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 شكر وتقدير

بسـ هللا والحمد هلل رب العالميف والشكر لو سبحانو ال إلو إال ىو،  إذ تفضؿ عمي بإتماـ ىذه الدراسة  
بيف أيديكـ،  وعبر ىذه السطور يسعدني أف أتقدـ بالشكر لكمية التربية بجامعة حمب التي احتضنت التي 

 .، والكادر التدريسي فيياىذا الجيد المتواضع

كما أرفع أسمى آيات الشكر والعرفاف إلى الدكتور منذر قباني  المشرؼ عمى الدراسة الذي لـ يبخؿ       
شؾ األثر الكبير في تذليؿ كثير مف العقبات،  ومنحني مف وقتو الكثير  توجييات كاف ليا بال ةعمي بأي

 فأسأؿ هللا أف يمبسو لباس الصحة والعافية.

مصطفى طيفور الذي كاف لتوجيياتو وآرائو السديدة األثر الطيب  كما أتقدـ بالشكر والتقدير لمدكتور     
 ي خير الجزاء.ه هللا عنه الدراسة في صورتيا الحالية فجزا في إنجاز ىذ

عبد الرحمف  كما أتقدـ بالشكر لمسادة محكمي أدوات الدراسة واخص ىنا كؿ مف األستاذ الدكتور     
عجاف والدكتور فؤاد زوري فميـ أديف بالفضؿ والعمـ وأرجو أف أكوف قد أحسنت االستفادة بما قدموه مف 

 جيد وعمـ.

مناقشة الرسالة، عمى ما أبدتو مف مالحظات كاف ليا كما أشكر لجنة الحكـ الموقرة التي وافقت عمى     
 بال شؾ الدور األكبر في أغناء ىذه الرسالة.

 وبالتأكيد الشكر األكبر ألسرتي التي لطالما قدمت لي الدعـ والتشجيع في مختمؼ مراحؿ الدراسة.    

والموجييف التربوييف  فضؿ في ىذه الدراسة مف عينة أفراد الدراسةيرا الشكر موصوؿ لكؿ مف كاف لو وأخ
 والمعمميف الذيف ساعدوا في تسييؿ عممية التطبيؽ.          

  

 

 الباحثة                                                                                                                

 ممخص الدراسة



تنمية عمميات العمم األساسية لدى تالمذة أثر استخدام استراتيجية ويتمي البنائية في 
 الصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي

لذلؾ نحتاج إلى مناىج متطورة   نحف في عصر تتسارع فيو االكتشافات العممية في جميع المجاالت،      
والقدرات العممية  تنمية الميارات لمواكبة ىذه االكتشافات،  كذلؾ نحتاج إلى طرائؽ حديثة في التدريس تعمؿ عمى

 ومف ضمف ىذه العمميات عمميات العمـ األساسية.

  مشكمة الدراسة:

تيجية ويتمي وأثرىا في تنمية عمميات العمـ األساسية لدى عينة مف اىذه الدراسة استر في الباحثة  تاولتن      
 وتـ صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ األتي:   ، رابع مف مرحمة التعميـ األساسيتالمذة الصؼ ال

عمميات العمـ األساسية لدى تالمذة الصؼ الرابع مف مرحمة  ما أثر استخداـ استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية
 ؟التعميـ األساسي

 أىداف الدراسة:

 الدراسة الحالية إلى: تىدف     

تالمذة الصؼ  التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمـ األساسية لدى -1
 الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي.

 لتي يجب مراعاتيا أثناء إعداد المناىج الحديثة.األساسية التعرؼ عمى أىـ عمميات العمـ  -2

  منيج الدراسة:

 ، لمناسبتو ألىداؼ الدراسة.التجريبي تـ استخداـ المنيج شبو    

  أدوات الدراسة:

 .)مف إعداد الباحثة( اختبار عمميات العمـ األساسيةو  حميؿ المحتوىاستخدمت الدراسة أداة ت    

 

 

  نتائج الدراسة:



بيف متوسطي درجات  (0.05عند مستوى داللة ) د فروؽ ذات داللة إحصائيةو جو توصمت الدراسة إلى     
، القياس، المالحظة) في كؿ مف عمميات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي 

وجود باإلضافة إلى  .التصنيؼ، االستنتاج، استخداـ األرقاـ، استخداـ العالقات الزمانية والمكانية، واالتصاؿ(
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة ( 0.05عند مستوى داللة ) فروؽ ذات داللة إحصائية

 .لعمميات العمـ األساسية ككؿالضابطة في االختبار البعدي 

بيف متوسطي درجات ( 0.05عند مستوى داللة )د فروؽ ذات داللة إحصائية و وجالدراسة إلى عدـ  توصمت كماـ 
 لعممية التنبؤ.  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي

تدريب الطمبة المعمميف في المرحمة ك ،وفي ضوء النتائج السابقة عرضت الباحثة مجموعة مف التوصيات      
ثراء كتػاب الرياضػيات لمصؼ الرابع بمشاريع جماعيةمعية عمى تطبيؽ استراتيجية ويتمي، و الجا روح تنمي  ،ا 

  مادة الرياضيات.مما ييسر تعمـ  ةذالتعاوف والتواصؿ بيف التالم
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 الفصل األول

 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة:1-1- 

اضحة في أصبح ليا آثار وبصمات و حيث  ،اليوميةفعاليات النشطة و مختمؼ األفي أىمية العمـو  تداازد
 .ا المعاصرةكؿ مجاؿ مف مجاالت حياتن

وجعمو  التربية تؤكد عمى إعداد إنساف قادر عمى مواكبة التطورات التي تحصؿ حولو،أىداؼ كما أف 
 القادر اؿرس ىو العنصر الفعّ والمدّ معاصرة التي نشيدىا في العصر الحالي.  الثورة العممية المساىمًا في ىذه 
متعددة واستراتيجيات ـ طرائؽ لذا أصبح لزامًا عميو أف يستخدا، وتجسيد أغراضيالتربية العممية  عمى تحقيؽ أىداؼ

 التي يسعى إلييا. التربية داؼفي التدريس لتحقيؽ أى

التالمذة يتعمموف بطرائؽ وأساليب مختمفة، ويتوقؼ اختيار الطريقة عمى العوامؿ الشخصية لمتالمذة.   
ا: نماذج تستند إلى وفي الوقت الحاضر يوجد نماذج وأساليب مختمفة لمتعميـ والتي تستند إلى نظريات مختمفة، مني

الشخصية ونماذج تستند إلى معالجة المعمومات، كما يوجد نماذج تعتمد عمى التفاعؿ االجتماعي ونماذج أخرى 
  .(Dangwal & Mitra،61 :1999 تستند إلى الفروؽ الفردية )

أدى  وقد الػتربوي،تيجة تطور البحث يشيد مجاؿ التعميـ بشكؿ عاـ والتعمـ بشكؿ خاص تحواًل جوىريًا ن
إلى التركيز عمى العوامؿ الداخمية  تمميذالتركيز عمى العوامؿ الخارجيػة المؤثرة في ال ىػذا التحوؿ إلى االنتقاؿ مػف

 .(2007:22 )زيتوف، السيما ما يجري داخؿ عقمو وكيفية اكتسابو لممعرفة ،تمميذفي ىذا الالمؤثرة 

، وما مف شؾ رالتطو وىذا ما وّجو أنظار التربوييف إلى ضرورة إعادة تصميـ وبناء المناىج لتواكب ىذا 
باإلضافة إلى   التدريس، واستراتيجياتفي أف تطور منياج ما أو بناءه يحتاج إلى تكويف رؤية واضحة عف طرائؽ 

النظريات ف مظيور العديد افؽ ىذا التطور وقد ر ، والفروؽ الفردية بينيـ التالمذةوجوب االستناد إلى قدرات 
  (constructivism theory).  التربوية ومنيا النظرية البنائية

أفكار  تمميذعممية إيجابية يتعمـ فييا التقـو ىذه النظرية عمى القاعدة التي ترى أف التعميـ عبارة عف        
قدـ جاىزة ليـ، إنما تتولد مف خالؿ تفكيرىـ وال تُ  تالمذةوىذه المعارؼ ال يتـ استقباليا مف قبؿ ال  ومعارؼ جديدة.

 (.21: 2006 ، مع اآلخريف )الشطناوي والعبيدي عف طريؽ الممارسة والتفاعؿ والحواروذلؾ 



تشجع عمى التفاعؿ وقد انبثؽ عف النظرية البنائية مجموعة مف نماذج التعمـ واستراتيجيات التدريس التي 
   استراتيجية دورة التعمـو ، (constructive Learning Strategy) التعمـ البنائية استراتيجية مثؿ والتعاوف

(Learning Cycle Strategy) ( واستراتيجية التغير المفيوميconstructive change Strategy ) ، 
 ـ المتمركز حوؿ المشكمة.التعم (Wheatleyواستراتيجية ويتمي ) ، Bybee (E5)ونموذج بايبي 

وتنطمؽ ىذه  عف النظرية البنائية، قتػانبثوتعتبر استراتيجية ويتمي مف أىـ االستراتيجيات الحديثة التي 
  وخارجية، داخميةتتأثر بعوامؿ االستراتيجية مف افتراض أف التعميـ عبارة عف عممية بنائية متكاممة نشطة 

وعمى المتعمميف تحديد حاجاتيـ  ية تعمميـ،الحرية في اختبار كيف ىـ مركز التعمـ ألنيـ يممكوف والمتعمموف
وتختمؼ استراتيجية ويتمي عف الطرائؽ األخرى التي تقدـ المشكمة   المعرفية لكي يستطيعوا قيادة التعمـ في الصؼ.

وما الذي يجب  يجية ويتمي بتحديد ماذا يعرفوف،بينما يقـو المتعمموف في استرات ،وتطمب الحؿ ليا ،بشكؿ واضح
 & Kily) وىذا ما يجعؿ التعمـ عممية نشطة وفعالة  عوف المعمومات لتعمـ ما يجيمونو،وكيؼ سيجم،  أف يعرفونو

al et., 2000: 10.) 

يتـ  وعات المتعاونة والمشاركة، حيثاستراتيجية ويتمي ثالث مراحؿ أساسية وىي المياـ والمجموتقترح  
ياـ التي تحتاج إلى المشاركة بيف أعضاء المجموعة تقسيـ الصؼ إلى مجموعات صغيرة يتـ تكميفيا بعدد مف الم

 (.  2005:238  ،وآخروفإلنجازىا )البغدادي 

خداـ فاعمية است (2010 )اليعقوبي،؛ (2008 )رزؽ، ؛(  2008وقد تناولت العديد مف الدراسات )برغوث،
ومف خالؿ حؿ ىذه اتيجية المحتوى في صيغة مشكالت، حيث تقدـ ىذه االستر  استراتيجة ويتمي البنائية،

المشكالت وعمميات العمـ األساسية  وعمميات عقمية متنوعة كميارات حؿميارات  لتمميذالمشكالت يكتسب ا
  (.368 :2009 ،يالبموش في حياتو )سعيدي،مما يؤىمو لحؿ أية مشكمة تواجيو  ، والمتكاممة
ستخدـ الباحثوف مجموعة مف قد اف ،دراسة عمى عمميات العمـ األساسيةوقد تـ التركيز في ىذه ال 

وأحيانًا أخرى ميارات  ،مميؽ عمييا أحيانًا ميارات البحث العطميث يُ ح، اته العمميذالمصطمحات لمداللة عمى ى
  أساسية تضـ عمميات )المالحظة،ات وقد تـ تقسيـ عمميات العمـ إلى عممي ـ.وكميا تشير إلى عمميات العم ،التفكير
وعمميات  ،اؿ(االتص، و قات الزمانية والمكانيةالاستخداـ العاـ، ألرقتخداـ ااس التنبؤ، اج،االستنت التصنيؼ، القياس،

 التصميـ التجريبي( )زيتوف،و   يالتعريؼ اإلجرائ فرض الفروض، تفسير البيانات،رات، تكاممية تضـ )ضبط المتغي
2007 :22 .) 

عمى  تالمذةمف خالليا مساعدة اللتي يتـ ـ مف األساليب الحديثة اوأصبح التركيز عمى تنمية عمميات العم
مف أف داًل نيا تييئ الفرصة ليـ مف أجؿ اكتساب المعمومات بأنفسيـ بأحيث ، ة العممية في التفكيرتطبيؽ الطريق

ىمية كبيرة لضرورة  مراعاة بدو األمف خالؿ ذلؾ ت اؼ؛كما أنيا تفتح المجاؿ لالستقصاء واالستكش ـ،ُتعطى لي



ضعؼ في االىتماـ  د أف أغمبيا يشكو مفمع عمى مناىجنا يجفالمطّ  ة،العمميات ضمف المناىج الدراسيتضميف ىذه 
ات الالزمة وذلؾ إما لمجيؿ بيا أو لعدـ توافر اإلمكاني ،في بعض األحياف يتـ إىماليا إف وجدتو   ،بيذه العمميات

 يتيا. تنمل
نظرًا لقمة   ،في التدريس استراتيجيةة ويتمي  كلتطبيؽ استراتيجي وقد اختارت الباحثة مادة الرياضيات

الدراسات التي تناولت عمميات العمـ األساسية في مجاؿ الرياضيات، باإلضافة إلى ضعؼ أداء التالمذة فييا بشكؿ 
 منذ القدـ دورًا ىامًا في كثير مف المجاالت الحياتية في العمـو المختمفة.لعبت الرياضيات  عاـ، كما أف

وشممت ىذه التأثيرات ماىية الرياضيات  نائية عمى الرياضيات بشكؿ كبير،النظرية البوقد أثرت  
وتنظيميا  أفكاره مسؤوؿ عف إثبات  يذمتمفال  ،( 2008:14 )الرويس،ومناىجيا وطرائؽ تدريسيا وطرائؽ تقويميا 

اتيجيات بنا استخداـ استر  لذا يجدر  (. 25:  2005المحتسب،) متوازف ثـ إيصاليا إلى بقية الصؼفي بناء معرفي 
 ، وتوفير البيئة التعميمية التي تحقؽ النجاح تالمذة،إثارة الدافعية لدى ال ثؿاؿ مـ الفعّ وطرائؽ تحقؽ مبادئ التعم

مف المعروؼ أف و   (.190: 2010، المولى مجيد) ـ اقتصارىا عمى نوع واحدوتوفير فرص متعددة لمتعمـ وعد
يواجيوف كثيرًا مف العقبات والمشاكؿ عند محاولتيـ حؿ مسائؿ في الرياضيات في مختمؼ المراحؿ  التالمذةأغمبية 

وييدؼ تدريس الرياضيات في   .( 95: 2007)محسف، الدراسية األمر الذي قد يؤدي إلى ضعؼ األداء فييا
دىـ بالمعرفة والميارات التي وتزويتالمذة،  وانب الفكرية في شخصية الالتعميـ األساسي بشكؿ عاـ إلى تطوير الج

 .(14 2005:  )ىادي، ليسيموا في تنمية وتقدـ المجتمع ي الحياة العممية ومواصمة تعمميـتساعدىـ ف

رس ولذلؾ فإف معرفة المدّ  رس عمى اختيار الطريقة المناسبة،ويتوقؼ تحقيؽ األىداؼ عمى قدرة المدّ 
مكانية كؿ طريقة في تحقيؽ األىداؼ والمعايير التي  التدريس، ستخدـ فيألنواع الطرائؽ الحديثة التي يمكف أف تُ  وا 

األساسية عتبر مف أىـ المقومات عمى ضوئيا يمكف أف نتوصؿ إلى الطريقة المناسبة لتحقيؽ أىداؼ محددة  تُ 
  .لتدريس الرياضيات

في حديثة ال ستراتيجياتخالؿ ما تقدـ نجد أف الضرورة ممحة إلجراء دراسات وتجارب تتناوؿ االمف 
، وتدريس ىا عمى العممية التعميمية برمتياأثر  كتشاؼوذلؾ لمحاولة ا، التدريس كاستراتيجية ويتمي البنائية

 الرياضيات بشكؿ خاص.

 مشكمة الدراسة: 2-1-

واستراتيجيات رأ عمى طرائؽ تنبثؽ مشكمة الدراسة الحالية مف ضرورة مواكبة التطور الياـ الذي ط
تي تراعي طرائؽ الالوبروز العديد مف   ،تمميذالىتماـ مف المعمـ إلى الىذا التطور إلى تحوؿ االتدريس، حيث أدى 
وتحاوؿ االبتعاد عف النظاـ التعميمي السائد في الصفوؼ التقميدية الذي يجيؿ الفروؽ الفردية  النمو المتكامؿ لمفرد،



تقديـ لذا يتـ  ،"سط لمطفؿ يشبو الجميع كثيرًا أو قميالً وجود مثاؿ و " :ويقـو عمى مقولة قدماء التربوييف ة،ذمبيف التال
 .(263:  1976 عبد المجيد،و  )عبد العزيز يـراعاة االختالؼ بيننوع واحد مف التعميـ لمجميع دوف م

وقد تنبيت الدوؿ  تعد الرياضيات إحدى المواد الدراسية الميمة في أي نظاـ تربوي عمى المستوى العالمي،
لى البحث عفارياضيات وتطويرىىذه النقطة منذ فترة زمنية طويمة فسعت إلى تحسيف مناىج الالمتقدمة إلى   ، وا 

 ، كاستراتيجية ويتمي.تدريس تناسب طبيعة الرياضيات استراتيجياتطرائؽ و 

بحاجة ماسة إلى تطوير تدريس الرياضيات ألننا لألسؼ مازلنا نقبع في تصنيؼ العالـ اليـو ونحف 
  ،مب عمى تدريس الرياضيات أسموب العرض المباشر القائـ عمى اإللقاء والشرح مف قبؿ المعمـإذ يغ  النامي.

 اتجاىات سمبية نحو مادة الرياضيات. تالمذةمما يولد لدى ال  ي النشاط الصفي بصورة عامة،وتحكمو ف

الرياضيات إلى في تدريس مثؿ جيرسوف ويتمي وزمالئو ف و اتجو المختص وألجؿ التغمب عمى ىذه المشكمة
مف ويتمي وتعتبر استراتيجية  نظريات التعمـ، اصرة المبنية عمىالنماذج واالستراتيجيات المع االستفادة مف

 االستراتيجيات المعتمدة في ذلؾ.

وتـ   بية السورية لتواكب ىذا التحوؿ،في الجميورية العر مرحمة التعميـ األساسي وقد تـ تطوير مناىج 
وتوظيؼ ، الحديثة في التدريسواالستراتيجيات عمميف عمى استخداـ الطرائؽ بأدلة لمساعدة المد ىذه المناىج تزوي

في  ةذذليؿ الصعوبات التي تواجو التالموذلؾ لمحاولة ت، التقنيات المختمفة لمواكبة التطور التكنولوجي والعممي
   .مختمؼ المواقؼ العممية والعممية

يًا في المدارس اعتماد الؿ تطبيقنا لمادة التربية العممية ميدانوباحثيف مف خ وقد الحظنا نحف كطالب
إىماؿ األساليب األخرى المعتمدة عمى استثارة  مع ؽ اإللقاء والتمقيف في التدريسائالمعمميف عمى طر  الكثير مف
 .بشأف المشكالت التي تواجييـ تالمذةتفكير ال

ات لمحاولة التعرؼ عمى أثر ىذه الطرائؽ مف خالؿ ما تقدـ تبرز ضرورة إجراء العديد مف الدراس
. ا عمميات العمـ األساسيةيوأىم ،لدى المتعمـالشخصية في تنمية مجموعة مف الجوانب واالستراتيجيات الحديثة 

ت عمى اعتبار أف المناىج ار استراتيجية ويتمي البنائية في ىذه الدراسة لتطبيقيا في مجاؿ الرياضيايوقد تـ اخت
فمف المالحظ   ة والمدخؿ البنائي في تطويرىا،الجميورية العربية السورية قد استندت إلى النظرية البنائيفي  الحديثة

أف ىذه المناىج تتناوؿ الموضوعات الدراسية بشكؿ مبسط في الصفوؼ األولى، ثـ تتوسع تدريجيًا إلى المراحؿ 
بات التي تحاوؿ إث ناىج إال بالقميؿ مف الدراساتالمىذه  تتبعولـ األعمى في التعميـ، أي تقـو عمى تراكـ الخبرات، 

ونقمو إلى   في توظيؼ تعممو، تمميذال ظيار إمكانيةإفي  استراتيجية ويتمي البنائية االطرائؽ الحديثة ومني نجاعة



باإلضافة إلى قمة الدراسات حوؿ أثر استخداـ ،  مى تنمية عمميات العمـ األساسيةحياتو العممية وقدرتو ع
في تدريس الرياضيات في في تنمية عمميات العمـ األساسية  ػالتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ويتمي ػ اتيجية استر 

 .سورية

 ةذأي أف التالم ؛ لحمقة األولى مف التعميـ األساسيكما تـ اختيار الصؼ الرابع كونو الصؼ األخير مف ا
 رات ومنيا عمميات العمـ األساسية.لتنمية مجموعة مف القد وف لدييـ أساس يمكف البناء عميتكوّ 

 ومف ىنا تتبمور مشكمة الدراسة في التساؤؿ األتي:

الرابع مف مرحمة ما أثر استخداـ استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمـ األساسية لدى تالمذة الصؼ  -
 ؟في مادة الرياضيات التعميـ األساسي

 أىداف الدراسة: 3-1-

 الحالية إلى:تيدؼ الدراسة 

التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمـ األساسية لدى تالمذة الصؼ الرابع  -1
 .في الرياضيات مف مرحمة التعميـ األساسي

 .رياضياتالتي يجب مراعاتيا أثناء إعداد المناىج ال األساسية التعرؼ عمى أىـ عمميات العمـ -2

 أىمية الدراسة:4-1- 

 قاط اآلتية:نتنبع أىمية الدراسة مف ال

ويتـ  ، عتبر مف األساليب الحديثة في التدريسي تالمذةاللدى األساسية ة عمميات العمـ أف التركيز عمى تنمي -1
 عمى تطبيؽ الطريقة العممية في التفكير. تالمذةمف خالليا مساعدة ال

يجابية -2 وتساعد ، تقدـ ىذه الدراسة رؤية جديدة في طرائؽ تدريس الرياضيات بحيث تجعميا أكثر فعالية وا 
 المعمميف عمى إدخاؿ استراتيجيات حديثة إلى الصؼ.

 تتناسب ىذه الدراسة مع طبيعة المناىج الحالية التي تحث عمى استخداـ الطرائؽ الحديثة في التعميـ. -3

البنائية  األخرى في بنائية وغيرىا مف االستراتيجيات سات مشابية تستخدـ استراتيجية ويتمي الفتح المجاؿ لدرا -4
الع الباحثة ػ التي تناولت استخداـ طّ اعمى حد  ػحيث ىذه الدراسة ىي األولى   ،األساسية تنمية عمميات العمـ



التعميـ األساسي مرحمة  مفة الصؼ الرابع استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمـ األساسية لدى تالمذ
 مي.حمعمى المستوى ال

 

  فرضيات الدراسة: 5-1-

 تحاوؿ الدراسة اختبار الفرضيات التالية:

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (0.05عند مستوى داللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -1
 لعممية المالحظة. والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ( 0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -2
 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية القياس.

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ( 0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -3
 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية التصنيؼ.

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4
 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية التنبؤ.

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ( 0.05عند مستوى داللة )صائية توجد فروؽ ذات داللة إح -5
 والمجموعة الضابطة  في االختبار البعدي  لعممية االستنتاج.

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -6
 استخداـ األرقاـ.والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية 

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -7
 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية استخداـ العالقات الزمانية والمكانية.

ات المجموعة التجريبية بيف متوسطي درج( 0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -8
 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية االتصاؿ.

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ( 0.05عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -9
 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعمميات العمـ األساسية ككؿ. 



 حدود الدراسة: 6-1-

 الدراسة عمى الحدود اآلتية:تقتصر 

تالمذة الصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي مف مدرسة عائشة أـ المؤمنيف اقتصرت عينة الدراسة عمى  -1
 في مدينة الرقة.

 .2013 / 1 / 28بخارَخ    2013/2012 الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي -2

وحدة )القسمة عمى عدد برقـ واحد( ووحدة )استخداـ ، كتاب الرياضيات )كتاب التمميذ( لمصؼ الرابع -3
 اليندسة(.

 مصطمحات الدراسة:7-1- 

 :تتضمف الدراسة المصطمحات اآلتية

 أي بعده  قاؿ خرجت في أثره،يُ    وبقية الشيء وما يدؿ عمى وجوده.  األثر ما خمفو السابقوف، أثر: -1-7-1
 (. 1985:33 ، المعجـ المدرسي)

الصؼ الرابع مف  تالمذةلدى عمميات العمـ األساسية في  الناتج مقدار التطور بأنووعرفتو الباحثة : 
 استخداـ استراتيجية ويتمي البنائية.مرحمة التعميـ األساسي مف خالؿ دراستيـ لمقرر الرياضيات ب

 استراتيجية ويتمي البنائية : -2-7-1

االستراتيجية  والتدريس بيذه)  Grayson Wheatley، (1991وف ويتمي جريس صممياتدريسية ىي استراتيجية 
 اآلتي:كيمر بثالث مراحؿ 

 :Learning Tasks: ميام التعميم ىولالمرحمة األ 

ومف خالليا يقدـ المعمـ موقفًا لمتالميذ يتضمف مشكمة يكوف   ،ستراتيجية ويتميتمثؿ المحور األساسي ال
ميذ عمى استخداـ أساليبو البحثية وكذلؾ يشجع التم  القرارات،مما يحثيـ عمى صناعة  ليا أكثر مف طريقة لمحؿ، 

 وعمى المناقشة والحوار.  الخاصة،

 :Cooperative Groupsالمجموعات المتعاونة ة: ثانيال المرحمة



ويعمؿ أفراد كؿ مجموعة عمى التخطيط لحؿ المشكمة   فييا إلى مجموعات صغيرة، ـ التالميذيقسيتـ ت
وذلؾ بإعادة تنظيـ أفكارىـ فيما وصموا   عمؿ المجموعات،ر ييستو و يوجتويكوف دور المعمـ  وتنفيذ ىذا الحؿ، 

 .مف نتائج إليو

 :Sharingالمشاركة  :ةثالثال المرحمة

والطرائؽ واألساليب التي   ،مجموعة حموليـ عمى باقي التالميذفي ىذه المرحمة يعرض تالميذ كؿ 
وتدور المناقشات بينيـ لتعميؽ فيميـ لكؿ مف الحموؿ واألساليب المستخدمة  ، استخدموىا لموصوؿ لتمؾ الحموؿ

 .(464-461: 2007 في الوصوؿ لحؿ المشكالت )زيتوف،

 وسوؼ تعتمد الباحثة التعريؼ اإلجرائي اآلتي:

والمجموعات  تكوف مف ثالث مراحؿ ىي المياـ،  وتمشتقة مف النظرية البنائيةتدريسية ىي استراتيجية 
مجموعة مف المياـ يعمموف عمى حميا الصؼ الرابع في مادة الرياضيات تالميذ حيث يتناوؿ  ، المتعاونة والمشاركة

 ثـ تعرض كؿ مجموعة ما توصمت إليو مف أفكار وحموؿ عمى بقية المجموعات.  ،ةمف خالؿ مجموعات صغير 

 عمميات العمم األساسية: -3-7-1

بأنيا عمميات  (116: 2008مي )رة والعدياسميا عرف (:Basic Science Processية )عمميات العمم األساس
 ؤ، التنب صنيؼ،الت القياس، المالحظة، :عممية أساسية بسيطة نسبيًا تأتي في قاعدة ىـر تعمـ العمميات وتضـ

 واالتصاؿ. ،استخداـ العالقات الزمانية والمكانية ،قاـخداـ األر است ،االستنباط أو االستنتاج

تتضمف  البسيطة التيالعقمية العمميات عرفت الباحثة عمميات العمـ األساسية إجرائيًا: مجموعة مف 
لتعميـ األساسي وتضـ مجموعة مف الميارات العممية المتنوعة التي تتناسب مع مستوى الصؼ الرابع مف ا

 .االتصاؿو  ،داـ العالقات المكانية والزمانيةاستخ ،استخداـ األرقاـ ،االستنتاج ،ؤالتنب التصنيؼ، قياس،ال ،المالحظة

 :لكل عممية من عمميات العمم األساسية كما تم اعتماد التعاريف التالية من قبل الباحثة

ومضبوط بما يحقؽ  رصد الظواىر أو األمور بشكؿ عمميىي القدرة عمى استخداـ حاسة أو أكثر ل المالحظة: ـ
 اليدؼ مف المالحظة.

رنة وترتيب األشياء ىي القدرة عمى استخداـ أدوات ووسائؿ القياس بدقة كما تتضمف القدرة عمى المقا القياس: ـ
 قياس مناسبة. ةباستخداـ وحد



ر أو يىي القدرة عمى جمع وترتيب البيانات واألشياء والمعمومات في مجموعات باالستناد إلى معاي التصنيف: ـ
 خصائص مشتركة بينيا.

رة عمى استخداـ المعمومات السابقة التي قد تكوف مجموعة المالحظات لمتنبؤ أو تحديد حدوث ىي القد ـ التنبؤ:
 ظاىرة في المستقبؿ.

ومف الكميات إلى إلى الخاص االنتقاؿ مف العاـ العممية العقمية التي يتـ فييا ىي  ـ االستنتاج أو االستنباط:
 الجزيئات.

جراء العمميات  استخداـعمى ىي القدرة  استخدام األرقام: ـ األرقاـ لمتعبير عف األفكار والمالحظات والعالقات وا 
 الحسابية.

رىا مع الزمف ىي القدرة عمى وصؼ العالقات المكانية والزمانية  وتغيّ  استخدام العالقات الزمانية والمكانية:ـ 
 وتتضمف دراسة األشكاؿ والتشابو والحركة...

وذلؾ بطرؽ مختمفة كالتعبير عنيا   اآلخريفوالمعمومات والنتائج إلى  ىي القدرة عمى نقؿ األفكار االتصال:ـ 
 أرقاـ أو رسـو بيانيًا...ًا عمى شكؿ جداوؿ أو تقارير أو شفويًا أو كتابي

 الصف الرابع األساسي: -4-7-1

 (10 -9)فيو بيف  تالمذةأحد صفوؼ المرحمة األولى مف التعميـ األساسي والذي يتراوح أعمار ال ىو
 سنوات في مدارس محافظة الرقة. 

 مرحمة التعميم األساسي: -5-7-1
وتقسـ إلى حمقة أولى تشتمؿ ،  ف الصؼ األوؿ إلى الصؼ التاسعالصفوؼ م ىي مرحمة تعميمية تضـ         

 وحمقة ثانية مف الصؼ الخامس إلى التاسع. ، ى الرابععمى الصفوؼ مف الصؼ األوؿ إل
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  النظرية البنائية 1-2-

 :مقدمة -1-2-1

ثورة في مجاؿ التعميـ والتعمـ، تجمت مف خالؿ اىتماـ التربوييف بإيجاد طرائؽ جديدة  عشريفشيد القرف ال
 وقد ظيرت نتيجة لذلؾ مجموعة مف النظريات الحديثة في التربية ومف ىذه النظريات النظرية البنائية. ، في التعميـ

الفيزيولوجيا، كما انتشرت في  ظيرت البنائية بدايًة في ألمانيا عمى يد )فونت( الذي كاف عالمًا مف عمماء
أمريكا عمى يد )تنشر(، وأىـ ما يميز تفكير ىذا المذىب أنيـ لـ يعنوا بالسموؾ الظاىري لمفرد بقدر ما كانوا يعنوف 

 بتحميؿ الخبرات الشعورية، وكانوا يعتقدوف أف الحياة العقمية كاإلحساسات ىي التي تكّوف العقؿ الشعوري.

ئية يستند عمى أف المعرفة موجودة في عقؿ المتعمـ وليست موجودة بشكؿ مستقؿ إف جوىر النظرية البنا
وتنظيـ معارفو وخبراتو الجديدة بما يتناسب ،  إنما يقـو المتعمـ بنفسو ببناء ىذه المعرفة ،إلى عقمو اعنو يجري نقمي

ا مف خالؿ وجية نظر البنائية والمعرفة يمكف تمخيصي  مع معارفو السابقة وبما يتيح لو استخداميا في المستقبؿ.
 بما يمي:

 ال توجد خارج عقؿ الفرد بؿ ىي موجودة في عقمو ويستخدميا عمى أساس فائدتيا. -1

 إنيا تحدث نتيجة بناء العقؿ اإليجابي. -2

إف التفاعؿ بيف المعرفة السابقة الموجودة لدى المتعمـ والمعرفة الجديدة تؤدي إلى إدارتيا مف قبؿ  -3
 ا اعتماداً ؤىطة متتالية بدنية وذىنية يتـ بناكذلؾ يتـ إثبات ىذه المعرفة مف خالؿ ممارستيا عف طريؽ أنش المتعمـ،

 (. 244: 2010، عمى حؿ المشكالت )مجيد المولى

لقد اختمفت تعريفات النظرية البنائية وذلؾ يعود إلى اختالؼ آراء التربوييف والمختصيف في عمـ النفس 
نيا نظرية تقـو عمى اعتبار أف التعمـ ال يتـ إ (:11: 2008  في )األسمر، المذكور رفيا " الوىر"والفمسفة حيث ع

نما عف طريؽ بناء المتعمـ معنى ما يتعممو بنفسو بناءً  ، عمـ إلى المتعمـمعف طريؽ النقؿ اآللي لممعرفة مف ال  وا 
البنائية عبارة عف عممية النظرية ف أ12:2010) المذكور في )القطراوي، وف ويرى زيت لسابقة.عمى خبراتو ا

استقباؿ لممعرفة والمعمومات الراىنة يحدث مف خالليا بناء المتعمميف لتراكيب ومعاني معرفية جديدة مف خالؿ 



بأف النظرية  مما سبؽكف أف نستخمص ويم  ومعرفتيـ السابقة وبيئة التعمـ. التفاعؿ النشط بيف معارفيـ الحالية
البيئة ية بناء المعارؼ والخبرات داخؿ عقؿ المتعمـ عف طريؽ التفاعؿ بيف البيئة الداخمية و عمم البنائية ىي:

، حيث يستخدـ فةوما تحتوي عميو ىذه البيئة مف خبرات عممية تساعده عمى بناء المعر و،  الخارجية المحيطة ب
 كما يمي: مف عدة فرضياتالنظرية البنائية انطمقت وقد في تكويف بناء داخمي سميـ خاص بو.  ىذه المعرفة

 فرضيات النظرية البنائية: 2-1-2-

 :(311ـ 301 : 1983 ، ) ناصؼ بنائية مف عدة فرضيات وىيتنطمؽ ال       

 .لتعمـ حالة خاصة مف حاالت التطورا-1

 .عرؼالتطور عممية زيادة الوعي بالعالقة بيف ما تعرؼ وما يجب أف ت -2

     .دة أشكاؿ سابقة لواإلدراؾ الحسي موجو مف قبؿ عمميات عقمية ىي ذاتيا ليست ولي -3

 .عمميات تراكـ آلية تتـ دوف تفكيرالتعمـ حالة خمؽ عضوية وليست -4

 .فيـو مكتسب ينطوي عمى استدالؿ ماكؿ م -5

 .لفيـ يتطمب تنظيمًا ذاتيًا نشطاالتعمـ القائـ عمى ا -6

  .فكير االستدالليالغالب نتيجة عدـ االنتباه بؿ نتيجة لشكؿ أولي مف التاألخطاء ليست في  -7

خبرات مف ال تمميذية كوف المعرفة تتكوف لدى الفيي بنائ ية نشطة ومستمرة وغرضيو التوجو:التعمـ عممية بنائ -8
وىي نشطة  ة لديو،لخبرات المعرفية المتوافر خبراتو لمعػالـ الخارجي مف خالؿ ا يحيث يبن، المعرفية السابػقة
كوف التعمـ عممية غرضية  أما، لموصػوؿ إلى المعرفة جيدًا عقميًا عندما يواجو مشكمة ما يبذؿ تمميذالومستمرة ألف 

لتحقيؽ أغراض معينة تسيـ في حؿ المشكمة التي تواجيو إذ تعطي حموؿ  ايسعى خاللي تمميذألف ال التوجو،
 . لألسئمة عنده

 .ميمة واقعية تمميذلالظروؼ عندما يواجو اأفضؿ  تمميذتتييأ لم -9

 .ة شرط أساسي لبناء تعمـ ذي معنىالمعرفة السابق -10

،  )زيتوف لياعرض لمتكيؼ مع الخبرات المعرفية التي يت تمميذعممية التعمـ ىو تييئة الي مف اليدؼ األساس -11
ية البناء العقمي الداخمي انطالقتيا عمى أىممف خالؿ ما تقدـ نالحظ تركيز البنائية في   (. 46 - 45: 2007



حيث يتـ اعتبار ىذه المعرفة أساس لبناء خبرات جديدة تساعد المتعمـ عمى  وضرورة وجود معرفة سابقة، لمفرد،
 التكيؼ دائمًا مع الظروؼ المحيطة بو.

 تيارات النظرية البنائية: 3-1-2- 

 (: 19ـ18: 2010) القطراويث عنيا تحدّ لمنظرية البنائية وقد ظيرت عدة تيارات        

 :Trivial Constructivismالبنائية البسيطة  -1-3-1-2

،  تيار في المبدأ الذي وضعو بياجيوحيث تتجسد مالمح ىذا ال، تتمثؿ ىنا البنائية في أبسط صورىا
وال يستقبميا بطريقة سمبية مف  تمميذلمعرفة بصورة نشطة عمى يد البنى ا" تُ المقولة التالية:  ازه فييجوالذي يمكف إ

 .تمميذبناء المعرفة الجديدة لدى المف خالؿ ىذا المبدأ يبدو أثر المعرفة السابقة ودورىا في ،  البيئة"

 :Radical Constructivismالبنائية الجذرية  -2-3-1-2

عد يؼ عمى شيء ما التعرّ تضيؼ البنائية الجذرية مبدأ آخر لممبدأ الذي وضعتو البنائية البسيطة وىو أف 
كباني  لتمميذوتركز البنائية الجذرية عمى ا مع تفسيرات قابمة لمتطبيؽ.  تمميذتكيؼ ديناميكية يتكيؼ فييا ال عممية

 .تمميذمعبو البيئة في التأثير عمى اللممعرفة ولكف لـ تركز عمى الدور الذي ت

 :  Social Constructivismالبنائية االجتماعية  -3-3-1-2

تمميذ، ية المحيطة بالبد مف التركيز عمى الدور الذي تمعبو البيئة االجتماع يرى أصحاب ىذا التيار أنو ال
في ترسيخ ( Vygotsky, 1982ويشير كثيروف إلى دور فجوتسكي )، االىتماـ بالتعمـ التعاوني يستدعي وىذا

   يركز عمى األدوار التي يمعبيا المجتمع. مبادئ البنائية االجتماعية،  حيث

  Cultural Constructivism:البنائية الثقافية -4-3-1-2

يركز أصحاب ىذا التيار عمى البيئة والعوامؿ الثقافية المحيطة بالفرد وأثرىا عمى التعمـ كالعادات والتقاليد 
 والديانات و....الخ.

 :Constructivism  Criticalالبنائية النقدية -5-3-1-2

تنظر البنائية النقدية إلى بناء المعرفة في ضوء البيئة الثقافية واالجتماعية ولكنيا تضيؼ إلييا الجانب 
 ،الدائمة التساؤؿ ،في تنمية العقمية المنفتحةالنقدية ستفاد مف النظرية البنائية ويُ  الناقد الذي يرمي إلى اإلصالح. 

 .والنقد الذاتي ، والتحاور



 :Interactive Constructivismالبنائية التفاعمية  -6-3-1-2

معرفتيـ مف خالؿ  تالمذةفي البعد العاـ يبني ال  عاـ وخاص، تيار ينقسـ إلى بعديف:التعمـ عبر ىذا ال     
اخمية أما بالنسبة لمبعد الخاص فيتـ بناء المعرفة حسب التفاعالت الد،  التفاعؿ مع العالـ الخارجي المحيط بيـ

  . تمميذتجري داخؿ عقؿ ال التي

 : Human Constructivismالبنائية اإلنسانية -7-3-1-2

الجديدة ال  فالمعرفة  المعنى، يصورة مف صور التعمـ ذ تؤكد البنائية اإلنسانية أف المعرفة الجديدة تعتبر
معارؼ وذلؾ يتـ مف خالؿ ربطيا مع ال ، معنى لتمؾ المعرفة يلـ يحصؿ عمى تعمـ ذ ما تمميذتتكوف لدى ال

وتكويف عالقات بينيا يعتبر بمثابة النشاط المركزي لمعقؿ البشري  فاكتساب المفاىيـ  ،تمميذالسابقة لدى ىذا ال
 والذي يتـ مف خاللو بناء المعرفة.

ية فمسفية نما تتكامؿ فيما بينيا لتشكؿ رؤ إ  تنفصؿ عف بعضيا، أف ىذه التيارات الإلى تجدر اإلشارة 
فكؿ تيار وضع مبادئ   حيث نرى مجموعة مف االتجاىات والتيارات التي حددت معالـ النظرية البنائية، ، جديدة
لو طريقتو في وضع  تومف أىـ رواد النظرية البنائية بياجيو الذي كان.  راء مناصريوآتمثؿ ىذه المبادئ   محددة،

 أسس لمنظرية البنائية.

