
 جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا
 

 

 
 

 

  

 معمل الرياضياتاستخدام تدريس وحدة الهندسة بأثر 

طلبة التحصيل والدافعية نحو تعلّم الرياضيات لدى في 
 مدارس محافظة طولكرمفي السادس الصف 

  
 

 
 

  

  إعداد

 أماني عدنان سليمان

  
 

  

  إشراف

 صالحةحسين سهيل  .د

 
 

  
اسـتكماال لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي         األطروحةهذه قدمت 

التدريس بكلية الدراسات العليا فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة فـي       أساليبالمناهج و

  .فلسطين نابلس،
  م2015





 ج 

�א���א� �
���א�������و�د��א���
��و
���א���،����
��א����و
	��א�������������K� �

!"#�$%&���1
���0د/.،�����-���א�,"+،���������*�%$�א�(&	)،�������'
�#	ن��
��K<�/=�א>,",������KKK��א0%�ز:�9"	ل�د'	א45��67ود�א�1&��3 �

��GH�IJ،���0	����א��Fن/���A��B��C�&'�D�/4Eًא�?�5�4ن��KL��I�������
���M%
��6��N�4	ل�אH�)?�KKKOPOא���Q4وא�K� �

���،4&%'��R6"�5"�7=،���S#��R6و'�:�M<�IT��R6U"��+"V������������
�W�4א����U'�Q4U�����،=7�P�#ذ�R6���+Lو��،.	Yא��Z1%#��R[د	0	��KKK�=7	9�

�Kو�9	א7= �

��/"&��&7B1��D��ًH�5�$=�א���'����I#����،R6P4P��\�'�:]&�%7�������KKK�=7]7���
=7�&��Kو�� �

��:��Dد�و�Wא>"�.،�و#�
	א���=�'�\��:�א��	א7=�^�7�4]����=،�و��6%YH����א�9	א
_P�N��(�`Uא��KKK=7�YP4aK� �

b*א	א�%�=�&'�Q4[���,",<1(��א�H�c"��K� �



 د 

���	
�א����وא� �

����������Iddd*�eא��Qذ�%ddd����Jdddf��$
gdddH�،/=ddd�'�IdddVH�Kdddن���ddd#��ddd��Iddd"&h�$ddd���ًddd
�H�'
�����_dddddP�)א��=ddddd��4ddddd6و��،���dddddא����C]ddddd[�\ddddd�'�i�dddddf��Q]dddddא��،�<�ddddda�I"6ddddd���	%#4dddddא�

������Iddd&א�א��]ddd[�/jن�א�����bH�dddUא��Kddd&�א�%	א*�Kddd%H��k���C�Jdddf���ddd&#�،bdddא�	א��ddd�،�و'
������Kdddd0و��9א�Idddd&א�א��]dddd[م��ddddm��I",dddd��D�،Iddddaא	א�%�C4dddd60و�C�4dddda���dddd��\dddd�'

�	Uא�K� �

�����C]dddd[�.3א�ddddY��R6�ddddVe%���ddddn?�Uא���ddddUo�3�ddddV'������Jddddnא��IddddPOh4م�ddddY7و�
�"��ddd6"H�pddd)9�Q���"qddd�%���ddd6و�"�dddن���������'�R67�dddr	q���3�ddd)'و���ddd6&""Y7و����dddא���

�6"H�.	Yא��Z
�0K	א �

���ddddJq%א���ddddUo��Jddddf���dddd&#ن�������	dddd�4א��ddddP�Kddddن���dddd#��dddd��IddddJو��،�ddddدوא:�א��4א���R"
I&ز�][א�א���s��D�.4'�1وא�K� �

����������ddd��KdddU�4?��ddd��،�ddd67�&��ddd	���ddd,0.�و����:pdddn
�:�dddU���ddd��4��.دא����Jdddf���ddd&#
����D��dddd[د	6t�\dddd�'�u��dddd?��dddd�",
��dddd&��dddd0v�:w"6dddd17אdddd",)7�3_�א��4א�dddd�،�و���א��

�\�7(,"_�א��4א��'�I&א��K� �

   





 و 

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ج  اإلهداء  
  د  الشكر والتقدير  
  هـ  اإلقرار  
  و  فهرس المحتويات  
  ط  فهرس الجداول  
  ي  فهرس الصور  
  ك  فهرس المالحق  
  ل  الملخص  
  1  )خلفيتها وأهميتها(الدراسة مشكلة : الفصل األول  

  2  المقدمة  1:1
  4  مشكلة الدراسة وأسئلتها  2:1
  5  فرضيات الدراسة  3:1
  6  أهداف الدراسة  4:1
  6  أهمية الدراسة  5:1
  7  حدود الدراسة  6:1
  8  مصطلحات الدراسة  7:1

  10  اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة: الفصل الثاني  

  11  اإلطار النظري  1:2
  12  )الطريقة المعملية(استخدام المعمل في تدريس الرياضيات   1:1:2

  13  مميزات الطريقة المعملية  1:1:1:2
  13  عيوب الطريقة المعملية  2:1:1:2
  13  أهداف معمل الرياضيات  3:1:1:2
  14  أدوار المعلم في معمل الرياضيات  4:1:1:2
  14  أشكال معمل الرياضيات  5:1:1:2
  14  أدوات معمل الرياضيات واجهزته  6:1:1:2
  15  معمل الرياضيات في مدرسة بنات الشهيد نشات أبو جبارة االساسية  7:1:1:2



 ز 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

8:1:1:2  
معمل الرياضيات في مدرسة بنات الشهيد نشات أبو جبـارة  أدوات 

  االساسية
15  

  16  المكونات األساسية في الطريقة المعملية  9:1:1:2
  17  كيفية تنظيم وإدارة المعلم للدروس في الطريقة المعملية  10:1:1:2
  18  نماذج ألعمال يمكن أن تتم في معمل الرياضيات  11:1:1:2

  21  مكونات المعرفة الرياضية وطرق تدريسها  2:1:2
  22  المفاهيم  1:2:1:2
  23  التعميمات  2:2:1:2
  23  والمهارات الرياضية الخوارزميات  3:2:1:2
  24  المسائل الرياضية  4:2:1:2

  25  الدافعية والتعلم  3:1:2
  26  الدراسات ذات الصلة  2:2

  26  دراسات استخدمت المعمل في تدريس الرياضيات  1:2:2
  30  دراسات استخدمت المعمل في تدريس مواد غير الرياضيات  2:2:2

  35  منهاالتعقيب على الدراسات ذات الصلة وموقع الدراسة الحالية   3:2
  36  منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث  

  37  المقدمة  1:3
  37  منهج الدراسة  2:3
  37  مجتمع الدراسة  3:3
  38  عينة االدراسة  4:3
  38  أدوات الدراسة  5:3

  38  مذكرة التحضير حسب الطريقة المعملية  1:5:3
  40  صدق مذكرة التحضير  1:1:5:3

  41  البعدياختبار التحصيل   2:5:3
  41  صدق اختبار التحصيل البعدي  1:2:5:3
  42  ثبات اختبار التحصيل البعدي  2:2:5:3
  42  تحليل فقرات االختبار  3:2:5:3

  42  مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات  3:5:3



 ح 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  42  وصف مقياس الدافعية  1:3:5:3
  42  صدق مقياس الدافعية  2:3:5:3
  43  ثبات مقياس الدافعية  3:3:5:3

  43  إجراءات الدراسة  6:3
  45  تصميم الدراسة  7:3

  45  المعالجات اإلحصائية  8:3
  47  نتائج الدراسة: الفصل الرابع  

  48  المقدمة  1:4
  48  النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة  2:4

  48  نتائج الفرضية األولى  1:2:4
  50  الفرضية الثانيةنتائج   2:2:4
  51  نتائج الفرضية الثالثة  3:2:4

  53  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس  

  54  المقدمة  1:5
  54  مناقشة نتائج الفرضية األولى  2:5
  56  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  3:5
  57  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  4:5
  58  التوصيات  5:5

  59  المراجعالمصادر وقائمة   

  64  المالحق  

  Abstract  b  



 ط 

  فهرس الجداول

  الصفحة  الجدول  الرقم

  38  توزيع عينة الدراسة وفق مجموعتي الدراسة  )1:3(جدول 

  )1:4(جدول 
 لعالمـات  المعياريـة  واالنحرافـات  الحسـابية  المتوسطات

 لمجمـوعتي  تبعـاً  والقبلـي  البعدي االختبارين في الطالبات
  الدراسة

49  

  )2:4(جدول 

 اسـتخدام  طريقة ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل نتائج
 الصـف  طالبات درجات على التدريس في الرياضيات معمل

 علـى  والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي السادس
  البعدي التحصيل اختبار

49  

  )3:4(جدول 
 لعالمـات  المعياريـة  واالنحرافـات  الحسـابية  المتوسطات

الدافعية نحو تعلّم  لمقياس والقبلي البعدي القياسين في الطالبات
  الدراسة لمجموعتي تبعاً الرياضيات

50  

  )4:4(جدول 

 اسـتخدام  طريقة ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل نتائج
 الصـف  طالبات درجات على التدريس في الرياضيات معمل

 علـى  والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي السادس
  الرياضيات الدافعية نحو تعلّم مقياس

51  

  )5:4(جدول 
والدافعية نحـو تعلّـم    الدراسي التحصيل بين االرتباط معامل

  الرياضيات
52  

  

   



 ي 

  فهرس الصور

  الصفحة  الصورة  الرقم

  )1:2(صورة 
صور ألدوات ومكونات معمل الرياضيات في مدرسة بنات 

  األساسيةنشأت أبو جبارة 
15  

  )2:2(صورة 
صور ألدوات ومكونات معمل الرياضيات في مدرسة بنات 

  نشأت أبو جبارة األساسية
16  

  55  تشكيل الطالبات لمثلث متساوي الساقين  )3:5(صورة 
  57  تفاعل الطالبات أثناء حصة الرياضيات  )4:5(صورة 

  

   



 ك 

  فهرس المالحق

  الصفحة  الملحق  الرقم

  65  لجنة التحكيم ألدوات الدراسةأسماء   )1(الملحق 
  66  مذكرة التحضير لوحدة الهندسة  )2(الملحق 
  87  تحليل المحتوى وجدول المواصفات لوحدة الهندسة  )3(الملحق 
  89  االختبار التحصيلي البعدي لوحدة الهندسة واإلجابة النموذجية  )4(الملحق 
  94  اإلختبارالصعوبة والتمييز لفقرات معامالت   )5(الملحق 
  95  قبل وبعد التعديل مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات  )6(الملحق 
  99  البحث خطة على العليا الدراسات من الموافقة كتاب  )7(الملحق 

  )8(الملحق 
 مهمة لتسهيل/ والتعليم لتربية العليا الدراسات من الموجه الكتاب
  طولكرم في جبارة أبو نشأت مدرسة في الباحثة

100  

  )9(الملحق 
 إلى مدرسة طولكرم في العام التعليم مديرية من الموجه الكتاب
  المدرسة في الباحثة مهمة لتسهيل جبارة أبو نشأت

101  

  

   



 ل 

أثر تدريس وحدة الهندسة باستخدام معمل الرياضيات في التحصيل والدافعية نحو تعلّم 
  محافظة طولكرمالرياضيات لدى طلبة الصف السادس االساسي في مدارس 

  إعداد
  أماني عدنان سليمان

  إشراف
  سهيل حسين صالحة. د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريس وحدة الهندسة باستخدام معمل الرياضيات في 

التحصيل والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس محافظة 

مـا أثـر اسـتخدام معمـل     : دراسة اإلجابة على السؤال الـرئيس حاولت ال وتحديداً طولكرم،

الرياضيات في التحصيل والدافعية نحو تعلّم الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي في 

  .دارس محافظة طولكرمم

شـبه   تصـميم الفرضيات، اسـتخدمت الباحثـة ال  ولإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار 

على عينة من طالبات الصف السادس األساسـي، وتـم اختيـار     التجريبي، وتم تطبيق الدراسة

مجموعتين في إحدى مدارس طولكرم التي تحتوي على شعبتين للصف السادس األساسي، بحيث 

، والثانيـة  )تدرس وحدة الهندسة باستخدام معمـل الرياضـيات  (كانت واحدة مجموعة تجريبية 

، وتم ذلك في الفصـل الدراسـي   )معملتدرس وحدة الهندسة دون استخدام ال(مجموعة ضابطة

  :بقت على عينة الدراسة األدوات التالية، وقد طُ)2014/2015(األول من العام 

الستخدامها في تدريس وحـدة الهندسـة للمجموعـة     وفق معمل الرياضياتمذكرة تحضير . 1

  .التجريبية

  .وحدة الهندسة نتهاء من تدريساختبار تحصيلي بعدي، لقياس تحصيل الطالبات بعد اال. 2

م الرياضيات قبل اسـتخدام  لّالرياضيات، لقياس دافعية الطالبات لتع نحو تعلّمفعية امقياس الد. 3

  .المعمل وبعده



 م 

؛ لفحـص  ) One Way ANCOVA(وتم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

مقياسـي   فـي  تحصيل الطالبات في المجموعتين التجريبية والضـابطة  اتق بين متوسطوالفر

واستخدام معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة بين التحصيل الدراسـي للطالبـات    الدراسة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. م الرياضياتتعلّنحو والدافعية 

 الباتبين متوسطي تحصيل ط) α=0.05(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1

التدريس دون استخدام (والمجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التدريس  المجموعة الضابطة

وذلك لصالح المجموعة التجريبية ).في التدريس الرياضيات معمل ، استخداممعمل الرياضيات

  .الرياضيات التي درست وحدة الهندسة باستخدام معمل

وسطي دافعية طالبـات  بين مت) α=0.05(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2

التدريس دون استخدام (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس 

وذلـك لصـالح المجموعـة     ).في التـدريس  الرياضيات معمل ، استخداممعمل الرياضيات

  .التجريبية التي درست وحدة الهندسة باستخدام معمل الرياضيات

ـ نحو يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي والدافعية .  3 م الرياضـيات،  تعلّ

  .لطالبات الصف السادس األساسي

إتاحة اإلمكانيات  جموعة توصيات من أهمهائج الدراسة أوصت الباحثة بموبناء على نتا

، )اتمعمـل الرياضـي  (في المدارس، لتخصيص غرفة خاصة لتدريس حصص الرياضـيات  

تدريب المعلمين على استخدام طرق التدريس الحديثة التي من ضمنها التدريس باستخدام معمل و

 .الرياضيات
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  األول الفصل

  )وأهميتها خلفيتها( الدراسة مشكلة

  المقدمة 1:1

الرئيس والمحوري مـن تعلّـم الرياضـيات    لم تعد هناك حاجة للتأكيد على أن الهدف 

وتعليمها هو إعداد أفراد قادرين على حّل المشكالت، من خالل اتباع خطوات منظمة في حـّل  

المسائل الرياضية، واالنتقال من الرياضيات النظرية إلى الرياضيات التطبيقية والعملية، وممـا  

بيقيـة والعمليـة للرياضـيات، وجعـل     يساهم في تحقيق ذلك الهدف هو استخدام النماذج التط

  .الرياضيات ذات معنى

أما الرياضيات من وجهات نظر كثيرين من المربين المهتمين بتدريسها فهي أداة مهمة 

إذ يرى موريس كالين الرياضيات أنهـا موضـوع   . لتنظيم المحيط الثقافي واالجتماعي وفهمه

ها، بدالً من أن يكون موضوع الرياضـيات  يساعد الفرد على فهم البيئة المحيطة والسيطرة علي

مولداً لنفسه، فإن الرياضيات تنمو وتزداد وتتطور من خالل الخبرات الحسية في الواقع، ومـن  

  ).2003أبو زينة، (خالل االحتياجات والدوافع المادية لحل المشكالت وزيادة الفهم لهذا الواقع 

والرياضيات بفرعيها المجرد والنظري تنمو وتتطور بشكل كبير جداً، وقد ساعد علـى  

ذلك سرعة نقل المعلومة وسرعة الحصول عليها، ففي الوقت الذي كان الرياضي بحاجة لسنوات 

بإمكانه ذلـك عبـر    -وبصورة سهلة وسريعة-لنشر طريقة أو نظرية أو مفهوم جديد، أصبح 

هذا التطور النوعي والكمي في الرياضيات قابله تطور . ترونية المحكمةالمجالت العلمية واإللك

في منهاج الرياضيات بصورة جعله أكثر تشويقاً ووضوحاً معتمداً على وسائل واسـتراتيجيات  

  ).2010أبو أسعد، (تدريسية وتقويمية حديثة 

قف التعليمي، فال بد وتدريس الرياضيات اليوم يتطلب تفاعالً إيجابياً من المتعلم في المو

أن يعمل الطالب ويناقش مدرسه وزمالءه ويعالج المفاهيم الرياضية بنمذجة وواقعية، وفي مكان 

تربوي مصمم للعمل اليدوي، وبه زوايا للرسم والتصميم والبناء، وإعـداد األشـكال والنمـاذج    
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راجع قد يعود إليها الطالـب  الخشبية أو المعدنية، ويتوافر به مكتبة للقراءة واالطالع ومزودة بم

  ).2005سالمة، (أثناء تعلّمه الرياضيات 

وعلى الرغم من التقدم الذي ال زال يحدث في تطوير منـاهج الرياضـيات بالمرحلـة    

األساسية، إلّا أن الرياضيات ال تزال تواجه العديد من المشكالت، التي من أبرزها تدني مستوى 

الزمة لتعلم الرياضيات، وتدني قدرتهم على تطبيقها في حيـاتهم  المتعلمين للمهارات األساسية ال

العملية اليومية؛ مما يسبب عدم تحقيق األهداف الرئيسة لتـدريس الرياضـيات فـي المرحلـة     

األساسية بصفة عامة، والصف السادس بصفة خاصة؛ ألنها مرحلة انتقال المتعلم من الصفوف 

، وهي بداية حقيقية لعملية التنمية الشاملة لمدارك المتعلمـين  الدنيا إلى الصفوف العليا في التعليم

  .ومهاراتهم التي تؤثر على مختلف جوانب نموهم وشخصياتهم

ومع تعاظم الدور الحضاري والمنفعي الذي تقوم به الرياضيات في مجـاالت المعرفـة   

أن يعد المتعلمون إعداداً المعاصرة وأوجه التقدم في العلم والتكنولوجيا، أصبح من األهمية بمكان 

قوياً وذكياً في الرياضيات، من حيث تكوين الحس الرياضي، وإدراك مفاهيم الرياضيات لديهم، 

وإتقان مهاراتها في سياقات مجتمعية وفي مواقف واقعية، ومن هنا يأتي االهتمام باستراتيجيات 

ثقافة التفكير وتنمية اإلبـداع،   وطرق تدريس الرياضيات وتحديثها وتطويرها، بحيث تتواءم مع

ومن حيث توافقها مع نظريات التعلم المعاصرة المعرفية والبنائية، وتطويعهـا لمفهـوم تعـدد    

الذكاءات، ومن حيث تطويع استراتيجياتها مع متطلبات التعلم الذاتي والتعاوني، وتبادلية التفاعل 

  ).2004يد، عب(بين المعلم والمتعلمين، وبين المتعلمين وقرنائهم 

ويعد وجود معمل خاص بالرياضيات في المدرسة من أساسيات تعليمها؛ حتى يـتمكن  

التعلمية على الموضوعات التي سيدرسونها؛ مما  –المعلمون من تطبيق االستراتيجيات التعليمية 

يعطي هذه الدروس إثارة ونشاطاً للطلبة، وعند التخطيط للدروس والتفكير في االسـتراتيجيات  

والمهم في الطريقة المعملية أن يقوم الطلبة . فإن األنشطة المعملية هي إحدى اإلمكانات المناسبة

أنفُسهم بإجراء التجارب، إذ إن التدريس المعملي ال يعني فقط وجود معمـل؛ ألن الكثيـر مـن    

من المدارس تحتوي على عدة معامل، ولكن المهم هو التعلم عن طريق العمل واكتساب الخبرة 

  ).2007عباس وعبسي، (خالل المرور بها وممارستها 
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وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية استخدام معمل الرياضيات، والـدور  

،  (Taxen & Naeve 2001)الذي يلعبه في عملية تعليم الرياضيات كدراسات تاكسين ونيفي 

  .(Scarlatos & Friedman, 2007)، وسكارالتوس وفريدمان )Eli, 2009(وإلي 

والرياضيات مادة تتطلب مهارات خاصة مثل التطبيق، وحّل المسألة والرسم، واإلدراك 

فالدافعيـة نحـو تعلـم    ، ),Obara 2010(ثالثي األبعاد، كما أنها تتطلب دافعية نحو تعلّمهـا  

إحدى المتغيرات المهمة في المواقف الصفية، وكثير من مشكالت التعلم يمكـن   هيالرياضيات 

أن تكون ناتجة من تدني الدافعية، وإن هذه المشكالت قد تحل عند تصميم مواد تعليمية، يستطيع 

  .المعلمون بها استثارة دافعية الطلبة بطرق مختلفة من خالل استخدام معمل الرياضيات

رياضيات من خالل مسـاعدة المتعلمـين علـى فهـم المعرفـة      وتظهر أهمية معمل ال

الرياضية، وتوظيفها وتحسين الدافعية نحوها، وتكوين الترابطات بـين األفكـار مـن خـالل     

