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, (التحصيل ومهارات الترابط الرياضي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات
 -بغدادقد جرى بإشرافي في جامعة ( قاسم مسير زيارة)التي قدمها طالب الماجستير 
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إستراتيجية التعلم المنعكس في أثر )أني قرأت هذه الرسالة الموسومة بـ أشهد     
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إننا إطلعنا على الرسالة الموسومة بـ , نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعين في أدناه      
أثر إستراتيجية التعلم المنعكس في التحصيل ومهارات الترابط الرياضي لدى طالب الصف )

وهي جزء من  ,(قاسم مسير زيارة)التي تقدم بها الطالب , (الرابع العلمي في مادة الرياضيات
وبعد إجراء المناقشة , (طرائق تدريس الرياضيات)متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية 

ـــــــــــــالة وعليه نوصي بقبول الرســــــــــــــــــــــــ, العلمية العلنية وجدنا أنها مستوفية لمتطلبات الشهادة
 (.امتياز)بتقدير
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معظمًا مننه التي ال تحصى والثناء  ابتدئ بتمام الحمد هلل العليم الخبير مكبرًا سابغًا آالئه،
لى سيدنا المصطفى والصالة والسالم ع, كل الثناء له فهو المنعم بكل علم فله الحمد وله الشكر

وعلى آله الطيبين االطهار واصحابه االبرار والعلماء االخيار ممن كان لهم  محمد بن عبداهلل
... هد على النهاية بعون من اهللذا الجيشرفني وقد شارف ه .السبق في وضع النافع من االسفار

حسن )اتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان الستاذي الفاضل القدير االستاذ المساعد الدكتور ن  أ
ذ كان لجهوده المميزة، ودقته العلمية ومتابعته المشرف على هذه الرسالة إ( كامل رسن الكناني

 ,الرسالة فله اسمى آيات الشكر واالمتنان المستمرة من دون ملل األثر الكبير في انجاز هذه
، وجميع السادة المحكمين على كل (السمنار)ويطيب لي أن اشكر لجنة الحلقة الدراسية 

والشكر والتقدير موصوالن كذلك  ,المالحظات واآلراء العلمية القيمة التي أنارت عقولنا بعلمهم
ابن  –الى االساتذة االفاضل في قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للعلوم الصرفة 

والدكتور نزار سورو ومدرسيها  وكذلك االخوة االفاضل إدارة إعدادية ابن رشد للبنين, الهيثم
واخيرا من دواعي سروري  ,اهلل كل الخير لتعاونه في ترجمة المصادر االجنبية إلى العربية فجزاه

اقدم شكري وامتناني الى كل من مد يد العون والمساعدة في إنجاز هذا الجهد المتواضع من  ن  أ
نجاز العلمي في ميزان يضع هذا اال ن  واسأل اهلل تعالى أ, خوه زمالء الدراسة في هذا القسماال

 .العالمين والحمد هلل رب ,ينفعنا بما علمنا ن  حسناتنا وأ
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 البحثملخص 

مهارات الترابط يجية التعلم المنعكس في التحصيل و هدف البحث التعرف على أثر استرات
البحث أعتمد  وتحقيقًا إلهداف, الرياضي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات

إذ استعمل التصميم شبه التجريبي لمجموعتين متكافئتين ذات , الباحث منهج البحث التجريبي
ُطِبَقت  التجربة على عينة من , اإلختبار البعدي لكل من التحصيل ومهارات الترابط الرياضي

طالب الصف طالبًا من ( 38)والمجموعة الضابطة ,طالباً ( 39)المجموعة التجريبية:طالباً ( 77)
للعام  8/للمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة التابعة( إعدادية ابن رشد للبنين)في الرابع العلمي

العمر الزمني للطالب محسوبًا )ُكوفئت  المجموعتان في متغيرات, م 2018-2017الدراسي 
, راسي السابق في مادة الرياضياتوالتحصيل الد, واختبار المعرفة الرياضية السابقة, باألشهر

وتم , (ضيواختبار مهارات الترابط الريا, Udel Daniles), 1975)زليدانوديل الالذكاء  اختبارو 
عداد إعداد متطلبات التجربة  المتمثلة بتحديد المادة العلمية وصياغة األغراض السلوكية وا 

واختبار مهارات , ل في الرياضياتاختبار التحصي)تم بناء أداتي البحث ثم , الخطط التدريسية
 ,(27)فقرة منها موضوعية عددها( 30)إذ تألف اإلختبار التحصيلي من, (الترابط الرياضي
فقرة منها موضوعية ( 16)ختبار مهارات الترابط الرياضي منوتألف ا, (3)ومقالية عددها

من خالل عرضهما على  تم التحقق من الصدق لإلختبارينو , (7)ومقالية عددها( 9)عددها
فضاًل , مجموعة من السادة المحكمين في العلوم التربوية والنفسية والرياضيات وطرائق تدريسها

والتحقق من معامالت , وتم حساب معامل ثبات كل منهما, عن صدق المحتوى وصدق البناء
حث بتدريس المجموعة وقد قام البا, لفقرات اإلختبارين الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل الخاطئة

, التحديد )خطوات متسلسلة هي ستتقوم على التجريبية بإعتماد إستراتيجية التعلم المنعكس التي 
وفق الطريقة االعتيادية  على المجموعة الضابطةو  (التقويم, التطبيق, التوجيه, ميمالتص, التحليل

التحصيل واختبار مهارات الترابط  وبعد إنتهاء التجربة ُطِبَق كل من إختبار, في التدريس
تم استعمال عدد من الوسائل و , (التجريبية والضابطة)الرياضي على كل من المجموعتين 

 .ومعامل إرتباط بيرسون, واإلختبار التائي, (كرونباخ -ألفا)اإلحصائية المناسبة ومنها معادلة 
 :وتم التوصل إلى النتائج اآلتية 
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درجات طالب  بين متوسط( 0.05)داللةاليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  (2

درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل متوسط المجموعة التجريبية و 
 .ولصالح المجموعة التجريبية

درجات طالب  بين متوسط( 0.05)داللةاليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  (1
مهارات درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار متوسط المجموعة التجريبية و 

 .الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية الترابط
وفي ضوء نتائج البحث خرج الباحث بعدد من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات كان من 

 :اهمها
تدريس مادة الرياضيات باستعمال إستراتيجية التعلم المنعكس زاد من  ن  أ حثااستنتج الب 1- 

ت  ستحصيل طالب المجموعة التجريبية مقارنة بتحصيل طالب المجموعة الضابطة التي ُدر  
األثر في رفع مستوى مهارات الترابط الرياضي لدى  اكان لهو , على وفق الطريقة االعتيادية

 .ة بطالب المجموعة الضابطةطالب المجموعة التجريبية مقارن
إعتماد استراتيجية التعلم المنعكس لموافقتها مهارات التعلم المطلوبه في حث بايوصي الب  2-

التعلم المبني على ابحاث الدماغ واالنماط التعليمية  وإلنها قادرة على تَفعيلِ , لثالثةااللفية ا
المقررات الدراسية والسيما مناهج الرياضات تصميم و  ,والذكاءات وتسريع عملية التعلم, الحديثة

 .بطريقة مستوحاة من استراتيجية التعلم المنعكس
دراسات تجريبية حول هذه االستراتيجية ومحاولة المقارنة بين أثر إجراء  أقترح الباحث 3- 

التحصيل والتفكير في  فيوبعض االستراتيجيات االخرى , استخدام استراتيجية التعلم المنعكس
 .مادة الرياضيات

, الطالب الموهوبين فيإجراء دراسة للتعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم المنعكس  4- 
 .والطالب المتأخرين دراسياً 
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 البحثمشكلة : أوال
ها لما تتصف به من يم  عل  ها وت  م  عل  ت  في  الصعبة تعد الرياضيات من المقررات الدراسية        

 .القات وتراكم موضوعاتهاوالع   تسلسل وتجريد في المفاهيم  
ذا       استراتيجيات تدريس  ي  بن  فإن تدريسها يحتاج ت   ,كانت الرياضيات مادة صعبة الفهم وا 

طرائق  تابع لواقع تدريس الرياضيات في العراق يجد أن  الم   ن  إإذ  ,حاجة الطلبة لبي  مناسبة ت  
وبشكل كبير  التي يكون فيها الطالب معتمدا   ,(التقليدية)االعتياديةالتدريس المتبعة هي الطريقة 

الميداني ومن خالل عمل الباحث  ,العملية هذه يها يشكل محوردور المعلم ف ن  ا  و  ,على المعلم
 ا  كبير  ا  الحظ تدني( سنة 27ولديه خدمه في هذا المجال تصل إلى  مشرفا  إداريا  واختصاصيا  )كونه

وفي , وعدم تفاعلهم مع بعضهم البعض ,في مادة الرياضيات للطالب تحصيلالفي مستوى 
الرغم من الجهود الكبيرة على لتدني في المستوى مازال مستمرا  وهذا ا ,مختلف الصفوف الدراسية

 .حوث والدراسات العلمية المختصةالمبذولة من قبل المؤسسات التربوية ومراكز الب
هذا  فإننا لم نجد تغييرا  ملموسا  ي وازي, وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات العلمية        

التخلص من أساليبنا التقليدية في  ن  إذ إ, التحصيل الدراسي للمتعلمين التدهور في مستويات
يحتاج إلى برمجة عقلية جديدة تشمل الم عل م  , تعليم يحتاج إلى تغيير شامل وعلى كل االصعدةال

ليا إذ إن  , والم ت عل م  على حٍد سواء , غالبيتنا كنا ومازلنا نقوم بالتدريس وكأنه أمٌر من سلطة ع 
ك منا ب قيادة الدرس  من البداية   نظن  و  وهذا يجعل ك ل  , إلى النهاية   أن  طلبتنا لن يفهموا إال إذا ت ح 

إلننا ظ ننا أن  هذا من صميم واجباتنا ومن , العمل في الصف الدراسي على عاتق المعل م
ومن ث م  نجد أن  من حقنا أن  نعيد طرح السؤال , اخالقيات المعل م المخلص في إداء واجباته

 :الجدلي الذي مازالت األجابه عليه متباينه ومتأرجحة
 .هو محور العملية التعليمية في الصف؟ الطالب أم  المعلم؟ م ن  

دمج المستحدثات التكنولوجية في  إلىبوجود حاجة ملحة  الباحث يشعروفضال  عن ذلك       
ومما ال يخفى  ,التحصيلأنظمة التعليم الثانوي وتوظيفها بشكل فاعل للتغلب على هذا التدني في 

اغلب  شغلت أنها إذ ,اليومية على أحد هو انشغال الطلبة بالتقنية الحديثة في ممارستهم الحياتية
ن  الشبكة إذ إ ,وبالشكل الذي يجلب االنتباه وت وضع  حوله  مجموعة من عالمات االستفهام أوقاتهم

تمثل  م وهي0991ا بعد العام العالمية لالنترنيت أصبحت تمثل جزءا  مهما  لألشخاص الذين ولدو 
بدءا  من , هم في الت علم  وحيات هم  االجتماعية وبشكل يوم ي  في إسلوب   مكن تجاهل أثرهاجزئية ال ي
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ذا علمنا إن  , حصولهم على المعلومات إلى التعلم الت ك يفي   ة هي مهارات االلفية الثالث ا  منجزء وا 
ف على الم علمين  أن  يدركوا أن  طالبهم اليوم ال يحتاجون إلى , واالبداع والتقنية الترابط الرياضي

يناميكي ي ضم  بين مفرداته  , لمعرفةم جرد  منهج ينقل لهم ا بل هم بحاجة إلى م نه ج ع صري ود 
ين ماننشدة من للت علم  بإستراتيجيات  حديثة تسد الفجوة ب ٍم م يسرٍ وم عل  , الحديثة والوسائل   التقنيات  

