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 ضياتويتمي في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي بمادة الريا استراتيجيةأثر 
(( Effect of using Wheatly Strategy on Achievement 

 of Forth Literary class students in subject of Mathematics )) 

 1د. محمد عبد الكريم رشيد الالزي
 مستخلص البحث :

تكونت عينة ، طالب الصف الرابع االديب ل الرياضيات يف ربصيلويتلي   اسرتاتيجيةأثر  الكشف عن اغبايل اىل يهدؼ البحث       
( وقد قسموا على  2017 - 2016)   للعاـ / قضاء اػبالص / ؿبافظة دياىل  ( طالبًا من طالب اعدادية القرطيب 50)  البحث من
وعة من اؼبتغريات واعتمد دبجم اجملموعتنيكوفئت و  طالباً ، ( 25)  اػػػضابطة وعددىوالثانية الباً ( ط 25)  ذبريبية وعددىا االوىل ؾبموعتني
باالستناد اىل  مهاـ ويتليربديد االغراض السلوكية اػباصة باؼبادة العلمية واعداد  ، فضال عن االختبار التحصيلي  اداة للبحث ىي الباحث

.  وكذلك اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ويتلي اسرتاتيجيةوِفق واعداد اػبطط التدريسية  رابع االديبرياضيات للصف الؿبتوى كتاب ال
ن متوسط ػػبي ( 0.05 )  استغرقت مدة البحث فصل دراسي كامل واظهرت نتائج البحث وجود فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة

واستكمااًل للبحث ين يدرسوف بطريقة ويتلي والطالب الذين يدرسوف بالطريقة االعتيادية الدرجات لالختبار التحصيلي لدى الطالب الذ
 صاغ الباحث عدد من التوصيات واؼبقرتحات . 

                                                           
 العراؽ -مدرس مادة الرياضيات / اؼبديرية العامة لرتبية دياىل  - 1
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Abstract 

Aim of research : The recent research aims to knowing Effect of using Wheatly Strategy in 

Achievement of  Forth Literary class student in subject of Mathematics in Diyala governorate for the 

Academic year 2016-2017. 

Sample of Research : It was Forth Literary class students in preparatory & secondary schools in 

Diyala governorate , it consists of (50) students of Al-Qurtubi preparatory school for boys divided 

into groups , experimental (25) students & control (25) students  

Methodology of Research: It was the experimental for Equivalent groups of partial control . 

Tool of Research: The researcher has made an achievement test consist of ( 40 items ) , its reliability 

was ( 0.74 ) , validity was verified by researcher . 

Statistical means or tools 

The researcher has used many suitable Statistical means or tools in his research . 

Result of Research 

There is significant statistical difference for favor of experimental group in variable of Achievement 

in subject of Mathematics .  

Key words: Wheatly Strategy - Achievement – Mathematics 

 الفصل االول :

  مشكلة البحث :

لمدارس اجملاورة اف ل من اختصاص مادة الرياضياتباؼبدرسني  اللقاءالحظ الباحث من خالؿ خربتو الطويلة يف التدريس ومن خالؿ        
 اسػرتاتيجيةات ربتػاج اتفقػوا صبيعػاً علػى اف مػادة الرياضػي ، اذيف ربصيل طالب الصف الرابع االديب يف مادة الرياضػيات ىناؾ تدين وضعف 

تػػدريس تقػػدـ ؿبتػػوى اؼبػػادة العلميػػة بشػػكل مبسػػط وتراعػػي الفػػروؽ الفرديػػة بػػني الطػػالب وتنمػػي قػػدراما العقليػػة وذبعلهػػا أكثػػر اىتمامػػاً دبػػادة 
سػني مسػتوى . ويف ضوء ذلك تولد شعور لدى الباحث انو ديكن تطوير تدريس الرياضيات اؼبقررة لطلبة الصف الرابع االديب ورب الرياضيات

 اسذت ادجيجةالسذاال االدذ  : مذث   ذ  وبذلل  مككذت دحدمذد مشذكلة البحذث  ذ  ، ويتلػي  اسرتاتيجيةمن خالؿ اعتماد ربصيلها الدراسي 
  ؟ال مثضجثت  ومتل     دحصجل طالب الصف ال ابع االدب  بكثدة

  اهكجة البحث :

نوعي أماـ اؼبستجدات الرتبوية اليت تفرض على كل من اؼبدرسػني واؼبتعلمػني  أف التطور والتغري الكبريين يف ىذا العصر يستلزماف تقدـ       
االنفجػػار اؼبعػػريف بػػالتحقيق والبحػػث والتنقيػػة  يواكبػػواوـبططػػي اؼبنػػاىج ومػػللفي الكتػػة اؼبدرسػػية ومػػوجهي وصػػانعي قػػرار العمليػػة الرتبويػػة أف 

 واؼبشاركة الفاعلة فيما حييط هبا من علا وفكر ومعرفة . 
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 (1) تعلا والتعليايكوف التدريس بأصالتو وحداثتو إبداعاً يلدي دوراً فاعالً يف توفري سعادة االنساف ، وىو يساىا يف االرتقاء بسوية الوبذلك 
.   

 وديكن تلخيص أمهية البحث باآليت :

عػػب بػداًل مػػن أف ينظػر للطػػالب  ويتلػي تسػػتند اىل الػتعلا البنػػائي الػذي يتطلػػة مشػاركة وانػدماج اؼبتعلمػػني يف بنػاء اؼب اسػرتاتيجيةأف  (1
 كمستقبلني للمعرفة 

 تستند اىل التعلا النشط .  سرتاتيجيةاال (2

امهية مادة الرياضيات للفرع االديب : اذ حيتاج طالة الفرع االديب ؼبادة الرياضيات يف تنظػيا اعبػداوؿ والرسػـو البيانيػة ويف التحليػل  (3
 سياً وفاعاًل يف تعلا مادة الرياضيات . االحصائي وعليو ال بد اف يكوف الطالة ؿبوراً اسا

 ػ :ػػيتحدد البحث اغبايل بػػحدود البحث : 

 ( ـ  2017 - 2016ؿبافظة دياىل للعاـ الدراسي )  -طالب الصف الرابع االديب يف قضاء اػبالص  - 1

 ( ـ  2017 - 2016الفصل االوؿ من العاـ الدراسي )  - 2

 ( ـ  2017- 2016مادة الرياضيات اؼبعتمد للعاـ الدراسي )  الفصلني االوؿ والثاين من كتاب - 3

 هدف البحث :

  حصجل مثدة ال مثضجثت لدى طالب الصف ال ابع االدب دا   ست ادجية ومتل     يهدؼ البحث اىل التعرؼ علػى 

   ضجة البحث :

ختبػار التحصػيلي لػدى طػالب اجملموعػة التجريبيػة بني متوسػط الػدرجات لال ( 0.05 )ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 
      واجملموعة الضابطة .  

 دحدمذذد الكصطلحذذثت

  Strategy ست ادجيجةاال

" ؾبموعة من االجراءات واالنشطة واالسالية اليت خيتارىا اؼبدرس أو خيطط التباعها الواحدة تلو االخرى  : ( 2007) ابو شعريه ، عرفها 
                . (2)االمكانات اؼبادية اؼبتاحة ؼبساعدة طلبتو على اتقاف االىداؼ اؼبتوخاة "  ومتسلساًل مستخدماً 

                                                           
(1)

 7: ص  1، دائرة اؼبكتبة الوطنية ، عماف ، طػ  2010ر ، التدريس ، أبو شريخ ، شاى اسرتاتيجياتا 

(2)
 344: ص   1غباري ، وناصر اؼبخزومي ، مكتبة اجملتمع اؼبدين ، عماف ، طػ  الرتبية األسس والتحديات ، ابو شعرية ، خالد ، وثامر 
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مػع بنيػة اؼبػادة التعليميػة لتحقيػق ىػدؼ مرسػـو  ائوتػتالىي خطوات واجػراءات معػدة مسػبقاً يف ذىػن الباحػث بالتتػابع التع مف االج ائ  : 
 .يرجى ربقيقو باإلمكانات اؼبتوفرة وبزمن ؿبدد 

