة ا ساسية بالو يات

المتحدة ا مريكية ،وقد استكخدم ي هذه الدراسة المنها التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من
 )150طالباً ،وقكسمت العينة إلى مجموعتين :ا ولى المجموعة التجريبية والتي استخدمت
الذكاءات المتعددة والتعلم التعاوني ،والثانية المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية،
وقد تمثلت أداة الدراسة باختبار تحصيلي ي الرياضيات ،وكذلد نموذج المعلومات الشخصية،
وقد استكخدم اختبار حتح من ا ساليب اإلحصامية ،وكان من أهم نتاما الدراسة أن الذكاءات
المتعددة مقترنة بالتعلم التعاوني لها تأثير كبير على التحصيل ا كاديمي مقارنة بالطريقة
التقليدية ،وقد كوجد أن استخدام الذكاءات المتعددة المقترن بالتعلم التعاوني له ا ثر الكبير ي
بقاء أثر التعلم وا حت اظ بالمعلومات مدةً طويلةً.
ا ؤع ةب ع

ا راأل ت ا أل ب :

من خبل استعراا الدراسات السابقة ذات العبقة بموضو الدراسة تم رصد العديد من

أوجه ا ت اأ وا ختب

بينها وبين الدراسة الحالية من حيث هد

أدوات الدراسة ،مجتمع الدراسة ،العينة):

الدراسة ،منها الدراسة،

 لوضوع ا راأل وسه افه :
ات قددت الد ارسددة الحاليددة مددع الد ارسددات السددابقة ددي تناولهددا للمتايددر ا ول ددي الد ارسددة ،وهددو الددتعلم
التعدداوني ،هندداد د ارسددات ربطددت الددتعلم التعدداوني بالتحصدديل وا تجدداه وتنميددة المهددارات الرياضددية

مثد د د د ددل د ارسد د د د ددة الطراوند د د د ددة )20 12 ،و العد د د د ددالول )20 12 ،و م د د د د دراد )20 12 ،و م د د د د دراد)20 0 9 ،

و اي د ددد )20 0 8 ،و ال د ددردادي )20 0 7 ،و الحربد ددي )20 0 6 ،و البد دداز )20 0 4 ،و محمد ددد)20 0 4 ،
و المد د د د د د د د ددالكي )20 0 2 ،و مد د د د د د د د ددداح )20 0 1 ،و الشدد د د د د د د د دري  )20 0 0 ،و أبوعطيد د د د د د د د ددة)1999 ،

و

 ) Slavin, 2010و  )yildis, 2004وهندداد مددن ربددط الددتعلم التعدداوني ببقدداء أثددر الددتعلم

وا حت دداظ بالمعلومددات مثددل د ارسددة  )Isik,Trim, 2009و مرشددد )20 0 9 ،و بركددات)20 0 5 ،

و حسددن )20 0 1 ،و عبددد الددرحيم والشددكيلي )20 0 0 ،و إسددماعيل ،)1998 ،هددذا باإلضددا ة إلددى
د ارس ددة  )Trim, 2009الت ددي ربط ددت ال ددتعلم التع دداوني بنظري ددة ال ددذكاءات المتع ددددة ،وق ددد ات ق ددت
الد ارسد ددة الحاليد ددة مد ددع الد ارسد ددات السد ددابقة د ددي تناولهد ددا للمتايد ددر الثد دداني د ددي الد ارسد ددة وهد ددو الخ د درامط

الم اهيميد د ددة ،هند د دداد د ارسد د ددات ربطد د ددت الخ د د درامط الم اهيميد د ددة بالتحصد د دديل وا تجد د دداه مثد د ددل د ارسد د ددة
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مصددط ى )20 0 9 ،و ع انددة )1999 ،وهندداد مددن ربددط الخدرامط الم اهيميددة ببقدداء أثددر الددتعلم مثددل

د ارس ددة مدددراد )1995 ،ود ارسدددة الس ددنكري )20 0 3 ،وهنددداد د ارس ددات ربط ددت الخد درامط الم اهيميدددة

بتنميد ددة الت كيد ددر الرياضد ددي مثد ددل د ارسد ددة مطد ددر )20 0 4 ،و حسد ددانين )1999 ،و علد ددي،)20 0 3 ،

وهندداد أيض داً بعددا الد ارسددات السددابقة التددي ربطددت بعددا اسددتراتيجيات الددتعلم البنددامي ببقدداء أثددر

ال د ددتعلم مث د ددل د ارس د ددة الد د ددديب )20 11 ،و ري د ددان )20 10 ،و هد د دزيم )20 0 9 ،و الحرب د ددي)20 0 7 ،

و ع انة )20 0 5 ،و الدسوقي )20 0 4 ،و عبيد )20 0 4 ،و التودري.)20 0 3،
 ا لنهج ا لألؤخ م فل ا راأل :

ات قت الدراسة الحالية مدع الد ارسدات السدابقة دي اسدتخدام المدنها التجريبدي مثدل د ارسدة مصدط ى،
 )20 0 9و 2009

 )Isik,Trim,و الطراوند ددة )20 12 ،و العد ددالول )20 12 ،و مدد دراد)20 12 ،

و يحيددى )20 0 9 ،و مرشددد )20 0 9 ،و ايددد )20 0 8 ،و الددردادي )20 0 7 ،و الحربددي)20 0 6 ،

و برك ددات )20 0 5 ،و الب دداز )20 0 4 ،و محم ددد )20 0 4 ،و اس ددماعيل )20 0 0 ،و هد دزيم)20 0 9 ،
و الم د د د د د د د د د د ددالكي )20 0 2 ،و الجاس د د د د د د د د د د ددر )20 0 2 ،و حس د د د د د د د د د د ددن )20 0 1 ،و م د د د د د د د د د د ددداح)20 0 1 ،

و عب ددد ال ددرحيم والش ددكيلي )20 0 0 ،و أبوعطي ددة )1999 ،و إس ددماعيل )1998 ،و عبي ددد)20 0 4 ،
و 2009

 )Trim,و 2010

 )slavin,و 2004

 )Yildis,و مطد د د ددر)20 0 4 ،

و التد د د د د د ددودري )20 0 3 ،و السد د د د د د ددنكري )20 0 3 ،و أب د د د د د د ددو ملد د د د د د ددوح )20 0 2 ،و ع ان د د د د د د ددة)1999 ،

و حسد ددانين )1999 ،و م د دراد )1995 ،و الد ددديب )20 11 ،و ريد ددان )20 10 ،و الحربد ددي)20 0 7 ،

و ع انة )20 0 5 ،و الدسوقي )20 0 4 ،بينما اختل دت الد ارسدة الحاليدة مدع بعدا الد ارسدات السدابقة
ي استخدام المنها الوص ي التحليلي مثل دراسة علي.)20 0 3 ،

 س وات ا راأل :
اختبار تحصيليًا قط من إعداد
ات قت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت
اً

الباحث مثل دراسة محمد )20 0 4 ،و مداح )20 0 1 ،و عبد الرحيم والشكيلي)20 0 0 ،

و الشري  )20 0 0 ،و أبو عطية )1999 ،و إسماعيل )1998 ،و  )Slavin, 2010و Trim,
 )2009و  )Yildiz, 2004و مصط ى )20 0 9 ،و علي )20 0 3 ،و ع انة)1999 ،

و حسانين )1999 ،و ريان )20 10 ،و الحربي )20 0 7 ،و ع انة )20 0 5 ،و الطراونة)20 12 ،
و مراد )20 12 ،و التودري )20 0 3 ،و يحيى )20 0 9 ،و مرشد )20 0 9 ،و بركات)20 0 5 ،

اختبار تحصيلياً باإلضا ة إلى دليل
ًا
و الباز )20 0 4 ،وات قت مع بعا الدراسات التي استخدمت
المعلم أو برناما تدريبي لتنمية الت كير الرياضي مثل دراسة حسن )20 0 1 ،و مطر)20 0 4 ،

اختبار
ًا
و مراد )1995 ،و العالول )20 12 ،و الحربي )20 0 6 ،وهناد دراسات استخدمت
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تحصيلياً ومقياساً لبتجاه مثل دراسة المالكي )20 0 2 ،و الردادي )20 0 7 ،و الحربي،)20 0 6،

بينما اختل ت الدراسة الحالية مع بعا الدراسات السابقة التي استخدمت مقياسًا للقلأ مثل دراسة
أبو ملوح )20 0 2 ،و حسانين )1999 ،وقد اختل ت مع بعا الدراسات التي استخدمت بطاقة

مبحظة مثل دراسة الدسوقي )20 0 4 ،و الديب )20 11،أو التي استخدمت استبانة مثل دراسة
ايد )20 0 8 ،و عبد الرحيم والشكيلي )20 0 0 ،أو التي استخدمت أدوات أخرى كتدريب

المعلمين واستخدام وسامل تعليمية ومواد تدريبية مثل دراسة ع انة )20 0 1 ،و هزيم )20 0 9 ،أو
( .) Isik,Trim, 2009

نموذج للمعلومات الشخصية للطلبة مثل دراسة
 لجؤلع ا راأل :

ات قت الدراسة الحالية ي اختيار مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة ا بتدامية مع دراسة
العالول )20 12 ،و يحيى )20 0 9 ،و بركات )20 0 5 ،و محمد )20 0 4 ،و حسن)20 0 1 ،

و مداح،

و الشري ،

)20 0 1

أبوعطية،

)20 0 0

)1999

و 2010

)Slavin,

و  )Trim, 2009و الديب )20 11 ،و ريان )20 10 ،و ع انة )20 0 5 ،و الدسوقي)20 0 4 ،
و التودري )20 0 3 ،و(  ،( Isik,Trim, 2009بينما اختل ت مع بعا الدراسات السابقة ي

اختيار عينة ومجتمع الدراسة من طبب المرحلة اإلعدادية مثل دراسة الطراونة)20 10 ،

و الردادي )20 0 7 ،و مرشد )20 0 9 ،و الحربي )20 0 6 ،و الباز )20 0 4 ،و المالكي)20 0 2 ،
)20 0 0

و إسماعيل،

و الحربي،

)20 0 7

و السنكري،

)20 0 3

و عبيد،

)20 0 4

و عبدالرحيم والشكيلي )20 0 0 ،و إسماعيل )1998 ،و هزيم )20 0 9 ،و )Yildis, 2004

و مطر )20 0 4 ،و أبو ملوح )20 0 2 ،و ع انة )1999 ،و حسانين )1999 ،و مراد)1995 ،
واختل ت مع بعا الدراسات السابقة التي استخدمت منها وعينة الدراسة من طلبة المرحلة

الثانوية مثل دراسة ايد )20 0 8 ،و علي )20 0 3 ،أو من اختار عينة منها الدراسة من طلبة
الجامعة مثل دراسة الجاسر )20 0 2 ،أو من اختار عينة ومنها الدراسة من معلمي الرياضيات

مثل دراسة ع انة )20 0 1 ،أو من اختار العينة من الطلبة المتأخرين دراسيا مثل دراسة
مراد.)20 12 ،

 ا أل ةب اإلو

ئة ا لألؤخ ل :

ات قت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ي استخدام اختبار حتح T" testح لحساب ال روأ

بين متوسطات مجموعتين مستقلتين مثل دراسة

الطراونة )2012 ،و مراد)2012 ،

و يحيى )2009 ،و مرشد )2009 ،و ايد )2008 ،و بركات )2005 ،و محمد)2004 ،
و المالكي،

)2002

و عبيد،

و الجاسر،

)2004
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)2002

و حسن،

)2001

و عبد

الرحيم

والشكيلي،

)2000

عطية،

و أبو

)1999

و إسماعيل،

)1998

و  )Slavin, 2010و  )Trim, 2009و ريان )2010 ،و  )Yildiz, 2004و مطر)2004 ،

و علي )2003 ،و أبو ملوح )2002 ،و ع انة )1999 ،و حسانين )1999 ،و مراد)1995 ،
و الديب،

)2011

و هزيم،

)2009

و ع انة،

)2005

و السنكري،

)2003

و التودري )2003 ،وات قت مع د ارسة العالول )2012 ،ي استخدام اختبار حتح باإلضا ة إلى
معامل مربع إيتا لحساب حجم التأثير ،بينما اختل ت الدراسة الحالية مع بعا الدراسات السابقة

التي استخدمت أسلوب تحليل التباين وتحليل التباين الثنامي وتحليل التباين المصاحب
) (ANOVAلقياس ا تجاه مثل دراسة يحيى )2009 ،و الحربي )2006 ،و مداح)2001 ،

و الحربي )2007 ،و الدسوقي )2004 ،وقد اختل ت الدراسة الحالية مع دراسة مراد)2012 ،
ي استخدام ا خيرة لمعادلة كوجين لقياس حجم التأثير كما اختل ت مع دراسة الشري )2006 ،
ي استخدام دراسة الشري

لطريقة شا يه للمقارنات المتعددة.

 سوجه االألؤف ة ل ا راأل ت ا أل ب :
 .1إثراء اإلطار النظري.
 .2تحديد واختيار أدوات الدراسة ا نسب للدراسة.
 .3اختيار المنها العلمي المناسب للدراسة.
 .4صياغة تساؤ ت و رضيات الدراسة.
 .5تدعيم نتاما الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.
 .6استخدام ا ساليب اإلحصامية المناسبة.
 .7ا ست ادة من مراجع الدراسات السابقة.
 ؤلة ت ا راأل ا و ة ع ا راأل ت ا أل ب :
 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ي تناولها لموضوعي التعلم التعاوني والخرامط
الم اهيمية معا وعبقتهما ببقاء أثر التعلم لدى طلبة الص

السادس ا ساسي ،وهذا ما لم

يتم تناوله ي أي دراسات سابقة ،حيث تم تناول معظم الدراسات السابقة ي مجتمعات
مختل ة ما بين عربية وأجنبية على إحدى ا ستراتيجيتين ،وعبقتها بالتحصيل أو ا تجاه
وقليل جدا من ربط إحدى ا ستراتيجيتين ببقاء أثر التعلم .
 ركزت هذه الدراسة على استخدام مزيا ودما ستراتيجيتي التعليم التعاوني والخرامط الم اهيمية.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
 لنهج ا راأل .

 لجؤلع ا راأل .
 عةن ا راأل .
 س اة ا راأل .

 خطوات ا راأل .
 ا لع ج اإلو

ئة .

ا ف ن ا رابع

ا طرة

واإلج ار ات

المتبع ي الدراسة الحالية ،وتعر
يتناول هذا ال صل وص ًا للمنها ك

مجتمع الدراسة والعينة

المستخدمة وطرأ إعدادها ،والتأكد من
التي استخدمتها الباحثة ،وتطرأ إلى أدوات الدراسة ك
صدقها وثباتها ،وتضمن كذلد عرضًا لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة ي دراستها ،وأخي ًار تناول
ال صل المعالجات اإلحصامية التي تم ا عتماد عليها ي تحليل الدراسة.
سوالً :لنهج ا راأل :
بحسب طبيعة الدراسة الحالية قد تم استخدام المنها التجريبي القامم على تصميم
المجموعتين التجريبية والضابطة .أبوعبم )203 : 1998 ،
وهو المنها الذي يتم يه التحكم ي المتايرات المؤثرة ي ظاهرة ما باستثناء متاير واحد يقوم
الباحث بتطويعه وتاييره بهد

تحديد وقياس تأثيره على الظاهرة موضع الدراسة ،حيث أخضعت

الباحثة ا ختبار ي هذه الدراسة على طبب الص

السادس.

حيث إن المنها التجريبي هو ا كثر مبءمة للموضو قيد الدراسة ،وقد تم اتبا أسلوب تصميم
المجموعتين التجريبية والضابطة المتكا متين ،بحيث تتعرا المجموعة التجريبية تدريساً
ستراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية ،بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريسًا
بالطريقة ا عتيادية.
ث نة ً :لجؤلع ا راأل :
يقصد بالمجتمع كل العناصر التي تنتمي لمجال الدراسة .ا غا)2000:183،
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طبب الص

السادس بمحا ظة ر ح للعام الدراسي

2017 2016م) ،حيث بلغ عدد الطبب الذكور  )2381طالبًا.
ث ث ً :عةن ا راأل :
س .ا عةن االألؤطالعة :
قامت الباحثة بتطبيأ ا ختبار على عينة استطبعية من خارج عينة الدراسة تكونت من
 )39من طبب الص

السابع من مدرسة ذكور مكة المكرمة بمحا ظة ر ح.
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ب .ا عةن ا فع ة :
تكونت عينة الدراسة من  )76طالبًا من طبب الص

السادس ،حيث تم اختيار شعبتين

إحدا هما كمجموعة تجريبية تدرس باستخدام استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية
وا خرى كمجموعة ضابطة تدرس بالطريقة ا عتيادية ،والجدول رقم  )2يوضح أ راد العينة:
ج ون رقم ()2
ع سف ار عةن ا راأل
ا

ا ل رأل

لجلوع ا ؤجرةبة وا ض بط :
ف

التجريبية 2 6
ذكور الرياا ا بتدامية

تعلم تعاوني وخرامط م اهيمية

اع
38

ا علر

ا نألب

ا لنل

ا لئوة

11.42

%50

الضابطة 1 6

38

11.42

%50

المجمو

76

-

%100

رابع ً :س وات ا راأل :
اشتملت أداة الدراسة على:
 -1أداة تحليل المحتوى لوحدة الهندسة.
 -2اختبار تحصيلي.
و يما يأتي ت صيل بناء وتصميم ا داتين والتأكد من صدقهما وثباتهما وصو ً للصورة النهامية لألداة.

خ لأل ً :ل ون ت س اة ؤو ةن ا لوؤوى:
 الهد

من التحليل

 عينة التحليل
 ضوابط عملية التحليل
وقد تم بناؤها و قًا للخطوات التالية:
 -1الهد

من التحليل
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تهد

عملية تحليل المحتوى لتصني

الرياضيات للص

محتوى وحدة الهندسة المتضمنة ي كتاب

السادس ا بتدامي الجزء ا ول ي وحدة الهندسة المضلعات).