وفي المجتمع  في االقتصاد الفاعلةالتي من شأنها أن تمكن الطالب من المشاركة  مهاراتال
في مادة  النفسيةالمادية والعاطفية و  وتوفير أقصى اإلمكانات ونواحي الحياة االخرى, العالمي

ت علم  والت عليم  في في هذا القرن وبين الواقع الحالي للالرياضيات ومنها مهارات الترابط الرياضي 
وتعلم للحياة وتعليم سريع االيقاع , وثري بالتقنيات التكنولوجية م أفضلفينقلهم إلى تعل  , مدارسنا

حاجة الطالب من  تخاطب ن  الرياضيات كترابطات إصبحتإذ إ ,ومتجدد ومستمر وثابت وممتع
 .الرياضياترياضيات المختلفة داخل بين موضوعات ومجاالت الخالل تكوين روابط 

يحاول الباحث أن يجعل التقنية جزءا   ,تدني مستوى التحصيل لدى الطالب وللتصدي لمشكلة    
للمعلم  تتيح قد إلنهاالدراسية اليومية من خالل استخدام إستراتيجية التعلم المنعكس  مهامالمن 

وما تشمله من , حدثاتهومست, دورا  أكبر في تصميم التعليم والمشاركة في إنتاج تكنولوجيا التعليم
نتاج البرامج التعليمية, والتعليم المدمج, استخدام لشبكة االنترنيت المتمثلة بالفيديوات التعليمية , وا 

مما يستدعي إدراج إستراتيجيات التعلم المدمج والتعلم المنعكس في التعليم , ((CDال وأقراص
للطلبة فرصة  ويعطي, ويحقق التنويع في التدريس ومخرجاته ,وبما يتناسب مع المرحلة, العام

ليتحقق الفهم والتمكن من  واجباتهم المدرسية وتحضيرها والتمتع في حل ,المشاركة الفاعلة
  .رات الرياضية المتنوعةالمها
, فارس) كدراسة, دراسي في مادة الرياضياتتدني التحصيل ال أكدت العديد من الدراساتو     

تدني  ايضا ودراسات أ خرى أكدت, (1102, الياسري)ودراسة (2013, الجبوري)ودراسة (1100
, الطائي)ودراسة( 1102, جاسم)ودراسة( 1101, فدعم)مهارات الترابط الرياضي كدراسة

1102). 
 :باإلجابة عن السؤال اآلتي البحثمشكلة  يمكن تحديدما تقدم ى لع وبناء     

المنعكس في التحصيل ومهارات الترابط الرياضي لدى طالب الصف ما أثر إستراتيجية التعلم 
  .؟الرابع العلمي في مادة الرياضيات
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  أهمية البحث: ثانيا  
هذه  ن  ا  التربوية هي مهمة تغير المجتمع و احد المسؤوليات التي تقع على المؤسسات  ن  إ    

عادة إنتاج لألوضاع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية فحسب  المسؤولية ليست مجرد استنساخ وا 
نما ينبغي أن تخلق من طالبها مواطنين يواجهون واقعهم من منطلق الوعي بمشكالته  وا 
وتناقضاته وبذلك يكتسبون رؤية واضحة ودقيقة لما يجري في بيئتهم المحلية والعالمية األمر 

الذي يواكب الثورات العلمية المتالحقة في شاركة في عملية التغيير المستمر ذي يؤهلهم للمال
ألحديثي )التربوية واالجتماعية والثقافية عصرنا الحالي وتكوين أنواع جديدة ومتطورة من العالقات

م هو و ولو أردنا أن نتصور األمر بعيدا  عن التكلف لقلنا بأن ما تغير الي (.3: 2011, وآخرون
 هاواستقبال والقدرة المتزايدة على إرسال المعلومات المتبادلة وقوتها االتصال وسائلسرعة 

ومن ثم  ,إلغراض تعليميةالفائقة على معالجة هذه المعلومات وتخزينها وكذلك القدرة  هاواستخدام
, وآخرون, علي)االنسان الناجح هو ذلكو , العلم والتكنولوجيا والمعلوماتأصبح من يملك مقاليد 

1102 :11).  
ومن ضمن التطورات المتالحقة في عصر التكنولوجيا تسعى المؤسسات التربوية إلى        

تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة وتحويلهم من حالة الخمول والجمود والسلبية 
تكنولوجيا بفاعلية ونشاط ال ين إيجابيين يستعملونالدراسية إلى باحث الصفوفالتي اعتادوها في 

من خالل التعلم خارج حدود المؤسسات التربوية ومنها المدرسة وبما يعزز مهارات الترابط بين 
وبالشكل الذي ينعكس على تحسين  ,الزمالءالمواد الدراسية والحياتية والعمل التعاوني مع 

  .(4:  2015, الزهراني)التعليميةالتحصيل الدراسي لديهم والمخرجات 
نها لم تعد من المواد إم بالرياضيات وطرائق تدريسها إذ وحتى يتحقق ذلك البد من االهتما       

عصر  اتضرور  إنما أصبح تدريسها ضرورة من ,المهمة واألساسية في عملية التعلم فحسب
وذلك لما شهدته من قفزات علمية كبيرة حيث تنوعت المهارات والمعارف بعد  ,الثورة المعلوماتية

اغلب  تداخلت الرياضيات في جميع العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية ومما الشك فيه أن   أن  
أصبحت مادة أساسية في التي  ل الرياضياتفروع العلوم الطبيعة ال يمكن استيعابها بدون تدخ  

ضافات عديدة ,كل حقل من حقول المعرفة العلمية والعملية  وشهدت الرياضيات تغيرات كبيرة وا 
مما جعلها تؤدي أدوارا مهمة وأساسية في عملية التقدم العلمي  ,في مفاهيمها ومبادئها