  Wheatly Strategyومتل   است ادجيجة

واجملموعػػػػػػػات اؼبتعاونػػػػػػػة  Tasksتدريسػػػػػػػية ديػػػػػػػر اؼبػػػػػػػتعلا فيهػػػػػػػا بػػػػػػػثالث مراحػػػػػػػل ىػػػػػػػي اؼبهػػػػػػػاـ  اسػػػػػػػرتاتيجية " : ( 2007) زيتػػػػػػػوف ، عرفهػػػػػػػا 
Cooperative group  واؼبشاركةSharing "  (1)       .                                                 

التعلا النشط تعتمد على العمل اعبماعي لطالب الصف الرابع االديب تبدأ بطرح موضوعات  اسرتاتيجياتىي احدى  ج ائ  :التع مف اال
يف الرياضيات على ىيئة مهاـ حقيقية يف صورة مشػكالت وتبػدأ اجملموعػة بالتعػاوف واؼبشػاركة لتغطيػة اؼبراحػل الػثالث فيمػا بينهػا للبحػث عػن 

 د القوانني والقواعد الرياضية وبأشراؼ الباحث ووفق مدة زمنية ؿبددة .حل ؽبذِه اؼبشكلة باعتما

  Achievementالتحصجل  

         . (2) " أجلو  من  اثبات القدرة على اقباز ما اكتسة من اػبربات التعليمية اليت وضعت " :( Alderman , 2007 ) عرفػو 
لػػيت حيصػػل عليهػػا الطالػػة يف تعلػػا سػػبق أف تعلمػػو ويقػػاس بدرجػػة االختبػػار التحصػػيلي الػػيت حصػػل عليهػػا النتيجػػة ا التع مذذف االج ائذذ  :  

 الطالة واؼبعد من قبل الباحث للفصلني االوؿ والثاين من كتاب الرياضيات للصف الرابع االدبػػي .

  ودراسثت سثبقة خلفجة نظ مةالفصل الثثن  : 

 خلفجة نظ مةاواًل : 

   Instruction Strategies رمس التد است ادجيجثت

تدريس العلـو اغبديثة تتنوع تبعػاً لتغػري النظػرة اىل طبيعػة عمليػة الػتعلا والتعلػيا مػن جهػة والتحػوؿ  اسرتاتيجياتبػػػػأف ا ( 2010 )بني زيتوف 
   . (3) من جهة اخرى اىل اؼبدرسة البنائية اليت تلكد بناء الطالة ؼبعرفتو وفهمها واالحتفاظ هبا واعتمادىا والتأمل فيها

                                                              Wheatley Strategyومذتلذذ    است ادجيجة

من أكبػػػر مناصػري       (  1991جريسوف ويتلي ،)  سرتاتيجيةشكلة . صما ىذِه االالتعلا اؼبتمركز حوؿ اؼب اسرتاتيجيةيطلق عليها ايضا 
عػن افكػار البنػػائيني يف تػدريس العلػـو والرياضػيات ، ويػػرى ويتلػي أف الطالػة ) اؼبػتعلا ( يف ىػػذِه   سػرتاتيجيةديثػة . وتعػرب ىػػذِه االالبنائيػة اغب

                                                           
   460: ص 1االصدار االوؿ ، دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، عماف ، طػ  ، 2007تدريس العلـو ، زيتوف ، عايش ؿبمود ، اسرتاتيجياتالنظرية البنائية وا (1)
 

(2) Motivation for achievement possibilities for Teaching and Learning , Alderman , M, kay , 2007 , 2nd Edition : 
p 101 

(3)
 204 : ص  1دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، طػ ،  2010االذباىات اؼبعاصرة يف مناىج العلـو وتدريسها ، زيتوف ، عايش ؿبمود ،  
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تعاونيػة لػى اـػػػاد اغبلػوؿ لػو يف ؾبموعػات فهمػػاً ذا معب من خالؿ مشكالت تقدـ لػو فيعمػل تعاونيػػػػاً مػع زمالئػػػػو ع  يصنع لو    سرتاتيجيةاال
 رية .صغ

 ومتل    است ادجيجةخصثئص 

 بعدة خصائص مػن أبرزىػػا :  سرتاتيجيةتتميز ىذِه اال

 احملور االساسي فيها ىا الطلبة أنفسها فها الذيػػن يتحملوف اؼبسلولية يف اثناء تعلمها . (1
 تعتمد على مهارة تصميا اؼبشكلة بطريقة تسمح بالتحري والتقصي والبحث اغبر اؼبفتوح . (2
نمية مبدأ التعلا الذاتػػي وتتبنػػاه وتنمي عدد من اؼبهػػارات االجتماعيػػة مثػػل االتصػاؿ مػػػع االخريػػػػن ، واحتػػػراـ هرائهػا تساعد على ت (3

 وتقديػػرىػػا .
 .وذلك كوف الطالب يناقشوف يف اثنائو ، ويتعلموف معػػػاً . ويساعد بعضها بعضػػاً  سرتاتيجيةالتعاوف مبػػدأ اساسي فػػي ىذِه اال (4
 ال يشعر الطلبة بتقييد على افكارىا وهرائها بل يشعروف حبرية التعبري عن االفكار دوف تسلط يذكر من اؼبدرس  (5
 تعود الطلبة على العمل بشوؽ وضباس دوف الشعور باؼبلل أو اغبرج من الوقع فػػي اػبطػػػأ . (6

       .  (1)يكوف دور اؼبدرس ىو التوجيو واالرشاد يف عملية التعلا والتعليا 

 ومتل   است ادجيجةمب رات استخدام 

 بداًل من الطريقػػة التقليديػػػة وىػػي كمػػا يلػػي :  سرتاتيجيةىنػاؾ العديػد من اؼبربرات الستخداـ ىذه اال

 حيتفظ اؼبتعلموف بقليل فبػػا تعلموه يف أطػػار احملاضرة التقليدية . (1
 هنػػا بطريقة صحيحة .ال يستخدـ اؼبتعلموف عادًة اؼبعرفػػة اليت يتعلمو  (2
 ينسى اؼبتعلموف كثرياً ما تعلموه . (3
علػػى ثالثػػة أوجػػػػو كػػوف اؼبعلومػػػػات توظػػف مػػن خاللػػو يف مواقػػف اغبيػػاة اؼبختلفػػة ، فبػػػػا يساعػػػد  سػػرتاتيجيةيسػػتند الػػتعلا يف ىػػذه اال (4

                 . (2)ػػػا لتتوافق مع اؼبعرفة اعبديػػدة افرادىػػػا ربطها باؼبعلومات السابقة ، كما أنو ينشط اؼبعرفػػة السابقة ويعيػػد بناءى
                           

 ومتل  ست ادجيجةاال ت اضثت االسثسجة ال

                                                           
 461 – 460: ص ص  1، عامل الكتة ، مصر ،  طػ  2003ؿبمود ،  التعلا والتدريس من منظور النظرية البنائية ، زيتوف ، عايش (1)

(2) Leadership for the constructivist classroom , Development of  problem Based Learning Project , Doctors 
Dissertation Dempsey ,Teresa , 2000 , Miami , university the Graduate school : p 5 
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ويتلػي دبػػػا  سػرتاتيجية( االفرتاضات االساسية اليت يقـو عليها تعلا الرياضػيات اؼبتمركػز حػوؿ اؼبشػكلة وفقػا ال 2004مرساؿ )  ػبص       
 يػلػػػػي :

تنظػػيا بيئػػة الصػػف اؼبدرسػػي حػػوؿ سػػلاؿ رئيسػػي يعكػػس اؼبشػػكلة الرياضػػية أو اؼبهمػػة اؼبطلػػوب حلهػػػػا ، ويعتػػرب العمػػود الفقػػري يف  .1
 عملية التدريس وقد يطرقو اؼبدرس أو اؼبتعلمني أنفسها .