 -2عينة التحليل
تم تحديد وحدة الهندسة المضلعات) من كتاب الرياضيات للص

السادس

ا بتدامي لل صل الدراسي ا ول.
 -3وحدة التحليل ال قرات).
 -4ضوابط عملية التحليل
للوصول إلى تحليل دقيأ تم وضع ضوابط لعملية التحليل تتمثل ي التالي:
 التحليل ي ضوء كتاب الرياضيات للص

السادس ا بتدامي ي ال صل الدراسي

ا ول لوحدة الهندسة المضلعات).
للمعر ة الرياضية.

 التحليل ي إطار المحتوى والتصني

 عدم استبعاد أي أشكال هندسية موجودة ي الوحدة.
 تقسيم محتوى وحدة الهندسة إلى معر ة م اهيمية ومعر ة إجرامية ومعر ة استد لية ويرى
) )Groth and Bengnerأن المعر ة الم اهيمية تتضمن انتاج ا مثلة والبأمثلة
للم اهيم الرياضية واستخدام ا شكال والرسومات للتعبير عنها ،كما تتضمن إدراد
التكامل والترابط بين الم اهيم الرميسية وال رعية ،وتحديد المبادئ والقوانين والقواعد
المرتبطة بالم اهيم الرياضية وت سير العبقة الكامنة بينهما.
 أما المعر ة اإلجرامية تصن

إلى جزأين :الجزء ا ول ويتضمن اللاة والتعبيرات

التي تمثل النظام الرياضي ،والجزء الثاني ويتضمن الخوارزميات أو القواعد التي تن د
من خبلها جميع المهمات الرياضية.
 حيث تستخدم الحوارزميات للتعبير عن ا كار والم اهيم ،وادراد العبقات بين
ا داء الكتابي والذهني لها ،وكدلد ربط العمليات واإلجراءات الرياضية بالمواق
الحياتية ،وتوظي ها ي مجال الرياضيات ،ويجب استخدام الخوارزميات وتن يذ
اإلجراءات الرياضية بشكل مترابط وتسلسل منطقي لحل المسامل الرياضية ،مما
يسهم ي تحسين مخرجات التعليم)Groth and Bengner,2006:37-63 .
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 أما المعر ة ا ستد لية تتضمن قدرة الطالب على إدراد العبقات بين العناصر
والربط بينها لحل مشكلة تواجهه وتتطلب قدرات عقلية عالية حيث تدما مهارة
التحليل والتركيب حسب تصني

بلوم.

س اة ؤو ةن ا لوؤوى:
يعتمد صدأ التحليل على صدأ أداة تحليل المحتوى وهو أن تقيس ا داة ما وضعت
لقياسه وقد تم عرا أداة التحليل على مجموعة من الخبراء والمتخصصين ملحأ رقم  )1وقد
أبدى السادة الخبراء المختصون مجموعة من المبحظات وقد أخدت الباحثة بهده المبحظات.
ثب ت س اة ا ؤو ةن:
لتحديد ثبات أداة التحليل قامت الباحثة باستخدام الثبات عبر الزمن حيث قامت الباحثة
بتحليل محتوى الوحدة الثالثة وحدة الهندسة المضلعات) ي شهر سبتمبر لعام 2017م ثم أعيد
التحليل مرة أخرى من قبل الباحثة ي شهر أكتوبر 2017م ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات
باستخدام المعادلة التالية:
ثبات ا داة =

2أ

طعيمة)1987:178 ،

ن + 1ن2

حيث أن:
أ :تشير إلى عدد ال مات التم تم ا ت اأ عليها.
ن :1تشير إلى عدد ال مات التي حللت من قبل المحلل ا ول.
ن :2تشير إلى عدد ال مات التي حللت من قبل المحلل الثاني.
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والجدول التالي يلخص نتاما عملية التحليل:
ج ون رقم ()3
ؤو ةن ا لوؤوى عبر ا ل
محتوى

وحدة التحليل التحليل نقاط

الهندسة

نقاط

معامل

ا ول

الثاني

ا ت اأ

ا ختب

الثبات

22

20

20

2

0.952

ويتضح من الجدول السابأ أن معامل الثبات 0.952وهذا يدل على ثبات عالي التحصيل وبناء
على ذلد تم تحديد قاممة محتوى وحدة الهندسة.
أل أل ً :خطوات إع ا االخؤب ر ا ؤو ة ل:
هدفت الماحثة ا ل ا هذا ا ختمار لقساس فايلسة اسرتاتسجسيت التيفلم التيفاون واخلرائط
املفاهسمسة يل لقا ء ر التيفلم حملتوى وحدة اهل دسة (امللليفات).
وفسما يل خطوات ل ا ا ختمار التحصسل :
 - 1حتديد املا ة الدراسسة:
مت اختسار الوحدة الثالثة وحدة اهل دسة (امللليفات) ا كتاب الرياضسات للصف الىا س
األساس اجلز األول املقرر يل الطالب لليفام الدراس 2017/2016م.
 -2ؤو ة ا ه ف ل االخؤب ر:
يهد

ا ختبار التحصيلي إلى قياس مستوى اكتساب المعر ة الرياضية لدى طبب الص

السادس ا بتدامي ي مادة الرياضيات ي وحدة الهندسة المضلعات) ويشمل ثبث مستويات
المعر ة الم اهيمية ،المعر ة اإلجرامية ،المعر ة ا ستد لية) وقد حددت هده المستويات لمناسبتها
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للوحدة ،كما وهد ت الباحثة من تحليل المحتوى استخراج ا وزان النسبية هدا

الوحدة ودلد

لمساعدتها ي إعداد البنود ا ختبارية لبختبار المراد إعداده.
الجدول التالي يوضح الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات المعر ة الرياضية:
ج ون رقم ()4
ج ون لوا ف ت االخؤب ر ا ؤو ة ل وو ة ا هن أل
المحتوى

مستويات ا هدا

وحدة الهندسة

المجمو

معر ة م اهيمية معر ة إجرامية معر ة استد لية %100
%30

%50

%20

6

10

4

20

جدول رقم )5
جدول توزيع أسملة ا ختبار حسب الوزن النسبي لمستويات ا هدا
المستوى

أرقام قرات ا ختبار

العدد النسبة المموية

المعر ة الم اهيمية

16،14،8،6،3،1

%30

المعر ة اإلجرامية

10 20،19،15،13،12،9،7،5،4،2

6

%50

المعر ة ا ستد لية 18،17،11،10

4

%20

المجمو

20

%100

 -3ؤو ة ا بنو ا ؤل ة ةأله االخؤب ر:
من خبل ا طب على ا دبيات التربوية والدراسات السابقة واإلطار النظري للبحث تم
تحديد البنود التي يقيسها ا ختبار وهي:
 -1المضلع المنتظم.
 -2عدد المثلثات الناتجة من رسم أقطار المضلع من أحد رؤوسه.
 -3مجمو قياسات زوايا المضلع الداخلة بد لة عدد المثلثات داخله.
 -4مجمو قياسات زوايا المضلع الداخلة بد لة عدد أضبعه.
 -5توظي

قاعدة مجمو قياسات زوايا المضلع ي حل مسامل منتمية.
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 -6قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم بد لة عدد أضبعه.
 -7توظي

قاعدة قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم ي حل مسامل منتمية.

 -8متباينة المثلث.
 -9توظي

متباينة المثلث ي حل مسامل منتمية.

 -10العبقة بين مساحتي المثلث والمستطيل المشتركين ي القاعدة وا رت ا .
 -11توظي

العبقة بين مساحتي المثلث والمستطيل المشترد ي القاعدة وا رت ا

ي حل

مسامل منتمية.
 -12مساحة المثلث بد لة طول القاعدة وا رت ا وبد لة ضلعي القاممة.
 -13توظي

قاعدة مساحة المثلث ي حل مسامل منتمية.

 -14مساحة المعين بد لة طولي القطرين.
 -15توظي

قاعدة مساحة المعين ي حل مسامل منتمية.

 -16مساحة شبه المنحر بد لة طول كل من قاعدتيه وارت اعه.
 -17توظي

قاعدة مساحة شبه المنحر

ي حل مسامل منتمية.

 -18العبقة بين ا شكال الرباعية عاملة متوازي ا ضب ).
 -19رسم مثلثا بمعلومية أطوال أضبعه الثبثة  ،ضلعين وزاوية محصورة بينهما ،ضلع وقياس
زاويتين يه.
 -20رسم متوازي أضب

بمعلومية ضلعين وزاوية محصورة بينهما ،طو ضلعين متجاورين

وطول أحد قطريه.
-4

ة غ ف رات االخؤب ر:
أعدت الباحثة عدداً من ا سملة ي مستوى طلبة الص

السادس ا بتدامي تحصيل

محتوى وحدة الهندسة موضو البحث وتم إعداد ا ختبار بحيث:
 تكون ا سملة مناسبة لمستوى الطلبة.
 تكون ا سملة واضحة مع وضوح المطلوب من السؤال.
 تتناسب ا سملة مع محتوى وحدة الهندسة المطلوبة من الطلبة.
 سليمة من الناحية اللاوية والعلمية.
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وقد روعي عند صياغة ِقرات ا ختبار أن تكون من نو ا ختيار من متعدد وذلد لألسباب التالية:

 دقتها وقلة التخمين أو المصاد ة يها. عدم التأثر بذاتية المصحح عند تصحيحها. -تقيس مستويات مختل ة لألهدا

السلوكية.

واستخدمت الباحثة ي ا ختبار موضوعية ،حيث يوضح يها الطالب طريقة إتقان محتوى وحدة
الهندسة بدقة ،وتم مراعاة القواعد التالية ي أثناء كتابة ِقرات ا ختبار:
أن تتكون كل ِ قرة من جزأين ،الجزء ا ول جملة م توحة تطرح المشكلة والجزء الثاني
قاممة من البدامل عددها  )4من بينها بديل واحد صحيح.
تم تنويع موقع اإلجابة الصحيحة بين البدامل بأسلوب منطقي.
ترتيب ِقرات ا ختبار بما يتناسب مع معايير ا ختبار الجيد.
لكل ِقرة إجابة واحد محددة.
ترتيب ِقرات ا ختبار من ا سهل إلى ا صعب.
 -5ؤ ب ؤع ةل ت االخؤب ر:
قامت الباحثة بإعداد ص حة ي مقدمة ا ختبار وقد اشتملت التعليمات على ما يلي:
 توضيح الارا من ا ختبار.
 بيانات خاصة بالم حوصين وهي :اسم الطالب ،المدرسة ،الص .
 تعليمات خاصة بوص

ا ختبار من حيث عدد الِ قرات والبدامل والص حات.

 تعليمات خاصة باإلجابة عن ا ختبار وآلية ت ريغ اإلجابة ي الجدول المخصص لذلد،
وقد روعي عند وضع التعليمات ا عتبارات التالية:
-

وضوح تعليمات ا ختبار.

 قراءة التعليمات مع الطبب قبل البدء بتطبيأ ا ختبار. -6إع ا ا

ورة ا و ة الخؤب ر(ؤو ةم االخؤب ر):

ي ضوء ما سبأ تم إعداد ا ختبار ي صورته ا ولية ،حيث اشتمل على ِ )20قرة ،ثم تم
عرا ا ختبار على مجموعة من المحكمين المختصين ي مجال مناها وأساليب تدريس
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الرياضيات من مشر ين ومختصين تربويين ومعلمين من ذوي ا ختصاص والخبرة ملحأ رقم
 )4وذلد ستطب آرامهم حول مدى صبحية:
 عدد بنود ا ختبار.
 مدى تمثيل ِقرات ا ختبار لألهدا

المراد قياسها.

 مدى صحة ِقرات ا ختبار لاويًا ورياضيًا.

 مدى دقة صياغة البدامل لكل ِقرة من ِقرات ا ختبار.
 مدى مناسبة ا ختبار لمستوى طبب الص
 -7ؤطبة االخؤب ر ع

السادس.

عةن األؤطالعة :

تم تطبيأ ا ختبار على عينة استطبعية مكونة من  )39طالب من طبب الص
السابع من خارج عينة الدراسة بهد :
 التحقأ من وضوح ا سملة والتعليمات الخاصة با ختبار.
 زمن ا ختبار :وذلد من أجل تحديد زمن ا ختبار المناسب وهو عبارة عن متوسط زمن
استجابة أول خمسة طبب وزمن آخر خمسة طبب.
معدل الزمن الذي استارقه أول خمسة طبب  )21,6دقيقة ومعدل الزمن الذي استارقه
آخر خمسة طبب  )48,6دقيقة ،أصبح المتوسط الزمني لمدة ا ختبار  )35,1دقيقة
 -8ؤ وةح االخؤب ر:


وزعت الباحثة الدرجات على ال قرات بمعدل درجة لكل قرة.



قامت الباحثة بتصحيح ا وراأ ،وأعادت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد من الدرجات قبل
القيام بعملية التحليل.
رتبت الباحثة أوراأ اإلجابة ترتيبًا تنازليًا ،وتم رصد الدرجات الخام للطلبة.

 -9ؤو ةن نؤ ئج االخؤب ر:
بعد اختيار طبب العينة ا ستطبعية لبختبار التحصيلي قامت الباحثة بتحليل نتاما
إجابات الطبب على أسملة ا ختبار ودلد لعدة أسباب :
صدأ ا ختبار.
معامل التمييز لكل سؤال من أسملة ا ختبار.
معامل السهولة لكل سؤال من أسملة ا ختبار.
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 -10إع ا ا ل ة ا ؤع ةلة ب ألؤخ ام األؤراؤةجةؤل ا ؤع م ا ؤع ونل وا خرائط ا لف هةلة ( ةن ا لع م):

تم بناء دليل المعلم لتدريس وحدة الهندسة المضلعات ) باستخدام استراتيجيتي التعلم
التعاوني والخرامط الم اهيمية انظر ملحأ رقم  )6طبقاً للخطوات التالية:
تحديد مقدمة الدليل.
محتوى الدليل.
عرا الدليل على المحكمين للتأكد من صحته اإلجرامية والعلمية واللاوية ملحأ .)5


االخؤب ر(:)believed of the test
صدأ ا ختبار :تكعد أداة القياس صادقة إذا كانت تقيس ما نريد قياسه وهو السمة ا ساسية
التي يجب ا هتمام بها  )Sullivan,Niemi,2009:12وقد تم التأكد من صدأ ا ختبار
بطريقتين هما:

-1

ا لو لة ):(The arbitrators believed
تم عرا ا ختبار ي صورته ا ولية ملحأ رقم  )2على مجموعة من المتخصصين ي

مجال مناها وطرأ التدريس ملحأ رقم  ،)4كما تم عرضه على مجموعة من المعلمين من
ذوي الخبرة إلبداء آرامهم حول أسملة ا ختبار وذلد من حيث صياغة ا سملة ومدى وضوحها
ومناسبتها لمستوى الطلبة ،وامكانية الحذ

واإلضا ة ،و ي ضوء مبحظات المحكمين تم تعديل

وصياغة بعا ا سملة للوصول إلى الصورة النهامية ملحأ رقم .)3
-2

االؤأل

ا اخ ل :

تم التحقأ من صدأ ا تساأ الداخلي صدأ البناء) لبختبار بتطبيأ ا ختبار على عينة
استطبعية مكونة من  ) 39طالب من خارج أ راد عينة الدراسة ،وتم حساب معامل ارتباط
بيرسون بين مهارات كل سؤال من أسملة ا ختبار مع الدرجة الكلية لبختبار.
تم حساب معامبت ارتباط بيرسون بين كل سؤال والدرجة الكلية لبختبار التي ينتمي إليها
كما يوضح الجدول التالي:
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إةج لع لن ارؤب ط بةرألو بة
لع لن

رقم
ا ِف رة

ج ون رقم ()6

ن ألاان وا رج ا ة الخؤب ر ( = :)39
لع لن

رقم

لألؤوى ا ال

ا ف رة

لألؤوى ا ال

ب الخؤب ر

االرؤب ط

ب الخؤب ر

االرؤب ط

11

** 0.76

دالة عند مستوى 0.01

1

** 0.71

دالة عند مستوى 0.01

** 0.84

دالة عند مستوى 0.01

2

** 0.67

دالة عند مستوى 0.01

12

دالة عند مستوى 0.01

3

** 0.84

دالة عند مستوى 0.01

13

** 0.75

4

** 0.76

دالة عند مستوى 0.01

14

** 0.71

دالة عند مستوى 0.01

5

** 0.78

دالة عند مستوى 0.01

15

** 0.76

دالة عند مستوى 0.01

6

** 0.71

دالة عند مستوى 0.01

16

** 0.75

دالة عند مستوى 0.01

7

** 0.67

دالة عند مستوى 0.01

17

** 0.79

دالة عند مستوى 0.01

8

** 0.68

دالة عند مستوى 0.01

18

** 0.84

دالة عند مستوى 0.01

9

** 0.72

دالة عند مستوى 0.01

19

** 0.76

دالة عند مستوى 0.01

10

** 0.77

دالة عند مستوى 0.01

20

** 0.71

دالة عند مستوى 0.01

ر ا ج و ة عن

رج ورة ( )39،2وعن لألؤوى ال

(0.393 = )0,01

ر ا ج و ة عن

رج ورة ( )39،2وعن لألؤوى ال

(0.304 = )0,05



إةج لع لن ا ألهو وا ؤلةة

ن ِف رة ل ِف رات االخؤب رات:

تم اختيار مجموعتين من العينة ،المجموعة ا ولى حصلت على أعلى العبمات ي
ا ختبار وحجمها  %27من العينة ا ستطبعية ،أي ما يعادل  )11طالب ،وسميت المجموعة

العليا ،والمجموعة الثانية حصلت على أدنى الدرجات ي ا ختبار ونسبتها  %27من عينة
الدراسة ،أي ما يعادل  )11طالب ،وسميت المجموعة الدنيا ،وقد تم إيجاد معامبت السهولة
والتمييز لكل ِقرة من ِقرات ا ختبار كالتالي:
سوالً -:إةج لع لن ا ألهو :

إليجاد معامل السهولة تم إيجاد مجمو درجات المجموعة العليا ودرجات المجموعة الدنيا

لكل ِقرة والتعويا بالقانون التالي:

قانون معامل السهولة :م س =

ص
ن

× 100
عبم )112 : 2006 ،
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حيث إن:

م س :معامل السهولة.

ص :عدد الم حوصين الذين أجابوا عن الِ قرة على نحو صحيح من المجموعين العليا ومن

المجموعة الدنيا.