 : بياجيوالبنائية عند  4-1-2-

  يمكف تمخيص البنائية عند بياجيو مف خالؿ النظر إلى كيفية تقسيمو لمراحؿ النمو العقمي:        

  :وبياجي دمراحل النمو العقمي عن

 :كما يمي (179ـ  169 :2007) محمدذكرىا د بياجيو مف أربع مراحؿ رئيسية يتكوف النمو العقمي عن        

في ىذه المرحمة ال يتعامؿ الطفؿ مع  تبدأ مف الوالدة حتى السنة الثانية،  الحركية:المرحمة الحسية  -1-4-1-2
نما بواسطة حواسو وعضالتو، وىذه الحركات ال   ،اثاًل بمسؾ الرَضاعة ثـ يقـو بمصيفالطفؿ يقـو م  بيئتو بفكره وا 

ادر عمى ربطيا جميعًا ليّكوف تعني أف الطفؿ يدرؾ أنيا مجموعة حركات مرتبطة بعممية واحدة فيو مازاؿ غير ق
 عف عممية الرضاعة.صورًا 

وتسمى بقبؿ اإلجرائية ألف  ، تمتد مف السنة الثانية وحتى السابعة تقريباً  :المرحمة قبل اإلجرائية -2-4-1-2
وال  ف الطفؿ يعتبر نفسو مركز الكوف،وأىـ خصائص ىذه المرحمة أ  در عمى القياـ بعمميات إجرائية.الطفؿ غير قا



يستطيع أف يضع نفسو موضع إنساف آخر، فمثاًل قد يقوؿ الطفؿ بأف ))ىدى(( أختو لكنؾ إذا سألتو ىؿ أنت أخو 
كما يتصؼ تفكير الطفؿ قي ىذه المرحمة بأنو انتقالي فالطفؿ ينتقؿ في تفكيره مف الخاص ىدى؟ فسيجيب ال.  

 ـ.إلى الخاص وليس مف العاـ إلى الخاص أو مف الخاص إلى العا

يكوف الطفؿ في ىذه ،  السابعة حتى الثانية عشر تقريباً تمتد مف  المرحمة اإلجرائية العيانية: 3-4-1-2-
ويكوف الطفؿ قادرًا عمى القياـ  ، المرحمة قادرًا عمى القياـ بعمميات عقمية إذا كانت ىذه العمميات مرتبطة بحواسو

ة، فمثاًل يستطيع الطفؿ أف ت مبنية عمى خبرات محسوسالعمميا بعمميات عقمية مثؿ االستنتاج حيث تكوف ىذه
يصنؼ مجموعة مف الدوائر الممونة طبقًا لشكميا ولونيا، بينما طفؿ المرحمة السابقة سوؼ يصنفيا إف أمكف 

 بحسب لونيا أو شكميا، أي يركف إحدى الخاصتيف.

فالطفؿ يكوف قادرًا عمى القياـ  ، تعرؼ بمرحمة العمميات المجردة :المرحمة اإلجرائية الشكمية 4-4-1-2-
، أٌ َسخطُع انطفم االعخًاد عهً االفخزاظاث بطزَقت بعمميات عقمية حتى بدوف االعتماد عمى المحسوسات

ومف مميزات ىذه المرحمة أف الطفؿ يستطيع أف يفكر عكس الواقع فمثاًل لو أنؾ قمت لو افرض أنؾ   يُظًت.
 ما يرد ) لكف أنت أطوؿ مني(.أطوؿ مني فإنو يقبؿ ىذا االفتراض فرب

حيث يبيف بياجيو القدرات العقمية   بالنمو الفيزيولوجي لمفرد،المعرفة  ربط بياجيو أف مف خالؿ ما تقدـ نجد        
 التي يستطيع الفرد أف يبنييا في كؿ مرحمة مف مراحؿ نموه.

 استراتيجيات النظرية البنائية: 5-1-2-

في التعميـ ىي ظيور العديد مف االستراتيجيات والطرائؽ الحديثة التي تساعد ف مف أىـ إسيامات البنائية إ
 المميزة الستراتيجيات التدريس الحديثة ومف أىـ ىذه الخصائص المعمميف عمى إيصاؿ المعمومات بسالسة وتقنية،

(2005: 3 ،Bucalos&  Lingo:) 

 يكوف التالمذة قادريف عمى مؿء وقت الحصة تمامًا. -1

 التعاوف الناجح بيف المعمـ والتمميذ مف خالؿ المحادثة البّناءة واألسئمة المباشرة.  -2

تتيح استخداـ األدوات المختمفة مثؿ )الفيديو، القصص، النص المرتكز عمى المشكمة( لخمؽ تجربة مشتركة  -3
 ليـ. بيف التالمذة ووضع إطار لتنمية ميارات التفكير العميا

 التعاوني مع التأكيد عمى تحّمؿ المسؤولية في التعمـ المتبادؿ. استخداـ التعميـ -4

 تمتـز بالوقت المحدد والمخطط لو مف قبؿ المعمـ.  -5



 :التي تنبثؽ عف البنائية االستراتيجيات أىـومف  

 دورة التعمم: 1-5-1-2-

ظيور طرائؽ حديثة في مى رت عتعتبر نظرية بياجيو في النمو العقمي مف أبرز النظريات المعرفية التي أثّ 
، التي يمكف استخداميا مع استراتيجية دورة التعمـالبنائية ومف أىـ التطبيقات التربوية لنظرية بياجيو   التدريس،

 (:347ـ 345: 2005 )خطابية، مراحؿ متتابعة وىي تتألؼ مف أربعو  مختمؼ المراحؿ الدراسة،

 (:Exploration) المرحمة األولى: استكشاف المفيوم

مف  استكشاؼ المفيـو المراد تعممو وذلؾ مف خالؿ القياـ بمجموعة تمميذفي ىذه المرحمة يحاوؿ ال
موعة مف العمؿ عمى استكشاؼ مج تالمذةثـ يترؾ لم قدـ بعض األدوات،حيث يطرح المعمـ ىدؼ عاـ وي، األنشطة

 تالمذة.قائؽ مف خالؿ الربط مع تجارب سابقة قاـ بيا الالح

 يكوف في: فـ في ىذه المرحمة ما دور المعمأ  

 .تالمذةاإلجابة عمى أسئمة ال -

 وجعميـ يندمجوف في العمميات العممية. تالمذةطرح أمثمة لتوجيو ال -

 في االستكشاؼ. تالمذةتقديـ تمميحات الستمرار ال -

   (:Concept Interpretation) المرحمة الثانية: تفسير المفيوم

ويكوف ،  في ىذه المرحمة النتائج والمعمومات التي حصموا عمييا مف مرحمة االستكشاؼ تالمذةيعرض ال
 ليتـ بناء المفيـو بطريقة تعاونية. تالمذةالدور المعمـ ىو توجيو تفكير 

  :Concept Application)) المرحمة الثالثة: تطبيق المفيوم أو التوسيع

في ىذه المرحمة باستخداـ المعمومات التي حصموا عمييا لتطبيقيا في مواقؼ جديدة،   تالمذةيقـو ال
االستقصاء لدييـ.  وينحصر دور ارات زويدىـ بخبرات إضافية إلثارة ميوت تالمذةتحقيؽ المزيد مف الفيـ لدى الل

 ة ربط ىذا المفيـو بالمواقؼ اليومية.برات السابقة ذات العالقة بالمفيـو الجديد وكيفيإلى الخ تالمذةالمعمـ بتوجيو ال

 

 



   :(Evaluation) المرحمة الرابعة: التقويم

ويجب أف يتخذ التقويـ إجراءات ،  تعد عممية التقويـ عممية مستمرة في كؿ مرحمة مف مراحؿ دورة التعمـ         
 متعددة ليكوف مستمرًا أو متكاماًل لتعمـ الطمبة.

نما تختمؼ في عدد مراحميا وترتيبيا حسب أراء إتمتـز بيذا الشكؿ  التعمـ الأف دورة إلى وتجدر اإلشارة 
 أغمب الباحثيف. عتبر أساسية والتي اتفؽ عمييالذلؾ تـ ىنا عرض المراحؿ التي تُ ،  الدارسيف والمطبقيف ليا

 :نموذج التعمم البنائي2-5-1-2- 

(، Loucks-Horsley et al. 1990ىورسمي وزمالؤىا ) –طورت ىذا النموذج وعدلتو سوزاف لوكس 
وىو   نموذج المنحنى البنائي،  نموذج التعمـ البنائي، ليذا النموذج مثؿ:ت ىناؾ العديد مف األسماء التي ورد

، ، و   مقتبس ومطَور مبدئيًا مف دورة التعمـ الثالثية )استكشاؼ المفيـو ( تقديـ المفيـو ويعتمد ،  وتطبيؽ المفيـو
 البنائية كأساس لو.عمى النظرية 

فيو يقـو بمناقشة المشكمة وجمع المعمومات التي قد   ،محور العممية التعميمية تمميذيجعؿ ىذا النموذج ال
يراىا تسيـ في حؿ المشكمة،  ثـ مناقشة الحموؿ المقترحة مع زمالئو،  ثـ دراسة إمكانية تطبيؽ ىذه الحموؿ بصورة 

 عممية. 

 :مراحل نموذج التعمم البنائي

 :477)-468  : 2007زيتوف، تي)البنائي بأربع مراحؿ أساسية كاآل نموذج التعمـ يمر

 (:Invitation) : مرحمة الدعوةالمرحمة األولى

عرض بعض   ،ؿ منيا: طرح بعض القضايا البيئيةإلى التعمـ مف خالؿ عدة وسائ تالمذةوفييا يتـ دعوة ال
إثارة بعض األسئمة   رة،لمدراسة أو التي تعرض بعض األمور المحيّ الصور الفوتوغرافية لبعض المشكالت المقترحة 

و معمومات سابقة أ مف تالمذةالويجب عمى المعمـ في ىذه المرحمة االىتماـ بما لدى   لمتفكير. تالمذةالالتي تدعو 
وتفاعميـ معيا ـ تياستجاباكانت  تالمذةالجذور لدى ليا لمشكمة المعروضة اوكمما كانت ، خبرات اعتقادات أو

يشعروا بالحاجة  كما يجب أف،  وفي ىذه المرحمة يجب أف يكونوا قد ركزوا عمى مشكمة واحدة أو أكثر،  سريعاً 
  إلى البحث والتنقيب لموصوؿ إلى حؿ ليذه المشكمة.

 



  (:Discover and Create ، Explore) : مرحمة االستكشاف واالكتشاف واالبتكارالمرحمة الثانية

دت لدييـ مف في البحث عف إجابات ألسئمتيـ الخاصة التي تولّ  تالمذةالوتتحدى ىذه المرحمة قدرات 
ويقارنوف أفكارىـ لمحاولة تجميع ما يحتاجونو مف بيانات ومعمومات خاصة  ،خالؿ المالحظة والقياس والتجريب

وفي ىذه  ،ؿ مجموعة مياـ محددةعطى لكلإلجابة عف نفس األسئمة أو القياـ بنفس العمؿ ولكف تُ  بالمشكمة،
ابتكار واختراع حؿ المشاكؿ و  د عمى استخداـ العمـ فيحيث يتـ االعتما، المرحمة يتـ المزج بيف العمـ والتكنولوجيا

 ذلؾ.  األجيزة المساعدة عمى

 (:Propose Solution and Explanations) مرحمة اقتراح التفسيرات والحمول :المرحمة الثالثة

لتفسيرات والحموؿ مف خالؿ مرورىـ بخبرات جديدة ومف مجموعة مف ا تالمذةالفي ىذه المرحمة يقدـ 
وفي ىذه المرحمة أيًضا يتـ تعديؿ ما لدييـ مف تصورات خاطئة أو إحالؿ المفاىيـ   ،أدائيـ لمتجارب الجديدة خالؿ
عمى صياغة ما توصموا إليو مف خالؿ  تالمذةالويشجع المعمـ ،  السميمة محؿ ما لدييـ مف مفاىيـ خاطئة العممية

 ـ لمتفسيرات والحموؿ قبؿ مناقشتيا.تيالوقت الكافي إلعداد اقتراحا أف ُيعطى ليـ يجب،  كما والتجريب المالحظة

 :Take Action)) مرحمة اتخاذ اإلجراء :المرحمة الرابعة

بتطبيؽ ما توصموا إليو مف حموؿ أو مفاىيـ أو استنتاجات في مواقؼ  تالمذةالوفي ىذه المرحمة يقـو 
الفرصة ي ويعط،  لكافي لكي يطبقوا ما تعمموهويجب عمى المعمـ إعطاء الوقت ا  مشابية في الحياة.أخرى 

قة ليناقش بعضيـ بعًضا في أثناء مرحمة اتخاذ اإلجراء مف خالؿ إجراء مجموعة مف األنشطة ذات العال تالمذةمل
 وبالتالي ضماف انتقاؿ أثر التعمـ.  ،بموضوع البحث

لمرحمة وفي ا  تي تمييا،تجدر اإلشارة إلى أف ىذه المراحؿ متتابعة متكاممة فكؿ مرحمة تميد لممرحمة ال 
مشكالت ومعمومات جديدة تؤدي إلى المرحمة األولى مف جديد مما يؤدي إلى استمرارية  تالمذةاألخيرة قد يكتشؼ ال

 ة.الدور 

 :نموذج بايبي البنائي 3-5-1-2-

ع لنموذج بايبي ـ خبراء متحؼ ميامي بالواليات المتحدة األمريكية الخطوات اإلجرائية واألسموب المتبقدّ 
ويسير .   فيو يكتشؼ ويبحث وينفذ األنشطة،  محور العممية التعميمية مف خالؿ تفعيؿ دوره تمميذالذي يجعؿ ال
 وفؽ مراحؿ كما يمي:  نموذج بايبي

 



 :مراحل نموذج بايبي البنائي

  وطبيعة المعرفة،  ،تمميذفيا بايبي في ضوء طبيعة اليتكوف نموذج بايبي مف خمس مراحؿ وقد وص
 :(449ـ 446 :  2007)زيتوف، وىذه المراحؿ ىي  ريس المستخدمة مف قبؿ المعمـ.وطريقة التد

  (Engagement): االنتباهالمرحمة األولى: التشويق أو شد 

،  وتشويؽ التالميذ وشد انتباىيـ، أي المعمومات السابقة تالميذملوفييا يقـو المعمـ بتحديد الفيـ الحالي 
ثارة  في  تالمذةالوتشمؿ ىذه المرحمة توزيع  في التفكير في الموضوع المثار في الدرس، الدافعية لممشاركةوا 

عمى األنشطة ويتـ تشجيعيـ عمى االشتراؾ  تالمذةالويتعرؼ ،  مجموعات مكونة مف فرديف أو أكثر بحسب النشاط
 فييا.

 :(Exploration) المرحمة الثانية: االستكشاف

بالتعامؿ مع الخبرات المباشرة التي تثير تساؤالت مفتوحة النياية قد يصعب اإلجابة  تالمذةالويتفاعؿ فييا 
باألنشطة الفردية أو الجماعية والبحث عف إجابات لمتساؤالت التي تطرأ عمى  يـوذلؾ مف خالؿ قيام عمييا،
 ويقـو المعمـ بدور التشجيع واإلرشاد بذلؾ يكتشفوف المفاىيـ أو المبادئ التي تكوف غير معروفة لدييـ، و  أذىانيـ
 . تالمذةملوالتوجيو 

  (Explanation): المرحمة الثالثة: اإليضاح والتفسير

حيث تعرض المجموعات ما توصموا إليو مف حموؿ وتفسيرات واألساليب التي استخدموىا لموصوؿ إلى 
وذلؾ مف خالؿ مناقشة جماعية حيث يؤدي ذلؾ إلى تعديؿ التصورات الخاطئة والمفاىيـ البديمة التي ، ىذه الحموؿ

 .تالمذةالقد تتكوف لدى 

 ( Elaboration):المرحمة الرابعة: التفكير التفصيمي 

الموضوع  حيث يتناولوف ،في التفكير في الموضوع المحدد فيفكروف تفكيًرا تفصيمًيا محكًما تالمذةاليتوسع 
 تمميذلمرحمة يقـو الاوفي ىذه   .ويتسـ تفكيرىـ بالمرونة واألصالة ،مف كافة جوانبو ويشترؾ الصؼ كمو في التفكير

تكتشؼ تطبيقات جديدة لما  حيث، بعممية  تنظيـ قبمي لمخبرة التي حصؿ عمييا عف طريؽ ربطيا بخبرات سابقة
 لتطبيؽ ما تعمموه وذلؾ بأمثمة إضافية تنمي الفيـ لدييـ. تالمذةملوقت كاؼ  ويجب إعطاء  تعممو،

  



 Evaluation): ) المرحمة الخامسة: التقويم 

وال يقتصر التقويـ   ،اً أفكار عمى أف يكوف تقويًما مستمر مف حموؿ و  تمميذإليو التقويـ ما تّوصؿ  فييايتـ  
ويتـ التقويـ ،  عمى ىذه المرحمة بؿ مف الممكف أف يتـ إجراء التقويـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج البنائي

 .بواسطة وسائؿ مختمفة ومقننة مف اختبارات وقوائـ المالحظة والمقابالت

ودور المعمـ  محور العممية التعميمية، تمميذج النظرية البنائية تعتبر الد أف استراتيجيات ونماذما سبؽ نجم 
كذلؾ نجد أف كؿ استراتيجية تسير وفؽ مراحؿ متتالية ومتكاممة وىذا ما يجعؿ ، ر لمعممية التعميميةو وميسّ ىو موجّ 

 ة.أكثر فائد عممية التعميـ أكثر تنظيمًا وبالتالي

 خصائص النظرية البنائية: 6-1-2-

 :(4 2004:)محمد،  يمكف تحديد بعض الخصائص البارزة لمنظرية البنائية فيما يمي    

 في العممية التعميمية. اً إيجابي اً ال يتـ النظر إلى المتعمـ عمى أنو سمبي، بؿ ىو يمعب دور  - أ
 تستمـز عممية التعمـ عمميات نشطة،  يكوف لممتعمـ دور فييا. - ب
ج ذلؾ الذي يتـ تعممو ولكنو مجموعة مف المياـ والمصادر والمواد التي يستخدميا ليس المني - ت

 المتعمموف في بناء معرفتيـ.
تطرح البنائية مجموعة مف اآلراء عف طرائؽ التدريس، وكيفية استخداميا داخؿ مجاؿ الصؼ  - ث

لممعمـ لمساعدة  بما يواكب االتجاىات والمتطمبات العالمية لممناىج التي تؤكد عمى الدور الميـ
  .التمميذ عمى التفاعؿ مع التحديات والحصوؿ عمى المعارؼ والخبرات

إف ىذه الخصائص التي تتمتع بيا النظرية البنائية تجعؿ منيا ممعب واسع لمتربوييف الكتشاؼ طرائؽ فعالة وعممية 
 تعمؿ عمى بناء فرد قادر عمى تحمؿ المسؤولية وقيادة عممية تعممو.

 :مبادئ التعمم البنائي7-1-2- 

 :256- 259) : 2005،)المحتسب يص مبادئ التعمـ البنائي بما يمييمكف تمخ      

وازف لممعارؼ وتنظيميا في بناء معرفي مت تمميذعمى إنتاج ال طور المبنيلمتطوير بؿ ىو الت اً التعمـ ليس ناتج 1-
 .    والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ ليائمة مما يتطمب مف المعمميف إتاحة الفرصة لمطمبة لطرح األس

  .عمى التنظيـ التقني الذاتي لخبرتو تمميذالتشجيع عمى التفكير التأممي  لدوره في مساعدة ال 2-

 .  مجموعة يشجع عمى التفكير المتشعبالحوار داخؿ ال -3



يصاليا لبقية الصؼمسؤوؿ عف إ تمميذال -4  .ثبات أفكاره وا 

 أف يتصؿ بزمالئو ويتعاوف معيـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ. تمميذىو منحى تعاوني يتطمب مف ال المنحى البنائي -5

  .مةؿ عمى تنمية ميارات حؿ المشكمجيات تدعـ الفيـ وتعاستراتي توظيؼ -6

مف خالؿ ما ذكرنا عف مبادئ التعمـ البنائي نجد أنيا تجعؿ التمميذ في مركز عممية التعمـ،  وتشجع عمى      
 اركة وتبادؿ المعارؼ.المش

 توظيف البنائية في الرياضيات:8-1-2- 

كس ىذا التأثير عمى ماىية الرياضيات انع لبنائية عمى الرياضيات بشكؿ كبير،أثرت النظرية ا 
 ،  ط مف المعرفة لو بنيتو وأصولواـ مترابالبنائية الرياضيات عمى أنيا نظ ية قدمتفمف حيث الماىيا، ومناىج

 التفكير وطريقة في التطبيؽ. قة فيوىي طري

  ،تالمذةالسابقة لمعمى الخػبرات  مف خالؿ العمؿ عمى تصميمو بناءً  وذلؾ ،وأثرت البنائية في المنيج  
ونتيجة لذلؾ ظيرت بعض   .(14:  2008والتركيز عمى التعمـ مف خالؿ العمؿ والبحث وحؿ المسائؿ )الرويس،

 :(26: 2006  عودة، )أبو الرياضيات مثؿنظرية البنائية في التوجيات لم

يجاد حموؿ مناسبة لما يواجييـ مف مشكالت مف خالؿ العمؿ. تالمذةتشجيع ال -1  لمعرفة قدراتيـ وا 

 أفكارىـ الرياضية بيف بعضيـ في مجموعات صغيرة. تالمذةينظـ ال -2

عادة صياغة األفكار المأخوذة مف -3  التالميذ.                                       يقتصر دور المعمـ عمى توجيو العمؿ وا 

 .المعرفيةويف خبراتيـ تمكنيـ مف تك يـمألوفة ل واختيار أشياء ومواد تالمذةيار المسائؿ المرتبطة بحياة الاخت -4

 

 

 

 

 



 ( Wheatley ) استراتيجية ويتمي2-2- 

 مقدمة:1-2-2- 

تخدـ كأسموب في التدريس والتعمـ واسُ  ،لقد ظير التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة بدايًة في المجاؿ الطبي 
ثـ تـ إدخالو في  (،Samford) دسامفور الكندية كما استخدـ في جامعة  (McMaster)مكماستر في جامعة 

 المدارس الطبية واالحترافية ثـ دخؿ تدريجيًا إلى مجاؿ العمـو بشكؿ عاـ.

ف ىذه النوع إحيث   أوؿ مف صمـ ىذه االستراتيجية، (Grayson Wheatleyيعتبر جريسوف ويتمي )و 
وتتألؼ ىذه االستراتيجية مف  بقدرتيـ عمى حؿ المشكالت. تالمذةالمشكمة ينمي الثقة لدى المف التعمـ القائـ عمى 

 Rhem). ، 1998: (2 ثالث مراحؿ ىي المياـ والمجموعات المتعاونة والمشاركة

ػ مف أكثر االستراتيجيات البنائية التي تجدد مف  التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ػتعد استراتيجية ويتمي 
لمحصوؿ عمى المعمومات والخبرات عف طريؽ حؿ مياـ ومشكالت  تمميذذلؾ كونيا تتيح الفرصة لم ،يفأفكار البنائي

إال  تمميذوما عمى ال  ،ف صنعو ىو وليس جاىزًا مسبقاً وبالتالي يصؿ إلى معنى م؛  يجد المتعة واإلثارة في حميا
   .حفظو بصورة جاىزة

ف أف مف أكثر الطرائؽ فاعمية ىي تمؾ التي تتخذ مف المشكالت أساسًا ليا عمى أف تكوف و ويرى التربوي
ـ عمى تالمذة الذيف يتعمموف بواسطة منياج قائال، فتتصؿ بالخبرات الحياتية لممتعمـ واقعيةىذه المشكالت 

استراتيجية ويتمي يتميزوف بأنيـ أكثر قدرة في ميارات التفكير وأكثر قدرة عمى قيادة التعمـ الذاتي مف الطمبة الذيف 
 (. Hmelo& Barrows، 2006:24) يتعمموف بالطريقة العادية 

والذيف ،  ف استراتيجية ويتمي ىي مشروع يتـ العمؿ عميو مف قبؿ الطمبة المؤلفيف مف عدة مجموعاتإ
ويكوف لممعمـ ،  د لدييـ االىتماـ الميني لحمياتولّ  واقعيةيمتمكوف معارؼ وميارات مختمفة يستخدمونيا لحؿ مشكمة 

 دور ميـ في  تييئة المجاؿ المناسب المساعد عمى حؿ المشكمة. 

 يريدوف ةذمالإذا كاف الت مثالً ، تحتاج لمتوضيح أثناء العمؿ طرائؽ حؿ المشكمة أو الميارات الخاصة بيا 
فينا يتوجب عمى المعمـ أف ، وضع ميزانية لمشروع معيف وليست لدييـ فكرة مف قبؿ عف كيفية وضع الميزانية

   (.Sweeny& et al،  2002:(19 يساعدىـ لتحديد الخطوات األساسية التي يحتاجونيا لفعؿ ذلؾ

 

 



 خصائص استراتيجية ويتمي:  2-2-2-

ىناؾ مجموعة مف الخصائص التي تميز استراتيجية ويتمي، وتتناوؿ ىذه الخصائص مختمؼ الجوانب          
.  ومف أىـ (Thomos،6 :2000التي تتعمؽ بطرح األسئمة، والبحث البّناء، والقدرة عمى التحكـ الذاتي والواقعية )

 :( 2007:461)زيتوف، الخصائصىذه  

ألنيـ يتحمموف المسؤولية في أثناء تعمميـ ويعمموف عمى  تالمذةالالستراتيجية ىـ المحور األساسي في ىذه ا -1
 إيجاد حموؿ لممشكالت التي تواجييـ.

 تعمؿ ىذه االستراتيجية عمى تنمية مبدأ التعمـ الذاتي. -2

إلى مجموعات متعاونة كما  التالمذةالتعاوف مبدأ أساسي في ىذا النوع مف التعمـ ذلؾ أنو يعتمد عمى تقسيـ  -3
  .اتيجية التعمـ التعاونيفي استر 

كونيـ ىـ الذيف يصنعوف الحموؿ المحتممة ويستخدموف الوسائؿ  العمؿالمسؤولية أثناء  ةذؿ التالمتحمّ  -4
 واألساليب المناسبة لموصوؿ لمحؿ المناسب.

أكثر  ةذالتالمنحو مادة الرياضيات وجعؿ  يمكف مف خالؿ العمؿ بيذه االستراتيجية تعديؿ االتجاىات السمبية -5
ثارة.  حماسة وا 

سبقة وتمؾ لمتعرؼ عمى المعمومات والحقائؽ الموجودة لدييـ بصورة ملمتالمذة تتيح ىذه االستراتيجية المجاؿ  -6
ر وما االستراتيجيات المطموبة لكي يكونوا قادريف عمى طرح أفكار تساعدىـ ليكونوا أكث  التي يحتاجونيا لمحؿ،

يجاد حموؿ   White). ،  2 :2001)التي تواجييـ  ممشكالتلفاعمية في التعمـ وا 

الة وناجحة في التدريس إذا ما أشرؼ عمى ف تمتع استراتيجية ويتمي بيذه الخصائص يجعميا طريقة فعّ إ
 فاعميف في الصؼ. عمى أف يكونوا أعضاء تالمذةويشجع ال،  تطبيقيا معمـ يؤمف بالعمؿ الجماعي

 أىداف استخدام استراتيجية ويتمي:  3-2-2-

 :( 365:  2009،البموشيو سعيدي ) مف أىـ أىداؼ استراتيجية ويتمي        

 ...ألخ.كالمالحظة واالستدالؿ واالستنباطتنمية الذكاء المنطقي الرياضي مف خالؿ استخداـ عمميات العمـ  -1

 عمى حؿ المشكالت. تالمذةتنمية الميارات الفكرية وتنمية قدرة ال -2



 تنمية ميارات التعمـ الذاتي. -ػ3

 بواقعيـ مف خالؿ تطبيؽ المعمومات وتوظيفيا في مواقؼ حياتية جديدة خارج المدرسة. تالمذةربط ال -4

 االحتفاظ بالمعمومات واألفكار ألطوؿ فترة ممكنة. -5

 لمعمؿ وتحثيـ عمى البحث والتحري.  تالمذةتثير دافعية ال -6

 . فادة مف مصادر المعرفةعمى االست تالمذةالمساعدة  -7

مف خالؿ ما سبؽ نجد أف استراتيجية ويتمي تيدؼ إلى إعداد تمميذ معتمد عمى نفسو وقادر عمى توظيؼ 
 ما يتعممو في حياتو العممية،  وىذا ما تتفؽ عميو أغمب االستراتيجيات الحديثة في التدريس.

 ة ويتمي:فوائد استخدام استراتيجي4-2-2- 

إف تطبيؽ أية استراتيجية حديثة يتوقؼ عمى الفوائد التي يمكف أف نجنييا مف وراء ىذا التطبيؽ،  لذلؾ البد      
 :(.Macmath& et al،  (3 :2003أف يتـ عرض بعض الفوائد الستراتيجية ويتمي 

خمؽ مواقؼ واقعية يجػمس مف خالليا التالمذة مع بعضيـ، ويتشاركوف فػي إعػداد التػقارير واإلجابة عمى  -1
 األسئمة، وبيذه الطريقة تعرض المجموعات مصادر المعمومات التي تساعدىـ في العمؿ.    

 إتاحة المجاؿ الختيار المنياج المناسب الذي سيتـ تدريسو.  -2

 ي تعطي الفرص لمتالمذة لكي يجربوا ويفحصوا معارفيـ السابقة.ستراتيجية ويتما -3

تطور ميارات الفرد الشخصية وميارات اآلخػريف الموجوديػف معو في المجموعة، وبالتالي الوصوؿ إلى مستوى  -4
 عالي مف األداء.

ريؽ المناقشة،  ولكي تحسيف القدرات الكتابية واإللقائية لمتالمذة لكي يستطيعوا التعبير عف أفكارىـ عف ط -5
 يكوف التالمذة مرنيف في التعامؿ مع المشكالت المفاجئة التي قد يتعرضوف ليا.

 .(Spence،2009:3تخمؽ استراتيجية ويتمي جوًا ممتعًا عمى الرغـ مف الجيد الذي يتطمبو تنفيذىا) -6

قد يجد المّطمع عمى الطرائؽ الحديثة في التدريس أف العديد مف ىذه الطرائؽ  يمكف أف تحقؽ معظـ الفوائد       
السابقة، ولكف ما يميز استراتيجية ويتمي أنيا تعمؿ عمى إعداد إنساف قادر عمى التأقمـ مع مختمؼ الظروؼ، 

 وقادر عمى التعبير عف أفكاره وقدراتو. 



 :تراتيجية ويتميمراحل اس5-2-2- 

مـ ىذه ص النظرية البنائية، عف نبثقتاستراتيجيات الحديثة التي تعتبر استراتيجية ويتمي مف أىـ اال
  ييف في تدريس العمـو والرياضيات.تعبر عف أفكار البنائو  (،Wheatley، 1991) ياالستراتيجية جريسوف ويتم

وقد ذكر ويتمي أنو عند بناء استراتيجيتو قد تأثر كثيرًا بمعايير تدريس الرياضيات، فالمعرفة الرياضية ال تُنقؿ 
ولكنيا تتكوف وتُبنى مف قبؿ المتعمـ، فكؿ متعمـ لديو خبراتو وتجاربو الشخصية التي يستخدميا في بناء معارفو 

(3: 1995،Wheatley et al) .تمي ثالث مراحؿ أساسية ىي المياـ والمجموعات التعاونية تقترح استراتيجية وي
 والمشاركة:

   

 

 

 

 ( مراحل استراتيجية ويتمي1الشكل )                                 

 أواًل: الميام:

يكوف  لذلؾ فإف نجاح ىذه االستراتيجية  راتيجية وتقـو عمى حؿ المشكالت،تعتبر المياـ محور ىذه االست
 . عف طريؽ االختيار الدقيؽ لممشكمة أو الميمة التعميمية

تاج إلى مسألة أو قضية مف الحياة الواقعية وىذه المسألة تح التالمذةفي ىذه المرحمة ِيطرح المعمـ أماـ 
  ،ما لدييـ مف معمومات و إمكانات تساعدىـ عمى إيجاد الحؿفيبحث العمى  التالمذةفي ضوء ذلؾ يعمؿ ، حؿ
جاؿ الذي تندرج ضمنو المسألة وال يقتصر بحثيـ عمى الم يد ما يحتاجونو مف مصادر وأدوات،ا يقوموف بتحدكم
إلى صياغة المسألة في  التالمذةويحتاج  بدراستيا، التالمذةصؿ لبقية المواد والحاالت األخرى التي يقـو نما يإ

ومف الميـ توافر عدة شروط في ، صورة ميمة أو مشكمة واضحة لكي يستطيعوا رسـ الخطوط األساسية لمحؿ
 :(463-461: 2007)زيتوف،  مثؿ لمتالمذةالمشكمة المناسبة 

 .حميا أو سيمة فتبعث الممؿ بينيـ مف ييئس التالمذةتكوف صعبة جدًا بحيث  الّ أ -1

 عمى البحث وليا أكثر مف طريقة لمحؿ. التالمذةيحث  واقعياً قفًا تطرح مو  -2 

 المهام

 مجموعات متعاونة المشاركة



 .واألسئمة لممناقشة والحوار وتفتح المجاؿ أماميـ لطرح العديد مف األفكار لمتالمذة تتيح الفرصة -3 

ليس بالضرورة أف تمتمؾ كؿ مشكمة حاًل واحدًا، إنما تحتاج مف التالمذة أف يقوموا بمعالجة مجموعة مف       
 .(Hmelo &Barrows ،:2006 24البدائؿ مف أجؿ إجراء مناقشة منطقية لدعـ الحؿ الذي توصموا إليو )

 ثانيًا: مرحمة المجموعات المتعاونة:

ولقد راجع وني ويزيد مف التحصيؿ األكاديمي، التعاوني أنو ينمي السموؾ التعامف أىـ مالمح التعمـ         
تناولت فاعمية التعمـ التعاوني عمى جميع المستويات ، ىا في ىذا الموضوعؤ أبحاثًا تـ إجرا (1986سالفيف )

اليات المتحدة وأجريت ىذه الدراسات في المدارس الريفية والحضرية في الو الصفية وأغمبية المواد الدراسية، 
دراسة منيا أف الصفوؼ التي تتعمـ تعاونيًا تفوقت في  (37( دراسة أظيرت )45ومف بيف ) ،ونيجيريا وألمانيا

ولـ ُتظير أي مف ىذه بيف المجموعات.   وأسفرت ثماني دراسات عف عدـ وجود فروؽ ،التحصيؿ األكاديمي
 .(86 1999:)عبد الحميد،  الدراسات أثارًا سمبية لمتعمـ التعاوني

مف خالؿ ىذه الممحة المختصرة عف التعمـ التعاوني ندرؾ األىمية التي تتمتع بيا المجموعات المتعاونة.         
ىذه األىمية تجعمنا نركز عمى أىـ مالمح وخصائص ىذه المجموعات،  حيث تتمتع المجموعات التعاونية 

 :( 117 :2004بمجموعة مف الخصائص منيا)عبيد، 
المجموعات المتعاونة عمى التفاعؿ اإليجابي الذي يحدث بيف أفراد المجموعة في ضوء ىدؼ يسعى  تعتمد -

 جميع أعضاء المجموعة لتحقيقو لموصوؿ إلى فائدة تعود عمى أعضاء المجموعة كميا.
 يكوف التنافس بيف المجموعات وليس بيف األفراد. -

عضاء المجموعة لمعمؿ التعاوني مف خالؿ مساعدتيـ تركز المجموعات المتعاونة عمى ضرورة فيـ جميع أ  -
 لبعضيـ.

تتوقؼ طريقة تقسيـ التالمذة إلى مجموعات عمى اليدؼ مف الميمة التي سيقوموف بيا وطبيعتيا والزمف  -
  المخصص لعمميا.

 توزيع الطالب في المجموعات المتعاونة: 

عمى  ةذعاـ يمكف توزيع التالم وبشكؿ في مجموعات متعاونة، ةع التالمذتوجد عدة طرؽ لتوزي
 : (265ــ 264 : 2008 ،)عجاف المجموعات كما يمي

 ًا حسب معدؿ تحصيميـ في االختبارات السابقة.يتنازل ةذترتيب التالم - 1



 ةفيكوف في كؿ مجموعة ست (6= 5÷  30مثاًل ) ، الصؼ عمى عدد المجموعات المراد ةذتقسيـ عدد تالم -2
 .تالميذ

ثـ يبحث بعضيـ عف بعض ليجدوا نفس الرقـ مع مراعاة أف يكوف ىناؾ ، ( 5ــ 1األرقاـ مف ) ةذيختار التالم -3
 لعالقات االجتماعية.اأفراد المجموعة مف حيث التحصيؿ والعادات و بيف  اً تنوع

ح المجاؿ تاكافية حتى يُ مجموعة ثابتة لفترة ومف الميـ اإلبقاء عمى ال، ر كؿ مجموعة لنفسيا اسمًا معيناً تختا -4
 ما بينيـ.لتفاىـ  والتآلؼ فياألعضائيا 

ويجب مراعاة أف تكوف ىناؾ ، يتـ ترتيب غرفة الصؼ بحيث يجمس أعضاء كؿ مجموعة عمى شكؿ دائرة -5
العمؿ والنقاش بدوف إزعاج المجموعات األخرى،  كذلؾ  المجموعات لكي تستطيع كؿ مجموعةمساحة كافية بيف 

 .المعمـ التجّوؿ بيف المجموعات وتقديـ النصح واإلرشادكي يستطيع 

( أفراد إذا كانت المياـ يمكف حميا (3-6وبشكؿ عاـ يمكف أف يعمؿ التالمذة ضمف مجموعات تتألؼ مف 
خالؿ الحصة، ويجب أف يكوف المعمـ في ىذه الحالة متمرسًا وقادرًا عمى متابعة أنشطة كؿ المجموعات 

(2006:133  ،Prince& Felder).  أثناء الدرس لمعمـ وتجدر اإلشارة إلى الدور الكبير الذي يقع عمى عاتؽ ا
 :(231: 2005) وآخروف البغداديذكرىا عدة مواقؼ والذي يتجسد في 

 التحديد الواضح ألىداؼ الدرس. -1

 الوضع المرغوب والمناسب قبؿ بدء تعمـ الدرس. حسبفي المجموعات  ةذالتأكد مف وضع التالم - 2

 .تالمذةاضح لممياـ المطموبة مف الالشرح الو  - 3

 متابعة عمؿ المجموعات وعدـ التدخؿ إال عند الضرورة. -4

 .تالمذةيقّيـ ما ينجز ال -5 

تفتح مرحمة المجموعات المتعاونة المجاؿ لبناء عالقات اجتماعية بيف التالمذة وتنمية ميارات التواصؿ 
اء العمؿ في مجموعاتيـ، مما يؤدي لرفع مستوى األداء في الميمات بينيـ مف خالؿ مساعدة بعضيـ في أثن

 المطروحة عمييـ.

 

 



  ثالثًا: المشاركة:
ىذه المرحمة تقـو كؿ مجموعة مف المجموعات بعرض ما توصمت إليو مف نتائج وحموؿ عمى بقية في  

تبدأ مناقشات بيف تمؾ المجموعات ثـ  ،الصؼ كما تستعرض األساليب والوسائؿ المستخدمة أثناء البحث عف الحؿ
الوقت الكافي الذي يتيح المجاؿ لمتعبير  ةذويجب أف ُيعطى التالم  لمحاولة تقريب النتائج واالتفاؽ عمى الحموؿ.

 عف آرائيـ وأفكارىـ.

حيث تتنوع  ة،عاة الفروؽ الفردية بيف التالمذعبر طرائؽ مختمفة لذلؾ يجب االىتماـ  بمرا  ةذيتعمـ التالم
بالمقابؿ يكوف بعضيـ   فبعضيـ يكونوف مستمعيف إيجابييف عندما يكونوف في المناقشة الصفية، ةذالتالمائص خص

 .(Wheatley ،1999 :76 ) مف بعضيـ ةذالمرحمة يتعمـ التالم لذلؾ مف خالؿ ىذه متحدثيف جريئيف،

ثـ  ،لعدة أسابيعلعدة حصص وربما يتعمموف عف طريؽ دراسة منيج معيف لحصة أو  ةذالتالمإف   
 يقدموف تقارير عف طبيعة عمميـ يناقشوف مف خالليا التفاصيؿ الدقيقة ليذا العمؿ. 

فيما واجييـ مف صعوبات وما لالستمرار في مناقشة بقية الصؼ في ىذه المرحمة تالمذتو المعمـ يساعد 
مى تدريبيـ ع يـ اقتراحات،مثؿ: تقدوىذه المساعدة تأخذ أشكاؿ مختمفة   استخدموه مف وسائؿ لموصوؿ إلى النتائج.