 ؽبا العمل التعاوين داخل الصف .للمتعلا دور اـايب يف ربصيل اؼبعرفة الرياضية من خالؿ اؼبشاركة يف حل اؼبشكلة اليت يتمركز حو  .2
اؽبدؼ الرئيسي من وراء تصميا أنشػطة الػتعلا اؼبتمركػز حػوؿ اؼبشػكلة ىػو مسػاعدة اؼبتعلمػني علػى فهػا اؼبشػكلة الرياضػية ، الػذي  .3

 يظهر بشكل ملموس عندما يقـو اؼبتعلموف بإعطاء حلوؿ للسلاؿ الذي يتمركز حوؿ الدرس .
 اسػػػرتاتيجياتالوصػػػوؿ اىل اجابػػات صػػػحيحة فقػػػط بػػػػل يتعػػػداه اىل وصػػػف ىػػذِه اغبلػػػوؿ و  لػػيس اؽبػػػدؼ مػػػن وراء تصػػميا االنشػػػطة .4

 . (1)التفكري اؼبستخدمة يف الوصوؿ اليها بأسلوب رياضي ، دبعب اعطاء دليل رياضي على معقولية اغبل 

 ) ومذتلذذذ  ( است ادجيجة هكجذذة 

 بااليت :  سرتاتيجية( امهية ىذه اال 2003ػبص زيتوف ) 

 د من قدرة الطالب على تطبيق اؼبعلومات وتوظيفها يف مواقف حياتية جديدة داخل اؼبدرسػة .تزي (1
 تثري الدافعية وتنمي االذباىات العلمية  (2
 زيػػادة قدرة  الطالب على ربمل اؼبسلولية . (3
الكتػػاب اؼبدرسػػي كمصػػدر زيػػادة قػػدرة الطػػالب علػػى االسػػتفادة مػػن مصػػادر الػػتعلا اؼبتنوعػػة واؼبتعػػددة حبيػػث ال يعتمػػػػد فقػػط علػػى  (4

                                   . (2)وحيد للمعرفػػة 
 ومذتلذذ  است ادجيجةم احذذل 

 ويتلي تتكوف من ثالث مراحل ىػػي : اسرتاتيجية( بػػأف  2007بني ) زيتوف ، 

   Tasksاالولى : الكهثم ) الكشكالت ( 

 ة من اغبياة أو من ؿبتوى اؼبادة التعليمية يتطلة اقبازىػػا أو حلها وؽبذه اؼبهمة شروط :يواجو الطالب يف ىذِه اؼبرحلة دبوقف مشكلة حقيقي

 أف ال تكوف مفرطة يف التعقيد . (1
 مثرية وتشجع الطالب على االسئلة من النوع اؼبلدي اىل اقتػػراح التنبلات والفرضيات والتفسيػػرات . (2
 .  (1)تسمح باغبػػوار واؼبناقشػػة والتػواصػػػل  (3

                                                           
، رسػالة ماجسػتري غػري منشػورة ، كليػة  2004ية استخداـ منوذج ويتلي للتعلا البنائي يف تنمية االستدالؿ لدى تالميذ الصف اػبامس االديب ، مرساؿ ، اكرامي ؿبمػد ، فاعل (1)

 39ص  :الرتبية  ، جامعة االسكندرية 

 334: ص  1، عامل الكتة ، مصر ،  طػ  2003التعلا والتدريس من منظور النظرية البنائية ، زيتوف ، عايش ؿبمود ،  (2)
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  Cooperative Groupsالثثنجة : الكيكوعثت الكتعثونة  

 يبػػب وفػػػػي ىػػذِه اؼبرحلػػة تسػػتلا اجملموعػػات ورقػػة العمػػل ويتعػػاوف الطػػالب فيمػػػػا بينػػو ويتبادلػػػػوف االفكػػػػار وفيهػػا يتكشػػف الفهػػا غػػري السػػليا م
 .  (2)ػد مكانو الفها السليػػا دبعاونػػة اؼبعلا ويكوف دور اؼبعلػػا اؼبوجػػو واؼبرشػ

  Sharingالثثلثة : الكشثركذة  

 وفيهػػػػا يتحػػػوؿ الصػػف بأكملػػػػو اىل ؾبموعػػة واحػػدة حيػػث تقػػػدـ كػػل ؾبموعػػة صػػغرية مػػا تػػوصلػػػت إليػػػػو مػػن حلػػػػوؿ أو تفسػػريات وتػػتا اؼبناقشػػة
                                           . (3) واغبػػوار بني اجملموعات بإشراؼ اؼبدرس

 ومتل   است ادجيجةالتدرمس و ق ت خطوا

 ويتلي يسري الدرس وفقاً للخطوات اآلتيػػة : اتيجيةاسرت فػي ضوء مكونات 

 الدرس وتسجيل اراء  على السبورة ربديد اؼبعرفة اؼبسبقة لدى اؼبتعلا بواسطة اثارة بعض االسئلة اؼبرتبطة دبوضوع  (1
أو سػلاؿ            ىػذِه اؼبهػػػاـ عبػارة عػن مشػكلة عمليػة أو استفسػار توزيع اؼبهػاـ علػى  بعػد تقسػيمها اىل ؾبموعػات صػغرية ، و  (2

 يتطلة جلسة حوار بني افراد اجملموعة أو تنفيذ نشاطات معينة.
يقػػػػـو اؼبػػػػدرس خػػػػالؿ عمػػػػل اجملموعػػػػات باؼبراقبػػػػة والتجػػػػواؿ فيمػػػػا بينهػػػػا وؿبػػػػاورة  الطػػػػالب دوف أف يعطػػػػيها االجابػػػػات الصػػػػحيحة  (3

ػػػوار ، ويقػـو بإعطػاء بعػض التلميحػات إذا وجػػػد أف ىنػاؾ بعػض اجملموعػات الػيت ال تسػتطيع تكملػة وتشجيعها علػى التفكػري واغب
 اؼبهمة .

تقـو كل ؾبموعة بعػرض مػا توصػلت اليػو مػن حلػوؿ أو نتػائج أو تفسػريات م يػدور النقػاش لبنػاء التفسػريات وتعميػق الفهػا وبلػورة  (4
بػػني الطػػالب م يقػػـو يف النهايػػة بعػػرض اؼبفهػػـو كمػػا ـػػة ويصػػوغ اؼببػػػػدأ بالشػػكل  اؼبفػػاىيا واؼببػػادئ ، ويتػػوىل اؼبعلػػا ادارة النقػػاش

 .   (4)اؼبتعارؼ عليو علمياً 

 Achievementالتحصجل  

 العوامذذل الكا ذذ ة    التحصذذجل الدراسذذ 

                                                                                                                                                                                                   
(1)

 461 - 463ص ص  :1، دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، عماف ، االصدار االوؿ ، طػ   2007تدريس العلـو ، زيتوف ، عايش ؿبمود ،  اسرتاتيجياتالنظرية البنائية وا 

 66ص  :ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عماف ، االردف ، دا2002 أسالية تعليا العلـو والرياضيات ، البكري ، أمل ، وعفاؼ ،  (2)
 464ص  :دار االوؿ ص، اال 1شر والتوزيع ، عماف ، طػ ، دار الشروؽ للن  2007تدريس العلـو ، زيوف ، عايش ؿبمود ،  اسرتاتيجياتالنظرية البنائية وا (3)
، دار الفكػر العػريب ،  2005 تنميػة التفكػري والنظريػة البنائيػة ، النجػدي ، أضبػد راشػد ، علػي عبػد اؽبػادي ، مػب ، اذباىػات حديثػة يف تعلػيا العلػـو يف ضػوء اؼبعػايري العاؼبيػة و  (4)

 424 - 425ص ص  : 1القاىرة ، طػ 
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عليهػػػا مػن شػػػأنو أف يسػاعد القػائمني علػػى حظيػت العوامػل اؼبػلثرة يف التحصػيل الدراسػي باىتمػػػاـ البػاحثني والدارسػػني ، ألف التعػرؼ        
العمليػػة التعليميػػة مػػن ربقيػػق اىػػدافها ، وتتعػػدد العوامػػل اؼبػػلثرة يف التحصػػيل الدراسػػي وتشػػرتؾ أصبعهػػا يف احػػداث التفاعػػل الػػذي يػػلدي اىل 

 ( : (1995ما ذكرىػػا زيتوف وزيتوف التأثػػري يف التحصيل الدراسػػي ، ومن بني تلك العوامػػل اليت ديكن تقسيمها اىل قسمني رئيسيني ك

  واًل : العوامذل الت بومذذة 

 وىػػي العوامل اؼبتعلقة بالعملية التعليمية وديكن تلخيصهػػا فيمػػا يلػػي :

 ة .عوامل تتعلق باؼبادة الدراسية وتشمل : مدى صعوبة اؼبادة ، ؿبتوى اؼبادة ، مستوى تنظيمها ، مدى ارتبػاط اؼبادة حبيػػػاة الطال .1
عوامػل تتعلػق باؼبػدرس وتشػػمل : طرائػق التػدريس الػػيت يسػتخدمها ، االنشػطة الػيت يقػػـو هبػا ، وسػائل التقػػوع الػيت يتبعهػا ، مراعاتػػو  .2

 للفروؽ الفرديػػة بني الطػػالب ، طريقة تعاملو معها .
ؿ ، تػػػوفر الوسػػػائل التعليميػػػة ، عوامػػػل تتعلػػػق باؼبدرسػػػة وتشػػػمل : أدارة اؼبدرسػػػة ، االمكانػػػات اؼبدرسيػػػػػة مػػػن حيػػػث حجػػػا الفصػػػو  .3

 والكتة وغريىػػػا .