 (.3: 2011, ألحديثي وآخرون)والتكنولوجي في حياتنا المعاصرة 
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حظيت مناهج الرياضيات وطرائق تدريسها في معظم دول العالم بنصيب وافر من  وقد       
المجاالت  مختلفمع التطورات والتغيرات التي حدثت في  ت ك يف   التطوير والتحديث على نحوٍ 

أن الرياضيات قد غزت فروع العلوم  ويبدو واضحا   ,التي شهدها العالم في السنوات األخيرة
مثل اجهزة الكومبيوتر والهواتف )ترونيةااللكالمستحدثات  األخرى ودخلت حياة الناس عن طريق

لتساعده في تنظيم , في كل الجوانب أصبحت مع الفرد حتى ,في عالم الصناعة والتجارة (الذكية
 (.49: 2010أبو زينة ) ه بشكل أفضل وأسرع مما كانت عليةأمور حياته ومعامالت

منذ ياسات التعليمية للدول المختلفة ومن هنا فإن فكرة تنويع التدريس أخذت مكانها في الس       
 2000عام ( داكار)مؤتمرو , (جوميتان) عقد فيتمر العالمي للتربية الذي نتيجة للمؤ  1990عام 

 ين وغيرهماالمؤتمر  هذينكان لتوصيات  إذ, بالتعليم للتميز والتمييز للجميعالذي أوصى 
 ,لطرائق التدريس مية سواء بالنسبة لمحتوى التعلم أانعكاسات مباشرة على العملية التعليمية التعلم
المؤتمرات على ضرورة األخذ بفلسفة التعلم النشط وفيما يتعلق بطرائق التدريس كان تركيز تلك 

وان يكون المتعلم هو محور العملية التعليمية التي يجب أن تتم في مناخ ديمقراطي تشارك فيه 
جميع األطراف وان تركز المناهج التعليمية على المفاهيم األساسية واألفكار المحورية التي ترتبط 

ن التفكير م مما يمكنه ملدى المتعل   هوتكوين الفهم حداثاإلى وان يهدف التعليم  ,مبحياة المتعل  
كما ركزت تلك المؤتمرات على األخذ بعين االعتبار االختالفات بين , اإلبداعي وحل المشكالت

ومن الضروري تنويع المناهج وطرائق التدريس  ,ق مختلفةائالمتعلمين حيث أنهم يتعلمون بطر 
انياتهم بحيث يتمكن جميع المتعلمين من تحقيق أقصى درجات النجاح واالنجاز في إطار إمك

 (.12: 2008,كوجك )وقدراتهم
ويرى الباحث أن كل شيء يتطور من حولنا وبسرعة فائقة نتيجة غزو التكنولوجيا لكل       

طين باألجهزة الذكية وشبكات االنترنت والشبكات االجتماعية التي فأصبحنا محا ,مواقف الحياة
في الوقت نفسه نجد أن عملية التعليم  ,والتي تشكل جزءا  هاما  في حياتنا اليومية, نستخدمها

المعتمدة على المدرس بإعطاء المادة لم تعد تجدي نفعا  في ظل الطرائق التقليدية المستمرة منذ 
 .ه التطورات التكنولوجية المتقدمةلحاق بركب هذال إلى بطلبتنا ا لم نصلوحتى يومنا هذ ؛قرون
مصمم التعليم البنائي أن المحتوى ليس ثابتا  وليس ( Jonaseen,1991)يرى جوناسينو       

كما يعتمد على التقييم الذاتي  ,يتم بعد معرفة احتياجات المتعلم وتصميم التدريس ,محددا  سلفا  
وتقديم مهام حقيقية واقعية وتدعيم البناء , والتقييم البنائي وتوفير تمثيالت متعددة للواقع التعليمي
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الجماعي للمعرفة من خالل التفاوض بين المجموعات واالرتكاز على التعلم الذاتي من خالل 
ن تنويع استراتيجيات , المتعلمينحل المشكالت والتعاون بين ل يقةالتفاوض الداخلي وطر  وا 

 ,يتطلب كل منهما إنتاج أنشطة تعليمية متنوعة إذ ؛تفق مع مبادئ التعلم النشطيالتدريس 
وأن قدرة المعلم على تنويع التدريس تساعد على تحقيق تعلم , ومراعاة سرعة تعلم كل طالب

بل إنه بدون تنويع , تبادلية ومن ثم يتضح أن عالقة تنويع التدريس بالتعلم النشط عالقة, نشط
على ما بينهم من  صفاستراتيجيات التدريس تقل فرصة تحقيق تعلم نشط لكل طالب ال

 (.36:  2015,شحاته)اختالفات 
بسهولة ويسر تنوعة يمكن أن يصل إليها الطالب يرى الباحث أن هناك مصادر كثيرة وم      

تلك التي يقدمها المدرس والكتاب المدرسي بشكل أكثر من وبإمكانهم الحصول على المعلومات 
الكتاب المقرر والمدرس ليس هما المصدر الوحيد للمعلومات و  الطريقة التقليدية ن  أو  ,المقرر

وهذا التغيير يفرض علينا البحث عن أساليب تعلم جديدة واستراتيجيات تدريس حديثة  ,المطلوبة
مستوى التعليم ليحقق األهداف التي وضع من ووسائل مساعدة لمواكبة هذه التطورات ورفع 

ومن بين هذه األساليب المقترحة لحل مشكلة تدني التعليم والتحصيل هي إستراتيجية  ,اجلها
التعلم المنعكس ومن هنا جاءت هذه اإلستراتيجية كأحد الحلول المبتكرة لقلب أو عكس واقع 

      . حو تحقيق األهداف المرجوة منهالتعليم والنهوض به ن
ل د المتعة والتشويق  أن   (Strayer, 2007 )وذكر  أفضل أنواع التعلم ذلك التعليم الذي يو 

للمعرفة ويجعل العملية التعليمية أكثر حيوية مع تخفيض بالمحاضرات التقليدية وزيادة في 
ستخدام واالطالع على التعلم المتمركز حول الطالب ال المعلم ومع ازدياد ا ,المشاريع والقراءات