 تزويدىـ بالمصادر.  موجية،أسئمة   استخداـ وسائؿ وأساليب معينة،

وىي تتشابو في ذلؾ مع أغمب  ، مف خالؿ ما تقدـ نالحظ أف استراتيجية ويتمي تسير وفؽ مراحؿ متكاممة
كما أسمفنا،  فيي تعرض ىذا  العممي لكف ما يميزىا عف غيرىا ىو كيفية عرض المحتوى  االستراتيجيات البنائية،

 ػ يخمط البعض بيف استراتيجية ويتميو (، التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة)ى المحتوى في ىيئة مشكمة لذلؾ تسم
يف تستخدماف المشكالت اعتبار أف االستراتيجيت وبيف استراتيجية حؿ المشكالت عمى التعمـ المتمركز حوؿ المشكمةػ

 .يماالبد مف إظيار الفرؽ بينلذلؾ ،  في التعميـ

 الفرق بين استراتيجية ويتمي واستراتيجية حل المشكمة:6-2-2- 

عمـ وضع المت: تتشابو استراتيجية ويتمي مع استراتيجية حؿ المشكمة في مجموعة مف النقاط األساسية مثؿ
إال أنو تبقى ىناؾ   ؿ،باع خطوات لموصوؿ لمحتّ امؿ عمى تتطمب مف المتعمـ الع في موقؼ محير يتضمف مشكمة

: 2009) المذكور في البموشي وسعيدي( Baden)باديف  بيَّفوقد   رية تميز كؿ استراتيجية عف أخرى،نقاط جوى

 ىذه الفروؽ بيف استراتيجية ويتمي واستراتيجية حؿ المشكمة: ( 366

 



  حل المشكمة:

المادة ومف ثـ مجموعة مف األسئمة المعتمدة عمى  ةذالتالميتـ التركيز في ىذه االستراتيجية عمى إعطاء 
كما قد يتـ إعطاء   يتوقع منيـ إيجاد الحموؿ وعرضيا ومناقشتيا، ةذوباالستناد إلى ما قرأ التالم ،ىذه المادة

 وغالبًا ما ، أمثمة وتدريبات يقوموف بحميا وفؽ خطوات محددة لمتوصؿ إلى الحموؿ التي يتوقعيا المعمـ ةذالتالم
 ة يعمموف بشكؿ فردي.ذالتالم،  باإلضافة إلى أف تكوف ىذه الحموؿ مرتبطة بالمنيج

 أما استراتيجية ويتمي: 

 ةذيقـو التالم وتقـو عمى تنظيـ المنيج عمى صيغة مشكمة،  أحد أنواع التدريس بحؿ المشكمة، فيي 
ينشغموف بمواقؼ واقعية تقدـ ليـ  وغالبًا ما، بالعمؿ بشكؿ مجموعات صغيرة مف أجؿ إيجاد حؿ ليذه المشكمة

وليس بالضرورة أف تكوف كؿ الحموؿ   الفرصة الختيار المصادر التي قد تساعدىـ عمى إيجاد الحموؿ المناسبة،
مف  هستعرضوف ما قاموا بو وما استخدمو مف خالؿ مجموعاتيـ مع بقية الصؼ وي ةذالتالمإنما يتناقش ، صحيحة

االستراتيجية ميارات االتصاؿ وفؽ ىذه  ةذويكتسب التالم ؽ عمى الحؿ المناسب.حاولة االتفاأساليب ووسائؿ لم
 .اإلضافة إلى ميارات حؿ المشكالتوالتفاعؿ مع اآلخريف ب

كذلؾ تختمؼ حسب خصائص  وتجدر اإلشارة أف ىذه الفروؽ ليست ثابتة فيي تختمؼ مف مادة ألخرى،         
 مثاًل بيف تالمذة الصؼ الرابع وطمبة الصؼ التاسع. ة،  فأسموب تقديـ المشكمة يختمؼذالتالم

 ستراتيجية ويتمي:كيفية تصميم منياج يقوم عمى ا7-2-2- 

تكمف القدرة في استثمار أي استراتيجية أو أسموب حديث في التعميـ استثمارًا فعااًل في مدى قدرتنا عمى 
 بناء منياج ما باالستناد إلى ىذه الطريقة أو األسموب.  

 :(Barret ، 2005: 16) يتطمب منا أف نطرح األسئمة اآلتية ستراتيجية ويتمياصميـ منياج يقـو عمى ف تإ

 ما المعارؼ والميارات واألفكار األساسية التي ينبغي تطويرىا مف خالؿ ىذا المنياج؟ -

 عممية تصميـ المنياج؟)داخؿ المدرسة( والخارجية )خارج المدرسة( التي يجب أف تقود  ما المحددات الداخمية -

 مف الشخص أو الجية التي نحتاج إلييا في تصميـ ىذا المنياج؟ -

 مف ىـ األشخاص الذيف يستطيعوف رصد احتياجات التعميـ الحالي؟ -

يماننا بأىمية التعميـ ذي المستوى العالي؟ -  ما مدى ثقتنا وا 



 بنى عمييا المنياج؟ما القواعد التي ينبغي أف يُ  -

وكيؼ يمكف ترجمتيا بشكؿ عممي مف خالؿ ىذا   ما القيـ والمعتقدات التي ينبغي تضمينيا في المنياج، -
 المنياج؟

 ىذا المنياج؟ ةذكيؼ سيتعمـ التالم -

 ما نوع المسائؿ التي يجب بناءىا بما يناسب ىذا المنياج؟ -

 كيؼ يمكف أف نشجع استخداـ ىذا المنياج؟ -

  باالستناد إلييا. ما التساؤالت تضع األسس التي يمكف بناء منياجاإلجابة عف ىذه  فإ

حيث يرى بعض التربوييف أف المنياج   ،ؽ مختمفة لبناء منياج قائـ عمى استراتيجية ويتميائىناؾ طر 
وف أنو يجب بناء وآخروف ير   استراتيجية ويتمي،يجب أف يحتوي عمى وحدة أو وحدتيف مصممتيف بناءًا عمى 

 بالكامؿ عمى استراتيجية ويتمي.المنياج 

وبعضيا مصمـ لفترة أسبوع  ، خالؿ حصة أو حصتيف حميا يتـ كما أف بعض المشكالت مصممة لكي
 يتـ بمعنى؛ في المرحمة األولى تتابعيبشكؿ  المشكالت تصمـ  وأحياناً  عضيا قد يستغرؽ شير أو عدة أشير،وب

وأحيانًا  مرحمة أخرى تزويدىـ بالمعمومات حوؿ المشكمة وىكذا...ثـ في ة ، ذمتالملإعطاء اإلطار العاـ لممشكمة 
 يقود حؿ بعض المشكالت إلى اكتشاؼ مشكالت جديدة.

بو استراتيجية ويتمي مف خصائص، وما تحققو مف فوائد، وما تسعى  إف ما سبؽ عرضو يبيف لنا ما تتمتع
العممية التعميمية عمى  لنا استراتيجية عممية واضحة المعالـ تشجع القائميف عمى يزكيكؿ ذلؾ  إليو مف أىداؼ،

 إدخاليا بشكؿ فعمي إلى ميداف التعميـ.

 

 

 

 

 



 عمميات العمم 3-2-

 مقدمة:1-3-2- 

ما يدفع أصبح ليا مف األىمية  يعتبر االىتماـ بعمميات العمـ مف أىـ معالـ الثورة التربوية الحديثة وقد
جراء الدراسات حولياأغمب  ليا كاستراتيجية  وقد ظيرت استراتيجيات تتخذ منيا أساساً   .الباحثيف إلى التقصي وا 

 وعممياتو. وخصائصأىداؼ العمـ و إف ىذه األىمية توجب عمينا إلقاء الضوء عمى أىـ ، عمميات العمـ

  :أىداف العمم 2-3-2-

 :(22ــ 17: 2003إلى تحقيقيا ومنيا)عبد هللا، العمـ ىناؾ مجموعة مف األىداؼ التي يسعى 

 ييدف العمم إلى تفسير ظواىر الطبيعة: -1-2-3-2

وذلؾ مف أجؿ فيـ ىذه الظواىر والحقائؽ  ،العمـ ييدؼ إلى البحث عف تفسيرات لحقائؽ الطبيعة وظواىرىا
 واضعووىذا ما يجب أف يرتكز عميو  ،والسعي لصياغة ىذه التفسيرات في صورة نظريات وقوانيف مختصرة

ج معيف أي أف ُتؤخذ ىذه القوانيف والنظريات كأساس يتـ االرتكاز عميو مف أجؿ االمناىج في أثناء وضع مني
 المحافظة عمى سير عممية التعمـ.

 التنبؤ: -2-2-3-2

تفسير الظواىر واكتشاؼ يعتمد عمى الوصؼ والتفسير، حيث أف القدرة عمى التنبؤ تزداد مع زيادة القدرة عمى  
 أسبابيا. 

 العمم يعتمد عمى القياس الكمي: -3-2-3-2

فالعمـ ال يكتفي  اسي لمعمـ ىو القياس الكمي، إف العمـ ال يكتفي بالوصؼ الكيفي لمظواىر بؿ اليدؼ األس
مف الدرجات  بأف يقوؿ أف ىذا السائؿ ساخف وذلؾ السائؿ بارد بؿ يقوؿ أف درجة حرارة السائؿ األوؿ تبمغ كذا

ف العمـو التي تتخذ مف القياس الكمي أساس ليا تكوف أكثر ثباتًا إ  ودرجة حرارة السائؿ الثاني كذا مف الدرجات.
 ومصداقية.

 

 



 خصائص العمم:3-3-2- 

 (:25-28: 2008يمكف تمخيص أىـ خصائص العمـ بما يمي )زيتوف، 

 حقائق العمم قابمة لمتعديل: -1-3-3-2

الحقيقة العممية تعتبر حقيقة في حدود الواقع الراىف لمعمـ وما يدعمو مف أف  اليامة لمعمـمف الحقائؽ 
حيث تؤدي ىذه   سابقتيا، مختمفة عف مالحظات وأدلة،  وىذه الحقيقة تبقى ثابتة حتى ظيور أدلة وبراىيف جديدة 

 .األدلة إلى إحداث تعديؿ في حقائؽ العمـ بما يتناسب مع الوضع الراىف

 العمم تراكمي البناء: -2-3-3-2

فوؽ ما بناه السابقوف لو  يالكؿ يبن  يمكف تشبيو العمـ بصرح يسيـ في بنائو عمماء مف كافة أرجاء العالـ،
ويجب عمى   ،والمتقدموف عميو وقد اشتير عف نيوتف )أنو ما رأى بعيدًا إال ألنو كاف يقؼ فوؽ أكتاؼ اآلخريف(

نجازات السابقيفكؿ ميتـ بالعمـ وتطوره أف  ويمكف لمتمميذ عف طريؽ القراءة والبحث    .يستفيد مف أعماؿ وا 
وبعبارة أخرى يمكف أف  ، واالطالع أف يستفيد مف العمـ بمعمومات أسيمت في التوصؿ إلييا أجياؿ مف العمماء

 يكرسيا في مسيرتو العممية. قاعدة لو،  (أكتاؼ العمماءيقؼ فوؽ  )يجعؿ مف تعبير نيوتف 

 العمم مادة وطريقة:  -3-3-3-2

أىـ ما يميز العمـ أنو يتـ التوصؿ إليو بأساليب فكرية وعممية خاصة تتميز بالدقة والموضوعية بعيدًا عف 
 ناال يؤدي اىتمامإويجب   ساليب العممية مف صمب العمـ.ىذه األ تـ اعتبارحيث   .التحيز واألحكاـ الذاتية

فالبحث ال يتـ في فراغ بؿ يبدأ مف  ، بالحقائؽ والمعمومات والنظريات العممية إلى إغفاؿ  الجانب المعرفي في العمـ
حيث انتيى السابقوف: يبدأ مف المعرفة التي سبؽ التوصؿ إلييا ثـ يزيد عمييا أو يكتشؼ ما بينيا مف عالقات 

 المعرفة وأسموب التوصؿ إلييا أو المادة والطريقة. ،  كمتاىما إذف لو أىمية في تدريس العمـو  جديدة.

 العمم يتصف بالدقة والتجريد: -4-3-3-2

يمتاز العمـ بموضوعيتو ودقتو، فالباحث يسعى إلى تحديد المشكمة المبحوثة أواًل ثـ يحدد أسئمتو التي يحاوؿ 
نما إ الخصائص لـ توضع عف عبث،ف ىذه أإلى تجدر اإلشارة    اإلجابة عنيا بكالـ دقيؽ وموضوعي ومجرد.

وكاف ال بد مف عرض أىـ   استطاعت أف تتبمور بيذه الصورة.ىي نتيجة دراسات وأبحاث استمرت ألجياؿ حتى 
والتعرؼ عمى األسس التي تستند  ، خصائص العمـ كمدخؿ لمتعرؼ عمى أىـ عممياتو األساسية منيا والتكاممية

 إلييا ىذه العمميات.



 تي تقوم عمييا عمميات العمم:األسس ال4-3-2- 

 قـو عمييا عمميات العمـ والتي تمثؿ أىـ خصائص ىذه العمميات وىيتمجموعة مف األسس التي ىناؾ 
 :( 64- 63: 2008 الخوالدة، )

 عمميات العمـ تتميز بالعمومية إذ مف الممكف استخداميا في كؿ فروع العمـ. -1

 العمـ مف فرع عممي إلى أخر بمجرد اكتسابيا.يستطيع الطالب نقؿ أثر تعمـ عمميات  -2

 يتـ تعمـ عمميات العمـ عف طريؽ الممارسة الفعمية ليا. -3

 عندما يكتسب الفرد عمميات العمـ ينعكس ذلؾ عمى طريقتو وأسموبو في التعامؿ مع المشكالت التي تواجيو. -4

 .في عممية التعمـ عف طريؽ البحث  اً أف يمعب دورًا إيجابيـ ممتعمللعمـ المجاؿ تتيح عمميات ا -5

منذ بداية تفاعمو ،  التي تنطوي عمى العديد مف المياراتوتجدر اإلشارة إلى أف الفرد يمارس عمميات العمـ       
وفي المدرسة يعمؿ مع ما يحيط بو مف موجودات،  حيث تكوف بدييية وغير محددة بإطار عممي في البداية،  

 .تياالمعمـ عمى تنمي

 :منياظيرت عدة تصنيفات لعمميات العمـ و  تصنيف عمميات العمم: 5-3-2-

 وتشمؿ عشر عمميات ىي : :عمميات العمم األساسية -أ

 (.0bservtionالمالحظة ) -

 (.Measuringالقياس ) -

 (.Classifyingالتصنيؼ ) -

 (.Deducting)االستنتاج  -

 (.Inductingاالستقراء ) -

 (.Inferringاالستدالؿ ) -

 (.Predictingالتنبؤ ) -

 (.Using Numbersاستخداـ األرقاـ ) -



 (.Using Space-Time Relation-Shipsاستخداـ العالقات المكانية والزمانية ) -

 (.Communicatingاالتصاؿ ) -

 وتشمؿ خمس عمميات وىي: :عمميات العمم التكاممية-ب

 (.Formulating  & Testing typo thesesفرض الفروض واختبارىا ) -       

 (.Experimentationالتجريب ) -       

 .(Controlling Variablesضبط المتغيرات ) -       

 .(Interpreting Dataتفسير البيانات ) -       

:  2008)زيتوف،(Formulating Models& Generalizationبناء النماذج ووضع التعميمات ) -       

101-105). 

دراكي إلى: المالحظة،  جانيو عمميات العمـ في ترتيب ىرمي يتوافؽ مع مراحؿ النضج اإلكما صنؼ 
  تكويف الفروض، التعريؼ اإلجرائي، االستنتاج، التنبؤ، االتصاؿ، اـ العالقات المكانية والزمانية،استخد التصنيؼ،

 .( 2008: 26 )شحادة، التجريب، و التحكـ في المتغيرات تفسير البيانات،
نالحظ أنو ظيرت تصنيفات عديدة لعمميات العمـ األساسية،  لكف أغمبيا اتفؽ عمى أف عمميات العمـ 
األساسية ثماف عمميات، وبذلؾ تكوف عمميات العمـ األساسية كاآلتي: )المالحظة، القياس، التصنيؼ، التنبؤ، 

التصاؿ( وىي ما تـ االستناد عميو في ىذه االستنتاج، استخداـ األرقاـ، استخداـ العالقات المكانية والزمانية، وا
 الدراسة. 

 وتتضمف مجموعة مف العمميات: عمميات العمم األساسية: 6-3-2-

 (:Observing) المالحظة 1-6-3-2-
مع تطور الفكر التربوي أصبحت لكف   يعتقد الكثيروف أف المالحظة ىي عممية عشوائية تتـ عف طريؽ الصدفة،

طريؽ الحواس فالعمـ يبدأ بالمالحظة بطريقة مباشرة عف   عمميات العمـ األساسية،إحدى المالحظة معروفة ك
 مباشرة.الوعندما تكوف المالحظة بطريقة الحواس غير كافية يتـ المجوء إلى الوسائؿ غير ة،  الخمس

 أنيا " انتباه مقصود منظـ ومضبوط لمظاىرة أو األحداث أو األمور (102: 2008)  فيا زيتوفوقد عرّ 
قبؿ  مف التالي تحتاج إلى تدريبات عمميةتتطمب تخطيطًا واعيًا مف قبؿ الفرد وب،  و ية اكتشاؼ أسبابيا وقوانينيابغ

 التمميذ". 



كما تـ تعريفيا بأنيا: ميارة التدقيؽ في األشياء أو التمعف باألحداث باستخداـ الحواس الخمسة، وتعد 
: 2008نيا تستند وتتكامؿ مع ميارات التفكير األخرى )سرور، المالحظة مف ميارات التفكير األساسية، ذلؾ أل

 . ومف أمثمة المالحظة في الرياضيات تمييز األشكاؿ المتطابقة.(108

عمى صدؽ األدوات و تتطمب المالحظة الدقة والصدؽ حيث يتوقؼ صدؽ المالحظة عمى صدؽ المالحظ 
 :122):  2004بطرس، ) يات أىمياوتتضمف المالحظة العممية مجموعة مف السموك  .المستخدمة

 استخداـ أدوات لمساعدة الحواس في تطبيؽ المالحظة. -1

 تكرار المالحظة مف أجؿ الدقة. -2

 استخداـ القياس في المالحظة كؿ ما أمكف ذلؾ. -3

 وفقًا لتتابع حدوثيا . ترتيب األحداث أو المشاىد -4

 .التميز بيف الثوابت والمتغيرات -5

 (:Measuring) القياس -2-6-3-2 

داـ أدوات القياس عمى اسػتخ التالمذةفييا تدريب يتـ األسػاسية الػتي يػتمقى  العمـ عػممياتعمػمية مػف   
عتبر القياس ىو المجاؿ يُ   .كما قد تتضمف القياـ بمجموعة مف المقارنات (Mory, 2002: 17) غكالكالمتر و 

ف لدى الطمبة مجموعة مف واألفعاؿ تكوّ  ،القياس في الحياة اليومية الذي يجذب األفعاؿ مف خالؿ ممارسة عمميات
فالطفؿ يقّدر مثاًل حجـ الماء الذي يمكف أف يحممو ، والكتمة والحجـ وذلؾ بشكؿ عفوي قياس الطوؿ رات مثؿالخب

كويف مجموعة نو مف تف قياـ الطفؿ بيذه األعماؿ يمكّ ، إالرتفاع الذي يستطيع الوصوؿ إليوفي كوب وكذلؾ يقّدر ا
كذلؾ تتمثؿ القدرة عمى القياس  .(66:  2006 )باوند، ىذه المفاىيـ تنمي لدى األطفاؿ عممية القياس مف المفاىيـ،

تتضمف عممية القياس في الرياضيات مف خالؿ قدرة التمميذ عمى معرفة قياسات الزوايا وأطواؿ األضالع. و 
 :(57: 1999ف، وآخرو )النجدي  مجموعة مف الميارات الفرعية مثؿ

 إجراء مجموعة مف المالحظات. -1

 تحديد خصائص موضوع القياس وتعريفيا. -2

 ترتيب األشياء تبعًا لقيمة ىذه الخصائص. -3 

 استخداـ وحدات اختيارية لمقارنة األشياء عمى أساسيا.  - 4



 استخداـ أجيزة قياس موثوؽ فييا. -5

 .قياس الكميات التي تعتمد عمى أكثر مف متغير واحد -6

 (:Classifying) التصنيف ـ3-6-3-2 

عيا في مجموعات معينة اعتمادًا عمى خواص أو معاير يالبيانات والمعمومات وتجم رتيبعممية تتضمف ت
مف الميارات  وتتضمف ىذه العممية مجموعة،  كتصنيؼ األشكاؿ الرباعية حسب خواص كؿ منيا.  مشتركة بينيا
 :(55 - 56:  1999،وآخروف النجدي) الفرعية مثؿ

 التوصؿ إلى خاصة مشتركة. -1

 التعرؼ عمى أكثر مف خاصية مشتركة. -2

 استخداـ القياس الكمي لزيادة الثقة في التصنيؼ الوصفي. -3

 تقسيـ األشياء طبقًا ليذه الخاصية. -4

 . القياـ بمالحظات جديدة لمتأكد مف صدؽ التقسيـ -5

 :(Predicting) التنبؤ ـ4-6-3-2 

كانت ناتجة عف مالحظاتو أو عف أ اتو السابقة سواءً قدرة الطالب عمى توقع أحداث تأسيسًا عمى معموم 
عوامؿ عدد معيف .  مثؿ القدرة عمى معرفة (30: 2009 دي،وبدن )شواىيفاستنتاجات خرج بيا مف تجارب معينة 

 النجدي)ما يتتضمف عممية التنبؤ مجموعة مف الميارات يمكف تحديدىا فو   باالستناد إلى قواعد قابمية القسمة.
 يمي: (59:  1999،وآخروف

 فرة.اتحديد مجموعة الشروط أو العوامؿ المتو  -1

 يز الثوابت والمتغيرات بيف مجموعة العوامؿ.يتم -2

 التعرؼ عمى المبدأ الذي يمكف أف تخضع لو تمؾ المتغيرات. -ػ3

 استخداـ ىذا المبدأ في التنبؤ. -4

 .تنبؤالتحقؽ مف صدؽ ال -5



 .استخداـ القياس الكمي إذا كاف ذلؾ ممكنًا لبياف دقة التنبؤ -6

  :(Deducting) االستنتاج5-6-3-2- 

أخذت عممية االستنتاج حيزًا ىامًا بيف عمميات العمـ األساسية، وقد تعددت وجيات النظر فييا كونيا        
االستنتاج ىو إرجاع   (:63: 2008تنطوي عمى عممية االستدالؿ وعممية االستقراء،  فقد عَرفيا عامر ومحمد في)

رفة وفيـ األشياء واألفكار الخاصة استنادًا أو الجزئي إلى الكمي أي تطبيؽ قاعدة عمى حالة جزئية خاصة ومع
 انطالقًا مف القاعدة العامة.  مثاًل في الرياضيات: المقسـو عميو دائمًا أكبر مف باقي القسمة.

قدرتو ويتضمف ذلؾ  ، قدرة الفرد عمى شرح المالحظة أو مجموعة مف المالحظاتبأنيا  ايكما تـ تعريف
 )شواىيف حولياذه المالحظات كي يستطيع إصدار أفكار السابقة والقياـ بتفسير ىعمى ربط مالحظاتو بمعموماتو 

 :(60 :1999،  آخروفو النجدي ) تتضمف عممية االستنتاج مجموعة مف الميارات الفرعيةو  (.35:  2009بدندي،و 

 إجراء المالحظة. -1

 .ةالتوصؿ إلى الخصائص الظاىر -2

 .مخفَيةصؿ إلى الخصائص الاالجتياد في التو  -3

 القياـ بوضع استنتاجات تستند عمى المالحظة.  -4

 ار مدى صدؽ االستنتاج.باخت -5

 إجراء مجموعة مف المالحظات. -6

 .تأكيد االستنتاج السابؽ أو تعديمو في ضوء المالحظات الجديدة -7

 (:Using Numbers) استخدام األرقام -6-6-3-2

الرياضية بطريقة صحيحة اعتمادًا عمى القياسات والبيانات العممية ى استخداـ األرقاـ عممية تيدؼ إل  
  (.104: 2008، زيتوف) التي يتـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ المالحظة أو األدوات واألجيزة العممية األخرى

بأنيا: " تقنية استخداـ األرقاـ لمتعبير عف األفكار والمالحظات والعالقات،   (Funk، 2007 كما عَرفيا)
 لقدرة عمى إكماؿ الكممات".وا

 



 : (Using Space-Time Relation-Shipsية والزمانية )استخدام العالقات المكان ـ7-6-3-2

القواعد العممية التي تعبر و العالقات الرياضية والقوانيف استخداـ تطمب ت  تخداـ األرقاـ،عممية مكممة الس 
 (.104: 2008، زيتوف) بيف المفاىيـ العممية ذات العالقة عف عالقات مكانية أو زمانية

رىا مع القات المكانية وتغيّ المتعمـ ميارات وصؼ الع العممية التي تنمي لدىوقاؿ النجدي وآخروف بأنيا: 
 كالقدرة عمى إجراء عمميات القمب واإلزاحة  ر في السرعة.وتتضمف دراسة األشكاؿ والتشابو والحركة والتغيّ  ،الزمف

 ،  وماعمى وصؼ البيئة الطبيعية نادتساع التيالزمانية مف العمميات و  استخداـ العالقات المكانية عتبرويُ والتدوير، 
تساعد  ، كونياة منذ المراحؿ المبكرة في التعمـفي حياتنا اليومية لذا يجب عمينا تنمية ىذه العممي نحتاج إليو

 (.1999:60، وآخروف)النجدي  وثالثية األبعاد وتماثؿ األشكاؿ ؼ عمى األشكاؿ ثنائيةالتالميذ عمى التعرّ 

  (:Communication) االتصال ـ8-6-3-2 

قائؽ بطرؽ مختمفة مثؿ: الكتابة والصور والرسـو الحالمعمومات و  صاؿإيطمبة القدرة عمى معممية تتيح ل 
فإذا أراد تمميذ ما التعبير عف خواص المستطيؿ مثاًل فيمكف  ة والجداوؿ واألرقاـ...الخ.البيانية واألشكاؿ الرياضي

حيث تعتبر مف األمور اليامة في البحث   د كبير مف قبؿ الخبراء،يوتحظى عممية االتصاؿ بتأيأف يكتفي برسمو، 
مف  حمة األولىنصح بتدريب الطمبة منذ المر لذلؾ يُ   دوف جدوى. يصبح البحث العممي ىذه العممية ودوف ، العممي

 .(Mory, 2002: 17)االتصاؿ  ةالتعميـ عمى عممي

إف البحث في عمميات العمـ األساسية ال يمكف أف يقتصر عمى عدة كممات وذلؾ بسبب التاريخ الحافؿ 
الذي حظيت بو ىذه العمميات في مجاؿ البحث العممي،  حيث يتـ عف طريقيا اكتشاؼ الحقائؽ وبناءىا،  ومف ثـ 

 يات عممية يتـ االستفادة منيا وقت الحاجة.صياغتيا في صورة نظر 

 :(39: 2005) دياب،  وتتضمف مجموعة مف العمميات عمميات العمم التكاممية: 7-3-2-

 (:Formulating  & Testing typo thesesفرض الفروض واختبارىا ) ـ1-7-3-2

إحصائية  رطية أوويصاغ بصورة تقريرية أو ش  حتمؿ لممشكمة،الفرض ىو تخميف أو حؿ مؤقت أو م
 بحيث يكوف قاباًل لالختبار حتى يمكف قبولو أو رفضو.

 (:Experimentationالتجريب )ـ 2-7-3-2

جراء التجارب. ميارة أو عممية يتـ مف خالليا اختبار صحة الفرضية مف خالؿ استخداـ المواد واألدوات  وا 



 (:Controlling Variablesضبط المتغيرات )ـ 3-7-3-2

أثره عمى  العممية إبعاد أثر جميع المتغيرات وتحديدىا عدا المتغير التجريبي المستقؿ لمعرفة وتتضمف ىذه
واحد حتى يمكف معرفة  عزؿ جميع العوامؿ المؤثرة عمى الظاىرة وترؾ عامؿ :أي بمعنى آخر  المتغير التابع،

 تأثير ىذا العامؿ عمى الظاىرة.

 (:Interpreting Dataتفسير البيانات ) ـ4-7-3-2

كما   فيا،وتتضمف ىذه العممية قدرة الباحث عمى تفسير البيانات والمعمومات التي جمعيا والحظيا وصنّ 
مات السابقة في ضوء المعمو  وذلؾ،  حوؿ ظاىرة معينة ياجمعتـ تشتمؿ عمى محاولة تفسير البيانات والنتائج التي 

 .التي يمتمكيا الباحث

 (:Formulating Models& Generalizationالتعميمات )بناء النماذج ووضع ـ 5-7-3-2

عمى إكساب  قدرةويعتمد بناء ىذه ال  ،احسي لفكرة أو حدث م وىي القدرة عمى خمؽ تمثيؿ عقمي أو
مكف تحيث ي،  المتعمـ القدرة عمى المالحظة اليادفة لمجموعة مف الحقائؽ أو الجزئيات التي بينيا سمات مشتركة

كما تتطمب ىذه الميارة مف  ، مشتركةـ ينطبؽ عمى الجزئيات التي ليا سمات عاـ أو تعمي المتعمـ مف وضع حكـ
  المتعمـ التأمؿ وجمع البيانات وتسميتيا.

 ميارات عقمية عمياىذه العمميات  تتطمبتقع عمميات العمـ التكاممية في قمة ىـر عمميات العمـ،  و 
 تنفيذىا في المراحؿ العميا مف التعميـ. ومستوى عالي مف التفكير،  لذلؾ غالبًا ما يتـ 

 عمميات العمم في القرآن الكريم: 8-3-2-

إلى  حيث تـ اإلشارة في الكثير مف آيات القرآف الكريـ،  عماؿ العقؿإف أوؿ ما دعا إليو اإلسالـ ىو إ 
 وقد الـ القرآف الكريـ مف ال يستخدـ عقمو وشبيو باألنعاـ وفي ىذا السياؽ يقوؿ عز وجؿ: ، ر والتأمؿضرورة التفكّ 

 ًنقذ رسأَب جلينى كثرياً يٍ اجلٍ ًاإلَظ هلى قهٌةٌ ال ّفقيٌٌ هبب ًهلى أػنيٌ ال ّجصشًٌ هبب ًهلى آراٌ ال}

 (.179)األعراؼ: {ّغًؼٌٌ هبب أًنئك كبألَؼبو ثم ىى أضم أًنئك ىى انغبفهٌٌ

وىذه بعض اآليات القرآنية التي   االىتماـ في ظؿ القرآف الكريـ، وقد نالت عمميات العمـ حظًا وافرًا مف
 حثت عمى استخداـ بعض عمميات العمـ األساسية:



ركزت اآليات القرآنية في معظميا عمى المالحظة وذلؾ كوف المالحظة أوؿ خطوات التفكير وأىـ المالحظة: ـ 
 العقؿ حيث قاؿ تعالى:مدخؿ إلى استخداـ 

 (.17)الغاشية:  {أفال ّنظشًٌ ئىل اإلثم كْف خهقث}

 (.101)يونس: {ّإينٌٌ ًيب جغين آّبت ًاننزس ػٍ قٌو ال قم اَظشًا يبرا يف انغًٌات ًاألسض}

عف طريؽ إمعاف النظر في خمؽ  حث اإلنساف عمى استخداـ المالحظةفي ىذه اآليات الكريمة إشارة واضحة إلى 
 .هللا

 تتضح عمميات التصنيؼ في قولو تعالى:التصنيف: ـ 

 (.9)الزمر: ...{ قم ىم ّغحٌُ انزٍّ ّؼهًٌٌ ًانزٍّ ال ّؼهًٌٌ} 

 (.11)المجادلة: {ّشفغ اهلل انزٍّ آينٌا ينكى ًانزٍّ أًُجٌا انؼهى دسجبت}

اعتمادًا عمى  والمعمومات إلى فئاتتبيف اآليات الكريمة عممية التصنيؼ التي يتـ مف خالليا تصنيؼ البيانات 
 الخواص المشتركة بينيا.

 قاؿ تعالى: :تنتاجاالسـ 

ٌ يٍ املٌقنني *فهًب جٍَ ػهْو انهْم سأٍ كٌكجبً قبل ٌشاىْى يهكٌت انغًٌات ًاألسض ًنْكًكزنك َشُ ئث}

 فهًب سأٍ انقًش ثبصغبً قبل ىزا سثِ فهًب أفم قبل ألٌ مل ّيذَِ سثِ ألكٌٍَّ ىزا سثِ فهًب أفم قبل ال أحت آفهني *

ئَِ  *ممب جششكٌٌ  فهًب أفهث قبل ّب قٌو ئَِ ثشُءٌ سثِ ىزا أكرب افهًب سأٍ انشًظ ثبصغةً قبل ىز  *يٍ انقٌو انضبنني

 .( 79ــ75 )األنعاـ: {ًجيث ًجيِ نهزُ فطش انغًٌات ًاألسض حنْفبً ًيب أَب يٍ املششكني 

لموصوؿ إلى نتائج محددة  نتاجمف خالؿ ىذه اآليات الكريمة يتضح لنا أف هللا عز وجؿ حث اإلنساف عمى االست
وذلؾ عف طريؽ ربط المالحظات والمعمومات حتى يستطيع التوصؿ إلى حكـ يستطيع مف خاللو تغيير ىذه 

 . أو إثباتيا المالحظات

حصائيا واستخداـ دعا القرآف الكريـ في مواضع كثيرة  القياس:ـ  إلى استخداـ الطريقة العممية في تقدير الكميات وا 
 الكيؿ والميزاف ويتضح ذلؾ مف قولو تعالى:



 (.49)القمر: {خهقنبه ثقذس ئٌَ كم شِءٍ}

 (.9)الرحمف: {ختغشًا املْضاٌ ًأقًٌْا انٌصٌ ثبنقغط ًال}

 (. 12)يس: { يف ئيبوٍ يجني أحصْنبه قذيٌا ًآثبسىى ًكم شِءٍ حنٍ حنِْ املٌجَ  ًَكحت يب بَّئ}

 نجد مف خالؿ ىذه اآليات توجيو الستخداـ عمميات القياس وذلؾ ضمف مقاييس ومعايير محددة.

 تظير عممية التنبؤ في قولو تعالى: التنبؤ:ـ 

 (. 30)الممؾ: {يؼني ئٌ أصجح يبؤكى غٌساً فًٍ ّأجْكى مببءٍ أسأّحىقم }

حيث يتضح التنبؤ كميارة عقمية يستخدـ فييا اإلنساف معموماتو السابقة في توقع حدوث ظاىرة أو حادثة 
وفي ىذا دعوة لتحميؿ المعمومات واألحداث ألف ذلؾ يساعد عمى التنبؤ كنتيجة متوقعة مف  ، في المستقبؿ

 التحميؿ. 

المشاركة والتعاوف بيف الناس،  وقد وردت آيات كثيرة تدعو إلى ذلؾ مثؿ قولو دعا القرآف الكريـ إلى  االتصال: ـ
 تعالى:

}ّبأّيب اننبط ئَّب خهقنبكى يٍ ركشٍ ًأَثَ ًجؼهنبكى شؼٌثبً ًقجبئم نحؼبسفٌا ئٌ أكشيكى ػنذ اهلل أجقبكى  ئٌ اهلل ػهْى      

 (.13)الحجرات: خجري{

نث فظبً غهْظ انقهت الَفضٌا يٍ حٌنك فبػف ػنيى ًاعحغفش هلى ًشبًسىى يف األيش يٍ اهلل ننث هلى ًنٌ ك فجًب سمحةٍ}      

 (.159)آؿ عمراف:  {فارا ػضيث فحٌكم ػهَ اهلل ئٌ اهلل حيت املحٌكهني

مف خالؿ ما تقدـ نجد أف عمميات العمـ تعتبر جانبًا ىامًا مف النمو العقمي لمفرد،  لذلؾ يجب العمؿ عمى 
منذ الصفوؼ األولى،  وكما نالحظ أف كؿ عممية مف ىذه العمميات تنطوي عمى كـ كبير مف إكسابيا لمتالميذ 

الميارات والقدرات التي يمكف أف تساعد القائميف عمى المناىج في بناء منياج عممي متكامؿ يستند عمى مدخؿ 
 عمميات العمـ.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ الدراسات والبحوث التي تـ االّطالع عمييا والمتعمقة بمتغيرات ىذه الدراسة،        
وقد تناولت الباحثة ىذه الدراسات مع ذكر أىـ ما توصمت إليو مف نتائج،  كما تـ ذكر ىذه الدراسات وفقًا لتاريخ 

 ه الدراسات إلى المحوريف التالييف:نشرىا مف األقدـ إلى األحدث.   ويمكف تصنيؼ ىذ

 .المتعمقة باستراتيجية ويتمي البنائيةوالبحوث الدراسات  -1-3

 .عمميات العمـ األساسيةب متعمقةالوالبحوث الدراسات  2-3-

 ثـ يتـ التعميؽ عمى الدراسات السابقة وكيفية االستفادة منيا في الدراسة الحالية.

 :عمقة باستراتيجية ويتمي البنائيةالمتوالبحوث الدراسات  -1-3

 تـ ترتيب ىذه الدراسات كما ذكرنا مف األقدـ إلى األحدث كما يمي: 

 :(2005)(  .Atan,  et alراسة أتان وآخرون )د1-1-3- 

عف طريؽ تصميـ  -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استراتيجية ويتمي        
باالستناد إلييا، بالمقارنة مع صفحة ويب مصممة باالستناد إلى التعمـ القائـ عمى المحتوى. صفحة ويب 

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعتيف الضابطة والتجريبية، حيث تـ اعتبار الصفحة المصممة وفقًا 
لتعمـ القائـ عمى المحتوى صفحة لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة صفحة تجريبية، والصفحة المصممة بناًء عمى ا

 ( طالبًا مف طالب السنة األولى في مدارس الفيزياء في ماليزيا.67ضابطة.   تألفت عينة الدراسة مف )

أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطمبة عمى الصفحة التجريبية         
صالح الصفحة التجريبية في األداء األكاديمي،  كما توصمت الدراسة إلى ودرجات الطمبة عمى الصفحة الضابطة ل

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات الطمبة عمى الصفحة التجريبية ودرجات الطمبة عمى الصفحة 
 الضابطة بالنسبة لمتصورات اإلدراكية.

تخداـ التقنيات ووسائؿ االتصاؿ الحديثة في أوصت الدراسة بضرورة توظيؼ استراتيجية ويتمي مف خالؿ اس    
 مجاؿ التعميـ. 

 



 (: (2006 دراسة الراوي2-1-3- 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ أنموذجي درايفر وويتمي في التحصيؿ والتفضيؿ المعرفي 
 ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي. ،  لطمبة المرحمة الثالثة في قسـ الكيمياء

 (20تتألؼ كؿ مجموعة مف ) تـ تقسيميا إلى ثالث مجموعات،  ةً وطالب اً طالب( 60بمغت عينة الدراسة )
درست المجموعة التجريبية األولى وفؽ نموذج درايفر،  ودرست المجموعة التجريبية الثانية وفؽ نموذج   ،طالباً 

 اً اختبار  استخدمتو  استمرت الدراسة لفترة أربعة أشير،   أما المجموعة الثالثة فتمثؿ المجموعة الضابطة. ويتمي،  
بيؽ والتحميؿ والتركيب والفيـ والتط التذكر ياتتقيس مستو  ومقالية( فقرة موضوعية 40مف ) فتكوّ ًا تحصيمي
 ( فقرة.21لمتفضيؿ المعرفي مكونًا مف ) اً كذلؾ أعدت الباحثة اختبار ،  والتقويـ

ؽ المجموعة التجريبية األولى التي درست وفؽ نموذج درايفر عمى طمبة تفوّ  دراسةأظيرت نتائج ال       
أما بالنسبة إلى التفضيؿ المعرفي فقد تفوقت  ، المجموعة الثانية التي درست وفؽ نموذج ويتمي بالتحصيؿ الدراسي

   األولى عمى طمبة المجموعة الثالثة في نمطي المبادئ والتطبيؽ.المجموعة التجريبية 

 ،االىتماـ باستخداـ أنموذجي درايفر ويتمي كطريقة تدريسيةلدراسة بضرورة ا توصفي ضوء ذلؾ أ       
 واقترحت إجراء دراسات مماثمة باستخداـ نماذج واستراتيجيات مختمفة قائمة عمى الفمسفة البنائية . 

 (:2007) دراسة السعدي 3-1-3-

ىدفت إلى معالجة التدني في ممارسة التفكير الناقد لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة بيشة مف 
 أخذت الدراسة بالمنيج التجريبي.حيث  ، ويتميخالؿ تدريس وحدة التموث البيئي باستخداـ استراتيجية 

( 60منيـ )  ،( طالب125النيائي ) مغ عددىائية مف مجتمع الدراسة بقاـ الباحث باختيار عينة عشوا
األحياء عمـ ار التفكير الناقد في ؽ عمييـ اختببّ طُ حيث  ، ضابطةمجموعة ًا ( طالب65)مجموعة تجريبية وًا طالب
 قبميًا وبعديًا. اختبار التفكير الناقد العاـو 

( بيف متوسطات درجات 01 .0وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد في األحياء واختبار التفكير الناقد العاـ لصالح طالب  المجموعتيف

كما توصمت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بيف متوسطات درجات طالب المجموعة ، المجموعة التجريبية
  ي األحياء، الناقد العاـ (.)الناقد ف التجريبية في االختباريف



وبناًء عمى ذلؾ أوصت الدراسة باستخداـ استراتيجية ويتمي في تنمية مختمؼ مجاالت التفكير، ومستوياتو 
 العميا.

  :(2007)(  Aki oglu & Tandogan) غوانو دراسة أكوغمو، تاند4-1-3- 

تصميـ منياج معيف بناًء عمى  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة عف طريؽ
بحيث يتيح لممتعمميف المجاؿ لكي ينفذوا العديد مف األنشطة،   -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -استراتيجية ويتمي 

ويجعميـ أكثر استمتاعًا في التعمـ،  حيث يتطمب مف المعمـ أف يولي االىتماـ  لمطريقة والمحتوى عمى حد سواء،  
منياج توظيؼ استراتيجية مناسبة في التعميـ تجعؿ المتعمميف أكثر مسؤولية لمعمؿ ضمف ويتيح تطبيؽ ىذا ال

مجموعات في الصؼ. توصمت الدراسة إلى أف التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة يوفر مجااًل واسعًا لممتعمميف لكي 
 مشكمة.ينفذوا أكبر قدر مف األنشطة مف خالؿ تصميـ منياج يقـو عمى التعمـ المتمركز حوؿ ال

لذلؾ أوصت الدراسة باستخداـ التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة كونيا استراتيجية ناجحة يجب أف يتـ تبنييا في     
 التعميـ.