لذا ومن هذا المنطلق فقد ارتأت الباحثة ضرورة القيـام بمبـادرة   . استراتيجيات وطرق متنوعة

جية حديثة ومعاصرة، تساهم في تحسـين تعلـيم   جادة، بإجراء دراسة علمية، الستخدام استراتي

  .الرياضيات وترفع من أداء الطلبة فيها، وتزيد من مستوى دافعيتهم

وبناء على ما تقدم، تأتي هذه الدراسة لتبحث أثر استخدام معمل الرياضيات فـي فهـم   

ـ     م طلبة الصف السادس األساسي للمفاهيم والتعميمات الهندسية وتحسـين دافعيـتهم نحـو تعل

  .الرياضيات في مدارس محافظة طولكرم

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 2:1

انطالقاً من أهمية الرياضيات والدور الذي تلعبه في النمو العقلي للمتعلمين في مراحـل  

التعليم كافة، والمرحلة األساسية بشكل خاص؛ ألهميتها وكونها بداية حقيقيـة لعمليـة التنميـة    

وكذلك الجهود المبذولة في تطوير مناهج الرياضيات واسـتراتيجيات   الشاملة لمدارك المتعلمين،

تراتيجيات وطرق التدريس التدريس، فاالتجاه العالمي الحديث جاء مؤكداً على أهمية االهتمام باس

، كما تتطلب المناهج والخطط األكاديمية لكثير من التخصصات العلمية وجود حصـص  الحديثة
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مخبرية ومشاغل خاصة وتدريب تطبيقي لتعليم بعض هذه المواضيع العلمية واستكمال متطلباتها 

  ).2006بياتي، (

  :ومن هنا تأتي هذه الدراسة التي أمكن تحديد مشكلتها في السؤال الرئيس اآلتي 

عية نحو تعلّم الرياضـيات لـدى   ما أثر استخدام معمل الرياضيات في التحصيل والداف

  الصف السادس األساسي في مدارس محافظة طولكرم؟ طالبات

  :وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية 

ما أثر استخدام معمل الرياضيات في تحصيل طالبات الصف السادس األساسي في مدارس  -1

  محافظة طولكرم؟

ألساسـي نحـو   ما أثر استخدام معمل الرياضيات في زيادة دافعية طالبات الصف السادس ا -2

  تعلم الرياضيات في مدارس محافظة طولكرم؟

ما العالقة بين تحصيل طالبات الصف السادس األساسي في الرياضيات ودافعيـتهن نحـو    -3

  تعلّمها؟

  فرضيات الدراسة 3:1

  :لإلجابة عن األسئلة الفرعية للدراسة، اختبرت الباحثة الفرضيات اآلتية

 درجـات  متوسـطي  بين) α=0.05( الداللة مستوى دعن إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال •

 التجريبيـة  والمجموعـة ) الرياضـيات  معمل استخدام دون التدريس( الضابطة المجموعة

 .الطالبات لتحصيل البعدي االختبار في) الرياضيات معمل باستخدام التدريس(

 درجـات  متوسـطي  بين) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال •

 والمجموعـة ) الرياضـيات  معمـل  استخدام دون االعتيادية الطريقة( الضابطة المجموعة
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 تعلّـم  نحـو  للدافعيـة  البعدي القياس في) الرياضيات معمل باستخدام التدريس( التجريبية

 .الرياضيات

 التحصيل بين) α=0.05( الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال •

 .األساسي السادس الصف طالبات لدى الرياضيات نحو تعلّم والدافعية راسيالد

  أهداف الدراسة 4:1

في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها تسعى الباحثة في الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف 

  :اآلتية

 .تصميم دروس وحدة الهندسة للصف السادس األساسي وفق معمل الرياضيات -1

لتدريس وحدة الهندسة للصف السـادس األساسـي باسـتخدام معمـل     إعداد دليل المعلم  -2

  .الرياضيات

معرفة أثر استخدام معمل الرياضيات في فهم طلبة الصف السـادس األساسـي للمفـاهيم     -3

 .والتعميمات الهندسية، وتحسين الدافعية نحو تعلّم الرياضيات

 الدراسة أهمية 5:1

 جوانبهـا كافـة،   في التعليمية بالعملية المعنين تفيد أنها في الحالية الدراسة أهمية تكمن

  :الدراسة تتمثل في أنها هذه ونتائج

  ية النظريةاألهم: أوالً

 .توضيح بعض الظواهر التي لم يتم توضيحها من خالل البحوث السابقة •

  .التوصل إلى تعميمات جديدة لم يتم التوصل لها من قبل •
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 األهمية العملية: ثانياً

 المعمليـة،  األنشـطة  دور علـى  التعرف في الرياضيات تدريس في المتخصصين تفيد قد •

 .المتعلمين تعلّم مستوى على وأثرها

 والمهـارات  والتعميمـات  المفـاهيم  على التعرف في الرياضيات ومعلمات معلمي تفيد قد •

 .الرياضيات تعلّم في تنميتها ضرورة وعلى الهندسية،

 تعليم لتوفير مساعدتهم في تساهم معاصرة، وطرق استراتيجيات تقديم في المتعلمين تفيد قد •

  .المعاصر والتربوي الفكري التطور يواكب متميز

 حيـاتهم  فـي  الرياضيات دور وإبراز األخرى، بالمواد الرياضيات بربط المتعلمين تفيد قد •

 .اليومية

 الدراسة حدود 6:1

 :في الدراسة هذه حدود اقتصرت

 .2014/2015 األول للعام الدراسي الدراسي الفصل: الزمني الحد •

 مدرسة بنات الشهيد نشأت أبو جبارة األساسية في كفر اللّبد، وهـي إحـدى  : المكاني الحد •

 السـادس  للصـف  شـعبتان  وبهـا  الرياضيات، بمعمل المجهزة طولكرم محافظة مدارس

 .األساسي

 .األساسي السادس الصف طالبات: البشري الحد •

للصف السـادس   الرياضيات كتاب من) الهندسة( الثالثة الدراسية الوحدة: الموضوعي الحد •

  .األساسي
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  سةمصطلحات الدرا 7:1

  :اعتمدت الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

االثر لغةً بأنه بقية الشيء، والجمع آثار وأثور وأثّر ) 2003(عرف ابن منظور  : Effectاألثر 

مابقي من رسم الشيء، وخرجت من إثـره وفـي   : واألثر بالتحريكترك فيه أثراً، : في الشيء

  .أثره، أي بعده

التغيير الذي أحدثه استخدام معمل الرياضيات في فهم : وتعرف الباحثة األثر إجرائياً بأنه

  .المفاهيم والتعميمات الهندسية، وإثارة الدافعية نحو تعلّم الرياضيات

مكان متسـع  : بأنه) 2005(عرفه سالمة  :Mathematics Laboratory معمل الرياضيات 

ومريح ومعد إعداداً كامالً بحيث يتعلم فيه التالميذ الرياضيات من خالل العمل اليدوي والعقلـي  

  .معاً

بيئة تعليمية يتعلم فيها طلبة الصـف السـادس األساسـي مـادة     : وتعرفه الباحثة بأنه

  .المفاهيم والتعميمات الرياضية واكتشافها الرياضيات من خالل العمل والتجريب وتطبيق

مسـتوى محـدد مـن    : يعرفه جابلين بأنه  :Academic achievementالتحصيل الدراسي 

اإلنجاز، أو براعة العمل المدرسي الذي يقيسه المعلمون، أو باالختبارات المقـررة، والمقيـاس   

رجات التي يحصـل عليهـا   الذي يعتمد عليه لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي هو مجموع الد

التلميذ في نهاية العام الدراسي، أو نهاية الفصل األول، أو الثاني، وذلك بعد تجاوز االختبـارات  

، ويقاس التحصيل إجرائياً في هـذه الدراسـة   )2006العيسوي وآخرون، (واالمتحانات بنجاح 

  .باختبار التحصيل الدراسي المعد ألغراض الدراسة

هي حالة المتعلم الداخلية التي تحرك سلوكه وأداءه، وتعمـل علـى    : Motivationالدافعية 

نحو  ، وتُقاس الدافعية)2010العواملة، (استمرار توجيهه نحو تحقيق هدف معين أو غاية محددة 

الصـف السـادس   تعلّم الرياضيات إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي تحصل عليها طالبـة  

  .الدافعية المعد لذلك األساسي في مقياس
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هي الوحدة الثالثة من كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي مـن المـنهج   : وحدة الهندسة

وتنتهـي   60الفلسطيني، المقرر للفصل الدراسي األول، تحمل عنوان الهندسة تبدأ من صـفحة  

  .100بصفحة 

احـل  الفلسطينية، تعتبر من المرهي مرحلة دراسة معتمدة في التربية والتعليم : الصف السادس

  .األساسية الدنيا
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة
  

  اإلطار النظري 1:2

  الدراسات ذات الصلة 2:2

 التعليق على الدراسات ذات الصلة وموقع الدراسة الحالية منها 3:2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة

هذا الفصل عرضا عن معمل الرياضيات ومميزاته، وأهدافه، ودور المعلم فيه، يتضمن 

واألدوات واألجهزة في معمل الرياضيات، ومكوناته األساسية ، وكيفية تنظـيم وإدارة المعلـم   

للدروس في الطريقة المعملية، إضافة إلى عرض بعض األمثلة والنماذج التي يمكن أن تتم فـي  

  .معمل الرياضيات

عرض أيضاً هذا الفصل مكونات المعرفة الرياضية، وطرق تدريسها؛ ألنها أساس ويست

تدريس مادة الرياضيات، وبدونها ال تتم عملية تعلم موضوعات الرياضيات، والدافعيـة نحـو   

  .كما يتناول عدداً من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بمعمل الرياضيات. تعلّمها

 اإلطار النظري 1:2

ب المناهج والخطط األكاديمية لكثير من التخصصات العلمية وجود حصص مخبرية تتطل

وتدريب وتطبيق لتعليم بعض هذه المواضيع العلمية واسـتكمال متطلباتهـا،    ،ومشاغل خاصة

ويتطلب ذلك توفير استثمارات كبيرة لبناء وتجهيز هذه المختبرات والمشاغل الهندسية والمهنية، 

المواد األولية عالية التكلفة، ووضع المنـاهج العمليـة الالزمـة بـإجراء     باألجهزة والمعدات و

التجارب المتنوعة وتشغيل األجهزة إضافة إلى تدريب كادر من الفنيـين والمهنيـين األكفـاء    

القادرين على إدارة هذه المختبرات بالشكل األمثل وكذلك محاولة استثمار أوقات هذه المختبرات 

وهو األسلوب " التعلم بالعمل  "ويرتكز مفهوم العملية التعليمية على مبدأ . ةوأجهزتها بكفاءة عالي

  . الذي كان متبعاً منذ بدأ اإلنسان بالتعلم من اآلخرين

المتعلم المادة  دإن مبدأ التعلم بالعمل يرتكز على أن عملية التعلم بهذا األسلوب ترسخ عن

وكيفية تطبيقها ويدرك بشكل جيد كيفية التعامل مع التجارب  ،جوانبها كافةبالتعليمية، وتجعله يلم 

  ).2006بياتي، (قات المختلفة بنفسه مباشرة يوالتطب
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وتعد الرياضيات من العلوم الهامة والضرورية ألي فرد مهما كانت ثقافته، ألنها تأخـذ  

. تـه اليوميـة  حيزاً مهماً في الحياة، ويحتاجها الفرد في اتخاذ القـرارت المتعلقـة بـأمور حيا   

وللرياضيات دور مهم في تقدم الكثير من المجتمعات، ألن الرياضيات تعمل على حل الكثير من 

والرياضيات هـي  . يكون مجتمعاً علمياً تقنياً المشكالت التي تعترض المجتمع الذي يسعى ألن

العلوم  مُأ دعتُخرى، فهي إحدى المجاالت المعرفية المتميزة، ألنها تسهم في مجاالت المعرفة األ

وذلك ألن تقدم أي مجال من مجاالت المعرفة يجب أن يكون مرتبطاً بمعرفة رياضـية واسـعة   

  ).2007عباس وعبسي، (

أما الجانب التطبيقي فهو يهدف إلى تعريف الطالب بجزء من الحياة العملية المسـتقبلية،  

وتتطلـب الخطـة    ،إكماله دراسـته وما هي المهام واألعمال التي يقوم بها في حقل العمل بعد 

الدراسية لعدد من الشهادات العلمية كالطب والصيدلة والتمريض والهندسـة، ومـن األهـداف    

األساسية للتعلم بالعمل تنمية القدرات والمهارات العملية والمهنية للمـتعلم وإكسـابه الخبـرات    

هـداف كـذلك   ئه، وتشمل األالمطلوبة في حقل عمله وتهيئته باالندماج في بيئة العمل مع زمال

جهزة والمواد األولية الالزمـة إلجـراء   تمكين المتعلم من استخدام أدوات القياس المختلفة واأل

التجارب المختلفة، ثم أخذ القياسات والمالحظات المطلوبة وحساب وتحليـل نتـائج القياسـات    

ا يؤهله لفهـم الجوانـب   وتدوين المالحظات ومعرفة كيفية كتابة التقارير الخاصة بالتجارب، مم

النظرية والعملية بشكل جيد للمادة العلمية والربط فيما بينهما واستخدام هذه المهارات المكتسـبة  

  ).2006بياتي، (مل المختلفة مستقبالً في حقول الع

ومن هذا المنطلق اتجهت العديد من الدراسات إلى بحث أهمية التطبيق العملي في مجال 

  .معمل الرياضيات كاستراتيجية تدريس في المدارس الرياضيات، واستخدام

  )ةالطريقة المعملي(استخدام المعمل في تدريس الرياضيات  1:1:2

الطريقة المعملية في التدريس هي الطريقة التي يتم فيها اسـتخدام األجهـزة واألدوات   

إن وجود معمل خـاص  و. م في مجال معينبطرق تجريبية داخل معمل متخصص للتعليم والتعلّ

في المدرسة يعد من الضروريات، وذلك حتى يتمكن المعلمـون مـن تطبيـق االسـتراتيجيات     
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التعليمية التعلمية على الموضوعات التي سيدرسونها؛ مما يعطي هذه الدروس إثـارة ونشـاطاً   

حـدى  نشطة المعملية هـي إ لطلبة، وعند التخطيط للدروس والتفكير في االستراتيجيات فإن األل

  ).2007عباس وعبسي، (اإلمكانات المناسبة 

  مميزات الطريقة المعملية 1:1:1:2

  :للطريقة المعملية ميزات، منها

تعود الطلبة على التخطيط وإدارة الموارد المتاحة مثل الوقت والخامات، وهـذا يعنـي أن    .1

واتخـاذ  المعمل يتيح للطلبة فرصة التدريب على األسلوب اإلداري في التفكيـر والعمـل   

 .القرارت وحل المشكالت والتجريب والبحث

خروج الموقف التعليمي عن األنماط التقليدية التي يكون فيها الطالـب مسـتقبال فقـط، إذ     .2

نتائج أعماله يتحرك الطالب في الطريقة المعملية ويتعامل مع األشياء الحقيقية بنفسه، ويرى 

 ).1998عبيد وآخرون، (ويتعلم من أخطائه 

  عيوب الطريقة المعملية 2:1:1:2

  .مكلفة. 1

  .وصول الدارس إلى الحقائق ولكن بدون تعليل رياضي. 2

 .شاقة وبطيئة في بعض المواضيع. 3

  أهداف معمل الرياضيات 3:1:1:2

أن معمل الرياضيات يهدف إلى؛ اتاحة الفرصـة للتالميـذ أن   ) 2005سالمة، (ويرى 

متعددة من األنشطة والمواد والوسائل بحيث يستطيع التلميذ  اًقدم المعمل أنواعيفكروا بأنفسهم، وي

 الثقـة  يولد الذي واالبتكار واإلبداع للعمل المناسب المناخ ، أيضاً إتاحةأن يختار منها ما يناسبه

تقديم  ، وبالمتعة والتشويق تقديم أنشطة وتدريبات مبتكرة وجديدة تتصفبالنفس، باالضافة إلى 
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اهات مرغوب فيهـا  تنمية اتج، وذ على االكتشاف الحر للعالقات والقوانينخبرات تساعد التالمي

، رياضياً حسب استعداد كل منهمنمواً  ام فرص عديدة للتالميذ كي ينموتقدفهي  نحو الرياضيات

تقديم خبرات يمكن للتالميذ أن ينجحوا فيها و على المهارات الرئيسة للرياضيات تدريب التالميذل

 .لديهم الثقة بالنفسمن ثم يتولد و

  أدوار المعلم في معمل الرياضيات 4:1:1:2

بـأن  ) 1990(، ولقد ذكر سالمة يلعب المعلم أدوارا ضمن استخدامه معمل الرياضيات

  :دور المعلم

، الممتع والتعلم المبني على الفهـم أن يهيئ المعلم المناخ المريح الذي يؤدي إلى العمل 

وإعداد البيئة الصفية وترتيبها وتنظيمها قبل دخول التالميذ المعمل، ثم تحديد نواحي الضـعف  

وتشجيع التالميذ علـى البحـث واالطـالع    لدى التالميذ واختيار النشاط المناسب لكل مستوى، 

وإجراء التجارب وإعداد األشكال الهندسية، والتدريب على بعض مهارات الرياضيات كالقيـاس  

 .لتقدير والتقريبوا

  أشكال معمل الرياضيات 5:1:1:2

  .معمل الرياضيات في حجرة الدراسة. 1

  .معمل الرياضيات في حجرة خاصة. 2

  معمل الرياضيات على شكل فريق. 3

 ).حقيبة أو عربة(معمل الرياضيات المتنقل . 4

  تهوأجهز أدوات معمل الرياضيات 6:1:1:2

  :األساسية لمعمل الرياضيات يمكن تحديدها كما يليأن المكونات ) 2005(ذكر سالمة 
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آالت ( أجهـزة ، و)....، ولوحـات ومصورات، ورسومات، و، ورق مقوى(مطبوعات

، ت لحـام، ومناشـير  آالوضـوئية،   ولوحةمسجالت صوتية وفيديو، وحاسبات آلية، وحاسبة، 

قضبان كـوزنير،  ومكعبات دينز، وشرائط نابيير، ومسمارية،  وألواحمعدات، ( وسائل تعليميةو

قيـاس ظـواهر،   وبناء أشكال، وتجميع البيانات، والتجريب، ( أعمال معملية، و)...و ميزان،و

، بـرج هـانوى  مثل ألعاب رياضية متنوعة : ألعاب، وتقديروتقريب، وقياس، وتحليل نتائج، و

، )وأشكال هندسية عجلة قياس،وأقالم، ومساطر، ومثلثات، ومناقل، وفراجل، ( أدوات هندسيةو

أفالم فيديو، وماكينة طباعة الشفافيات، وماكينة تصوير فوتوغرافي، وآالت طباعة، ( متنوعاتو

  ).أفالم سينمائيةو

  الشهيد نشأت أبو جبارة األساسية معمل الرياضيات في مدرسة بنات 7:1:1:2

خاصة  معمل الرياضيات في مدرسة بنات نشأت أبو جبارة األساسية، عبارة عن غرفة

لتدريس مادة الرياضيات، يحتوي على أدوات هندسية ومواد خاصة لتدريس الرياضيات، يمكن 

  .أن تستخدمها الطالبات في حصة الرياضيات

  الشهيد نشأت أبو جبارة األساسية أدوات معمل الرياضيات في مدرسة بنات 8:1:1:2

ألـواح مربعـات   و أدوات هندسية، ومجسمات ومكعبات دينز، وأوراق وكرتون مقوى،

  ح مسامير، ومساطر ومقصات ومواد الصقة، وأجهزة عرضولو

 

  ألدوات ومكونات معمل الرياضيات في مدرسة بنات نشأت أبو جبارة األساسية ةصور) 1:2(صورة 
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  ألدوات ومكونات معمل الرياضيات في مدرسة بنات نشأت أبو جبارة األساسية ةصور) 2:2(صورة 

  األساسية في الطريقة المعمليةات المكون 9:1:1:2

مكونات أساسية، بحيث تتفاعل  ةالطريقة المعملية تتكون من أربعأن ) 2004(يرى عبيد 

بالمكونـات   ويؤثرهذه المكونات وتتداخل مع بعضها البعض لعمل منظومة، ويتأثر كل مكون 

  :وهذه المكونات هي. األخرى

 .ويضم المعمل األجهزة ومصادر التعلم: المعمل .1

نشطة المعملية مشكالت وتساؤالت تتطلب القيـام بتجـارب   وتتضمن األ: نشطة المعمليةاأل .2

 .ومشاهدات

وإرشاد وتوجيه الطلبة  ،ويتمثل دور المعلم في التخطيط وتهيئة المعمل كبيئة للتعلم: المعلم .3

 .مان للمعمل والطلبةوالمحافظة على السالمة العامة واأل

اكتساب خبرات وإجراء التجارب وحل المشكالت فرديـاً   ويتمثل دور الطالب في: الطالب .4

  .وجماعياً
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  :العالقات المتداخلة بين مكونات الطريقة المعملية ويبين الشكل

  

  

  

  

  

  

  العالقات المتداخلة بين مكونات الطريقة المعملية                  

  معلم للدروس في الطريقة المعمليةتنظيم وإدارة ال كيفية 10:1:1:2

لكي تكون الطريقة المعملية ذات تأثير واضح في العملية التعليمية التعلمية البد للمعلـم  