  ثنجذذثً : العوامل الشخصجة 

 وىي العوامل اليت زبص الطالة وأسرتو ، وطبيعة اجملتمع الذي يعيش فيو وديكن تلخيصها فيمػػا يػػأتػػػي :

راتػػػو العقليػة ، ميولػػػو واسػتعداداتو العوامػل الصػحية والنفسػية وتشػمل : صػحة الطالػة مػن الناحيػة العضػوية والنفسػية ، مسػتوى قد .1
 واذباىاتو ومستوى الثقة لديػػو ، ومقدار دافعيتو للتعلػػا .

ػػػاة العوامل االسرية واالجتماعية وتشمل : مستوى تتعلا الوالديػػػن ، نوع العالقة االسػرية ، اغبيػػػاة االقتصاديػػػة لةسػرة ، طبيعػة اغبي .2
 ؽبػػا .

   دقومم التحصجل الدراسذذذ

ؼ أف التقوع عملية ترشدنػػا اىل معرفة مواقع اػبلل يف العملية الرتبوية وتصحيح اؼبسار كبػػػو الطريػق الصػحيح وصػواًل اىل ربقيػق االىػدا       
أنواعهػػػا كمػا يف الرتبوية اؼبنشودة ، ويستعمل القائمػػوف يف العملية التعليمية وسائل متعددة لتقوع التحصيل الدراسػػي منهػا االختبػارات بشػ  

( أنػػو بالرغػػػػا مػػن امهيػػػة االختبػػارات التحصػػيلية إال أف علػػى اؼبعلػػػا أف  2001جػػالؿ ) ت ، ويػػػرىاالختبػػارات اؼبقاليػػة واؼبوضػػوعية والواجبػػػػا
 يػػأخػػػػػذ باغبسباف :

ىػي وسػيلة تعليميػة مػدؼ ليست االختبارات غاية يف ذامػػػا ، وال مػدؼ اىل اعطػاء درجػات وتػدرج مراتػة الطلبػة فحسػة ، بػل  .1
 اىل قيػػاس ما تعلمػػو الطلبة وتزويد اؼبعلا باؼبعلومات يساعده على اختيار االنشطة التعليمية اؼبستقبلية .

 رىػػات اخػـة أف ال تكوف االختبارات ىي الوسيلة الوحيػػػػدة للحكا على قدرات الطالة فهناؾ نشاط .2
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                                     . (1)سبكن اؼبعلا من اصدار احكاـ مناسبة  عديدة كاؼبالحظة والتواصػػل مع االسرة ،

و يتضح على ما تقدـ أف االختبارات التحصيلية ليست ىي اؽبدؼ من العملية التعليمية التعلمية ، وإمنا ىػػي وسيلة من بني ؾبموعػة        
وترتية اغبالػػة العلمية ؽبػػا ، كما أف النهوض دبستوى االختبار التحصيلي يسها يف بنػػاء  وسائل يتػػا االستناد اليهػػا يف قيػػػاس مستوى الطلبة
 اعبانة اؼبعرفػػي لدى الطلبة وتنمية قدراما العقليػػة .

  ثنجثً : دراسثت سثبقة 

 اسػرتاتيجيةاسػتخداـ يف العػراؽ وىػدفت اىل معرفػة أثػػػر  ( 2011 ): اجريػت ىػذِه الدراسػة عػػػاـ  ( 2011 )دراسذة السذثعدي  (1
التعلا اؼبتمركز حوؿ اؼبشكلة يف ربصيل مػادة الرياضػيات لػدى طػالب الصػف اػبػامس العلمػي واذبػاىها كبوىػا يف ؿبافظػة ميسػاف 

نتيجة الدراسة أف  اظهرتطالباً ،  59يوماً ، واستخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب وكاف عدد طالب العينة  48وكانت مدة الدراسة 
                                                     . (2) التجريبية لصاحل اجملموعةواالذباه كبو الرياضيات اؿ احصائياً بني ؾبموعيت البحث يف االختبار التحصيلي ىناؾ فرؽ د

تمركػز الػتعلا اؼب اسػرتاتيجيةىدفت ىذِه الدراسة اىل التعرؼ على أثر استخداـ :  cobb and others ( 1993 )دراسة  (2
( تلميػػذاً مػػن الصػػف الثػػاين  288حػػوؿ اؼبشػػكلة يف تػػدريس اغبسػػاب علػػى ربصػػيل التالميػػذ ودافعيػػتها للػػتعلا . و لػػت العينػػة ) 

)  التعلا اؼبتمركز حػوؿ اؼبشػكلة ضػمت اسرتاتيجيةاالبتدائي مت تقسيمها اىل ؾبموعتني احدمها ذبريبية درست اغبساب باستخداـ 
( تلميػػػذاً يف شبػػػاف صػػػفوؼ ،  101، واالخػػػرى ضػػػابطة درسػػػت بالطريقػػػة التقليديػػػة ضػػػمت )  ( تلميػػػذاً يف عشػػػر صػػػفوؼ 187

وتكونت ادوات الدراسة من اخبار ربصيلي ومقياس للدافعية وتوصلت الدراسػة لنتػائج أمههػػػا : ال توجػػػد فػروؽ دالػة احصػائياً بػني 
دالػػة احصػػائياً بػػػني متوسػػطي درجػػات اجملمػػػوعتني يف  متوسػػطي درجػػات اجملمػػوعتني يف االختبػػػار التحصػػيلي البعػػدي وتوجػػػد فػػروؽ

 .مقياس الدافعيػػة 

وىدفت اىل معرفة أثر منوذج التعلا اؼبتمركز حوؿ اؼبشكلة يف  ( 2008 )اجريت ىذِه الدراسة يف عاـ :  ( 2008 )دراسة رزق  (3
فها ، التذكر ، التطبيػق ( واؼبسػتويات الػثالث برؾبية تعليمية يف وحدة اجملموعات على تنمية التحصيل عند اؼبستويات اؼبعرفية ) ال

 ؾبتمعة ، وقد استخدمت الباحثة التصميا شبػػو

( طالبػة مػن طالبػات الصػف االوؿ اؼبتوسػط  50التجرييب اؼبتمثػل يف ؾبموعػة ضػابطة غػري مكافئػة ، وتكونػت عينػة الدراسػة مػن ) 
 ذبريبيػة وضػابطة ، واسػتخدمت الباحثػة الختبػار الفػروض دبدرسة الفضل االىلية حيث قسمت الطالبػات بالتسػاوي اىل ؾبمػوعتني

صػػاحة وحجػػا االثػػر . وتكونػػت ادوات الدراسػػة مػػن اختبػػار ربصػػيلي وبرؾبيػػة تعليميػػة قائمػػة علػػى منػػوذج الػػتعلا 
 
ربليػػل التبػػاين اؼب

وعػػة الضػػابطة عنػػد صبيػػع اؼبتمركػػز حػػوؿ اؼبشػػكلة ، وقػػد أظهػػرت نتػػائج الدراسػػة تفػػوؽ عػػاـ لطالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة علػػى اجملم

                                                           
 94: ص  1، دار الفكر العريب ، القاىرة ، طػ  2001القياس النفسي واؼبقاييس واالختبارات ، جالؿ ، سعد ،  (1)
، ؾبلػػة  2011الػػتعلا اؼبتمركػػز حػػوؿ اؼبشػػكلة يف ربصػػيل مػػادة الرياضػػيات لػػدى طػػالب الصػػف اػبػػامس العلمػػي واذباىػػاما كبوىػػا ، السػػاعدي ، عمػػار طعمػػة ، أثػػر اسػػتخداـ  (2)