ن :العدد الكلي للم حوصين الذين حاولوا اإلجابة عن الِقرة

ي المجموعتين العليا والدنيا) ،قد تم

حساب معامل السهولة والتمييز لكل ِقرة من ِقرات ا ختبار الذي تم تطبيقه على العينة ا ستطبعية.
ث نة ً -:إةج لع لن ا ؤلةة :

يقصد بمعامل التمييز تصن

ا سملة من ناحية السهولة والصعوبة مع مراعاة ال روأ

للطلبة .إليجاد معامل التمييز تم إيجاد مجمو درجات المجموعة العليا ومجمو درجات
المجموعة الدنيا لكل ِ قرة والتعويا بالقانون التالي:
لع لن ؤلةة ا ف رة =

ع

اإلج ب ت ا

وةو ع

ا ف رة فل ا لجلوع ا ع ة – ع
ع

وةو فل ا لجلوع ا نة

اإلج ب ت ا

سفرا إو ى ا لجلوعؤة

× 100

كوا حة ) 149 : 2010 ،

ويتضح من نتاما حساب معامبت التمييز أنها ي كل الِقرات محصورة بين  )%80 - %20وهي
نسب مقبولة.

وقد أظهرت النتاما ي جدول رقم  )7أن معامبت السهولة لِ قرات ا ختبار مقبولة.
ج ون رقم ()7

إةج لع لن ا ألهو وا ؤلةة
ا ألئ

ن ألاان:
لع لن ا ألهو

لع لن ا ؤلةة

0.27

0.28

السؤال رقم 1

0.62

السؤال رقم 3

0.62

السؤال رقم 2

0.51

السؤال رقم 4

0.58

السؤال رقم 5

0.46

السؤال رقم 6

0.42

السؤال رقم 7

0.73

السؤال رقم 8

0.65

السؤال رقم 9

0.58

السؤال رقم 10
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0.77
0.62
0.69
0.69
0.78
0.76
0.54
0.69
0.54

السؤال رقم 11

0.42

0.69

السؤال رقم 13

0.76

0.23

السؤال رقم 12

0.65

السؤال رقم 14

0.69

0.35

السؤال رقم 15

0.23

0.73

السؤال رقم 16

0.54

0.38

السؤال رقم 17

0.77

0.42

السؤال رقم 18

0.38

0.31

السؤال رقم 19

0.22

0.58

السؤال رقم 20

0.23
0.69

0.58

وبتطبيأ المعادلة السابقة وايجاد معامل السهولة لكل ِ قرة من ِقرات ا ختبار وجدت

الباحثة أن معامبت السهولة تتراوح بين  0.20و )0.80وبهذه النتاما تبقي الباحثة على جميع
ِق ارت ا ختبار ،وذلد لمناسبة مستوى درجة سهولة الِ قرات ،حيث كانت معامبت السهولة أكثر
من  )0.20وأقل من .)0.80

تتراوح جميع معامبت التمييز لِ قرات ا ختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين

 0.20و ) 0.80للتمييز بين إجابات ال متين العليا والدنيا ،ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا
بلغ أكثر من  ،)0.20وبذلد أبقت الباحثة على جميع ِقرات ا ختبار.


ثب ت االخؤب ر:

يقصد بثبات ا ختبار مدى ا تساأ ي عبمة ال رد إذا أخذ ا ختبار ن سه عدة مرات ي
الظرو

ن سها ،وقد قامت الباحثة بالتحقأ من ثبات ا ختبار المطبأ على العينة ا ستطبعية

بطريقتين هما:

 التجزمة النص ية.

 طريقة كودر -ريتشاردسون .)Richardson and kuder))21

 -1ا ؤج ئ ا ن فة :
ويمكن تعري

التجزمة النص ية بأنها هذه الطريقة التي تقوم على تطبيأ ا ستبانة مرة

واحدة على أ راد عينة الدراسة ي جلسة واحدة ،وذلد من خبل تقسيم ا ختبار إلى جزأين وذلد
لحساب معامل الثبات .الجرجاوي )99 : 2010 ،

كما أكد مجيد )88 - 87 : 2010 ،أن التجزمة النص ية
القوة السرعة كي تتساوى الِ قرات المستخدمة ي حساب معامل ا رتباط ويكون هناد قدر
كا من الِ قرات لحساب معامل الثبات.
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تصلح إ

ي اختبارات

قامت الباحثة بالتحقأ من ثبات ا ختبار بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل ا سملة

ال ردية والرتبة ومعدل ا سملة الزوجية والرتبة لبختبار لكل محور ،وقد تم تصحيح معامبت

ا رتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح حسب المعادلة التالية:
معامل الثبات=

2ر
 +1ر

حيث ر معامل ا رتباط
مجيد ) 88-87 : 2010 ،

ويبين الجدول رقم  )8معامبت ثبات ا ختبار باستخدام طريقة التجزمة النص ية:
ج ون رقم ()8

لع لالت ثب ت االخؤب ر ب ألؤخ ام طرة
ع ا ألئ

ا بة
جميع الِقرات

20

ا ؤج ئ ا ن فة :
لع لن ا ثب ت
0.84

يتضح من الجدول السابأ أن معامل الثبات لجميع الِ قرات

 )0.91وهو معامل ثبات ي
عال.
 -2طرة

لع لن ا ثب ت
ا لع ن
91.0

 ) 0.84والثبات المعدل

و ر – رةؤش ر ألو (:)Richardson and kuder) )21

معادلة كودر  -ريتشاردسون  )21أسهل وأدأ ي النتاما من معادلة كودر -ريتشاردسون
 )20ولكنها تستخدم ي حالة كون الِقرات متقاربة ي مستوى صعوبتها.

أبو ناهية)361 - 360:1994 ،

وهذا ما د ع الباحثة ستخدام معادلة كودر  -ريتشاردسون  )21ي حساب معامل الثبات

لبختبار ،حيث حصلت على قيمة معامل كودر  -ريتشارد سون  )21للدرجة الكلية لبختبار
من خبل القانون التالي :
ر= 21

د

د–1

حيث أن:
ك :عدد ِقرات ا ختبار.

}–1م د–م){
2د

م :متوسط درجات ا ختبار.
ع :2تباين درجات الطبب على ا ختبار.
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ملحم )266 : 2005 ،

والجدول رقم  )9يوضح ذلد:

ج ون رقم ()9

ةوضح ع ا ِف رات وا ؤب ة وا لؤوألط ولع لن و ر  -رةؤش ر ألو (:)21
ا لألؤوي

ك

ع2

م

لع لن و ر رةؤش ر ألو 21

ا ختبار الكلي

20

17.5

10.6

0.854

يتضح من الجدول السابأ أن معامل كودر ريتشاردسون  )21لبختبار ككل كانت

 )0.854وهي قيمة عالية تطممن الباحثة إلى تطبيأ ا ختبار على عينة الدراسة.

وبذلد تأكدت الباحثة من صدأ وثبات ا ختبار ،تم اعتماد جميع قرات ا ختبار وأصبح

ا ختبار ي صورته النهامية  )20قرة ،انظر ملحأ رقم .)3
أل أل ً :ؤ فا لجلوعؤل ا راأل :

تأكدت الباحثة من تكا ؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة ي المتايرات التالية:


ي واالجؤل عل:

ا لألؤوى ا ث فل واالقؤ

حيث تم اختيار العينة التجريبية والضابطة من المدرسة ن سها ،أي من بيمة اقتصادية

واجتماعية وثقا ية متقاربة.



ا علر ا لنل:

قد تم ضبط متاير العمر ،حيث بلغ متوسط أعمار المجموعة الضابطة تقريباً )11,42

سنة ،وبلغ متوسط أعمار المجموعة التجريبية  )11,42سنة تقريباً انظر جدول رقم .)2


ا ؤو ةن ا راألل:

بالرجو إلى كشو

درجاتهم ي ا ختبار النهامي للنص

الثاني من

العام السابأ

يرأ هذا ال رأ إلى مستوى الد لة
وحساب قيمة حتح لل رأ بين المتوسطين ،حيث لم َ
اإلحصامية عند مستوى ) )0,05≤ αانظر جدول رقم .)10
ج ون رقم ()10
ال

ا فرو بة ا لجلوعؤة ا ؤجرةبة وا ض بط فل ا رج ت ا نه ئة

ا له رات
اختبار نهاية ال صل

ا لجلوع

ا عالل

ا لؤوألط االنوراف

قةم ت

ع م ا أل ب :
قةل ت

ا عظلل ا وأل بل ا لعة ري ا لوألوب

ا ج وة

0.55

1.69

الضابطة

40

35.3

1.22

التجريبية

40

34.5

1.52
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لألؤوى
ا ال

غير دالة
إحصاميًا

يتضح من الجدول السابأ أن قيمة حتح المحسوبة تساوي  )0.55أصار من قيمة حتح

الجدولية  )1.69وبذلد يتضح عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية بين المجموعتين.
رج ت االخؤب ر ا ب ل:

قامت الباحثة بتطبيأ ا ختبار على المجموعة التجريبية والضابطة قبل دراسة وحدة
الهندسة ،واستخدمت الباحثة اختبار حتح ) (T-testلحساب د لة ال روأ بين مجموعتين
مستقلتين وذلد لمعر ة ال روأ بين متوسطي درجات طبب المجموعتين التجريبية والضابطة

على مقياس ا ختبار التحصيلي قبل تن يذ البرناما انظر جدول رقم :)11

ال

ج ون رقم ()11

ا فرو بة لؤوألط ت رج ت طالب ا لجلوعؤة ا ؤجرةبة وا ض بط فل االخؤب ر
ا ؤو ة ل ا ب ل:

ا لجلوع

ا له رات
بنود ا ختبار التحصيلي
قةل "ت" ا ج و ة عن
قةل "ت" ا ج و ة عن

ع

ا ف ار

ا لؤوألط االنوراف

قةم ت

قةل ت

ا وأل بل ا لعة ري ا لوألوب

ا ج وة

0.78

1.96

الضابطة

38

4.65

10.5

التجريبية

38

4.60

8.1

رج ورة ( )2 ، 76وعن لألؤوى ال

رج ورة ( )2 ، 76وعن لألؤوى ال

لألؤوى
ا ال

غير دالة
إحصاميًا

) 1.69 = ( 0.05 ≥ 
) 2.56 = ( 0.01 ≥ 

يتضح من الجدول رقم  )11أن قيمة ح تح المحسوبة  )0.78أقل من قيمة ت الجدولية
وذلد عند درجة حرية  )74 = 2 - 76ومستوى د لة  )0.01 ≤αوهذا يدل على عدم وجود
روأ ذات د لة إحصامية بين المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة.

أل بع ً :ا أل ةب اإلو

ئة :

للتحقأ من صحة ال روا قامت الباحثة باستخدام البرناما اإلحصامي  )SPSSوهو كالتالي:

 -1الوسط الحسابي والوسيط وا نح ار

المعياري لتعر الخصامص العامة للدرجة الكلية لبختبار.

 -2معامبت السهولة ومعامبت التمييز ومعامبت ارتباط بيرسون  Personللِقرات مع
الدرجة الكلية لبختبار لمعر ة مدى مناسبة ِقرات ا ختبار عند التطبيأ.
 -3لحساب صدأ أدوات الدراسة استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصامية التالية:
 ا تساأ الداخلي .)Internal Consistency

 -4لحساب ثبات أدوات الدراسة استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصامية التالية:


طريقة التجزمة النص ية ).(Split Half Method
89



طريقة كودر– ريتشارد سون .)Richardson and kuder )21

 -5اختبار حتح ) )T-testلحساب د لة ال روأ بين مجموعتين مستقلتين.

 -6اختبار ) )Paired Samples Statisticsلحساب ال روأ بين أ راد المجموعة الواحدة.
 -7معامل مربع إيتا للتحقأ من أثر استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية ي بقاء
أثر التعلم لدى طبب الص

السادس ا ساسي.

90

الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها
 نتاما السؤال ا ول ومناقشتها وت سيرها.

 نتاما السؤال الثاني ومناقشتها وت سيرها.
 نتاما السؤال الثالث ومناقشتها وت سيرها.
 توصيات الدراسة.

 مقترحات الدراسة.

ا ف ن ا خ لس

ا نؤ ئج ولن قش ا نؤ ئج
نؤ ئج ا راأل ولن قشؤه وؤفألةره :
شرعت الباحثة ي هذا ال صل بعرا ت صيلي للنتاما التي تم التوصل إليها من خبل

تطبيأ أداة الدراسة ،باإلضا ة إلى ت سير ومناقشة ما توصلت إليه من نتاما من خبل اإلجابة

عن تساؤ ت الدراسة والتحقأ من رضيات الدراسة:
نؤ ئج ا ألاان ا ون ولن قشؤه وؤفألةره :
هن ؤوج فرو

ذات ال

إو

ئة عن لألؤوى ا ال

) )0,05≤ αبة لؤوألط رج ت

طالب ا لجلوع ا ض بط ولؤوألط رج ت سقرانهم فل ا لجلوع ا ؤجرةبة فل االخؤب ر

ا ؤو ة ل ا بع ي؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة ال را ا ول للدراسة والذي ينص بأنه ح

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات طبب
المجموعة الضابطة ومتوسط درجات أقرانهم ي المجموعة التجريبية ي ا ختبار التحصيلي البعدي.

ختبار هذا ال را استخدمت الباحثة اختبار "ت" ) )T- testلحساب د لة ال روأ بين

مجموعتين مستقلتين ،وذلد لتعر ال روأ بين متوسطي درجات طبب المجموعتين التجريبية

والضابطة على مقياس ا ختبار التحصيلي البعدي والجدول التالي يوضح ذلد:
هدول رقم ()12

لة الفروق لني اتوسطات رهات طالب اجملمويتني التجريمسة واللالطة ن ا ختمار التحصسل
الميفدي:
ا لجلوع

ا له رات
بنود ا ختبار التحصيلي

ع

ا لؤوألط اال نوراف

قةم ت

ا ف ار

ا وأل بل ا لعة ري ا لوألوب

الضابطة

38

10.68

4.338

التجريبية

38

14.63

4.252

قةل "ت" ا ج و ة عن

رج ورة ( )74وعن لألؤوى ال

)1.69 = )0,05≤ α

قةل "ت" ا ج و ة عن

رج ورة ( )74وعن لألؤوى ال

)2.56 = )0,01≤ α

4.06

لألؤوى
ا ال

دالة
إحصاميًا

يتضح من الجدول رقم  )12أن قيمة حتح المحسوبة  )4.06أكبر مدن قيمدة حتح الجدوليدة

وذلددد عنددد درجددة حريددة  )74 = 2 - 76ومسددتوى د لددة ) )0,01≤ αولددذلد نددر ا ال رضددية ،
وهذا يدل على وجدود دروأ ذات د لدة إحصدامية بدين المجمدوعتين التجريبيدة والمجموعدة الضدابطة
ددي ا ختبددار التحصدديلي البعدددي ،ولقددد كانددت ال ددروأ لصددالح المجموعددة التجريبيددة كمددا ددي د ارسددة
92

 )Yildis, 2004ود ارسددة الطراونددة )2012 ،و العددالول )2012 ،و م دراد )2012 ،و يحيددى،

 )2009و الحربددي )2006 ،و البدداز )2004 ،و الجاسددر )2002 ،و حسددن )2001 ،و مددداح،
 )2001و أبد ددو عطيد ددة )1999 ،و الد ددديب )2011 ،و 2010

 )Trim,و التد ددودري)2003 ،

و إسماعيل )2000 ،و ريان )2010 ،و هزيم )2009 ،و مدراد )1995 ،و السدنكري)2003 ،
بينمدا اختل دت الد ارسدة الحاليدة دي عددم وجدود دروأ ذات د لدة إحصدامية بدين المجموعدة التجريبيددة

والمجموع ددة الض ددابطة مث ددل د ارس ددة اي ددد )2008 ،و عب ددد ال ددرحيم والش ددكيلي )2000 ،و ع ان ددة،
 )2005و .)Slavin, 2010

حيث تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ا عتيادية ،بينما درست المجموعة

التجريبية باستخدام استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية معاً ،حيث تم تقسيم طلبة

المجموعة التجريبية والبالغ عددهم  )38إلى  )9مجموعات ،يبلغ متوسط عدد الطلبة ي
المجموعة الواحدة  )5 – 4طبب ،وقد تم تقسيم المهام المطلوبة من الطلبة بينهم ليكون أحد

الطلبة قامدًا للمجموعة ،وآخر كاتبًا للنتاما ،وآخر يعرا النتاما أمام الطلبة وي سرها لهم ،وآخر
يقوم بتصميم الخارطة الم اهيمية المناسبة للموضو بالتعاون مع بقية زمبمه ،وتم ذلد تحت

إش ار

ومتابعة الباحثة ،وقد أبدى طلبة المجموعة التجريبية تعاونًا كبي ًار يما بينهم ورغبة

واستعداداً عالياً للتعلم.

ولقياس اعلية استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية لدى طلبة الص

السادس

تم حساب متوسط درجات التطبيأ القبلي ومتوسط درجات التطبيأ البعدي ي المجموعة

التجريبية ،ولقياس ال اعلية استخدمت الباحثة معادلة حجم التأثير ،حيث قامت بحساب مربع إيتا،
والقيم المرجعية لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير هي كالتالي:

ج ون رقم ()13

قةل لربع إةؤ ؤو ة لألؤوة ت وجم ا ؤأثةر:
وجم ا ؤأثةر
ا اة ا لألؤخ ل
µ2

غةر
0.01

لؤوألط

بةر

0.06

0.14
ع انة) 3: 2005 ،
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الجدول التالي يوضح حجم تأثير اعلية ا ستراتيجيتين معاً:
ا ج ون رقم ()14

قةل "ت" ولربع إةؤ إلةج وجم ا ؤأثةر:
ا لج ن

قةل "ت"

االخؤب ر ا ؤو ة ل

قةل إةؤ ؤربةع

4.06

وجم ا ؤأثةر
كبير

0.18

تشير النتاما المتعلقة بالجدول السابأ إلى أن حجم ال اعلية بين التطبيأ القبلي للمجموعة

كبير
أثر
اً
التجريبية والتطبيأ البعدي للمجموعة التجريبية كبير ،أي إن هناد اً
استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية لدى المجموعة التجريبية.