من القيام بأدوار قبل وأثناء وبعد تنفيذ الطلبة لألنشطة التي يتضمنها الـدرس المـراد تدريسـه    

  ):2007(كما ذكرها عباس وعبسي هذه األدوار وتتمثل .طريقة المعمليةبال

  :قبل تنفيذ النشاط: أوالً

 .تحديد الهدف من استخدام الطريقة المعملية بدقة .1

 .تحديد األدوات واألجهزة والمواد الالزمة لتنفيذ النشاطات في ضوء اإلمكانات المتاحة .2

الطلبـة  إجراء التجارب والقيام بالنشاط للتحقق من مدى إمكانية تنفيذه ومدى خطورته على  .3

 .من أجل توفير األمن والسالمة للطلبة

توزيع المسؤوليات على الطلبة قبل البدء بالعمل، وتحديد سياسة تقويم العمل بحيث يتعرف  .4

 .الطلبة على طبيعة المهام الموكلة لكل منهم وطبيعة العمل إذا كان فردياً أم جماعياً

 ا�����

 ا�����

	
�� ا

���
 ا�
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 .ن قبل الطلبةتقديم شرح نظري أو عملي لخطوات العمل قبل البدء به م .5

  :أثناء تنفيذ النشاط: ثانياً

 .مالحظة وتوجيه الطلبة أثناء العمل .1

 .عند الحاجةوتوجيههم عدم تدخل المعلم في عمل الطلبة، واالكتفاء بإرشادهم  .2

 .هم على العمل للوصول إلى الهدف المنشودتشجيع الطلبة وحثّ .3

ء التنفيذ ومـدى االلتـزام   ظات لكل فرد أو كل مجموعة لتوضيح السلوك أثناحوتسجيل مل .4

 .مور التنظيمية التي تم االتفاق عليهاباأل

  :بعد تنفيذ النشاط: ثالثاً

ظات التي تـم رصـدها أثنـاء    ومناقشة الطلبة في األنشطة التي قاموا بها في ضوء الملح .1

 .انشغال الطلبة بالعمل

 .تقييم أعمال الطلبة في ضوء معايير التقويم .2

مـاكن  مجموعة تنظيم وتجميع األدوات والمواد وحفظها في األالطلب من كل طالب أو كل  .3

  .ة على النظافةالمخصصة لها، والمحافظ

  ل يمكن أن تتم في معمل الرياضياتنماذج ألعما 11:1:1:2

يوجد عدة نماذج وأعمال يمكن أن تتم داخل المعمل، بحيث تكون ممتعة للطلبة، ومـن  

  :هذه األعمال

 :المربع السحري •

توضع في خاناته أعداد، حيث إن مجموع الصفوف يساوي مجموع األعمـدة  هو مربع 

  .يساوي مجموع األعداد على األقطار، كما في الشكل الموضح
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8  3  4  

1  5  9  

6  7  2  

  

  :المربع السحري  .1

  أكمل األرقام في المربع

  89  12  

  45    

78      

  ": 6-1استخدم األعداد من" السحري التالي أكمل المثلث  .2

  

  

  

 :مشكالت حسابية ممتعة يمكن تصميمها وتنفيذها في معمل الرياضيات .3

  ) :1(مثال 

1  ×1  =1  

11  ×11  =121  

15 

15 

15 

15 15 15 

3 

4 

2 
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111  ×111  =12321  

1111  ×1111  =1......  

11111  ×11111  =1......  

  ):2(مثال 

12345679  ×9  =111 111 111  

12345679  ×18  =  

12345679  ×27 =  

 :Hanoi Towerلعبة برج هانوى  •

تتلخص اللعبة في أنه يوجد مجموعة من الحلقات قد تكون خمسا أو سبعا أو أي عدد آخـر      

موضوعة على أحد األعمدة كما هو موضح في الشكل والمطلوب نقل هذه الحلقات من العمـود  

ط عدم وضع حلقة أكبر فوق حلقة أصغر، وكذلك يجب نقـل حلقـة   إلى أي من العمودين بشر

  .واحدة في كل مرة

  

  برج هانوى
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  :مكونات المعرفة الرياضية وطرق تدريسها 2:1:2

تتميز الرياضيات بأنها ليست مجرد عمليات روتينية منفصلة ومهارات، وإنما تتكون من 

النهاية بنايـات متكاملـة، واللبنـات     أبنية يتصل بعضها ببعض اتصاالً وثيقاً، ولكي تكون في

  :األساسية لهذا البناء هي

 .المفاهيم الرياضية  . أ

 .التعميمات الرياضية  . ب

 .الخوارزميات المهارات الرياضية  . ت

 ).2002عقيالن، . (حّل المسائل الرياضية  . ث

لم تعد أهداف تدريس الرياضيات محصورة في اكتساب مهارات القيام بالعمليات وتذكر 

دت تتعدى ذلك إلى أهداف أخرى كمـا يراهـا عـريفج وسـليمان     والتعميمات، بل غالمفاهيم 

من المفـاهيم والتعميمـات   اكتساب لغة الرياضيات، واستيعاب مفرداتها ، وهي تتمثل ب)2005(

توجيـه الطلبـة   ب على مالحظة العالقات وتحليلها، أيضـاً  زيادة القدرة لدى الطالوالمبادئ و

الحسـابية،  العمليـات  المعلومات وتعليم الطالب التفكيـر المنطقـي و   راعاة الدقة في معالجةلم

تقريـب والتخمـين والتقـدير الحسـابي     الو.تعليم التفكير التشعبيواكتساب مهارات رياضية و

البيانات في جـدول وأشـكال   تمثيل قي للرياضيات في الحياة اليومية واكتشاف الجانب التطبيو

كسب الثقة بـالنفس  الوصول إليها والتفكير في حّل المسائل و توضيحية، أيضاً توقع النتائج قبل

  .وتشجيع التعلم الذاتي

وسيتم التركيز على اللبنات األساسية في الرياضيات، المفاهيم والمبـادئ والتعميمـات   

  والخوارزميات وحّل المسائل 

  :وستتناول الباحثة كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التوضيح
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 المفاهيم 1:2:1:2

هي أساس المعرفة الرياضية، ولها أهمية كبيرة في الرياضيات، لذلك تناولها المربـون  

الرياضيون بالبحث والتحليل؛ لمعرفة أهميتها وأنواعها، وكيفية تدريسها للمساهمة فـي تحقيـق   

فالمفهوم هو اإلدراك العقلي للخاصية أو مجموعة من الخصـائص  . أهداف تدريس الرياضيات

  ).2005موسى، (اسماً يعبر عنه بلفظ أو رمز أو بهما معاًبإعطائها 

وعرفه ميرل على أنه مجموعة من األشياء المدركة بالحواس، أو األحداث التي يمكـن  

تصنيفها مع بعضها البعض على أساس من الخصائص المشتركة والمميزة، ويمكـن أن يشـار   

  ).2005عريفج، سليمان، (إليها باسم، أو رمز خاص 

ة استخدام المفاهيمأهمي  

تُعد المفاهيم من المحتويات المهمة في مادة الرياضيات؛ ألن لها فوائد تجعـل الطالـب   

أبـو  اآلخرين، وقد ذكر قادرا على التفكير والتصنيف، واكتشاف معارف تساعد على االتصال ب

ـ تساعد المفاهيم ععدة فوائد منها، ) 2003(زينة  تسـاعد  ياء، ولى التصنيف والتمييز بين األش

ن التعميمات واكتشـاف  تساعد المفاهيم على تكويعلى التواصل مع اآلخرين والتفاهم، والمفاهيم 

 .معارف جديدة

  :قواعد أساسية في تدريس المفاهيم

يوجد اعتبارات وقواعد أساسية يجب أن تؤخد بعين االعتبـار   أنه) 2006(ذكر الهويدي

  :في تقديم المفاهيم وهي

 .المتعلم أن يقوم بإضافة المفاهيم إلى بنائه المعرفييجب على . 1

عند تقديم مفهوم جديد للمتعلم، وربطه بخبرات التعلّم، يصبح أكثر معنى وعلى المـتعلم أن  . 2

 .يقوم بدمجه في بنائه المعرفي
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تنمو وتتطور المفاهيم لدى المتعلم إذا تعرض للخبرات واألنشطة التي تجعله أكثـر نشـاطاً   . 3

ة أثناء التعلموحيوي. 

عندما تُقدم المفاهيم من واقع حياة المتعلم ويشارك فيها بفاعلية من خالل العمل الجماعي أو . 4

 .التعاوني

 .يفضل عند تعلم المفهوم استخدام المفاهيم أوالً، ثم التعبير عنها بالرموز والكتابة. 5

 .استثارة المتعلم ودافعيته نحو تعلم المفهوم. 6

 التعميمات 2:2:1:2

التعميم يعرف بأنه عالقة ثابتة تربط بين مفهومين أو أكثر بحيث تكون أكثـر تعقيـداً،   

  ).2002السلطاني، (بعبارة أخرى هي سلسلة من المفاهيم التي تربطها عالقات محددة 

  :خطوات تدريس التعميم الرياضي

 .ميمتعريف المتعلم بالنتيجة المتوقعة منه بعد تعلم المبدأ أو التع. 1

 .مراجعة المتعلم بالمفاهيم المرتبطة بالتعميم. 2

 .استخدام اللفظ الذي يقود المتعلم إلى ربط المفاهيم مع بعضها. 3

 .صياغة التعميم. 4

  ).2002عبد الهادي وأبو الرب و عبد السالم، (عرض أمثلة توضح تطبيق التعميم . 5

 زميات والمهارات الرياضيةالخوار 3:2:1:2

تعد المهارات من أهم أهداف تدريس الرياضيات؛ ألنها تُكسب المتعلم الدقة والسـرعة  

والخوارزميـة طريقـة   . فالمهارة تعتبر القيام بالعمل بسرعة ودقة واتقان. للوصول إلى النتائج
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عـريفج وسـليمان،   (عمل الشيء بخطوات منظمة بترتيب أو تسلسل معين أو بطريقة روتينية 

2005.(  

اتأهمية تعلم المهارات والخوارزمي:  

تعزز فهم : ، عدة أهمية لتعلم المهارات والخوارزميات كان اهمها)2009(ذكر الخطيب 

فهـم تكنولوجيـا العصـر    ضية القائمة عليها هذه المهارات، والمتعلم للمفاهيم والتعميمات الريا

ال يفضل استخدام اآللة أفضل، وة المختلفة للوصول إلى حياة واستغاللها في تطوير جوانب الحيا

المهـارة  حد من نشاط العقل وتعطيل التفكير، والحاسبة في إجراء العمليات البسيطة؛ ألن ذلك ي

 .الرياضية تسهل إجراء العديد من األعمال اليومية

  :أهم المهارات التي يجب إتقانها في الهندسة

في المرحلة المدرسية والتي  مهارات الهندسة التي يجب تعلمها) 2003(وذكر أبو زينة 

تصـنيف  والمتكاملة واألفقية والمتقاطعة و مهارة تمييز الخطوط المتوازيةكان من أهمها، تعلم 

إيجـاد  ت أيضـاً  إيجاد محيطـات المضـلعا  هندسية من خالل صفاتها وخصائصها واألشكال ال

ه والتطـابق والمثلثـات،   اهيم التشابإدراك مفال الرباعية، والمثلثات والدوائر والمساحات لألشك

واتقان مهارات استخدام مقاييس الطول وتحويل الوحدات وقراءة الخرائط وتقـدير المسـافات،   

 .ورسم األشكال الهندسية والخطوط وقراءة الرسومات

 المسائل الرياضية 4:2:1:2

هي موقف أو مشكلة تكون بحاجة إلى إجابة أو حّل ولكنها غير جاهزة، والمسألة مختلفة 

عن التمرين، إذ إن المسائل تحتاج إلى معرفة جوانب البيانات والربط بينها، ووضـع فـروض   

  .للحل وتجربتها، أما التمرين يكون مجرد تطبيق روتيني على المهارات والخوارزميات

  :خطوات حّل المسائل الرياضية

  :خطوات حّل المسائل الرياضية كما يليبأن  )2002(عقيالنوذكر 
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 .لةفهم المسأ. 1

 .خطّة الحّل. 2

 .تنفيذ الحّل. 3

 .تحقق من صحة الحّلال. 4

  الدافعية وتعلّم الرياضيات 3:1:2

هو مجموعة من االستعدادات أو التحفيز الداخلي المسبق عند الفرد نحو القيـام  : الدافع

بفعل معين، بحيث يتضمن جملة من الحاجات والرغبات واالهتمامات التي تعمل على اسـتثارة  

  ).2007يونس، (الفرد وتنشيط سلوكه نحو تحقيق أهداف معينة 

والدافعية ال يمكن أن تفهم بمعزل عن فهم دور التعلم في حياة الفرد، فالدافعية والـتعلم  

فالتعلم عرف على أنه تغيير ثابت نسبياً في السلوك بشكل إيجـابي  . يرتبطان ببعضهما البعض

العواملـة،  (علم ال يحدث التغيير في السلوك من قبـل الفـرد   فمن غير الدافعية إلى الت. مستمر

2010.(  

ويرى سكنر أن باستطاعة المعلم تقوية الدافعية لدى طلبته من خالل جعلهـم يشـعرون   

بأنهم مسيطرون ومسؤولون عن تعلمهم، بإتاحة الفرصة لهـم بمراقبـة تقـدمهم فـي الـتعلم،      

إن ممارسة المعلم التحكم والضغط على الطلبة قد ومن ناحية أخرى ف. وتعزيزهم عند القيام بذلك

  .يؤديان إلى تراجع مستوى الدافعية الداخلية لديهم، وبخاصة ضعاف التحصيل منهم

  :تقسم الدافعية إلى قسمين رئيسيين هما

وتشير إلى قيام المتعلم بنشاط من أجل النشاط ): Intrinsic Motivation(الدافعية الداخلية  •

ي وبدون أية محفزات خارجية، فالمتعلم الذي يدرس بدافعية داخليـة، يـرى   نفسه بدافع داخل

 .الدراسة ممتعة ولها قيمة بحد ذاتها
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تشير إلى قيام المتعلم بنشاط معـين ألجـل   ): Extrinsic Motivation(الدافعية الخارجية  •

رضى غاية، فالمتعلم المدفوع بدافعية خارجية يدرس للحصول على عالمة عالية، أو بهدف 

  .)2000سعداني، (األهل أو المعلمين أو لغايات أخرى 

  وظائف الدافعية

، الوظيفـة التفسـيرية،   )2007(ية بالعديد من الوظائف كما ذكرها يـونس  تقوم الدافع

وك الفرد نحو اتجاه معين دون توجيه سلووظيفة التشخيص والعالج، ووظيفة الطاقة والنشاط، و

تحديـد التوابـع   السلوك، والدوافع تعد مصدرا للمعلومـات، و آخر، والمحافظة على استمرار 

 .مساعدة في تحقيق أداء متطور وجيدالالمعززة للسلوك، و

وألن الدافعية لها الدور األول في التعلم، فتعلّم الرياضيات يحتاج إلـى دافعيـة الفـرد    

بد من استثارة نحوها، لما تحتاج من تفسير وفهم ونشاط وطاقة وحّل مسائل ومشكالت، لذلك ال

دافعية الطالب أثناء حصة الرياضيات للتعلم واالستمرار بالبحث والتعلم وتغيير سـلوكه نحـو   

 .األفضل

  ذات الصلةالدراسات  2:2

لعت الباحثة على عدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة باسـتخدام معمـل   اطّ

  :عرض لتلك الدراسات الرياضيات في تدريسها أو في مواد أخرى، وفيما يلي 

  تخدمت المعمل في تدريس الرياضياتدراسات اس 1:2:2

  ): 2013(خلف اهللا دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف معمل الرياضيات في تنمية التفكيـر  

الهندسي، والتحصيل لدى طالبات الصف السابع بمحافظة رفح، قامت الباحثـة ببنـاء أداتـين    

وهما اختبار تحصيلي بعدي ومهارات التفكير الهندسي، وقامت الباحثة باستخدام المنهج للدراسة 

طالبة من طالبـات الصـف السـابع     75عينة تتكون من  التجريبي، حيث طبقت الدراسة ع لى
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  األساسي في مدرسة الشوكة اإلعدادية التابعة لمنطقة رفح التعليمية بوكالـة الغـوث، وكانـت    

  حصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     إتي توصلت لها الدراسة، وجود فرق ذو داللة أهم النتائج ال

)0.05 = α(  بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير

  .الهندسي البعدي واإلختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 ):2013(دراسة عمر 

معرفة أثر استخدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية مهارات إلى  هدفت الدراسة

الترابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، وقد طبقت الدراسة 

من مقرر الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بالمملكـة العربيـة    )األنماط والجبر(على وحدة 

لفصل باستخدام معمل الرياضيات االفتراضي، الذي تم إعداده السعودية، ودرست موضوعات ا

من قبل الباحثة، كما تم إعداد اختبار مهارات الترابط الرياضي والتحقق من صدق وثبات أدوات 

وتكونـت  . واستخدمت الباحثة تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي. الدراسة

. قد تم تدريسهن باسـتخدام معمـل الرياضـيات االفتراضـي    تلميذة، و) 25(عينة الدراسة من 

وضـع آليـة لتطبيـق    : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن إجمالها في

المعامل االفتراضية في تدريس العالقات الرياضية في مقررات الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، 

ضوء ارتباطها بالحياة والمـواد الدراسـية    وضع رؤية لبناء معامل الرياضيات االفتراضية في

األخرى بالمرحلة االبتدائية، وتشجيع البحث العلمي في مجـال المعامـل االفتراضـية، وذلـك     

  .بتخصيص دعم مادي إلجراء هذه البحوث وتعميمها

 ):Eli, 2009(دراسة إلي 

ـ     ة هدفت الدراسة إلى استكشاف المعرفة الرياضية المرتبطـة بتـدريس مـادة الهندس

والروابط التي يستخدمها الطالب المعلمون وأنواع تلك الروابط، واستخدمت الباحثة منهج البحث 

طالباً ) 28(وشملت عينة الدراسة ). Exploratory Mixed Method(المختلط الكمي والكيفي 

 وطالبة في قسم تدريس الرياضيات للمرحلة المتوسطة، كما استخدمت الباحثة مقياس تقييم المعلم
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، ومقياس تقيـيم  LouisVilleمن إعداد جامعة لويس فيل ) DTAMS(في الرياضيات والعلوم 

: ، ومقابالت مع الطالب المعلمين، وكان من أبرز نتـائج الدراسـة  )MCE(الروابط الرياضية 

تركيز الطالب المعلمين أثناء عملية التدريس على المعرفة اإلجرائية بشكل أكبر مـن المعرفـة   

  .المفاهيمية

 )Wang, Cui, Yang, and Lian, 2009(دراسة وانج، تسوى، يانج وليان 

 المفاهيم فهم على الطالب لمساعدة افتراضي رياضيات معمل تصميم إلى الدراسة هدفت

 فيهـا  تم. الرياضيات مساق في للطالب الرسوب نسب من والحد بيئة افتراضية، في الرياضية

بعـد   وذلـك  الهندسـة،  بكلية الملتحقين الطالب الدراسة التجريبي، واستهدفت المنهج استخدام

 في صعوبة من يجدونه لما نتيجة الهندسة، دراسة مواصلة عن ينصرف منهم العديد أن مالحظة

 وأشـارت . الهندسة بتخصص لاللتحاق سابقة متطلبات تعتبر والتي الرياضيات، مساقات بعض

الرياضـيات   مسـاقات  االفتراضية لدراسة المعامل تجربة عن الطالب معظم رضا: إلى النتائج

  .التخصصية الهندسة مساقات دراسة نحو دافعيتهم زيادة في كذلك ساهمت التي

  (Kaufmann & Schmalstieg, 2007): دراسة كوفمان وسكالتيج

 الحسـابية  المهـارات  بعـض  لتعليم تعاوني افتراضي واقع تطبيق إلى الدراسة هدفت

 المـدارس  طـالب  من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج استخدامفيها  تم وقد والهندسية،

 الواقـع  بتقنيـة  تعلـم  بيئـة  بتصـميم  الباحثان قام حيث األمريكية، الواليات المتحدة في العليا

الدراسـة   نتـائج  وأثبتت الدراسة عينة على تطبيق األدوات وتم تحصيلي، واختبار االفتراضي،

  .المطلوبة المفاهيم عليمت تسهيل في البرنامج فعالية

  ):Taxen & Naeve, 2001(  تاكسين ونيفي دراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تـدريس  

طالبا وطالبة من الطالب الخريجين من جامعـات  ) 40(الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من 

مدينة ستوكهولم، إذ اتبع الباحثان المنهج التجريبي، وقاما بتصميم معمـل افتراضـي، وسـمي    
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، وهي عبارة عن بيئة تشاركية تسمح للعديد من األفراد بالـدخول إلـى   Cyber Mathالمعمل 

نفس بيئة التعلم، وبعد إتمام فترة الدراسة عبر المعمل االفتراضي تم توزيع استبانة مقسمة إلـى  

أربعة محاور تناولت فاعلية بيئة المعامل االفتراضية وعناصرها فـي تـدريس الرياضـيات،    

لتعلم، ودرجة تعاون الطالبات والطالب مع بعضهم الـبعض، وبـين   ومستوى التفاعل في بيئة ا

كأداة تعلّـم، وأشـارت نتـائج      Cyber Mathالطالبات والطالب والمعلم، ونقل المحتوى عبر