ق ائدريس طالبهم بطر التقنية الحديثة في العملية التعليمية ازدادت أعداد المعلمين الذين يرغبون بت
في ( Johnson and Walrood,1998)ويؤكد ,(Strayer,2007:17)ة إبداعية وفاعل

استخدام إستراتيجية التعلم المنعكس عن طريق منح الطالب الفرصة ( التدرج الفعال)كتابهما 
لالطالع على المحتوى في المنزل ومن ثم استخدام وقت الفصل في التركيز على عمليات 

 (.   Johnson and Walrood,1998:11)والتركيب والتحليل وحل المشكالت التحصيل
اجة الفرد يؤدي إلى إشباع ح إذ   ,ن التحصيل الدراسي له أهمية كبيرة على مستوى الفردإ   

ومن ثم عدم الوقوع في مشكالت سلوكية قد تؤدي إلى  ,وتقبل الفرد لذاته ,وتحقيق التوافق النفسي
بأنها  بؤ بهن  وتكمن أهمية التحصيل الدراسي وأهمية الت   ,اضطراب النظام داخل المدرسة وخارجها
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كما يهتم بها , ةكبير  عنايةمن أهم المشكالت التي يوليها العاملون في ميدان التربية والتعليم 
على اعتبار أننا في مجتمع يعطي قدرا  كبيرا  من االهتمام بالتحصيل الدراسي أولياء االمور 

لذلك نجد األسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية يعملون سويا  للوصول بعملية  ,والنجاح فيه
احمد )ن اجتياز مراحل التعليم المختلفةالتحصيل إلى أقصى حد ممكن حتى يتمكن كل طالب م

,2010 :14        .) 
أن االهتمام بعملية تدريس الرياضيات يجب أن ال يقتصر على ( Evitts,2004)ويؤكد     

وطريقة الوصول إليها  ,ولكن يجب أن يتم باكتشاف الحقائق, توصيل الحقائق للمتعلمين
قة مبادئ إذ أولت وثي ,ويأتي هنا دور الترابط الرياضي ,واستخدامها وعالقاتها بالظواهر الحياتية

من أهم األهداف التي  عد تهاومعايير الرياضيات المدرسية أهمية خاصة للترابطات الرياضية و 
, على مستوى الممارسات التدريسيةيجب مراعاتها والسعي إلى تحقيقها على مستوى المنهج و 

طات بالتراب في الواليات المتحدة االمريكية (NCTM)واهتم المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 
ووضع مجموعة من األهداف لتحقيق معيار الترابط بين المفاهيم الرياضية بعضها مع  ,الرياضية

 : Evitts,2004)وبين الرياضيات والحياة اليومية ,وبين فروع الرياضيات والمواد األخرى ,بعض
24.) 
 :وتأسيسا  على ذلك يمكن أن نوضح أهمية البحث بالنقاط اآلتية  

 :الجانب النظري-أ
 :تتلخص أهمية البحث في هذا الجانب باآلتي 

 ,العملية التعليميةفي  فاعال   تعمل على جعل المتعلم محور( التعلم المنعكس)ان إستراتيجية  1-
 . واألنشطة األخرى ريناتية بحل التمألن المتعلم يستهلك جل وقته في القاعة الدراس

وبشكل فردي  كلهم طالبهلب الدعم المناسفي تقديم و  ,تساعد المدرس في استثمار وقتهقد  2- 
 .أو جماعي

 .التعليميةكسر حالة الجمود والتقليدية الموجودة في البيئة على تساعد هذه اإلستراتيجية قد  3-  
التغلب على مشكلة غياب الطلبة أو تأخرهم عن وقت  علىتساعد هذه اإلستراتيجية قد  4- 

 .ابتداء الحصة الدراسية
 .استخدام أكثر من استراتيجيه للتعلم المدمج من خالل هذه اإلستراتيجيةإمكانية  5- 
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تي تناسب طريقة تعلمهم إدراك األنماط واألساليب الخاصة بطالبه والعلى تساعد المعلم قد  -6 
 .      التقنيات الحديثة معوتكيفهم 

 . تناسبه والوقت الذي يناسب تعلمه تساعد الطالب على اختيار األداة التيقد  -7 
العراق في مجال األول الذي تناول هذا المتغير في  (علم الباحث)يعد هذا البحث على حد  –8 

 .اختصاص الرياضيات
هذا البحث مشاركة متواضعة في رفد المكتبة المحلية مما قد يثير فضول الباحثين لبحوث  -9 

التحصيل ومهارات الترابط ق لتحسين مستوى ائالطر  أخرى في هذا المجال والوصول إلى أفضل
 . الرياضي

 :الجانب التطبيقي -ب
تشجع على استخدام التكنولوجيا والتقنيات في العملية ( التعلم المنعكس)ان إستراتيجية  1- 

  .التعليمية
للمتعلمين الحصول على المادة التعليمية مسبقا  في تقديم أنشطة تهتم بمهارات من  يمكن 2-

 .وقت الحصة في التعليم االعتيادي الصعب االهتمام بها
تمكن هذه اإلستراتيجية الطلبة من االستعداد والتحضير للدرس قبل وقت ابتداء الحصة  3- 

بعض أو حل الواجبات على ألنت أو القيام ب الدراسية وذلك من خالل أجراء االختبارات القصيرة
 . األنشطة التي تقابل بالدرجات

تساعد الطالب على مواكبة ثقافة المستحدثات االلكترونية سوف هذه اإلستراتيجية أن   أرى   4-
 . رعة والتقدم التكنولوجيفي الس

وتصميم عملهم ومدى  تقديم التغذية الراجعة والفورية للطالبعلى تساعد هذه اإلستراتيجية  5-
 .استيعابهم للمادة التعليمية