ستخدام

نؤ ئج ا ألاان ا ث نل ولن قشؤه وؤفألةره :
هن ؤوج فرو

ذات ال

إو

ئة عن لألؤوى ا ال

) )0,05≤ αبة لؤوألط رج ت

طالب ا لجلوع ا ض بط ولؤوألط رج ت سقرانهم فل ا لجلوع ا ؤجرةبة فل االخؤب ر ا ؤو ة ل

ا بع ي ا لاجن؟

ح

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة ال را الثاني للدراسة والذي ينص بأنه

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات طبب

المجموعة الضابطة ومتوسط درجات أقرانهم ي المجموعة التجريبية ي ا ختبار البعدي المؤجل.

ختبار هذا ال را استخدمت الباحثة اختبار حتح ) )T- testلحساب د لة ال روأ بين

مجموعتين مستقلتين وذلد لمعر ة ال روأ بين متوسطي درجات طبب المجموعتين التجريبية
والضابطة ي ا ختبار البعدي المؤجل والجدول التالي يوضح ذلد:
ال

ج ون رقم ()15

ا فرو بة لؤوألط ت رج ت طالب ا لجلوعؤة ا ؤجرةبة وا ض بط فل االخؤب ر
ا ؤو ة ل ا بع ي ا لاجن:
ا لجلوع

ا له رات
بنود ا ختبار التحصيلي
قةل "ت" ا ج و ة عن
قةل "ت" ا ج و ة عن

ع

ا لؤوألط االنوراف

قةم ت

ا ف ار

ا وأل بل ا لعة ري ا لوألوب

الضابطة

38

5.39

2.83

التجريبية

38

14.28

3.74

رج ورة ( )74وعن لألؤوى ال
رج ورة ( )74وعن لألؤوى ال
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).1.69 = )0,05≤ α
).2.56 = )0,01≤ α

11.5

لألؤوى
ا ال

دالة

إحصاميًا

يتضح من الجدول رقم  )15أن قيمة ح تح المحسوبة  )11.5ي المعر ة الرياضية

الهندسية أكبر من قيمة حتح الجدولية وذلد عند درجة حرية  )74 = 2 - 76ومستوى د لة

) )0,01≤ αولذلد نر ا ال رضية ،وهذا يدل على وجود روأ ذات د لة إحصامية بين
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ي ا ختبار التحصيلي البعدي المؤجل ،ولقد كانت

ال روأ لصالح المجموعة التجريبية مثل دراسة حسن )2001 ،و مرشد )2009 ،و مداح،
 )2001و مراد)1995 ،

و عبيد )2004 ،و ع انة )2005 ،و الديب )2011 ،و ريان،

 )2010و هزيم )20009 ،و الحربي )2007 ،ي وحدة القواسم والمضاع ات قط ،بينما

اختل ت الدراسة الحالية ي عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة )α

≤ )0,05بين المجموعة التجريبية والضابطة ي ا ختبار البعدي المؤجل ،وهذا يعني عدم وجود
أي أثر للتعلم مثل دراسة

عبد الرحيم والشكيلي )2000 ،و  )Trim, 2009و الحربي،

 )2007ي وحدة الهندسة المستوية قط ،حيث تم تطبيأ ا ختبار البعدي المؤجل بعد )4

أسابي ع من انتهاء تدريس وحدة الهندسة من دون علم الطلبة وعلى ي
نحو م اجئ لقياس بقاء أثر
يبأ
التعلم لدى الطلبة لنجد أن طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة ا عتيادية لم َ
لديهم أي أثر للتعلم ،بينما طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجيتي التعلم
التعاوني والخرامط الم اهيمية احت ظوا بالمعلومات الهندسية طوال هذه المدة ،حيث كان الطلبة هم

من يستنتجون القاعدة بالتعاون يما بينهم ،وهم من يصمم الخارطة الم اهيمية ا ولية يما بينهم

لتقوم الباحثة يما بعد بتعديلها حسب ما ترتأيه مناسبا ،قد قام الطلبة برسم ا شكال الهندسية
وقاموا بعملية التصني  ،وقاموا بعملية قص والصاأ ما تم دراسته ي كراساتهم ،وقامت كل
مجموعة بعرا النتاما التي توصلوا إليها والخارطة التي قاموا بتصميمها على بقية المجموعات.

ولقيدداس اعليددة اسددتراتيجيتي الددتعلم التعدداوني والخددرامط الم اهيميددة ددي ا ختبددار التحصدديلي

المؤجددل لدددى طلبددة الص د

السددادس تددم حسدداب متوسددط درجددات التطبيددأ القبلددي ومتوسددط درجددات

التطبيأ البعدي المؤجل ي المجموعة التجريبية ،ولقيداس ال اعليدة اسدتخدمت الباحثدة معادلدة حجدم

التأثير ،حيث قامت بحساب مربع إيتا.

الجدول التالي يوضح حجم تأثير اعلية ا ستراتيجيتين:
ا ج ون رقم ()16

قةل "ت" ولربع إةؤ إلةج وجم ا ؤأثةر:
ا لج ن

قةل "ت"

االخؤب ر ا ؤو ة ل

11.5

قةل إةؤ ؤربةع
0.64
95

وجم ا ؤأثةر
كبير

تشير النتداما المتعلقدة بالجددول السدابأ إلدى أن حجدم ال اعليدة بدين التطبيدأ القبلدي للمجموعدة

در سددتخدام
در كبيد ًا
التجريبيددة والتطبيددأ البعدددي المؤجددل للمجموعددة التجريبيددة كبيددر ،أي إن هندداد أثد ًا
استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية لددى المجموعدة التجريبيدة ،وات قدت الد ارسدة الحاليدة
مددع بعددا الد ارسددات السددابقة ددي وجددود أثددر كبيددر سددتخدام اسددتراتيجية الددتعلم التعدداوني وعبقتهددا

بالتحصديل وبقداء أثدر الدتعلم مثدل د ارسدة الطراوندة )2012 ،و يحيدى )2009 ،و محمددد)2004 ،

و 2009

 )Isik,Trim,و حسددن )2001 ،و المرشددد )2009 ،و إسددماعيل )2009 ،وات قددت

أيضًا مع بعا الدراسات السابقة التي أظهرت أثد ار كبيد ار سدتخدام اسدتراتيجية الخدرامط الم اهيميدة

وعبقتهدددا بالتحصد دديل وتنميدددة الت كيد ددر الرياضد ددي وبق دداء أثد ددر الد ددتعلم مثدددل د ارسد ددة مطد ددر)2004 ،

و مصددط ى )2009 ،و علددي )2003 ،و أبوملددوح ،)2002 ،بينمددا اختل ددت الد ارسددة الحاليددة مددع
بعدددا الد ارسد ددات السد ددابقة د ددي عد دددم وجد ددود أي أثد ددر سد ددتراتيجية الد ددتعلم التعد دداوني د ددي التحصد دديل

وا حت د د دداظ بالمعلومد د ددات مثد د ددل د ارسد د ددة المد د ددالكي )2002 ،و عبد د ددد الد د ددرحيم والشد د ددكيلي)2000 ،

و  )slavin, 2010و  )Trim, 2009و ايد.)2008 ،
نؤ ئج ا ألاان ا ث ث ولن قشؤه وؤفألةره :
هن ؤوج فرو

ذات ال

إو

ئة عن لألؤوى ا ال

) )0,05≤ αبة لؤوألط رج ت

طالب ا لجلوع ا ؤجرةبة فل االخؤب ر ا ؤو ة ل ا بع ي ولؤوألط رج ؤهم فل االخؤب ر
ا ؤو ة ل ا بع ي ا لاجن؟
ح

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة ال را الثالث للدراسة والذي ينص بأنه:

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات

طبب المجموعة التجريبية ي ا ختبار التحصيلي البعدي ومتوسط درجاتهم ي ا ختبار
التحصيلي البعدي المؤجل.

ختبار هذا ال را استخدمت الباحثة اختبار ) )Paired Samples Statisticsلحساب

د لة ال روأ بين مجموعتين مترابطتين وذلد لمعر ة ال روأ بين متوسطي درجات طبب
المجموعة التجريبية ي التطبيأ البعدي والتطبيأ البعدي المؤجل على اختبار محتوى وحدة

الهندسة والجدول التالي يوضح ذلد:
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ال

ج ون رقم ()17

ا فرو بة لؤوألط ت رج ت طالب ا ؤجرةبة فل ا ؤطبة ا بع ي وا ؤطبة ا بع ي
ا لاجن فل االخؤب ر ا ؤو ة ل:
ا ؤطبة

ا له رات

البعدي
بنود ا ختبار التحصيلي

البعدي

المؤجل
قةل "ت" ا ج و ة عن
قةل "ت" ا ج و ة عن

ع

ا لؤوألط اال نوراف

ا ف ار

ا وأل بل ا لعة ري ا لوألوب

38

14.63

4.252

38

14.28

3.74

رج ورة ( )74وعن لألؤوى ال

رج ورة ( )74وعن لألؤوى ال

قةم ت

0.43

لألؤوى
ا ال
غير
دالة

إحصاميًا

)1.69 = )0,05≤ α
)2.56 = )0,01≤ α

يتضح من الجدول رقم  )17أن قيمة ح تح المحسوبة  )0.43ي محتوى وحدة الهندسة

أقل من قيمة ت الجدولية ،وذلد عند درجة حرية  )74 = 2 - 76ومستوى د لة )α
≤ ،)0,01ولذلد نقبل ال رضية الص رية ،وهذا يدل على عدم وجود روأ ذات د لة إحصامية
بين التطبيأ البعدي والتطبيأ البعدي المؤجل ،بمعنى أنه

توجد روقات ي نتاما الطلبة ي

ا ختبار البعدي الذي تم تطبيقه ور ا نتهاء من تدريس وحدة الهندسة

المضلعات ) موضو

البحث وبين نتاما الطلبة ي ا ختبار البعدي المؤجل الذي تم تطبيقه بعد  )4أسابيع من

تدريس الطلبة للوحدة الهندسية المطلوبة ،مما يدل على احت اظ الطلبة بالمعلومات الهندسية مدة
زمنية طويلة ،وذلد يعني بقاء أثر التعلم مدة أطول وهذا يبين وجود أثر كبير

ستخدام

استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية ي بقاء أثر التعلم لدى طلبة المجموعة

التجريبية ،حيث ات قت الدراسة الحالية مع بعا الدراسات السابقة ي هذه النتيجة مثل دراسة
بركات )2005 ،و حسن )2001 ،و مرشد )2009 ،و مداح )2001 ،و ع انة)2005 ،

و مراد )1995 ،و عبيد )2004 ،و الديب )2011 ،و ريان )2010 ،و هزيم ،)2009 ،بينما

اختل ت مع بعا الدراسات السابقة ي وجود روأ دالة إحصامياً عند مستوى الد لة )α

≤ )0,05لصالح ا ختبار البعدي ،مما يعني عدم وجود أي أثر للتعلم مثل دراسة عبد الرحيم
والشكيلي )2000 ،و  .)Trim, 2009وبناء على ما سبأ تؤكد الباحثة على أهمية استخدام
هاتين ا ستراتيجيتين ي تدريس الرياضيات خاصة و ي تدريس المواد العلمية ا خرى عامة.

وت سر الباحثة دلد إلى دما استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية كان له أثر

عال ودلد يرجع إلى:
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 -1إيجابية المتعلم ومشاركته ي التعلم وبناء المعر ة من خبل ال هم والمعر ة المتوا رين ي
التعلم التعاوني يجعل التعلم أكثر يس ًار وسهولة وأكثر ثباتًا عندما توضع الم اهيم
الجديدة أو معاني الم هوم بشكل تعاوني تكاملي من المتعلمين تحت م اهيم أوسع وأشمل

بشكل هرمي منظم أثناء تصميم الخارطة الم اهيمية.
 -2أن للتعلم التعاوني أهدا

معر ية ادراكية كالتحصيل ،والت كير ،وأهدا

عاط ية وجدانية

كالميول ،وا تجاهات ،مما ينتا عنه قدرة الطبب بشكل تعاوني من تو ير كلمات
وخطوط أو أسهم الربط للم اهيم المتضمنة ي خريطتهم الم اهيمية المبدمية كما وتسهم
ي الكش

عن التنظيم المعر ي لدى المتعلم.

 -3الت اعل مع اآلخرين بنظرة تكاملية لبناء الخريطة الم اهيمية التي توضح مدى عمأ
ال هم لدى المتعلم من خبلها يمكن اكتشا

العبقات الخطأ التي كونها المتعلم عن

المعر ة ،والوصول لهده الصورة التكاملية بشكل تعاوني من نسا المتعلمين يعد جهداً
إبداعيًا يمكن توظي ه ي تحسن التعلم وتعميقه.

 -4العمل بشكل تعاوني ي تصميم خارطة م اهيمية يعمل على تعديل الم اهيم الخاطمة
لدى بعا المتعلمين مع تعزيز عمالهم الناجحة ،كما أن تطوير البناء الم اهيمي لدى
المتعلم ضروري لمساعدته ي إدارة كميات المعلومات التي لديه والت كير ي العبقات

التي بينها.

 -5ا حت اظ بالتعلم وانتقال أثره مما ينمي القدرة على تطبيأ ما تعلمه التبميذ ي مواق

جديدة من خبل تعلم مهارات متعددة م يدة مثل :ا رتقاء بالت كير ،والثقة بالن س،

وا تجاهات ا يجابية نحو التعلم ،والتقويم الذاتي ،والقدرة على التعبير.

ل خص نؤ ئج ا راأل :

 -1توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات
طبب المجموعة الضابطة ومتوسط أقرانهم ي المجموعة التجريبية ي ا ختبار البعدي

لصالح المجموعة التجريبية.

 -2توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات
طبب المجموعة الضابطة ومتوسط أقرانهم ي المجموعة التجريبية ي ا ختبار البعدي

-3

المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.

توجد روأ ذات د لة إحصامية عند مستوى الد لة ) )0,05≤ αبين متوسط درجات

طبب المجموعة التجريبية ي ا ختبار التطبيقي البعدي ومتوسط درجاتهم ي ا ختبار
التطبيقي البعدي المؤجل.
98

ؤو ة ت ا راأل :
ي ضوء ما توصلت إليه نتاما الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

 .1ضرورة توظي

استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية ي تدريس الرياضيات.

 .2ضرورة تو ير اإلمكانات الضرورية التي يتطلبها التدريس باستخدام استراتيجيتي التعلم التعاوني
والخرامط الم اهيمية وتو ير الظرو

وا وضا المناسبة لتطبيأ تلد ا ستراتيجيات من حيث

عدد الطلبة والمواد التعليمية والك اءات التدريسية البزمة.

 .3إعداد دورات تدريبية يشر

عليها عدد من المتخصصين ي مجال استراتيجيات تدريس

الرياضيات توضح للمعلمين ي الميدان كي ية ا ستخدام الصحيح ستراتيجيات الرياضيات

الحديثة ،و سيما استراتيجية التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية ،كون هذه الطريقة تعتمد
على خطوات منظمة وأنشطة يعدها المعلم سل ًا ليقدمها للمتعلم للوصول للهد

التعليمي.

 .4ا رتقاء بمستوى خريجي كلية التربية من خبل التدريب الصحيح على استخدام استراتيجيات
التعلم الحديثة ،كالتعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية التي أثبتت اعليتها ي بقاء أثر التعلم
عند المتعلمين.

 .5إعداد دليل لمعلم الرياضيات بجانب كتاب الرياضيات المقرر بوص ه مرجعًا للتدريس و أ
استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية.

ل ؤرو ت ا راأل :
ي ضوء نتاما الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث والدراسات ي

المجا ت التالية استكما ً لدراستها:

ي
عينات مختل ةً من عينة الدراسة الحالية
 .1إجراء مزيد من الدراسات المماثلة والتي تتناول
للوقو

على مدى إمكانية تعميم النتاما.

 .2إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية ي مجا ت دراسية أخرى كالعلوم والمواد ا جتماعية
والدينية وموضوعات رياضية متنوعة.

 .3أن تتناول الدراسات المستقبلية متايرات تابعة أخرى غير التي تم معالجتها ي هذه الدراسة
مثل تنمية الم اهيم الرياضية ،حل المشكبت ،ا تجاه نحو الرياضيات ،مهارات ما وراء

المعر ة ،انتقال أثر التعلم حتى يتسنى تعميم النتاما بدرجة أكبر على المجتمع التعليمي.
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ر وا لراجع

100

سو ًال :ا ل

ال

ر:

ر وا لراجع

القرآن الكريم.

ث نة ً :ا لراجع ا عربة :
 -1إبراهيم ،حسين و مصط ى ،رهاد  .)2014أثر استخدام استراتيجية خرامط الم اهيم ي
تعلم واحت اظ بعا المسكات ا ساسية بالمصارعة الحرة ،لج

ع وم ا ؤربة ا رة ضة ،

جامعة صبح الدين ،العراأ .5 ،ما .7

 -2إبراهيم ،مجدي  .)2004لوألوع ا ؤ رةس ،ج  ،2مصر ،دار النشر والتوزيع للطباعة.
 -3أبو الجديان ،نصار  .)2011عالية استراتيجية الخرامط الم اهيمية ي تدريس مادة
الجا ار يا ي تنمية مهارات الت كير الناقد لدى طلبة الص
شمال غزة ،رأل

الثامن ا ساسي ي محا ظة

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة ا زهر .غزة .لسطين.

 -4أبو جبلة ،صبحي  .)1999األؤراؤةجة ت و ةث فل طرائ

ؤ رةس ا ع وم ،ط،1

الكويت ،مكتبة ال بح للنشر والتوزيع.
-5

أبو عطية ،عصام

 .)1999أثر التعلم بنظام المجموعات التعاونية وحجم المجموعة

على تحصيل طبب الص

الخامس ا ساسي ي الرياضيات ي محا ظة جنين .رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة النجاح الوطنية .نابلس .لسطين.