الدراسة إلى فعالية بيئة الواقع االفتراضي في تدريس الرياضيات، وفعالية التعاونية كسمة مـن  

  .لتحصيل من خالل هذه البيئاتادة اسمات الواقع االفتراضي في زي

  ):1998(دراسة التودري 

هدفت الدراسة لبناء وتجريب وحدة مقترحة في المهارات الهندسية المتضـمنة بمقـرر   

ف الثالث من المرحلة اإلبتدائية في ضوء اسلوب التدريس المعملـي، والتعـرف   رياضيات الص

على مدى نمو أداء تالميذ الصف الثالث االبتدائي للمهارات الهندسية المتضمنة بعـد دراسـتهم   

لتلك الوحدة، والتعرف على مدى نمو اتجاهات التالميذ نحو الرياضيات، استخدم الباحث المنهج 

ته، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن وحدة مقترحة في المهارات الهندسـية  التجريبي في دراس

، واختبـار تحصـيلي   )من اعداد الباحـث ( المتضمنة بمقرر رياضيات الصف الثالث االبتدائي

وبطاقة مالحظة لتقويم أداء التالميذ للمهارات الهندسـية المتضـمنة ومقيـاس لالتجـاه نحـو      

=  0.01(سة وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  وكانت نتائج الدرا. الرياضيات

α (   بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبيـة فـي

االختبار التحصيلي البعدي، مما يدل على استيعاب الجانـب المعرفـي للمهـارات المتضـمنة     

بـين متوسـطي   ) α=  0.01(توى الداللـة  بالهندسة، ووجود فرق ذو داللة إحصائية عند مس

درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في بطاقـة المالحظـة،   

بين متوسطي درجات المجمـوعتين  ) α=  0.01(ووجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 .الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في مقياس االتجاهات
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 عمل في تدريس مواد غير الرياضياتدراسات استخدمت الم  2:2:2

 ):2013(دراسة العيدروس 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية معمل افتراضي متاح على شبكة االنترنت فـي  

تنمية مفاهيم اإلشعاع النووي الفيزيائي عن طريـق ممارسـة المـواد المختبريـة والنوويـة      

استخدام المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من طالب السنة الرابعة واإلشعاعية، وتم فيها 

دوات الدراسة على عينة الدراسة أيق قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي، وتم تطب. بقسم الفيزياء

فاعلية معمل الفيزياء االفتراضي في زيادة : برز نتائج الدراسةأذات المجموعة الواحدة، وكانت 

  .تحصيل الطالب

 ):Bajpai, 2012(دراسة باجباي 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية المعامل االفتراضية في الفهم المفاهيمي والتحصيل 

طالباً وطالبة من ) 50(استخدام المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  الدراسي، وتم فيها

مجموعـة  : طالب قسم الفيزياء في جامعة بوبال الهندية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين

) 8(طالبـاً و ) 17(طالبات؛ ومجموعة تجريبيـة وشـملت   ) 10(طالباً و) 15(ضابطة شملت 

، إذ درست المجموعة األولـى  )الظاهرة الكهروضوئية(عتان وحدة طالبات، وقد درست المجمو

بالطريقة التقليدية، والمجموعة الثانية بتقنية المعامل االفتراضية، وبعد دراسة الوحدة؛ تم تطبيق 

وكانـت  . اختبار تحصيلي لتقييم مستوى الفهم المفاهيمي والتحصيل الدراسي لدى المجمـوعتين 

فروق ذات داللة إحصائية بالنسـبة للتحصـيل الدراسـي والفهـم      وجود: أبرز نتائج الدراسة

  .المفاهيمي لصالح المجموعة التجريبية

 ):2012(دراسة حافظ وأمين 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام المختبر االفتراضـي لتجـارب الكيميـاء    

ـ  ة مـن طـالب   والفيزياء في تنمية قوة المالحظة والتحصيل المعرفي، وتكون مجتمع الدراس

المرحلة المتوسطة، تم اختيار المدرسة بالطريقة القصدية، كما تم استخدام األسلوب العشوائي في 
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لتمثال عينتي الدراسـة، وتـم   ) الصف السابع(اختيار الشعبتين من طالب الصف األول متوسط 

ات باسـتخدام  إعداد اختبارين من قبل الباحث في التحصيل للفيزياء والكيمياء، ومن تحليل البيان

الوسائل االحصائية المناسبة، وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فرق ذي داللة احصـائية بـين   

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تحصيلهم في مادة الفيزياء، ووجود فرق ذي داللة 

يبيـة،  احصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية في تحصيل الكيمياء لصالح المجموعة التجر

وعدم وجود فرق ذي داللة احصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في تنمية قوة 

اإلفادة : في ضوء النتائج السابقة قدم الباحثان عددا من التوصيات، منها. المالحظة لدى أفرادهما

ن فـي بعـض   من تقنية المختبرات االفتراضية لتجاوز المشكالت والعوائق التي تواجه المدرسي

التجارب، وإنشاء موقع للمختبرات االفتراضية على الشبكة العالمية لكافة المواد، ودراسة أثـر  

برنامج تدريبي للطلبة بقسم الكيمياء والفيزياء في تنمية مهارات استخدام المختبـر االفتراضـي   

  .وتنمية اتجاهاتهم نحو التدريس

 ):2011(دراسة خليفة 

 أثر تدريس وحدة جسم اإلنسان من مقـرر العلـوم لتالميـذ   هدفت الدراسة إلى معرفة 

الدراسي لـديهم   الصف السادس االبتدائي بطريقة االكتشاف الموجه في المختبر على تحصيلهم

) 70(تكونت عينة الدراسـة مـن   وقد  .التدريس المتبعة في تدريس هذا المقرر مقارنة بطرائق

السعودية موزعين على مجموعتين،  -تبوك  مدينة تلميذاً من تالميذ الصف السادس االبتدائي في

تلميذاً، تم تدريسهم وحدة جسم اإلنسان بطريقـة االكتشـاف   ) 35(تكونت من  مجموعة تجريبية

تلميذاً تم تدريسـهم المحتـوى نفسـه     )35(المختبر، ومجموعة ضابطة تكونت من الموجه في

 وفقـاً  اإلنسـان  جسم بوحدة سي الخاصالتدري البرنامج بتصميم الباحث قام .المعتادة بالطرائق

 المـذكورة، وبعـد   للوحدة تحصيلياً اختباراً أعد وكذلك المختبر، في الموجه لطريقة االكتشاف

 حيث كشـفت . الدراسة عينة أفراد على التحصيلي االختبار تطبيق تم التدريسي البرنامج تطبيق

 االختبار في المجموعتين تالميذ درجات إحصائياً بين متوسطي دال فرق وجود عن البحث نتائج

 االكتشـاف  بطريقـة  تالميـذها  درس التي التجريبية لصالح المجموعة الفرق وكان التحصيلي،
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 تـدريس  أثـر  تتنـاول  التـي  الدراسـات  من مزيد إجراء الباحث اقترح. المختبر في الموجه

  .التالميذ تحصيل على المختبر في الموجه االكتشاف بطريقة العلوم في علمية أخرى موضوعات

 (El- Sabagh, 2011) :  دراسة الصباغ 

 المفـاهيم  تنميـة  في الويب على قائم افتراضي معمل أثر استكشاف إلى الدراسة هدفت

 من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج استخدام فيها وتم العلوم، في مادة العملية والمهارات

مجمـوعتين   إلـى  تقسـيمهم  تـم  حيث األساسي، الرابع طالب الصف من وطالبة طالباً )61(

) 44( وشملت تجريبية ومجموعة طالبة، )43(طالباً و )46( وشملت ضابطة مجموعة: متكافئتين

 المفـاهيم  مستوى في تكافؤ المجموعتين من للتأكد قبلي اختبار تطبيق تم و طالبة،) 48(طالباً و

 خـاص  اختبـار تحصـيلي   جانـب  إلى افتراضياً معمال الباحث وأعد العلم، عمليات ومهارات

النتـائج   أظهـرت  الدراسة؛ أدوات وتطبيق التجربة إجراء وبعد لها، كأدوات الدراسة بمتغيرات

العلميـة،   المفـاهيم  لتحصيل بالنسبة الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة طالب تفوق

 المهـارات  إلتقـان  بالنسبة الضابطة المجموعة طالب على التجريبية المجموعة طالب وتفوق

  .العملية

 ): ,2010Rajendran(  دراسة راجيندران

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق المعامل االفتراضية على تنمية مهارات التعلّم 

اإللكتروني؛ ومستوى فهم المبادئ، والكشف عن أثر تطبيق المعامل االفتراضية علـى تنميـة   

طالباً ) 50(وتم فيها استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من . الذاتيمهارات التعلم 

وقام الباحث بتطبيق اسـتبانة،  . وطالبة من طالب الصف الحادي عشر بمدينة شينغهاي الهندية

وإجراء المقابالت مع الطالب للتعرف على آرائهم بشـكل تفصـيلي نحـو تطبيـق المعامـل      

إدراك معظم أفراد عينة الدراسـة  : وكان من أبرز نتائج الدراسة. سةاالفتراضية كأدوات للدرا

ألهمية المعامل االفتراضية، وتفضيلهم التطبيقات المرتبطة بالحاسوب بشكل عام ومنها المعامل 

وأظهرت استجاباتهم قدرة المعامل االفتراضية على تنمية . االفتراضية على طرق التعليم التقليدية

  .ذاتي لديهممهارات التعلم ال
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 ):2010(دراسة أحمد 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام المعمل االفتراضي في تحصـيل المفـاهيم   

الفيزيائية، واكتساب مهارات التفكير العليا والدافعية نحو تعلم العلوم لدى طالبات الصف الثالث 

) 45(طالبـة،  ) 90(الدراسة مـن  اإلعدادي، وتم فيها استخدام المنهج التجريبي، وتكونت عينة 

طالبة للمجموعة الضابطة بمحافظة اإلسكندرية، وقـد  ) 45(طالبة منهن للمجموعة التجريبية و

استخدمت الباحثة اختباراً تحصيلياً في المفاهيم الفيزيائية، واختباراً تحصيلياً لقيـاس اكتسـاب   

أدوات للدراسـة، وكانـت أبـرز نتـائج     مهارات التفكير العليا، ومقياس الدافعية لتعلم العلوم ك

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية والضـابطة علـى   : الدراسة

اختبارات المفاهيم الفيزيائية، والدرجة الكلية الختبارات مهارات التفكير العليا، ومقياس الدافعية 

  .للتعلم لصالح المجموعة التجريبية

 ):2009(وراجي دراسة ياسين وراجي 

هدفت الدراسة إلى تصميم مختبر الفيزياء بالمحاكاة التجريبية االفتراضية كبيئة تفاعلية، 

؛ لما له من مرونة في تصـميم البـرامج   ADDIEواعتمد الباحثون في التصميم على نموذج 

ونـت  وتك. التحليل، والتصميم، والتطوير، والتنفيذ، والتقويم: التعليمية وفق خمس مراحل، هي

عينة الدراسة من طالب قسم الفيزياء في كلية التربية، وقد اعتمد الباحثون المـنهج الوصـفي،   

وتوصلت الدراسة إلى أن المحاكاة تساعد على تشجيع المتعلمين في البقاء أكثر في بيئة الـتعلم،  

عليها كما أنها تساعد على بناء تفاعل أكثر، حيث تعطيهم تجارب حية ال يتمكنون من الحصول 

عن طريق المدرس أو الكتاب، وأن مختبر الفيزياء يقدم للمتعلمين بالمحاكاة التجريبية الخبرات 

التي يكتسبونها في بيئات آمنة؛ والحصول على تغذية مرتدة سريعة لنشاطاتهم، وإمكانية إنشـاء  

رها على شبكة بيئات تعلم تفاعلية، يمكن تشغيلها كتطبيقات مستقلة على األقراص المدمجة أو نش

اإلنترنت، وتصحيح الفهم الخاطئ للمفاهيم العلمية من خالل تجارب مختبر الفيزياء بالمحاكـاة  

  .التجريبية االفتراضية
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 ):(Scarlatos & Friedman, 2007 دراسة سكارلوس وفريدمان

 الرياضـيات  تعلـيم  فـي  االفتراضي الواقع تكنولوجيا فعالية إلى معرفة الدراسة هدفت

 األطفـال  لتعليم افتراضي واقع بيئة الباحثان أعد إذ التجريبي، استخدام المنهج فيها تم لألطفال،

 ذات الدراسـة  عينـة  علـى  األدوات تطبيـق  تم. واختباراً تحصيلياً الحسابية، المفاهيم بعض

 تعلـيم  الواقـع االفتراضـي فـي    تكنولوجيا فعالية: الدراسة نتائج وأثبتت. الواحدة المجموعة

  .لألطفال، وزيادة تحصيلهم الرياضيات

 ) :Lawson & Stackpole, 2006( وستكبول لوسون دراسة

 الدراسـي  التحصـيل  على االفتراضية المعامل تطبيق أثر استقصاء إلى الدراسة هدفت

 التجريبـي،  المنهج استخدام فيها تم. االفتراضية المعامل عبر التعلم عن الطالب رضا ومستوى

 معهـد  في والحاسوب المعلوماتية كلية طالب من وطالبة طالبا) 33( من الدراسة عينة وتكونت

 وتجريبيـة،  ضابطة متكافئتين مجموعتين إلى تقسيمهم وتم ،)(Rochester Institute روثستر

 اختبـار  تطبيـق  تم المساق دراسة إنهاء وبعد ،)الشبكات إدارة إلى مدخل( مساق درسوا حيث

 كـأدوات  االفتراضية المعامل عبر الدراسة عن الرضا مستوى حول استبانة وتطبيق تحصيلي،

 من وكانت الطالب، من مصغرة مجموعات مع لقاءات الباحثان أجرى الغرض ولنفس للدراسة،

 الوصول بإمكانية يتعلق فيما خاصة االفتراضية؛ المعامل تطبيق عن الطالب رضا: النتائج أبرز

  .والمكان الزمان عوائق على والتغلب التعلم مصادر إلى

 ,Johnson, Moher, Yajulin(دراسة جونسون، وموهر، ويـاجولين، وهـاس، وكـيم    

Haas and Kim, 2002:( 

 تـدريس  في االفتراضي الواقع تكنولوجيا استخدام تأثير عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 عينة وتكونت التجريبي، المنهج الباحثون اتبع إذ االبتدائية، المرحلة والرياضيات لتالميذ العلوم

 شاشـة  البـاحثون  واسـتخدم  االبتـدائي،  السادس الصف من تالميذ تلميذاً) 130( من الدراسة

 تم تحصيلي، واختبار االفتراضي، الواقع مشاهدة خاللها التلميذ يستطيع منضدة؛ على موضوعة
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 فعاليـة : الدراسة نتائج أبرز وكانت المجموعة الواحدة، ذات الدراسة عينة على األدوات تطبيق

  .والرياضيات العلوم مادتي تدريس تدعيم في االفتراضي الواقع

  :التعقيب على الدراسات ذات الصلة وموقع الدراسة الحالية منها 3:2

من خالل استعراض الدراسات السابقة األجنبية والعربية يمكن مالحظـة تشـابه هـذه    

  :الدراسات بالدراسة الحالية من حيث

، ودراسـة ياسـين   )2004(استخدام المنهج التجريبي في الدراسات عدا دراسـة أحمـد    .1

، استخدمت هذه الدراسـات  ),Rajendran 2010(، ودراسة راجيندران )2009(وآخرين

 .المنهج الوصفي

استخدمت الدراسات أدوات مختلفة، استخدم بعضها االختبار التحصيلي فقط مثـل دراسـة    .2

، ودراسة )Bajpai, 2012(، ودراسة باجباي )2013(ة عمر ، ودراس)2013(العيدروس 

، ودراسة وانـج  )2011(، ودراسة والصباغ )2011(، ودراسة خليفة )2012(حافظ وأمين

 ).,2009Wang et all(وآخرين 

اسـتخدم  ) ,Eli 2009(واستخدمت بعض الدراسات أكثر من أداة للدراسة مثل دراسة إلي  .3

 .استخدمت االختبار واالستبانة) 2009(نورالمقابلة واالستبانة، ودراسة 

اختلفت الدراسات عن بعضها البعض بالمراحلة الدراسية التي طبقت عليها الدراسة والمادة  .4

 .أيضاً

 .كانت الدراسات السابقة على المعامل االفتراضية والمختبرات اإللكترونية .5

نهج التجريبي في التطبيق، تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأنها تستخدم الم

وتستخدم االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية كأدوات دراسة، لكنها تختلف مع الدراسات السابقة 

في أن الدراسات السابقة كانت تبحث في أثر المعامل االفتراضية والمختبرات اإللكترونية، أمـا  

  .هذه الدراسة ستبحث في أثر المعامل الواقعية الحقيقية
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  الثالث الفصل

  وإجراءاتها الدراسة منهجية

  المقدمة 1:3

منهجية الدراسة الحالية وإجراءاتها ويوضحها، ومجتمعها، وعينتها، يتضمن هذا الفصل 

والطريقة التي ُأختيرت بها العينة، كما يتناول عرض اإلجراءات المستخدمة فـي بنـاء أدوات   

الدراسة، ويتضمن أيضاً صدق األدوات وثباتها، وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة الختبـار  

  .الفرضيات

  دراسةمنهج ال 2:3

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، إذ ُأجريت الدراسة على طالبات 

الصف السادس األساسي في محافظة طولكرم، وقد اعتمد هذا المنهج على اسـتخدام التجربـة   

مجموعة تجريبية ومجموعة ضـابطة، وهـي   : الميدانية، بحيث يتطلب ذلك وجود مجموعتين

  :كاآلتي

وهي الطالبات اللواتي درسن محتوى وحدة الهندسـة للصـف السـادس     :المجموعة التجريبية

  .األساسي باستخدام معمل الرياضيات، وفق تحضير الدروس المعد من الباحثة

  .وهي الطالبات اللواتي درسن محتوى وحدة الهندسة بالطريقة االعتيادية :المجموعة الضابطة

للصف السـادس  ) 2014/2015(قرر في فلسطين للعام موذلك وفق كتاب الرياضيات ال

 .األساسي

  مجتمع الدراسة 3:3

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السادس األساسي في مدارس محافظـة  

مديرية التربية والتعليم  طالبة، كما ورد في سجالت) 1701(ن طولكرم الحكومية، والبالغ عدده

  ).2014/2015(دراسي في محافظة طولكرم للعام ال
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  عينة الدراسة 4:3

طالبة من طالبات الصف السادس األساسي في مدرسـة  ) 41(تكونت عينة الدراسة من 

بنات الشهيد نشأت أبو جبارة األساسية، وقد اختارت الباحثة الشعبتين المتوافرتين في المدرسة، 

واألخرى تجريبية وعـدد   طالبة،) 20(حيث اعتمدت إحداهما كمجموعة ضابطة وعدد أفرادها 

  .طالبة) 21(أفرادها 

وكان اختيار الباحثة للمدرسة بشكل قصدي، ويعود ذلك لكون المدرسة مجهزة بغرفـة  

لتدريس الرياضيات، إضافة إلى ذلك خبرة المعلمة باستخدام المعمل ) معمل الرياضيات(خاصة 

  .بطريقة فعالة

  .تبعاً لعدد الطالبات في الشعبة الواحدةتوزيع عينة الدراسة ) 1:3(ويبين الجدول 

  توزيع عينة الدراسة وفق مجموعتي الدراسة )1:3(جدول 

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
  المجموع

  عدد الطالبات  الشعبة  عدد الطالبات  الشعبة

  41  21  أ  20  ب

  أدوات الدراسة 5:3

مذكرة تحضير الدروس حسـب  : استخدمت الباحثة في هذه الدراسة ثالث أدوات، وهي

الطريقة المعملية، واختبار تحصيلي بعدي، ومقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات، وفيما يـأتي  

  : وصفٌ لكل أداة 

  حسب الطريقة المعملية مذكرة التحضير  1:5:3

من كتاب الرياضيات للصف السادس ) الهندسة( لثة اختارت الباحثة الوحدة الدراسية الثا

وتم اختيار هذه الوحدة لمناسبتها ألهداف ) 2014/2015(األساسي، للفصل الدراسي األول لعام 

الدراسة، وإمكانية تطبيق تدريسها في معمل الرياضيات، وألن الهندسة بشكل خـاص تحتـاج   
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ها، األمر الذي دفع الباحثة السـتخدام معمـل   للتطبيق والعمل اليدوي أثناء دراستها لتسهيل فهم

الرياضيات بما يوفره من إتاحة الفرصة للعمل والتطبيق واستخدام األدوات والوسائل التي تدعم 

  .تدريس الهندسة وفهمها وتطبيقها

  :وقد شملت وحدة الهندسة على تسعة دروس، وهي كاآلتي بالترتيب

  .المضلع المنتظم: الدرس األول

  .مجموع قياسات زوايا المضلع: الثانيالدرس 

  .الزوايا الداخلية للمضلع المنتظم: الدرس الثالث

  .رسم المثلث: الدرس الرابع

  .مساحة المثلث: الدرس الخامس

  .رسم متوازي األضالع: الدرس السادس

  .المعين: الدرس السابع

  .شبه المنحرف: الدرس الثامن

  .الهندسيةالعالقات بين األشكال : الدرس التاسع

قامت الباحثة بإعداد مذكرة تحضير لدروس الوحدة، بما يتناسب وتدريسها فـي معمـل   

الرياضيات خالل الحصص الدراسية، وتم ذكر عدد الحصص المخصصة لكل درس، واألهداف 

واألدوات والمصادر وإجراءات الحصة، وعرض الدرس في المعمـل، باإلضـافة لتقـويم أداء    

 13/10/2014وتم تدريس الوحدة الدراسية خالل الفترة مـن  . لكل درس الطالبات بشكل يومي