 .ة بأكثر من طريقة وأكثر من وسيلةتساعد المعلم على كيفية إعداد المادة التعليمي 6-
تفيد نتائج هذا البحث بأجراء بحوث أخرى تتناول جوانب أخرى في هذا الموضوع من خالل  7-

 .دثات التقنية والتكنولوجيةالتركيز على أهمية التعلم المنعكس في مجال المستح
 البحث اهدف :ثالثا  

 :إلى يهدف البحث الحالي          
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التحصيل لدى طالب الصف الرابع العلمي  اثر إستراتيجية التعلم المنعكس فيالكشف عن  –1
 .في مادة الرياضيات

الصف  لدى طالب مهارات الترابط الرياضي  اثر إستراتيجية التعلم المنعكس فيالكشف عن  –2
 .الرابع العلمي في مادة الرياضيات

 البحث تافرضي: رابعا  
 : تيناآلتي يتينصياغة الفرض تتم ,البحث هدفي لغرض التحقق من    

درجات طالب  بين متوسط(     )داللة الرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ال يوجد ف -1
متوسط م المنعكس و المجموعة التجريبية اللذين درسوا المادة المقررة على وفق إستراتيجية التعل  

قة االعتيادية في اختبار طالب المجموعة الضابطة اللذين درسوا المادة نفسها على وفق الطري
 .التحصيل

  :         
   :         

درجات طالب  بين متوسط(     )داللة الإحصائية عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة  -2
متوسط م المنعكس و المجموعة التجريبية اللذين درسوا المادة المقررة على وفق إستراتيجية التعل  

طالب المجموعة الضابطة اللذين درسوا المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في درجات 
 .    مهارات الترابط الرياضياختبار 

  :         
   :         

 حدود البحث :خامسا  
 : يقتصر البحث الحالي على   

العلمي في المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية الحكومية في المديرية  الرابع طالب الصف 1-
 .م 2018/ 2017الدراسيللعام  2/ة بغداد الرصافة العامة لتربي

 .م 2018/  2017الثاني للعام الدراسي ( الكورس)الفصل  2-
من محتوى  (اإلحصاء/ السابع , الهندسة اإلحداثية/ السادس , المتجهات/ الخامس)الفصول  3-

 . م 2017كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي الطبعة العاشرة لسنة 
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بالعلوم  ربط الرياضيات, ببعض مجاالت الرياضيات بعضها ربط)مهارات الترابط الرياضي - 4
 . (بالحياةرياضيات ربط ال, األخرى
 تحديد المصطلحات: سادسا  

  :عرفها كل من :ستراتيجيةإلا –1

- Livingston,1997))   التي يتبعها المعلم أو الفرد  الخطواتمجموعة من :هان  بإ
 (. Livingston,59 :1997)ليتمكن من تحقيق األهداف التي يرغب الوصول إليها

أو , والتي يتبعها المعلم داخل الصف الدراسي, خطوات للتعلم المخطط له:"هان  إ  ب( (2003, زيتون -
ويتضمن هذا , بغية تحقيق أهداف تعليمية محددة مسبقا  , خارجه لتدريس محتوى دراسي معين

ويكلف , من الخطوات والمراحل واإلجراءات المتتابعة والمتناسقة فيما بينها األسلوب مجموعة  
 (.6: 2003, زيتون")المعلم والطالب القيام بها من خالل سير التدريس في ذلك المحتوى

     المدرس من اجل تحقيق يضعها جميع الخطوات األساسية التي :"هان  إ  ب (2009) ,عطية -
 (. 38:  2009,عطية)"أو إجراء له غاية ,كل فعلفيدخل فيها  ,أهداف المنهج

 .نظريا  , (2009) ,عطيةو يتفق الباحث مع تعريف 
ف ه   :التعلم المنعكس – 2  :كل من ي ع رِّ
- (Bergmann & Sams, 2008 )استخدام تقنية تكنولوجيا االنترنيت واالستفادة منها : ن ه  بأ

يستعين في هذا  ن  إذ يمكن للمعلم أ, بالمعلم الخاصةفي تعليم الطالب خارج الصفوف الدراسية 
لكي , وغيرها من التقنيات الحديثة( CD) الفيديو واالقراص الليزرية اشرطة  بالنوع من التعليم 

داخل الصف  يتمكن من قضاء المزيد من الوقت للتفاعل مع طالبه بدال  من القاء المحاضرات
 (.Bergmann & Sams, 2008 :23)الدراسي

- (Marco, 2010 )االعتيادي قوم بنمط التدريسعلم يتجعل الميتدريس  مصطلح :ه  ن  أب 

من  تحضيرهو  ,بعد المدرسة المقرر الدراسيء من أوال  قراءة جز  منه إذ يطلب, بنفسه (التقليدي)
قا  والمرسلة من قبل المعدة مسبو الفيديو  المسجلة على دروسالم المتاحة كخالل مصادر التعل  

ممارسة عددا  فضال  عن , اليوم التاليالحصة الدراسية في  خالل افيه ه  لنت ثم يناقشاالمعلم عبر 
  (. Marco, 2010 :45)مع أقرانه من األنشطة
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- ( Brame,2010) في البيت  القيام بهما يتم  عتمد على أن  ييم حديث تعل   مصطلح :ه  ن  أب

خالل  القيام بهما يتم  وأن   ,يتم عمله خالل المحاضرة الصفية (التقليدي)االعتياديم ضمن التعل  
فيكون الطالب تعرض  ,يتم عمله في البيت (التقليدي)االعتيادي متعل  المحاضرة الصفية في ال

فيديو تعليمي  متابعة سواء كان ذلك من خالل (الحصة الصفية)المدرسة خارج الدراسي للموضوع
رساله لشرح يقوم المعل   بالمادة قراءات تتعلق  أم كان من خالل ,معين موضوعم بتسجيله وا 
 .(Brame,2013:1) الدراسية

- (Jacobs, 2015) يتم فيه عكس المحاضرات والواجبات اطار أو اسلوب للتدريس  :ه  ن  أب