 -6أبو عبم ،رجاء  .)1998لن هج ا بوث فل ا ع وم ا نفألة وا ؤربوة  ،القاهرة ،دار
النشر للجامعات.
-7

أبو عميرة ،محبات  .)1997تجريب استخدام التعلم التعاوني الجمعي والتعلم التنا سي

الجمعي ي تعليم الرياضيات لدى طبب المرحلة الثانوية ،لج

وطر ا ؤ رةس ،مصر،

.44

راأل ت فل ا لن هج

 -8أبو ناهية ،صبح الدين  .)1994ا ة س ا ؤربوي ،القاهرة ،مكتبة ا نجلو المصرية.
 -9ا ستاذ ،أحمد  .)2013أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ي تنمية مهارات الت كير
الناقد لدى طلبة الص

العاشر ي مبحث الجا ار يا بمحا ظة شمال غزة ،رأل

غةر لنشورة .جامعة ا زهر .غزة .لسطين.
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ل جألؤةر

 -10إسماعيل ،محمد  .)1998أثر استخدام التعلم التعاوني ي تدريس الرياضيات على
التحصيل وبقاء وانتقال أثر التعلم لدى تبميذ الص

ا بوث فل

الثاني اإلعدادي ،لج

ا ؤربة وع م ا نفس ،كلية التربية بالمنيا .1 ،ما  .12ص .384-364

 -11إسماعيل ،محمد  .)2000أثر استخدام نموذج التعلم البنامي ي تدريس الم اهيم
الرياضية على التحصيل وبقاء أثر التعلم والت كير اإلبداعي ي الرياضيات لدى تبميذ

الص

ا ول اإلعدادي .لج ا بوث فل ا ؤربة وع م ا نفس .3 ،ما .13

 -12ا غا ،إحسان  .)2000ا بوث ا ؤربوي وعن ره ولن هجه وس واؤه ،لسطين ،غزة،
مطبعة الرنتيسي.
 -13ا غا ،إحسان واللولو ،تحية  .)2004ؤ رةس ا ع وم ،غزة ،الجامعة اإلسبمية ،مطبعة مقداد.

 -14بركات ،زياد  .)2005أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني ي مجموعات صايرة على
التحصيل ال وري والمؤجل لدى طالبات الص

الثاني ا ساسي ي مادة الرياضيات بمدينة

طولكرم ب لسطين ،لج ا ع وم االجؤل عة  .4 ،ما .33ص .933-901
 -15التودري ،عوا  .)2003استراتيجية مقترحة لتدريس رياضيات الص

الثالث ا بتدامي

وأثرها على الت كير الرياضي وترجمة التمارين الل ظية وا حت اظ بالتعلم ،لج

ة

ا ؤربة  ،جامعة أسيوط .2 ،ما.19
 -16الجاسر ،صالح  .)2002أثر التعلم التعاوني على تحصيل الرياضيات لدى طبب كلية
المعلمين ي مدينة عرعر ،رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة أم القرى .السعودية.

 -17جامعة القدس الم توحة  .)1994ؤ لةم ا ؤ رةس ،ط ،1ا ردن ،عمان.
 -18الجرجاوي ،زياد  .)2010ا واع ا لنهجة ا ؤربوة

بن

االألؤبة  ،ط ،2لسطين،

مطبعة أبناء الجراح.

 -19جمعة ،علي و لطي  ،ساجد و عويد ،الح  .)2009اعلية الخرامط الم اهيمية ي
اكتساب الم اهيم الكيميامية لدى طبب الص

ا لو ن،

الثاني المتوسط ،لج

ا فؤح-ج لع

 .41ص .558-513

 -20جونسون ،دي يد وجونسون ،روجرت وهوليد ،أديث  .)1995ا ؤع م ا ؤع ونل ،ترجمة
مدارس الظهران ا هلية ،السعودية.
 -21الحارثي ،إبراهيم  .)2004ؤ رةب ا لع ل ة
ا ؤع ونل ،ط ،1القاهرة ،دار ال كر العربي.
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ع

له رات ا ؤف ةر بأأل وب ا ؤع م

 -22الحربي ،هند  .)2006اعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ي إتقان تلميذات
الص

ا ول متوسط للمهارات الحسابية ا ربع واتجاهاتهن نحو مادة الرياضيات على

عينة من المدارس المتوسطة الحكومية ي مدينة مكة المكرمة ،رأل

لنشورة .جامعة أم القرى .السعودية.

ل جألؤةر غةر

 -23حسانين ،علي  .)1999تجريب استخدام استراتيجيتي خرامط الم اهيم وخرامط الشكل v
على تنمية الت كير الرياضي وخ ا القلأ لدى تبميذ المرحلة اإلعدادية  ،لج

ا رة ضة ت بالزقازيأ ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،ما .2
 -24حماد ،ع ا
الص

ؤربوة ت

 .)1999اعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني ي تدريس ال لس ة لطبب

الثالث الثانوي على التحصيل الدراسي وتنمية بعا القيم الخلقية ،لج

فل ا لن هج وطر ا ؤ رةس،

.56

 -25خطاب ،محمد  .)1989ا ؤع م ا ؤع ونل اخن ا

راأل ت

ف وخ رجه ،دامرة التربية والتعليم،

ا ونروا ،ا ردن.
 -26خطايبة ،عبداه  .)2005ؤع ةم ا ع وم جلةع ،ط ،1دار المسيرة ،عمان ،ا ردن.
 -27الدعيسي ،زهرة  .)1998أثر التعلم التعاوني لدى طلبة المستوى الثاني الثانوي ي مادة
ال يزياء بدولة البحرين ،رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

جامعة القديس يوس  .بيروت .لبنان.
 -28الديب ،ماجد  .)2011عالية برناما مقترح ي الذكاءات المتعددة على تنمية التحصيل
والت كير الرياضي وبقاء أثر التعلم لدى طبب المرحلة ا ساسية بمحا ظة غزة ،لج

ج لع ا ق

( أل أل ا ع وم اإلنأل نة ) .1 ،ما .15ص 63-30

 -29الديب ،محمد  .)2004راأل ت فل سأل ةب ا ؤع م ا ؤع ونل ،ط ،1القاهرة ،عالم الكتب.
 -30الردادي ،حنين  .)2007أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي وا تجاهات نحو
الرياضيات لدى طالبات الص

ا ول متوسط بالمدينة المنورة ،رأل

لنشورة .جامعة طيبة .الرياا .المملكة العربية السعودية.
 -31الرشيدي ،نوا

والشوا ،هب  .)2012أثر استخدام استراتيجية التعلم

تحصيل الرياضيات والت كير الرياضي لدى طبب الص

ل جألؤةر غةر
التعاوني ي

ا ول المتوسط ي مدينة حامل

بالمملكة العربية السعودية ،لج ج لع ؤ رةت ع وم ،العراأ .1 .ما  .20ص .474- 427
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 -32رواشد ،إبراهيم  .)1993أثر النمط المعر ي وبعا استراتيجيات التعلم وأ المعر ية ي
التعلم طلبة الثامن ا ساسي بمستوى اكتساب الم اهيم وت سير الظواهر وحل المشكلة،

رأل

ؤوراه  .الجامعة ا ردنية .ا ردن.

 -33ريان ،سوزان  .)2010عالية استخدام استراتيجية يجوتسكي ي تدريس الرياضيات وبقاء
أثر التعلم لدى طالبات الص

السادس بازة ،رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .الجامعة

اإلسبمية .غزة .لسطين.
 -34سالم ،محمد  .)1998عالية التعلم التعاوني ي اكتساب طلبة المرحلة الثانوية ،مهارات
التذوأ ا دبي ،لج

راأل ت فل ا لن هج وطر ا ؤ رةس ،مصر.55 .

 -35السعدني ،عبد الرحمن  .)1993اعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على تحصيل
ة ا ؤربة ج لع طنط  ،مصر.18 .

تبميذ ا ول اإلعدادي ودا عيتهم لإلنجاز ،لج

 -36السعيد ،رضا  .)2007األؤراؤةجة ت ا ؤ رةس ا ؤع ونل ا لجلوع ت ا غةرة ،ط،2
الرياا ،دار الزهراء.
 -37شاران ،اس  .)1998ؤ رةس ا لجلوع ت ا

غةرة ،ترجمة امأ صالح ،البحرين.

 -38شحاتة ،حسن  .)2001لف هةم ج ة ة ؤطوةر ا ؤع ةم فل ا وط ا عربل ،مكتبة الدار
العربية للكتاب ،القاهرة.
 -39الشري  ،صبح الدين  .)2000مدى عالية استراتيجيات التعلم التعاوني ي عبج
صعوبات تعلم الرياضيات وتقدير الذات ،لج

ة ا ؤربة بأألةوط ،مصر .1 ،ما.16

ص.369-337
 -40الشكرجي ،لكجين و الطامي ،غيداء  .)2007أثر استخدام خرامط الم اهيم ي اكتساب
طالبات الص الرابع العام للم اهيم الجا ار ية ي مدينة الموصل ،لج ا ؤربة وا ع م
ج لع ا لو ن .2 ،ما .14ص .251-224
 -41الشمري ،زينب  .)2012اعلية استراتيجية الخرامط الم اهيمية ي تكوين الصورة ال نية
الكتابية وتنمية مهارات الت كير اإلبداعي ي مادة التعبير لدى طالبات الص
متوسط ي المملكة العربي السعودية ،لج

وا نفألة  ،غزة .2 .ما .21ص .329-275
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ا ج لع

اإلألاللة

الثالث

راأل ت ا ؤربوة

 -42صباريني ،محمد وخصاونة ،أمل  .)1997أثر استخدام التعلم التعاوني ي تدريس العلوم
على تحصيل تبميذ الص

اإلنأل نة  .2 ،ما.13

الرابع ا بتدامي ،لج

ج لع

لش

آل اب وا ع وم

 -43الطراونة ،صبري  .)2012أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني ي التحصيل ي مادة
الثامن ،لج

الرياضيات وا تجاه نحوها لطالبات الص

ج لع

لش  .3 ،ما .28

ص .471-449
 -44طعيمة ،رشدي  .)1987ؤو ةن ا لوؤوى فل ا ع وم اإلنأل نة _ لفهوله ،سألأله ،
األؤخ اله ،القاهرة :دار ال كر العربي للطباعة والنشر.
 -45الطنة ،رباب  .)2008تحليل محتوى الرياضيات ا ساسي ي ضوء مستويات الت كير
الهندسي ل ان هايل ،رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .الجامعة اإلسبمية  .غزة  .لسطين.

 -46العالول ،رنا  .)2012أثر توظي

بعا استراتيجيات التعلم النشط ي تنمية مهارات

حل المسألة الرياضية لدى طالبات الص

الرابع ا ساسي بمحا ظة غزة  ،رأل

ل جألؤةر

غةر لنشورة .جامعة ا زهر .غزة .لسطين.
 -47عبد الرحيم ،أحمد والشكيلي ،زهية  .)2005اعلية استراتيجية التعلم التعاوني ي
المدارس العمانية ،ا لج ا ؤربوة  .75 ،ما .19ص.61-47

 -48عبد الاني ،كريمة  .)2016اعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل
وبقاء أثر التعلم ي تدريس التاري لدى طبب المرحلة الثانوية ،ا لج اإلألاللة .74 ،

 -49عبيد ،علي  .)2004أثر استخدام طريقة المخططات الخوارزمية على تحصيل طلبة
الص

العاشر ا ساسي ي مادة الرياضيات ي المدارس الحكومية ي محا ظة سل يت

واتجاهاتهم نحوها ،رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة بير زيت .سل يت .لسطين.

 -50العتوم ،نعيم وخليل ،ياسر والصمادي ،ياسر  .)2016أثر استخدام التعلم التعاوني ي
تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم ي الرياضيات ،ا لج اإلألاللة .69 ،

 -51عزيز ،أحمد  .)2010أثر استخدام التعلم التعاوني ي تحصيل طبب الص
معاهد إعداد المعلمين ي مادة الرياضيات ،لج

ا ول

سبو ث ة ا ؤربة ا أل ألة  ،العراأ،

 .1ما  .10ص .51-24
 -52عطا اه ،ميشيل  .)2001طر وسأل ةب ؤ رةس ا ع وم ،ط ،1دار المسيرة ،عمان ،ا ردن.
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 -53العطوي ،عبداه  .)2011أثر التدريس باستخدام كل من الخرامط الم اهيمية وبرناما
تعليمي محوسب ي تحصيل طبب الص

رأل

الرابع ا بتدامي ي مادة العلوم بمنطقة تبود،

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة مؤتة .ا ردن.

 -54ع انة ،انتصار  .)2005أثر استخدام ا لعاب التعليمية ي التحصيل ال وري والمؤجل ي
الرياضيات لدى طلبة الص ين الثاني والثالث ا ساسيين ي مدارس ضواحي القدس،

رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة القدس .القدس .لسطين.

 -55ع انة ،عزو  .)1999أثر استخدام ثبث استراتيجيات لمخططات الم اهيم ي تعليم
الرياضيات على تحصيل طبب الص
ا ستراتيجيات المستخدمة ،لج
شمس.

الثامن واتجاهاتهم نحو كل من الرياضيات و

راأل ت فل ا لن هج وطر

ا ؤ رةس ،جامعة عين

.61

 -56ع انة ،عزو  .)2002لخطط ت ا لف هةم س اة بوث ؤ ةةم لعؤ ات لع لل ا لرو
ا أل ألة وون ا ؤع ةم ا

فل ا فع ن ،الجامعة اإلسبمية ،لسطين.

 -57ع انة ،عزو  .)2005سأل ةب ؤ رةس ا و ألوب ،ط ،1لسطين ،غزة ،مكتبة آ اأ.
 -58عبم ،صبح الدين  .)2006االخؤب رات وا ل ةةس ا ؤربوة وا نفألة  ،ا ردن ،دار
ال كر للنشر والتوزيع.
 -59علي ،إقبال  .)2003أثر دورة التعلم وخرامط الم اهيم وا حداث المتناقضة ي تصحيح
الم اهيم الخاطمة لطالبات الص

الرابع اإلعدادي ي مادة الجا ار ية ،رأل

لنشورة .كلية التربية .ابن رشد .جامعة باداد .العراأ.

ؤو ارة غةر

 -60عيسوي ،شعبان و المنير ،رامد  0)2008برناما قامم على التعلم التأملي للتالب على
قصور المهارات الرياضية قبل ا كاديمية وتنمية التواصل الرياضي لدى أط ال الروضة،

لج

راأل ت فل ا لن هج وطر ا ؤ رةس.

 -61ايد ،محمد  .)2008التعلم بطريقتي التعاون والتنا س وأثرهما على تحصيل الطلبة ي
مادة الرياضيات ي الص ين الخامس ا ساسي وا ول الثانوي واتجاهاتهم نحو كل من

الطريقتين ،رأل
 -62قطامي ،يوس

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة النجاح الوطنية .نابلس .لسطين.

وقطامي ،ناي ة  .)2001ألة و وجة ا ؤ رةس ،ط،1ا ردن ،عمان،

دار الشروأ.

 -63القيسي ،بخيت  .)2001أثر خرامط الم اهيم ي تحصيل طلبة المرحلة ا ساسية وت كيرهم
الناقد ي الرياضيات ،رأل

ؤوراة غةر لنشورة .جامعة باداد .العراأ.
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والجنابي ،آسيا  .)2002تأثير ا سلوب ا كتشا ي الموجه ي تعلم

 -64الكاتب ،ع ا

مهارات السباحة الحرة ،لج ع وم ا ؤربة ا رة ضة  .1 ،ما.1

 -65كوا حة ،تيسير  .)2005ا ة س وا ؤ ةةم وسأل ةب ا ة س وا ؤشخةص فل ا ؤربة
اخ

 ،ط ،2عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 -66كوجد ،كوثر  .)2001اؤج ه ت و ةث فل ا لن هج وطر ا ؤ رةس ،عالم الكتب ،القاهرة.

 -67المالكي ،عبداه  .)2002أثر استخدام التعلم التعاوني ي تدريس الرياضيات على
تحصيل طبب الص

رأل

الثاني المتوسط ي الرياضيات واتجاهاتهم نحوها بمدينة جدة،

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة أم القرى .مكة المكرمة .المملكة العربية السعودية.

 -68مجيد ،سوسن  .)2010االخؤب رات ا نفألة (نل ذج)،عمان ،دار الص اء للنشر والتوزيع.
 -69محمد ،مديحة ( .)2004اؤج ه ت و ةث فل ؤربوة ت ا رة ضة ت ،ط ،1القاهرة ،عالم الكتب.
 -70مختار ،هبة

 .)2016اعلية استخدام خرامط الم اهيم الذهنية ي تدريس العلوم على

تصويب التصورات الخطأ للم اهيم العلمية وتنمية مهارات الت كير الناقد لدى تبميذ

المرحلة ،ا لج اإلألاللة .74 ،

 -71مداح ،سامية  .)2001اعلية استخدام التعلم التعاوني ومعمل الرياضيات ي تنمية
بعا الم اهيم الرياضية لدى تلميذات الص

مكة المكرمة ،رأل

السادس ا بتدامي بالمدارس الحكومية بمدينة

ل جألؤةر غةر لنشورة  .جامعة أم القرى .مكة المكرمة .المملكة

العربية السعودية.
 -72مدكور ،علي  .)1996لنهج ؤع ةم ا ب ر ا نظرة وا ؤطبة  ،دار ال كر العربي ،ط ،1القاهرة.

 -73مراد ،بوريو  .)2012أثر التعلم التعاوني على التحصيل المدرسي والميول الدراسية لمادة
الرياضيات لدى التبميذ المتأخرين دراسيًا ،رأل

ل جألؤةر غةر لنشورة .جامعة باجي

مختار .الجزامر.

 -74مصط ى ،حسام  .)2009أثر استخدام الخرامط الم اهيمية ي تطوير اإلبدا
الرياضيات لطلبة الص

السابع ا ساسي ي تربية قباطية ،رأل

ي

ل جألؤةر غةر لنشورة.

جامعة النجاح الوطنية .نابلس .لسطين.
 -75مطر ،نعيم  .)2004أثر استخدام مخططات الم اهيم ي تنمية الت كير الرياضي لدى
طبب الص

الثامن ا ساسي بازة ،رأل

غزة .لسطين.
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ل جألؤةر غةر لنشورة .الجامعة اإلسبمية.