 ( : ج3جامعة االنبار للعلـو االنسانية ، العدد )
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) الفها ، التذكر ، التطبيق ( واؼبستويات الثالثة ؾبتمعة وذلك يف متوسط درجات االختبار التحصػيلي  اؼبستويات اؼبعرفية الثالث
                                                                             . (1)( عبميع اؼبستويات اؼبعرفية السابقة 0.05البعدي ، وىذا التفوؽ داؿ احصائياً عند مستوى )

 الفصل الثثلث :

  واًل : التصكجم التي مب  للبحث

 . ط اعبزئي الذي يتضمن ؾبموعتني احدمها ضابطة واالخرى ذبريبيةذي الضب بتصميا اجملموعتني اؼبتكافئتني استعاف الباحث       

  ثنجثً : ميتكع البحث وعجنته

لعػػاـ ربػػدد ؾبتمػػع البحػػث مػػن طػػالب الصػػف الرابػػع االديب للمػػدارس النهاريػػة / قضػػاء اػبػػالص يف ؿبافظػػة ديػػاىل لؾبتمػػع البحػػث :  (1
 ( ـ   2017 - 2016الدراسي ) 

 : طلبة الصف الرابع االديب يف اعدادية القرطيب للبننيعينة البحث  (2

 البحث   ثلثثً : دكث ا ميكوعت 

) اؼبعلومػػات        يف بعػػض اؼبتغػػريات الػػيت يعتقػػد اهنػػا تػػلثر يف نتػػائج البحػػث ومنهػػا :  وعتنيعلػػى اجػػراء التكػػافل بػػني اجملمػػ حػػرص الباحػػث
 ( . السابقة يف مادة الرياضيات ، التحصيل السابق يف مادة الرياضيات ، العمر الزمين باألشهر

 رابعثً : مستلزمثت البحث 

 - 2016)    مػػن كتػػاب الرياضػػيات للصػػف الرابػػع االديب للعػػاـ  مت ربديػػد الفصػػلني ) االوؿ والثػػاين (دحدمذذد الكذذثدة العلكجذذة :  (1
2017  ) 

( أف اؽبػػدؼ الرتبػػوي ىػػو التغػػري الػػذي يرغػػة النظػػاـ التعليمػػي أو  2009أشػػار ) ذوقػػاف وسػػهيلة ، صذذوا االهذذداف السذذلوكجة :  (2
                          .  (2)اىل ىذا اؽبدؼ  اجراءات للوصوؿاؼبعلا أف حيدثػػو يف سلوؾ اؼبتعلا ، ولكي حيدث ىػػذا التغري حيتػػاج ألف يقـو بأنشطة و 

( ىدفاً سلوكياً موزعة على اؼبستويات اػبمسة االوىل من تصنيفات بلـو للمجاؿ اؼبعػريف ) تػذكر ،  185قاـ الباحث بصياغة ) 
ا الػنفس وقػد اعتمػدت صبيػع فها ، تطبيق ، ربليل ، تركيػة ( وقػد مت عرضػها علػى متخصصػني بطرائػق تػدريس الرياضػيات وعلػ

 .فػػأكثر من هراء اػبرباء  %80االىداؼ وحصلت على موافقة 

                                                           
، رسػالة ماجسػتري غػري  2008ف االوؿ اؼبتوسػط دبدينػة مكػة اؼبكرمػة ، رزؽ ، حنػاف عبػد ا  ، أثر توظيف التعلا البنائي يف برؾبية دبادة الرياضيات على ربصيل طالبات الص (1)

 د  :منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أـ القرى ، مكة اؼبكرمة 
 

 56: ص   2يبونو للطباعة والنشر ، عماف ، ط ، د 2009التدريس يف القرف اغبادي والعشرين دليل اؼبعلا واؼبشرؼ الرتبوي ، ذوقاف ، عبيدات ، وسهيلة ،  سرتاتيجياتا (2)
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أف التخطيط الناجح يساعد اؼبعلا يف اسػتغالؿ الوقػت واالمكانػات بشػكل أمثػػػل ويسػاعد يف ترتيػة اعداد الخطط التدرمسجة :  (1
 عمليػة التقػوع ويعطيػو الثقػة الكبػرية يف نفسػو جيػد وكػذلك يسػاعد اؼبعلػا يف االىداؼ حسة أمهيتها واسػتثمار الطاقػات بشػكل

                     .  (1)وقدراتو 

وليػػات اؼبتػػوافرة عػػن كػػل باالعتمػػاد علػػى اال ؾبمػػوعيت البحػػث( خطػػة لكػػل ؾبموعػػة مػػن  15وعلػػى ىػػذا االسػػاس اعػػد الباحػػث ) 
عتياديػة وقػد ع رضػت منػاذج اػبطػط علػى ؾبموعػة مػن أما اجملموعة الضابطة فقد مت اعداد اػبطة وفق الطريقػة اال ويتلي اسرتاتيجية

 .من اراء اػبرباء   ( % 80 )وعدت صاغبة بعد حصوؽبا على اتفاؽ بنسبة أكثر من هرائهامن  لإلفادةاػبرباء واحملكمني 

( ورقة  15اعداد )  اػػويتلي لطالب اجملموعة التجريبية الثانية حيث ت اسرتاتيجية: مت اعداد اؼبهاـ وفق   إعداد اوراق مهثم ومتل  (2
 ويشاركوف يف حلها .عمل وكل ورقة عمل تتضمن ثالث مهاـ 

  البحث : اداة خثمسث

 االختبار التحصيلي .يف ربصيل الطالب دبادة الرياضيات تطلة ذلك اعداد  لتحقيق ىدؼ البحث اؼبتمثل

 االختبثر التحصجل  : 

ة ، مت اـاد صدقو بعرضو على عدد مػن اػبػرباء والتخصصػني يف مػادة الرياضػيات فقرة اختباري ( 40) تكوف االختبار التحصيلي من        
 ( . للتأكػد مػن سبثيػل فقػرات االختبػار للمحتػػوى العلمػي ، كمػا حسػة معامػل التمييػز للفقػرات وكانػػت يػرتاوح مػن )  1والرتبيػة ) ملحػق 
 .                                    (2)فما فوؽ تعد فقرة مقبولة  ( 20 % )ويرى الظاىر وهخروف أف الفقرة اليت قوما التميزية  (0.20 - 0.55

وبذلك فأف صبيع فقػرات االختبػار ذات معامػل صػعوبة  ( 0.37 - 0.67 )كانت قيمتها ترتاوح من اما معامل الصعوبة للفقرات ف       
اف البػديل  ، وخبصػوص فعاليػة البػدائل تبػني ( 0.20 - 0.80 )مقبوؿ إذ يرى الظاىر اف اؼبدى اؼبقبػوؿ ؼبعامػل الصػعوبة تػرتاوح قيمتػو بػني 

 تقرر االبقاء عليها .اػباطئ قد جذب العدد االكرب من طالب اجملموعة الدنيا أكثر من طالب اجملموعة العليا وبذا 
  بثت االختبثر : 

لشيوع اعتمادىا وت لغي اثر التغريات اليت ديكن اف تطرأ على حالة الطالة العلمية غبساب ثبات االختبار اعتمد الباحث معادلة الفا كرونباخ 
نة الفاحص مشكلة اعادة الفحص والنفسية والصحية                                                                                            . (3)بسبة اجرائها يف وقت واحد وذب 

( اف  ( Gronlund , 1965وىػو معامػل ثبػات مناسػة إذ يػرى كػروف النػد  ( 0.74 )وقػد بلػم معامػل الثبػات حبسػة الفػا كرونبػاخ 
 . (4)للتطبيق  اً ف االختبار جاىز وبذا كا ( 0.60 )االختبارات ت عد جيدة إذا بلم معامل ثباما أكثر من 

                                                           
(1)

، دار صفاء للطباعة  2011طرائق التدريس الفعاؿ ، اػبزاعلة ، ؿبمد سلماف ، و منصور ضبدوف ، وخالد عبد ا  ، و عساؼ عبد ربو ، و حسني عبد الرضبن السمين ،  
 80: ص  1والنشر ، عماف ، ط 

 31: ص  1، دار الثقافة ، عماف ، طػ  1999ة ، الظاىر ، زكريا ؿبمد ، جاكلني سبرجياف ، جودت عزت عبد اؽبادي ، مبادئ القياس والتقوع يف الرتبي (2)
 282: ص  1، طػ  2000مناىج البحث يف الرتبية وعلا النفس ،  ملحا ، سامي ضبد ، دار اؼبسرية ، عماف ،  (3)

(4) Measurement and Evaluation teaching ,  Grounlund , Norman E , 1996 , Newyork , Manila : p 195 
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 :  سثدسث : دطبجق اج اءات البحث
/  25وانتهػى يػـو االحػد اؼبوافػق  2016/  10/  16باشر الباحث بتدريس عينة البحث للمجموعة التجريبية يـو االحد اؼبوافق  (1

عػػػة الضػػػابطة يف اؼبدرسػػػة ( حصػػػص لكػػػل ؾبموعػػػة يف االسػػػبوع . ويف نفػػػس الوقػػػت درس الباحػػػث اجملمو  3بواقػػػع )  2016/  12
 نفسها .