 (:Beacham & Shambaugh) ( )2007، شامبوف دراسة بيتشام 5-1-3-

تحديد أثر التعمـ النشط المتمركز حوؿ المشكمة في تعميـ العمـو عمى التحصيؿ ىو اليدؼ مف ىذه الدراسة       
بار ف الوصفي والتجريبي وتـ تطبيؽ التصميـ ذي االختاوفي ىذا البحث أسُتخدـ المنيج  وتعمـ المفاىيـ.األكاديمي 

 . القبمي والبعدي لممجموعات

 2004/2005ف طالب الصؼ السابع في العاـ الدراسي مًا طالب( 50تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مكونة مف )    

وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ  ،فترة التطبيؽ استمرت ثالثيف ساعةاستمرت  ، في المدارس العامة في اسطنبوؿ
 ثالث أدوات لمقياس:

 مقياس االتجاه -3ية          األسئمة المفتوحة النيا -2         اختبار تحصيمي   -1

،  لو أثر إيجابي عمى تحصيؿ الطمبة النتائج أف تطبيؽ التعمـ النشط المتمركز حوؿ المشكمة كافوأظيرت     
. لذلؾ أوصت بإدراج ىذا النوع مف التعميـ في منياج العمـو في مختمؼ المراحؿ واتجاىيـ نحو منياج العمـو

 الدراسة. 

 

 



 :(2008دراسة برغوث ) 6-1-3-

تنمية  في  -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -ويتمي  أثر استخداـ استراتيجيةإلى معرفة ىدفت ىذه الدراسة     
(  80عينة مكونة مف ) حث عمىالب ، حيث تـ تطبيؽبعض الميارات التكنولوجية لطالب الصؼ السادس األساسي

 (.40( وضابطة )40مجموعتيف: تجريبية )عيا عمى يوز تـ ت اً طالب

: بطاقة مالحظة بعدي( والثانية -نولوجيا )قبمي : اختبار معرفي في التكالدراسة أداتيف األولى استخدمت      
 .بعدي( -أداء الطالب لمميارات التكنولوجية )قبمي

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :     

فعي التحصيؿ في أداء الطالب مرت يبيف متوسط 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
 التجريبية والضابطة في تنمية بعض الميارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية.  المجموعتيف

بيف متوسطي أداء الطالب متدني التحصيؿ في  0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في تنمية بعض الميارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية. 

وعقد دورات لممعمميف ، تنويع االستراتيجيات المستخدمة في تدريس التكنولوجيا وأوصت الدراسة بضرورة     
 ستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة.عمى استخداـ ا لتدريبيـ

 (: 2008دراسة رزق ) 7-1-3-

عمى  رياضيةأثر توظيؼ التعمـ البنائي _ نموذج ويتمي _ في برمجية  معرفة ىو اليدؼ مف ىذه الدراسة     
الدراسة مف عينة  وتكونت.  السابقة مجتمعو والمستويات ، التطبيؽ (، التذكر، الفيـتنمية العمميات المعرفية )

 طالبة. (25وضابطة )طالبة ( 25عمى مجموعتيف تجريبية ) ف( طالبة تـ توزيعي50)

وتوصمت الدراسة إلى ( التطبيؽ الفيـ، التذكر،) يمي لممستويات المعرفية تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحص     
التطبيؽ( وجميع  الفيـ، التذكر،)فية تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى الضابطة عند جميع المستويات المعر 

 وذلؾ في متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي. ،المستويات مجتمعو

بإدراج برمجية التعمـ البنائي ضمف منيج الرياضيات لممرحمة المتوسطة وضرورة توظيؼ  وأوصت الدراسة     
 في بناء البرمجيات التعميمية. نموذج ويتمي

 



 (: Tarhan, et al.( )2008تورىان وآخرون )دراسة  8-1-3-

في تحصيؿ الطمبة في  -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -ة فعالية استراتيجية ويتمي معرف ت الدراسة إلىىدف    
( طالبًا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف: 78الكيمياء في وحدة )قوة الجزيئات الداخمية(.  تكونت عينة الدراسة مف )

( طالب 38( طالب تعممت باستخداـ التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة، ومجموعة ضابطة تضـ )40تجريبية تضـ )
 درست باستخداـ الطريقة التقميدية.

استخدمت الدراسة اختبار تحصيمي كما تـ إعداد استبانة مرتبطة بالمشكالت التي واجيت الطمبة في أثناء        
استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تحصيؿ الطمبة وكذلؾ في  عممية التعمـ. أظيرت نتائج الدراسة فعالية

تنمية الميارات االجتماعية لدييـ، وبناًء عمى ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة تطبيؽ استراتيجية ويتمي عمى وحدات 
 أخرى في مجاؿ الكيمياء.

 (:Day & Wong()2009دراسة دي وونغ ) 9-1-3-

اليدؼ مف الدراسة ىو المقارنة بيف التعمـ القائـ عمى المشكمة والتعمـ القائـ عمى المحاضرة لدى طمبة        
. استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى  ثانوية ىونغ كونغ في تحصيؿ العمـو

اإلنساف والكثافة( باستخداـ التعمـ القائـ عمى  ( طالبًا درست وحدتي )تأىيؿ37مجموعتيف: تجريبية تتألؼ مف )
 ( طالبًا درست ذات المحتوى باستخداـ طريقة المحاضرة.38المشكمة،  ومجموعة ضابطة تضـ )

استخدمت الدراسة اختبار االختيار مف متعدد،  حيث تـ تقسيـ االختبار إلى ثالثة جوانب ىي )المعرفة ػ       
وقد أظيرت نتائج الدراسة أف التعمـ القائـ عمى المشكمة والقائـ عمى المحاضرة كاف  اإلدراؾ ػ تطبيؽ المعرفة(.  

ليما نفس التأثير في تحصيؿ المعرفة المطموبة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التعمـ،  كما أظيرت المجموعة التجريبية 
 الضابطة. تفوقًا في مجاؿ اإلدراؾ والقدرة عمى تطبيؽ المعرفة بمرور الوقت أكثر مف المجموعة

أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى تيدؼ إلى مقارنة استراتيجية ويتمي مع غيرىا مف       
 االستراتيجيات التقميدية.

 (:2010)دراسة الشيراني  10-1-3-
كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة أثر استخداـ نموذج ويتمي في تدريس وحدة النسبة والتناسب مف كتاب        

الرياضيات لمصؼ السادس االبتدائي عمى التحصيؿ واالتجاه لتالميذ الصؼ السادس،  ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ 
تجاه نحو الرياضيات.  تكونت عينة الدراسة اختبار تحصيمي مف إعداد الباحث،  إضافة إلى مقياس المقوشي لال



( تمميذًا وتمميذة،  تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف، تجريبية درست باستخداـ نموذج ويتمي،  60مف )
 وضابطة درست بالطريقة المعتادة.   

المجموعة  توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجات المجموعة التجريبية ودرجات       
 الضابطة في االختبار التحصيمي وفي مقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية. 

أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى مماثمة في مراحؿ تعميمية مختمفة تتناوؿ استرتيجية ويتمي في      
 مجاؿ الرياضيات.

 (:2010)اليعقوبي دراسة 11-1-3- 

لتنمية  _التعمـ المتمركز حوؿ المشكمةويتمي _ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج تقني باستخداـ استراتيجية      
اختار الباحث عينة قصدية مكونة مف شعبتيف   ي العمـو لدى طالبات الصؼ التاسع.ميارات التفكير المنظومي ف

قاـ .   ( طالبة77) المجموعتيف وبمغ عدد الضابطةتمثؿ المجموعة التجريبية واألخرى  تمثؿ المجموعة حدىماأ
 .ار مف متعدديمف نوع اخت اً ( بند25ف مف )تحصيمي تكوّ أدوات الدراسة والتي تمثمت في اختبار  الباحث ببناء

التجريبية  توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة      
وبيف متوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير المنظومي لصالح المجموعة 

باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ ، التجريبية
 .التفكير المنظوميالبعدي الختبار 

ات التقنية الحديثة والمعاصرة في العمـو مف دجلمستالع معممي العمـو عمى اطّ ابضرورة وأوصت الدراسة       
 .ات العالمية أو القنوات الفضائيةخالؿ شبكة المعموم

 (:2011)دراسة الساعدي  12-1-3-
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية ويتمي _التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة_ في تحصيؿ طمبة      

الصؼ الخامس العممي في مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا،  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ اختبار 
، التحميؿ(،  كذلؾ تـ استخداـ مقياس تحصيمي يقيس المستويات األولى مف تصنيؼ بمـو )التذكر، الفيـ، التطبيؽ

 االتجاه نحو الرياضيات.  
طالباً،  30)( طالبًا،  تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى تجريبية تأّلفت مف )59تكونت عينة الدراسة مف )     

التعمـ  درست وحدات )الموغاريتمات، المتتابعات، القطوع المخروطية( مف كتاب الرياضيات باستخداـ استراتيجية
 ( طالبًا،  درست نفس المحتوى بالطريقة المعتادة.  29المتمركز حوؿ المشكمة،  واألخرى ضابطة تأّلفت مف )



توّصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيمي وفي مقياس االتجاه لصالح      
تصميـ مناىج الرياضيات في المراحؿ المختمفة وفؽ  رةالمجموعة التجريبية، وبناًء عمى ذلؾ أوصت الدراسة بضرو 

 إستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة.

 

 والبحوث السابقة في ىذا المحور: عمى الدراسات قيبتع

مف خالؿ استعراضنا لمدراسات السابقة العربية واألجنبية سوؼ نمقي الضوء عمى أىـ الجوانب التي تفيد         
 ذلؾ في التالي:البحث ويتضح 

فبعض ،  ؽ تدريس العمـو والرياضياتائتعددت أىداؼ الدراسات وتنوعت اتجاىاتيا في مجاؿ طر  اليدف:ـ 
لتنمية  _التعمـ المتمركز حوؿ المشكمةويتمي _الدراسات كاف اليدؼ منيا بناء برنامج تقني باستخداـ استراتيجية 

ويتمي  أثر استخداـ استراتيجيةمعرفة وبعضيا ىدؼ إلى  ، ( 2010ميارات التفكير المنظومي كدراسة )اليعقوبي،
 تكما ىدف (، 2008تنمية بعض الميارات التكنولوجية كدراسة )برغوث، في  -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -

 عف طريؽ توظيؼ نموذج ويتمي في برمجية لتدريس الرياضيات العمميات المعرفية إلى تنمية الدراسات بعض
بعض الدراسات معرفة أثر استخداـ استراتيجية ويتمي عمى التحصيؿ  فيما كاف اليدؼ مف ،(2008، رزؽ) كدراسة

 ،(.Tarhan, et al، 2008تورىاف وآخروف ) دراسةو  (2010 ،الشيراني)ودراسة  (2011 ،الساعديكدراسة )
، كما ىدفت بعض الدراسات إلى إجراء مقارنة (Beacham& Shambaugh ،2007) بيتشاـ، شامبوؼ دراسةو 

دراسة بينما نجد أف ،  (Day& Wong، 2009)دي وونغ كدراست بيف استراتيجية ويتمي والطرؽ التقميدية 
ىدفت إلى تصميـ منياج معيف بناًء عمى استراتيجية  (Akioglu& Tandogan،  2007غواف )و تاند ، أكوغمو
بحيث يتيح لممتعمميف المجاؿ لكي ينفذوا العديد مف األنشطة،  كما ىدفت  -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -ويتمي 
في التحصيؿ والتفضيؿ المعرفي لطمبة  استخداـ أنموذجي درايفر وويتميالمقارنة بيف إلى  (2006)الراوي، دراسة 

إلى معالجة تدني مستوى التفكير الناقد  (2007 ،السعدي، في حيف ىدفت دراسة )المرحمة الثالثة في قسـ الكيمياء
إلى ( .Atan, et al، (2005 أتاف وآخروف لدى الصؼ األوؿ الثانوي باستخداـ استراتيجية ويتمي، وىدفت دراسة

بالمقارنة مع  -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -صفحة ويب باالستناد إلى استراتيجية ويتميمعرفة فعالية تصميـ 
 صفحة ويب مصممة باالستناد إلى التعمـ القائـ عمى المحتوى.

المنيج التجريبي كدراسة  حيث استخدمت بعض الدراسات  ابقة،الدراسات الس فيستخدـ لماالمنيج تنوع  المنيج:ـ 
غواف و تاند ، الوصفي والتجريبي كدراسة أكوغمو المنيجأخرى دراسات حيف استخدمت في   ،(2007 ،السعدي)
(2007  ،Akioglu& Tandogan). 



، رزؽفي الدراسات العربية كدراسة ) لكف أغمبيا تناوؿ مرحمة التعميـ األساسي  تنوعت عينة الدراسات، العينة:ـ 
 (2005 أتاف وآخروفأما الدراسات األجنبية فكانت تركز عمى المراحؿ األعمى مف التعميـ كدراسة  (،2008

،Atan, et al.) 

 ،(2006استخدـ االختبار التحصيمي كدراسة )الراوي،  منيا ما  ضمف الدراسات السابقة،األداة تنوعت  األداة:ـ 

 .(2008وبعضيا استخدـ بطاقة مالحظة كدراسة )برغوث،   ،(2008، رزؽ)ودراسة 

 ،دراسة أكوغمومثؿ النياية األسئمة مفتوحة و  تجاهاالمقياس  تاستخدمالدراسات  بعضباإلضافة إلى أف        
تورىاف وآخروف  كدراسة، كما استخدمت دراسات أخرى االستبانة (Akioglu& Tandogan،(2007 فتانداغو 

(2008 ،Tarhan, et al. ) . 

يادة الفيـ والتحصيؿ لدى الطالب البنائية في ز استراتيجية ويتمي ؽ السابقة تفوّ الدراسات  أغمبأظيرت  النتائج:ـ 
 .  (2008)برغوث، ودراسة  ( 2008،رزؽ)كدراسة 

في  _التعمـ المتمركز حوؿ المشكمةويتمي _ونستخمص مف الدراسات السابقة فاعمية استخداـ استراتيجية       
  .أثرًا إيجابيًا في تعمـ الرياضيات والعمـو و ال بد أف يكوف لياوبالتالي فإن  ،المعنى يحصوؿ التعمـ ذ
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  في ىذا المحور وفؽ ما يمي: تـ ترتيب الدراسات كذلؾ      

 (: (2001 الرويعيدراسة 1-2-3- 

برامج الحاسوب التطبيقية والمتمثؿ في الجداوؿ اإللكترونية  أحدىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر استخداـ 
تـ حيث  ،استخدمت الدراسة المنيج التجريبي يؿ وتنظيـ البيانات واالستنتاج.في تنمية ميارات المالحظة والتحم

خداـ الؿ أنشطة صفية لمواد دراسية مختمفة باستمف خ االبتدائيمف تمميذات الصؼ الثالث عمى مجموعة  ياقيطبت
لمجموعة التجريبية واستخدمت مثمت اتمميذة 29) )منيا، ذةتممي56) ) عينة الدراسة مف تكونت الجداوؿ اإللكترونية.

وؿ اتخدمت طريقة رسـ الجدلمجموعة الضابطة واسمثمت اتمميذة  (27الجداوؿ اإللكترونية في تنفيذ أنشطتيا و)
 وبطاقة االختبار العممي لميارة استخداـ الجداوؿ اختبار لقياس الميارات، وكانت أدوات الدراسة: يدويًا،

توصمت الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التجريبية في كؿ مف ميارات المالحظة وتنظيـ البيانات  اإللكترونية.
 لعمـ في مختمؼ المراحؿ الدراسية. كما أوصت الدراسة باستخداـ برامج الحاسوب في تنمية عمميات ا  واالستنتاج.

  (:2003) دراسة السبيل2-2-3- 

األوؿ ىو دورة التعمـ والثاني  ، البنائيموذجيف مف نماذج التعمـ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية ن
مف  وأثرىما عمى اكتساب المفاىيـ العممية وميارات المالحظة والتصنيؼ واالتصاؿ لدى عينة،  جانييوىو نموذج 

( تمميذة موزعات عمى ثالثة 96اشتممت عينة الدراسة عمى )  .تمميذات الصؼ الثالث االبتدائي بمدينة الرياض
ومجموعة  وقد تـ توزيع الصفوؼ عشوائيًا إلى مجموعتيف تجريبيتيف ،( تمميذة32اشتمؿ كؿ صؼ عمى )  صفوؼ،
ات العمـ في ميارات المالحظة والتصنيؼ قت الباحثة اختبار اكتساب المفاىيـ واختبار لعمميطبّ  ضابطة.

   واالتصاؿ.

أوضحت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعات الثالثة في االختبار البعدي  
إال في ميارات عمميات  ولـ تظير نتائج دالة إحصائيًا في اختبار عمميات العمـ البعدي ، العممية الكتساب المفاىيـ

المالحظة بيف المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج جانييو والمجموعة الضابطة لصالح نموذج 
عمميات االتصاؿ بيف المجموعتيف التجريبيتيف لصالح دورة  في ميارات وأيضًا ظيرت نتائج دالة إحصائياً   جانييو،
ت الدراسة بضرورة التركيز عمى استراتيجيات التعميـ والتعمـ التي تيتـ بنشاط وبناءًا عمى ىذه النتائج أوص  .التعمـ

 رحمة االبتدائية.مالتمميذة وتوفير بيئة تعمـ غنية بالخبرات المحسوسة لمناىج عمـو ال

  



 :2008) ( دراسة العيسوي 3-2-3- 

البنائية في اكتساب المفاىيـ العممية وعمميات  (Vىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية الشكؿ )
تكونت عينة الدراسة مف صفيف دراسييف مف طالب الصؼ  طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة. العمـ لدى 
( طالبًا مجموعة 38ر الصؼ الثاني ويضـ )ا( طالبًا مجموعة تجريبية واعتب40ر أحدىما ويضـ )ااعتبتـ التاسع،  
 ضابطة.

الباحث أدوات الدراسة التي تمثمت في أداة تحميؿ محتوى وحدة الحرارة في كتاب العمـو لمصؼ  استخدـ  
إلى اختبار المفاىيـ العممية واختبار عمميات العمـ الذي يقيس ميارة القياس واالستنتاج والتنبؤ  باإلضافة، السابع

ة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة وأظيرت نتائج الدراس  ات.واستخداـ األرقاـ واالتصاؿ وتفسير البيان
   (.V) ويعزى ىذا التفوؽ الستخداـ استراتيػػجية الشكؿ وعمميات العمـ، ةاختباري المفاىيـ العممي الضابطة في

في مختمؼ المراحؿ التعميمية، وضرورة تدريب   (.V) الشكؿوبناًء عمى ذلؾ أوصى الباحث بتوظيؼ استراتيجية 
  خداـ ىذه االستراتيجية.المعمميف عمى است

 (: 2008) دراسة ىيالت 4-2-3-
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر الطريقة االستقصائية عمى اكتساب عمميات العمـ لدى طمبة 

تكونت عينة .  وتحديد أي مف ىذه األنماط أكثر تأثرًا بيذه الطريقة،  الصؼ الثامف مف ذوي أنماط تعميمية مختمفة
تدريسيـ  ،  حيث تـ( طالبًا مف الصؼ الثامف األساسي في األردف تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية54الدراسة مف )

مميات خدـ اختبار عكما استُ  ختبار ذىني لتحديد أنماط تعمميـ،تـ استخداـ ا كذلؾ بطريقة االستقصاء الموجو، 
   العمميات.لتحديد درجة اكتساب الطمبة ليذه  (1988ت )العمـ الذي طورتو إيماف غي

بيف متوسط مجموعة النمط النشط ومتوسط ( 0.05)سة وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند الدرانتائج أظيرت 
وكذلؾ بيف متوسط مجموعة النمط النشط ومتوسط   متأمؿ لصالح مجموعة النمط النشط،مجموعة النمط ال

ات وؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعفر  في حيف لـ تظير،  مجموعة النمط النظري لصالح مجموعة النمط النظري
 وبناًء عمى ذلؾ أكدت الدراسة عمى ضرورة التركيز عمى مختمؼ األنماط التعميمية في العممية التعميمية.  األخرى.

 (:2009) البركاتدراسة 5-2-3- 
لعمـ ا ي فاعمية التدريب عمى استراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية ميارات عممياتتقصّ إلى ىدفت الدراسة 
توزيعيا عمى  حيث تـ سة عمى عينة اختيرت عشوائيًا، وتـ تطبيؽ الدرا سنوات.  ( 8ـــ7لدى التالميذ مف عمر)
،  كما ( وتمميذة تمميذاً  (93  والمجموعة الضابطة ( وتمميذةتمميذًا 95 ) المجموعة التجريبيةمجموعتي الدراسة: 

 نفسو.بره الباحث الذي  طو  العمـ خداـ اختبار ميارات عممياتالبيانات باست تمعجُ 



كشفت نتائج تحميؿ البيانات أف أداء أفراد المجموعة التجريبية أفضؿ وبداللة إحصائية مف مستوى أداء 
 )المالحظة والتصنيؼ والتنبؤ(. مجاالت اختبار عمميات العمـ فيوذلؾ ،  أقرانيـ في المجموعة الضابطة

إحصائيًا بيف أداء أفراد المجموعة التجريبية عمى اختبار ميارات  نت النتائج عدـ وجود فروؽ دالةكما بيّ 
 غير مرتفع(.  )مرتفع،  عمميات العمـ تعزى لمتغير مستوى التحصيؿ األكاديمي في مبحث العمـو

وبناًء عمى ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى استخداـ التعمـ التعاوني في مختمؼ المراحؿ 
 ركيز عمى تنمية عمميات العمـ المختمفة في ىذه المراحؿ.الدراسية، وضرورة الت

 (:2010) دراسة القطراوي6-2-3- 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ وميارات 
 التفكير التأممي في العمـو لدى طالب الصؼ الثامف األساسي.

ب( مف طالب الصؼ الثامف األساسي وعدد كؿ منيما  )أ ، شعبتيػػف دراسيتيفتكونت عينة الدراسة مف 
كما   ،في حيف كانت األخرى مجموعة ضابطة)ب( مجموعة تجريبية  اعتبر الباحث الشعبةحيث   طالب،( 32)

،  ألساسي: أداة تحميؿ محتوى وحدة المجير والخمية مف كتاب العمـو لمصؼ الثامف اقاـ بإعداد أدوات الدراسة وىي
 .بند (30واختبار ميارات التفكير التأممي المكوف مف )  ًا،بند30) باإلضافة إلى اختبار عمميات العمـ المكوف مف )

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية 
اري عمميات العمـ والتفكير التأممي تعزى الستخداـ ومتوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة في اختب

.  وبناًء عمى ذلؾ أوصى الباحث بتوظيؼ استراتيجية المتشابيات كأسموب في التدريس لصالح المجموعة التجريبية
 استراتيجية المتشابيات في مختمؼ المراحؿ التعميمية، وضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ ىذه االستراتيجية.

 : (Miles) (2010) دراسة ميمز7-2-3- 
االىتماـ والمعرفة العممية واألداء فػي مػيارات عمميات األلفة و  تحديد مقدارىو لدراسة اليدؼ مف ىذه ا

، لدى معممي المرحمة االبتدائيةالعمـ  ت األربعة ديد االرتباطات بيف ىذه العممياوتح  في مقرري الرياضيات والعمـو
مف معممي المرحمة   اً معمم (24) فبقت الدراسة عمى عينة مكونة مطُ  المعرفة العممية واألداء(.  االىتماـ،األلفة، )

.                       مجاؿالمسجميف في االبتدائية   الرياضيات والعمـو

ؽ اختبار كما طبّ   ،الىتماـ بميارات عمميات العمـاو  ر األلفةتبانة لمتعرؼ عمى مقداؽ الباحث اسوطبّ 
 واختبار لقياس أداء المعمميف في عمميات العمـ.  ،اس المعرفة العممية حوؿ ميارات عمميات العمـلقي



أشارت أيضًا إلى كما   ،عالية مع ميارات عمميات العمـ لفةأ نتائج إلى أف المعمميف كانوا عمىأشارت ال 
ميارات عمميات العمـ  المتكاممة أكثر مف تعميـمميات العمـ أف المعمميف كانوا أكثر اىتمامًا في تعميـ ميارات ع

كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقة  ضعيفة حوؿ ميارات عمميات العمـ،بينما كانت معرفتيـ العممية ،  األساسية
 ارتباطية عالية بيف األلفة واالىتماـ بالنسبة لمتعامؿ مع عمميات العمـ. 

 (:Ergul, et al. ) ( )2011وآخروندراسة أرغول 8-2-3- 
باستخداـ  تحديد مستوى إتقاف طمبة المرحمة المتوسطة لميارات عمميات العمـ ىواليدؼ مف ىذه الدراسة  

ؽ دالة إحصائيًا في درجة إتقانيـ لعمميات العمـ واتجاىاتيـ العممية رو ومعرفة ىؿ توجد فالطريقة االستقصائية، 
حيث بمغ عدد الذكور   ،ً طالبا( 241)تكونت عينة الدراسة مف    عمى مستوى الصؼ وطريقة التدريس. باالعتماد

 (.119( واإلناث )(122

ضابطة ذات االختبار القبمي ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة اسُتخدـ تصميـ المجموعتيف التجريبية وال
ممة ومقياس االتجاىات العممية.  واستخدمت الدراسة اختبار لعمميات العمـ األساسية وعمميات العمـ المتكا ، عديوالب

ف مف ميارات عمميات العمـ لدى الطمبة ـ قد حسّ ينتائج الدراسة أف استخداـ الطريقة االستقصائية في التعم أظيرت
 العممية. واتجاىاتيـ

 (:Farskoglu, et al. ( )2012)وآخرون  فارس كوغمودراسة  9-2-3-

ر ميارات عمميات العمـ لدييـ تبعًا لممراحؿ يىدفت الدراسة إلى معرفة  توقعات المعمميف عف إمكانية تطو        
( 33مختمفة،  حيت تتوزع ىذه العينة إلى ) سنوات دراسية( طالب مف 102المختمفة.   تكونت عينة الدراسة مف )

مف السنة  اً ( طالب34)و  مف السنة الثالثة، اً ( طالب27)و مف السنة الثانية،طالبًا ( 23)و مف السنة األولى، اً طالب
(.  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ اختبار Giresunمف قسـ تربية معممي العمـو في جامعة جيراسوف ) الرابعة

 ذي أسئمة مفتوحة.

أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود تطور في ميارات عمميات العمـ بيف السنة الثانية والسنة الثالثة،         
 وبالمقابؿ ىناؾ تطور بيف السنة األولى  والسنة الرابعة.

 (:Aydin( )2013)دراسة أيدن 2-3- 10- 
ساسية والتكاممية( في منياج الكيمياء ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تمثيؿ ميارات عمميات العمـ ) األ      

لمصؼ العاشر والحادي عشر والثاني عشر في تركيا،  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ أداة لتحميؿ المحتوى.   
(،  وميارات عمميات العمـ 20.1%توصمت الدراسة إلى أف ميارات عمميات العمـ األساسية قد احتّمت نسبة )

( أما التكاممية 24.3%ؼ العاشر، كذلؾ احتّمت ميارات عمميات العمـ األساسية )( في الص79%)التكاممية 



( في الصؼ الحادي عشر، أما بالنسبة لمصؼ الثاني عشر فقد كانت نسبة ميارات 75.7%فكانت نسبتيا )
(،  وىكذا نجد أف نسبة ميارات عمميات العمـ  63.4%)(، أما التكاممية فكانت 36.6%عمميات العمـ األساسية )

 التكاممية أعمى مف ميارات عمميات العمـ األساسية.

 (:Mutisya, et al.( )2013) موتسي وآخروندراسة  -11-2-3

ىدفت الدراسة إلى تقوية الفيـ التصوري لميارات عمميات العمـ األساسية لدى المتدربيف في مجاؿ        
،  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ استبانو لميارات عمميات العمـ األساسية تتألؼ مف ستة  الرياضيات والعمـو

قياس، التصنيؼ، التنبؤ، واالتصاؿ(،  حيث أسئمة مفتوحة،  تتناوؿ ىذه األسئمة عمميات )المالحظة، االستدالؿ، ال
 ( إناث.86( ذكور و)101( متدرب،  تأّلفت ىذه العينة مف )187تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مكونة مف )

أشارت نتائج الدراسة إلى أف أغمبية المتدربيف في مجاؿ الرياضيات والعمـو ال يممكوف فيمًا كافيًا عف ميارات      
ألساسية، باإلضافة إلى أف اإلناث أفضؿ مف الذكور في ميارتي التنبؤ واالستدالؿ،  والذكور عمميات العمـ ا

أفضؿ مف اإلناث في ميارة االتصاؿ،  أما بالنسبة لمقياس والتصنيؼ والمالحظة فقد كاف الذكور واإلناث في 
 نفس المستوى. 

 السابقة في ىذا المحور: والبحوث تعقيب عمى الدراسات

ىناؾ أىداؼ متعددة ليذه الدراسات،  حيث أف أغمبيا ىدؼ إلى تنمية عمميات العمـ باستخداـ ـ اليدف: 
دراسة و  (2003 )السبيؿ،ودراسة  (2009، البركاتودراسة ) (2010 )القطراوي،استراتيجيات مختمفة مثؿ دراسة 

الدراسات كاف اليدؼ منيا  بعض(، و 2001، الرويعيودراسة ) ( 2008)ىيالت، دراسةو  (2008 ،)العيسوي
كما ىدفت بعض  ،(Aydin،2013  ) دراسة أيدفتحميؿ محتوى منياج معيف لمكشؼ عف عمميات العمـ مثؿ 
 ، (.Ergul, et al،2011وآخروف ) دراسة أرغوؿكالدراسات إلى تحديد مستوى إتقاف الطمبة لعمميات العمـ 
 ، (2010  دراسة ميمزكميارات عمميات العمـ استخداـ وبعضيا ىدؼ إلى تحديد مقدار األلفة والمعرفة العممية في 

Miles) ،  يىحسٍ وآخزوٌ كما نجد أف دراسة(2013 ،Mutisya, et al. ) ىدفت إلى تقوية الفيـ التصوري
، باإلضافة إلى أف ىناؾ دراسات كاف لميارات عمميات العمـ األساسية لدى المتدربيف في مجاؿ  الرياضيات والعمـو

فـارس كىغهـى وآخزوٌ دراسة اليدؼ منيا تحديد مدى تطور عمميات العمـ خالؿ المراحؿ الدراسية المختمفة ك

2012) ،Farskoglu, et al.). 

ومنيا ما استخدـ المنيج   ،(2010 كدراسة )القطراوي، المنيج التجريبي استخدمت بعض الدراسات ـ المنيج:
 .(2003 )السبيؿ، شبو التجريبي كدراسة



 كانت عينة الدراسة في ىذه الدراسات مف طمبة مدارس المرحمة الثانوية أو مف مرحمة التعميـ األساسي العينة: ـ
 .Miles)،  (2010دراسة ميمزك عمى معممي المرحمة االبتدائية وقيطبت وبعضيا تـ (2001، الرويعي)دراسة ك

  (،2010 دراسة )القطراوي،ك محتوىالمنيا ما استخدـ أداة تحميؿ  ت األدوات في الدراسات السابقة، تعدداألداة: ـ 
ومنيا ما استخدـ االستبانة  (،  2008كدراسة )ىيالت،اختبار لعمميات العمـ واختبار ذىني  استخدـ ما ومنيا

 . (.Mutisya, et al، 2013)وآخزوٌ  يىحسٍ ودراسة Miles)،  (2010كدراسة ميمز

أشارت نتائج معظـ الدراسات والبحوث إلى تفوؽ المجموعات التجريبية في اكتساب عمميات العمـ  النتائج:ـ 
 ( ودراسة )القطراوي،2008 ،كما في دراسة )العيسوي ضابطةالوتعمميا ونموىا وتكوينيا عمى المجموعات 

2010.) 

نالحظ مف خالؿ ما سبؽ تنوع الطرائؽ التي عالجت فييا الدراسات والبحوث السابقة موضوع عمميات العمـ،      
 وىذا يدؿ عمى األىمية الكبيرة التي تحظى بيا ىذه العمميات في مختمؼ المجاالت. 

 : والبحوث السابقة عام عمى الدراسات قيبتع3-3- 

 لتجريبي.معظـ ىذه الدراسات استخدـ المنيج ا -

 .عمى المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي أو في مرحمة التعميـ الثانوي ياقيطبتـ تمعظـ الدراسات السابقة  -

تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا المنيج شبو التجريبي وتناوليا لعمميات العمـ  -
  ومف حيث استخداميا اختبار لقياس عمميات العمـ األساسية.  ،تابعاألساسية كمتغير 

األولى حمقة بقت عمى الصؼ الرابع مف الطُ فقد   ،عف الدراسات السابقة مف حيث العينة الدراسة الحالية تختمؼ -
 دةتناوليا لعمميات العمـ األساسية في مامف حيث سات اكذلؾ تختمؼ عف غيرىا مف الدر   مف التعميـ األساسي.

.   ، الرياضيات ومف حيث تناوليا لعمميات فأغمب الدراسات السابقة تناولت عمميات العمـ األساسية في مادة العمـو
كذلؾ  جميعيا،  حيث إف معظـ ما سبؽ مف الدراسات كانت تقتصر عمى بعض عمميات العمـ،  العمـ األساسية

 .  اف والمكافمف حيث الظروؼ والزمتختمؼ ىذه الدراسة عف باقي الدراسات 

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فيما يمي : االستفادة من الدراسات السابقة:أوجو 

 المساعدة في تحديد اإلطار النظري واألفكار األساسية التي يجب أف ينطمؽ منيا البحث. -1



عمى  العطّ االتصميـ أداة لتحميؿ المحتوى عف طريؽ تكويف فكرة عف أسموب تحميؿ المحتوى مف خالؿ  -2
 الدراسات في ىذا المجاؿ.

 تحديد المنيج المناسب لمدراسة. -3

 تصميـ اختبار لقياس عمميات العمـ األساسية. -4

 خداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.التعرؼ عمى كيفية تحميؿ البيانات واستخراج النتائج عف طريؽ است -5

 . في تدريس الرياضيات _التعمـ المتمركز حوؿ المشكمةويتمي _ـ حديثة كاستراتيجية تجريب طرائؽ تعمّ  -6

في تدريس  ويتمي البنائيةقديـ استراتيجية تأتي الدراسة الحالية لتسيـ في تطوير التدريس عف طريؽ ت
عمميات العمـ األساسية،  ومف جية ه االستراتيجية في إكساب الطالب فاعمية ىذعمى  ولتقدـ دليالً الرياضيات،  

كما أنيا تقدـ رؤية خاصة لكيفية تطبيؽ ،  أخرى فإف ىذه الدراسة تعتبر امتدادًا لمعديد مف الدراسات السابقة
            استراتيجية ويتمي في تنمية عمميات العمـ األساسية لتالميذ مرحمة التعميـ األساسي.
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 الفصل الرابع                               

جراءاتيامنيج                            الدراسة وا 
والعينة األساسية، والعينة االستطالعية، واإلجراءات التي  ألدوات الدراسة، الفصؿ عرضاً  يتضمف ىذا

 بيا الباحثة مف حيث تطبيؽ أدوات الدراسة والمعالجة اإلحصائية لمبيانات. تقام

 منيج الدراسة: -1-4
 تنتمي ىذه الدراسة إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي يقـو فييا الباحث بدراسة أثر عامؿ )متغير 

تغيير شيء ما ومالحظة  وُيقصد بمصطمح تجريبي .رتابع( أو أكث )متغير كثر عمى عامؿ( تجريبي أو أمستقؿ
                                                      .(204: 1999أثر ىذا التغيير عمى شيء أخر )أبو عالـ، 

أحد تصميمات المجموعتيف الضابطة والتجريبية وىو  يالتصميـ القياسي القبمي البعدي ذستخداـ تـ او    
ويعتمد التصميـ شبو التجريبي ليذه الدراسة عمى تقسيـ عينة الدراسة عشوائيًا إلى ، المنيج شبو التجريبي

ثـ تدرس المجموعة التجريبية  ،طبؽ كؿ منيا اختباراً قبمياً ي، حيث حداىما تجريبية واألخرى ضابطةف إمجموعتي
، أما المجموعة ةستخداـ استراتيجية ويتمي البنائياستخداـ اليندسة( با)و () القسمة عمى عدد برقـ واحد وحدتي

لممجموعتيف  التجربة يكوف ىناؾ اختبار بعدي نتياءوبعد ا، الضابطة فتدرس الوحدتيف السابقتيف بالطريقة المعتادة
 . في تنمية عمميات العمـ األساسية مف أجؿ قياس أثر استخداـ استراتيجية ويتمي البنائية

 متغيرات الدراسة: -2-4
 تكونت متغيرات الدراسة مف المتغيرات التالية:      

 : استراتيجيات التدريس _ متغيرات مستقمة:

 العادية  -أ                                         

 ويتمي البنائية -ب                                           

عمميات العمـ األساسية )المالحظة، القياس، التصنيؼ، التنبؤ، االستنتاج، استخداـ األرقاـ،  _ متغيرات تابعة:
 والمكانية، االتصاؿ(. استخداـ العالقات الزمانية

  الدراسة:ومجتمع عينة  -3-4

يتكوف مجتمع الدراسة مف تالميذ الصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي في مدارس محافظة الرقة 
 .      2012في عاـ  حسب آخر إحصائية (28373الحكومية والبالغ عددىـ )



ست وذلؾ كوف الباحثة قد درّ  ، المؤمنيف مف مدارس محافظة الرقة ار مدرسة عائشة أـيقامت الباحثة باخت
باإلضافة إلى توافر المواصالت   ،رسة والكادر التدريبي مع الباحثةفي ىذه المدرسة سابقًا،  كذلؾ تعاوف إدارة المد

 إلى ىذه المدرسة.

 210)ي ىذه المدرسة )بمغ عدد تالمذة الصؼ الرابع فحيث  ،شوائيةتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة ع
لى إتمميذة تـ تقسيميـ بالتساوي و  اً ( تمميذ72) بمغ عدد أفراد العينة دراسية،شعب  عمى ستتمميذًا وتمميذة موزعيف 

  يوضح ذلؾ: (1جدوؿ رقـ )،  مجموعتيف تجريبية وضابطة

 (1جدول )

 والنسبة المئوية لياية والضابطة عدد التالمذة في المجموعتين التجريب                   

 المجموع المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الطالب
 72 36 36 العدد

 %100 %50 %50 النسبة المئوية

في مادة  وقد تـ التأكد مف تكافؤ تالميذ المجموعتيف مف حيث العمر الزمني والمستوى التحصيمي       
،  2013/2012مف العاـ الدراسي  الفصؿ األوؿفي الرياضيات مف خالؿ نتائج مادة الرياضيات ليؤالء التالميذ 

 حيث سيتـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية ويتمي والمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

 أدوات الدراسة: -4-4
 األدوات التالية: ـااستخدتـ 

 ) مف إعداد الباحثة(. أداة تحميؿ المحتوى 1-

 )مف إعداد الباحثة(. اختبار عمميات العمـ األساسية -2

 )مف إعداد الباحثة(.دليؿ المعمـ المعد وفقًا الستراتيجية ويتمي  -3

 يمي: وقد تم إعداد األداتين وفق ما

تحميؿ المحتوى بأنو: أحد األساليب البحثية التي ُتستخدـ في  عّرؼ بيرلسوفأداة تحميل المحتوى:  1-4-4-
  208 ).  1993:،وصؼ المحتوى الظاىر أو الصريح لممادة اإلعالمية وصفًا موضوعيًا وكميًا)العبد وعزمي

كما األساسية،   مـبشكميا النيائي عمى قائمة عمميات الع ممتاشتالتي محتوى أداة تحميؿ ال وقد تـ بناء      
 وحدة التحميؿ ووظائفو، عينة التحميؿ، ،مصادر بناء أداة تحميؿ المحتوى اليدؼ مف عممية التحميؿ، :اشتممت عمى



في كتاب الرياضيات األساسية مميات العمـ وذلؾ لرصد تكرارات ع واستمارة التحميؿ، ،ضوابط عػممية التحميؿ
 :باع الخطوات اآلتيةتاذه األداة بوقد تـ إعداد ى لمصؼ الرابع.)كتاب التمميذ( 

  ىدف تحميل المحتوى: -1-1-4-4

)القسمة عمى عدد  وحدة مدى توافر عمميات العمـ األساسية في محتوى ديدتيدؼ عممية التحميؿ إلى تح        
 الرابع مف التعميـ األساسي.  مف كتاب التمميذ لمادة الرياضيات لمصؼ برقـ واحد( ووحدة )استخداـ اليندسة(

 مصادر بناء أداة تحميل المحتوى: 2-1-4-4-

 .األساسية الدراسات والبحوث السابقة المتعمقة بموضوع عمميات العمـ ػ

، ككتب طرائؽ التدريس الخاصة اد الميني لممعمميف وفمسفة العمـاإلعدكتب المتخصصة في طرائؽ التدريس و ال ػ
  بالتعميـ األساسي.

 عينة تحميل المحتوى:3-1-4-4- 

 )القسمة عمى عدد برقـ ار عينة التحميؿ مف خالؿ محتوى وحدةيتـ اخت ضوء اليدؼ مف التحميؿ، في
الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي الذي  مف كتاب التمميذ لمادة الرياضيات لمصؼواحد( ووحدة )استخداـ اليندسة( 
سبعة دروس،  كما نالحظ أف كؿ وحدة تتألؼ كؿ وحدة مف ،  2012ـ 2011 سياأصدرتو وزارة التربية لمعاـ الدر 

تتناوؿ موضوعًا مختمفًا، فالوحدة األولى تختص بعممية القسمة والعمميات الحسابية األخرى، والوحدة الثانية تختص 
 باليندسة.