حصة دراسية باستخدام المعمل للمجموعة التجريبيـة، ودون  ) 26(، بواقع 17/11/2014إلى 

  .لمذكرة التحضير التي تم اعتمادها) 2(استخدام المعمل للمجموعة الضابطة، ويشير الملحق رقم 
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بعض األدوات الستخدامها في المعمل بما يتالءم و تـدريس  وقامت الباحثة أيضاً بعمل 

هذه الوحدة، بسبب عدم توافرها في المعمل والمكتبات، والتي كانت عبارة عن قطـع مسـتقيمة   

  .لعمل مضلعات وأشكال هندسية لتحقيق أهداف الدراسة

  صدق مذكّرة التحضير 1:1:5:3

الباحثة بعرضها على مجموعة من بعد االنتهاء من إعداد مذكرة تحضير الدروس، قامت 

المحكمين المتخصصين في تدريس الرياضيات، والمشرفين على عملية تدريسها فـي التربيـة   

والتعليم، ومعلمات من حملة شهادة البكالوريوس ممن يدرسن مادة الرياضيات للصف السـادس  

) 1(رقـم   األساسي، والمشرف على الدراسة، وبلغ عددهم عشرة محكمين، ويشـير الملحـق  

ألسمائهم وتخصصاتهم، إذ تم تزويد كل محكم بنسخة من مذكّرة تحضير الدروس، وقد طُلـب  

  :منهم إبداء آرائهم في البنود اآلتية

 .سالمة صياغة األهداف التربوية وقابليتها للقياس - 

 .المهارات الرياضية التي ذكرت في مذكرة التحضير - 

 .ضهاالمفاهيم والتعميمات الرياضية وطريقة عر - 

 .توزيع الحصص - 

 .إجراءات الدروس حسب المعمل، وعرض الدرس - 

 .سالمة اللغة والصياغة - 

وقامت الباحثة بعمل التعديالت على مذكرة التحضير، كما ورد في مالحظات المحكمين 

من تعديالت وتوصيات، والتي تمثلت في تعـديل عـدد الحصـص ليتسـاوى عـددها لكـال       

للتدريس، وتعديل التقويم لكل حصة، وإضافة تقويم عملـي   المجموعتين، وإضافة أنشطة معملية

  .بعد ذلك تم اعتماد مذكرة التحضير، وأصبحت جاهزة للتطبيق. وإضافة المصادر والهدف العام
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  اختبار التحصيل البعدي 2:5:3

قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي بعدي، ِللتحقق من أثر استخدام المعمل في تدريس 

على تحصيل طالبات الصف السادس األساسي، وتكون االختبار من عشرة فقرات  وحدة الهندسة

اختيار من متعدد، وأربعة أسئلة مقالية، وتم بناء االختبار باالعتماد على أهداف الوحدة، وبعـد  

تحليل محتواها وعمل جدول المواصفات لتحقيق التوازن في االختبار، وقـد راعـت الباحثـة    

إلـى االختبـار التحصـيل    ) 3(ومراعاة كافة المستويات، ويشير الملحق  الشمولية في األسئلة

  .البعدي

  صدق اختبار التحصيل البعدي 1:2:5:3

قامت الباحثة بالتحقق من صدق اختبار التحصيل البعدي مـن خـالل عرضـه علـى     

مجموعة من المحكمين المتخصصين في تدريس الرياضيات، والمشرفين على عملية تدريسـها  

بية والتعليم، ومعلمات من حملة شهادة البكالوريوس، ويدرسن مبحث الرياضيات للصف في التر

السادس األساسي، والمشرف على الدراسة، وقد بلغ عددهم عشرة محكمين، ويشير الملحق رقم 

بأسمائهم وتخصصاتهم، بحيث تم تزويد كل محكم منهم بنسخة من االختبار، وقد طُلب منهم ) 1(

  :يلي التحكيم وفق ما

 .مالئمة جدول المواصفات لوحدة الهندسة في كتاب الرياضيات الصف السادس األساسي - 

 .شمولية فقرات االختبار لمحتوى الوحدة - 

 .مراعاة السهولة والصعوبة في فقرات االختبار - 

وقد أبدى المحكمون آراءهم ومالحظاتهم على االختبـار، وقامـت الباحثـة بالتعـديل     

إعادة صياغة بعض األسئلة مثل السـؤال  : المحكمين وتوصياتهم، مثلباالعتماد على مالحظات 

الثالث، وإضافة رسومات لبعض األسئلة مثل السؤال الثاني، وتم عمل التعديالت المناسبة ليصبح 

  .االختبار بشكله النهائي قابال للتطبيق
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  ثبات االختبار 2:2:5:3

لسادس األساسي، قامت الباحثـة  بعد أن تم تطبيق االختبار البعدي على طالبات الصف ا

وهـي  ، )0.70(بحساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات 

  .نسبة مقبولة تربوياً

  تحليل فقرات االختبار 3:2:5:3

قامت الباحثة بتحليل فقرات االختبار، وذلك بحساب معامالت الصعوبة والتمييز لجميع 

، )0.66و  0.14(، وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين )الموضوعية والمقالية(فقرات االختبار 

صـفر و  ( وهي نسبة مقبولة تربوياً أما معامالت التمييز لفقرات االختبار فقد تراوحـت بـين   

  ).Lord, 1986(، وهي نسبة مقبولة تربوياً )0.72

   مقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات 3:5:3

من إعداد مقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات، لمعرفة التغييـر فـي   كان هدف الباحثة 

دافعية الطالبات نحو تعلم مادة الرياضيات، قبل استخدام المعمل وبعد استخدامه؛ وذلك لما يوفره 

 .المعمل من فرصة للتفاعل بين الطالبات، وتوافر الوسائل واألدوات لدراسة وحدة الهندسة

  لدافعيةوصف مقياس ا 1:3:5:3

صممت الباحثة مقياسا خاصا لدراسة دافعية طالبات الصف السادس األساسي  نحو تعلم 

مادة الرياضيات، من خالل القراءات في األدب التربوي والدراسات السابقة ومقاييس الدافعية في 

  )أ 6(فقرة في المقياس كما في الملحق ) 22(دت الباحثة علم النفس، وقد أع

  مقياس الدافعيةصدق  2:3:5:3

قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس الدافعية، من خـالل عـرض المقيـاس علـى     

المتخصصين في مجال أساليب تدريس الرياضيات، والمشرفين على تدريسها في وزارة التربية 
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والتعليم، ومعلمين يدرسون الصف السادس، وكان عددهم عشرة محكمين، ويشير الملحق رقـم  

  :مائهم وتخصصاتهم، وقد أبدوا مالحظاتهم وآراءهم  التي تمثلت في النقاط اآلتيةإلى أس) 1(

 .مناسبة الفقرات للمرحلة العمرية وأهداف الدراسة - 

 .الصياغة اللغوية لكل فقرة - 

 .فقرة) 22(مناسبة عدد الفقرات في المقياس  - 

وحذف فقرة ، 9مثل الفقرة رقم  وتمثلت آراء المحكمين بتعديل الصياغة لبعض الفقرات

  )ب 6(سب لتظهر بالشكل النهائي للتطبيق كما في ملحق ، وتم التعديل بحسب ما هو منامكررة

  ثبات مقياس الدافعية 3:3:5:3

بعد تطبيق مقياس الدافعية على طالبات الصف السادس األساسي، تم حسـاب معامـل   

وهـي قيمـة مقبولـة    ) 0.78(الثبات باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا، وبلغ معامل الثبات 

  .تربوياً

  إجراءات الدراسة 6:3

  :تسلسلت الباحثة في دراستها باإلجراءات اآلتية 

قامت الباحثة باختيار موضوع البحث، وهي الطريقة المعملية لتدريس الرياضـيات، مـع    - 

تحديد الصف والوحدة المراد التطبيق عليها، وتحديد التصميم المعتمد عليه فـي الدراسـة،   

 .و التصميم شبه التجريبيوه

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات ذات الصلة، قدمت الباحثة خطّة بحث  لكليـة   - 

 7/8/2014الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، وتم قبولها والموافقة عليها بتـاريخ  

 ).5(م، ملحق 
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لهندسة بالطريقـة المعمليـة   مذكرة التحضير لوحدة ا: أعدت الباحثة أدوات الدراسة، وهي - 

، ومقياس الدافعية نحو تعلّـم الرياضـيات   )3(، واختبار التحصيل البعدي ملحق )2(ملحق 

 .، وتم عرضها على المحكمين وعمل التعديالت الالزمة حسب ملحوظاتهم)6(ملحق 

لتسهيل مهمـة  رام اهللا، /توجيه كتاب من الدراسات العليا إلى وزارة التربية والتعليم العالي - 

الباحثة في تطبيق دراستها في مدرسة بنات نشأت أبو جبارة األساسية في محافظة طولكرم، 

 ).8(م، ملحق 10/9/2014بتاريخ 

توجيه كتاب من مديرية التربية والتعليم العام في محافظة طولكرم، إلى مدرسة بنات الشهيد  - 

تها وإتاحة كل التسـهيالت بتـاريخ   نشأت أبو جبارة األساسية، يسمح للباحثة بتطبيق دراس

 ).9(م، ملحق 30/9/2014

م، بحيث يتم تـدريس  13/10/2014تم البدأ بتطبيق الدراسة في شهر تشرين األول بتاريخ  - 

، مـع االلتـزام   )2(الطالبات حسب مذكرة التحضير المعدة للوحدة من قبل الباحثة ملحق 

كة في التطبيق، واستمر تطبيق الدراسة بالوقت المحدد لكل درس، وبموافقة المعلمة المشار

حصة لطالبات الصف السادس األساسـي، لكـال   ) 26(م، بواقع 18/11/2014إلى تاريخ 

 .المجموعتين الضابطة والتجريبية

قبل تـدريس وحـدة   ) 6(قامت الباحثة بتوزيع مقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات ملحق  - 

لكـال   17/11/2014ريس الوحـدة بتـاريخ   م، وبعد تـد 13/10/2014الهندسة، بتاريخ 

 .المجموعتين في الوقت نفسه

م، على المجمـوعتين  18/11/2014بتاريخ )  3(إجراء االختبار التحصيلي البعدي ملحق  - 

 .الضابطة والتجريبية في نفس اليوم والوقت

 .جمع البيانات وتحليل النتائج ومقارنتها بالدراسات ذات الصلة وكتابة التوصيات - 
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  تصميم الدراسة 7:3

  مخطط التصميم شبه التجريبي للدراسة

CG : O1   _   O1  O2  

EG : O1   X  O1  O2 

CG  :المجموعة الضابطة. 

EG  :المجموعة التجريبية.  

O1  :ةمقياس الدافعي.  

O2  :اختبار التحصيل البعدي.  

 X  :في التدريس استخدام معمل الرياضيات.  

  .في التدريس الرياضياتعدم استخدام معمل : __ 

  :وقد تم ضبط المتغيرات اآلتية 

  .تم تدريس المجموعتين من قبل نفس المعلمة: المعلمة -

  .سنة 13-11تتراوح أعمار الطالبات ما بين : عمر الطالبات -

  .حصة دراسية) 26(تم تدريس المجموعتين نفس عدد الحصص وهو: عدد الحصص -

  المعالجات اإلحصائية 8:3

، )SPSS(يل نتائج الدراسة الحالية تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحل

  :إذ تم استخدام
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصـف تحصـيل المجمـوعتين الضـابطة      - 

 .والتجريبية في االختبار، ومقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات

لفحص داللة الفـرق بـين   ) One Way ANCOVA(مصاحب تحليل التباين األحادي ال - 

 .متوسطي تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية

معادلة كرونباخ ألفا، لفحص ثبات االختبار التحصيلي البعدي، ومقياس الدافعية نحو تعلّـم   - 

 .الرياضيات

 .معادلة الصعوبة لفقرات االختبار، لفحص معامالت الصعوبة لكل سؤال - 

 .التمييز لفقرات االختبار، لفحص معامالت التمييز لكل سؤالمعادلة  - 

معامل االرتباط بيرسون، لحساب االرتباط بين التحصيل الدراسي والدافعية  نحـو تعلـم    - 

    .الرياضيات
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  المقدمة 1:4

  النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة 2:4

   



48 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

   المقدمة 1:4

 الرياضيات معمل باستخدام الهندسة وحدة تدريس تعرف أثرسعت الدراسة الحالية إلى 

 مـدارس  فـي  السادس األساسي الصف طلبة لدى الرياضيات تعلّم نحو والدافعية التحصيل في

ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد المادة التدريبية، وهي عبـارة عـن   ، طولكرم محافظة

تحضير مذكرة  دروس وحدة الهندسة، إذ تم تدريس مجموعتين من الطالبات إحداهما درسـت  

، واألخـرى درسـت باسـتخدام معمـل     )دون استخدام معمل الرياضيات(بالطريقة االعتيادية 

تباراً بعدياً ومقياساً للدافعية، وقد تم التحقـق مـن صـدقهما    الرياضيات، وقد أعدت الباحثة اخ

وثباتهما، وتم حساب معامالت التمييز والصعوبة لفقرات االختبـار بحيـث يكونـان مناسـبان     

ألغراض الدراسة، وبعد تجميع البيانات وترميزها ومعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج الـرزم  

  : توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  ائية المتعلقة بفرضيات الدراسة النتائج اإلحص 2:4

  نتائج الفرضية األولى 1:2:4

 الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: نصت الفرضية األولى على أنه

)α=0.05 (الضـابطة  المجموعـة  درجـات  متوسطي بين ) معمـل  اسـتخدام  دون التـدريس 

 البعـدي  االختبار في) الرياضيات معمل باستخدام التدريس( التجريبية والمجموعة) الرياضيات

  .الطالبات لتحصيل

والختبار فرضية الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   

 والمجموعة، )التي درست دون استخدام معمل الرياضيات(لتحصيل طالبات المجموعة الضابطة 

البعدي، وكانـت  في االختبار ) الرياضيات التي درست وحدة الهندسة باستخدام معمل(التجريبية 

  : النتائج كما في الجدول اآلتي 
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االختبـارين   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات فـي  )1:4(جدول 
  القبلي والبعدي تبعاً لمجموعتي الدراسة

  العدد  المجموعة

  البعدي  )العالمات المدرسية(بلي الق

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  19.46  63.90  27.64  60.95  20  الضابطة
  15.26  76.38  20.26  67.48  21  التجريبية

فرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لتحصيل الطالبات فـي  ) 1:4(يبين الجدول رقم 

االختبار البعدي، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، فقد بلـغ المتوسـط   

، )76.38(، والمتوسط الحسابي للمجموعـة التجريبيـة   )63.90(الحسابي للمجموعة الضابطة 

ولبيان داللة اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

)(ANCOVA  وكانت النتائج كما في الجدول)2:4(  

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة استخدام معمل الرياضيات في  )2:4(جدول 
التدريس على درجات طالبات الصف السادس األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  

  على اختبار التحصيل البعدي

  مصدر التباين
مجموع 

  تالمربعا
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

F 
الداللة 
  اإلحصائية

  0.001  22.973  4467.327  1  4467.327  االختبار القبلي
  *0.036  4.751  923.827  1  923.827  طريقة التدريس

      194.459  38  7389.425  الخطأ
        40  13452.488  المجموع

رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجود فـرق ذي داللـة   ) 2:4(يتبين من جدول رقم 

بين متوسطي تحصيل طالبات المجموعـة الضـابطة   ) α=0.05(مستوى الداللة  ندعإحصائية 

التدريس دون استخدام المعمـل، واسـتخدام   (والمجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التدريس 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الهندسـة باسـتخدام    )المعمل في التدريس

  .معمل الرياضيات
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ومما سبق يتضح وجود أثر إيجابي الستخدام معمل الرياضيات على تحصيل طالبـات  

  .الصف السادس األساسي

  نتائج الفرضية الثانية 2:2:4

 الداللـة  مسـتوى  عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: نصت الفرضية الثانية على أنه

)α=0.05 (الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين )معمـل  استخدام دون االعتيادية الطريقة 

 البعـدي  القيـاس  في) الرياضيات معمل باستخدام التدريس( التجريبية والمجموعة) الرياضيات

  .الرياضيات تعلّم نحو للدافعية

المعياريـة  والختبار الفرضية الثانية تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات   

التي درست وحدة الهندسة بالطريقة االعتيادية دون استخدام (المجموعة الضابطة  لدافعية طالبات

التي درسـت وحـدة الهندسـة باسـتخدام معمـل      (، والمجموعة التجريبية )معمل الرياضيات

  : قياسي الدافعية القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما في الجدول التالي في م) الرياضيات

القياسـين   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبـات فـي   )3:4(جدول 
  البعدي والقبلي لمقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات تبعاً لمجموعتي الدراسة

  العدد  المجموعة

  البعدي  القبلي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.45  2.81  0.33  2.87  20  الضابطة
  0.29  3.18  0.36  3.02  21  التجريبية

فرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية فـي مقيـاس الدافعيـة    ) 3:4(يبين الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية فقد بلغ المتوسـط الحسـابي   البعدي، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين 

،  وتم )3.18(، أما المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية فقد بلغ )2.81(للمجموعة الضابطة 

لتوضيح داللة الفروق اإلحصائية بين  ANCOVA)(استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

  )4:4(ل وكانت النتائج كما في الجدو المتوسطات الحسابية،
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نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة استخدام معمل الرياضيات في  )4:4(جدول 
التدريس على درجات طالبات الصف السادس األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  

  على مقياس الدافعية نحو تعلّم الرياضيات

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

 متوسط
  المربعات

F 
الداللة 
  اإلحصائية

  0.367  0.835  0.120  1  0.120  االختبار القبلي
  *0.003  10.359  1.487  1  1.487  طريقة التدريس

      0.144  38  5.454  الخطأ
        40  6.984  المجموع

رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجود فـرق ذي داللـة   ) 4:4(يتبين من جدول رقم 

بين متوسطي دافعية طالبـات المجموعـة التجريبيـة    ) α=0.05(مستوى الداللة  ندعإحصائية 

االعتياديـة، والتـدريس باسـتخدام معمـل     (والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الهندسـة باسـتخدام معمـل     )الرياضيات

  .الرياضيات

أثر إيجابي الستخدام معمل الرياضيات على دافعيـة طالبـات   ومما سبق يتضح وجود 

 .الصف السادس األساسي

  نتائج الفرضية الثالثة 3:2:4

 علـى  إحصـائية  داللـة  ذات ارتباطية عالقة توجد ال: نصت الفرضية الثالثة على أنه

 طالبـات  لدى الرياضيات نحو تعلّم والدافعية الدراسي التحصيل بين) α=0.05( الداللة مستوى

  .األساسي السادس الصف

والختبار الفرضية الثالثة تم حساب معامل اإلرتباط بيرسون بـين عالمـات طالبـات    

المجموعة التجريبية في االختبار البعدي وعالماتهن في مقياس الدافعية نحو تعلّـم الرياضـيات   

  )5:4(وكانت النتائج كما في الجدول 
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  التحصيل الدراسي والدافعية نحو تعلّم الرياضياتمعامل االرتباط بين  )5:4(جدول 

  الدافعية  التحصيل
  مستوى الداللة  قيمة ر

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

76.38  15.26  3.18  29،  0.452  0.03*  

=  0.05(رفض الفرضية الصفرية عند مستوى الداللـة  ) 5:4(يتبين من الجدول رقم 

α( ـة نحـو تعلّـم     ، وبالتالي يوجد عالقةذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسـي والدافعي

  .الرياضيات

وهي قيمة موجبة، أي أن هنـاك عالقـة   ) 0.452(ويبين الجدول قيمة معامل االرتباط 

  .طردية بين التحصيل الدراسي والدافعية نحو تعلّم الرياضيات
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة

  

  المقدمة 1:5

  مناقشة نتائج الفرضية األولى 2:5

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 3:5

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 4:5

  التوصيات 5:5
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  الخامس الفصل

  الدراسة والتوصيات مناقشة نتائج

  المقدمة 1:5

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تـدريس وحـدة الهندسـة باسـتخدام معمـل      

والدافعية نحو تعلم الرياضيات، لدى طالبات الصف السادس األساسي الرياضيات في التحصيل 

ويتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليهـا بعـد   . في مدارس محافظة طولكرم

  .إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وكذلك التوصيات التي خرجت بها الباحثة لهذه الدراسة

  االولىمناقشة نتائج الفرضية  2:5

 الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: نصت الفرضية األولى على

)α=0.05 (الضـابطة  المجموعـة  درجـات  متوسطي بين ) معمـل  اسـتخدام  دون التـدريس 

 البعـدي  االختبار في) الرياضيات معمل باستخدام التدريس( التجريبية والمجموعة) الرياضيات

  .الطالبات لتحصيل

نتائج فحص الفرضية األولى، باستخدام تحليل التبـاين األحـادي المصـاحب    أشارت 

)ANCOVA(  ة على مستوى الداللـةإلى وجود فرق ذي داللة إحصائي ،)α = 0.05(   بـين

متوسطي تحصيل طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على تحصيل الطالبات في 