يف يػػـو  اجملمػػوعتنيوؿ والثػػاين علػػى تطبيػػق االختبػػار التحصػػيلي : مت اجػػراء االختبػػار التحصػػيلي بعػػد االنتهػػاء مػػن تػػدريس الفصػػل اال (2
 لتحديد التحصيل يف مادة الرياضيات للصف الرابع االديب . 2016/  12/  27اؼبوافق  الثالثاء

 .التحليالت االحصائية اؼبناسبة  إلجراءالتحصيلي م ر تبت البيانات اػباصة لكل منها  ص ححت االجابات لالختبار (3
 ببعض الوسائل االحصائية ومنها: استعاف الباحث :: الوسثئل االحصثئجة  سثبعث
 T - Test القيمة التائية (1

  صيليالتح ختباراالاعتمد يف حساب تكافل اجملموعات يف اؼبتغريات اليت حددىا الباحث ويف 

                                           (1) معادلة معامل التمييز للفقرة اؼبوضوعية (2

 ز الفقرة اؼبوضوعية يف االختبار استخدمت غبساب قوة سبيي          

                                           (2) معادلة معامل الصعوبة للفقرة اؼبوضوعية (3

                                                       (3) ة اؼبقاليةمعامل صعوبة االسئل (4

 (4)معامل التميز لةسئلة اؼبقالية  (5

                                                                   (5) حساب فعالية البدائػل (6

                      (6) معادلة ىولسػػيت : غبساب معامل ثبات التصحيح (7

                           (7) معامل ارتباط بريسوف غبساب ثبات التصحيح (8

                                                           
 288ص  : 1، دار االمل ، عماف ، طػ  1998القياس والتقوع يف العملية الرتبوية ، عودة ، أضبد سلماف ،  (1)
 295ص  :اؼبصدر السابق  (2)
(3)

 290ص  :اؼبصدر نفسو  

 288ص  :اؼبصدر نفسو  (4)
(5)

 288ص  :اؼبصدر نفسو  

(6)
 72ص  : 1، ملسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ، بغداد ، طػ   2010س النفسي بني التنظري والتطبيق ، الكبيسي ، وىية ؾبيد ،القيا 

الرتبية ، أربػػد  ، ترصبة صباريين ، ؿبمد سعيد ، وخليل يوسف اػبليلي ، وفتحي حسن ملكاوي ، دائرة 1985أساسيات القياس والتقوع يف تدريس العلـو ، دوراف ، رودين ،  (7)
 158 – 159ص ص  :أربػػد 
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      (1) معادلة الفاكرونباخ غبساب معامل الثبات لالختبار التحصيلي (9

 الفصل ال ابع : نتثئج البحث                           

 اواًل : ع ض نتثئج البحث ومنثقشتهث

بني متوسط الدرجات لالختبار  (0.05) تنص على انو ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة للتحقق من الفرضية اليت       
التحصػػيلي لػػدى طػػػالب اجملمػػوعتني ، بعػػػد اف طبػػق االختبػػػار النهػػائي للتحصػػيل علػػػى افػػراد العينتػػػني مت تكمػػيا البيانػػػات واـػػاد اؼبتوسػػػطات 

أكرب من القيمة التائية اعبدولية وىذا يعين وجود فرؽ ذو ي ػ( وى 5.02مة التائية احملسوبة ىي ) اغبسابية واالكبراؼ اؼبعياري . ووجد اف القي
 .  ةػػداللة احصائية يف درجات االختبار التحصيلي ولصاحل اجملموعة التجريبي

 القجكة التثئجة الكحسوبة واليدولجة لتحصجل الكيكوعة التي مبجة والضثبطة    االختبثر التحصجل 

الوسط  العدد موعةاجمل
 اغبسايب

االكبراؼ 
مستوى  ت اعبدولية ت احملسوبة اؼبعياري

 الداللة

 14.92 78.04 25 اجملموعة التجريبية
 داؿ احصائياً  2.02 5.02

 14.59 57.08 25 اجملموعة الضابطة

ركة االـابية بني الطالب واؼبعلا ذبعلها ديتازوف بالدقة ويتلي وانشغاؿ الطالب يف تنفيذ اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبا واؼبشا اسرتاتيجيةويرى الباحث أف 
ساعد على التعلا  سرتاتيجيةالعلمية واؼبوضوعية يف اغبكا على نتائج اؼبهاـ اليت يتوصلوف اليها كما أف تدريس الرياضيات باستخداـ ىذه اال

اؼبػػػادة والرغبػػػة يف دراسػػػتها باؼبقارنػػػة بطػػػالب اجملموعػػػة الػػػذايت للطػػػالب وزيػػػادة ثقػػػتها بأنفسػػػها وبالتػػػايل النجػػػاح فػػػأف ذلػػػك سػػػيلدي إىل حبػػػو 
 الضابطة الذين مل يكن ؽبا الدور االساس يف عملية التعلا .

  ثلثثً : االستنتثجثت :    ضوء نتثئج البحث مككت استنتثج اآلد  :

 مقارنة بالطريقة االعتيادية . لدى الطالب الرياضيات مادةويتلي يف ربصيل  اسرتاتيجيةأفضلية 

 : على النتائج واالستنتاجات اليت توصل إليها الباحث فأنو يوصي بأتباع اآليت بناءاً  : رابعثً : دوصجثت البحث

 ويتلي بتدريس مادة الرياضيات يف الصف الرابع االديب . اسرتاتيجيةاعتماد  (1

 ويتلي . اسرتاتيجيةعلى التدريس وفق تضمني الدورات التدريبية ؼبدرسي الرياضيات  (2
 استكمااًل للبحث اغبايل يقرتح الباحث  إجراء : : مقت حثت البحث : خثمسثً 

                                                           
(1)

 464المصدر السابق : ص  
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 ويتلي يف تعديل التصورات الرياضية  اػباطئة لدى الطالب . اسرتاتيجيةدراسة فاعلية  - 1
ة ويتلي يف متغريات غري اليت وردت يف ىػذه الدراسػة مثػل اكتسػاب اؼبفػاىيا الرياضػي اسرتاتيجيةحبوث ودراسات لبحث اثر  - 2

 والذكاءات اؼبتعددة . 
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 الكصثدر الع بجة واالجنبجة
، النجػدي ، أضبػد راشػد ، علػي  اديثهثت حدمثة    دعلجم العلوم    ضوء الكعثمج  العثلكجة ودنكجة التفكج  والنظ مة البنثئجذة (4

  1، دار الفكر العريب ، القاىرة ، طػ  2005 عبد اؽبادي ، مب ، 
ول الكشكلة    دحصجل مثدة ال مثضجثت لدى طالب الصف الخثمس العلك  واديثهثدهم     استخدام التعلم الكتك كز ح (2

 (3، ؾبلة جامعة االنبار للعلـو االنسانية ، العدد ) 2011، الساعدي ، عمار طعمة ،  نحوهث
 الكك مذة     دوظجف التعلم البنثئ     ب ميجة بكثدة ال مثضجثت على دحصجل طثلبثت الصف االول الكتوسط بكدمنذة مكذة (3