 فئات تحميل المحتوى: 4-1-4-4-

واحد( ووحدة : العناصر التي يتـ تحميؿ محتوى وحدة )القسمة عمى عدد برقـ فئات التحميؿبقصد يُ 
وقد  الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي عمى أساسيا،  )استخداـ اليندسة( مف كتاب التمميذ لمادة الرياضيات لمصؼ

، استخداـ االستنتاج التنبؤ، التصنيؼ، القياس، األساسية اآلتية: ) المالحظة،العمـ اعتمدت الباحثة عمميات 
 (8) حيث بمغ عدد عمميات العمـ األساسيةواالتصاؿ( كفئات لمتحميؿ  انية،كالمداـ العالقات الزمانية و استخ األرقاـ،
 عمميات.

 وحدة تحميل المحتوى:5-1-4-4- 

الكممة، والموضوع أو  :وحدات التحميؿ إلى خمس وحدات ىي ؼ خبراء تحميؿ المحتوى والباحثوفصنّ 
 حيث اعتمدت الباحثة عمىومقاييس المساحة والزمف،   والوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية، ، والشخصية الفكرة، 

وتقصد الباحثة بالموضوع:  الوحدات مالئمة ألىداؼ البحث،أكثر كونو ل الموضوع كوحدة في تحميؿ المحتوى
  .(209-211: 1993)العبد وعزمي،  عنواف الدرس وما يتفرع عنو مف عناويف فرعية، والفقرة كوحدة تسجيؿ



يختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس، ويعتبر لظيوره أو غيابو أو  ، صغر جزء في المحتوىووحدة التسجيؿ: ىي أ
 2002: 120). مصالحة، تكراره داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ مثؿ الكممة أو الجممة أو الفقرة )

 ىناؾ عدة ضوابط لعممية التحميؿ،  وىي: ضوابط عممية تحميل المحتوى:6-1-4-4- 

 يتـ التحميؿ في إطار التعريؼ اإلجرائي لكؿ عممية مف عمميات العمـ األساسية. -

)القسمة عمى عدد برقـ واحد( ووحدة )استخداـ اليندسة( مف كتاب التمميذ لمادة  يتـ تحميؿ محتوى وحدة -
التربية لمعاـ تيا وزارة الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي في سورية بحسب آخر طبعة أقرّ  الرياضيات لمصؼ

 . 2012ـ 2011 يساالدر 

بيقات وأنشطة وتدريبات وأمثمة ورسومات ه مف تطاتضمنيؿ محتوى الوحدتيف المحددتيف بما تشمؿ عممية التحمي -
 موجودة في كؿ درس مف دروس الوحدتيف.وأشكاؿ 

 التحميؿ. بالنسبة لعممية فقرة  (تطبيؽ أو نشاط أو تدريب أو مثاؿ أو رسـ توضيحي أو شكؿ) عتبر كؿ يُ  -

 ت إرشادية مرفقة بكتاب التمميذ الوزاري لمادة الرياضيات.الف تشمؿ عممية التحميؿ دليؿ المعمـ أو أية نشر  -

 ترميز التحميل:   7-1-4-4-

( في المكاف المخصص حسب ورود كؿ عممية مف عمميات العمـ األساسية المحددة في  / وضع عالمة)
 وتكرارىا حسب عدد مرات ورود العممية في الموضوع.،  )الدرس( الموضوعقائمة التحميؿ في 

محتوى في كتاب التمميذ من مادة الرياضيات لمصف الرابع من النموذج الستمارة تحميل 8-1-4-4- 
 :مرحمة التعميم األساسي في سورية

، الصفوؼ تتضمف جدواًل يشمؿ أعمدة وصفوؼ استمارة تحميؿ مادة الرياضيات: ىي عبارة عف بطاقة
القسمة عمى عدد برقـ ) وحدةتمثؿ المحتوى المتضمف فػي واألعمدة   ئات التحميؿ،ػي تشمؿ فػمميات التػتمثؿ الع

 .(2ممحق)موزعة عمى فصوؿ دراسية   تخداـ اليندسة( مف كتاب التمميذ،واحد( ووحدة )اس

 الضبط العممي لألداة: 9-1-4-4-

  صدق عممية التحميل: ـأ

صيف في تداة عمى مجموعة مف المحكميف المخريؽ عرض األتـ التأكد مف صدؽ أداة التحميؿ عف ط
 (.1ممحق)وعدد مف معممي وموجيي الرياضيات  المناىج وطرائؽ التدريس

 



 عممية التحميل:  ثبات ـب 

المختارتيف بالتزامف  بتحميؿ الوحدتيف قامت الباحثة: األولى: مف ثبات عممية التحميؿ بطريقتيف تـ التأكد
امالت  االتفاؽ باستخداـ معادلة حساب معتـ ـ ثأجرت الباحثة عممية التحميؿ مرتيف،   :والثانيةر مع باحث آخ

 (:80 :2008)شحادة،  ىولستي

CR = 2M/(N1+N2)            

 معامؿ الثبات CRحيث أف:         

          M  مجموع فئات االتفاؽ 

       N1+N2                                                          مجموع الفئات في مرتي التحميؿ 

 3).( و)2وكاَج انُخائج فٍ انجدونٍُ )

 :التحميل بالتزامن مع باحث أخر 

مف كتاب التمميذ لمادة )استخداـ اليندسة( وحدة )القسمة عمى عدد برقـ واحد( و  تـ تحميؿ وحدة 
وذلؾ   بالتزامف مع باحث أخر باختصاص)المناىج التربوية(الرياضيات لمصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي 

 :2)في نفس الفترة التي قامت فييا الباحثة بعممية التحميؿ،  فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )

 (2جدول )                                                         

 نسب ثبات تحميل عمميات العمم األساسية بالتزامن مع باحث أخر                                

 عمميات العمـ األساسية       عمميات العمـ األساسية

 االستنتاج التنبؤ التصنيؼ القياس المالحظة المحمموف
استخداـ 
 األرقاـ

استخداـ العالقات 
 المكانية والزمانية

          المجموع االتصاؿ

 121 14 8 25 24 14 9 12 15 الباحثة

 

        
         109 12 5 25 22 15 7 10 13 باحث أخر
مرات 
 االختالؼ

2 2 2 1 2 0 3 2 14         

مرات 
 االتفاؽ

13 10 7 14 22 25 5 12 108         

النسبة 
المئوية 
 لمثبات

0.93 0.90 0.87 0.96 0.96 0.100 0.83 0.92 
0.94 

        

 



( ويمكف إرجاع نقاط االختالؼ إلى اختالؼ خبرة كؿ مف الباحثة 0.94نالحظ أف نسبة الثبات بمغت )         
عمميات العمـ األساسية في كتاب والمحمؿ الثاني بالنسبة لعمميات العمـ األساسية،  باإلضافة إلى طريقة صياغة 

 الرياضيات.

  :أسابيع مف  ةقامت الباحثة بتحميؿ المحتوى ثـ  إعادة عممية التحميؿ بعد ثالثالتحميل عبر الزمن
 :                   عممية التحميؿ األوؿ

 (3جدول)                                                    

 تحميل عمميات العمم األساسية عبر الزمن ثبات نسب                                

 عمميات العمـ األساسية       عمميات العمـ األساسية

 االستنتاج التنبؤ التصنيؼ القياس المالحظة المحمموف
استخداـ 
 األرقاـ

استخداـ العالقات 
 المكانية والزمانية

          المجموع االتصاؿ
 انخحهُم
 121 14 8 25 24 14 9 12 15 األوؿ

 

        
انخحهُم 

         122 17 8 25 26 12 8 12 14 انثاٍَ
مرات 
 االختالؼ

1 0 1 2 2 0 0 3 9         

مرات 
 االتفاؽ

14 12 8 12 24 25 8 14 117         

النسبة 
المئوية 
 لمثبات

0.96 0.100 0.94 0.92 0.96 0.100 0.100 0.90 0.96         

 ، (0.96نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة المئوية لثبات تحميؿ عمميات العمـ األساسية ككؿ ىي )       
 حيث ُتعتبر نسبة مرتفعة تشجع عمى استخداـ أداة تحميؿ المحتوى.

تتمتع بقدر مناسب مف الثبات،  نجد مما سبؽ أف قيمة الثبات في الحالتيف قيمة مرتفعة وتدؿ عمى أف أداة التحميؿ 
 مما يشجع الباحثة عمى استخداميا.

 عمميات العمم األساسية:  اختبار 2-4-4-

 :اآلتيةبإعداد اختبار لقياس عمميات العمـ األساسية لدى تالمذة الصؼ الرابع وفؽ الخطوات  قامت الباحثة       

  تحديد وحدة الدراسة موضع التحميل: -1-2-4-4

وحدة )القسمة عمى عدد برقـ واحد( و وىما  وحدتي الدراسة المطموب تحميميمابتحديد قامت الباحثة         
 ومف ثـ تحديد عمميات العمـ األساسية التي أسفرت عنيا عممية التحميؿ. )استخداـ اليندسة( 



 تحديد اليدف من االختبار: -2-2-4-4

استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمـ اليدؼ مف االختبار ىو الكشؼ عف مدى تأثير 
 .تعميـ األساسياألساسية لدى تالمذة الصؼ الرابع مف مرحمة ال

 إعداد جدول مواصفات االختبار: -3-2-4-4

وذلؾ مف نتائج التحميؿ التي  ، يةسحساب الوزف النسبي لكؿ عممية مف عمميات العمـ األسا حيث تـ
ممحق رقم كذلؾ تـ حساب الوزف النسبي لمواضيع الوحدتيف   ،الوحدتيف موضع الدراسة فيقامت الباحثة بحسابيا 

 باالستناد إلى عممية التحميؿ: جدوؿ مواصفات االختبار.  وبناًء عمى ذلؾ تـ إعداد (4)

 (4جدول )

 جدول مواصفات االختبار                                      

 معليات امعمل الأساس ية
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 اس تكشاف معلية امقسمة
 

 
 

 
 

 
 

 1 3.33 1 3.33 
 

 
 

 

 قسمة عدد برمقني
 

 
 

 
 

 1 3.33 1 3.33 1 3.33 
 

 
 

 

جياد انجت قسمة بـ  أأرقام3  ا 
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 أأصفار يف انجت امقسمة
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 وتفسريها حتليل املسائل انلفظية
 

 
 

 
 

 
 

 1 3.33 
 

 
 

 
 

 

 املتوسط احلسايب
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 اس تكشاف قابلية امقسمة
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 3.33 1 3.33 1 اس تكشاف املثلثات وامزوااي
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 الأشاكل املتطابقة وحركهتا
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 امرابعيات
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 3.33 1 اس تكشاف امتناظر
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 مساحة املس تطيالت
 

 1 3.33 
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 3.33 1 اس تكشاف احلجم
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 اخلططحل املسائل حتليل 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 10 3 6.67 2 23.33 7 20 6 13.33 4 6.67 2 10 3 10 3 اجملموع

مف الجدوؿ السابؽ نجد أف عممية استخداـ األرقاـ تأتي في المرتبة األولى حيث حظيت بسبعة بنود         
بأقؿ نسبة حيث أخذت كؿ منيما بنديف  اختبارية،  بينما جاءت عمميتي التصنيؼ والعالقات المكانية والزمانية

 اختبارييف.

 



 إعداد البنود االختبارية: -4-2-4-4

وذلؾ لمناسبة ىذا النوع  ، تـ إعداد االختبار مف نوع االختيار مف متعدد وىو نوع مف األسئمة الموضوعية
أف ىذا النوع مف األسئمة يتميز بعدة إلى إضافة  ، مف األسئمة لتالمذة الصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي

 وهٍ: (117: (2008 لدةاالخو ذكرىا مزايا أىميا 

 يغطي عينة كبيرة مف المحتوى مما يعطيو صفة الشمولية. -1

 خموه مف ذاتية المصحح.2-

 سيولة وسرعة تصحيحو واستخراج نتائجو. -3

 .ارتفاع معاممي صدقو وثباتو -4

بنود االختبار باألدبيات التربوية والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ مثؿ وقد استعانت الباحثة عند صياغة 
لمتعرؼ عمى   ،األساسية المتعمقة بموضوع عمميات العمـ (2010ودراسة )القطراوي،  ، ( 2008)العيسوي، دراسة

 أفضؿ األساليب لقياسيا.

 وقد تم مراعاة النقاط التالية عند صياغة بنود االختبار:

 الدقة العممية والمغوية. مراعاة -1

 أف تكوف البنود محددة وواضحة وخالية مف الغموض. -2

 بدائؿ وذلؾ لتقميؿ التخميف.  ةأف يتكوف كؿ بند مف مقدمة تعقبيا أربع -3

 مناسبة البند االختباري لمستوى تالمذة الصؼ الرابع. -4

 .ب ،ج، د( )أ، ( بينما تأخذ البدائؿ الترقيـ1،2،3،4تأخذ البنود األرقاـ) -5

وذلؾ مف أجؿ شرح كيفية اإلجابة عف بنود ،  تـ وضع تعميمات االختباروضع تعميمات االختبار:  -5-2-4-4
 :وقد تضمنت النقاط التالية ، االختبار في أبسط صورة ممكنة

 اسـ التمميذ. -1

 عدد األسئمة وعدد البدائؿ. :ت خاصة بوصؼ االختبار وىيتعميما -2

 وضع مثاؿ عف كيفية اإلجابة. -3

في المناىج  عمى مجموعة مف المتخصصيفلمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو  صدق االختبار: -6-2-4-4
 مب مف لجنة التحكيـ إبداء الرأي حوؿ:وطرائؽ تدريس الرياضيات والعمـو والقياس والتقويـ،  وقد طُ 



 مدى صالحية االختبار لعمميات العمـ األساسية. - 1

 مرحمة التعميـ األساسي.         مف مة فقرات االختبار لمستوى طمبة الصؼ الرابع ئمال -2

 مناسبة كؿ فقرة لمبعد الذي تنتمي إليو. - 3

 فقرات.مسالمة الصياغة المغوية ل - 4

ضافة ما يرونو مناسبًا. - 6  حذؼ وا 

كما تـ تعديؿ بعض الفقرات  ، أخرى وفي ضوء مالحظات المحكميف تـ حذؼ بعض الفقرات واستبداليا بفقرات
عادة صياغتيا،   ( فقرة.30عدد فقرات االختبار) حيث أصبح وا 

  لالختبار: االستطالعية التجربة 7-2-4-4- 
ثـ تطبيؽ  ، تـ إعداد الصورة التجريبية لو وصياغة تعميماتو  ،بعد التأكد مف صدؽ االختبار بصورة مبدئية        

لخامس مف تالمذة الصؼ اوتمميذة مف خارج عينة الدراسة،  اً ( تمميذ32)مكونة مفاالختبار عمى عينة استطالعية 
ممف درسوا ىذا المحتوى سابقًا، وقد تـ إجراء التجربة االستطالعية في الفصؿ األوؿ يـ األساسي مف مرحمة التعم

 :      وذلؾ بيدؼ 2013/2012مف العاـ الدراسي 

 .                                                             االختبار مىلزمف الالـز لإلجابة عتحديد ا -1  

 .                                               والتمييز تحميؿ فقرات االختبار إليجاد معامؿ السيولة -2 

                                                                     .               إيجاد صدؽ االختبار -3 

 .  ثبات االختبار إيجاد - 4

 تصحيح االختبار: -أ
حيث يحصؿ التمميذ عمى  اإلحصائي (SPSS)برنامج باستخداـ  لمبيانات المعالجة اإلحصائيةتمت   

  ،( درجة30_0)بيف ذلؾ تكوف درجة التمميذ محصورة ب  ،واحدة لكؿ سؤاؿ في حاؿ كانت اإلجابة صحيحة درجة
 سؤاؿ. ( 30)ف االختبار في صورتو النيائية مفتكوّ  وبذلؾ

 حساب زمن االختبار: -ب

وذلؾ مف خالؿ تحديد زمف  ،يستغرقو التالمذة لإلجابة عمى االختبار تـ حساب متوسط الزمف الذي 
االختبار بعد  وقد أنيى أوؿ ثالثة تالميذ ،عمى أسئمة االختبارمف اإلجابة وآخر ثالثة ذ ميتالثالثة انتياء أوؿ 

( 5وأضيفت )دقيقة ( 35فكاف متوسط زمف االختبار) ، ( دقيقة40) وأخر ثالثة بعد مضي دقيقة، (30) مضي
 .       دقيقة (40فكاف زمف االختبار) اتدقائؽ لقراءة التعميم



                                                            السيولة ومعامل التمييز: معامل -ج
الطالب  السؤاؿ إجابة صحيحة إلى مجموع مىعنسبة عدد الطالب الذيف أجابوا  بمعامل السيولة:يقصد 

 المفحوصيف الذيف أجابوا عمى نفس السؤاؿ ويمكف حسابو بالمعادلة التالية:

 
 عدد اإلجابات الصحٌحة                                           

 = معامل سهولة السؤال

 + عدد اإلجابات الخاطئة  عدد اإلجابات الصحٌحة                                

 

يكوف شديد الصعوبة والسؤاؿ الذي يزيد ( 0.15فيو عف )السؤاؿ الذي يقؿ معامؿ السيولة  فإحيث 
فكانت وقد تـ حساب درجة السيولة (،  92: 2008)العتري،  السيولة( يكوف شديد 0.85) معامؿ السيولة فيو عف

  :(5) النتائج كما يوضحيا الجدوؿ

 (5جدول )                                            

 معامالت السيولة لكل فقرة من فقرات االختبار                           

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 .(0.587مف الجدوؿ السابؽ نجد أف جميع الفقرات مقبولة حيث بمغ متوسط معامؿ السيولة )     

ويتـ حساب معامؿ السيولة لكي نزيد مف ثبات االختبار،  ألنو إذا تأّلؼ االختبار مف أسئمة سيمة جدًا أو أسئمة 
 درجات الطمبة تكوف متقاربة وبالتالي تقمؿ مف الثبات.صعبة جدًا،  فإف 

 السيولة معامؿ رقـ الفقرة معامؿ السيولة رقـ الفقرة
1 0.781 16 0.813 

2 0.688 17 0.531 

3 0.375 18 0.500 

4 0.469 19 0.531 

5 0.781 20 0.563 

6 0.719 21 0.594 

7 0.531 22 0.656 

8 0.531 23 0.406 

9 0.563 24 0.625 

10 0.624 25 0.406 

11 0.719 26 0.594 

12 0.688 27 0.688 

13 0.563 28 0.563 

14 0.500 29 0.500 

15 0.688 30 0.438 



 حساب معامل التمييز:ـ  

ؿ السؤاؿ إذا و قبتـ وي  اؼ".تمييز بيف الطالب األقوياء والضعقصد بو" المعامؿ الذي يتـ مف خاللو اليُ         
واألسئمة %( 25)عف  التي تقؿ ولقد تـ استبعاد األسئمة ، (%75% ــ 25) كاف معامؿ التمييز محصور ما بيف

 :                         (6) الجدوؿ كانت معامالت التمييز كما يوضحياو (،  72 :2008 ،)انُعقىبٍ %(75)التي تزيد عف 

 (6جدول )                                                    

 فقرات االختبارمعامالت التمييز لكل فقرة من                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، بُاء (0.55( بمتوسط )0.66 0.33 -) أف معامالت التمييز قد تراوحت بيف سابؽنالحظ مف الجدوؿ ال      

 .(75%)وال تزيد عف (25%) ال تقؿ عف  ألَها جميع الفقرات مقبولةُتعتبر عهُه 

 صدق االختبار: -د

 أواًل: صدق المحكمين:
وقد تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار عف طريؽ  ، قصد بو: أف يقيس االختبار ما وضع لقياسويُ  

رائؽ التدريس والرياضيات عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف في المناىج وط
قرات إلى  كؿ بعد حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات االختبار،  ومدى انتماء الف ، والعمـو

الختبار،  وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية،  وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ امف أبعاد 
 ( فقرة .30) اآلخر ليصبح عدد فقرات االختبار بعضيا

 معامؿ التمييز رقـ الفقرة معامؿ التمييز رقـ الفقرة
1 0.44 16 0.33 

2 0.55 17 0.66 

3 0.66 18 0.44 

4 0.66 19 0.66 

5 0.33 20 0.66 

6 0.44 21 0.66 

7 0.44 22 0.66 

8 0.66 23 0.66 

9 0.66 24 0.44 

10 0.55 25 0.66 

11 0.44 26 0.55 

12 0.44 27 0.55 

13 0.55 28 0.44 

14 0.33 29 0.66 

15 0.55 30 0.66 



 :االتساق الداخمي ثانيًا: صدق
ُيعّرؼ االتساؽ الداخمي بأنو: قوة االختبار مف حيث تجانس أسئمتو أي قوة ارتباط كؿ منيا باالختبار       

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيؽ االختبار (،  وقد 33 :1984نفسو )مجمع المغة العربية، 
 .عمى العينة االستطالعية

 ر والدرجة الكمية لالختبار وذلؾبيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبا ارتباط بيرسوف معامؿوتـ حساب  
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:( SPSS) باستخداـ البرنامج

 (7جدول )                                             

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لو             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.349=( (0.05وعند مستوى داللة ( 30( الجدولية عند درجة حرية )rقيمة )                         

 0.449=( (0.01وعند مستوى داللة ( 30( الجدولية عند درجة حرية )rقيمة )                         

وىذا يؤكد أف  (0.05،  0.01عند مستوى داللة ) يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائياً       
 االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.

 ثبات االختبار: -و

النصؼ األوؿ   ،ى نصفيفـ االختبار إليقسيتـ تحيث التجزئة النصفية:   ةلتحقؽ مف ثبات االختبار بطريقتـ ا   
حساب معامؿ ارتباط ، ومف ثـ يحوي البنود ذات األرقاـ الزوجية والنصؼ األخر يحوي البنود ذات األرقاـ الفردية

 معامالت االرتباط رقـ الفقرة معامالت االرتباط رقـ الفقرة
1 0.872 16 0.872 

2 0.870 17 0.869 

3 0.868 18 0.870 

4 0.871 19 0.868 

5 0.872 20 0.871 

6 0.872 21 0.867 

7 0.872 22 0.869 

8 0.869 23 0.869 

9 0.870 24 0.872 

10 0.872 25 0.870 

11 0.872 26 0.873 

12 0.873 27 0.871 

13 0.871 28 0.872 

14 0.871 29 0.868 

15 0.870 30 0.869 



حيث  (،434 1999:)أبو عالـ،  بيرسوف بيف الدرجات الخاـ لمنصؼ الزوجي والدرجات الخاـ لمنصؼ الفردي
ثبات قوي  وىو معامؿ (0.797) ثباتسبيرماف براوف فأصبح معامؿ ال دلةوتـ تعديمو حسب معا  ،(0.663) بمغ

 .تطمئف الباحثة لنتائجو

 الصورة النيائية لالختبار: -ه 

صصت درجة واحدة لكؿ سؤاؿ لتصبح الدرجة الكمية خُ فقرة، ( 30ف االختبار بصورتو النيائية مف )تكوّ 
 ( يوضح توزيع فقرات االختبار:8)والجدوؿ   ( درجة.30لالختبار )

 (8) جدول                                               

 توزيع أسئمة االختبار حسب الوزن النسبي لعمميات العمم األساسية                   

عمميات العمـ  أرقاـ الفقرات عدد الفقرات الوزف النسبي
 األساسية

 المالحظة 26، 10،24 3 10
 القياس 19، 8، 3 3 10

 التصنيؼ 14،15 2 6.67
 التنبؤ 29 ،4،6،18 4 13.33

20 6 
2،9 ،11، 16، 

20، 23 
 االستنتاج

33.23 7 
7،12،17، 21، 

25،  27،30 
 استخداـ األرقاـ

6.67 2 13، 28 
استخداـ العالقات 
 الزمانية والمكانية

 االتصاؿ 5،22 ،1 3 10

 لمجموعا 30 100%

وىذا يرجع إلى   مف الجدوؿ السابؽ أف األسئمة تتركز عمى عمميتي استخداـ األرقاـ واالستنتاج،نالحظ       
 .5)ممحق رقم )،  طبيعة المادة التي تعتمد بشكؿ أساسي عمى العمميات الحسابية

 دليل المعمم: 3-4-4- 

محتوى الوحدتيف  قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ والذي كاف اليدؼ منو مساعدة المعمـ في تدريس
وىما بعنواف )القسمة عمى عدد برقـ  ، المختارتيف مف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي



وقد تـ تصميـ المادة التعميمية حسب   مي البنائية.)استخداـ اليندسة( وذلؾ في ضوء استراتيجية ويتو واحد(
 كما تـ وضع خطة زمنية لتنفيذ ىذا الدليؿ وفؽ ما يمي:  .(6) ممحق رقم  ،خطوات ومراحؿ ىذه االستراتيجية

 (9جدول )                                                  

 الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ الدراسة                                     

 المحتوى الدراسي عدد الحصص المحتوى الدراسي عدد الحصص

 استكشاؼ عممية القسمة 1 المثمثات والزوايااستكشاؼ  1

2 
 استكشاؼ األشكاؿ المتطابقة

 حركتياو 
 قسمة عدد برقميف 1

 أرقاـ 3إيجاد ناتج قسمة بػ 1 الرباعيات 1

 أصفار في ناتج القسمة 1 استكشاؼ التناظر 1

 2 استكشاؼ مساحة المستطيالت 2
 تحميؿ المسائؿ المفظية

 وتفسيرىا

 استكشاؼ المتوسط الحسابي 2 استكشاؼ الحجـ 2

 استكشاؼ قابمية القسمة 1 حؿ المسائؿ: تحميؿ الخطط 1

أف الدروس موزعة بحيث يتـ تدريس كؿ درس في حصة واحدة أو حصتيف،  نالحظ مف الجدوؿ السابؽ 
 درس.وذلؾ يتوقؼ عمى نوع النشاط المستخدـ في الدرس،  وعمى الخبرات التي يجب إكسابيا لمتالميذ في كؿ 

  ضبط تكافؤ مجموعات الدراسة: -5-4
 :                                   وذلؾ في المتغيرات اآلتية  ضبط تكافؤ مجموعتي الدراسة، تـغيرات الدخيمة فقد تحرصًا عمى تجنب الم     

واستخراج تـ رصد أعمار الطالب مف خالؿ السجؿ المدرسي قبؿ بداية التجربة : العمر متغير 1-5-4-
( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ بدء t) وتـ استخداـ اختبار ، متوسطات أعمارىـ

 ( يوضح ذلؾ:10) والجدوؿ،  التجربة

 (10) جدول                                             

 عزى لمتغير العمرت   والتجريبية التي( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة tاختبار )       

 المجموعة العدد المتوسط المعياري االنحراؼ t قيمة الداللة مستوى الداللة

 0.24 0.813 غُز دانت
 التجريبية 36 9.2 0.517
 الضابطة 36 9.1 0.487

             



وىذا يعني عدـ وجود ( 0.05داللة ) غير دالة إحصائيًا عند مستوى( t) أف قيمةالسابؽ يتضح مف الجدوؿ        
 .تكافؤ المجموعتيف في متغير العمروىذا يعني  ، فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة

الؿ السجؿ تـ رصد مجاميع التحصيؿ في الرياضيات لمتالميذ مف خمتغير التحصيل في الرياضيات:  2-5-4-
( لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف tوتـ استخداـ اختبار )، 2013/2012الدراسي العاـة في بالمدرسي قبؿ بدء التجر 

  :( يوضح ذلؾ11والجدوؿ )،  المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة

 (11جدول )                                               

 في الرياضيات عزى لمتغير التحصيلالضابطة والتجريبية التي ت  ( لداللة الفروق بين المجموعتين tاختبار )         

 المجموعة العدد المتوسط االنحراؼ المعياري t قيمة الداللة مستوى الداللة

 0.461 0.646 غُز دانت
 التجريبية 36 6.87 2.32
 ضابطةال 36 6.61 2.29

تكافؤ  وبالتالي ، (0.05غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (t)( أف قيمة 11) رقـ يتضح مف الجدوؿ         
 .الرياضياتمادة المجموعتيف في التحصيؿ في 

لرصد 2013/2012 الدراسي لمعاـاألوؿ تـ الرجوع إلى سجالت الفصؿ التحصيل العام:  متغير 3-5-4-
                            معينة المأخوذة:ل التحصيؿ العاـ

 (12جدول )                                                           

 عزى لمتغير التحصيل العام ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي ت  tاختبار )    

 المجموعة العدد المتوسط االنحراؼ المعياري t قيمة الداللة مستوى الداللة

 0.108 0.914 غُز دانت
 تجريبيةال 36 62.72 23.15
 ضابطةال 36 62.14 22.76

وىذا يؤكد تكافؤ المجموعتيف التجريبية غير دالة إحصائيًا  ((tيتبيف لنا أف قيمة  (12مف خالؿ الجدوؿ )
 والضابطة بالنسبة لمتغير التحصيؿ العاـ.                              

،  مؿ الخبرة التدريسيةمجموعتي الدراسة طيمة فترة التجربة لضبط عاقامت الباحثة بتدريس  رس:المد  4-5-4- 
 .معتادةحيث تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية ويتمي والمجموعة الضابطة بالطريقة ال



عمى المجموعتيف التجريبية  األساسيةتطبيؽ االختبار القبمي لعمميات العمـ  تـ القبمي: االختبار 5-5-4-
ثـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيؿ الطالب ابطة قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة، والض
 :لمتحقؽ مف تكافؤ مجموعتي الدراسة (tوقيـ )

 (13جدول )                                                 

 في االختبار القبمي لعمميات العمم األساسيةلداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ( t)اختبار          

قيمة  مستوى الداللة
االنحراؼ  t الداللة

 العممية المجموعة المتوسط المعياري

 -0.585 0.560 غُز دانت
 تجريبية 0.527 0.559

 المالحظة
 ضابطة 0.611 0.644

 -0.2 0.842 غُز دانت
 تجريبية 0.638 0.592

 القياس
 ضابطة 0.666 0.585

 -0.444 0.660 غُز دانت
 تجريبية 0.444 0.557

 التصنيؼ
 ضابطة 0.5 0.507

 0.465 0.644 غُز دانت
 تجريبية 0.972 0.736

 تنبؤ
 ضابطة 0.888 0.784

 -0.122 0.903 غُز دانت
 تجريبية 1.338 1.021

 استنتاج
 ضابطة 1.416 0.906

 0.111 0.912 غُز دانت
 تجريبية 1.666 1.041

 رقاـاألاستخداـ 
 ضابطة 1.638 1.073

 -0.634 0.528 غُز دانت
استخداـ العالقات  تجريبية 0.416 0.554

 ضابطة 0.5 0.560 الزمانية والمكانية

 0.21 0.834 غُز دانت
 تجريبية 0.5 0.561

 اتصاؿ
 ضابطة 0.472 0.559

 -0.302 0.764 غُز دانت
 تجريبية 6.555 1.843

 الختبار الكميا
 ضابطة 6.694 2.053

 

مما يؤكد تكافؤ المجموعتيف   ( غير دالة إحصائيًا في جميع العمميات،t( أف قيمة )13) يتضح مف الجدوؿ      
    التجريبية والضابطة في االختبار القبمي.

 



 إجراءات الدراسة: -6-4
 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية في تنفيذ الدراسة:

الع عمى األدب التربوي والمتمثؿ في طرائؽ التدريس الحديثة طّ إلطار النظري لمدراسة مف خالؿ االإعداد ا -
 واألبحاث السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة.

 عمييا. إعداد قائمة بعمميات العمـ األساسية المراد تحميؿ وحدات الدراسة بناءً  -

مف كتاب الرياضيات  )القسمة عمى عدد برقـ واحد( ووحدة )استخداـ اليندسة ( تحميؿ المحتوى العممي لوحدة -
المتضمنة لعمـ األساسية النسبي لعمميات ا )كتاب التمميذ( لتحديد الوزف لمصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي

 في الوحدتيف.

 إعداد اختبار عمميات العمـ األساسية. -

المناىج وطرائؽ تدريس الرياضيات والعمـو مف  ة مف المحكميف والخبراء في مجاؿعرض االختبار عمى مجموع -
 .ء التعديالت الالزمةأساتذة جامعيف وموجييف تربوييف ومعمميف إلجرا

 وقد تضمف الدليؿ:،  ي ضوء استراتيجية ويتميإعداد دليؿ المعمـ ف -

 عف استراتيجية ويتمي. اً مختصر  اً تتضمف شرح  مقدمة لممعمـ، -1

 مراحؿ التدريس وفؽ استراتيجية ويتمي. -2

 المياـ المطموب مف التالميذ تنفيذىا في كؿ درس.بعض مخطط تفصيمي يبيف  -3

 األىداؼ العامة لموحدتيف موضع الدراسة. -4

 األدوات والمواد المطموبة. -5

 وبناءً   ،لخبراء إلجراء التعديالت الالزمةمجموعة مف المحكميف وااألولية لدليؿ المعمـ عمى  عرض الصورةتـ ثـ 
 .النيائية توتـ وضع الدليؿ بصور  عمى أراء المحكميف

بات ومعرفة مدى سيولة تطبيؽ اختبار عمميات العمـ األساسية عمى عينة استطالعية لمتأكد مف الصدؽ والث -
 الفقرات ومعامؿ تميزىا.

حيث قامت بتدريس المجموعة  2013 / 1 / 28 ثنيفاالفي يـو مجموعتي الدراسة  دريسبدأت الباحثة بت -
  التجريبية وحدة )القسمة عمى عدد برقـ واحد( ووحدة )استخداـ اليندسة( باستخداـ استراتيجية ويتمي البنائية،

 وفؽ ما يمي: وتدريس المجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة التقميدية



قامت الباحثة بزيارة المدرسة في الفصؿ األوؿ وذلؾ مف أجؿ اختيار العينة واالّطالع عمى  أواًل: قبل التجربة:
الدراسة،   تطبيؽ اختبار عمميات العمـ األساسية كاختبار قبمي عمى مجموعتيسير العممية التدريسية، حيث تـ 

 .متأكد مف تكافؤىماوذلؾ ل

 بالنسبة لممجموعة التجريبية،  تـ اتّباع اإلجراءات اآلتية: ثانيًا: أثناء التجربة:

 تقسيـ تالميذ المجموعة التجريبية إلى مجموعات متعاونة صغيرة. -1

 ترتيب غرفة الصؼ بحيث يجمس أعضاء كؿ مجموعة متقابميف.2- 

 يطرح المعمـ موضوع الدرس المقبؿ،  ويذكر بعض المواد والوسائؿ التي قد يحتاج إلييا التالميذ. 3–

 يبدأ المعمـ بمراجعة الخبرات السابقة لمتالميذ،  ويحثيـ عمى المشاركة والتعاوف في الدرس.4- 

ث يتناقش المعمـ مع التالميذ يشرح المعمـ مثاؿ عمى السبورة،  يبيف فيو أىـ المفاىيـ الجديدة في الدرس،  حي 5-
 مف أجؿ حؿ ىذا المثاؿ.

 يطرح المعمـ ميمة أساسية في أثناء الدرس،  ويصوغيا بأسموب مشوؽ بحيث يجذب التالميذ لحميا. 6-

تقـو مجموعات التالميذ بمحاولة حؿ ىذه الميمة،  ويكوف دور المعمـ في أثناء ذلؾ ىو توجيو ومراقبة عمؿ  7-
 المجموعات.

بعد انتياء كؿ المجموعات مف الميمة: يعرض قائد كؿ مجموعة ما توصمت إليو مجموعتو وما استخدمتو مف   8-
 وسائؿ وأدوات،  وما عادت إليو مف مصادر ووثائؽ.

 يتناقش الصؼ ككؿ في النتائج التي توصمت إلييا المجموعات في محاولة لتوحيد الحموؿ واآلراء. 9- 
 نيائي لمتالميذ عف طريؽ التدريبات الموجودة في كؿ درس.يجري المعمـ التقويـ ال 10-

 فقد تابعت الباحثة تدريسيا بالطريقة المعتادة. بالنسبة لممجموعة الضابطة:
تبار بعدي عمى تطبيؽ اختبار عمميات العمـ األساسية كاخ بعد انتياء التجربة تـ ثالثًا: بعد إجراء التجربة: 

 2013/2/27. في ربعاءيـو األ  مجموعتي الدراسة،
 (SPSS). المعالجة اإلحصائية المناسبة باستخداـ برنامج -

 عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج. -

 

 

 



 :المستخدمة األساليب اإلحصائية 7-4-
الرزمة  باستخداـومعالجتيا بيانات الحاسوب ثـ تحميؿ البالختبار فرضيات الدراسة تـ تخزيف البيانات 

مجموعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة عمى النحو  ـااستخد،  حيث تـ (SPSS) اإلحصائية لمعمـو اإلنسانية
 التالي:

 مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة. لمتأكدارتباط بيرسوف ومعادلة سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية  استخداـ معامؿ -

 الختبار صحة الفروض.( لعينتيف مستقمتيف tاختبار ) -

ىي فروؽ حقيقية وال تعود  (t) باستخداـمعامؿ مربع إيتا لحساب حجـ التأثير ولمتأكد أف حجـ الفروؽ الناتجة  -
ؿ ) استراتيجية ويتمي البنائية(  عمى المتغير التابع )عمميات تأثير المتغير المستق ولمعرفة فيما إذا كاف ، لمصدفة

الفروؽ فييا حدث أـ أنو تأثير ضعيؼ لـ يصؿ في قوتو إلى درجة يُ  ، مباشر وجوىري العمـ األساسية( ىو تأثير
  عمى الرغـ مف وجود فروؽ دالة إحصائيًا في درجات العينتيف المستقمتيف.
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 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة
 لما كاف اليدؼ مف الدراسة معرفة أثر استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمـ األساسية لدى

فقد قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بتحميؿ نتائج الدراسة واختبار ، تالمذة الصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي
 فرضياتيا.

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة 1-5-
 اختبار الفرض األول: 1-1-5-
بيف متوسطي درجات المجموعة  0.05)عند مستوى داللة ) والذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية      

صحة ىذا الفرض تـ  مف أجؿ اختبارو . التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية المالحظة"
 :يوضح ذلؾ (14) والجدوؿ، لعينتيف مستقمتيف( t) اختباراستخداـ 

 (14جدول)                                             

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية المالحظةtاختبار )              

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 0.840 2.25 36 تجريبيةال

 دانت إحصائُا   0.000 6.133
 0.5 1.25 36 ضابطةال

ة والمجموعة المجموعة التجريبي درجات وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي (14) يتبيف مف الجدوؿ رقـ      
( دالة إحصائيًا عند tقيمة ) ، ألفالبعدي لعممية المالحظة لصالح المجموعة التجريبية الضابطة في االختبار

 نفزض األول.، وبذنك َقبم ا(0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ،(0.05) مستوى الداللة

 مناقشة نتائج الفرض األول:

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  نتائج الدراسة مف خالؿ ما تقدـ تبيف      
ىذه النتيجة إلى ما يمي: والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي بالنسبة لعممية المالحظة، ويمكف إرجاع 

ؽ في عرض المسائؿ الرياضية في لدروس وما تستخدمو مف أسموب مشوِّ ويتمي في تصميـ ااستخداـ استراتيجية 
 .المالحظة الدقيقة لمعمؿ عمى حمياتتطمب مف التالمذة االنتباه و ، ىذه المياـ ىيئة مياـ بسيطة

  ،ةط عممية المالحظة لدى التالمذنشِّ كما أف استخداـ المواد المحسوسة في مادة مجردة كالرياضيات يُ 
ذلؾ ألنيـ يستخدموف حواسيـ في محاولة فيـ المسائؿ المعروضة عمييـ بعيدًا عف الطرائؽ التقميدية التي تركز 



          وال يمكف تعمميا إال مف قبؿ التالميذ الذيف يتمتعوف بمقدرة عقمية عالية. ،عمى أف الرياضيات نشاط ذىني
(، مف حيث أف العمؿ ضمف مجموعات متعاونة يمكف 2009ت )تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة البركا

  أف ينمي عممية المالحظة لدى التالمذة. 

  اختبار الفرض الثاني:2-1-5- 
بيف متوسطي درجات المجموعة  0.05)عند مستوى داللة ) والذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية    

صحة ىذا الفرض تـ أجؿ اختبار مف و . البعدي لعممية القياس"التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار 
 :يوضح ذلؾ (15) والجدوؿ، لعينتيف مستقمتيف (t) اختباراستخداـ 

 (15) جدول                                             

 بالنسبة لعممية القياس لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي( tاختبار )   

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 0.786 2.19 36 تجريبيةال

 دانت إحصائُا   0.000 6.081
 0.5 1.25 36 ضابطةال

المجموعة التجريبية  درجاتوجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي  (15) يتبيف مف الجدوؿ رقـ         
( دالة إحصائيًا tف قيمة )، ألالقياس لصالح المجموعة التجريبيةوالمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية 

 وبذنك َقبم انفزض انثاٍَ. ،(0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ،(0.05) مستوى الداللةعند 

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  أظيرت نتائج الدراسة
يمكف إرجاع ذلؾ إلى أف استراتيجية ويتمي أتاحت لمتمميذ الضابطة في االختبار البعدي بالنسبة لعممية القياس، و 

فقد كاف التمميذ في كثير مف الطرائؽ التقميدية يستخدـ القياس كمصطمح  استعماؿ أدوات القياس بشكؿ عممي،
دوف أف يولي أي اىتماـ  تر،...(ل16 ـ، 25الواحدة المقترنة بالنتائج )مف نظري يستدؿ عميو في أغمب األحياف 

حيث تركز عمى أف  ،فالميـ كاف ىو النتيجة وىذا ما ترفضو الطرائؽ الحديثة ومنيا استراتيجية ويتمي ،ليذه الواحدة
وىذا ما أدى إلى تنمية عممية القياس لدى التالمذة ، ومفاىيمو مف خالؿ خبرتو وتجاربو وتمصطمحايبني التمميذ 

وىذا ما أتاحتو  ،بعد أف تعدت كونيا عممية في الرياضيات إلى عممية مطموب ممارستيا في الحياة الواقعية
            . .                             اسبة مع الواقعتكوف المياـ متن استراتيجية ويتمي كونيا تركز عمى ضرورة أف

(، مف حيث إمكانية تنمية عممية القياس وغيرىا مف 2013تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة موتسي )
 عمميات العمـ في مجاؿ الرياضيات. 