، وذلـك  )االعتيادية، استخدام معمـل الرياضـيات  ( االختبار البعدي تعزى إلى طريقة التدريس

لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الهندسة من كتاب الصـف السـادس األساسـي    

  .باستخدام معمل الرياضيات

وتفسر الباحثة تفوق استخدام معمل الرياضيات على التدريس االعتيـادي فـي زيـادة    

ما : دة الهندسة، للعديد من األسباب وكان أهمهاتحصيل طالبات الصف السادس األساسي في وح

يقدمه المعمل من أدوات ووسائل تعليمية يمكن للطالبات استخدامها بسهولة؛ لتواجدها في نفـس  

مكان التعلم، كما يوفر المعمل حرية الحركة والعمل الجماعي والتعاون بين الطالبات والتفاعـل  
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إذ إن التعلم بالعمل والتجريب له األثر األكبر على التعلم، والمناقشة فيما بينهن ومع المعلم نفسه، 

ويقدم للطالبات المناخ المناسب للعمل واإلبداع، واكتساب الخبرات الجديدة، وتقديم مهام جديـدة  

المعمل األدوات الهندسية، يمكن أن ينجحن فيها، وهذا يعمل على زيادة الثقة بالنفس، حيث يوفر 

  .ومواد يمكن استثمارها أثناء التعليمواأللعاب التعليمية، 

وقد مكّن معمل الرياضيات الطالبات من بناء المفاهيم الهندسية بصورة حسية من خالل 

تمثيلها على اللوحات الهندسية أو تكوينها من قطع خشبية، عالوة على ذلك، فقد سـهل معمـل   

 ة على سـالمتها، كمـا كـان   الرياضيات التأكد من التعميمات الرياضية وصحتها، وإقامة األدل

الستخدام المعمل أثر واضح أثناء التعليم على فعالية الطالبات وأدائهن فـي مهـارات الرسـم    

والقياس وحساب المساحات، والتمييز بين المضلعات وخصائصها، وحسـاب قياسـات زوايـا    

كما في الصور اسية في المعمل، رمختلفة، وقد أظهرت الطالبات تفاعال جيدا أثناء الحصص الد

  :اآلتية

  

  تشكيل الطالبات لمثلث متساوي الساقين) 1:5(صورة 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السـابقة، مثـل دراسـة العيـدروس     

، التي أظهرت فاعلية معمل الفيزياء االفتراضي في زيادة تحصيل الطالب، ودراسـة  )2013(

خدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنميـة مهـارات   ، التي كشفت عن أثر است)2013(عمر 
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، التـي كشـفت عـن فاعليـة المعامـل      )Bajpai 2012(الترابط الرياضي، ودراسة باجباي 

، التـي  )2012(االفتراضية في تعلّم المفاهيم وزيادة التحصيل الدراسي، ودراسة حافظ وأمـين  

ء والفيزياء على تنميـة التحصـيل   كشفت عن أثر استخدام المختبر االفتراضي لتجارب الكيميا

، التي هدفت إلى معرفة أثر تدريس وحـدة جسـم االنسـان    )2011(المعرفي، ودراسة خليفة 

بطريقة االكتشاف الموجه في المختبر، وقد كشفت عن وجود أثر إيجابي على التحصيل الدراسي 

تراضي القائم على ، التي كشفت عن أثر استخدام المعمل االف)2011(للطالب، ودراسة الصباغ 

 ,Taxen & Naeve( ونيفـي  تاكسـين  الويب في تنمية المفاهيم والمهارات العملية، ودراسة

الرياضيات وقد  تدريس في االفتراضي الواقع تكنولوجيا استخدام تأثير عن ، التي كشفت)2001

  .التحصيل زيادة في -االفتراضي  الواقع سمات من كسمة - التعاونية أثبتت فعالية

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 3:5

 الداللـة  مسـتوى  عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: أنه على الثانية الفرضية نصت

)α=0.05 (الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين )معمـل  استخدام دون االعتيادية الطريقة 

 البعـدي  القيـاس  في) الرياضيات معمل باستخدام التدريس( التجريبية والمجموعة) الرياضيات

  .الرياضيات تعلّم نحو للدافعية

أشارت نتائج الفرضية الثانية، بعـد اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي المصـاحب       

)ANCOVA( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،)=α 0.05(   بين متوسـطي

اعتيادية، أو استخدام (يس دافعية طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية تعزى إلى طريقة التدر

، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الهندسة باستخدام معمل )معمل الرياضيات

  .الرياضيات، وبهذا يتضح وجود أثر إيجابي على دافعية الطالبات في المجموعة التجريبية

ة الهندسـة،  وتفسر الباحثة األثر اإليجابي الستخدام معمل الرياضيات في تدريس وحـد 

ما يقدمه المعمـل مـن   : على زيادة دافعية طالبات الصف السادس األساسي، لعدة أسباب أهمها

أدوات ومواد يمكن للطالبات استخدامها يدوياً؛ مما يساعد على التعلم الذاتي، واالكتشاف الموجه، 
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فـي المجموعـة    والعمل الجماعي، الذي يزيد من التفاعل بين الطالبات، والمتعة أثناء العمـل 

الواحدة، وبين مجموعات الصف، وزيادة الثقة بالنفس عنـد إتقـان اسـتخدام األدوات والفهـم     

الصحيح، والتغيير في نمط التدريس المألوف داخل غرفة الصف التي يطغى عليها الملل، وأيضاً 

  .استخدام األدوات الهندسية بالرسم، والتعاون بين الطالبات على الفهم والتطبيق

د وفّر المعمل لكل طالبة استخدام األدوات، وعمل األشكال الهندسية يدوياً مما زاد من فق

حماسة الطالبات للفهم والتفكير، وشجع الطالبات للعمل واالكتشاف، وزاد من الثقة بالنفس لـدى  

ت الطالبات أثناء التعلم، بسبب تمكنهم من استخدام األدوات بالشكل الصحيح، واكتسابهم المهارا

  .الهندسية، مما ساعدهم على التعلم

  

  تفاعل الطالبات أثناء حصة الرياضيات) 2:5(صورة 

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 4:5

 علـى  إحصـائية  داللـة  ذات ارتباطية عالقة توجد ال: نصت الفرضية الثالثة على أنه

 طالبـات  لدى الرياضيات نحو تعلّم والدافعية الدراسي التحصيل بين) α=0.05( الداللة مستوى

  .األساسي السادس الصف

أشارت نتائج فحص الفرضية الثالثة، باستخدام معامل ارتباط بيرسون، إلى وجود عالقة 

ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي والدافعية لتعلم الرياضيات، لدى طالبـات الصـف   

  . السادس األساسي
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إلى أن العالقة متبادلة بين التحصيل والدافعية، إذ إن  وتفسر الباحثة هذه العالقة اإليجابية

التحصيل المرتفع يشعر الطالبات بالتفوق والنجاح ويشجع الطالبات ويزيد من ثقتهن بأنفسـهن،  

  .مما يزيد الدافعية نحو تعلّم الرياضيات بشكل أفضل

الطالبـات، وهـذا   كما ان تحسين التحصيل، يترك أثراً إيجابياً وثقة بالنفس وراحة لدى 

  .يحفّزها لدراسة الرياضيات

  التوصيات 5:5

  :في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج، فإن الباحثة توصي بما يأتي 

معمل (إتاحة اإلمكانات في المدارس، لتخصيص غرفة خاصة لتدريس حصص الرياضيات  .1

 ).الرياضيات

ضمنها التـدريس باسـتخدام    تدريب المعلمين على استخدام طرق التدريس الحديثة التي من .2

 .معمل الرياضيات

عمل دراسات على استخدام معمل الرياضيات في تدريس الموضـوعات األخـرى غيـر     .3

 .الهندسة، مثل الكسور والجبر وغيرهما من موضوعات الرياضيات

 .عمل دراسات شاملة وبشكل أوسع على معمل الرياضيات بحيث يمكن تعميم نتائجها .4

الرياضيات في تدريس الرياضيات لجميع المراحل التعليمية ابتـداء  ضرورة استخدام معمل  .5

  .من رياض األطفال إلى المرحلة الجامعية
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  أسماء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة) 1(ملحق 

  االسم  الرقم
الدرجة 
  العلمية

  كان العملم  العمل  التخصص

  
1  

  دكتوراة  سهيل صالحة
الفلسفة في المناهج 

  والتدريس
  دكتور جامعي

جامعة النجاح 
  نابلس/الوطنية

  
2  

صالح الدين 
  ياسين

  دكتوراة
أساليب تدريس 

  رياضيات
  دكتور جامعي

جامعة النجاح 
  نابلس/الوطنية

  
3  

  ماجستير  أحمد عودة
أساليب تدريس 

  رياضيات
  محاضر

جامعة النجاح 
  نابلس/الوطنية

  ماجستير  كريم العارضة  4
أساليب تدريس 

  رياضيات
  مشرف تربوي

مديرية التربية 
  نابلس/والتعليم

  مشرف تربوي  أساليب رياضيات  ماجستير  فهمي بشارات  5
مديرية التربية 

  نابلس/والتعليم

  ماجستير  نداء عرفات  6
بحث وإحصاء 

  قياسي
  مشرفة تربوية

مديرية التربية 
  نابلس/والتعليم

  مشرفة تربوية  فيزياء  بكالوريوس  أمالت إسماعيل  7
مديرية التربية 

  نابلس/والتعليم

  
8  

  معلمة  أساليب رياضيات  بكالوريوس  نبيلة قرمش
مدرسة نشأت أبو 

  طولكرم/جبارة

  
9  

  بكالوريوس  ثروت عيد
أساليب تدريس 

  رياضيات
  معلمة

مدرسة االتحاد 
  نابلس/األساسية

  ماجستير  سلهبفاطمة   10
أساليب تدريس 

  رياضيات
  معلمة

مدرسة بيسان 
  نابلس/األساسية
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  مذكرة التحضير لوحدة الهندسة) 2(ملحق 

       المضــلع المنــتظم: اســم الــدرس          األول : الــدرس.       الرياضــيات :المبحــث

  ساسي السادس األ :الصف

زوايـا المضـلع ، المضـلع غيـر      المضلع المنتظم ، أضـالع المضـلع ،  : مفاهيم الدرس 

  المنتظم

  .يطلق على كل مضلع اسماً يرتبط بعدد أضالعه: تعميمات الدرس

  تصنيف المضلعات إلى منتظمة أو غير منتظمة: مهارات الدرس 

  .أن تتعرف الطالبة على مفهوم المضلع: الهدف العام

  14/10/2014:   الفترة الزمنية             1: عدد الحصص
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  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
  

  الملحوظات
ــمي   أن تســـ

الطالبة المضـلع  
عتمــاد علــى باإل

  .عــدد أضــالعه
 

أن تتعــــرف  
الطالبــة لمفهــوم 
  .المضلع المنتظم

 

أن تصـــــنف  
الطالبة مجموعـة  
مــن المضــلعات 
إلى منتظمـة أو  

  .غير منتظمة

مراجعة الطالبات بالهندسـة واالشـكال    
بالصـفوف  الهندسية كما تم دراسـتها  

 .السابقة

تقسيم الطالبات إلـى مجموعـات فـي     
ــتخدام   ــرض باسـ ــل وأعـ المعمـ
البروجكتـر مجموعــة مـن األشــكال   
الهندسية المنتظمـة وغيـر المنتظمـة    

 .ومناقشتهم فيها

أوزع على المجموعات أعـواد خشـب    
أعـواد كبريـت   (متساوية في الطـول  

، وأكلف كـل مجموعـة بعمـل    )مثالً
خماسـي ،  (أشكال هندسـية منتظمـة   

 .وتسجيل مالحظاتهم...) سداسي ،

ــه    ــم عمل ــا ت ــات بم ــاقش الطالب أن
بالمجموعات وماذا الحظـوا فـي كـل    

 .مرة

التوصل لنتيجـة أن المضـلع المنـتظم     
هو الشـكل الهندسـي المغلـق الـذي     
تكون جميع أضـالعه متسـاوية فـي    
ــة   ــاه الداخلي ــع زواي ــول وجمي الط

  .متساوية

ــة   ــع ورق توزي
عمــل لكــل  
ــم ــة لرس  طالب

 .شكل منتظم

تشــــــكيل  
مضــــلعات 
ــن  ــة م منتظم
ــب  الخشـــ
وتســــميتها 
وتصنيفها الـى  
منتظمــــة أو 

 .غير منتظمة

ــى   عــرض عل
كــل طالبــة  
مجموعــة مــن 
ــكال  األشـــ
ــية  الهندســـ
لتصنيفها إلـى  
منتظم أو غيـر  

  منتظم
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مجمـوع قياسـات زوايـا    : اسم الـدرس           الثاني: الدرس.       الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف       المضلع

المضلع المنتظم ، أضـالع المضـلع ، زوايـا المضـلع الداخليـة ، أقطـار       : مفاهيم الدرس 

  المضلع

قياس زوايا المضلع المنتظم متسـاوي، مجمـوع قياسـات زوايـا الداخليـة       :تعميمات الدرس

وسـه  ، عدد المثلثـات المرسـومة داخـل المضـلع مـن رؤ      180×عدد المثلثات= للمضلع 

  .2يساوي عدد األضالع مطروحاً منه 

تقسيم المضلع بقطـع مسـتقيمة الـى مثلثـات ، حسـاب قيـاس الزوايـا        : مهارات الدرس 

  الداخلية

  .أن تجد الطالبة قياس الزوايا الداخلية للمضلع: الهدف العام

  16/10/2014 – 15/10:   الفترة الزمنية             2: عدد الحصص
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  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
  

  الملحوظات
أن تستنتج الطالبـة   

العالقة بـين عـدد   
أضــالع المضــلع 
ــات  ــدد المثلث وع
الناتجة من تقسـیم  
ــع   ــلع بقط المض
مستقيمة من أحـد  
رؤوســه  إلــى  

 .بقیة الرؤوس 

ــة    ــد الطالب أن تج
مجمــوع قياســات 
ــلع   ــا مض زوای

 .بالدرجات

أن تستنتج الطالبـة    
قاعدة تـربط بـين   

ــدد  ــرؤوس ع ال
) عــدد األضــالع(

ــار   ــدد األقط وع
المـــارة بأحـــد 

 .رؤوس المضلع

أن تــربط الطالبــة  
بعالقة بـين عـدد   
ــدد  ــات وع المثلث
ــارة  ــار الم األقط
ــد رؤوس  بأحــ

  .المضلع

مراجعة الطالبـات بمفهـوم الشـكل     
 .المنتظم

توزيــع الطالبــات إلــى مجموعــات  
ــة  ــكال منتظم ــل أش ــيفهم بعم وتكل

 ربـاعي، خماسـي،  (وغير منتظمة  
 .... ).سداسي ، سباعي ، 

تكليف كل مجموعـة بعمـل أقطـار     
لفت نظـر الطالـب   ( داخل المضلع 

) ن يتم رسم االقطار بعـدم تقاطعهـا  أ
 .وتسجيل مالحظاتهم

ــالخطوة     ــات ب ــة المجموع مناقش
ــدد  ــى أن ع ــابقة والتوصــل إل الس
المثلثات الناتجة مـن رسـم األقطـار    
من أحد رؤوس المثلث يسـاوي عـدد   

 .2وحاً منه األضالع مطر

متابعة النقاش مع المجموعـات إلـى    
مجمـوع  (أن نتوصل إلـى النتيجـة   

= قياسات الزوايا الداخليـة للمضـلع   
ــه  ــات داخل أي . )180×عــدد المثلث

مجموع قياسات الزوايـا الداخليـة   أن 
ــلع  ــالع = (للمض ــدد األض ) 2-ع

×180. 

 1تكليف كل مجموعـة بحـل مثـال    
ومناقشـتهم فـي    63من صفحة  2و

  .همحلول

تشــــكيل  
ــلعات  مض
ــة  منتظمـ
ــر  وغيــ
ــة  منتظمـ
وإيجـــاد 
ــوع  مجمـ
ــاس  قيــ
زوايــــاه 
  .الداخليــة

  
  
ــف  -  تكلي

كل طالبـة  
بحـــــل 
ــارين  تمـ
ــائل  ومسـ

 65صفحة 
ــكل  بشــ

  فردي
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       الزاويـة الداخليـة للمضـلع المنـتظم    : اسم الـدرس    الثالث: الدرس.   الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف

المنتظم ، أضـالع المضـلع ، زوايـا المضـلع الداخليـة ، أقطـار       المضلع : مفاهيم الدرس 

  المضلع

قياس الزاوية الداخلية فـي المضـلع المنـتظم يسـاوي مجمـوع قياسـات        :تعميمات الدرس

  .الزوايا الداخلية للمضلع مقسوماً على عدد أضالعه

تقسيم المظلع بقطـع مسـتقيمة الـى مثلثـات ، حسـاب قيـاس الزوايـا        : مهارات الدرس 

  الداخلية

  .أن تجد الطالبة قياس زاوية داخلية في مضلع منتظم : الهدف العام

  20/10/2014 – 19/10:   الفترة الزمنية             2: عدد الحصص
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  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
  

  الملحوظات
أن تحسب الطالبـة   

قیــاس الزاویــة 
الداخلیة للمضـلع  

 .المنتظم

أن تستنتج الطالبـة   
ــة   ــدة العام القاع
لتحدید صـالحیة  
ــتظم  المضــلع المن

 .للتبلیط

أن تمیز الطالبـة   
ــلعات  ــین مض ب
ــن  ــة یمك منتظم
التبلـــیط بهـــا 
وأخرى ال تصـلح  

  .للتبلیط

مراجعة الطالبـات بالـدرس السـابق،     
ــات   ــوع قياس ــاب مجم ــة حس وكيفي

 .الشكل المنتظمالداخلية في  زوايا ال

مراجعة الطالبات بالفرق بـين المضـلع    
نتظم والمضلع غيـر المنـتظم، وأن   الم

ــتظم تتســاوى قياســات  المضــلع المن
 .زاوياه وطول أضالعه

ــات،    ــى مجموع ــات إل ــيم الطالب تقس
ــة  ــيفهم بعمــل مضــلعات منتظم وتكل

 ).بأعواد الكبريت(

مناقشــة الطالبــات بالمضــلع المنــتظم  
وقياس زواياه الـى أن تتوصـل إلـى    
ــة  ــة الداخلي ــاس الزاوي النتيجــة أن قي

مجمــوع قيــاس = المنــتظم للمضــلع 
 .عدد الزوايا÷ زواياه الداخليه 

تكليف كـل مجموعـة بإيجـاد قيـاس      
ــن   ــة م ــة للمجموع ــة الداخلي الزاوي

 .المضلعات

ــفحة   ــاط ص ــل نش ــة  67عم ومناقش
الطالبات فيه إلى أن يصـل لنتيجـة أن   
ــيط إذا  ــي يصــلح لتبل ــكل الهندس الش

تقسم علـى الزاويـة    360كانت الزاوية 
بعـدد صـحيح وغيـر     الدخلية للمضلع

  ذلك ال يصلح

تشــــكيل  
ــلعات  مض
ــة  منتظمـ
ــب  بالخشـ
ــاب  وحسـ
ــاس  قيــ
ــة  الزاويـ
الداخلية في 
  كل مضـلع 

 

تكليف كـل   
طالبة بحـل  
ــارين  تمـ
ــائل  ومسـ

 67صفحة 
ــكل  بشــ

 فردي
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        رسـم المثلـث  : اسـم الـدرس                  الرابـع  :الـدرس .       الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف

  .المثلث، أضالع المثلث، زوايا المثلث: مفاهيم الدرس 

  مجموع طولي أي ضلعين في أي مثلث أكبر من الضلع الثالث :تعميمات الدرس

رسـم المثلـث باسـتخدام األدوات الهندسـية، تشـكيل مثلـث باسـتخدم        : مهارات الدرس 

  الخشب

  .يةان ترسم الطالبة مثلثاً بإستخدام األدوات الهندس : الهدف العام

  2014/ 27/10 – 21/10:   الفترة الزمنية               5:عدد الحصص
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  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
  

  الملحوظات
أن ترسم الطالبـة   

ــي  ــط تقريب مخط
للمثلث قبل الرسـم  
ــدقيق   .الـــــ

 

أن ترسم الطالبـة    
ــتخدمة  ــث مس مثل
ــية  األدوات الهندس
  :بمعلوميــــــة

أطوال أضـالعه  .أ
ــة   .الثالثـــــ

طولي ضـلعين  .ب
ــة  والزاويــــ
  .المحصــــورة

ــلع . ج ــول ض ط
ــين   .وزاويتـــ

 

أن تستنتج الطالبـة   
حقيقة أنـه يمكـن   
ــث إذا   ــم مثل رس
كــان مجمــوع  

ي ضـلعين  أطولي 
أكبر مـن طـول   
ــث ــلع الثال   .الض

 

ــل   أن تتوصـــ
الطالبة لنتيجه أنـه  
ــة  ــي معرف ال تكف

تمهيد لدرس ومـراجعتهم بمعلومـاتهم    
ــا تمــت الســا ــث كم بقة عــن المثل

 .دراسته بالمراحل السابقة

من خالل العمـل الجمـاعي، يـوزع     
المعلمة الطالبـات إلـى مجموعـات    
وتوزيع ثالث قطع خشـبية مسـتقيمة   
لكل مجموعة، والطلـب مـنهم عمـل    
مثلث بإستخدام هذه القطـع الخشـبية،   
وتثبيتها مثنى معاً بطريقة  مـا مثـل   