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أـ القرى ، مكة اؼبكرمة 2008، رزؽ ، حناف عبد ا  ، 

، ترصبػػة صػػباريين ، ؿبمػػد سػػعيد ، وخليػػل يوسػػف  1985، دوراف ، رودين ،   سثسذذجثت القجذذثس والتقذذومم  ذذ  دذذدرمس العلذذوم (4
 ة ، أربػػداػبليلي ، وفتحي حسن ملكاوي ، دائرة الرتبي

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عماف ، االردف 2002 ، البكري ، أمل ، وعفاؼ ،   سثلجب دعلجم العلوم وال مثضجثت (5

 1، دائرة اؼبكتبة الوطنية ، عماف ، طػ  ( 2010 )، أبو شريخ ، شاىر  التدرمس است ادجيجثتا (6
 2009، ذوقاف ، عبيدات ، وسهيلة ،  لجل الكعلم والكش ف الت بويالتدرمس    الق ن الحثدي والعش مت د است ادجيجثتا (7

   2، ديبونو للطباعة والنشر ، عماف ، ط 

 1دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، طػ ،  2010، زيتوف ، عايش ؿبمود ،  االديثهثت الكعثص ة    منثهج العلوم وددرمسهث (8
   1غباري ، وناصر اؼبخزومي ، مكتبة اجملتمع اؼبدين ، عماف ، طػ  ، ابو شعرية ، خالد ، وثامر الت بجة األسس والتحدمثت (9

 1، عامل الكتة ، مصر ،  طػ  2003، زيتوف ، عايش ؿبمود ،  التعلم والتدرمس مت منظور النظ مة البنثئجة (41
   ، بغػداد ،  ، ملسسػة مصػر مرتضػى للكتػاب العراقػي  2010، الكبيسػي ، وىيػة ؾبيػد ، القجثس النفس  بجت التنظجذ  والتطبجذق (44

 1طػ 
 1، دار الفكر العريب ، القاىرة ، طػ  2001، جالؿ ، سعد ،  القجثس النفس  والكقثمجس واالختبثرات (42
 1، دار االمل ، عماف ، طػ  1998، عودة ، أضبد سلماف ،  القجثس والتقومم    العكلجة الت بومة (43

، دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، عماف ،   2007ش ؿبمود ، ، زيتوف ، عاي ددرمس العلوم است ادجيجثتالنظ مة البنثئجة وا (14
 1االصدار االوؿ ، طػ 

 1، دار الشروؽ للنشر والتوزيػع ، عمػاف ، طػػ   2007، زيوف ، عايش ؿبمود ،  ددرمس العلوم است ادجيجثتالنظ مة البنثئجة وا (45
 ، االصدار االوؿ

ر ضبػدوف ، وخالػػد عبػد ا  ، و عسػػاؼ عبػد ربػػو ، و حسػني عبػػد ، اػبزاعلػة ، ؿبمػػد سػلماف ، و منصػػو  ط ائذق التذذدرمس الفعذذثل (46
 1، دار صفاء للطباعة والنشر ، عماف ، ط  2011الرضبن السمين ، 
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، مرساؿ ، اكرامي   ثعلجة استخدام نكوذج ومتل  للتعلم البنثئ     دنكجة االستدالل لدى دالمجل الصف الخثمس االدب  (47
 نشورة ، كلية الرتبية  ، جامعة االسكندرية، رسالة ماجستري غري م 2004ؿبمد ، 

، دار الثقافة  1999، الظاىر ، زكريا ؿبمد ، جاكلني سبرجياف ، جودت عزت عبد اؽبادي ،  مبثدئ القجثس والتقومم    الت بجة (48
 1، عماف ، طػ 

 1، طػ  2000مناىج البحث يف الرتبية وعلا النفس ،  ملحا ، سامي ضبد ، دار اؼبسرية ، عماف ،  (49

20) Leadership for the constructivist classroom , Development of  problem Based Learning 

Project , Doctors Dissertation Dempsey ,Teresa , 2000 , Miami , university the Graduate school 

21) Measurement and Evaluation teaching , Grounlund , Norman E , 1996 , Newyork , Manila 

22) Motivation for achievement possibilities for Teaching and Learning , Alderman , M, kay , 

2007 , 2
nd

 Edition 
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 ( 1ملحق )   
 اسكثء الخب اء اللمت استعثن بهم البثحث    اج اءات البحث

 مكاف العمل التخصص اسا اػببري ت
 طبيعة االستشارة

1 2 3 4 5 

معهد اعداد اؼبعلمني /  ط. ت فيزياء أ . ـ . د . ثاين حسني خاجي 1
      دياىل

كلية الرتبية للبنات /  ط. ت رياضيات أ . ـ . د . حسني نعمة 2
      جامعة الكوفة 

جامعة دياىل / كلية   أ . ـ . د . رياض حسني علي 3
      الرتبية االساسية

معهد اعداد اؼبعلمني /  ط. ت فيزياء عبد العزيز أ . د . عصاـ 4
      دياىل

كلية الرتبية االساسية /  رياضيات أ . ـ. ؿبمد علي مراد النداوي 5
      جامعة دياىل

كلية الرتبية االساسية /  ط. ت رياضيات أ . ـ . د . ادياف كاظا اضبد 6
      جامعة دياىل

كلية الكنوز االىلية /  ط. ت رياضيات رسـ . د . سندس عزيز فا 7
      البصرة

معهد اعداد اؼبعلمني /  ط. ت رياضيات أ . ـ . كماؿ اظباعيل غفور 8
      دياىل

 علا نفس تربوي ـ . د .  ؿبمد ابراىيا 9
كلية الرتبية للعلـو 
االنسانية / جامعة 

 دياىل
     

      تربية دياىلمدرسة  رياضيات اظباء عيسى اضبد 10
      مشرؼ تربية دياىل رياضيات أكـر حسن اؽبا ي 11
      مدرس تربية دياىل رياضيات خالد اظباعيل ولػي 12
      مدرس تربية دياىل رياضيات رشيد نصيف لطيف 13
      مدرسة تربية دياىل رياضيات نضاؿ مراد علواف 14
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 طبيعة االستشارة
 اػبطط التدريسية   - 3السلوكية        االىداؼ  - 1
 اؼبنظمات اؼبتقدمة   - 4اػبطط التدريسية          - 2

 ( 2ملحق ) 

 ومتلذذ  است ادجيجةانكوذج خطة ددرمسجة على و ق 

 التثرمخ :                                    الكوضوع : رسم الدالة بجثنجثً                         

 الشعبذة :                       بع االدب                                             الصف : ال ا

  الهدف الخثص : اكسثب الطثلب مفهوم التكثجل البجثن  للدالة 

  واًل : االغ اض السلوكجة 

     الكيثل الكع 

 يتوقع بعد انتهاء الدرس أف يكوف الطالة قادراً على أف 

 يكتة قاعدة الدالة  .1
 حيدد ؾباؿ الدالة وؾباؽبا اؼبقابل وإـاد أوسع ؾباؿ ؽبا  .2
 ( x , f (x) )يذكر بياف الدالة  .3
 يصف عناصر ؾبموعة اجملاؿ .4
 يصيم قاعدة الدالة بطريقة ذكر بياف الدالة .5
 ديثل الدالة بيانياً على الورقة البيانية .6
 دييز بني دالة اؼبنحين ودالة اػبط اؼبستقيا  .7
 الثانية تكوف متناظرة يربىن اف دواؿ الدرجة .8
 يصنف رسا الدالة حسة قاعدما .9

  yواجملاؿ اؼبقابل على ؿبور  xيستنتج أف اجملاؿ على ؿبور  – 10

  الكيثل الكهثري 
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 يتوقع من الطالة بعد انتهاء الدرس أف يكوف قادراً على أف 

 يستخدـ الورقة البيانية لتمثيل نقاط بياف الدالة  -1
 يرسا دالة اػبط اؼبستقيا -2
 رسا دالة اؼبنحيني -3
 دييز بني دالة اؼبستقيا ودالة اؼبنحين من قاعدة الدالة  -4
   الكيثل الوجدان 