  اختبار الفرض الثالث: 3-1-5-

بيف متوسطي درجات   0.05)عند مستوى داللة ) فروؽ ذات داللة إحصائيةوالذي نصو " توجد        
صحة ىذا أجؿ اختبار ومف . المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية التصنيؼ"

 :يوضح ذلؾ (16) والجدوؿ ، لعينتيف مستقمتيف( t) اختبارالفرض تـ استخداـ 

 (16جدول)                                             

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية التصنيفtاختبار )

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 0.421 1.777 36 تجريبية

 إحصائُا  دانت  0.000 4.502
 0.467 1.305 36 ضابطة

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي (16) يتبيف مف الجدوؿ رقـ       
دالة إحصائيًا عند  (t)ف قيمة ، ألالضابطة في االختبار البعدي لعممية التصنيؼ لصالح المجموعة التجريبية

 وبذنك َقبم انفزض انثانث. ، (0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ، (0.05) مستوى الداللة

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  ت نتائج الدراسةبين

سائؿ المستخدمة في أف األدوات والو  إلى ربما يعود ذلؾالضابطة في االختبار البعدي بالنسبة لعممية التصنيؼ، 
وبالتالي القدرة عمى ، المياـ واألنشطة قد أتاحت لمتالمذة إدراؾ مفاىيـ مثؿ معنى الخاصية والميزة والمعايير

ومف ثـ وضع معايير تساعدىـ في تصنيؼ األشياء. وقد استفاد  ،استخراج الخصائص المشتركة بيف األشياء
استخداـ مواد مختمفة كالورؽ المقوى والمجسمات  خالؿ مف خصوصاً التالمذة في وحدة استخداـ اليندسة 
، مما زاد في قدرتيـ عمى اليندسية وتصنيفيا بالنسبة إلى خصائصيا األسفنجية والكرتونية لتشكيؿ األشكاؿ

 تصنيؼ األشكاؿ تبعًا لخصائصيا.

إلى االبتعاد  وذلؾ أدى ،المتعة واإلثارة لمتعمـد لدييـ إف مشاركة التالمذة في إعداد وصنع ىذه األشكاؿ ولّ 
                    حيث أصبح الدرس يجمع بيف الفنوف والعمـو والرياضيات.، عف الروتيف في دروس الرياضيات

(، مف حيث قدرة االستراتيجيات البنائية عمى 2003تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة السبيؿ)
 لتصنيؼ.تنمية مجموعة مف عمميات العمـ ومنيا عممية ا

 



  اختبار الفرض الرابع:4-1-5-
بيف متوسطي درجات المجموعة 0.05) عند مستوى داللة )والذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية     

صحة ىذا الفرض تـ استخداـ أجؿ اختبار مف و . التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية التنبؤ"
 :يوضح ذلؾ (17) والجدوؿ ، مستقمتيفلعينتيف ( t) اختبار

 (17) جدول                                                     

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية التنبؤtاختبار )   

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 1.05 2.47 36 تجريبية

0.641 0.646 
غُز دانت 

 0.99 2.36 36 ضابطة إحصائُا  

المجموعة التجريبية  درجاتعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي  (17) مف الجدوؿ رقـ نالحظ       
 مستوى الداللة( غير دالة إحصائيًا عند tف قيمة )، ألي االختبار البعدي لعممية التنبؤوالمجموعة الضابطة ف

   وبذنك َزفط انفزض انزابع. ،(0.05حيث أف قيمة الداللة أكبر مف ) ،(0.05)

 مناقشة نتائج الفرض الرابع:

وجود فروؽ لصالح المجموعة التجريبية، حيث بمغ متوسط المجموعة التجريبية  نتائج الدراسةالأظيرت         
وربما يعود ذلؾ إلى أنو مف (، لكف ىذه الفروؽ ليست دالة إحصائيًا، 2.36المجموعة الضابطة )( ومتوسط 2.47)

وقد ،  عممي وبيف الذيف يخمنوف اإلجابة عمى أساس الميذ الذيف يتوقعوف الحؿ بناءً الصعب التمييز مابيف الت
، باإلضافػة إلى أنو كثيرًا ما يتـ الخمط بؤػـ تكف كافية لتنمية عممية التنأثناء الدروس ل ياعوضتـ تكوف المياـ التي 

توجد فروؽ ذات داللة  ": لرابعرفض الفرض ابيف عممية التنبؤ وغيرىا مف العمميات األخرى كاالستنتاج، لذلؾ ن
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار  0.05)عند مستوى داللة )إحصائية 
بيف  0.05)عند مستوى داللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال " ". ونقبؿ الرفض البديؿ:تنبؤممية الالبعدي لع

 ".ممية التنبؤمتوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لع

( ودراسة القطراوي 2003تختمؼ نتائج ىذه الفرضية مع أغمب نتائج الدراسات السابقة كدراسة السبيؿ )         
، مف حيث قدرة االستراتيجيات التي تنبثؽ عف النظرية البنائية عمى تنمية عمميات العمـ األساسية ومنيا 2010))

 عممية التنبؤ.

 



  الخامس: اختبار الفرض5-1-5- 
بيف متوسطي درجات المجموعة  (0.05) مستوى داللةعند  والذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية       

صحة ىذا الفرض تـ  مف أجؿ اختبارو . التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية االستنتاج"
 :يوضح ذلؾ ( 18) والجدوؿ، لعينتيف مستقمتيف( t) استخداـ اختبار

 (18) جدول                                                    

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية االستنتاجtاختبار )

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 دالة إحصائياً  0.000 6.648 1.17 4.33 36 تجريبية
 1.02 2.61 36 ضابطة

ة المجموعة التجريبي درجاتوجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي نالحظ  (18) الجدوؿ رقـخالؿ مف        
دالة ( t) ف قيمة، ألالبعدي لعممية االستنتاج لصالح المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار

  الفرض الخامس.، لذلؾ نقبؿ (0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ،(0.05) مستوى الداللةإحصائيًا عند 

 مناقشة نتائج الفرض الخامس:
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة نتائج الأظيرت 

إف استراتيجية ويتمي تركز عمى إيجاد  يمكف إرجاع ذلؾ إلىفي االختبار البعدي بالنسبة لعممية االستنتاج، و 
 ،ترتب الميمة بشكؿ منطقي يساعد عمى االستنتاج العممي لمنتائج ، ألنياالتالمذةعمؿ الحموؿ حصرًا عف طريؽ 

ومما  ، لمعادالت الرياضيةاحؿ تساعدىـ في  اتكرس األدوات والمواد المحسوسة في الوصوؿ إلى استنتاجحيث تُ 
 ة.يؤكد كما ذكرنا سابقًا عمى ضرورة الربط بيف التعمـ مف البيئة والتعمـ داخؿ المدرس

، ففي الطرائؽ التقميدية يكتب المعمـ التمريف وكما ىو معروؼ أف الرياضيات تقـو أساسًا عمى االستنتاج
عمى السبورة ويبدأ باستنتاج الحؿ بنفسو، ويكوف التالمذة متمقيف فقط، بينما تتيح استراتيجية ويتمي المجاؿ لمتالمذة 

 الستنتاج الحموؿ والمقترحات حسب قدراتيـ العقمية.
(، مف حيث إمكانية تنمية عممية االستنتاج وغيرىا 2013تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج دراسة موتسي )     

 مف عمميات العمـ في مجاؿ الرياضيات.
 
 
 



 اختبار الفرض السادس: 6-1-5-

بيف متوسطي درجات المجموعة  (0.05) مستوى داللةعند  والذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
 . التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية استخداـ األرقاـ

 :يوضح ذلؾ (19) والجدوؿ ، لعينتيف مستقمتيف( t) صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبارأجؿ اختبار مف و 
 (19جدول)                                            

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية استخدام األرقامtاختبار )          

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال

 1.32 4.888 36 تجريبية
 دانت إحصائُا   0.000 5.228

 1.19 3.33 36 ضابطة

المجموعة التجريبية  درجاتوجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي  (19) يتبيف مف الجدوؿ رقـ          
( دالة tف قيمة )،  ألوالمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية استخداـ األرقاـ لصالح المجموعة التجريبية

 ، لذلؾ نقبؿ الفرض السادس.(0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ،(0.05) مستوى الداللةإحصائيًا عند 

 مناقشة نتائج الفرض السادس:
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  نتائج الدراسة بينت

ويعود ذلؾ إلى أنو تـ تمثيؿ األرقاـ كشخصيات الضابطة في االختبار البعدي بالنسبة لعممية استخداـ األرقاـ، 
ؿ لمتالمذة التعامؿ معيا وحبب إلييـ استخداميا كخطوة أولى الستخداـ ىذه وذلؾ سيّ ، محببة لمتالميذ ماتومجسّ 

ىذه  أثناء صياغة المسائؿ في الدروس ىو أف تتناوؿ اتياراعـ مومف األمور التي ت .األرقاـ في العمميات الحسابية
 التمميذ بعدوىذا ما أ ،ف التمميذ عمى تماس يومي معياوالتي يكو  ، الزراعات والصناعات المتوفرة في البيئة المسائؿ

 الحياة. مواقؼ واقعية مفب ىذه األرقاـ  فقد أصبحت تقترفات، مجردرقاـ كالتعامؿ مع األ عف

، وذلؾ يعود إلى أف جميع الموضوعات عتبر العممية األىـ في الرياضياتتُ استخداـ األرقاـ عممية ف إ
ويمكف اعتبار  تخداـ األرقاـ لكي يمتمؾ التمميذ القدرة عمى فيـ ىذه الموضوعات،الرياضية تتطمب القدرة عمى اس

 .تصب في بوتقة تنمية ىذه العممية -فيما يخص الرياضيات -أف جميع عمميات العمـ

(، مف حيث قدرة 2008تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع أغمب نتائج الدراسات السابقة كدراسة العيسوي )
 تنبثؽ عف النظرية البنائية عمى تنمية عمميات العمـ األساسية، ومنيا عممية استخداـ األرقاـ. االستراتيجيات التي

 



 اختبار الفرض السابع: 7-1-5-
بيف متوسطي درجات المجموعة  (0.05) مستوى داللةعند  والذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية      

أجؿ اختبار مف و . البعدي لعممية استخداـ العالقات الزمانية والمكانية"التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار 
 :يوضح ذلؾ (20) والجدوؿ ،لعينتيف مستقمتيف( t) صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار

 (20جدول)                                            

( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية استخدام العالقات t)اختبار     
 الزمانية والمكانية

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 0.478 1.66 36 تجريبية

 دانت إحصائُا   0.000 4.183
 0.421 1.22 36 ضابطة

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجاتوجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي  (20) رقـ يتبيف مف الجدوؿ     
ف قيمة أل ،الضابطة في االختبار البعدي لعممية استخداـ العالقات الزمانية والمكانية لصالح المجموعة التجريبية

(t دالة إحصائيًا عند )لذلؾ نقبؿ الفرض السابع.(0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ،(0.05) مستوى الداللة ، 

 مناقشة نتائج الفرض السابع:

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  أظيرت نتائج الدراسة
كاف إرجاع ذلؾ إلى باإلم، و استخداـ العالقات الزمانية والمكانيةالضابطة في االختبار البعدي بالنسبة لعممية 

قاـ لبياف البعد كما تـ االستعانة بمنازؿ األر حرية الحركة واكتشاؼ أبعاد المكاف، المجاؿ الذي يتيح لمتالمذة 
 .ومف ثـ استخداـ ىذه األشكاؿ في تمثيؿ الحركات  ،،  باإلضافة إلى صنع ورسـ األشكاؿالمكاني لألرقاـ

عممية يصعب استخداميا مف قبؿ  يىف عممية استخداـ العالقات الزمانية والمكانية أقد يتراءى لمبعض 
أي  ، يا بطريقة غير مباشرة منذ الخطوات األولى في حياتيـماستخدا يتـولكف في الواقع  التالمذة صغار السف، 

 منذ أف يبدأ الطفؿ بإدراؾ المجاؿ المحيط بو ويتطور تدريجيًا مع التدريب والتعمـ.

في ىذه األنشطة، واستخداـ األلعاب أثناء حؿ  شارؾلكي يألنشطة وا عطاء الفرصة لكؿ تمميذ إف تنويع ا
 .أف يرفع مف مستوى أداء التالمذةوبالتالي مف الطبيعي  ، يجعؿ جو الصؼ مميئًا بالحماس والعمؿ ، التماريف

(، ودراسة 2088ويتمي كدراسة رزؽ)تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع أغمب الدراسات التي تناولت استراتيجية 
 (، مف حيث فاعمية ىذه االستراتيجية في تنمية مجموعة مف الميارات في مجاؿ الرياضيات.2011الساعدي )



 اختبار الفرض الثامن:8-1-5- 
بيف متوسطي درجات المجموعة  (0.05) مستوى داللةوالذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند        

صحة ىذا الفرض تـ أجؿ اختبار ومف . التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعممية االتصاؿ"
 :يوضح ذلؾ (21) والجدوؿ، لعينتيف مستقمتيف( t) استخداـ اختبار

 (21)جدول                                                        

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بالنسبة لعممية االتصالtاختبار )

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 0.549 2.611 36 تجريبية

 دانت إحصائُا   0.000 6.128
 0.709 1.69 36 ضابطة

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجاتمف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي  يتبيف
عند  ( دالة إحصائياً tف قيمة )أل ،الضابطة في االختبار البعدي لعممية االتصاؿ لصالح المجموعة التجريبية

  مف.، لذلؾ نقبؿ الفرض الثا(0.05قيمة الداللة أقؿ مف )و  ،(0.05) مستوى الداللة

 مناقشة نتائج الفرض الثامن:

إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  الدراسةتوصمت 
أف أىـ عامؿ كاف يتـ التركيز عميو إلى ويمكننا إرجاع ذلؾ الضابطة في االختبار البعدي بالنسبة لعممية االتصاؿ، 

مف ذوي عمى مساعدة زمالئيـ يعمموف  واكانحيث  ،تفاعؿ ومشاركة بيف التالمذةمف قبؿ المعمـ ىو أف يكوف ىناؾ 
تقتضي  )المرحمة الثالثة مف استراتيجية ويتمي(المشاركة رحمة م أف ، باإلضافة إلىفي كؿ مجموعةاألقؿ مستوى ال

تـ تنمية شخصية الطفؿ ويصبح أكثر قدرة وبذلؾ ي لبقية الصؼ، أف يشرح قائد كؿ مجموعة ما تقـو بو مجموعتو
 عمى التواصؿ مع اآلخريف والتعبير عف أفكاره. 

ذلؾ ألف جميع مراحميا ال يمكف أف تنجح دوف  ،إف استراتيجية ويتمي تقـو أساسًا عمى عممية االتصاؿ
 . ، والنقاش بيف المجموعاتاالتصاؿ بيف أعضاء كؿ مجموعة

(، مف حيث قدرة 2008نتائج الدراسات السابقة كدراسة العيسوي ) تتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع أغمب
 االستراتيجيات البنائية عمى تنمية عمميات العمـ األساسية ومنيا عممية االتصاؿ.

  

 



  اختبار الفرض التاسع: 9-1-5-

بيف متوسطي درجات المجموعة  (0.05) مستوى داللةوالذي نصو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند       
صحة ىذا  مف أجؿ اختبارو . التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعمميات العمـ األساسية ككؿ"

 :يوضح ذلؾ (22) والجدوؿ  ،لعينتيف مستقمتيف( t) الفرض تـ استخداـ اختبار

 (22) جدول                                                

 ( لداللة الفروق بين المجموعتين في االختبار البعدي بالنسبة لعمميات العمم األساسية ككلtاختبار )       

 مستوى الداللة قيمة الداللة t المعياري نحراؼاال متوسطال عددال مجموعةال
 2.846 22.111 36 تجريبية

 دانت إحصائُا   0.000 11.306
 2.455 15.027 36 ضابطة

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات( وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي 22) يتبيف مف الجدوؿ رقـ       
دالة ( t)ف قيمة ، ألالضابطة في االختبار البعدي لعمميات العمـ األساسية ككؿ لصالح المجموعة التجريبية

 ، نذنك َقبم انفزض انخاسع.(0.05مف ) لة أقؿالقيمة الدو   ،(0.05) مستوى الداللةإحصائيًا عند 

العمـ مف خالؿ ما تقدـ نجد أف استراتيجية ويتمي كاف ليا دور كبير في أداء التالميذ بالنسبة لعمميات 
( 2003، حيث تتفؽ نتائج الدراسة مع أغمب الدراسات التي تناولت عمميات العمـ كدراسة )السبيؿ، األساسية

(، حيث أثبتت ىذه الدراسات فاعمية االستراتيجيات البنائية 2010القطراوي، ( ودراسة )2008ودراسة )العيسوي، 
وآخروف  دراسة أرغوؿك في تنمية عمميات العمـ األساسية، كما تتفؽ مع الدراسات التي تناولت استراتيجيات أخرى

(2011،Ergul, et al.) ،  الستراتيجيات ( مف حيث قدرة ىذه ا2001،الرويعي، ودراسة )( 2008)ىيالت، دراسةو
 Miles)،  (2010كدراسة ميمزوتتفؽ ىذه الدراسة مع بعض الدراسات عمى تنمية عمميات العمـ األساسية. 

  ،حىل ظزورة االهخًاو بعًهُاث انعهى وححهُم يحخىي انًُاهج نهكشف عُها (Aydin،2013  ) دراسة أيدفو 
باإلضافة إلى أف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع أغمب الدراسات التي تناولت استراتيجية ويتمي كدراسة )السعدي، 

 (2010 ،الشيراني)ودراسة ( 2010( ودراسة )اليعقوبي، 2008( ودراسة )رزؽ، 2008( ودراسة )برغوث، 2007
 &Beacham ،2007) شامبوؼو  بيتشاـ دراسةو  ،(.Tarhan, et al، 2008تورىاف وآخروف ) دراسةو 

Shambaugh) دي وونغ دراست و(2009 ،Day&Wong) ، 2007)غوافو تاند أكوغمو، دراسةو  ،Akioglu& 

Tandogan)  مف حيث قدرة استراتيجية ويتمي عمى التأثير عمى كافة المتغيرات التابعة في ىذه الدراسات مما يؤيِّد
التي أشارت إلى تفوؽ  2009)، وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )البركات، فاعمية ىذه االستراتيجية

 المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في عممية التنبؤ.



 حجم تأثير استراتيجية ويتمي في تنمية عمميات العمم األساسية:10-1-5- 

إذا كاف تأثير  مف التعرؼ عمى حجـ التأثير ومعرفة ما تفسيرىا ال بدّ  و بعد الحصوؿ عمى النتائج
الذي يعبر  d))أمكف حساب قيمة الذي مف خاللو  (𝜂2حساب مربع إيتا )، حيث تـ ستراتيجية ويتمي تأثيرًا حقيقياً ا

 كالتالي:( 89 2005:)دياب، ويتحدد حجـ التأثير إذا ما كاف كبير أو متوسط أو صغير. عف حجـ التأثير
 حجـ التأثير صغير       d  =0.2 قيمة
 حجـ التأثير متوسط       d  =0.5قيمة 
 حجـ التأثير كبير       d  =0.8 قيمة

 (:t ،d   ،𝜂2)والجدوؿ التالي يبيف قيـ 
 (23جدول)                                           

 عمميات العمم األساسيةحجم تأثير استخدام استراتيجية ويتمي في تنمية                   

 األساسية عمميات العمـ
درجة 
 الحرية

t 𝜂 2 حجـ التأثير 

 1.63 0.398 6.133 56.998 مالحظة

 1.58 0.384 6.081 59.328 القياس

 1.08 0.225 4.502 70 التصنيؼ

 0.14 0.005 0.641 70 التنبؤ

 1.59 0.387 6.648 70 االستنتاج

 1.25 0.281 5.228 70 استخداـ األرقاـ

 1.01 0.202 4.183 68.923 استخداـ العالقات الزمانية والمكانية

 1.46 0.349 6.128 70 االتصاؿ

 2.7 0.646 11.306 70 الكمي االختبار

 

 .عممية التنبؤ باستثناء عمميات العمـ األساسية عمىمف الجدوؿ السابؽ نجد أف تأثير استراتيجية ويتمي كاف كبيرًا 

 تعقيب عام عمى نتائج الدراسة:11-1-5- 

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة نالحظ أىمية الدور الذي تمعبو استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية      
عمميات العمـ األساسية،  حيث دلت النتائج عمى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في مجاؿ 

عاـ باستثناء عممية التنبؤ، فمف خالؿ ىذه االستراتيجية يمتمؾ التمميذ مجاؿ واسع عمميات العمـ األساسية بشكؿ 



يتـ مف خاللو بناء معرفتو العممية عف طريؽ األنشطة التي يقـو بيا والتي تنّمي لديو العديد مف المعارؼ 
 والخبرات.

كة والنشاط، مما يجعؿ التعميـ عممية إف التدريس باستخداـ االستراتيجيات الحديثة يجعؿ الصؼ مميئًا بالحر        
ممتعة، وىذا يحتاج إلى معمـ مرف وخبير، قادر عمى إدارة الصؼ وضبطو بحيث ال يتيح المجاؿ لمفوضى داخؿ 

 الصؼ.

  :دراسةتوصيات ال2-5- 

 فإن الباحثة توصي بما يمي: دراسةفي ضوء نتائج ال

 تدريب الطمبة المعمميف في المرحمة الجامعية عمى تطبيؽ استراتيجية ويتمي. 1-
إثراء كتػاب الرياضػيات لمصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي بمشاريع جماعية تنمي روح التعاوف  -2

 والتواصؿ بيف التالميذ مما ييسر تعمـ مادة الرياضيات.
 الرضػيات بحػيث يتيح المجاؿ لتنمية ميارات البحث العممي.التنويع في األنشطة العممية في كتاب  -3

يقدـ رؤية خاصة لكيفية تطبيؽ استراتيجية ويتمي في تنمية  ، بحيثلمادة الرياضياتتصميـ دليؿ لممعمـ  -4
  عمميات العمـ األساسية لتالمذة مرحمة التعميـ األساسي.

وذلؾ إلتاحة الزمف الكافي لتوظيؼ أحدث  ،سيةازيادة مدة الدواـ المدرسي وبالتالي زيادة زمف الحصة الدر  -5
واالستراتيجيات، فمف المالحظ أف المناىج الحديثة تحتوي عمى كـ كبير مف المعمومات، وىذا ما يستدعي  الطرائؽ

 .زيادة زمف الحصة الدراسية

تراتيجية ويتمي وغيرىا مف المعمميف مف خالليا بشكؿ عممي عمى تطبيؽ اس عقد دورات تدريبية يتـ تدريب -6
 .ةالحديث ستراتيجياتاال

 :ةمقترحدراسات وبحوث 3-5- 

 تقترح الباحثة الدراسات والبحوث التالية:

 دراسة أثر استخداـ استراتيجية ويتمي في تنمية عمميات العمـ التكاممية في مادة الرياضيات. -1

 أثر استخداـ استراتيجية ويتمي في تنمية ميارات التفكير التأممي في مادة الرياضيات.دراسة  -2

 دراسة أثر استخداـ استراتيجية ويتمي في تنمية ميارات التفكير العميا في مادة الرياضيات. -3



 .مدة أطوؿلعمى عينة أكبر و  المغة العربية والتربية اإلسالمية ةاستراتيجية ويتمي عمى مواد أخرى كماد تطبيؽ -4

إجراء دراسات يتـ فييا المقارنة بيف استراتيجية ويتمي وبعض االستراتيجيات األخرى لمعرفة أكثرىا فاعمية في  -5
 تنمية عمميات العمـ األساسية.

 دمج استراتيجية ويتمي مع التكنولوجيا لمعرفة أثرىا عمى عمميات العمـ األساسية. -6
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 الدراسةوات قائمة بأسماء السادة المحكمين ألد(: 1ممحق )                

أداة  مكان العمل التخصص اسم المحكم
دليل  االختبار التحميل

 المعمم
أ.د.عبد الرحمف 

 عجاف
 × × × جامعة حمب المناىج وطرائؽ تدريس العمـو

   × جامعة حمب المناىج التربوية د.أنور حميدوش

 منذر قباني د.
المناىج وطرائؽ تدريس 

 الرياضيات
 × × × جامعة حمب

  ×  جامعة حمب القياس والتقويـ طيفور مصطفى د.
   × جامعة حمب طرائؽ تدريس المغة العربية عيد حوري د.
 × × × جامعة حمب المناىج وطرائؽ تدريس العمـو فؤاد زوري د.

 × × × مديرية التربية بالرقة رياضيات أ.أحمد اليباؿ
 × × × جامعة دمشؽ طرائؽ التدريس أ. حساـ إبراىيـ
 × × × مديرية التربية بالرقة رياضيات أ.أحمد العيسى
 × × × مديرية التربية بالرقة رياضيات أ.حسيف المحمود

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



و)استخدام اليندسة( من  دروس وحدتي )القسمة عمى عدد برقم واحد(: (2ممحق )
 بع من مرحمة التعميم األساسياكتاب الرياضيات لمصف الر 

 الوحدة األولى المحتوى الدراسي الوحدة الثانية المحتوى الدراسي
استكشاؼ المثمثات 

 والزوايا
 الدرس األوؿ استكشاؼ عممية القسمة الدرس األوؿ

استكشاؼ األشكاؿ 
 المتطابقة و حركتيا

 الدرس الثاني قسمة عدد برقميف الدرس الثاني

 الدرس الثالث أرقاـ 3إيجاد ناتج قسمة بػ الدرس الثالث الرباعيات

 الدرس الرابع أصفار في ناتج القسمة الدرس الرابع استكشاؼ التناظر
استكشاؼ مساحة 

 المستطيالت
 الخامس الدرس

 تحميؿ المسائؿ المفظية
 وتفسيرىا

الدرس 
 الخامس

 استكشاؼ المتوسط الحسابي الدرس السادس استكشاؼ الحجـ
الدرس 
 السادس

حؿ المسائؿ: تحميؿ 
 الخطط

 الدرس السابع استكشاؼ قابمية القسمة الدرس السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(: استمارة تحميل محتوى كتاب التمميذ لمادة الرياضيات لمصف الرابع من 3ممحق )
 التعميم األساسي مرحمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الوحدة األولى

 
 محتوى الوحدة

 
 
 فئات التحميل

 
 

 الفصل األول
 الدرس الثالث

 الفقرات
 الدرس الثاني

 الفقرات
 الدرس األول
 الفقرات

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 عممية المالحظة               
 عممية القياس               
 عممية التصنيف               
 عممية التنبؤ               
 عممية االستنتاج               
 عممية استخدام األرقام               

عممية استخدام العالقات                
 الزمانية والمكانية

 عممية االتصال               



(: الوزن النسبي لعمميات العمم األساسية في وحدة ) القسمة عمى 4ممحق رقم)
 عدد برقم واحد( ووحدة )استخدام اليندسة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االستنتاج التنبؤ التصنٌف القٌاس المالحظة

استخدام 
 األرقام

العالقات 
 المكانٌة

 المجموع االتصال

 5.79 ــ ــ 2.48 1.65 ــ 0.83 ــ 0.83 1الدرس

 8.26 0.83 ــ 2.48 1.65 2.48 ــ ــ 0.83 2الدرس

 5.79 0.83 0.83 2.48 0.83 0.83 ــ ــ ــ 3الدرس

 4.96 ــ ــ 2.48 0.83 ــ 0.83 ــ ــ 4الدرس

 4.13 ــ ــ 0.83 2.48 0.83 ــ ــ ــ 5الدرس

 9.92 0.83 0.83 2.48 0.83 1.65 ــ 2.48 0.83 6الدرس

 2.48 0.83 ــ ــ ــ ــ 7الدرس
 

0.83 5.79 

 10.74 1.65 ــ 0.83 2.48 0.83 ــ 2.48 2.48 1الدرس

 9.09 0.83 1.65 ــ 2.48 0.83 2.48 ــ 0.83 2الدرس

 8.26 1.65 ــ ــ 0.83 1.65 2.48 1.65 0.83 3الدرس

 6.61 2.48 ــ ــ 0.83 ــ 0.83 ــ 2.48 4الدرس

 9.09 ــ 1.65 2.48 2.48 0.83 ــ 2.48 0.83 5الدرس

 8.26 0.83 0.83 0.83 0.83 1.65 ــ 0.83 2.48 6الدرس

 3.31 0.83 0.83 0.83 0.83 ــ ــ ــ ــ 7الدرس

 100.00 11.57 6.61 20.66 19.83 11.57 7.44 9.92 12.40 المجموع



 (: اختبار عمميات العمم األساسية5ممحق رقم )
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                    

 

 المحترم .............األستاذ:...................................................الدكتور/ السيد

 

 األساسية عمميات العممالموضوع: تحكيم اختبار                         

  :وم الباحثة بإجراء دراسة بعنوانتق

 أثر استخدام استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمم
 األساسية لدى تالمذة الصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي

 :مناسبًا في ىذه األداة فيما يخص لذا يرجى منكم التكر م بتحكيم ما ترونو 

 .ولغوية سميمة صياغة األسئمة صياغة تربوية ـ

 ـ تقيم المحتوى العممي لألسئمة.

  مطابقة االختبار لما وضع لقياسو. ـ

 .حذف أو إضافة أسئمة أو أي مالحظات أخرى ترونيا مناسباً  ـ

 تعديل ما يمزم. ـ

 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام  

                                                                                                         
  الباحثة



 تعميمات:

 : عزيزي التمميذ

ة منيا فقط ىي ( سؤااًل وكؿ سؤاؿ متبوع بأربع إجابات،  واحد30يتضمف ىذا االختبار )
المطموب منؾ وضع دائرة حوؿ اإلجابة ( دقيقة لإلجابة عمى االختبار، 40لديؾ )و  اإلجابة الصحيحة، 

 الصحيحة كما في المثاؿ اآلتي :

 مثال:

 :التالي ىوالشكؿ 

 أ                ب                           ب ػ مربع               توازي أضالعأ ػ م

 ج                 ءػ                    شبو منحرؼ ػد               ػ مستطيؿ         

 واإلجابة الصحيحة ىي )جػ( لذلؾ فإنؾ تضع دائرة حوؿ الحرؼ المرفؽ باإلجابة الصحيحة )جػ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج

ـ 

 ـ



 االختبار

 أ                                                     :أ ب ج ء ىو( الشكل 1

 ب             ء               مربع     -ب                       كعب         م -أ  

 ج                    معيف –د            مستطيؿ                  -جػ  

 العدد قاباًل القسمة عمى:ىذا ( إذا كان 6( يقبل العدد القسمة عمى )2

 فقط 2 -ب                 معًا            3و 2 -أ  

 فقط 6 -دمعًا                            5و 3 -جػ  

 :نفسوىو  ( المعدل3

 المدى            -ب                          الوسيط       -أ  

 المتوسط الحسابي -د                       المنواؿ        -جػ  

 ( يقبل القسمة عمى: 85( العدد )4

                3 -ب                                       2 -أ

 8 –د                                     5 -جػ

 ( الزاوية تتشكل من نصفي مستقيمين )شعاعين(: 5

                ليما الرأس نفسو         -ب                         مختمفي الرأس -أ  

 متوازييف –د                            يمتقياف ال -جػ  

 :ىو المتوسط الحسابي لمجموعة من األعداد (6

 .ببعضيا جداؤىا -بىا.     عمى عددمقسومًا  ع ىذه األعدادو جمم -أ  

 .فقط مجموعيا -دجداؤىا مقسومًا عمى عددىا.                 -جػ  

 



 ( إذا كان مجموع أرقامو قاباًل القسمة عمى:3القسمة عمى ) العدد( يقبل 7

             6 -ب                                      1 -أ  

 9 -د                                    3 -جػ  

 : ىي زاوية ( الزاوية التالية8

 حادة   -ب                     قائمة              -أ   

 منفرجة -د                   مستقيمة           -جػ   

 ليا:مستقيمة ( الشعاع ىو قطعة 9

 نقطة نياية واحدة -ب           بداية واحدة             نقطة  -أ  

 نياية يس ليا نقطةليا نقطة بداية ول -د         نقطتاف بداية ونياية           -جػ  

 أ                                                             :أ ب ء ىو مثمث( الشكل 10

            ئـ الزاوية                   قا -ب                            واياحاد الز  -أ  

 حاد الزاوية                  ب             ء -د                منفرج الزاوية          -جػ  

 :األقالم المتبقية عدد ( قممًا عمى أربعة من التالميذ فيكون27)إذا وزعنا  (11

                2 -ب                                      1 -أ  

 4 -د                                      3-جػ  

 ىو:  6و 4و 2( المتوسط الحسابي لألعداد: 12

                   3 -ب                                      2 -أ  

     5 -د                                    4 -جػ  

 

 



 : ( تعبر الصورة التالية عن13

 إزاحة                                          -ب                               انقالب   -أ  

       تناظر -د                       تدوير          -جػ  

 : زوايا أربعلممربع ( 14

        قائمة -ب                                   حادة  -أ  

 مستقيمة -د                              نفرجة م -جػ  

 نجد أنيما:  )أ ، ب( ( من خالل مالحظة الشكمين15

 ف      يغير متطابق -ب                    متوازياف            -أ  

  متطابقاف -د مختمفاف                              -جػ  

 :( سم فإن مساحتو2( سم وعرضو )5مستطيل طولو )( 16

                 3سـ7  –ب                                  2سـ10 –أ

           2ـ14 -د                                 سـ10 -جػ

 : بالوحدات المربعةمساحة الشكل التالي  -(17

  16 -ب                                     20-أ 

  12 -د                                      8 -جػ

 قياس: في ( الوحدات المكعبة تستخدم 18

      المساحة -ب                       الطوؿ            -أ  

 الحجـ –د                        العرض         -جػ  

 

 

 

   

    

 

 ب أ



 ب                 أ                                                :( مساحة المستطيل التالي19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   سـ  3               2سـ 15 -ب                               2سـ   8-أ  

 ء      سـ 5 ج                           2سـ 16-د                                2سـ10  -جػ

 ( باقي القسمة دائمًا: 20

 عميوصغر مف المقسـو أ -ب        مف المقسـو عميو           أكبر -أ  

 أكبر مف المقسـو -د  المقسـو عميو                 يساوي  -جػ  

 ىو:  2÷  7( باقي قسمة 21

              2 -ب                                       1 -أ  

 0-د                                      3 -جػ  

 ىو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين: المضمع  قطر( 22

 متتاليف    -ب                 ةواحد ضمعمى يقعاف ع -أ  

 متجاوريف  -د                         تتاليف غير م -جػ  

 :   5   56     ( ناتج23

                 1والباقي 2  -ب                            1والباقي  5-أ  

 5والباقي  10 -د                        1والباقي  11 -جػ  

 : عدد خطوط التناظر في الشكل أ ب ج ء( 24 

 اثناف                   أ                 ب -ب                  واحد                  -أ  

 أربعة  -د                                 ثالثة -جػ  

 ج                 ء                                                                        

 



 ىو:   4    76  ( ناتج 25 

              19 -ب                                    20 -أ  

 18 -د                                   22 -جػ  

 ( حجم الموشور التالي ىو: 26

                                3سـ 6 -ب                                2سـ8  -أ  

  3سـ 12 -د                             2سـ  10-جػ  

 ىو:    3  528( ناتج قسمة   27

             200 -ب                                   176 -أ  

 341 -د                                  155 -جػ  

 :ىيىذا يعني أن مساحة الجزء المضمل         مساحة الشكل التالي         تساوي وحدة مربعة، ( 28

      ربع وحدة مربعة  -بنصؼ وحدة مربعة                        -أ  

 ثمث وحدة مكعبة -د                      وحدة مربعة كاممة -جػ  

  يكون:فقط من األضالع المتوازية  اً واحد اً ( إذا كان لشكل رباعي زوج29

         اً مربع -بمعينًا                                     -أ  

                     شبو منحرؼ         -د                               مستطيالً  -جػ  

 ىو:    8  824ناتج   –( 30

             455 -ب                                    200 -أ  

 314 -د                                   103 -جػ  

 

 

 

 



 الختبارلالصحيحة  اإلجابات     

 د جػ ب أ رقـ السؤاؿ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 



 (: دليل المعمم6ممحق رقم )

 جامعة حمب

 كمية التربية

 قسم المناىج وطرائق التدريس

 طمب تحكيم دليل معمم /الموضوع

 ...........المحتـر...............................األستاذ.........................../الدكتور

 :الباحثة بدراسة بعنواف تقـو

 " أثر استخدام استراتيجية ويتمي البنائية في تنمية عمميات العمم 

 األساسية لدى تالمذة الصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي".      
 لمحصول عمى درجة الماجستير من كمية التربية بجامعة حمب 

ثامنة )استخداـ اليندسة( في حيث تقتصر الدراسة عمى الوحدة السابعة )القسمة عمى عدد برقـ واحد( والوحدة ال
 كتاب التمميذ مف مادة الرياضيات لمصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي.

 :مناسبًا في ىذا الدليؿ فيما يخص يرجى منكـ التكّرـ بتحكيـ ما ترونو

 مدى ارتباط أىداؼ كؿ درس بموضوع الدرس. -

 .(المتمركز حوؿ المشكمةالتعمـ ) صياغة الدروس بشكؿ يتفؽ مع استراتيجية ويتمي -

 الصحة المغوية والعممية لموضوعات الدليؿ. -

 مناسبة أسئمة التقويـ ومطابقتيا ألىداؼ الدرس. -

 إبداء أي مالحظات أو اقتراحات ترونيا مناسبة لمدليؿ. -

                                                                                        

 رة حسف تعاونكـشاك

 الباحثة                                                                                    



 دليل المعمم

 :مقدمة
،  حدى الطرائؽ الحديثة في التدريسإف اليدؼ مف إعداد دليؿ المعمـ ىو مساعدة المعمـ عمى استخداـ إ   

 التعميـ األساسيمرحمة صؼ الرابع مف والوحدة الثامنة مف كتاب الرياضيات لملسابعة دة اويتضمف ىػذا الدليؿ الوح
باستخداـ استراتيجية ويتمي )التعمـ المتمركز ة يالتػعميم تصميـ المادة تـ كما  حيث تتضمف كؿ وحدة سبعة دروس،

واد البيئة البسيطة جية بمػؿ لممعمػـ لتطبيؽ ىػذه االستراتييتيح المجا ،وبسيط مة( بأسموب مناسبوؿ المشكح
 وتييئة الفرصة لمتالميذ لربط عممية التعمـ بمواقؼ الحياة. ،  المتوافرة

والمقصود بعمميات العمـ  ي تنمية عمميات العمـ األساسية، خدمت ىذه االستراتيجية لمعرفة أثرىا فواستُ 
وتتضمف مجموعة مف ،  ت العمـمجموعة مف العمميات العقمية البسيطة التي تقع في قاعدة ىـر عمميا :األساسية

،  ) المالحظة الميارات واألنشطة التي يسعى المتعمـ مف خالليا لحؿ الميمة المطروحة أمامو وىذه العمميات ىي
 االتصاؿ(.، و استخداـ العالقات الزمانية والمكانية ،استخداـ األرقاـ ،االستنتاج، التنبؤ، التصنيؼ، القياس

التعمـ  ػ  قة التي تناولت استراتيجية ويتميالع عمى العديد مف الدراسات السابالطّ إعداد الدليؿ مف خالؿ اتـ  
 (.2010)اليعقوبي، ؛ (2008)رزؽ، ؛ ( 2008مثؿ دراسة )برغوت،  _ مةالمتمركز حوؿ المشك

حديد الخطوات واإلجراءات تعّرؼ مكونات الدليؿ وعناصره وت ادت الباحثة مػف ىذه الدراسات فيوقػد استف
 باعيا عند بناء دليؿ المعمـ وفؽ ما يمي:تّ امف  بدّ  التي ال

 مراجعة األدبيات التربوية ذات الصمة بموضوع االستراتيجية وتطبيقاتيا. _

 .قة التي تناولت استراتيجية ويتميالع عمى األدبيات والدراسات الساباالطّ  _

 :ا الدليؿ العناصر التاليةتضمف ىذوقد ، لمعمـ حسب االستراتيجية المقترحةإعداد دليؿ ا _

                         .مقدمة الدليؿ -1

 . (التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ) لمحة عف استراتيجية ويتمي  -2

 إرشادات عامة لممعمـ.                -3

 األىداؼ العامة لموحدة.           -4

 خطوات التنفيذ. -5

 



 التعمم المتمركز حول المشكمة(:) البنائية تمييو  استراتيجية 

ومصمميا ىػو جريسوف   ستراتيجية عف أفػكار البنائييف فػي تدريس الػعمـو والػرياضيات،ىػذه االر تعػبّ         
ستراتيجية فيػو يرى أف المتعمـ في ىذه اال، ف أكبر مناصري البنائية الحديثةم ( (Grayson Wheatleyويتػمي 

جاد الحموؿ ليا في مجموعات فيعمؿ مع زمالئو عمى إي شكالت تقدـ لو،مف خالؿ مصنع لو فيـ ذو معنى يُ 
فإف ىذا ر، فػي الوقػت الحاضكأسموب تدريس ػو توجد عػدة نماذج تعميمية تستخدـ المشكالت ومع أن، صغيرة

  .(Wheatley et al،1995 :3كونو يجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية) ثر فعاليةأكأنو النموذج يتػميز ب

 :استخدام استراتيجية ويتميمبررات 
  ومنيا:  التقميدية، بداًل مف الطريقةاستخداـ استراتيجية ويتمي عمى ىناؾ مجموعة مف المبررات التي تشجع       

 التقميدية.  طرائؽبقميؿ مما تعمموه في إطار ال ةذيحتفظ التالم -1

 عادة المعرفة التي يتعممونيا بطريقة صحيحة.  ةذال يستخدـ التالم -2

 .هينسوف كثيرًا مما تعممو  ةلتالمذا -3

قؼ الحياة موا ف خاللو فيات توظؼ مومكوف المعم  مشكمة يتميز في ثالثة أوجو،التعمـ المتمركز حوؿ ال -4
اءىا المعرفة السابقة ويعيد بننشط و يُ كما أن  مما يساعد عمى استردادىا وربطيا بالمعمومات السابقة، المختمفة،

 لتتوافؽ مع المعرفة الجديدة. 