 يمكــن تعريــف: وعليــه. المســامير
المثلث على أنه ثالث قطـع مسـتقيمة    

 .متقاطعة مثنى مثنى

مناقشة الطالبات بعملهـم وتـوجيههم    
وعـرض عمـل كـل     للعمل الصحيح

 .مجموعة

تشرح المعلمـة الحاجـة إلـى رسـم      
، المثلثات بقياسات محددة علـى ورق 

وأنه يمكن رسـم المثلثـات بمعرفـة    
 .قياسات بعض االضالع أو الزوايا

ــة خطــوا  ت الرســم توضــح المعلم
 .للطلبة بإستخدام األدوات الهندسية

تقســيم الطالبــات إلــى مجموعــات،  
وأوزع علــيهم أدوات رســم المثلــث 

 .وأوراق للرسم 

: الطلب من كل مجموعة رسم مثلـث  
 .بمعلومية أطوال أضالعه

 .مناقشة كل مجموعة بالرسم 

  
  
تشكيل مثلثـات   

بالخشـــــب 
ــأطوال  بـــ

 .معلومة

ــتخدام   باســ
األدوات 

الهندسية، رسم 
ــات  مثلثـــ
المثلثـــــات 
ــة   :التاليـــ

ــوال . أ أطــ
، 10(أضالعه 

15 ،12(  
  
ــوال . ب أطـ

ــالعه  ، 6(أض
،وقيــــاس )8

الزاوية بينهمـا  
  45يســــاوي

  
ـــ ــول . ج ط

ــلعه   9ضــ
ــاس  وقيـــ
ــه  ــين في زاويت

60  
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ــثالث   ــا ال الزاوي
  .لرسم مثلث

 .69تنفيذ النشاط في صفحة  

من خـالل تنفيـذ النشـاط والنقـاش      
مجمـوع طـولي   :*الب أنيستنتج الط

اي ضلعين في أي مثلـث أكبـر مـن    
ــث ــلع الثالــ ــول الضــ   .طــ

طـوال  أيمكن رسم مثلث إذا علمـت  *
 .ضالعه الثالثأ

ــب مــن المجموعــات مناقشــة   الطل
ــل  ــفية (وح ــدريبات ص ــي ) ت ف
ــفحة ــتها   ،69ص ــم مناقش ــن ث وم

ــول   ــة حلـ ــف ومالحظـ بالصـ
 .المجموعات

الطلب من كل مجموعة رسـم مثلـث    
ــتخدام  ــر باســـ األدوات آخـــ

ــث(الهندســية ــة : رســم مثل بمعلومي
طولي ضلعين والزاويـة المحصـورة   

 ).بينهما

ــم     ــة بالرس ــل مجموع ــة ك مناقش
 خطاء إن وجدتوتصحيح األ

الطلــب مــن كــل مجموعــة تنفيــذ  
 .71النشاط في صفحة 

من خـالل تنفيـذ النشـاط والنقـاش      
يمكن رسـم مثلـث   :يستنتج الطالب أن

ـ   ة إذا علم منه ضلعان وقيـاس الزاوي
 .المحصورة بينهما

ــب مــن المجموعــات مناقشــة   الطل
ــل  ــفية (وح ــدريبات ص ــي ) ت ف
ــفحة ــتها  . 71ص ــم مناقش ــن ث وم

ــول   ــة حلـ ــف ومالحظـ بالصـ

  
الطلب من كـل   

ــل   ــة ح طالب
ــارين  تمـــ
ــي  ــائل ف ومس

ــفحة   69صـ
  .بشكل فـردي 

  
  
  
 
 

الطلب من كـل   
ــل   ــة ح طالب
ــارين  تمـــ
ــي  ــائل ف ومس

ــفحة   71صـ
  .بشكل فـردي 

  
  
  
  
  
 

الطلب من كـل   
ــل   ــة ح طالب
ــارين  تمـــ
ــي  ــائل ف ومس

ــفحة   74صـ
  .بشكل فردي
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 المجموعات

الطلب من كل مجموعة رسـم مثلـث    
ــر ب ــتخدام األاآخـــ وات دســـ

رسم مثلث بمعلوميـة طـول   (الهندسية
 ).ضلع وزاويتين

ــة   مناقشــــة كــــل مجموعــ
ــاء إن  ــحيح األخطـ  برسمهاوتصـ

 .وجدت

الطلــب مــن كــل مجموعــة تنفيــذ  
 .73في صفحة )  2(و ) 1(النشاط 

مناقشــة كــل مجموعــة رســوماتها  
باستخدام جهاز العـرض البروجيكتـر   
ومن خالل العرض والنقـاش يسـتنتج   

مجموع أي ضـلعين فـي   . 1:الطالب
  .أي مثلث أكبر مـن الضـلع الثالـث   

إذا كان مجموع طـولي قطعتـين   . 2
ـ  اوي طـول  مستقيمتين أصغر أو يس

الضلع الثالث فإنـه اليمكـن تشـكيل    
  .مثلث
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        مسـاحة المثلـث  : اسـم الـدرس               الخـامس :الدرس.         الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف

المثلث، أضالع المثلث، قاعـدة المثلـث، ارتفـاع المثلـث ، وحـدة قيـاس       : مفاهيم الدرس 

  المساحة

  االرتفاع× طول القاعدة × نصف = مساحة المثلث  :تعميمات الدرس

  .مسائل باستخدام مساحة المثلث ايجاد مساحة مثلث، حل: مهارات الدرس 

  .أن تجد الطالبة مساحة مثلث: الهدف العام

  3/11/2014 – 29/10:   الفترة الزمنية               5:عدد الحصص
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  الملحوظات  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
أن تتعــــرف  

ــوم  ــة مفه الطالب
ــث  ــدة المثل قاع
ــاع  واالرتفـــ

 .المرافق لها

أن تســـــتنتج  
الطالبة  العالقـة  
ــاحة   ــین مس ب
المثلث ومسـاحة  
ــتطیل  المســ
ــه  ــترك مع المش
فــي القاعــدة  

 .رتفاعواال

ــق   أن تتحقـــ
الطالبة  مـن أن  

= مساحة المثلث 
× نصف القاعـدة  

االرتفــــــاع 
ــالقص ( بــــ

 ).والتطبيق

أن تحل الطالبـة    
مسائل تتضـمن  

 .مساحة المثلث

أن تحدد الطالبـة   
ــدة  القاعــــ
ــي  ــاع ف واإلرتف
ــائم  ــث الق  المثل

 .الزاوية

ــوم   ــات بمفه ــة الطالب ــث، مراجع المثل
 .ورسم المثلث

تقسيم الطالبات إلى مجموعـات والطلـب    
من كل مجموعـة عمـل مسـتطيل مـن     

 .ورق أو من خشب

 )تكـوين (رسـم  الطلب من كل مجموعة  
 .قطر داخل المستطيل

عد الوحدات المربعـة التـي يحصـرها     
سـتخدام  االمثلث والمستطيل مـن خـالل   
 .اللوحة الهندسية والمطاط الملون

ــتنتج الطا  ــل  تس ــاش والعم ــات بالنق لب
ــث   ــاحة المثل ــانون مس ــاعي ق = الجم

 .االرتفاع× طول القاعدة ×نصف

علـى   75صـفحة  ) 1(عرض نشاط رقم  
المجموعــات ومناقشــتهم بكيفيــة رســم 

 عموداً من رأس المثلث على القاعدة

نشـطة  تكليف المجموعات بعمل بـاقي األ  
بشــكل جمــاعي ومناقشــة العمــل مــع 

 .المعلمة

مناقشة المجموعـات بـالخطوة السـابقة     
ــاحة  إ ــب أن مس ــتنتج الطال ــى أن يس ل

المثلث تساوي نصف مسـاحة المسـتطيل   
 .المشترك معه بالقاعدة واالرتفاع

حل تـدريبات صـفية، بشـكل جمـاعي      
ــفحة  ــا   79ص ــول مع ــة الحل ومناقش

 .وتصحيح األخطاء إن وجدت

الطلب من كـل مجموعـة عمـل مثلـث      
أو  بالرسـم  قائم الزاوية مـن خشـب أو  

  
ــاب   حســ

مســــاحة 
مثلــــث  
ــتخدام  باسـ
ــة  اللوحــ

  الهندسية
  
حل تمارين  

ــائل  ومسـ
 79صــفحة 

  بشكل فردي
  
  
 

حل تمارين  
ــائل  ومسـ

 80صــفحة 
ــكل  بشــ
ــردي   .فــ

  
  
  
 

حل السـؤال   
الثاني مـن  
تمــــارين 
ــائل  ومسـ
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أن تجد الطالبـة   
مســاحة المثلــث 

 .القائم الزاوية

أن تجد الطالبـة   
ــاع أو  االرتفــ
القاعــدة فــي  
ــث إذا  المثلـــ
علمـت مســاحته  

 .وأحد عناصره

أن تنزل الطالبـة   
عمود مـن رأس  
ــى   ــث عل المثل

 .امتداد القائمة

أن تجد الطالبـة   
مســاحة المثلــث 

  .المنفرج الزاوية

بالبولجال الملون أو بقـص القطـر فـي    
ــى   ــول عل ــة للحص ــتطيالت مختلف مس

 .مثلثين قائمي الزاوية

ــاعي     ــكل جم ــات بش ــة الطالب مناقش
ــائم  او ــث الق ــاحة المثل ــتنتاج أن مس س

طول الضـلع القائمـة   ×نصف= الزاوية 
  .طــول ضــلع القائمــة الثــاني× األول 

ــث  ــة أن أضــالع المثل ــة الطالب ومعرف
ــدا ــة المتعام ــكالن الزاوي ــذان يش ن الل

القائمة أحـدهما يمثـل القاعـدة واآلخـر     
  .رتفــــــــاعيمثــــــــل اال

 

بشـكل جمـاعي    80صفحة  1حل مثال  
ــل ــة بالحـــــ   .والمناقشـــــ

 

من خـالل المجموعـات عمـل مثلـث      
ــات  ــة والتوضــيح لطالب منفــرج الزاوي

نزال عامود من علـى امتـداد أي   إكيفية 
من ضـلعين الزاويـة المنفرجـة ليمثـل     

 .االرتفاع

حل السؤال األول من تمـارين ومسـائل    
  بشكل جماعي 81صفحة 

 81صــفحة 
 بشكل فردي
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        رسـم متـوازي األضـالع   : اسـم الـدرس        السادس:الدرس   .     الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف

متـوازي االضـالع ، اضـالع متـوازي االضـالع ، قطـر متـوازي        : مفاهيم الـدرس  

  .األضالع

يكون الشـكل الربـاعي متـوازي أضـالع إذا كـان فيـه كـل ضـلعين          :تعميمات الدرس

  .متقابلين متوازيين

رسم متوازي األضـالع ، تمييـز متـوازي االضـالع عـن غيـره مـن        : مهارات الدرس 

  .األشكال

  .أن ترسم الطالبة متوازي أضالع: الهدف العام

  9/11/2014 – 4/11:   الفترة الزمنية               4:عدد الحصص
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  الملحوظات  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
ــأن تم  ــة  ي ز الطالب

متوازي األضـالع  
أخـرى  من أشكال 

 .معطاة

ــة   ــل الطالب أن تمث
ــمعط ــؤال ي ات الس

ــط تقر ــي يبمخط ب
عطي فكـرة عـن   ي

ــوب  ــكل المطل الش
ـ قبل تنف ذ الرسـم  ي

 .قيالدق

ــة   أن ترســم الطالب
متوازي األضـالع  
ــتخدام األدوات  باس

ـ ة بمعلوميالهندس ة ي
ــلع  ــولي ض ن يط

ة يـــــــوالزاو
 .نهمايالمحصورة ب

ــة   أن ترســم الطالب
متوازي األضـالع  

ــتخدام األدواتاب  س
ـ ة بمعلوميالهندس ة  ي

ــلعین  ــولي ض ط
ن وطـول  يمتجاور

  أحد قطريها

ــوازي     ــوم مت ــات مفه ــيح لطالب توض
 .األضالع وخصائصه

عرض أشـكال مختلفـة علـى الطالبـات      
ــى أن   ــل ال ــا والتوص ــتهم فيه ومناقش
متوازي األضالع شكل رباعي فيـه كـل   
ضلعين متقـابلين متـوازيين ومتسـاويين    
في الطول وقطراه ينصـف كـل منهمـا    

 .خراآل

عمل أشكال تقريبـة لمتـوازي األضـالع     
 .و الورقأبالخشب 

) 1(تكليف المجموعات بحل نشـاط رقـم    
 .83صفحة 

شرح المعلمة للمجموعات خطـوات رسـم    
ذا علـم منـه طـول    إمتوازي األضـالع  

ــة المحصــورة  ــاس الزاوي ضــلعان وقي
 .بينهما

حل السؤال األول والثـاني مـن تمـارين     
ــفحة  ــائل ص ــكل  85ومس ــاعي بش جم

ــولهم    ــي حل ــات ف ــة المجموع ومناقش
 .وتصحيح األخطاء إن وجدت

شرح المعلمة للمجموعات خطـوات رسـم    
متوازي األضـالع إذا علـم منـه طـوال     

 .ضلعين متجاورين وطول أحد قطريه

بشـكل   87حل تدريبات صـفية صـفحة    
جماعي في المجموعات ومناقشـة الطلبـة   
ــاء إن   ــحيح األخط ــول وتص ــي الحل ف

  .وجدت

ــكيل   تشـ
متــوازي 
أضـــالع 
مـــــن 
ــب   .الخش

  
 

اســـتخدم  
األدوات 

ــية  الهندس
في رسـم  
متــوازي 
  أضـــالع

  
  
حـــــل  

ــارين  تمـ
ومســائل 
ــفحة  صـ

بشكل  87
  فردي
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ــث ــيات :المبح ــدرس.         الرياض ــابع:ال ــدرس            الس ــم ال ــين: اس             المع

  ساسي السادس األ:الصف

  المعين ، زوايا المعينالمعين ، أضالع المعين ، أقطار : مفاهيم الدرس 

المعين متوازي اضالع فيه كل ضـلعين متجـاورين متسـاويين، مسـاحة      :تعميمات الدرس

  طول القطر الثاني× طول القطر االول × المعين تساوي نصف 

  رسم معين داخل مستطيل ، إيجاد مساحة معين: مهارات الدرس 

  .أن تتعرف الطالبة مفهوم المعين: الهدف العام

  12/11/2014 – 10/11:   الفترة الزمنية               3:صصعدد الح
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  الملحوظات  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
أن تتعرف الطالبـة علـى    

 .خواص المعين

 .أن تميز الطالبة المعين 

ــول   ــة ط ــد الطالب أن تج
أقطــار معــين باســتخدام 

 .الخواص

أن ترسم الطالبـة معـين    
 .علم قطراه

ترسم الطالبـة معـین   أن  
داخــــل مســــتطیل 
بالتوصـــیل بـــین  

 .منتصفات أضالعه

أن تقارن الطالبـة بـین    
ــتطیل  ــاحة المسـ مسـ
ــوم  ــین المرسـ والمعـ

 .داخله

ــة أن    ــتنتج الطالب أن تس
ــين   ــاحة المعـ = مسـ

ــف ــر × نص ــول القط ط
طـــول القطـــر ×األول 
 .الثاني

أن تجد الطالبـة مسـاحة    
 معين علم طول قطراه

 أن تحل الطالبـة مسـائل   
  .تتضمن مساحة المعین

مراجعــة الطالبــات لمفهــوم متــوازي  
ــه ــالع وخواصــــ   .األضــــ

 

ــاط     ــفافیة نش ــرض ش ص ) ١( ع
على جهاز العرض ومناقشـتها مـع   88

ــات   .الطالبــــــــــــــ
 

 88الشرح والتوضـیح لألنشـطة ص    
) 3(،) 2(من الكتـاب المدرسـي نشـاط   

على جهاز العـرض البروجكتـر مـع    
ــة     ــع الطلب ــوار م ــة والح   المناقش

 

تقســیم الطالبــات  مــن خــالل   
لمجموعات تعاونیة ثـم فـتح الكتـاب    

ــي ص  ــاط  89المدرس ــذ النش وتنفی
على ورقة عمـل أوزعهـا علـى    ) 4(

ــص والتطبیــق  ــع الق المجوعــات م
والتي من خاللها ومن خـالل مناقشـتها   
على جهاز العـرض یسـتنتج الطلبـة    
قانون مساحة المعـین أي أن مسـاحة   

طــول القطــر × نصــف= (المعــین 
ــاني طـــول×األول    ).القطـــر الثـ

 

أكلف أحد الطالبـات توضـیح فكـرة     
إیجاد مساحة المعـین أمـام الفصـل    

 .نیابة عن المجموعة التي یمثلها

بشـكل   91حل تدريبات صفية صـفحة   
ــالحلول  ــة ب ــة الطلب ــاعي ومناقش جم

  .خطاء إن وجدتوتصحيح األ

  
ــتخدام   إســ

اللوحــــة 
الهندســـية 
اليجــــاد  
مساحة معين 

  مرسوم
  
  
حل تمـارين   

ــائل  ومســ
ــفحة   91ص

ــكل  بشـــ
  .فردي
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            شـبه المنحـرف  : اسـم الـدرس                الثـامن :الدرس.         الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف

رتفـاع شـبه المنحـرف، شـبه     اشبه المنحرف ،  قاعدتي شبه المنحـرف ،  : مفاهيم الدرس 

  المنحرف متساوي الساقين

مجمـوع طـول القاعـدتين    × مساحة شـبه المنحـرف تسـاوي نصـف      :تعميمات الدرس

  .االرتفاع× المتوازيتين 

تمييز شـبه المنحـرف عـن بـاقي المضـلعات ، ايجـاد مسـاحة شـبه         : مهارات الدرس 

  منحرف، حل مسائل تتضمن مساحة شبه المنحرف

  أن تتعــــرف الطالبــــة مفهــــوم شــــبه المنحــــرف: الهــــدف العــــام

  17/11/2014 – 13/11:   الفترة الزمنية               3:عدد الحصص
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  الملحوظات  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
أن تتعــرف الطالبــة  

مفهـــوم شـــبه  
 .المنحرف

ــ  ــة أن تطب ق الطالب
مفهـــوم شـــبه  
المنحرف في الحكـم  
علــى مضـــلعات  
ــت  رباعیــة إن كان

 .تمثل شبه  منحرف

أن تتعــرف الطالبــة  
ــبه  ــر شـ عناصـ
ــرف  المنحـــــ

قاعدتین، سـاقین،  (
 ).ارتفاع

ــة    أن تســتنتج الطالب
قانون مسـاحة شـبه   

 .المنحرف

ــة    ــل الطالب أن تح
مســائل تتضــمن  
ــبه   ــاحة شـ مسـ

  .المنحرف

مراجعــة الطالبــات لمفهــوم متــوازي  
ــرض   ــم ع ــه  ث ــالع وخواص األض
شفافیة علـى جهـاز العـرض فيهـا     
أشكال رباعية ومناقشتها مـع الطالبـات   

شـبه المنحـرف،   للتوصل إلى مفهـوم  
وشــبه المنحــرف متســاوي الســاقين، 
ــاوي    ــر متس ــرف غي ــبه المنح وش

 .الساقين

مــن خــالل تقســیم الطالبــات     
مـل  لمجموعات ثـم توزیـع ورقـة ع   
) 93(على المجموعات لنشـاط صـفحة   

من الكتاب المدرسـي لتنفیـذ النشـاط    
مع القـص والتطبیـق ومـن خـالل     
مناقشتها یستنتج الطلبة قانون مسـاحة  

ــبه المن ــرف ش ــوع = ح نصــف مجم
 .رتفاعاإل× القاعدتين المتوازيتين 

) 94(صـفحة  ) 3(و) 2(شـاطين  نتنفذ ال 
ــات   ــي المجموع ــاعي ف ــكل جم بش
ــا    ــي حلوله ــات ف ــة الطالب ومناقش

  .وتصحيح الخطأ إن وجد

اســتخدام   
ــة  اللوحـ
ــية  الهندس
ــاب  لحسـ
ــاحة  مسـ
شــــبه 

  المنحرف 
حـــــل  

ــارين  تمـ
ومســـائل 
ــفحة  صـ

بشــكل  95
  فردي
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         العالقـات بـين االشـكال الهندسـية    : اسم الـدرس     التاسع:الدرس.    الرياضيات :المبحث

  ساسي السادس األ:الصف

متوازي األضـالع ،  المضـلع الربـاعي ، إشـارات التـوازي ، إشـارة       : مفاهيم الدرس 

  التعامد

  خر آتمييز الحلة الخاصة لكل شكل بالنسبه لشكل : مهارات الدرس 

أن تتعرف الطالبة لمفهـوم الحالـة الخاصـة، وأن تتعـرف الطالبـة لمفهـوم       : الهدف العام

  .الحالة العامة

  18/11/2014:   الفترة الزمنية               1:عدد الحصص
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  الملحوظات  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
أن تتعــرف الطالبــة   