 يتوقع من الطالة بعد انتهاء الدرس يكوف قادراً على أف 

 يشارؾ زمالؤه بالعمل -1
 حيس دبتعة العمل اعبماعي -2
  سرتاتيجيةيقدر ما يتمتع بو من حرية داخل غرفة الصف يف طريقة تعلمو وفق ىذِه اال -3
 يثمن دور الرياضيات يف تنمية ذوؽ الطالة يف الرسا والتناسق -4
 يتفها ما للرياضيات من دور يف اغبياة اليومية وحل مشاكل االنساف -5

  ثنجثً : الوسثئل التعلجكجة 

 السبورة ، األقالـ اؼبلونة ، أوراؽ بيانية ، مسطره

  ثلثثً : سجذ  الذدرس 

 دقيقة (  5)                                                                                              اؼبقدمػػة                    -أ 

الػيت  fوقاعػدة الدالػة  Bوؾبموعػة اجملػاؿ اؼبقابػل  Aتعلمنا سابقاً مفهـو الدالة وما ىي عناصػر الدالػة الرئيسػية والػيت تتمثػل يف مفهػـو اجملػاؿ  
صػػػور عناصػػػر ؾبموعػػػة اجملػػػاؿ يف ؾبموعػػػة اجملػػػاؿ اؼبقابػػػل . ودرسػػػنا ؽبػػػذا اليػػػـو ىػػػو التمثيػػػل البيػػػاين للدالػػػة بػػػأف نرسػػػا ؿبػػػاور ربػػػت تأثريىػػػا قبػػػػد 

وديثػػل ؾبموعػة اجملػػاؿ  yوؿبػور عمػػودي ؿبػور  Aوسبثػل ؾبموعػػة اجملػاؿ  xاالحػداثيات علػى الورقػػة البيانيػة الػػيت أمامػك فبثلػة دبحػػور أفقػي ؿبػػور 
 على ضوء قاعدة الدالة اليت نسميهػا قاعدة االقرتاف أو قاعدة التطبيق .  Bر وقبد عناص Bاؼبقابل 

 ودالة اػبط اؼبستقيا قاعدما   

 أمػػا دواؿ الدرجة الثانية دواؿ اؼبنحين
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 بشكل صحيح  فنحتػاج اىل طبسة نقاط لكي منثلها 

 دقيقة ( 33)                                                                                                     العػرض     –ب 

 التنفجل الخطوة ت

1 
 

 الكهذثم

يطرح اؼبدرس اؼبهاـ أما بكتابة االسئلة على السبورة أو توزع على شكل أسئلة مكتوبة على ورقة أماـ  

دقيقة . علماً أف عدد اؼبهاـ  11زمنية مقدارىا  كل ؾبموعة من اجملاميع ويعطى لكل مهمة مدة

 ثالثة .

2 

الكيكوعثت 

 الكتعثونة

 

تقـو كل ؾبموعة بتحضري الورقة البيانية ومناقشة السلاؿ اؼبطروح عليها ومن م القياـ حبل اؼبشكلة 

 ويف ىذه اغبالة ىو السلاؿ اؼبطروح على اجملموعة واؼبوضح يف اؼبهمة اؼبعطاة
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3 

 

 ةالكشثرك

( ألف اؼبقاـ عند ىذا  2ويذكر الطالة أف الدالة معرفة يف صبيع االعداد اغبقيقية ما عػػدا العدد ) 
 العدد يساوي صفراً وال ـوز القسمة على صفر ألف الدالة تكوف غري معرفة 

د اؼبدرس : عبميع اجملموعات ، إذف إلـاد أوسع ؾباؿ للدالة الكسرية قبعل اؼبقاـ يساوي صفراً م قب
ىذِه ىي اليت تكوف عندىا الدالة غري معرفة ويف  xاليت ربقق صحة اؼبعادلة يف اؼبقاـ وقيمة  xقيمة 

  x = 2السلاؿ أعاله 

 اؼبدرس : بقي عندنػػا الدالة

 موجهاً السلاؿ 

 للمجموعة االوىل : ما ىو أوسع ؾباؿ ؽبذِه الدالة ؟ 

 أحد طالب اجملموعة : أف الدالة ىي دالة جذرية

لة اؼبدرس من الطالة أف ـد أوسع ؾباؿ للدالة على السبورة مبيناً يط  

x  - 3 ≥ 0   

x ≥ 3 

 

 (  3ويذكر الطالة أف أوسع ؾباؿ ىػػػو كل االعداد اغبقيقية اليت أكرب أو تساوي العدد ) 

 اؼبدرس عبميع الطالب : اعبذر الرتبيعي للكمية اؼبوجبة فقط وال يوجد جذر تربيعي لعدد حقيقي
سالة ، فالكمية اليت ربت اعبذر ـة أف تكوف كمية موجبة أو تساوي صفر لكي تكوف الدالة 

 معرفة .

 الكهكة الثثلثة : 

واآلف ينتقل اؼبدرس اىل اؼبهمة الثالثة بكتابتها على السبورة واعطاء الطالب الوقت احملدد إلقباز 
 مهمتها

 

 جملموعات بأهناء مهماماوبعد انتهاء الوقت اؼبخصص يطالة اؼبدرس كافة ا

 

 

 

 



 ضياتويتمي في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي بمادة الريا استراتيجيةأثر 
 

  Route Educational and Social Science Journal    

629          Volume 5(7), May 2018 

 

 والبدء يف اؼبشاركة اعبماعية بأشراؼ اؼبدرس نفسو م يطلة اؼبدرس من كل 

 ؾبموعة بأف تعرض النتائج اليت توصلت اليها وتعطي تفسرياً للحػػل .

 اؼبدرس : ما نوع الدالة 

برسا الدالة طالب اجملموعة الثالثة : ىي دالة خطية ورظبها ىو خط مستقيا ويقـو أحد الطالب 
 على السبورة 

 ( x , y ) y x 

)0 , 1) 1 0 

(1,3) 3 1 

(-1 , -1) -1 -1 

( -1/2 , 0) 0 -1/2 

 

 

 

 

 

 

 اؼبدرس : ما نوع الدالة 

 وما ىػػو رظبهػػا 

ىي دالة طالب اجملموعة اػبامسة : يقـو أحد الطالب مبينًا أف الدالة ىي دالة من الدرجة الثانية و 
 منحين ويقـو الطالة برظبها على السبورة

 

 ( x , y ) y x 

(0 , 2) 2 0 

(1 , 3) 3 1 

(-1 , 3) 3 -1 
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 دقيقة ( 5)                                                                                      رابعذثً : التقومذم                    

 يوجو اؼبدرس االسئلة االتية :

 الدالة من الدرجة االوىل ماذا ديثل رظبها ؟ -1
 الدالة من الدرجة الثانية ماذا ديثل رظبها خط مستقيا أـ خط منحين ؟  -2

                                     دقيقة ( 2)                                                                                خثمسذثً : الواجب البجت                

 فرع ) أ ، ب ، جػ ، د ، ىػ (  .  1س    15ص  ( 1 – 1 )حل أسئلة سبارين 

 

 

 

(2 , 6) 6 2 

(-2 , 6) 6 -2 
 

 

 

 

 

 

 

اؼبدرس موجهًا كالمو عبميع الطالب :إذف الدواؿ من الدرجة الثانية تكوف دواؿ منحين ربدد على 
نستطيع أف منيز رسا الدالة من قاعدما فإذا كانت من الدرجة االوىل فهي دالة االقل خبمس نقاط و 

 مستقيا وإذا كانت من الدرجة الثانية فهي دالة منحين .
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 سثدسثً : الكصثدر 

 أ ( مصدر اؼبدرس

، االصػدار الرابػع ،  1 طػػ   تػدريس العلػـو ، دار الشػروؽ ،  اسػرتاتيجيات، النظريػة البنائيػة وا  ( 2007 )زيتوف ، عايش ؿبمػود  -1
 عماف 

( ، طرائػػق تػػدريس العلػػـو ، مفػػاىيا وتطبيقػػات تعيمليػػة ، دار  2011امبػػو سػػعيدي ، عبػػد ا  بػػن طبػػيس وسػػليماف البلوشػػي )  -2
 اؼبسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عماف 

 ب ( مصادر الطالة

 ، وزارة الرتبية ، صبهورية العراؽ 5ديب  ، طػ ـ ( ، الرياضيات للصف الرابع اال 2012طارؽ شعباف اغبديثي وهخروف ) 