  استراتيجية ويتمي: عناصر

والمجموعات المتعاونة ، Tasksأساسية ىي المياـ مراحؿ مف ثالث  ستراتيجيةاال هتكوف ىذت       
Cooperative Groups   ، والمشاركةSharing. 

 :Tasksـ الميام )المشكالت( أوالً 
طمب ريؽ مشكالت أو مياـ يُ وذلؾ عف ط مف الحياة،  اقعيو بموقؼ  ةه المرحمة يواجو التالمذىذفي        
 :(463-461: 2007)زيتوف،  ا عند تصميـ المشكمة )الميمة( ىيوىناؾ شروط يجب توافرى  إنجازىا.

 .حميا أو سيمة فتبعث الممؿ بينيـ مف تالمذةس الئ تكوف صعبة جدًا بحيث ييالأ -1

 وليا أكثر مف طريقة لمحؿ. ،عمى البحث تالمذةتطرح موقفًا حقيقيًا يحث ال -2

 .لممناقشة والحوار وتفتح المجاؿ أماميـ لطرح العديد مف األفكار واألسئمة تالمذةتتيح الفرصة لم -3



 لو (.  رح أسئمة مف النوع المسمى ) ماذا،عمى ط ةذأف تشجع التالم4-

  القديـ،ي أف يطمب منيـ أف يرسموا لوحة توضح أسموب العمارة في العيد ميمة تتمثؿ ف ةيقدـ لمتالمذ :فمثالً 
ساسية األسئمة األ وربما يسأؿ التالميذ بعض  اء اآلثار القديمة،ذلؾ سيكوف لكؿ تمميذ منظوره حوؿ كيفية بنوب

 :مثؿ

 ؟ ماذا أعرؼ عف ىذه المشكمة• 

 مة؟ ىذه المشك ما الذي أحتاجو لكي أتعامؿ مع• 

 المناسبة أو االفتراضات المقترحة؟التي أستطيع الرجوع إلييا لكي أصؿ إلى الحموؿ  ما ىي المصادر• 
ير كمما توصؿ إلى معمومات مع أنيا قد تتغ  ي ىػذه المرحمة يحتاج التمميذ لصياغة المشكمة في عبارة واضحة،وف

 جديدة.

وقد تختمؼ   ى حميا،ػعم األنشطة العممية التي يعػمؿ التالميذحوؿ المشكمة في وتكمف قوة التعمـ المتمركز         
بينما يستخدـ آخروف طرقًا قد تبدو مف وجية نظر  ؿ، حلملموصوؿ دة قف لطرؽ معجؤو فربما يم  ي الحؿ،بيـ فأسالي
  بالمقابؿ قد يستخدـ البعض طرقًا سيمة وواضحة.  معمـ غريبة،ال

  Groups :Cooperativeالمتعاونة  المجموعات ثانيًا ـ

بشكؿ طبيعي  يـيحدث التعاوف بين ،ات صغيرةوعجمإلى مالتالمذة ـ يتـ تقسيذه االستراتيجية في ضوء ى        
 فيما بينيـ. لتواصؿ والحوارمى االمجموعة، وعمى المعمـ أف يشجع التالميذ عالتي تجري داخؿ مناقشات الأثناء 

وإليجاد   اصر أىمية في الوصوؿ إلى التعمـ،وف أكثر العنيك فالعمؿ التعاوني بيف تالميذ المجموعة ربما
وىذا ، وتكويف فيـ لممشكمة اآلراء، ار و مف خالؿ تبادؿ األفك دوف بعضيـ بعضاً فيـ يساع حموؿ لممشكالت،

 وفي ىذه المرحمة يقـو المعمـ بتقديـ اإلرشاد والتوجيو. ،  وحرية التفكير ذ بتنمية الثقةالتعاوف يسمح لمتالمي

 :Sharingالمشاركة  ثالثًا ـ

مى وفيما يعرض تالميذ كؿ مجموعة حموليـ ع  احؿ التدريس بيذه االستراتيجية،مر  آخرتمثؿ ىذه المرحمة         
  موؿ.  وصواًل لتمؾ الح اليب التي استخدموىاواألس ، صؼال

وصواًل لنوع  فإنو تدور المناقشاتالؼ بيف المجموعات حوؿ تمؾ الحموؿ واألساليب،  ونظرًا الحتماؿ حدوث اخت
ؿ مف الحموؿ كمى تعميؽ فيميـ لؿ عتعم إذ أف تمؾ المناقشات،  اؽ فيما بينيـ إف كاف ذلؾ ممكناً مف االتف

          .(Wheatley ،1999 :76 ) شكالتب المستخدمة في الوصوؿ لحؿ تمؾ الماليواألس



 إرشادات عامة لممعمم:  
 ىناؾ مجموعة مف اإلرشادات يمكف اتّباعيا مف قبؿ المعمـ في أثناء التحضير لمتدريس باستراتيجية ويتمي:       

 رجى مف المعمـ أف يتكـر بتوفير بيئة صفية مناسبة لتطبيؽ دليؿ المعمـ باالستراتيجية المقترحة.يُ  -1

 ( تالميذ. 6 ػػ 4 بحيث تتكوف كؿ مجموعة مف ) تقسيـ التالميذ إلى مجموعات،  -2

 يحاوؿ المعمـ جذب انتباه التالمذة لكي يطرح الميمة المطموبة عمى المجموعات عمى شكؿ مشكمة أو سؤاؿ... -3

 يزود المعمـ التالمذة باألنشطة والوسائؿ واألدوات التي تساعدىـ عمى إنجاز العمؿ. -4

 يوضح المعمـ مياـ كؿ مجموعة مف خالؿ الشرح. -5

 يتـ إعطػاء الػوقت الكافي لممجموعات لتنفيذ األنشػطة المختمفة الػالزمة حوؿ المشكمة المطروحة. -6

 .عمـ مساعدة لممجموعات عند المزـويقدـ الم -7

 يطمب المعمـ مف المجموعات تدويف األفكار التي توصموا إلييا لمناقشتيا مع المجموعات األخرى. -8

 يو مف أفكار وحموؿ واستنباطات.تعرض كؿ مجموعة ما توصمت إل -9

 .ويتشاركوف المعمومات فيما بينيـ يتناقش التالمذة حوؿ ما توصموا إليو مف معمومات وحموؿ -10

  استراتيجية ويتمي: أثناء تنفيذدور المعمم 

 (:54: 2002يمكف تحديد دور المعمـ بما يمي )رزؽ،        

 .بيف التالميذميمة تسييؿ االتصاؿ عمى المعمـ أف يزاوؿ  -1

 .اعد عمى صنع معنى لحموؿ التالميذيس -2

استخداـ التالميذ لمختمؼ قدراتيـ ع عمى يشجالتعمـ عادًة بيف التالميذ، ويحاوؿ أثناء المناقشة يجمس الم -3
 .العقمية

حظتو مال مف خالؿ  ح الحؿ الذي توصمت إليو مجموعتو مف قبؿ المعمـ،ـ اختيار أوؿ تمميذ يوضّ تأف ي -4
 وىي تعمؿ عمى حؿ المشكمة. الدقيقة لممجموعات المختمفة

 ،يـبعضمػف الميذ ثؿ في أف يتعمـ التة يتمشاركرحمة المف مدؼ األساسي ميأف البمـ لمػتالميذ يوضح المع -5
 .الحموؿ المقدمة لممشكمة المطروحةمف خالؿ الفيـ المتبادؿ فيما بينيـ لمختمؼ  وذلؾ

د المعمـ تالمي -6 ـ تفسيراتيـ لحؿ طيو ليـ لالستعداد قبؿ تقديػمى االستفادة مف وقت االنتظار الذي يعذه عأف ُيعوِّ
 .المشكمة



 يـ حموليـ.لتقد ممف لدييـ حموؿ جديدةيتـ اختيار التالميذ اآلخريف  -7

 يكوف أحد أىداؼ المشاركة ىو مناقشة الحموؿ المختمفة والبديمة المقترحة لممشكمة مف قبؿ التالميذ. -8

 : لتدريس وحدتي الدراسة العامة األىداف
 يتـ ىنا تناوؿ مجموعة األىداؼ العامة التي يسعى دليؿ المعمـ لتحقيقيا في كؿ وحدة كما يمي:       

 األىداف العامة لموحدة السابعة:

 تتحدد أىداؼ الوحدة السابعة بما يمي:      

 اقي.والب عدد عمى عدد يجد التمميذ قسمة -1

 .القسمة. اقيب يجد التمميذ -2

  عمى عدد برقـ واحد. دًا برقميفيقسـ التمميذ عد -3

 .عمى عدد برقـ واحد اتج القسمة بثالثة أرقاـذ نيجد التممي -4

 عدد بأصفار.يجد التمميذ ناتج قسمة  -5 

 .عمى القسمةمسائؿ يحؿ التمميذ  -6

 .في حؿ المسائؿ المستخدمة ةالحؿ والخطخطوات التمميذ  يعدد -7

 يجد التمميذ المتوسط الحسابي لمجموعة مف األعداد.8- 

 .لمعرفة عوامؿ األعداد قواعد قابمية القسمةيستخدـ التمميذ  -9

  األىداف العامة لموحدة الثامنة:
 تتحدد أىداؼ الوحدة الثامنة بما يمي:       

  .يسمي التمميذ الزوايا -1

 المثمثات.التمميذ  صنؼي -2

 يحدد التمميذ األشكاؿ المتطابقة. -3

 يصنع التمميذ نموذجًا يبيف حركات اإلزاحة والقمب والتدوير. -4

 .ةالرباعياألشكاؿ ؼ التمميذ يصنّ  -5

 التمميذ خطوط التناظر. رسـي -6



 .ر القائـشو يجد التمميذ حجـ المو  -7

 .باستخداـ اإلسفنج والورؽ المقوى يصنع التمميذ بعض المجسمات -8

  والوسائل: األدوات
 مف أمثمة المواد المستخدمة في الصؼ والتي يستطيع أغمب المعمميف والتالميذ تأمينيا ما يمي:

 عينات مف الفواكو والخضار -                                   ةقطع نقدي  -

 أقالـ تمويف -                               أقالـ رصاص  -

                       ىندسية نموذجية أشكاؿ -           ورؽ مقوى و  ،كرتوف ،لوحات ممونة -

                                 إحداثيةشبكة  -                             مسطرة        -   

 صور        -                                        مقص -

        تيكية                       مكعبات بالس -                                        إسفنج -

 الدرس:عمـ الخطوات اآلتية في أثناء يتبع الم  اإلجراءات التدريسية:

 يوزع التالميذ في مجموعات. -1

 يميد لمدرس مف خالؿ إثارة التالميذ ومراجعة الخبرات السابقة. -2

ويعمؿ مع التالميذ عمى حؿ ىذا المثاؿ بشكؿ جماعي وذلؾ لتدريب التالميذ عمى كيفية  يطرح المعمـ مثاؿ -3
 الحؿ والعمؿ ضمف مجموعات.

 يجري المعمـ تقويـ مستمر لمتالميذ. -4

 يطرح المعمـ ميمة أساسية في الدرس. -5

 كؿ تمميذ بمجموعتو. ىذه الميمة،  يقـو التالميذ بحؿ -6

يندمج الصؼ ضمف مجموعة واحدة لمناقشة الخطػوات  ، ثـتوصمت إليو مجموعتو يعرض قائد كؿ مجموعة ما -7
 حؿ.الواألسػاليب المتبػعة فػي كػيفية الوصوؿ إلى 

 .اً ختامي اً يجري المعمـ تقويم -8

لكػؿ درس يبيف رس بالتفصيؿ كما تضمف عرض مخطػط وقد تضمف الدليؿ شرح اإلجراءات في كؿ د
،  كما يشتمؿ عمى مجموعة مف المياـ بشكؿ مبسط -التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة   -مػراحؿ استراتيجية ويتمي 

التي يمكف لممعمـ استخداميا في التدريس أو الصياغة عمى نمطيا،  باإلضافة إلى مجموعة مف التدريبات في 
 نياية كؿ درس،  حيث يقـو التالميذ بحميا كواجب بيتي.



متـز بالمياـ والتدريبات الموجودة في كؿ مخطط،  فقد يكتشؼ المعمـ وتجدر اإلشارة إلى أف المعمـ غير م
 .أثناء التدريسمياـ أثناء الدرس بعض األفكار المطروحة مف التالميذ والتي تصمح ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
  

الدرس 

 األول

 الخبرات السابقة ذات الصلة بالدرس.ـ مراجعة 

 .   البسٌطةء بعض العملٌات الحسابٌة ـ إجرا

 ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ تتعلق بالمواقف

 التً ٌستخدم فٌها التالمٌذ بعض هذه العملٌات.

 

  

 ـ باقً القسمة هو دائماً أصغر ...............................................................

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 إلٌها ؟الرجوع 

 ـ ما األفكار المقترحة ؟

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة. 

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حل 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب  

والوسائل والحلول 

 المستخدمة ؟
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تلمٌذ بالتساوي.  فعلى كم قلم ٌحصل كل تلمٌذ  17إذا أردنا توزٌع األقالم التالٌة على تالمٌذ صفك البالغ عددهم 

 وكم قلم ٌبقى خارجاً ؟ 

 
 

 
 

    

   

 .                                    ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات

 .المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهمه ـ وج

 عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة  ـ راقـب

 .ساعدة عند الحاجةم المٌقدتالمطلوبة و  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف عملٌة القسمة



 استكشاف عممية القسمة                                            الدرس األول        إجراءات  

 التقويـ األدوات اإلجراءات التدريسية             الزمف األىداؼ السموكية

 
يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يستخدـ قطع   ػ

 األساس عشرة.
 
 
 
 
 

يحدد عناصر ػ  
 .القسمة عممية
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ـ المعمـ الصؼ إلى مجموعات متعاونة يقسّ  ػ

ويحثيـ عمى العمؿ سويًة مف أجؿ حؿ المسائؿ 
دوار إلى ضرورة تبادؿ األ التالميذ وينبو ،والمياـ

كما أف  ،رخمجموعة مف درس آلداخؿ كؿ 
أعضاء المجموعات سيبقوف ذاتيـ طواؿ فترة 

 التجربة.
يراجع المعمـ الخبرات السابقة لمتالميذ المتعمقة  ػ

مة الجمع والطرح والضرب والقس ةبالعمميات األربع
 ػػ عشرات حاد آ)  وكذلؾ مراجعة منازؿ األعداد

 .ػ ألوؼ(مئات 
ثارة التالميذ  يقـو المعمـ بالتمييد لمدرس ػ وا 

وتشويقيـ عف طريؽ طرح مجموعة مف األسئمة 
 مثؿ:
 مف يعدد العمميات الحسابية؟*
 ما ىي العممية الحسابية المفضمة لديؾ؟*
 أوجد ناتج ما يمي:*
1 )3× 2          =2 )8  +4 = 
عمى السبورة ويطرح مجموعة  مثاالً المعمـ  كتبػ ي

 مف األسئمة عمى التالميذ:
31                                2 

 مف أي منزلة نبدأ بعممية القسمة؟*
( 3( فيكوف الناتج )2ما العدد الذي نضربو بػ ) *

 أو أقؿ؟ 
يتابع المعمـ طرح األسئمة عمى التالميذ حتى 

 
 
 
 
 
 
 

قطع 
 نقدية
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استخدـ قطع  ػ

 األساس عشرة

 في إيجاد ناتج 

3× 2=  
 

 

د عناصر دح ػ

 .عممية القسمة
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 يتوصموا إلى باقي عممية القسمة.
 

         1         

 استخدمت عشرتيف              2      31      
   _    2                      

 بقيت عشرة واحدة                   1        
            

        1        

      31   2                 

      _2                      
  (1) نزؿ وحدة واحدةأ             11     
 

 وحدات في كؿ مجموعة 5            15       
      31   2             

   _  2                      
     11                      

 وحدات         10استخدمت                    10_   
( 1) حدةابقيت وحدة و                    1    

 وبالتالي:              
 1والباقي  15=2÷31

 نشاط:
،  ( ل.س75) المالمن لدينا المبمغ التالي  ـ

 مجموعةأعضاء كل  وسوف نوزعو عمى
من ىذا  فردنصيب كل فما ىو  ، بالتساوي

 ؟المبمغ
إيجاد نصيب كؿ ػ تقـو كؿ مجموعة مف التالميذ  ب

ويكوف دور المعمـ في ىذه   ،عضو مف أعضائيا
لمجموعات عف طريؽ از يحفتو و يوجىو ت األثناء

 :إضافة  بعض اإلثارة إلى الميمة
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 وف ىي األسرع واألكثر *لنرى أي مجموعة ستك

مساعدة أعضاءىا في الوصوؿ إلى  فيتعاونًا 
 الحؿ الصحيح.
 ؟ستفعؿ كؿ مجموعة بيذا المبمغ *في رأيكـ: ماذا

يترؾ المعمـ لكؿ مجموعة الوقت الكافي لموصوؿ  ػ
 إلى الحؿ.

مف حؿ الميمة بعد انتياء جميع المجموعات  ػ
بعرض الحموؿ التي  اتمجموعال ويقـو ممثم
والوسائؿ التي التالميذ  إلييا مجموعات توصمت

ثـ تتناقش المجموعات في كيفية ، استخدموىا
 الوصوؿ إلى الحؿ.

 يطرح المعمـ بعض التدريبات عمى التالميذ.    ػ
المجموعات المتعاونة يعمؿ التالميذ مف خالؿ ػ 

 عمى حؿ ىذه التدريبات. 
التي توصمت ثـ تعرض كؿ مجموعة الحموؿ  ػ

واإلجابات مع  واألفكار اآلراءفي إلييا ويتشاركوف 
 باقي المجموعات.

 النيائي: تقويـالالمعمـ  جريي ػ
 ػ مف أيف نبدأ بعممية القسمة؟

 ػ ما العالقة بيف باقي القسمة والمقسـو عميو؟
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

الدرس 

 الثانً

 ـ مراجعة الخبرات السابقة  المتعلقة بمنازل األعداد.

 ـ القٌام بمجموعة من عملٌات الجمع والطرح.   

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

 

 ـ أوجد ناتج ما ٌلً: 1 

                                       56   5                  75      4        

 ـ ثم تحقق من صحة إجابتك.   

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة ؟ ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ما توصلت إلٌه المجموعة. ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب  

والوسائل و الحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 ( كٌساً من السكر ٌومٌاً وٌقوم بتوزٌعها 77ٌنتج معمل السكر )

 
 ( قرى،  ما عدد األكٌاس التً تحصل علٌها كل  6على )

 
 قرٌة؟

  

 

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 ـ وجه أفراد المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم. 

 المهمــةلمـجمـوعات أثنـاء أداء ـ راقـب عمــل ا

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 قسمة عدد برقمٌن



 قسمة عدد برقمين                                                                              الثانيالدرس  إجراءات

 التقويـ        األدوات اإلجراءات التدريسية الزمف األىداؼ السموكية

 

يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 

كيفية البدء  ذكري ػ

 بعممية القسمة.

 

 

 

 

 

 

 قسمة  ناتج جدي ػ 

80       4  
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 د 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  د 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػ يراجع التالميذ الدرس السابؽ.

يحث المعمـ التالميذ عمى المشاركة في الدرس  ػ

 حيث يطرح المعمـ عمى التالميذ المثاؿ التالي:

صفوؼ مف شجر  4 ةعا أراد محمد زر  المثال:

كـ عدد األشجار  ، شجرة 76وقد اشترى   التفاح،

 زرع في كؿ صؼ؟التي تُ 

التالميذ في  العممية التي تساعدينبو المعمـ إلى ػ 

 :العمؿ

 ما عدد األشجار المطموب زراعتيا؟*

 ما عدد الصفوؼ؟*

 كيؼ نستطيع إيجاد عدد األشجار في كؿ صؼ؟*

يعمؿ التالميذ في مجموعاتيـ وفؽ الخطوات ػ 

 اآلتية :

في ىذه الخطوة يقـو التالميذ  الخطوة األولى:

القسمة  بعممية تقدير تساعدىـ عمى إجراء عممية

)أي يتوقع التالميذ الحؿ اعتمادًا عمى خبراتيـ 

السابقة( ثـ يعمؿ التالميذ بشكؿ منطقي عمى 

 إيجاد اإلجابة.        

                          

 

 
 
 
 
 
 

 السبورة

 

 

 

 

كيفية  اذكرػ 

بعممية  البدء

 القسمة.

  

 

   

 

 

 قسمة  ناتج جد ػ

80       4  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77   6 ػ يقسـ 
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                                   80    4  

 اقسـ العشرات           الخطوة الثانية:

                                1        

    4  76            4=1×4اضرب    
   4   _           3=  4-7اطرح   
                                 3 

      أنزؿ اآلحاد واقسـ الخطوة الثالثة:
                                        19 

 4    76                    36=4×9اضرب 
           4_                    0=36 -36اطرح 
   36                         4> 0 الحظ

                 36 -       المقسـو عميو > باقي القسمة
                                      0 

يستطيع التالميذ التحقؽ مف عممية  مالحظة:

  :القسمة عف طريؽ

.+ المقسـو عميو(× ناتج القسمة)  الباقي = المقسـو

19 ) × 4 + )  0 =76 

بعد ىذا المثاؿ: يجيب التالميذ عمى التعبير  ػ

 الشفوي.

  نشاط:

من السكر يوميًا  اً كيس (77)ينتج معمل السكر 

ما عدد ف  ،قرى (6)ويقوم بتوزيعيا عمى 

 ؟تحصل عمييا كل قرية األكياس التي

تقـو كؿ مجموعة بتحديد المفردات األساسية في ػ 

 ،  تساعدىـ عمى إجراء عممية القسمةالمسألة التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77  6قسـ  ػ
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 التالميذ ضمف مجموعاتيـ لإلجابة يعمؿحيث 

 ىذا السؤاؿ.عمى 

مف أجؿ يعطي المعمـ الوقت الكافي لمتالميذ  ػ

يعرض قائد كؿ مساعدة بعضيـ البعض،  ثـ 

 الذي تـ االتفاؽ عميو مع أعضاء مجموعة الحؿ

 مجموعتو.

ساليب األالصؼ كمجموعة واحدة في  يتناقشػ 

 دوربينما يقتصر ،  والحموؿ التي توصموا إلييا

المعمـ عمى تفقد عمؿ المجموعات والتأكد مف 

 مشاركة كافة أعضاء المجموعة.

 :يجري المعمـ التقويـ النيائي ػ

 ػ أجر عمميات القسمة التالية:

    3 39          9  72         2  65   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرس 

 الثالث

 .المتعلقة بمنازل األعداد ـ مراجعة الخبرات السابقة

ً ذهنٌوعة من عملٌات الجمع والطرح ـ القٌام بمجم  .   ا

 ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ.

 ـ أجر عملٌتً القسمة التالٌتٌن:1 

 

                 312    2                            528     4 

. 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة؟  ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة.

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب  

والوسائل و الحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  2مج 5مج  4مج  3مج  1مج 

 

 ( كغ،  قام صاحب الحقل ببٌع اإلنتاج على أربع دفعات بالتساوي.  984بلغ إنتاج حقول الزٌتون )

 فكم ٌبٌع فً كل دفعة.

   

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 ـ وجه أفراد المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم. 

 أثنـاء أداء المهمــةلمـجمـوعات ـ راقـب عمــل ا

 .لوبة وقدم المساعدة عند الحاجةالمط  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 أرقام 3إٌجاد ناتج قسمة  بـ



 أرقام 3إيجاد ناتج قسمة بـ                                   الدرس الثالث                  إجراءات

 التقويـ      األدوات اإلجراءات التدريسية الزمف األىداؼ السموكية

 

يتوقع مف التمميذ 

في نياية الدرس 

 أف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد يقسـ ػ 

896. 
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 د10
 
 
 
 
 
 
 
 

 

) قسمة التالميذ الدرس السابؽالمعمـ مع يراجع  -

 :عدد برقميف(

26÷ 2=          18 ÷3= 

درسنا اليـو ىو درس  فَ إ: الحالي ويميد لمدرس

ممتع وىو تكممة لما أخذناه في الدرس السابؽ وال 

ؿ ضيؼ جديد يختمؼ عنو سوى أننا سوؼ نستقب

،عمى  مف يعرؼ ما اسمو ...؟     عػائمة المقسـو

 نو )المئات(.إ

وضح يقـو المعمـ بمشاركة التالميذ بحؿ مثاؿ ي ػ

أرقاـ حيث يطرح  3ػكيفية إيجاد ناتج قسمة عدد ب

 عمييـ المثاؿ الموجود في الكتاب:

قرصًا مف الحموى  (896)" أنتج المخبز مثال:

   أقرص. (8)د توضيبيا في عمب تستوعب ويري

 ما عدد العمب التي يحتاج إلييا المخبز؟

المجاؿ لبياف الخطوات التي  يترؾ المعمـ لمتالميذ ػ

 باعيا لموصوؿ لمحؿ كالتي: تّ ايتـ 

ميذ كيفية البدء بعممية يقدر التال الخطوة األولى:

 القسمة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب
 
 
 
 
 

عمب 
 كرتونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد القسـ  ػ

896. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

حدد العالقة بيف ي ػ

باقي و  المقسـو

 القسمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يقسـ التالميذ الخطوة الثانية:

                        1                              المئات.

                                                    8   896                  8=8×1اضرب 

 8   _                 0= 8-8 اطرح

                                     0 

                              أنزؿ العشرات واقسـ الخطوة الثالثة:

                                   11                          8=8×1اضرب 

 8    896                       1= 8-9 اطرح

 8      _                         8>1  قارف

                       09            المقسـو عميو > باقي القسمة  

                                    _ 8   

1                                         

  قسـ  انزؿ اآلحاد و أ الخطوة الرابعة:

                             16=8×2اضرب

 112                    0=16-16اطرح 

                             8  896                                                          

0                                      _8 

                                       0 9  

                                   -  8  

                                     16 

   16 -                       8>0 الحظ

 

 

 

 

 

 

حدد العالقة        ي ػ 

 بيف المقسـو

 القسمة.باقي و 
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                                          0          المقسـو عميو > باقي القسمة

 يتحقؽ التالميذ مف الجواب عف طريؽ:

 112وبالتي يحتاج المخبز إلى  896=8×112

 .عمبة لوضع األقراص المنتجة

يجب أف يحرص المعمـ عمى إجراء  مالحظة:

التقويـ بشكؿ مستمر،  وىنا يمكف أف يكوف التقويـ 

 .الشفويالتعبير ة ناقشجماعيًا مف خالؿ م

 نشاط:

قام  ،كغ (984)نتاج حقول الزيتون إبمغ  ــ

صاحب الحقل ببيع اإلنتاج عمى أربع دفعات 

 فكم يبيع في كل دفعة ؟  بالتساوي.

تقـو كؿ مجموعة بتحديد المفردات األساسية في ػ 

  المسألة التي تساعدىـ عمى إجراء عممية القسمة.

لمناقشة ما  الصؼ كمجموعة واحدةيندمج تالميذ ػ 

جراءات حيث يعرض  ، استخدموه مف وسائؿ وا 

قائد كؿ مجموعة الحموؿ التي توصمت إلييا 

،  ثـ يتـ التأكيد عمى الجواب الصحيح مجموعتو

 مف قبؿ المعمـ.

 :يجري المعمـ التقويـ الختاميػ 

 ػ أجر عممية القسمة التالية:

 487 3       6  367           2  532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 ل.س لثالث من الجمعٌات الخٌرٌة، وتبرع بمبلغ  450)تبرع مازن  فً الشهر الماضً بمبلغ قدره )

لكل الجمعٌات.  فكم هو المبلغ الذي حصلت علٌه كل جمعٌة فً كل من ( ل.س فً هذا الـشهر 45)

 الشهر الماضً والشهر الحالً.

 ــ اكتب موضوعاً من ستة أسطر تكّلم فٌه عن إحدى الجمعٌات الخٌرٌة فً منطقتك.

الدرس 

 الرابع

ـ مراجعة الخبرات السابقة التً تتعلق بمفهوم 

 العدد صفر.

 .التالمٌذ ـ طرح عدة أسئلة على

 .   قشة التالمٌذ فً مفهوم العدد صفرـ منا

 

 ـ أجر عملٌات القسمة  التالٌة:1  

       80    4                      414   4                   253     5  

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 ـ ما األفكار المقترحة ؟

 المجموعات.ـ دمج 

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة.

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب  

والوسائل والحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 ـ وجه أفراد المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم. 

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 أصفار فً ناتج القسمة



 أصفار في ناتج القسمة                                                             الدرس الرابع                      إجراءات  

 
 األىداؼ السموكية

 التقويـ      األدوات اإلجراءات التدريسية الزمف

 
يتوقع مف التمميذ 

في نياية الدرس 

 أف:

 

 

 

 

 

 

 

 

خواص يستخدـ   ػ

 في الصفر

 القسمة.
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 ػ يراجع التالميذ الدرس السابؽ.

المعمـ التالمػيذ لمػدرس وينبييػـ إلى أنيػـ  ئييي ػ

سيستخدموف ضيؼ جديد في عممية القسمة وىو 

 الصفر:

 (؟1*ما العدد الذي يسبؽ العدد )

 *مف يستطيع أف يبيف الفرؽ بيف قيمة المبمغ

 ؿ.س؟ (10ؿ.س والمبمغ ) (100)

 :ف قبيؿيطرح المعمـ مجموعة مف األسئمة م ػ

 مف يحب الفريز؟ ػ

 د بعض أنواع األشجار المثمرة؟مف يعد ػ

تعالوا لنتعرؼ عمى عدد األشجار التي زرعيا  

 :أحمد في المثاؿ التالي زميمكـ

لفريز في نبتة مف ا 824زرع أحمد  " مثال:

 ".بستانو في ثمانية صفوؼ

   ػ كـ نبتة زرع في كؿ صؼ؟ 

 ما العممية التي نجرييا حتى نجد الجواب؟

أيف تبدأ بعممية ر لتعرؼ قدّ  الخطوة األولى:

 ة.                 القسم

 

 
 
 
 
 
 
 

مبمغ 
 نقدي
 
 
 
 
 
 
 
 

حديقة 
 المدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواص استخدـ  ػ

في  الصفر

 القسمة.

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدد العالقة بيفػ 

 القسمة باقي

 عميو. المقسـوو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 5
 

 800يقرب إلى أقرب مئة وىي  824

    100 ر :    فكّ 
         800    8 

 يقسـ التالميذ المئات الخطوة الثانية:
                                 1                         8=8×1اضرب 
 8   824                              0=8-8اطرح 
 8  -                               8>0   الحظ

                                 0     المقسـو عميو > باقي القسمة

 نزؿ العشرات واقسـأطوة الثالثة: الخ
                                       10                                   

                                     824  8 

                                         -    8 
                                       02 

   0   -                      8 > 2الحظ 
 2            المقسـو عميو > باقي القسمة

  نزؿ اآلحاد واقسـأخطوة الرابعة: ال
                                      103 

                                      824   8 
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 قارف ناتج القسمة بالعدد الذي قدرتو.
 رح المعمـ بعض األسئمة ليتحقؽ مفيط ػ

 لمحؿ:استيعاب التالميذ 

 *مف أي منزلة بدأت بعممية التقسيـ؟

 مف صحة الحؿ؟*كيؼ نتحقؽ 

 
 
 

 السبورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 يحدد العالقة بيف ػ

 القسمة باقي

 عميو. المقسـوو 
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 نشاط:

ع مازن في الشير الماضي بمبمغ قدره تبر  ـ 

  ات الخيرية،يل.س لثالث من الجمع 450))

   ل.س في ىذا الشير. (45)ع بمبمغ  وتبر  

فكم ىو المبمغ الذي حصمت عميو كل جمعية 

 في كل من الشير الماضي والشير الحالي. 

اكتب موضوعًا من ستة أسطر تكمم فيو عن  ـ

 الجمعيات الخيرية في منطقتك. فوائد إحدى

تقـو كؿ مجموعة بتحديد المفردات األساسية في 

 المسألة التي تساعدىـ عمى إجراء عممية القسمة.

تتناقش المجموعات في الحؿ الذي توصمت إليو 

،  كما تقـو التفاؽ عمى الحؿ الصحيح إذا أمكفل

مجموعة بالحديث عف إحدى الجمعيات كؿ 

 الخيرية وما تقدمو مف خدمات.

: عف طريؽ حؿ يجري المعمـ التقويـ الختامي

 بعض التماريف عمى عممية القسمة:

4  210                      3  926 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة ؟ فكارما األـ 

الدرس 

 الخامس

 ـ مراجعة الخبرات السابقة المتعلقة بأفكار التالمٌذ 

 حل المسائل.حول طرائق 

 ـ ٌقدر التالمٌذ ناتج قسمة بعض األعداد.   

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

 

( حبات من القرٌدس إلى كل صحن.        4ـ عند تقدٌم أحد أنواع الحساء ٌضاف عادةً ) 

 ( حبة قرٌدس نرٌد أن نضٌفها إلى صحون الحساء. 130فً مطبخ )

 تقدٌمها؟ ما عدد صحون الحساء التً ٌمكن ( أ)

إذا أضفنا حبات القرٌدس إلى صحون الحساء  حسب الطرٌقة  التً وصفناها،  ( ب)

ًْ من حبات القرٌدس؟  فهل ٌبقى ش

 .ـ دمج المجموعات

 .وعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعةـ ٌقوم ممثل كل مجم

إلى حلول  ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول

 .ونقاط اتفاق إذا أمكن

ما األسالٌب    ـ

والوسائل و الحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 

( سم. ما طول الجزء المتبقً من الكعكة 3( سم  ترٌد تقسٌمها إلى قطع طول الواحدة منها )17لدٌك كعكة طولها) 

 بعد تقسٌمها؟

 لتحضٌر أحد أنواع الحلوى التً تحبها؟ـ اكتب فً خمسة أسطر وصفة 

  

 

   

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 ـ وجه أفراد المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم. 

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت 
عا
جمو

م
متعاونة

 

 

 تحلٌل المسائل اللفظٌة وتفسٌرها



 وتفسيرىا تحميل المسائل المفظية                                   الدرس الخامس         إجراءات

 
 الزمف األىداؼ السموكية

 
 األدوات اإلجراءات التدريسية

 
 التقويـ

 

يتوقع مف التمميذ 

نياية الدرس في 

 أف:

 

 

 

 

 المسألةيحمؿ  ػ

إلى مفرداتو 

 .األساسية

 

 

 

 

باقي يقارف  ػ 

القسمة مع 

  المقسـو عميو.
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 د10
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 5
 
 
 
 
 
 

 

الدرس السابؽ عف طريؽ  هتالميذالمعمـ مع يراجع ػ 

 :تماريف القسمة التي تتضمف باقيض حؿ بع

622  ÷5 = 

ػ يطمب المعمـ مف التالميذ ذكر بعض األعداد التي 

يجاد ناتج قسمتي يمكنيـ  ا.التفكير فييا وا 

 :عمى السبورة التاليةػ يكتب المعمـ المسألة 

فنجاناف كبيراف يمألف صحنًا واحدًا مف  مسألة:

( فنجانًا،  45الحساء،  إذا كاف في القدر كمية )

فكـ صحنًا مف الحساء نستطيع أف نأخذ مف القدر؟ 

وىؿ نستطيع تعديؿ الكميات بحيث ال يبقى شيء 

 في القدر؟ 

ثـ يطمب منيـ أف يتوقعوا ما إذا كاف سيبقى باقي  

 أـ ال.

يقـو التالميذ بحؿ المسألة عمى مجموعات وفؽ  ػ

 توجييات المعمـ.

مف أجؿ الوصوؿ يتناقش التالميذ في حؿ المسألة  ػ

 إلى الحؿ.

 ػ يكتب المعمـ مجموعة مف األرقاـ عمى السبورة 

 

 السبورة

 

 

 

 

 

 

 

 المسألةحمؿ  ػ

إلى مفرداتو 

 .األساسية

 

 

 

 

 

باقي قارف ػ  

القسمة مع 

 المقسـو عميو.

 



 

 

 

 

 
 

ػ يحؿ مسألة عمى 
 القسمة مع باقي.
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 .وّقع ناتج القسمة ذىنياً ويطمب مف التالميذ ت

  نشاط:

سـم تريـد تقسـيميا إلـى  (17)"لـديـك كعـكة طـولـيـا 

مـا طـول الجـزء  سم.(  (3 قطع طول الواحدة منيا

 المتبقي مـن الكعـكة بعد تقسيميا؟ 

اكتب في خمسة أسطر وصفة لتحضير أحد ـ 

 أنواع الحلوى التي تحبها؟
مجمػوعات التالمػيذ  تقػـو كػؿ مجػموعة مػف ػ

 تنفيذ النشاط.بمحاولػة 

يوجو المعمـ عمؿ المجموعات ويتأكد مف التفاعؿ ػ 

 المجموعة. بيف أعضاء

ػر دة ويػعبّ يجمػع المعػمـ الصػؼ كػمجموعػة واحػ ػ

مف  تو مجموعتوعما تناول قػائػد كػؿ مجموعة

حموؿ ثـ ليب وطرائؽ وما توصموا إليو مف أسا

 :يجري المعمـ التقويـ النيائي

ػ يريد أب توزيع أرضو إلى أربعة أقساـ؟ فكـ تبمغ 

مساحة كؿ قسـ إذا عممت أف مساحة األرض 

 ؟2سـ 36الكمية 

 

 

 

ػ يحؿ مسألة 

عمى القسمة مع 

 باقي.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

الدرس 

 السادس

  5مج 1مج 

 مراجعة الخبرات السابقة.  ـ

  موعة من الصور لبعض الحٌوانات. ـ عرض مج

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

 (. 5هو ) 6و 2و 7 و 4و 3و  8 ـ إن المتوسط الحسابً لمجموعة األعداد: 1 

 (.5سّم عددٌن نستطٌع أن نضٌفهما إلى تلك المجموعة لٌبقى المتوسط الحسابً )

. جد 80و 40و  60و 50أربعة من تلك األعداد هً  60ـ المتوسط الحسابً لخمسة أعداد هو 2 

 العدد الخامس. 

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 ؟الرجوع إلٌها 

 ـ ما األفكار المقترحة؟ ؟

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة. 

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب 

والوسائل و الحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

 4مج  3مج  2مج 

 

 لدٌك مجموعة من دمى األحصنة،  استخدم المٌزان إلٌجاد 

 الوزن الوسطً لكتل هذه األلعاب.

                                                          

                                                                           

                                                  

 

 

 

   

 .                                    ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات

 .للجلوس فً مواجهة بعضهمه المجموعة ـ وج

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .الحاجةمطلوبة وقدم المساعدة عند ال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف المتوسط الحسابً



 استكشاف المتوسط الحسابي                                                                س السادس              الدر إجراءات     

 
 األىداؼ السموكية

 التقويـ    األدوات اإلجراءات التدريسية               الزمف

 
يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 
 
 
 
 

 

قاعدة  يكتب ػ

 المتوسط الحسابي. 
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 د10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يراجع المعمـ الخبرات السابقة لمتالميذ عف المدى  ػ 

 .والوسيط

مكتوب عمييا مجموعة مف ممونة، ع بطاقات وز ي ػ

 = 2+ 5=                 3+ 7: األعداد

 يقـو التالميذ بإيجاد ناتج جمعيا.

 يسأؿ المعمـ التالميذ بعض األسئمة مثؿ: ػ

 مف منكـ يذىب برفقة أىمو إلى السوؽ؟* 

 يستطيع ذكر بعض أسعار ىذه الخضار؟مف *

 كتبي لمسوؽ  التالميذ زيارة أحد االعتماد عمىػ ب

 المعمـ أسعار بعض المواد عمى السبورة مثؿ:

 ؿ.س لمكغ الواحد 50البندورة                     

 ؿ.س لمكغ الواحد 60البطاطا                    

 حدؿ.س لمكغ الوا 55الخيار                   
 مف األسئمة:مجموعة  المعمـ  سأؿي ػ
 ما عدد المواد التي اشترتيا أـ زميمكـ؟*

 ما المبمغ الذي تـ إنفاقو لشراء تمؾ المواد؟*

 ػ يسأؿ المعمـ عف السعر الوسط باعتقادىـ.

عمى  مونياقسيثـ  التالميذ أسعار الموادجمع ػ ي

 
 
 

 السبورة
 
 
 
 
 
 
 

خضار 
 وفواكو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

قاعدة  اكتب ػ

المتوسط 

 الحسابي. 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

المتوسط  جدي ػ

 الحسابي.
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 .ىاعدد
تتوصؿ كؿ مجموعة عف طريؽ ىذه العممية إلى ما  ػ

 يسمى بالمتوسط الحسابي أو المعدؿ.
سوف نتعاون مع زمالءنا في المجموعة  نشاط:

لنحصل عمى عدد من أوراق األشجار الموجودة في 

حديقة المدرسة،  ثم نستخرج الطول الوسطي ليذه 

 األوراق.