 أثر التدريس باستخدام الخرامط الم اهيمية.)2010  غصايب، نصر وال بحات، مقابلة-76
ج لع

 لج،الثامن ا ساسي لقواعد اللاة العربية ي ا ردن

على تحصيل طلبة الص

.590-559  ص.4 ، لش

 أثر برناما مقترح ي التعلم البنامي على التحصيل تنمية الت كير.)2007  سعدية، مقاط-77
ل جألؤةر غةر

 رأل،الثامن ا ساسي بمحا ظة غزة

ي الهندسة لدى طالبات الص

. لسطين. غزة. جامعة ا زهر.لنشورة

 دار، عمان،3 ط، ا ة س وا ؤ وةم فل ا ؤربة وع م ا نفس.)2005  سامي، ملحم-78
الموجه بالوسامل التعليمية ي
الثامن ا ساسي ي

.المسيرة للنشر والتوزيع

 أثر استخدام استراتيجية ا كتشا.)2009  آنية، هزيم-79

التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم ي الرياضيات لطلبة الص

. لسطين. جامعة بير زيت.ل جألؤةر غةر لنشورة

 رأل،محا ظة قلقيلية

. دار الكتاب الجامعي، العين، ا أل ةب ا و ةث فل ؤ رةس ا ع وم.(2005  زيد، الهويدي-80

 اعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ي تحصيل طلبة.)2011  مير ت، يحيى-81
 رأل،السابع ا ساسي ي الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ي مدينة طولكرم

الص

. لسطين. جامعة بير زيت.ل جألؤةر غةر لنشورة

:  ا لراجع ا جنبة:ً ث ث
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املالحق

ق ئل بأألل
االألم

ا رقم
1

رج أبو شمالة

ل و رقم ()1

ا لو لة

ا ؤخ ص

اة ؤو ةن ا لوؤوى
ا رج ا ع لة

مناها وطرأ تدريس

دكتوراة

الرياضيات

جه ا علن
كلية مجتمع تدريب غزة
G.C.T

2

أحمد موسى

مناها وطرأ تدريس

ماجستير

مدير مدرسة

3

أحمد الحشا

مناها وطرأ تدريس

ماجستير

مدير مدرسة

4

مي أبو سرية

مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

معلمة رياضيات

5

أنور ال يومي

مناها و طرأ تدريس

بكالوريوس

دامرة ضمان جودة

6

أيمن شعت

7

زياد أبو الو ا

الرياضيات
العلوم

الرياضيات

المناها بوكالة الاوث

الرياضيات
مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

الرياضيات

8

عاط

الاوطي

مشر تربوي و ازرة
التربية والتعليم

مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

مشر تربوي وكالة

مناها وطرأ تدريس

ماجستير

مشر تربوي وكالة

الرياضيات
الرياضيات

الاوث
الاوث

9

عدنان شعت

مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

مشر تربوي – و ازرة

10

علي ابو جزر

مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

مشر تربوي – و ازرة

11

محمد أبو هاشم

مناها وطرأ تدريس

ماجستير

مدير منطقة شرأ غزة

12

محمد ال ار

مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

مشر تربوي – و ازرة

13

مروان قدورة

مناها وطرأ تدريس

بكالوريوس

مشر تربوي وكالة

الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات

التربية والتعليم
التربية والتعليم
التعليمية

التربية والتعليم
الاوث

111

ل و رقم ()2

ل

االخؤب ر ا ؤو ة ل فل

ؤ ب ا رة ضة ت ( ا ج ا ون )

ورؤه ا لب ئة

ف ا أل س ا أل ألل

ف ن ا راألل ا ون(2017/2016م)

ا ألؤ ذ /ا ؤور......................... :

ا رج ا ع لة .......................... :

ا ؤخ ص ................................. :ا وظةف ول

ا علن .................... :

ا ألالم ع ة م ورول اهلل وبر ؤه -:
تق ددوم الباحث ددة ببح ددث علم ددي للحصد دول عل ددى درج ددة الماجس ددتير ددي من دداها وط ددرأ ت دددريس

الرياضيات بهد

معر ة

ؤوظةف األؤراؤةجةؤل ا ؤع م ا ؤع ونل وا خرائط ا لف هةلة وسثره فل
ب

سثر ا ؤع م ى طالب ا ف ا أل س فل رفح

ولدذا قدد تدم تصددميم اختبدار المهدارات الهندسددية لددروس الوحددة الثالثددة مدن كتداب الرياضدديات

الجدزء ا ول) المقددرر علدى هددذا الصد

يتضمنه ا ختبار

لدذا نرجددو مددن سديادتكم إبددداء آرامكددم ومبحظداتكم حددول مددا

وؤفض وا ب بون ف ئ االوؤرام وا ؤ ةر ..
ا ب وث

روا لولو سبو غ ل
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وةو ثم ا ؤبه فل لفؤ

ضع ائرة وون رل اإلج ب ا

لض ع

 -1لجلوع قة أل ت ا واة ا اخ ة

اإلج ب -:

أ -عدد ا ضب د د 90 × )2

ب -عدد ا ضب 90 × ) 2+

ج -عدد ا ضب – 180 × )2
د-

عدد ا ضب 180 × ) 2+

 -2ع ا قط ر ا لرألول ل سو راوس ا لض ع ا ألب عل = ــــــــــــ
أ10 -

ب4-

د7 -

ج5-

 -3جلةع ل ة ل لض ع ت لنؤظل ل ع ا
ب -السداسي المنتظم

أ -المربع

د -المعين

ج -المثلث المتساوي ا ضب

 -4لث ث طون ق ع ؤه  9ألم وارؤف عه  6ألم  ،فإ لأل وؤه ؤأل وي ـــــــــــ

أ 18 -سم2

ب 27 -سم2

 -5قة س ا اوة ا اخ ة
أ90 -

د 45 -سم2

ج 54 -سم2

لض ع ا خل ألل ا لنؤظم ؤأل وي ــــــــــــ

ب108 -

د180 -

ج120 -

 -6لجلوع طو ل سي ض عة فل لث ث ___ ا ض ع ا ث ث
أ> -

ب< -

د -ب  ،ج ) معا

ج= -

 -7لعة طوال قطرةه  5ألم 8 ،ألم لأل و ألطوه ؤأل وي د د د د د د د
أ20 -سم2

ب–  13سم2

 -8لض ع رب عل فةه ض ع
أ -المستطيل

لؤوا ة

ب -المعين

ج40 -سم2

د 85 -سم2

واآلخ ار غةر لؤوا ةة هو ــــــــــ
ج– شبه المنحر

د– متوازي ا ضب

 -9ع ا لث ث ت ا ن ؤج ل رألم ا قط ر ل سو راوس ا لض ع ا ثل نل هو ـــــــــ
أ10 -مثلثات ب د  6مثلثات

ج د  7مثلثات
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د 8 -مثلثات

 -10إذا ع لت س لأل و ألطح ا لألؤطةن 32ألم 2فإ لأل و ألطح ا لث ث =
أ د  16سم2

ب 32 -سم2

ج 8 -سم2

أ

د 64 -سم2
جد

ب
-11

د

لث ث لأل و ألطوه 40ألم 2وطون ارؤف عه 8ألم فإ طون ق ع ؤه = ـــــــــــــ
ب– 10سم

أ5 -سم

د– 160سم

ج– 20سم

 -12شبه لنورف طوال ق ع ؤةه 5ألم 7 ،ألم  ،وارؤف عه  10ألم فإ لأل و ألطوه
أ60 -سم2

ج120-سم2

ب35 -سم2

 -13إو ى ا ثالثة ت ا ؤ ة ال ؤ
أ)8،5،4 -

د 70-سم2

ح س ؤ و سطوان سضالع لث ث هل ـــــــــ
ج)5،7،3 -

ب)3،6،4 -

د)5،2،2 -

 -14لؤوا ي سضالع جلةع سضالعه لؤأل وة هو ـــــــــ
أ -المعين

ج -شبه منحر

ب -المستطيل

 -15لجلوع قة أل ت ا واة ا اخ ة
أ540 -
-16

ب1260 -
قة س ا اوة ا اخ ة

د -طامرة أط ال

لض ع ا ألب عل ؤأل وي
ج900 -

د1080 -

لض ع ا لنؤظم

أ -مجمو قياسات زوايا المضلع × عددها
ب -مجمو قياسات زوايا المضلع ÷ عددها
ج -عدد أضب المضلع × 180
د -مجمو قياسات زوايا المضلع × 180
 -17لث ث ق ئم ا اوة إو ى قة أل ت واة ه  40فإ قة س ا اوة ا خرى = ــــــــ
أ40 -

ب50 -

ج90 -
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د140 -

 -18س لن رألم ا لث ث ع

ا شب

ا بة نة بوةث ؤ و لأل و ألطوه 18ألم2

 -19ارألم ب ألؤخ ام ا لألطرة وا فرج ر ا لث ث س ب ج فةه سب = 7ألم  ،ب ج = 6ألم  ،ج
س =  5ألم

-25

ارألم ب ألؤخ ام ا لألطرة وا فرج ر وا لن
6ألم  ،ب ج =5ألم

لؤوا ي ا ضالع س ب ج

فةه س ب =

< ب = 60

انؤهت ا ألئ
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( لع ؤلنة ؤن

جلةع ب ؤوفة وا نج )

ل و رقم ()3

اخ ؤب ر ؤو ة ل فل ل ة ا رة ضة ت (وو ة ا هن أل )

ف ا أل س ا أل ألل

ف ن ا راألل ا ون (2017/2016م)
ؤع ةل ت االخؤب ر

عزيزي الطالب -:
-1

اكتب اسمد ثبثيًا واسم ص د وشعبتد ومدرستد ي ال راغات المبينة أدناه.
يتأل هذا ا ختبار من ِ 20قرة تنتمي إلى نوعين من ا سملة  17سؤال اختيار من

-3

يتكون ا ختبار من ثبث ص حات.
لكل ِقرة درجة واحدة قط من درجات ا ختبار.

-2

-4
-5
-6

متعدد وعدد بداملها أربع بدامل  3أسملة مقالية).

الزمن المخصص لبختبار أربعون دقيقة.
اق أر تعليمات اإلجابة التي تسبأ ِقرات كل نو .

-7

حاول اإلجابة عن جميع الِ قرات ،ن درجتد ستمثل عدد ال قرات التي ستجيب عنها.

-8

اكتب رقم البديل الذي قمت باختياره ي م تاح اإلجابة.

-9

سو

تعتمد اإلجابات ي الم تاح ولن يتم اعتماد أي إجابة داخل الورقة.

********************************************************

********************************************************
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اسم الطالب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د الشعبة د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د المدرسة د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د الدرجة د د د د د د د د د د د د د د د
السؤال

1

3

2

4

6

5

8

7

17 16 15 14 13 12 11 10

9

البديل
ضع ائرة وون رل اإلج ب ا

وةو ثم ا ؤبه فل لفؤ

 -1لجلوع قة أل ت ا واة ا اخ ة

أ-

لض ع

اإلج ب -:

عدد ا ضب د د 90×)2

ب-

عدد ا ضب 90× ) 2+

ت -عدد ا ضب – 180 × )2
ث-

عدد ا ضب 180 × ) 2+

 -2ع ا قط ر ا لرألول ل سو راوس ا لض ع ا ألب عل = ــــــــــــ
ب4-

أ10 -
-3

د7 -

ج5-

جلةع ل ة ل لض ع ت لنؤظل ل ع ا

أ -المربع

ب -السداسي المنتظم

ج -المثلث المتساوي ا ضب

د -المعين

لث ث طون ق ع ؤه 9ألم وارؤف عه 6ألم  ،فإ لأل و ألطوه ؤأل وي ـــــــــــ

-4

أ18 -سم2
-5
أ-

90

-6
أ-
-7

لض ع ا خل ألل ا لنؤظم ؤأل وي ــــــــــــ
ب108 -

د180 -

ج120 -

لجلوع طو ل سي ض عة فل لث ث ___ ا ض ع ا ث ث
ب< -

>

ج= -

د -ب  ،ج ) معا

لعة طوال قطرةه  5ألم 8 ،ألم لأل و ألطوه ؤأل وي ـــــــــــــ

أ20 -سم2
-8

ب27 -سم2

قة س ا اوة ا اخ ة

ج54 -سم2

د45 -سم2

ب–  13سم2

لض ع رب عل فةه ض ع

أ -المستطيل

ب -المعين

ج 40سم2

لؤوا ة

د د  85سم2

واآلخ ار غةر لؤوا ةة هو ــــــــــ

ج– شبه المنحر
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د– متوازي ا ضب

-9

ع ا لث ث ت ا ن ؤج ل رألم ا قط ر ل سو راوس ا لض ع ا ثل نل هو ـــــــ ـ

أ-

د 8 -مثلثات

-10

10مثلثات

ج د  7مثلثات

ب د  6مثلثات

إذا ع لت س لأل و ألطح ا لث ث ا لظ ن 16ألم 2فإ لأل و ألطح ا لألؤطةن سب
ج =

أ د 16سم2

ج8 -سم2

ب32 -سم2
أ

د256 -سم2
جد

ب
-11
أ-

لث ث لأل و ألطوه 40ألم 2وطون ارؤف عه 8ألم فإ طون ق ع ؤه = ـــــــــــــ
5سم

-12
-13

أ -المعين
-15
أ540 -

ب– 10سم
ب35 -سم2

ج120-سم2

إو ى ا ثالثة ت اآلؤة ؤ

أ)8،4،3 -
-14

ج– 20سم

د– 160سم

شبه لنورف طوال ق ع ؤةه 5ألم 7 ،ألم  ،وارؤف عه  10ألم فإ لأل و ألطوه

أ60 -سم2

-16

د

د 70-سم2

ح س ؤ و سطوان سضالع لث ث هل ـــــــــ
ج)5،8،4 -

ب)2،6،4 -

د)5،2،2 -

لؤوا ي سضالع فةه ن ض عة لؤج ورة لؤأل وةة هو ـــــــــ
ج -شبه منحر

ب -المستطيل

لجلوع قة أل ت ا واة ا اخ ة
ب1260 -
قة س ا اوة ا اخ ة

د -طامرة أط ال

لض ع ا ألب عل ؤأل وي
ج900 -

لض ع ا لنؤظم

أ -مجمو قياسات زوايا المضلع × عددها
ب -مجمو قياسات زوايا المضلع ÷ عددها
ج -عدد أضب المضلع × 180
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د1080 -

د -مجمو قياسات زوايا المضلع × 180
-17

أ40 -
-18

-19

لث ث ق ئم ا اوة إو ى قة أل ت واة ه  40فإ قة س ا اوة ا خرى = ــــــــ
ب50 -

س لن رألم ا لث ث ع

ا شب

ج90 -

د140 -

ا بة نة بوةث ؤ و لأل و ألطوه 18ألم2

ارألم ب ألؤخ ام ا لألطرة وا فرج ر ا لث ث س ب ج فةه سب = 7ألم،

ب ج = 6ألم

 ،ج س =  5ألم

-20

ارألم ب ألؤخ ام ا لألطرة وا فرج ر وا لن
6ألم  ،ب ج =5ألم

لؤوا ي ا ضالع س ب ج

فةه س ب =

< ب = 60

انؤهت ا ألئ
( لع ؤلنة ؤن
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جلةع ب ؤوفة وا نج )

ق ئل بأألل

ل و رقم ()4

ا لو لة

الخؤب ر ا ؤو ة ل
ا رج

ا رقم

االألم

ا ؤخ ص

1

رج أبو شمالة

مناها وطرأ تدريس الرياضيات

دكتوراة

2

أحمد موسى

مناها وطرأ تدريس الرياضيات

ماجستير

مدير مدرسة

مناها وطرأ تدريس العلوم

ماجستير

مدير مدرسة

ا ع لة

3

أحمد الحشا

4

أنسام أبو سنيمة

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

5

أنور ال يومي

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

6

أيمن شعت

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

7

زياد أبو الو ا

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

8

عاط

الاوطي

مناها وطرأ تدريس الرياضيات

ماجستير

جه ا علن
كلية مجتمع تدريب
غزة G.C.T

معلمة رياضيات
دامرة ضمان جودة
المناها وكالة الاوث
مشر تربوي – وزارة
التربية والتعليم

مشر تربوي – وكالة
الاوث

مشر تربوي – وكالة
الاوث

مشر تربوي – و ازرة

9

عدنان شعت

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

10

علي أبو جزر

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

11

محمد أبو هاشم

ماجستير

12

محمد ال ار

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس

13

مروان قدورة

مناها وطرأ تدريس الرياضيات بكالوريوس مشر تربوي-وكالة الاوث

14

مي أبو سرية

مناها وطرأ تدريس الرياضيات

مناها وطرأ تدريس الرياضيات

120

ماجستير

التربية والتعليم
مشر تربوي – و ازرة
التربية والتعليم

مدير منطقة شرأ غزة
التعليمية

مشر تربوي – و ازرة
التربية والتعليم

معلمة رياضيات

ق ئل بأألل
االألم
1

رج أبو شمالة

2

الاوطي

عاط

3

مروان قدورة

4

عدنان شعت

5

أحمد موسى

6

أحمد الحشا

7

أنسام أبو سنيمة

8

مي أبو سرية

9

صابرين الحمايدة

10

أنور ال يومي

11

زياد أبو الو ا

ل و رقم ()5
ا لو لة

ا ؤخ ص

اة ةن ا لع م
ا رج ا ع لة

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات
مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس العلوم
مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات

مناها وطرأ تدريس
الرياضيات
مناها وطرأ تدريس
الرياضيات
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دكتوراة

جه ا علن
كلية مجتمع تدريب
غزة G.C.T

ماجستير

مشر تربوي – وكالة الاوث

بكالوريوس

مشر تربوي-وكالة الاوث

بكالوريوس

مشر تربوي – و ازرة التربية
والتعليم

ماجستير

مدير مدرسة

ماجستير

مدير مدرسة

بكالوريوس

معلمة رياضيات

ماجستير

معلمة رياضيات

بكالوريوس

معلمة رياضيات

بكالوريوس
بكالوريوس

دامرة ضمان جودة المناها
وكالة الاوث
مشر تربوي – وكالة الاوث

ل و رقم ()6
ةن ا لع م

ج لعــــــــــــ ا هــــر

قألم لن هج وطر ؤ رةس

ا راأل ت ا ع ةــــــــــــــــــ

قامت الباحثة بإعداد دليل معلم ي مادة الرياضيات للص

السادس ا ساسي

وذلد استكما

للحصول على درجة الماجستير ضمن دراسة بعنوان ؤوظةف

وو ة ا هن أل

ف ا أل س االبؤ ائل فل لو فظ رفح لذا يرجى من

األؤراؤةجةؤل ا ؤع م ا ؤع ونل وا خرائط ا لف هةلة وسثره فل ب
ى طالب ا

سثر ا ؤع م فل

سيادتكم التكرم بتحكيم هذا الدليل من حيث احتوامه على العناصر التعليمية التعلمية

كا ًة التي يحتاج إليها المعلم ي حصته الدراسية آملين من المولى عز وجل أن
نكون قد و قنا ي عملنا هذا وأن يست يد منه كل العاملين ي الحقل التعليمي
مشر ين – مختصين تربويون– معلمين – طبب ) ...
نش ر م وأل ؤع ون م .....