 ضفاء  وهذا النهج يتيح للمعلمين إالتعلم النشط والمشاركة الطالبية  المنزلية ويعتمد إستراتيجية  
والسماح بوقت الصف الدراسي الستخدامه بشكل اكبر , الطابع الشخصي على تعليم طالبهم
 (.Jacobs, 2015:4)وتطبيق المعرفة والتفاعل, وبشكل منتج الختبار مهارات الطالب

- (Melanie and Sele,2015 )بعض المؤسسات التعليمية  تدريس تتب عه   مصطلح: ه  ن  أب

التي ت عل م بطريقة مخالفة لطريقة المحاضرة التقليدية وت زيد من تحصيل الطلبة عن طريق تقنيات 
, عملية ممتعة والعديد منها مدرجة ضمن مجموعة إستراتيجية ناشئة ت دعى بالتعلم المنعكس

ف  , و تقنيات الصف بالتعلم من األخيرأ وأحيانا  تدعى هذه التقنيات بالدرس المقلوب  وقد و ص 
 وفيه   ,اآلن ت مارس خارجه والعكس بالعكسو  ,نشاطات تقليدية كانت ت مارس في الصف ه  ن  إ  ب

وت خصص فعاليات الصف للتعلم العملي وحل  ,تصبح المفاهيم والمعرفة التقليدية واجبا  منزليا  
ويتم ذلك من خالل طلبة لديهم محاضرات م سجلة ومرسلة إليهم عبر  ,المشكالت والمناقشة

(YouTube ) أو أي وسيلة أخرى من الوسائل التي تستخدم فيها تقنية االنترنت أو األقراص
 .(Melanie and Sele,2015 :669)كونها واجبا  منزليا   ,CDالمدمجة 

يتم من خاللها  تدريس التعل م المنعكس هي  استراتيجية إستراتيجية":إلى أن  2016)  ),المقاطي -
وغيرها من قنوات  (YouTube)يوتيوبم الحديثة وذلك باستخدام قناة أليتوظيف تكنولوجيا التعل  
في تزويد الطالب بمحتوى المادة  ,عن طريق االنترنت غير المتزامن, التواصل االجتماعي

وتدوين  ,هذه المحاضراتيقومون بمشاهدة  إذ من خالل محاضرات مسجلة بالفيديو ةالعلمي
ومن ثم في  ,موفي أي وقت وفي أي مكان يناسبه ,للموضوع في ورقةوالمفاهيم األساسية  األفكار

 كمجموعات ال يزيد ,ها تقسيم الطالب على شكل ورش عملالوقت المخصص للمحاضرة يتم في
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لممارسة الحوار والنقاش حول الموضوع وتأدية  ,طالب( 5)عن منها عدد طالب كل مجموعه
وحل المشكالت وتأدية المشاريع  ,ممارستها أثناء المحاضرةالمهام واألنشطة المختلفة التي يتم 

 (.139 : 2016,المقاطي)"المتعلقة بالمقرر
 .نظريا   (2016,المقاطي)ويتفق الباحث مع تعريف 

م تمركز حول المتعل  ييم حديث عل  ت   مصطلح :ن ه  أب ا  ويعرف الباحث التعلم المنعكس إجرائي - 
 والوسائل   التقنيات   عتمدويل م بين الصف الدراسي ومنزل الطالب ع  على قلب مهام الت   تقوم فكرتهو 

التي يمكن من خاللها تقديم المادة التعليمية والمهمات التفاعلية السمعية والبصرية  واألدوات  
ستغل تأن  والخطوات اإلجرائية هي ,(الفيديو التعليمي)التقنيات مثلبواسطة هذه , مسبقا  المطلوبة 
 (10-ب على شكل مقاطع فيديو مدتها منالمرتبطة بالنت من أجل إعداد الدرس المطلو التقنيات 

توفير  ومن ث م  توفر هذه الفيديوات إمكانية مراجعة موضوع الدرس عدة مرات  إذ ,دقيقة (15
  .لهمورية التغذية الراجعة الف

ف ه كل من :التحصيل الدراسي 3-  :ع ر 
ومهارات في مادة دراسية أو , مقدار ما يحصله الطالب من خبرات:"بإ ن ه( 1989 :25 ,فطيم)-

كما تحدد , مجموعة مواد مقدرا  بالدرجات التي يحصل عليها نتيجة إلداء االختبارات التحصيلية
 .(25: 1989, فطيم)بالمعدل التراكمي

ويعني بلوغ مستوى معين من , إنجاز تعليمي للمادة:"بإ ن ه( 32:2010, احمد) -
تحصيل المعلومات والقيام بالمهارات المطلوبة ويحدد ذلك اختبارات مقننة أو تقارير 

 ".المعلمين أو االثنين معا
مقدار المعلومات التي يحصل عليها طالب الصف :هن  بإ   التحصيل الدراسي ويعر ف الباحث -

المقررة ويقاس بمجموع الرياضيات الفصول الثالثة األخيرة من مادة  مبعد تدريسهالرابع العلمي 
عن فقرات اختبار التحصيل المعد ألغراض البحث  معليها خالل إجاباته واالدرجات التي يحصل

     .الحالي
 :ها كل منف  ر  ع   :مهارات الترابط الرياضي – 4
- (Wilensky,1993 )وكال   ,نسيجا  متقاربا  ل الرياضيات ذات أهمية متكاملة و عملية تجع:بأنه

وتساعد الطلبة على استقصاء المفاهيم الرياضية وتعميماتها وتكوين ترابطات  ,مترابطا  ومتناسقا  
 .(Wilensky, 1993: 3361)ف الرياضية وتطبيقاتها في الحياةبين المعار 
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في جميع  أهمية الرياضيات ينالتي من خاللها يدرك المتعلم المهارة:"بأنه((2004 عبيد -
األنشطة خدمة و  ,في خدمة العلوم األخرى دورها و ,وتطبيقاتها في كل فروعها, مراحلهم التعليمية
 (.72 :2004,عبيد.)"فضال عن خدمة بعضها بعضا ,الحياتية المتنوعة

اتصال األفكار الرياضية بغيرها من األفكار لبناء هيكل " :بأنه (2006)المليجي وسالمه –
بعض ويؤدي ذلك إلى مزيد برياضي متكامل ي م ك ن الطالب من ربط األفكار الرياضية بعضها 

 ,المليجي وسالمه)"وتصبح المعلومة الرياضية أكثر عمقا  وأبقى أثرا, من الفهم واإلدراك للطلبة
2006: 102.) 