 
مجموعاتيـ مف أجؿ حؿ يعمؿ التالميذ ضمف 

حيث يقيس   الميمة المطروحة مف قبؿ المعمـ،

وراؽ باستخداـ بعض الوسائؿ التالميذ أطواؿ األ

ثـ تكتب كؿ مجموعة القياسات التي كالمسطرة،  

 توصمت إلييا.

يعطي المعمـ الوقت الكافي لمتالميذ لتقديـ آرائيـ  ػ

وأفكارىـ ويتناقشوف مع زمالءىـ حوؿ األساليب 

 .لحموؿ التي توصموا إليياوا

 :يجري المعمـ التقويـ الختامي ػ

 ػ عّرؼ المتوسط الحسابي.                          

 ؟21)، 23،43،55ػ  ما المتوسط الحسابي لألعداد)

 
 
 
 
 
 
 

أوراؽ 
 أشجار 

 
 مسطرة 

 
 

 
 
 
 
 
المتوسط ما ػ

 الحسابي
لألعداد 
 التالية:

6)،7،4،9) 



 

 

 

 

 

 

 

  

الدرس 

 السابع

 ـ مراجعة الخبرات السابقة عن عملٌة القسمة.

 ـ  ٌقدر التالمٌذ ناتج قسمة بعض األعداد.  

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

  

 (.3ـ اذكر عدد زوجٌاً وٌقبل القسمة على ) 1

 (.9ـ اذكر عدد فردٌاً وٌقبل القسمة على ) 2

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة ؟ ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة.

 المجموعات من أجل الوصول إلى حلول  ـ إدارة النقاش بٌن

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب  

والوسائل و والحلول 

 المستخدمة؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 ـ انسخ الجدول التالً وأكمله:

 العدد         
 العامل 

10     

 
15 36 42 60 85 100 

     3        
     5        

     6        

     9         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

   

 .                                    ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات

 .المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهمه ـ وج

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .المساعدة عند الحاجةمطلوبة وقدم ال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف قابلٌة القسمة



 استكشاف قابمية القسمة                                                           الدرس السابع             إجراءات

 
 األىداؼ السموكية

 
 التقويـ       األدوات اإلجراءات التدريسية الزمف

 
يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 

ػ يعّرؼ العدد 
 الزوجي.

 

العدد يعّرؼ ػ 

 الفردي.

 
إلى  يتعّرؼ ػ

 .عددعوامؿ 
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 د 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :ما يمي يوجد التالميذ ناتج ػ 

      2 × 4  =8                

 وبعد ذلؾ يسأؿ المعمـ بعض األسئمة مثؿ: 

 ؟4و2 يقبؿ القسمة عمى العدداف   8ىؿ العدد ػ

ػ متى نقوؿ عف عدد ما أنو قابؿ لمقسمة عمى 

 عدد أخر؟

 مف يذكر بعض األعداد الفردية؟ ػ

 مف يذكر بعض األعداد الزوجية؟ ػ

يتناقش التالميذ مع المعمـ في اإلجابات  ػ

ويتوصؿ التالميذ إلى مفيـو العدد الزوجي والعدد 

الفردي كما يساعدىـ المعمـ عمى تحديد متى 

 يسمى العدد قابؿ لمقسمة عمى عدد أخر.

 المعمـ الجدوؿ التالي عمى السبورة: رسـي ػ

دد الع 

 عامؿال
10 12 15 25 30 75 100 

2        

3        

5        

 

 السبورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
العدد  عّرؼ ػ

 .الزوجي

 

العدد عّرؼ ػ 

 .الفردي

إلى  يتعّرؼ ػ
 .عددعوامؿ 
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ذا كاف العدد قاباًل لمقسمة إ (نعـ)ميذ يكتب التم ػ

 .عمى العامؿ

ذا لـ يكف العدد قاباًل لمقسمة إ (ال)ميذ يكتب التم ػ

 عمى العامؿ.

يوجو المعمـ التالميذ ويساعدىـ عمى إكماؿ  ػ

 الجدوؿ.

بعد تعبئة الجدوؿ يسأؿ المعمـ بعض األسئمة 

 لمتالميذ:

 قاباًل القسمة عمى عدد أخر؟متى يكوف العدد *

 ؟5متى يقبؿ العدد القسمة عمى *

 ؟ 2متى يقبؿ العدد القسمة عمى *

المعمـ إلى قواعد يتوصؿ التالميذ بمساعدة  ػ

 قابمية القسمة.

يتناقش التالميذ في فقرة التعبير الشفوي ضمف  ػ

 مجموعاتيـ.

 نشاط:

بعض المجسمات األسفنجية التي تمثل  ـ لدينا
مجموعة من األعداد، سوف تعمل كل مجموعة 
عمى تشكيل عائمة تتألف من العوامل واألعداد 

القواعد التي ذكر التي تقبل القسمة عمييا، مع 
 .بناء ىذه العائمة فييا استخدمتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجسمات 
 أسفنجية

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د10

ػيحث المعمػـ التالميذ عمى العمؿ ضمػف 
 مجمػوعاتيـ التعػاونػية

  جميع أعضاء المجموعة لكيػفيةـ في وضرورة
 

 بناء ىذه العائمة.
 لمعائمةيائي ػ يعرض قائد كؿ مجموعة الشكؿ الن

اء المجموعة عمى ضذي تـ االتفاؽ عميو مع أعال
ثـ يجتمع الصؼ كمجموعة واحدة  بقية الصؼ،

لمناقشة الميمة المطروحة عمييـ، وقواعد قابمية 
مؿ المعمـ ع بينما يػقتصرالقسمة المستخدمة، 

مف مشاركة  تأكدعمى تفقد عمؿ المجموعات وال
 . كافة أعضاء المجموعة

 :يجري المعمـ التقويـ النيائيػ 
 ، ولماذا؟3)القسمة عمى ) 46ػ ىؿ يقبؿ العدد 
   (، ولماذا؟5القسمة عمى )  10ػ ىؿ يقبؿ العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

الدرس 

 األول

 ـ مراجعة الخبرات السابقة.

 الصف.   ـ شد انتباه التالمٌذ لألشكال المثلثة فً 

 ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ.

 

  

 سم. ما طول 3سم وطول األخر 2 ـ ضلعان من مثلث متساوي الساقٌن طول الواحد  1

 الضلع الثالث؟ اذكر كل اإلجابات الممكنة،  ثم قم برسمه.

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ستطٌع ـ ما المصادر التً ن

 الرجوع إلٌها ؟

 ؟المقترحة  ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ما توصلت إلٌه المجموعة. ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب 

والوسائل والحلول 

 المستخدمة ؟
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 لدٌنا مجموعة من األشكال المثلثة التالٌة:    

 ـ حدد نوع كل المثلثات بالنسبة ألضالعها.                                                        1    

 ـ اذكر خصائص كل نوع.2    
 

                        

 
 

              

                       
                
         

 

   

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 ه المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم.ـ وج

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف المثلثات  والزواٌا



 استكشاف المثمثات والزوايا                                                                     الدرس األول            إجراءات

 
 الزمف األىداؼ السموكية 

 
 األدوات اإلجراءات التدريسية

 
 التقويـ

 
 

التمميذ  يتوقع مف
في نياية الدرس 

 أف:
 
 
 
 .زاوية ما رسـي ػ
 
 
 
 
 عدد أنواعي ػ

 الزوايا.
 
 
 
 
 
 
 
 
أنواع  صنؼي ػ

بالنسبة المثمثات 
 .ألضالعيا
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طرح ػ يراجع المعمـ المعمومات السابقة لمتالميذ وي

 عمييـ مجموعة مف األسئمة مثؿ:  

 مف يعدد بعض األشكاؿ اليندسية؟* 

 ؟الزوايا يستطيع أف يرسـ أحد أنواع *مف 

حديد الزوايا ف التالميذ تثـ يطمب المعمـ م ػ

 ،  ويسأؿ بعض األسئمة مثؿ:الموجودة في الصؼ

 كـ ضمع لمزاوية؟*

 ىؿ جميع الزوايا متشابية؟*

يذ حيث يتوصؿ بات التالمػ يستمع المعمـ إلى إجا

 ،  ويتـ تصنيؼ الزوايا:إلى تعريؼ الزاوية التالميذ

 )زاوية قائمة،  زاوية حادة،  زاوية منفرجة(. 

 عمى السبورة: مثمثاتالف المعمـ مجموعة م رسـػ ي

 

 

 ويسأؿ مجموعة مف األسئمة:  ػ

 ىؿ تتطابؽ المثمثات السابقة؟*

دة في ىؿ تتساوى أطواؿ األضالع الموجو  *

 المثمثات السابقة؟

 
 
 
 
 
 

أوراؽ 
 رسـ
 

 ألواف
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
ة    ياو الز  ارسـػ 

 .أ ـ س
 
 
 
 
 
 عدد أنواع ػ

 الزوايا.
 
 
 
 
 
 
 

ارسـ مثمث 
 أطواؿ أضالعو 

سـ،  5سـ،  6
 سـ.  6
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 د 5

حيث يتوصؿ التالميذ إلى تحديد أنواع المثمثات 

 بالنسبة ألضالعيا.

 .يميذ التعبير الشفو ػ يناقش التال 

 نشاط:

كل غرفة لنتخيل معًا بيتًا مثمث الشكل،   تعالواـ 

 من غرفو تمثل نوع من أنواع المثمثات.  

تقـو مجموعات التالميذ باستخداـ الورؽ المقوى   ػ

صنع ىذه لالمتوافرة لدييا المواد األخرى وبعض 

 المجسمات.

 بمراقبة عمؿ المجموعات.يقـو المعمـ  ػ

ػ بعد انتياء المجموعات مف العمؿ تقـو كؿ 

تحديد مجموعة بعرض ما صنعت مف أشكاؿ،  و 

بالنسبة الموجودة في ىذه األشكاؿ أنواع المثمثات 

 و زواياىا. إلى أطواؿ أضالعيا

 المعمـ عمؿ التالميذ بشكؿ مستمر. راقبي ػ

يجمع المعمـ الصؼ كمجموعة واحدة ويعبر قائد  ػ

اليب وطرائؽ وما كؿ مجموعة عما تناولوه مف أس

 .استنتاجات توصموا إليو مف

 :ػ يجري المعمـ التقويـ النيائي

                  ػ ما أنواع الزوايا؟                

 ػ صنؼ المثمثات نسبًة ألضالعيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورؽ 
 مقوى

 
 

 مقص
 

مضمع 
 ىندسي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

الدرس 

 الثانً

 .ـ مراجعة الخبرات السابقة

 ـ عرض مجموعة من األشكال المتطابقة وغٌر 

 المتطابقة المصنوعة من الورق المقوى.   

 .التالمٌذ ـ طرح عدة أسئلة على

 

  

 ـ وّضح كٌف تستطٌع استخدام إحدى عملٌات التناظر أو الدوران 1

 الشكالن متطابقٌن.أو االنسحاب لتقرٌر ما إذا كان 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة ؟ ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة.

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

األسالٌب ـ  ما 

والوسائل والحلول  

 المستخدمة؟
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 لدٌنا مجموعة من الورق المقوى الملون،  سوف نستخدم هذه األوراق لصنع شكلٌن متطابقٌن وشكلٌن غٌر 

 األشكال المتطابقة.متطابقٌن، ومن ثم نستخدم هذه األشكال فً الـتعرف على حركات 

 لنرى أي مجموعة سوف تنجز أجمل وأسرع عمل.

   

 .                                    ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات

 ه المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم. ـ وج

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف األشكال المتطابقة وحركتها



 استكشاف األشكال المتطابقة وحركتيا                                   الدرس الثاني       إجراءات

 
 الزمف األىداؼ السموكية

 
 األدوات اإلجراءات التدريسية

 
 التقويـ

 
يتوقع مف التمميذ 

الدرس في نياية 
 أف:
 

 

 

يرسـ مجموعة  ػ

مف األشكاؿ 

 اليندسية.

 

 

 

 

 

شكميف  صنعي  ػ

متطابقيف 

 .  بالكرتوف
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ة لمتالميذ حوؿ المعمـ المعمومات السابقراجع ػ ي

 األشكاؿ وحركتيا.

رسـ تصاميـ ذات  التالميذ مفالمعمـ  مبيط ػ

 ا فػي أوضاع مختمفة؟لكني  شكؿ واحد،

إلجابة عمى يساعد المعمـ التالميذ عمى العمؿ ل ػ

 السؤاؿ وفؽ الخطوات التالية:

  إلى الطاولة مقابؿ أحد زمالئؾ،س اجم ػ1

  ا شكاًل ما عمى ورقة كبيرة،وليرسـ أحدكم

  خر الشكؿ نفسو عمى الورقة ذاتيا،وليرسـ األ

 ومف زاويتو ىو.

أحداكما بالقرب مف األخر وليرسـ  جمسلي ػ2

خر ا شكاًل ما عمى الورقة وليرسـ اآلأحدكم

 الشكؿ نفسو إلى جانب الشكؿ األوؿ.

و بيف التصاميـ التي رسمتيا ػ ما أوجو الشب3

 ؟أوجو االختالؼ زميمؾ وما ي رسمياالتو أنت 

 ػ يتناقش الصؼ في األجوبة التي توصموا إلييا.

بياف األشكاؿ التي قاموا  في يساعدىـ المعمـػ 
 برسميا ويقوموف بإجراء مجموعة مف المقارنات

، كأف األشكاؿات ىذه أنواع حركمى لمتعرؼ ع

 

 
 
 

أوراؽ 
 رسـ
 
 
 

 ألواف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ارسـ مجموعة ػ 

مف األشكاؿ 

 اليندسية.

 

 

 

 

 

 

ارسـ مثمثيف ػ 

 .  متطابقيف

 

 

 



 

الشكؿ  وجدي ػ

  المناظر.

 

 

ػ يعّرؼ عممية 

 .دورافال

 

ؿ عممية يمثّ  ػ

 .القمب
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 د 3

 يتـ المقارنة بينيا مف حيث االتجاه والحجـ. 
  

                    
لى تحديد إيتوصؿ التػالميذ بمساعدة المعمـ حيػث 

 مفيـو التطابؽ و القمب والتدوير واإلزاحة.

ػ يذكر التالميذ بعض األمثمة عمى عمميات القمب 

 والتدوير واإلزاحة.

 نشاط:

ك أربع قطط صغيرة وتريد أن تصمم لكل لدي ـ

عمى أن تكون ىذه البيوت  اً صغير  اً منيا بيت

  .متماثمة ومختمفة باالتجاه

ػ يعمؿ التالميذ ضمف مجموعات متعاونة لكؿ 

 مجموعة قائد يعبر عف آرائيا.

يجمع بعد انتياء المجموعات مف العمؿ،  ػ 

ويعبر قائد كؿ ،  المعمـ الصؼ كمجموعة واحدة

ما تناولوه مف أساليب وطرائؽ وما مجموعة ع

 حموؿ.توصموا إليو مف 

ػ يتناقش التالميذ في العمؿ ويسموف الحركات 

 التي نتجت لدييـ نتيجة تغّير االتجاىات.

 :النيائي ػ يجري المعمـ التقويـ

 ػ اذكر مثااًل عمى شكميف متطابقيف مف الصؼ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرتوف
 

 أسفنج
 

 مقص
 

 مسطرة
 

ورؽ 
 مقوى

 

عّرؼ عممية يتػ 

 .اإلزاحة

  

 

عّرؼ عممية  ػ

 .افر دو ال

 

ارسـ شكميف  ػ
عممية يمثالف 
 .القمب



 
 

 

  

الدرس 

 الثالث

 ـ مراجعة الخبرات السابقة المتعلقة بالرباعٌات.

ـ عرض مجموعة من األشكال الرباعٌة 

 .   األضالع

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

  

 ـ ما لفرق بٌن شبه منحرف ومتوازي األضالع؟1

 ـ كٌف تمٌز بٌن المعٌن و المستطٌل؟2 

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة؟  ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة .ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة 

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب 

والوسائل والحلول 

 المستخدمة؟
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 لرسم  استخدم األشكال الهندسٌة المألوفة لك -
 

 شكل موجود فً منزلك.
 

  

   

 .                                    ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات

 .لمجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهمه اـ وج

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 الرباعٌات



 الرباعيات                                                                                             ثالث         الدرس ال إجراءات

 
 الزمف األىداؼ السموكية

 
 األدوات اإلجراءات التدريسية

 
 التقويـ

 

يتوقع مف التمميذ 
نياية الدرس في 
 أف:
 

 

يعّرؼ الشكؿ  ػ

 الرباعي.

 

 

 

 .لمستطيؿا رسـي ػ

 

 

 

ؼ األشكاؿ يصنّ  ػ

 خصائصيا.تبعًا ل
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 د 5
 
 
 
 
 
 
 د 5
 
 
 
 
 
 
 
 د 5
 
 
 
 

 

ذ عف طريؽ طرح مجموعة مف إثارة التالمي ػ

 مثؿ: األسئمة

 ما عدد جدراف الصؼ؟*

 الرباعي الذي يمثمو الصؼ؟ما اسـ الشكؿ *

 ػ يستنتج التالميذ مفيـو الشكؿ الرباعي:

 بأنو مضمع لو أربع أضالع. 

        يعرض المعمـ بطاقات تمثؿ األشكاؿ الرباعية ػ

معيف ػ  ػمستطيؿ  ػمربع  ػ) متوازي األضالع 

 .شبو منحرؼ(

 ػ يوزع ىذه البطاقات عمى مجموعات التالميذ.

 مف األسئمة مثؿ: ػ يسأؿ المعمـ مجموعة

ىؿ أطواؿ األضالع في ىذه األشكاؿ *

 متساوية؟

 ما أنواع الزوايا في كؿ شكؿ؟*

األشكاؿ التالميذ خػصائص مجموعات ستخػرج ت ػ

 المصنوعةمستعينػيف باألشػكاؿ اليندسية  الرباعية

 الػورؽ المقوى. مف

 يعرض التالميذ أمثمة عف األشكاؿ الرباعية مف  ػ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورؽ 
 مقوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .المربع ػ عّرؼ

 

 

 

 

ارسـ  ػ

 .المستطيؿ

 

 

 

 

ؼ األشكاؿ صنّ  ػ
 تبعاً 
 خصائصيا.ل
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 د 5

 

 الصؼ.

د اقترب عيد األم،  وسوف نوفر جزءًا لق نشاط:
من المصروف لشراء ىدية مناسبة.  ولكن أين 

 سنخبئ المال.
ما تعممتو عن الرباعيات لصنع  ـ استخدم

 .نموذجًا لحصالة نقود
ػ يعمؿ التالميذ ضمف مجموعاتيـ عمى وضع 
خطة لكيفية صناعة حصالة نقود ويجمعوف 

 األدوات الالزمة.  
يشجع المعمـ التالميذ ويحثيـ عمى العمؿ،   ػ

يـ ضمف مجموعاتلمعمؿ لمتالميذ  حريةال ويترؾ

ويقتصر دوره  عمى التوجيو وتقديـ  التعاونية،

المساعدة عند الضرورة فقط ومراقبة عمؿ 

 المجموعات.

يتـ دمج المجموعات مف أجؿ مناقشة ما تـ  ػ

،  صؿ إليو مف حموؿ ومقترحات وخبراتالتو 

عرض كؿ مجموعة طريقة عمميا في حيث ت

 صنع حصالة نقود.

 :تالميذػ يجري المعمـ تقويـ ختامي لم

 سـ. 2سـ، وعرضو4ارسـ متوازي أضالع طولو 

 
 

 كرتوف
ورؽ 
 مقوى

 

  



 

  

الدرس 

 الرابع

 .ـ مراجعة الخبرات السابقة

من الصور لبعض األشكال ـ عرض مجموعة 

 .   المتناظرة

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

 

 ............................... . و: الخط الذيخط التناظر ه     ـ أكمل ما ٌلً : 1 

 قطعة مستقٌمة تصل بٌن .......................  القطر هو:                          

 ـ ارسم أدوات وأشكال لها خط تناظر واحد وأشكال لها أكثر من خط تناظر وقطر. 2

 ـ ماذا نعرف ؟

ستطٌع ـ ما المصادر التً ن

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة؟ ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 . المجموعةإلٌه ثل كل مجموعة بعرض ما توصلت ـ ٌقوم مم

إلى حلول  ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول

 .ونقاط اتفاق إذا أمكن

  ـ  ما األسالٌب

والوسائل والحلول 

 ؟المستخدمة

                  

 

 

 

 1مج

1 

 2مج

 22 

222 

 4 مج 3مج 

 4 

  5مج

 

            ـ لدٌنا مجموعة من األشكال: والمطلوب؟                                                                                         

 ـ كم خط تناظر لكل من األشكال التالٌة؟

 ـ كم قطراً لكل من األشكال التالٌة؟
 

   

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 بعضهم. وس فً مواجهة ـ وجه أفراد المجموعة للجل

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف التناظر



 استكشاف التناظر                                                                                           الدرس الرابع        إجراءات

 
 الزمف األىداؼ السموكية

 
 األدوات اإلجراءات التدريسية

 
 التقويـ

 

يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 

 

ر تناظ خط رسـيػ 

 .في شكؿ ما

 

 

 

 

 األشكاؿ ميزي ػ

 المتطابقة.

 

 يعّرؼ القطر. ػ
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 ػ يراجع المعمـ مع التالميذ الدرس السابؽ.

يطمب المعمـ مف كؿ تمميذ إمساؾ ورقة مربعة  ػ 

ويطمب منيـ طي الورقة إلى نصفيا ويطرح عمييـ 

 األسئمة:

 أ ػ ىؿ يتطابؽ النصفاف؟ 

رقة المربعة خط أخر يمكف طي الو  ىؿ ىناؾ ػب 

ػقيف؟ اطو الورقة لمتأكد ابعنده إلػى نصفيف متط

 . مف ذلؾ

 ػ يتفحص المعمـ عمؿ التالميذ.

ىؿ الخطوط الموجودة عمى المربع تقسـ  ػجػ 

 .بالرسـ وضح ذلؾ متطابقيف؟ فالمربع إلى نصفي

خطوط تناظر وأقطار  د ػ حدد الخطوط التي تكوف

 في نفس الوقت.

التالميذ  ويستنتج التالميذ  اتباجإيناقش المعمـ  ػ

 مف خالؿ ذلؾ مفيـو التناظر.

 ػ يرسـ المعمـ األشكاؿ التالية عمى السبورة :

 

 

 

 
ورؽ 
 مقوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبورة
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

خط  ارسـػ 

 التناظر.

 

 

 

 
 
 حدد األشكاؿ  ػ

 المتطابقة.

     

 

 عّرؼ القطر. ػ
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  :ويطمب مف التالميذ

   كؿ مف الرباعيات التالية.اكتب اسـ *

 كـ خط تناظر لكؿ مف األشكاؿ التالية؟* 

 نشاط:

 والمطموب؟                                                                                                      لدينا مجموعة من األشكال: ـ
 كم خط تناظر لكل من األشكال التالية؟ ـ
 كم قطرًا لكل من األشكال التالية؟ ـ

          
 يحتوي عمى خطي تناظر. اصنع شكالً 

ػ حيث يعمؿ التالميذ ضمف مجموعاتيـ لموصوؿ 

 إلى الحؿ.

يجمع المعمـ الصؼ كمجموعة واحدة وتشرح كؿ  ػ

مجموعة األساليب والطرائؽ المستخدمة في 

 الوصوؿ إلى الحموؿ المناسبة.

 ػ يجري المعمـ التقويـ النيائي:

 ػ ما التناظر؟

 اظر فيو.ػ ارسـ شكاًل ما وحدد خطوط التن

 
 
 
 
 
 
 
 

أشكاؿ 
 ىندسية

 
 

لوحات 
 ممونة



 

 

الدرس 

 الخامس

 .ـ مراجعة الخبرات السابقة

 .  مستطٌلةـ عرض مجموعة من األشكال ال

 .عدة أسئلة على التالمٌذـ طرح 

 

 ـ أكمل ما ٌلً : 1 

 ـ المساحة هً عدد الوحدات المربعة . . . . . . . . . . . 

 ـ من الوحدات المربعة . . . . . . . . . و . . . . . . . .

 أمتاراً، فما عرضه؟ 8متراً مربعاً وطوله  24ـ مستطٌل مساحته 

 ـ ماذا نعرف ؟

ستطٌع نـ ما المصادر التً 

 الرجوع إلٌها ؟

 ؟ـ ما األفكار المقترحة

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة. 

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حل 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب 

والوسائل والحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 

 أمتاراً. (6)متراً مربعاً وعرضها ( 54) تبلغ مساحتها  رعت حدٌقة المدرسة على أرض مستطٌلة الشكل،ز  

 فما هو طولها. 

 مستعٌناً بصور لهذه الزراعات.أهم الزراعات الموجودة فً بٌئتك تكلم فً خمسة أسطر عن 

 

                                                                                                                   

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 بعضهم. أفراد المجموعة للجلوس فً مواجهة ـ وجه 

 أثنـاء أداء المهمــةلمـجمـوعات ـ راقـب عمــل ا

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف مساحة  المستطٌالت



                استكشاف مساحة المستطيالت                                            الدرس الخامس إجراءات 

 
 الزمف األىداؼ السموكية

 
 األدوات التدريسيةاإلجراءات 

 
 التقويـ

 

يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 

 

 

 

 

يرسـ شبكة  ػ

 مربعات.

 

 

 المساحة. تعّرؼػ ي

 

 

 طوؿ ػ يحسب

مستطيؿ ُعمـ 

 عرضو ومساحتو. 

 

 
 د 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د5 
 
 
 
 
 
 
 د 5
 
 
 
 
 

 د10
 

 

 يراجع التالميذ عف المستطيالت.  ػ

، يسأؿ متالميذلالسابقة  معموماتبعد مراجعة ال ػ

  المعمـ بعض األسئمة مف قبيؿ:

 ما شكؿ الموحة المعمقة عمى الجدار؟*

مف يتذكر كيؼ نحصؿ عمى مساحة *

 المستطيؿ؟

ػ يذكر التالميذ بعض األشكاؿ المستطيمة في 

 غرفة الصؼ.

يقـو التالميذ مع ،  ورةػ يأخذ المعمـ مثاؿ السب

يعد ،  ثـ معمـ  بتقسيـ السبورة إلى مربعاتال

،  ثـ التالميذ المربعات المرسومة عمى السبورة

 عف طريؽ عدمساحة السبورة  باحسيقوموف ب

 .المربعات

يستنتج التالميذ مفيـو المساحة والقاعدة التي  ػ

 :ستخدـ في حساب األشكاؿ المستطيمةت

 العرض(×) المساحة = الطوؿ 

 رعت حديقة المدرسة عمى أرض زُ   :مسألة

 

 
 
 
 
 

لوحات 
 ممونة

 
 

أشكاؿ 
 ىندسية

 
شبكة 
 إحداثية

 

 

 

 

 

 

 

ػ ارسـ شبكة 

 مربعات.

 

 

 

مفيـو  عّرؼػ 

 المساحة.

  
 

 طوؿ ػ احسب
 مستطيؿ مساحتو

 وعرضو  2ـ 54
 ـ. 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 5

 

 مترًا ( 54) تبمغ مساحتيا  مستطيمة الشكؿ،

 فما ىو طوليا.  أمتارًا.( 6)مربعًا وعرضيا

في خمسة أسطر عف أىـ  ا رأيؾ أف نتكمـ مػ 

مستعينًا بصور  الزراعات الموجودة في بيئتؾ، 

 ليذه الزراعات.

عمى إيجاد التالميذ ضمف مجموعاتيـ  عمؿي ػ

المساحة،  وُيترؾ المجاؿ لممجموعات الستخداـ 

 الوسائؿ الممكنة التي تساعدىـ عمى إيجاد الحؿ.

يقسم المعمم ساحة المدرسة إلى ستة   نشاط:

وعات التالميذ إلى تخرج مجمأقسام، حيث 

تقوم كل مجموعة بحساب ساحة المدرسة،  

الساحة  القسم المخصص ليا منمساحة 

 لممدرسة.األمامية 

عمى إيجاد التالميذ ضمف مجموعاتيـ  عمؿػ ي

المساحة،  وتستخدـ المجموعات الوسائؿ الممكنة 

 التي تساعدىـ عمى إيجاد الحؿ.

يتـ دمج المجموعات مف أجؿ مناقشة ما تـ  ػ

 ؿ إليو مف حموؿ ومقترحات وخبرات...التوص

 :لمتالميذ اً ختامي اً ػ يجري المعمـ تقويم

 ساحة؟ػ ما مفيـو الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .ـ مراجعة الخبرات السابقة

 ـ عرض مجموعة من األدوات ذات األحجام 

 المختلفة.   

 .أسئلة على التالمٌذـ طرح عدة 

 

 

 ـ أكمل ما ٌلً :  1 

 ـ وحدات قٌاس الحجم هً أ ـ ................ب ـ ...............جـ ـ............. .    

 أمتار وارتفاعه متران. 5أمتار وعرضه  8ـ احسب حجم موشور قائم طوله  2

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

ـ ما المصادر التً نستطٌع 

 ؟ الرجوع إلٌها

 المقترحة؟ ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌعرض ممثل كل مجموعة ما توصلت إلٌه المجموعة. 

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب 

والوسائل والحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 لدٌك المكعبات اآلتٌة والمطلوب :

 سنتمتر مكعب. (24)ـ اصنع موشور قائم ٌكون حجمه 

ـ أقرأ الكلمات الموجودة على المكعبات وألف علٌها بعض الجمل 

 المفٌدة.

 

 

 

 

 

 

 

   

 .                                    ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات

 .المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهمه ـ وج

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 .مطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجةال  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 

 استكشاف الحجم
الدرس 

 السادس



 استكشاف الحجم                                                                  الدرس السادس       إجراءات 

 التقويـ    األدوات اإلجراءات التدريسية الزمف األىداؼ السموكية

 

يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 

 

 

 وراً موش رسـي ػ

 .اً قائم

 

 

 

 

 

 

 حجـ يعّرؼ ػ

 .مجسـ ما

 

 

 

 
 

 د5 
 
 
 
 
 
 

 د 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 5
 
 
 
 
 
 

 

 المعمومات السابقة لمتالميذ.المعمـ يراجع  ػ

 برسـ األشكاؿ التالية عمى السبورة:المعمـ ػ يقـو 

                                  
 ويطرح األسئمة التالية عمى التالميذ:  ػ

 الوحدات الموجودة في الصورة األولى؟ما عدد  ػ

 ػ ما عدد الوحدات الموجودة في الصورة الثانية؟

 ػ ما عدد الوحدات الموجودة في الصورة الثالثة؟

إذا فرضنا أف حجـ كؿ سمة قش ىو وحدة مكعبة  ػ

سابقة ؟ وعرضيا؟ فما طوؿ كؿ مف المواشير ال

 وارتفاعيا؟

ػ كيؼ نحسب حجـ المكعب أو متوازي 

 المستطيالت؟

بأنو عدد   :ـػ يستنتج التالميذ مفيـو الحج

 الوحدات المكعبة التي يقسميا مجسـ ما.

 يطمب المعمـ مف مجموعات التالميذ إيجاد عدد  ػ
المواشير القائمة المختمفة التي يستطيعوف صنعيا 

  :حاؿ كاف لدييـ ضمف مجموعاتيـ في
 سمة 15)ب(           سالؿ               6)أ( 

 

 السبورة
 

أقالـ 
 ممونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 اً ر و موش ارسـ ػ

 .اً قائم

 

 

 

 

 

 

 ػ ما الحجـ؟

 

 

 

 



 

 

 

 

جد حجـ ي  ػ

 .الموشور

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 د 5
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 5

المناسبة ويعرض  اتباجيتناقش التالميذ في اإل ػ

قائد كؿ مجموعة ما تـ التوصؿ إليو في 

ثـ يقـو التالميذ بمساعدة المعمـ ،  مجموعتو

  بحساب حجـ كؿ موشور باستخداـ القاعدة التالية:

 االرتفاع.   × العرض ×الحجـ= الطوؿ

يتحقؽ التالميذ مف صحة إجاباتيـ تحت إشراؼ ػ 

 ومساعدة المعمـ. 

 مجموعة من المكعبات البالستيكيةلدينا : نشاط

 اآلتية والمطموب:

 مكعب. مس 24قائم يكون حجمو  اً صنع موشور ا ـ

الكممات الموجودة عمى المكعبات  شك ل من ـ

 الجمل المفيدة.بعض 

ػ يشجع المعمـ التالميذ عمى تنفيذ النشاط بأسرع 

ويترؾ ليـ المجاؿ والحرية مدة وبأفضؿ النتائج 

 إليجاد الحؿ ضمف مجموعاتيـ المتعاونة.

 تتناقش المجموعات في الميمة  وتعرض كؿ ػ

والوسائؿ التي   مجموعة ما توصمت إليو والطرائؽ

 استخدمتيا لموصوؿ لمحؿ المناسب.

                    :المعمـ التقويـ النيائيثـ يجري  ػ

سـ،  6سـ، وعرضو 5 موشور قائـ ارتفاعو 

           سـ، فما ىو حجمو؟8 وطولو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكعبات 
 

 مقص

 

 

 

 

 موشور حجـ ام ػ

عرضو وحدتيف 

مكعبتيف، وطولو 

ثالث وحدات 

مكعبة، وارتفاعو 

ثالث وحدات 

 .مكعبة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صنع القرار: المساحة العظمى
الدرس 

 السابع

 .ـ مراجعة الخبرات السابقة

 .   موعة من األشكال المستطٌلةـ عرض مج

 .ـ طرح عدة أسئلة على التالمٌذ

 

 

 سم ما هو عرضه؟ 6، و الطول  2سم 24ـ  مستطٌل مساحته 1

 ـ محٌط المستطٌل = ............................2

 

 

 

 

 ـ ماذا نعرف ؟

المصادر التً نستطٌع  ـ ما

 الرجوع إلٌها ؟

 المقترحة ؟ ـ ما األفكار

 ـ دمج المجموعات.

 ـ ٌقوم ممثل كل مجموعة بعرض ما توصلت إلٌه المجموعة .

 ـ إدارة النقاش بٌن المجموعات من أجل الوصول إلى حلول 

 ونقاط اتفاق إذا أمكن.

ـ  ما األسالٌب 

والوسائل والحلول 

 المستخدمة ؟

                  

 

 

 

  5مج 4مج  3مج  2مج  1مج 

 ـ أوجد مساحة ومحٌط األدوات التالٌة:                                

                                                               

   

 ـ وزع التالمٌذ إلى مجموعات.                                    

 ـ وجه أفراد المجموعة للجلوس فً مواجهة بعضهم. 

 ـ راقـب عمــل المـجمـوعات أثنـاء أداء المهمــة 

 المطلوبة وقدم المساعدة عند الحاجة.  

ت متعاونة
عا
جمو

م
 

 



 : المساحة العظمىصنع القرار                                             الدرس السابع   إجراءات

 التقويـ األدوات اإلجراءات التدريسية الزمف األىداؼ السموكية

 

يتوقع مف التمميذ 
في نياية الدرس 

 أف:
 

محيط  يحسبػ 

 .المستطيؿ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
يحسب مساحة ػ 

 المستطيؿ. 

 

 

 

 د 5

 

 د 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

ػ يطمب المعمـ مف التالميذ قياس محيط الطاولة 

 الموجودة أماـ كؿ مجموعة.

يقـو التالميذ بعرض مجموعة مف األدوات  ػ

)مسطرة، متر...( التي قد يستخدمونيا في قياس 

 .الطاولة

ف األسئمة عمى التالميذ يطرح المعمـ مجموعة م ػ

كيفية الوصوؿ إلى الحؿ لتعرؼ عمى في اتساعدىـ 

 مثؿ:

 ؟عف طريقة الحؿ ما الذي تعرفو *

 ما المطموب إليؾ تنفيذه؟*

 .عرض كؿ مجموعة ما تـ التوصؿ إليوت ػ

 ػ يوجو المعمـ التالميذ ويراقب عمميـ بشكؿ مستمر.

 :نشاط

يعرض المعمم مجموعة من الصور مستطيمة 

المناطق ىذه الصور بعض تمثل  حيث ،الشكل

 في سورية.األثرية 

ويطمب  يوزع المعمم صورة عمى كل مجموعة ـ

  تسمية المنطقة األثرية.*منيم: 

 

 
 
 
 

 مسطرة
 

 متر
 

 طاولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشكاؿ 
 ىندسية

 
 صور

 
 مسطرة

 

 

 

 

محيط  احسبػ 

مستطيؿ طولو 

سـ وعرضو 5

 .سـ3

 

 

 

 

 

 

مساحة حسب ا

مستطيؿ طولو 

سـ وعرضو 7

 سـ.4

 



 

 

 

 

 

 

 

 د10

 

 

يجاد مساحة  *إيجاد الطول والعرض لكل صورة وا 

 الصورة.

يعمؿ التالميذ ضمف مجموعات متعاونة لكؿ  ػ

 مجموعة قائد يعبر عف آرائيا.

ة واحدة ويعبر قائد يجمع المعمـ الصؼ كمجموع ػ

تناولوه مف أساليب وطرائؽ وما  ماكؿ مجموعة ع

 .توصموا إليو مف حموؿ

 :يجري المعمـ التقويـ النيائيػ 

سـ، فما ىي 20 سـ، وطولو  15ػ مستطيؿ عرضو 

  مساحتو؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: نبذة مختصرة عن بعض العمماء7ممحق )

أستاذ تعميـ الرياضيات بجامعة فموريدا، أمضى ثالثيف عامًا في بحوث تعميـ الرياضيات ولو  جيرسون ويتمي:
مف المؤلفات في دروس تخطيط دروس  كثيرالعديد مف المؤلفات التي تصؿ إلى أكثر مف مئة كتاب ومقالة، ولو ال

 .الرياضيات وفؽ نموذج التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة

لمتحؼ  ، وعيف وىو في السادسة عشر مف عمره مديراً 1896ولد في نيوشاتؿ بسويسرا في عاـ  جان بياجيو:
راه في التاريخ وىو في التاريخ الطبيعي في جنيؼ، ثـ درس التاريخ الطبيعي في جامعة نيوشاتؿ.  ناؿ درجة الدكتو 

)  ومف أشير دراساتو حوؿ اىتمامو إلى دراسة تطور الفكر عند األطفاؿ، بعد ذلؾمف عمره،  الحادية والعشريف
توفي عاـ   .مفيـو الطفؿ عف العدد، مفيـو الطفؿ عف الحركة والسرعة والمكاف، الحكـ واالستدالؿ عند الطفؿ(

 عف النمو المعرفي عند الطفؿ. بعد أف ترؾ كـ كبير مف المقاالت 1980

درس التاريخ والفمسفة في جامعة   1896.ولد في بمدة جوميؿ في بيالروسيا في عاـ سيمينوفيش فيجوتسكي:
موسكو.  أصر عمى إجراء العديد مف الدراسات األكمينكية في مجاؿ التاريخ، كما لو العديد مف الكتب في مجاؿ 

 .االجتماعيبعد أف وضع نظريتو في السموؾ  1934توفي في عاـ   .الفمسفة وأصوؿ التدريس وعمـ النفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Effect Of Using Wheatley's Constructive Strategy In 

Developing The Processes Of Basic Science For The Fourth Grade 

Pupils Of Primary Stage 

We live in the age where sciatic finding accelerate in all fields,  so we need developed 

curricula to be suitable for this findings and we also need modern methods in teaching 

that increase the scientific skills and abilities, and that contains Basic Science 

processes. 

Study Problem: The researcher was trying by this research to study Wheatley's 

strategy,  and it 's effect in developing the basic science processes for a sample of the 

fourth  grade of the primary education stage.  the study problem is expressed by the 

following question: what is the effect of using constructive Wheatley's strategy in 

developing the Basic Science processes for the fourth grade of the primary education 

stage? 

The Study Aims: The current study is aims to: 

-Identifying The effect of using constructive Wheatley's strategy in developing the 

Basic Science processes for the fourth grade  of the primary education stage. 

-Identifying the most important science processes which should be take in to account 

during preparing the modern curricula.  

-Preparing an manner for analyzing the content of Math's book according to the Basic 

Science  processes 

-Preparing a teacher's guide that employs the constructive Wheatley's strategy in 

designing lessons. 

-Preparing a test for the Basic Science processes.     

Study limits: The study is limited by the following:  

-The sample study which consists of (72) pupils from the fourth grade of the primary 

education in Aysha Om Almoumineen in Raqqa city. 

-The second semester of 2012/2013. 

-Math' s book for the fourth grade.  

Study Method: The a quasi-experimental method is used in this study. 



Study tools: The study used the following tools: 

- analyzing the content tool  made by the researcher.  

- test of the basic science processes. 

Study Results: The current study has come up with several results,  the most 

important of which are that: 

1- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and controlling group in the post test of observing process. 

2- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and the controlling group in the post test of measuring process. 

3- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and the controlling group in the post test of Classifying  process. 

4- There are no statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and  the controlling group in the post test of Predicting  process. 

5- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and  the  controlling group in the post test of Deducting  process. 

6- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and the controlling group in the post test of Using Numbers  

process. 

7- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and the controlling group in the post test of Using Space-Time 

Relation-Ships  process. 

8- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and  the controlling group in the post test of Communicating  

process. 

9- There are statistically significant differences between the grades averages of the 

experimental group and the controlling group in the post test for basic science process 

as a whole. 

 In the light of the form studies the researcher showed a group of recommendations 

and suggestions,  which aims to caring of modern methods of teaching and Wheatley's 

strategy is one of them,  and also motivate organizing and building curricula that 

science processes should be insured.                
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