وؤفض وا ب بون ف ئ االوؤرام ...
إعـــ ا ا ب وـــثـ
روا لولو سبو غ ل
سه اف ةن ا لع م
الهد

الرميس والمنشود لهذا الدليل هو ا رتقاء بأداء المعلم وتنميته مهنيا عن طريأ

وخبير ي مادة الرياضيات
متميز
اً
اً
مساعدته على أداء مهامه وواجباته ومسؤولياته بوص ه معلماً
بص ة خاصة وتأدية عمله على أكمل وجه بص ة عامة.
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ؤع ةل ت ا ةن:
تم إعداد هذا الدليل و أ استراتيجيتي التعلم التعاوني والخرامط الم اهيمية لتكون دليب

للمعلم ي تدريس طبب السادس ا ساسي وذلد للجزء ا ول من الكتاب المدرسي المقرر

للص

السادس لوحدة الهندسة المضلعات).

وةألع ا ةن إ

ؤو ة ا ه اف ا ؤ ة :

 -1مساعدة المعلم ي أداء مهامه التدريسية لمنها الرياضيات.
 -2اقتراح عدد الحصص البزمة لتقديم كل درس.
 -3تحديد أهدا

كل درس ي كتاب الطالب وصياغتها صياغة سلوكية.

 -4مساعدته ي مبحظة الطبب ومتابعتهم وتقويمهم.
 -5اقتراح الوسامل التعليمية المناسبة للتدريس.
 -6تقديم نماذج من ا سملة التقويمية لقياس التحصيل.
 -7تقديم مقترحات وتوجيهات لألنشطة التي يقوم بها المعلم لتن يذ الدروس.
 -8تو ير عدد كبير من ا نشطة التعليمية التي يمكن استخدامها داخل ال صل وخارجه.

إرش ات ا ؤع لن لع ا ةن
عزيزي المعلم يتضمن هذا الدليل مجموعة من العناصر التي تمثل أبرز جوانب الموق

التعليمي ومنها:

*** ا ه اف ا أل و ة ***
المواق

ا هدا

التي يتوقع تحقيقها من قبل الطلبة وتتميز بشموليتها وتنوعها وتسهم ي تصميم

التعليمية المناسبة و ي اختيار استراتيجيات التدريس وبناء أدوات التقويم المناسبة.

*** ا لف هةم وا ل ط و ت ***
تتكون البنية المعر ية

ي مبحث من مجموعة من العناصر م اهيم ،مصطلحات،

مهارات ،خوارزميات ،تعميمات ،نظريات ،قوانين ،مبادئ) وتشكل الم اهيم عناصر م تاحية لبقية
عناصر البنية المعر ية ولذلد تم تحديد الم اهيم والمصطلحات ا ساسية التي وردت ي الكتاب

المدرسي بهد

التركيز عليها ي تصميم الموق

*** ا لؤط ب ت ا أل ب

التعليمي.

و ا بنو االخؤب رة ***

الوقت المناسب لها من  )5 - 2دقامأ ومن أهم الطرأ التي يتم بها استخدام المتطلبات
السابقة لتمهيد الدرس هي:

 -1تركيز وجذب ا نتباه.
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 -2مراجعة المعلومات السابقة.
 -3التمهيد بذكر أهدا

الدرس.

 -4ذكر عناصر الدرس أو كتابتها على السبورة.
 -5ذكر ا حداث التاريخية المرتبطة بموضو الدرس.
 -6ذكر أشياء مألو ة لدى الطبب مرتبطة بموضو الدرس.
 -7التمهيد بطريقة حل المشكبت.
 -8استخدام ا حداث الجارية للتمهيد للموضو الحالي.

*** ا وأل ئن ا ؤع ةلة ***
أهم المصادر والوسامل التي يستطيع الطالب والمعلم ا ستعانة بها بهد

وخبراتهم لتحقيأ ا هدا

المرجوة.

زيادة معلوماتهم

*** األؤراؤةجة ت ا ؤ رةس ***
الخطوات واإلجراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم وطلبته لتن يذ الموق

أيضاً خطوات مقترحة يمكن للمعلم تطويرها أو تاييرها بما يتبءم وظرو

التعليمي التعلمي وهي

الطلبة وامكانات المدرسة.

*** ا ؤ وةم ا ؤ وةنل وا خؤ لل ***

*** ا خط

ا ش ئع ولع جؤه ***

ا خطاء المتوقعة والشامعة بين الطبب وتقديم العبج لهذه ا خطاء.

*** ا نش ط ا بةؤل ***
التدريبات التي يقوم الطالب بحلها ي المنزل ليقوم مدى همه وتمكنه من المهارات

والقوانين والنظريات والتعميمات التي تعلمها ي المدرسة.

*** نش ط ا ؤفو ***

أنشطة إثرامية للطبب المتميزين لتنمية مهارات
الت كير العليا
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا لض ع ا لنؤظم

ا رس ()1 - 3

ا ه اف ا أل و ة :

ا ل :و ؤ

 -1أن يسمي الطالب المضلع با عتماد على عدد أضبعه.
 -2أن يتعر الطالب م هوم المضلع المنتظم.
 -3أن يصن

الطالب مجموعة من المضلعات إلى منتظمة وغير منتظمة.

ا لف هةم وا ل ط و ت :
المضلع المنتظم ،أضب المضلع ،زوايا المضلع.

ا لؤط ب ت ا أل ب

:

 -1أن يعر الطالب المضلع ويميزه عن غيره من المنحنيات.

ا بنو االخؤة رة :
ضع

ح ؤوت ن لض ع فةل ة ل:

ا وأل ئن ا ؤع ةلة :
ورقة عمل ،الكتاب المدرسي ،مجموعة من ا شكال الهندسية ،مجموعة متنوعة من

المضلعات المنتظمة وغير المنتظمة.

األؤراؤةجة ت ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
كل مجموعة لديها مجموعة من ا شكال الهندسية والمنحنيات ليقوم طبب كل مجموعة بتصني
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المضلع عن غيره من المنحنيات وهذا يتم ي النشاط التمهيدي للدرس ،ليعر الطالب المضلع

بأنه منحنى مق ل بسيط مكون من عدة قطع مستقيمة.

يتم توزي ع مجموعة من المضلعات المنتظمة وغير المنتظمة ليقوم الطبب بعملية تصني

المضلعات عبر قياس الطبب طوال وزوايا كل مضلع حيث سيتعر الطالب م هوم المضلع
المنتظم ثم يتم توزيع ورقة عمل على الطبب ليحلوا التدريبات المطلوبة.

ا لض ع ا لنؤظم  /هو لض ع جلةع سضالعه لؤأل وة وجلةع واة ه لؤأل وة .

سنواع ا لض ع ت

لنؤظل

غةر لنؤظل

بشرط

فل ا و الت ا ؤ ة

و

زواياه متساوية

و

1

زواياه متساوية

أضبعه غير متساوية

أضبعه متساوية

لألؤطةن

لربع

زوايا غير متساوية

أضب غير متساوية

لؤوا ي ا ضالع

سألئ ا ؤ وةم ا ؤ وةنل:
ضع عالل

ح سو خطأ سل م ن عب رة لل ة ل:

-1

) المضلع منحنى مق ل بسيط مكون من عدة قطع مستقيمة.

-2

) يقطع المضلع ن سه.

-3

) يحتوى المضلع على خطوط منحنية.
126

2

و

3

أضبعه متساوية

زواياه غير متساوية

لعة

سألئ ؤ وةم خؤ لل:
 -1ضع صح أو خطأ مع ت سير اإلجابة:
أ-

) المثلث والمربع والخماسي المنتظم جميعها مضلعات منتظمة.

ب-

) جميع المضلعات التالية منتظمة.

 -2تدريب ص  )61من الكتاب المدرسي.

ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :

قد يخطئ الطلبة ي المعين بأنه مضلع منتظم ويتم عبجه بمساعدة الطلبة على التحقأ

من ذلد بقياس زوايا المعين ليبحظ الطالب أن زوايا المعين غير متساوية برغم أن أضبعه متساوية.

ا نش ط ا بةؤل :
قم بإنشاء مضلع منتظم ثم ألصقه بد ترد.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
لجلوع قة أل ت واة ا لض ع

ا رس ()2 -3

ا ه اف ا أل و ة :

 -1أن يستنتا الطالب العبقة بين عدد أضب

ا ل

و ؤ

المضلع وعدد المثلثات الناتجة من رسم

ا قطار من أحد رؤوس المضلع.
 -2أن يجد الطالب مجمو قياسات زوايا المضلع بالدرجات.
ا لف هةم وا ل ط و ت:
المضلع ،أضب المضلع ،الزاوية الداخلية للمضلع ،أقطار المضلع.
ا لؤط ب ت ا أل ب :

أن يجد الطالب مجمو قياسات زوايا المثلث الداخلية.

ا بنو االخؤب رة :

س لن ا فراغ ت ا ؤ ة :
 -1مجمو قياسات زوايا المثلث الداخلية ___.
.____ = 3 × 180 -2
ا وأل ئن ا ؤع ةلة :

الكتاب المدرسي ،مجموعة متنوعة من المضلعات ،أدوات هندسية ،مقص ،صمغ.

األؤراؤةجة ت ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
يتم توزيع مجموعة من المضلعات على الطبب ليقوموا على نحو تعاوني برسم ا قطار

من أحد رؤوس المضلع لبقية الرؤوس ثم يقوموا بقص تلد المثلثات الناتجة ليحصلوا على

مجموعة من المثلثات بعد عملية القص ثم يقوم كل طالب بإلصاأ تلد المثلثات ي كراسته

ليستنتا أن :ع

ا لث ث ت اخن سي لض ع = ع
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ا ضالع – 2

لجلوع قة أل ت واة ا لض ع

يتم إيجادها بمعلومية

يتم إيجادها بمعلومية

ع ا لث ث ت

ع ا ضالع

عدد المثلثات × 180

عدد ا ضب – 180 × )2
سألئ ؤ وةم ؤ وةنل:
** نشاط  )1ص  )62من الكتاب المدرسي.
** جد مجمو قياسات مضلع رباعي ؟

سألئ ؤ وةم خؤ لل:

حل س ،1س ،2س 3ص  )65من الكتاب المدرسي.
ا خط

ا ش ئع

ولع جؤه :

قد يخطئ الطلبة ي قيامهم بضرب عدد ا ضب

ي  )180ولعبج ذلد يتم إعطاء

تمرينات مكث ة لتوضيح طرح  )2من عدد ا ضب ثم الضرب ي .)180

ا نش ط ا بةؤل:

قم بتصميم  )2مضلع خماسي متكا مين ثم قص أحدهما إلى مثلثات كما تعلمت ي

الحصة ثم الصأ تلد المثلثات بجانب المضلع الخماسي الثاني.
نش ط ؤفو :
نشاط  )3ص  )64من الكتاب المدرسي.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل

ا رس ()3 – 3

ا اوة ا اخ ة

لض ع ا لنؤظم

ا ل :و ؤ

ا ه اف ا أل و ة :
أن يحسب الطالب قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم.

ا لف هةم وا ل ط و ت:

المضلع المنتظم ،زاوية المضلع المنتظم.
ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يتعر الطالب على المضلع من خبل أضبعه وزواياه.
 -2أن يذكر الطالب خصامص المثلث متساوية ا ضب .
ا بنو االخؤة رة :
 -1اكتب اسم كل مضلع حسب عدد ا ضب

 -2ضع خطا تحت المثلث متساوي ا ضب

يما يلي:

يما يلي:

ا وأل ئن ا ؤع ةلة -:
مجموعة من المضلعات المنتظمة ،مجموعة مختل ة من المثلثات منها المنتظم وغير

المنتظم) ،منقلة ،مسطرة.
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األؤراؤةجة ت ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
يتم توزيع مجموعة من المثلثات منتظمة ،غير منتظمة) على كل مجموعة ليقوم الطبب

بشكل جماعي تعاوني بالتعر على المثلث المنتظم وقياس كل زاوية يه.
ةألؤنؤج س :

قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم = مجمو قياسات الزوايا ÷ عددها) وذلد يتم ي بداية الدرس.

يتم توزيع مجموعة من المضلعات المنتظمة على كل مجموعة مربع – خماسي منتظم سداسي
منتظم ....ال ).

حيث يقيس الطبب كل زاوية على حدة لكي يستنتا الطالب أن:

قة س ا اوة ا اخ ة

لض ع ا لنؤظم = لجلوع قة أل ت واة

ا اوة ا اخ ة
نج ه بلع ولة

لض ع ا لنؤظم

نج ه بلع ولة

لجلوع ا واة ا اخ ة

ع ا لث ث ت

س= مجمو الزوايا الداخلية

س = عدد المثلثات × 180

عدد ا ضب

عدد ا ضب

سألئ ا ؤ وةم ا ؤ وةنل:
حل س ،1ص  )66على الكتاب المدرسي.

حل س ،1ص  )67على الكتاب المدرسي.
سألئ ا ؤ وةم ا خؤ لل:

اجد قياس الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم إذا كان عدد أضبعه-:
س3 -

ب4 -

ا لض ع ÷

ع ا واة .

ج–5
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نج ه بلع ولة

ع

ا ضالع

س= عدد ا ضب 1× )2-
عدد ا ضب

ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :
قد يخطئ الطلبة ي إجراء عملية القسمة ولعبج ذلد يتم إعطاء تمرينات مباشرة على

القسمة المطولة والتأكد باآللة الحاسبة.

ا نش ط ا بةؤل:

س ،2ص  )67من الكتاب المدرسي.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا رس ()4 – 3

ا ل 3:و ص

رألم ا لث ث

ا ه اف ا أل و ة :
 -1أن يرسم الطالب مخطط تقريبي للمثلث قبل الرسم الدقيأ.
 -2أن يرسم الطالب المثلث مستخدما ا دوات الهندسية بمعلومية.
أ -أطوال أضبعه الثبثة.
ب -طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما.
ت -طول ضلع وزاويتين.
 -3أن يستنتا الطالب حقيقة متباينة المثلث.

(لجلوع طو ل سي ض عة فل لث ث س بر ل طون ا ض ع ا ث ث)

ا لف هةم وا ل ط و ت:

المثلث ،أضب المثلث ،زوايا المثلث.
ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يرسم الطالب قطعة مستقيمة.
 -2أن يقيس زاوية المثلث بدقة.

ا بنو االخؤة رة :

 -1ارسم أب =  5سم.
 -2جد قياس زاوية أ ب ج ي كل من:
أ

ب

أ

ب

جد
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جد

ا وأل ئن ا ؤع ةل :
السبورة ،الكتاب المدرسي ،ا دوات الهندسية.

األؤراؤةجة ت ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
يتم الطلب من كل مجموعة رسم مثلث بشكل تعاوني وتلوينه ي مسابقة أ ضل مثلث ليتم
إلصاقه ي الار ة الص ية بحيث تكون شروط المسابقة  ،دقة القياسات وجمال الرسم والتلوين

ويقوم قامد المجموعة بتوضيح خطوات الرسم لدى طبب مجموعته ويقوم بمساعدتهم ي الرسم

بدقة تحت إش ار

المعلم.

بلع ولة  3سضالع

بشـــــــرط

طر رألم ا لث ث

بلع ولة ض عة و اوة

بلع ولة اوةؤة وض ع

بشــــــرط

بشـــــــرط

مجمو طولي أي ضلعين

الزاوية محصورة

الزاويتين تقعان على

أكبر من طول الضلع الثالث

بين الضلعين

ن س الضلع

سألئ ا ؤ وةم:
تكلي

الطلبة بتن يذ المثال المعروا على السبورة ي كراستهم بصورة ردية.

الطلب من الطلبة حل س ،2س ،3ص .)69
س ،1س ،2ص .)71

س ،1س ،2ص .)73
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ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :
من المهم توضيح مصادر الخطأ ي الرسم للطلبة والتي قد تكون أخطاء شخصية أو خطأ

ي طريقة استخدام ا دوات الهندسية المطلوبة.

ا نش ط ا بةؤل:

س ،1ص  )69من الكتاب المدرسي.

نشاط  )1ص  )73من الكتاب المدرسي.
نش ط ا ؤفو :

س ،1ص  ،)69نشاط  )2ص .)73
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا رس ()5 – 3

رألم لؤوا ي سضالع

ا ل 3:و ص

ا ه اف ا أل و ة :
 -1أن يميز الطالب متوازي ا ضب

من أشكال أخرى معطاة.

 -2أن يمثل معطيات السؤال بمخطط تقريبي يعطي كرة عن الشكل المطلوب قبل تن يذ الرسم الدقيأ.

 -3أن يرسم الطالب متوازي ا ضب باستخدام ا دوات الهندسية بمعلومية.
أ -طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما.
ب -طولي ضلعين متجاورين وطول أحد قطريه.
ا لف هةم وا ل ط و ت:
متوازي ا ضب  ،ضلع متوازي ا ضب  ،قطر متوازي ا ضب زاوية متوازي ا ضب .

ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يذكر الطالب خصامص متوازي ا ضب .
 -2أن يتعر الطالب على المستقيمان المتوازيان.

ا بنو االخؤب رة :

س لن ا فراغ ت ا ؤ ة بل ةن ألبه :
 ______ -1هو شكل رباعي يه كل ضلعين متقابلين متوازيين.
 -2المستقيمان _____

يتقاطعان مهما امتدا.