حالـة  ( مفهوم عالقـة  
 ......).خاصة من

ــة   ــذكر الطالبـ أن تـ
ــائص المم ــالخص زة ي

  –ل يالمسـتط : لكل مـن 
المعـــین   –المربــع  

كحــاالت خاصــة مــن 
 .متوازي األضالع

ن الطالبة أنـواع  يأن تع  
ة يـــاألشـــكال الرباع

ا مـن  هريالمحتواة في غ
  .ةياألشكال الرباع

ــفافإ  ــداد ش ــراد يع ــة الم ات لألمثل
عرضها على الطالبات مـن صـفحة   

مـــن الكتـــاب المدرســـي )  96(
ز العـــرض و ســـتخدام جهـــاإوب

ـ  ح للطالبـات مفهـوم عالقــة   يالتوض
ومناقشـتها  ....) حالة خاصـة مـن   (

  .مــــــــع الطلبــــــــة
 

علـى  ) 97(أعرض نشـاط صـفحة    
جهاز العرض وأناقش الطالبـات فـي   

ــ ــاركتهم حلّــــ   .ه بمشــــ
 

ــن    ــاذج م ــات لنم ــل المجموع عم
ـ ألا الت الخاصـة  اشكال الرباعية والح

 .منها

  

ــل   حــ
ــئلة  االس
صــفحة 

98 
ــكل  بشـ

  فردي
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  تحليل المحتوى وجدول المواصفات لوحدة الهندسة) 3(ملحق 

  تحليل محتوى وحدة الهندسة للصف السادس األساسي
ــات   التعميمات  المفاهيم الخوارزميــــ

  والمهارات
  حل مسائل

 المضلع المنتظم 

زوايـــا المضـــلع  
 المنتظم

ــة    ــا الداخلي الزاوي
 للمضلع المنتظم

أقطــار المضــلع   
 المنتظم

 المثلث 

 المثلثقاعدة  

 ارتفاع المثلث 

 متوازي األضالع 

 المعين 

 أقطار المعين 

 شبه المنحرف 

ــبه    ــاع شـ ارتفـ
 المنحرف

ــبه    ــدتي شـ قاعـ
 المنحرف

 الحالة الخاصة 

 الزاوية الداخلية 

 ضلع المثلث 

زاويــة المضــلع   
 المنتظم

 قطر المضلع 

عدد المثلثـات الناتجـة    
من رسم األقطار مـن  
ــد رؤوس المضــلع  أح
يساوي عدد االضـالع  

 .2مطروحاً منه 

مجموع قياس الزوايـا   
عـدد  = الداخلية للمضلع

 .180×المثلثات داخله

ــات   ــوع قياسـ مجمـ
عـدد  =(الزوايا الداخلية

 180×)2-األضالع

مجموع طولي ضـلعين   
في أي مثلث أكبر مـن  

 الضلع الثالث طول

تكبير المثلـث يحـافظ    
 على قياس زواياه

ــث  ــاحة المثلـ = مسـ
طـــول ×نصـــف

 ارتفاعه×قاعدته

ــث  ــاحة المثلـ = مسـ
ــاحة   ــف مسـ نصـ
ــترك  ــتطيل المش المس
معــــه بالقاعــــدة 

 واالرتفاع

تقسيم مضلع إلى عـدة   
مثلثـــات باســـتخدام 

 األدوات الهندسية

حساب قيـاس زوايـا    
مضـلعات  مجهولة في 

 منتظمة

حساب قيـاس زوايـا    
 مجهولة في مثلثات

رسم مثلـث بمعرفـة    
قياس أضالعه الثالثـة  
ــتخدام االدوات  باســ

 الهندسية

رسم مثلـث بمعرفـة    
طول ضلعين وقيـاس  
ــورة  ــة المحص الزاوي
ــتخدام  ــا باسـ بينهمـ

 األداوت الهندسية

رسم مثلـث بمعرفـة    
طــول ضــلع وقيــاس 
زاويتين تقعـان علـى   

م نفس الضلع باسـتخدا 
 األدوات الهندسية

ايجاد مسـاحة مثلـث    
 بإستخدام قانون

حل مسائل علـى  
إيجاد المسـاحات  
ومجموع الزوايا 
ــة  الداخليــــ
للمضــــلعات 
المنتظمة وغيـر  

 المنتظمة 
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 الزاوية القائمة 

 الزاوية المنفرجة 

ــاس    ــدة قيـ وحـ
 المساحة

 قطر المعين 

 المعينزاوية  

 ضلع المعين 

  

مســاحة المثلــث قــائم  
طـول  ×نصف=الزاوية

ضــــلع القائمــــة 
ــلع  ×األول ــول ض ط

 القائمة الثاني

ــين  ــاحة المعـ = مسـ
ــف ــول × نصـ طـ

ــراألول ــول ×القط ط
 القطر الثاني

ــبه   ــاحة شــ مســ
ــرف ــف = المنح نص

ــدتين   ــوع القاع مجم
 االرتفاع× المتوازيتين

المربع حالـة خاصـة    
 من المعين

الحالة الخاصـة تحمـل    
خصـــائص الحالـــة 
العامة والعكـس لـيس   

  ضرورياً

رسم متوازي أضـالع   
باســتخدام بمعرفــة  
طول ضلعان وقيـاس  
ــورة  ــة المحص الزاوي
ــا األداوت  بينهمـــ

 الهندسية

رسم متوازي أضـالع   
بمعرفة طول ضـلعين  
متجاورين وطول أحـد  
قطريـــه باســـتخدام 

 االداوت الهندسية

ايجاد مسـاحة المعـين    
 لقانونباستخدام ا

ايجــاد مســاحة شــبه  
ــتخدام  ــرف ياس المنح

  القانون

  

  جدول المواصفات 

    
  المفاهيم

  
  التعميمات

ــات  خوارزميـ
  ومهارات

  
  مسائل

  4  11  12  24  المجموع

  0.07  .22  .24  0.47  النسبة

للمفاهيم،  سؤالين للتعميمات،  سؤالين للخوارزميـات،  وسـؤال حـل مسـائل فـي      أسئلة  5

  .االختبار
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  االختبار التحصيلي البعدي لوحدة الهندسة واالجابة النموذجية) 4(ملحق 

  :تعليمات االختبار

  .للتعليمات جيداً قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة يانتبه. 1

أسئلة  أربع فقرات اختيار من متعدد، و عشرعدد أسئلة االختبار أربعة أسئلة، السؤال األول  .2

  .نشائيةإ

  .ساعة واحدة فقط مدة االختبار . 3

ترسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال على ، في اإلجابة عن السؤال األول. 4

  .اإلجابة ورقة

  .سيلغى ويعطى عالمة صفر) في السؤال األول(واحدة أي سؤال وضع له أكثر من إجابة . 5
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  ___________: اختبار لوحدة الهندسة         التاريخ         ______________: االسم
  ____________: اليوم    الصف السادس األساسي     ____________        : المدرسة

  : السؤال االول
  )عالمة 20(                            :ي األسئلة التاليةضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة ف

  :كونية الثالثة ياس الزاويفإن ق ْ 66 ةية الثانياس الزاويوق 54ْا مثلث ياس احدى زوايق .1
 ْ 90. د               ْ 60. ج               ْ 50. ب             ْ 40. أ

  : مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل الخماسي  المنتظم يساوي  .2
 ْ 900. د             ْ 540. ج                  ْ 036. ب               ْ 180. أ

  :سم  6سم و  4مساحة المثلث القائم الزاوية اذا كان طوال ضلعي القائمة  .3
 سم 24. د           2سم24 .سم                ج 12. ب           2سم 12.  أ

  :يسمى متوازي األضالع الذي فيه كل ضلعين متجاورين متساويين .4
منحرف                                                                             شبه . معين             د. مستطيل             ج. ب             ثلثم. أ

  :ما عداط ية للتبلة صالحياألشكال اآلت .5
.       الخماسي المنتظم.  ج.           المربع. ب             األضالع المثلث المتساوي . أ
  السداسي المنتظم.د

  :يهلي يما يالعبارة الصائبة ف .6
  .ليمستط كل متوازي أضالع. ب                  .مربع نيكل مع. أ    
                                منحرف  شبه كل متوازي أضالع. د           .   ليمستط كل مربع. ج     

  :كونيسم فإن طول القطر اآلخر  ٧ه يوطول أحد قطر 2سم14ن مساحته يمع .7
 سم ٤٩.سم          د ١٤.  جسم                    4.  سم           ب٢. أ   

  :أي األطوال التالية تصلح لرسم مثلث .8
 30، 10،20.د       10، 18، 3. ج        16، 15، 10. ب       15، 4،6. أ

  :سم، فإن ارتفاع المثلث يساوي24، وطول قاعدته يساوي 2سم144مساحة مثلث تساوي  .9
 سم6. سم           د12 .سم                    ج16. سم               ب24. أ

  :من خصائص المعين .10
  .       أقطارة متوازية. ب     فيه ضلعين غير متوازيين . أ

 أضالعه ينصف كل منهما الآلخر. د        أقطاره متعامدة       . ج
___________________________________________________________ 
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  )عالمات 6(                                                                    :السؤال الثاني

سم، طول 6= علماً بأن طول أ ب جدي مساحتهأ ب ج د شبه منحرف قائم الزاوية في أ،    
               سم                                                                                         4=دج

  بسم       4أ                                                                         

                                                                     

د                           سم          6    ج                                                                   
__________________________________________________________  

  )عالمات 10(                                                                  :السؤال الثالث

  ن مساحةأإذا علمت  المنطقة المظللة مساحةباالستعانة بالشكل المجاور، أجد   . أ
                سم                                   6= وطول هـ ج ، 2سم 12= المثلث ب ج هـ  

  د       هـ          سم   8أ                                                                                  

  سم6                                                                                    

  ج                  ب                                                                                      

)                                                                                             عالمات4:            (باالعتماد على خصائص المعين، أجد مساحة الشكل المجاور  . ب
         2سم15إذا علمت أن مساحة المثلث أ م ب   تساوي 

أ                                                                                                                                                                                                   

.                                                                             
ب                                                                                           .           د         م                                                               

                                                                                                   

ج                                                                                
                                                   __________________________________________________________

  )عالمات 10(                                                                 : السؤال الرابع

  : باستخدام المسطرة والفرجار أرسم متوازي أضالع أ ب ج د حیث

 ١١٥= ب أ د ياس الزاوية سم، ق٦= سم، أ د  ٤,٥= أ ب: أوالً

  ومن الرسم أجد طول القطر أ ج ، وطول القطر ب د: ثانياً
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  اإلجابة النموذجية لالمتحان

  االختيار من متعدد: األولإجابة السؤال 

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال

  ج  ج  ب  ب  ج  ج  ج  أ  ج  ج  رمز االجابة الصحيحة

  

  :إجابة السؤال الثاني

  .اإلرتفاع× ) مجموع القاعدتين(× نصف = مساحة شبه المنحرف 

  2×  10× نصف =                       

  .سم مربع 10=                       

  بسم       4      أ                                                                  

                                                                     

             د               سم 6      ج                                                                 

  :إجابة السؤال الثالث

  ل إيجاد مساحة المثلث ب ج ه نحتاج لمعرفة طول القاعدة. أ

  من مساحة المثلث د ج ه يمكننا إيجاد طول ه د وثم إيجاد طول القاعدة ب ج

  اإلرتفاع× القاعدة × نصف = مساحة المثلث دج هـ 

  6× القاعدة × نصف =      12              

  3× القاعدة =      12              

  سم4= القاعدة                         

  د      هـ      سم   8أ                                                                       

  سم6                                                                   

  ج                    ب                                                                       
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  االرتفاع× القاعدة × نصف = مساحة المثلث ب ج هـ 
  6×  12× نصف =                        
  .سم مربع 36=                        

أ                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  
ب                               .           د          م                                                               

  

  ج                                                                                  

  

                                          متساوية من خصائص المعين أن أقطارة متعامدة وتقسم الشكل ل أربع مثلثات

  4× مساحة أ م ب = مساحة الشكل أ ب ج د   

  .سم مربع 60=  4×  15=                          

  :إجابة السؤال الرابع

  

  سم              أ 4,5ب                                          

  

  سم 6                                                                             

  سم6                                            

       

                                                                         
  د               سم   4,5ج                                                             

  سم 6,5= طول أ ج 

  سم 8= طول ب د 
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  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار) 5(ملحق 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة
1  34. 0 60. 0  
2  43. 0  60. 0  
3  24. 0  30. 0  
4  51. 0  0  
5  29. 0  20. 0  
6  14. 0  0  
7  24. 0  50. 0  
8  51. 0  40. 0  
9  41. 0  50. 0  

10  63. 0  30. 0  
11  66. 0  63. 0  
12  28. 0  38. 0  
13  49. 0  72. 0  
14  59. 0  56. 0  

  

   



95 

  مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات قبل وبعد التعديل  )6(ملحق 

  مقياس الدافعية قبل التعديل  -أ

    استبانة مقياس الدافعية لتعلم الرياضيات

  ___________:الشعبة_____________             :الصف____________                 : التاريخ

  

  :أختي الطالبة

  .يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافية الطلبة نحو تعلم مادة الرياضيات

عية حسب اعتقادك ومعرفتك، هذا المقايس ألغراض البحث العلمي فقط، لذا أرجو االجابة عليه بموضو

  .وستعامل البيانات المستخلصة منه بسرية تامة

  

  :فقرات المقياس

  .تحت االختيار الذي تراه مناسباً) ×(يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية، ثم ضعي إشارة 

  

  رقم
  الفقرة

  
  العبارة

  
اوافق 
  بشدة

  
  اوافق

  
  محايد

  
  معارض

  
معارض 

  بشدة
            .الرياضياتاحب مادة   1

احضر دروس الرياضيات ألن معلمتي   2
  تريد ذلك

          

            أعمل على حّل األسئلة والواجبات  3

            اطرح األسئلة على المعلمة باستمرار  4

            انتظر حضة الرياضيات بنشاط وحماس  5

أرغب في قضاء وقت أكثر في حصة   6
  الرياضيات

          

            تشجعنا على تعلم المادةمعلمة الرياضيات   7

ارغب في تعلم كل ما يمكنني تعلمه في   8
  الرياضيات

          

عندما ال افهم شيء معين في الحصة،   9
  .فإنني أرغب ان تزودني بها المعلمة
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انجز واجباتي ألنني اريد أن اكتشف الكثير   10
  .مما كنت أرغب بمعرفته

          

أسأل المعلمة عندما اخطئ فإنني أحب أن   11
  .عن الطريقة الصحيحة للحل

          

ال احب أن اتعلم المسائل الرياضية   12
  .الصعبة

          

استمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في   13
  .مادة الرياضيات

          

أجد صعوبة في متابعة حصة الرياضيات   14
  .ةاالنتباه للشرح

          

احب العمل الجماعي أثناء حصة   15
  .الرياضيات

          

افضل أن تعطينا المعلمة أسئلة صعبة   16
  .تحتاج لتفكير

          

احرص على أداء واجبات مادة   17
  .الرياضيات

          

            .الرياضيات اكثر سهولة من باقي المواد  18

معلمة الرياضيات دائما تربط لنا المادة   19
  .بالحياة اليومية

          

            التفكير الصحيحالرياضيات تساعدنا على   20

اتمنى ان اعمل في المستقبل في مجال   21
  الرياضيات

          

الرياضيات تنمي مهارات التفكير والتحليل   22
  وحل المشكالت 
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  بعد التعديل مقياس الدافعية - ب

  استبانة مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات

  _________:الشعبة  ___________:الصف____________          : التاريخ

  :أختي الطالبة

يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعيـة الطلبـة نحـو تعلـم مـادة      

الرياضيات، وهذا المقياس ألغـراض البحـث العلمـي فقـط، لـذا يرجـى اإلجابـة عنـه         

  .بموضوعية حسب رأيك ومعرفتك

  :فقرات المقياس

تحـت االختيـار الـذي    ) ×(فقرة من الفقرات التالية، ثـم ضـعي إشـارة    يرجى قراءة كل 

  .ترينه مناسباً

  رقـــم
  الفقرة

اوافق   العبارة
  بشدة

معارض   معارض  محايد  اوافق
  بشدة

            .أحب مادة الرياضيات  1
ــيات ألن   2 ــر دروس الرياضـ أحضـ

  معلمتي تريد ذلك
          

            أعمل على حّل األسئلة والواجبات  3
ــرح  4 ــة    أط ــى المعلم ــئلة عل األس

  باستمرار
          

أنتظــر حصــة الرياضــيات بنشــاط   5
  وحماس

          

أرغب في قضـاء وقـت أكثـر فـي       6
  حصة الرياضيات

          

معلمة الرياضيات تشجعنا علـى تعلـم     7
  المادة

          

أرغب في تعلم كل ما يمكننـي تعلمـه     8
  في الرياضيات
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ــي   9 ــدما ال أفهــم شــيء معــين ف عن
الحصة، فإنني أرغب أن تزودنـي بـه   

  .المعلمة

          

ــادة    10 ــي م ــدوي ف ــل الي ــب العم أح
  الرياضيات وتطبيقها

          

عندما َأخطئ، فإنني أحـب أن أسـأل     11
ــة الصــحيحة  ــن الطريق ــة ع المعلم

  .للحل

          

ال أحب أن أتعلم المسـائل الرياضـية     12
  .الصعبة

          

أتعلمهـا  أستمتع باألفكار الجديدة التـي    13
  .في مادة الرياضيات

          

أجــد صــعوبة فــي متابعــة حصــة   14
  .الرياضيات واالنتباه للشرح

          

أحب العمل الجمـاعي أثنـاء حصـة      15
  .الرياضيات

          

ــئلة   16 ــة أس ــا المعلم أفضــل أن تعطين
  .صعبة تحتاج لتفكير

          

ــطة     17 ــق أنش ــى تطبي ــرص عل أح
  الرياضيات

          

سـهولة مـن بـاقي    الرياضيات أكثر   18
  .المواد

          

معلمة الرياضـيات دائمـا تـربط لنـا       19
  .المادة بالحياة اليومية

          

الرياضــيات تســاعدنا علــى التفكيــر   20
  الصحيح

          

أتمنى أن اعمل بالمستقبل فـي مجـال     21
  الرياضيات

          

 التفكيـر  مهـارات  تنمـي  الرياضيات  22
  والتحليل وحل المشكالت 

          

   



99 

  البحث خطة على العليا الدراسات من الموافقة كتاب): 7(ملحق 
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 في الباحثة مهمة لتسهيل/ والتعليم لتربية العليا الدراسات من الموجه الكتاب) 8(ملحق 
  طولكرم في جبارة أبو نشأت مدرسة
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 جبارة أبو نشأت إلى مدرسة طولكرم في العام التعليم مديرية من الموجه الكتاب) 9(ملحق 
  المدرسة في الباحثة مهمة لتسهيل
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The Effect of Teaching Geometry Unit Using Mathematics Laboratory 

on Achievement and Motivation Towards Mathematics Learning 

Among Sixth Graders in Schools of Tulkarem District 

By 

Amani Adnan Suleiman 
Supervised by 

Dr. Soheil Hussein Salha 

Abstract 

This study aimed at identifying the effect of teaching the unit 

of “Geometry” by using Mathematics Prodigy huboratory in 

measuring the achievement and motivation towards Mathematics 

learning mathematics among sixth graders in the schools of 

Tulkram governorate.  

In short, it was an attempt to answer the main question, 

which is what the effect of teaching the unit of “Geometry” by 

using Mathematics Leboratory in measuring the achievement and 

motivation towards learning mathematics by sixth graders in the 

schools of Tulkram district? 

To answer the question of the study and test the hypotheses, 

the researcher employed the experimental methodology. Further, it 

was applied on a population from the female students of the sixth 

grade. Besides, two groups were chosen in one the schools of 

Tulkram which has two sixth grade sections. Further, the first group 

was the experimental group, which was taught by using 

Mathematics Laboratory. On the other hand, the other group was 

the controll group, which wasn’t taught by traditional method. In 
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addition, this study was done during the first semester of the 

scholastic year 2014-2015.  

The following tools were applied on the sample of the study:  

1. A preparation memo according Mathematics Laboratory to be 

used in teaching the unit of “Geometry” for the experimental 

group. 

2. An achievement test was given after the students finished the 

unit of “Geometry”. 

3. Motivation to learning mathematics scale to measure the 

student’s motivation towards learning mathematics before and 

after . Mathematics Laboratory  

4. One way ANCOVA was used to test the difference between the 

means of the achievement of the two groups according to the 

measurements of achievement and motivation. Pearson 

cofficient was used to test the relation between the 

achievement of the students and their motivation towards 

learning mathematics.  

The main results of this study can be summarized as the following:  

1. There is statistically significant difference at (α=0.05) between 

the means of the experimental and controlling groups because of 

teaching methods (using Mathematics Laboratory or not using 
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it). The results are in favor of the experimental group which 

studied the unit of “Geometry” by using MP.  

2. There is statistically significant defference at (α=0.05) between 

the means of the motivation of the students in both groups due 

to using different teaching methods (using Mathematics 

Laboratory or not using it). The results are in favor of the 

experimental group which studied the unit of “Geometry” by 

using Mathematics Laboratory.  

3.  There is a statistically significant relation between the 

achievement and the sixth graders’ motivation towards learning 

math.   

Based on the previous results, the researcher recommended the 

following:  

1. Make it possible for schools to have a special classroom for 

teaching math classes by using Mathematics Laboratory. 

2. Training teachers to use the modern teaching methods including 

Mathematics Laboratory. 

3. Preparing studies about using Mathematics Laboratory in 

teaching other subjects other than geometry such as fractions, 

algebra and other mathematical subjects. 

4. Preparing a comprehensive generalized studies about 

Mathematics Laboratory that its results can be generalized.  