ا وأل ئن ا ؤع ةلة :
أدوات هندسية ،مجموعة من ا شكال الهندسية وتضم متوازي ا ضب شعاعين ممثبن
بقطع من ال لين الملون ورأ ال وم ) حتى يمثبن المستقيمين المتوازيين.
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األؤراؤةجة ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
يتم توزيع مجموعة من ا شكال الهندسية التي تضم يما بينها متوازي ا ضب ليقوم الطبب
بشكل تعاوني بعملية تصني

متوازي ا ضب عن غيره من ا شكال الهندسية مع ذكر

الخصامص التي ميزته عن بقية ا شكال الهندسية.

كما يتم أيضا توزيع مجموعة من المستقيمات الممثلة بورأ ال لين الملون متعامدة،

متقاطعة ،متوازية) ليتعر

الطبب على نحو تعاوني على المستقيمين المتوازيين وأنها أهم

خاصية من خصامص متوازي ا ضب .

ثم يقوم الطبب برسم متوازي ا ضب متتبعين خطوات الرسم بالترتيب ثم يقوم طبب كل

مجموعة بعد إتقانهم الرسم بشكل ردي من رسم متوازي أضب بشكل جماعي على ورأ مقوى

ملون ثم قصه والصاقه بمجلة إنجازات كل مجموعة ليتم عرا ا عمال الطببية التي تم تن يذه

على ِ
نحول تعاوني.

طر رألم لؤوا ي ا ضالع

ض عة و اوة

ض عة وقطر
بشـــــــرط

بشـــــــرط

القطر يكمل الضلعين ليصبح مثلث

الزاوية محصورة بين الضلعين

سألئ ا ؤ وةم:
س ،1ص  )85من الكتاب المدرسي.

س ،1س 2ص  )87من تدريبات ص ية من الكتاب المدرسي.

س ،1س ،2ص  )87من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
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ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :
قد يخطئ الطلبة عند تح ال رجار على القطعة المستقيمة المرسومة ي ا ول ب يصبح

الشكل متوازي أضب

بل شكل رباعي ولعبج ذلد أطالبهم ن س القوس عند نقطتي القطعة

المستقيمة أ ل م ي ن س الوقت.
ا نش ط ا بةؤل:

نشاط ص  )85من الكتاب المدرسي.
نش ط ا ؤفو :
س ،2ص  )85من الكتاب المدرسي.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا رس ()6 – 3

ا ل 4:و ص

لأل و ألطح ا لث ث

ا ه اف ا أل و ة :
 -1أن يحسب الطالب قياسات زوايا مجهولة ي المثلث.
 -2أن يتعر الطالب م هوم قاعدة المثلث وا رت ا الم ار أ لها.
 -3أن يستنتا الطالب العبقة بين مساحة سطح المثلث ومساحة سطح المستطيل المشترد
معه ي القاعدة.
 -4أن يتحقأ الطالب من أن مساحة سطح المثلث  × 2 1القاعدة × ا رت ا 0
 -5أن يحل الطالب مسامل تتضمن مساحة سطح المثلث.
 -6أن يقارن الطالب بين ارت اعات المثلث بأنواعه المختل ة.
ا لف هةم وا ل ط و ت:
قاعدة المثلث ،ارت ا المثلث ،المساحة  ،وحدة قياس المساحة.

ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يعر الطالب المساحة.
 -2أن يجد الطالب مساحة سطح مستطيل بد لة طولي بعديه.
 -3أن يميز الطالب بين أنوا المثلث من حيث الزوايا0
ا بنو االخؤب رة :
س لن ا فراغ ت ا ؤ ة بل ةؤن ألب لعه :
 ______ -1هي عدد الوحدات المربعة التي تمأل الشكل الهندسي.
 -2مستطيل طوله  7سم وعرضه 3سم إن مساحته _______.
 -3اكتب نو المثلث المرسوم من حيث الزوايا.
س

ب

س

جـ

جـ

ب
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س

ب

جـ

ا وأل ئن ا ؤع ةلة :
الكتاب المدرسي ،مجموعة متنوعة من المثلثات المختل ة حسب الزوايا ،لوحة مربعات،

مجموعة متنوعة من المستطيبت ،مقص ،أدوات هندسية ،صمغ.

األؤراؤةجة ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم
يحل الطالب نشاط  )1ص  )75بشكل ردي.
يحل الطالب نشاط  )2ص  )76بشكل ردي.

ثم يتم عرا خارطة الم اهيم التالية:

سنواع ا لث ث ت ل وةث ا واة وسنواع االرؤف ع ت

و ا اوة

ق ئم ا اوة

االرؤف عة هل

االرؤف ع اخن

ض عل ا ئل

ا لث ث

االرؤف ع ا اخ ل

علو ي ع

ع1
ع2

لنفرج ا اوة
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ا وؤر

االرؤف عة

خ رج ا لث ث

ارؤف ع اخ ل
علو ي ع

ا وؤر

حيث سيتعر

الطالب على كل أنوا ارت اعات المثلث المختل ة ،ثم سيتم توزيع لوحة مربعات

على كل مجموعة مرسوم يها مثلث حيث سيقوم طبب كل مجموعة برسم مستطيل مشترد مع

المثلث أ ب ج المرسوم ي القاعدة وا رت ا حيث سيتم العمل بشكل جماعي تعاوني ثم سيقوم

الطبب بحل نشاط  )3ص  )77بشكل ردي.
يحل الطالب نشاط  )4ص  )77بشكل ردي.

يحل الطالب نشاط  )5ص  )78بشكل جماعي تعاوني حيث سيكون لدى كل مجموعة
مستطيل من الورأ المقوى.

هــ

س

جـ

ب

حيث سيقوم الطبب بشكل جماعي من قص المثلثين هد ب جد  ،هد أ د ثم يقوم الطبب

بإلصاقهما على المثلث أ ب هد بحيث ياطيانه تماما حتى يستنتا الطبب أن:

مساحة سطح المثلث =  2 1مساحة المستطيل =  2 1أب × ب جد

لأل و ألطح ا لث ث =  × 2/1ا ع ة × االرؤف ع.

ثم يتم توزيع لوحات مربعات على كل مجموعة مرسوم بداخلها مثلث حاد ،قامم ،من رج

الزاوية) بحيث يقوم الطبب بشكل جماعي تعاوني من إيجاد مساحة سطح المثلث من خبل عد
الوحدات المربعة ثم ستقوم كل مجموعة من إيجاد مساحة سطح المثلث من خبل القانون ثم يقوم

الطبب بمطابقة اإلجابتين وت سير النتيجة.
سألئ ا ؤ وةم-:

س ،1ص  )79من تدريبات ص ية من الكتاب المدرسي.

س ،1س ،2ص  )79من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
س ،1ص  )80من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
س 1ص  )81من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
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ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :
قد يخطئ الطلبة ي حالة عدم وجود اختصار مع القاعدة أو ا رت ا ولعبج ذلد يتم

إعطاء تمرينات مباشرة لضرب القاعدة ي ا رت ا ثم قسمتها على العدد  )2قسمة مطولة.

ا نش ط ا بةؤل:

س ،2ص  )80من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
س ،2ص  )82من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
نش ط ؤفو

س ،2ص  )79من تدريبات ص ية.

س ،3ص  )79من تمارين ومسامل.
س ،3ص  )80من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا رس ()7 – 3

لأل و ألطح ا لعة

ا ل

 :و ؤ

ا ه اف ا أل و ة :
 -1أن يرسم الطالب معين داخل مستطيل بالتوصيل بين منص ات أضبعه.
 -2أن يقارن الطالب بين مساحة سطح المستطيل ومساحة سطح المعين المرسوم داخله.
 -3أن يستنتا الطالب أن مساحة سطح المعين =  × 2 1القطر ا ول × القطر الثاني.
 -4أن يحل الطالب مسامل تتضمن مساحة سطح المعين.
ا لف هةم وا ل ط و ت:
المعين ،أضب المعين ،زوايا المعين ،قط ار المعين.
ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يميز الطالب المعين عن غيره من ا شكال الرباعية.
 -2أن يذكر الطالب خصامص المعين.
ا بنو االخؤة رة :
 -1أنا متوازي أضب

ي كل ضلعين متجاورين متساويين ،من أكون؟

 -2ضع عبمة صح تحت الشكل الذي يمثل معين يما يلي:

ا وأل ئن ا ؤع ةلة :
الكتاب المدرسي ،مجموعة متنوعة من ا شكال الرباعية وتتضمن المعين ،لوحة مربعات
لكل مجموعة ،مقص ،ورأ مقوى ملون.
143

األؤراؤةجة ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
يتم ي بداية الحصة توزيع مجموعة من ا شكال الرباعية متضمنة المعين على كل

مجموعة حيث سيقوم الطلبة بشكل جماعي تعاوني من تصني

ا شكال الرباعية إلى معين

وأشكال أخرى غير المعين مع ذكر السبب ختيار ذلد الشكل دون غيره ليعتبر معين.

ثم يتم توزيع لوحة مربعات على كل مجموعة مرسوم يها مستطيل وبداخله معين ليجد

الطبب بشكل جماعي تعاوني من خبل الوحدات المربعة مساحة المعين ومساحة المستطيل
ويجد العبقة بينهما؟
س

ي

ن

هــ

ب

جـ

و

ثم يتم توزيع ورأ مقوى ملون على كل مجموعة مرسوم يها مستطيل وبداخله معين بحيث

تقع رؤوس المعين على منص ات أضب المستطيل ثم يقوم الطبب بقص:
*المثلثات و م ه د  ،ه د ب و واثبات تطابقهم.
*المثلثات أهد ي  ،ي ه د م

س

ي

واثبات تطابقهما.

*المثلثات ي د ل  ،ي م ل واثبات تطابقهما.
*المثلثات ل م و ،ل جد و واثبات تطابقهما.

هــ

ب
144

ن

و

جـ

ةألؤنؤج ا طالب س :
مساحة سطح المثلثات ا ربعة الداخلية التي تشكل معين = مساحة سطح المثلثات ا ربعة

التي تقع خارج المعين.

مساحة سطح المثلثات ا ربعة الداخلية التي تشكل المعين ي هد و ل =  2 1مساحة

سطح المثلثات الثمانية التي تشكل المستطيل أ ب جد د.
مساحة سطح المعين =  2 1مساحة سطح المستطيل.

لأل و ألطح ا لعة =  × 2/1طون ا طر ا ون × طون ا طر ا ث نل.

لأل و ألطح ا لعة
بمعلومية

بمعلومية

سقطـــــــــــ ر ا لعة

لأل و ألطح ا لألؤطةن ا ل ر براوس ا لعة

ؤألـــــ وي

ؤألـــــ وي

 × 2 1أ × 1أ2

 2 1مساحة سطح المستطيل
سألئ ا ؤ وةم:
حل نشاط  )1ص  )88ي بداية الدرس.

حل نشاط  )3نشاط  )4ص  )89من الكتاب المدرسي ليستنتا القانون.

س ،2ص  )91من تمارين ومسامل.
ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :

قد يخطئ الطلبة ي حالة وجود طول ضلعين المعين بد ً من طول احد القطرين ولعبج

ذلد يتم متابعة التنبيه باستخدام أطوال ا قطار ،وقد يخطئ الطلبة ي حالة عدم وجود اختصار مع أحد

القطرين ولعبج ذلد يتم إعطاء تمرينات مباشرة لضرب القطرين ثم قسمتها على العدد
 )2قسمة مطولة.
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ا نش ط ا بةؤل:
س ،2ص  )91من تدريبات ص ية من الكتاب المدرسي.
س ،3ص  )91من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
س ،4ص  )91من تمارين ومسامل من الكتاب المدرسي.
نش ط ؤفو :
س ،1ص  )91من تدريبات ص ية من الكتاب المدرسي.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا رس ()8 – 3

لأل و ألطح شبه ا لنورف

ا ل

 :و ؤ

ا ه اف ا أل و ة :
 -1أن يستنتا الطالب قانون مساحة سطح شبه المنحر .
 -2أن يحل الطالب مسامل تتضمن مساحة سطح شبه المنحر .
ا لف هةم وا ل ط و ت:
شبه المنحر  ،قاعدتي شبه المنحر  ،ارت ا

الساقين ،شبه المنحر القامم.

شبه المنحر  ،شبه المنحر

متساوي

ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يتعر الطالب م هوم شبه المنحر .
 -2أن يتعر الطالب عناصر شبه المنحر

قاعدتين ،ساقين ،ارت ا ).

ا بنو االخؤة رة :
س لن ا فراغ ت ا ؤ ة بل ةؤن ألب لعه :
 ______ -1هو شكل رباعي مالأ يه ضلعان متوازيان والضلعان اآلخران غير متوازيين.
 -2ضع صح تحت الشكل الذي يمثل شبه منحر

يما يلي:

ا وأل ئن ا ؤع ةلة :
الكتاب المدرسي ،لوحة مربعات لكل مجموعة ،ورأ مقوى ملون ،مقص.
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األؤراؤةجة ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل وخرائط ا لف هةم:
يتم ي بداية الحصة توزيع مجموعة من ا شكال الرباعية متضمنة شبه المنحر
طبب كل مجموعة بعملية رز شبه المنحر

ليقوم

عن بقية ا شكال مع ذكر أسباب ا ختيار

متضمنا خصامص شبه منحر التي دعته ختياره دونا عن غيره.
يتم عرا خارطة الم اهيم التالية نوا شبه المنحر .

سنواع شبه ا لنورف

شبه لنورف ع ي
بال شـــــــرط

شبه لنورف ق ئم

شبه لنورف لؤأل وي ا أل قة

بشـــــــرط

إحدى زواياه قاممة

بشـــــــرط

تساوي الضلعين غير المتوازيين

<<

<<

<<

<<

<<

<<

يتم تطبيأ نشاط  )1ص  )93بشكل تعاوني جماعي لكل مجموعة على حدة ليقوم
الطبب بعملية القص والتطبيأ.
ةألؤنؤج ا ط ب س :

لأل و ألطح شبه ا لنورف =  2/1لجلوع ا ع ؤة ا لؤوا ةؤة × االرؤف ع
يتم توزيع لوحة مربعات على كل مجموعة مرسوم عليها شبه المنحر

ليقوم الطبب بإيجاد

مساحته مرة بعد الوحدات المربعة ومرة بالقانون ويطابأ طبب كل مجموعة بين اإلجابتين.
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سألئ ا ؤ وةم:
نشاط  )2ص  )94من الكتاب المدرسي.

س ،1ص  )95من الكتاب المدرسي.
س ،2ص  )95من الكتاب المدرسي.
ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :
قد يخطئ الطلبة ي ضرب النص

ي إحدى القاعدتين دون جمعها مع القاعدة ا خرى

ولعبج ذلد يتم توضيح وضع ا قواس ي مجمو القاعدتين قبل إجراء عملية الضرب واجراء

عملية الجمع أو ً من خبل إعطاء تمرينات مكث ة والتنبيه على ذلد.

ا نش ط ا بةؤل:

نشاط  )2ص  )94من الكتاب المدرسي.
نش ط ا ؤفو :

س ،3ص  )95من الكتاب المدرسي.
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ا وو ة ا ث ث  /ا هن أل
ا رس ()9 – 3

ا عالق بة ا ش ن ا هن ألة

ا ل

 :و ؤ

ا ه اف ا أل و ة :
 -1أن يتعر الطالب م هوم عبقة حالة خاصة من).
 -2أن يذكر الطالب خصامص المستطيل ،المربع ،المعين كحا ت خاصة من متوازي ا ضب .

ا لف هةم وا ل ط و ت:
متوازي ا ضب  ،المضلع الرباعي ،إشارات التوازي ،إشا ارت التعامد.

ا لؤط ب ت ا أل ب :

 -1أن يذكر الطالب خصامص متوازي ا ضب .
ا بنو االخؤب رة :
س لن ا فراغ ت ا ؤ ة بل ةؤن ألب لعه :
-1

ي متوازي ا ضب كل ضلعين متقابلين _____ و ______ .

 -2قط ار متوازي ا ضب _____ كل منهما اآلخر.
 -3كل زاويتين متقابلتين ي متوازي ا ضب _____ .
ا وأل ئن ا ؤع ةلة :
الكتاب المدرسي ،مجموعة متنوعة من ا شكال الرباعية مستطيل ،معين ،مربع ،متوازي

أضب ).

األؤراؤةجة ا ؤ رةس
ا ؤع م ا ؤع ونل و خ رط ا لف هةم:
يتم استخدام الخارطة للم اهيم التالية :
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<<
لؤوا ي ا ضالع

^

<<

إذا تساوت أضبعه

^
إذا تساوت زواياه

لعة

و

لألؤطةن

خ

ةس
و
خ

ل
(قطراه لؤأل وة )

(قطراه لؤع ل ا )

إذا ؤأل وت سضالعه

إذا ؤأل وت واة ه

لــــربـــع

(قطراه لؤع ل ا ولؤأل وة )
سألئ ا ؤ وةم:
نشاط ص  )97من الكتاب المدرسي.
ا خط

ا ش ئع ولع جؤه :

يخطئ الطلبة ي التمييز بين المعين والمربع ولعبج ذلد يتم قياس القطرين.
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ا نش ط ا بةؤل
ينشئ الطالب مستطيل ،معين ،مربع ،متوازي أضب ) بورأ مقوى ثم يلصقه بد تر الحصة.
ةل

االألؤف ة ل ا نلوذج ا ؤ ل فل لراجع ا وو ة ا ث ث :
وةو لل بة ا وألة :

اخؤر اإلج ب ا

)504 ،540 ،108 ،180

 -1قياس الزاوية الداخلية لخماسي منتظم

 -2معين مساحته 10سم 2وطول احد قطريه 10سم ان طول القطر الثاني:
 100سم 10 ،2سم 2 ،سم 1 ،سم)

 -3المعين حالة خاصة من

المربع ،المستطيل ،متوازي ا ضب  ،شبه المنحر )

 -4المربع حالة خاصة من

المستطيل ،المعين ،متوازي أضب  ،جميع ما سبأ)

اوألب لأل و ا ش ن ا ؤ ة :
أ

ب

أ

جـ

ب

س

ب

جـ

جـ

س

جـ
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ب

رأل

ل و رقم ()7

ؤألهةن ا لهل
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ل و رقم ()8

ور ؤطبة ا برن لج
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