التي تمكنهم من ربط المعرفة إحدى المهارات التعليمية للطلبة " :بأنه( 2007,وعبانهأبو زينه ) –
بعض وتميز بلمفاهيمية واإلجراءات بعضها الرياضية بالمعرفة اإلجرائية وربط التمثيالت ا

ه واستخدامها في حقول ألمعرف ,العالقات والروابط بين الموضوعات المختلفة في الرياضيات
 (.2007:28,أبو زينه وعبانه)"الحياة المتنوعةب وربطها, األخرى

ل عملية تجع انها وجد الترابط الرياضيمهارات لتعريفات  ومن خالل مراجعة الباحث   
األفكار الرياضية بغيرها من األفكار لبناء  وتصل ,نسيجا  متقاربا  الرياضيات ذات أهمية متكاملة و 

تركز على و  ,بعضبهيكل رياضي متكامل ي م ك ن الطالب من ربط األفكار الرياضية بعضها 
والربط مع العلوم االخرى ومع  ,العالقات والروابط بين الموضوعات المختلفة في الرياضيات

 . الحياة اليومية

 .نظريا  (  2007,وعبانه ابو زينه )ويتفق الباحث مع تعريف
ربط للمي طالب الصف الرابع الع اإلجراءات التي يقوم بها:ابأن ه إجرائيا   الباحث   اهف  عر  ي  و     

التي تربط الرياضيات بالعلوم والمجاالت  ,(الهندسةو , الجبرو , الحساب)الرياضيات بمجاالتها
الكلية التي يحصل عليها الطالب من قاس بالدرجة ت ي يمكن أن  الت اليومية وبالحياةاألخرى 

 . إلنجاز متطلبات هذا البحث بط الرياضي الذي أعده الباحثخالل اختبار مهارات الترا
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 :خلفية نظرية ودراسات سابقة      
, لفية النظرية لمتغيرات البحثالخ يستعرض الباحث في األول جزئينيتضمن هذا الفصل     

 .الثاني ما استطاع الحصول عليه من دراسات سابقة وُيوجز في
 :خلفية نظرية :اولا  

 :إستراتيجية التعلم المنعكس : المحور األول
, شهد العالم في نهاية القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة      
جميع نواحي الحياة وأصبح التعليم كغيرة في ظل هذه التطورات مطالبًا بالبحث عن  فيأثرت 

ستراتيجيات تعليم جديدة لمواجهة  أنموذجات   وعلى كل المستويات  عدد من التحدياتوأساليب وا 
فضاًل نقص في عدد المؤسسات التعليمية المنها استمرار الطلب على التعليم وزيادته و  ,العالمية
نموذج التعلم أمما أدى إلى ظهور , في كل فروع المعرفة الهائل ة كم المعلوماتزيادعن 

ليساعد ويعين المتعلم في تعلمه في كل مكان وفي أي وقت بما في  (Learning-E)االلكتروني 
وذلك من خالل , ذلك عدم إلزامه بالحضور إجباريا إلى القاعات الدراسية في أوقات محددة

إذ يعتمد المحتوى الجديد على وسائط , مقررات علمية تختلف عن الذي يقدم في الكتاب المدرسي
وكل ذلك يقدم من خالل ( صوت وصورة وغيرها, ديوأفالم في, نصوص, رسومات)متعددة 

لنت وتقنية األقمار االصطناعية واألقراص الكترونية حديثة يمثل الحاسوب وا مستحدثات ووسائط
استيته )الليزريه والبريد االلكتروني ومؤتمرات الفيديو واإلذاعة والتلفاز أهم هذه المستحدثات

 (.279 2007:, وسرحان
 اً سريع في العلم والمعرفة والتكنولوجيا فرض على المؤسسات التربوية مهامإن التغير ال     
ولهذا أصبح لزامًا على هذه المؤسسات المشاركة الفاعلة في , يجب أن تنهض بها, جديدة اً وأحداث

من خالل االستعانة بالتكنولوجيا والحاسبات اآللية ووسائل االتصال المختلفة , تبادل المعلومات
التغيرات الكبيرة التي  ن  كما أ, الحديثة في تحقيق رسالتها ج التي تعتمد على التقنياتوكل البرام

من خالل هذه الثورة المعلوماتية الضخمة التي , طرأت على المجتمع في أشكال الحياة المختلفة
تيار نعيشها اآلن ُتَحتْم عليه فلسفة نهجها االعتراف بالمسؤولية التي تمنح الفرصة للمتعلم في اخ

وفي تقرير , الخبرات التعليمية ونوع التعليم الذي ينسجم ويتوافق مع قابلياته وقدراته واستعداداته
 (.19-2013:20, علي وآخرون)مستقبلة الذي يطمح إليه

التي تقوم منها استراتيجية التعلم المنعكس ومن التعلم االلكتروني انبثقت عدة استراتيجيات      
ومساعدته , بتوفير فرص كبيرة للتعلم النشط من خالل تفعيل دور المتعلم في العملية التعليمية
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ليكون نشطًا وفعااًل وهذا النشاط يساعد المتعلم , من الدور السلبي في التعليم التقليديفي الخروج 
ومن هنا , تكنولوجيا الحاسوب السيماو , على توظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا التعليم المختلفة

ت البد من التأكيد على أهمية تنويع النشاطات التي تسهم في نمو الطالب وتطوره في كل مجاال
خذ بالحسبان في هذا المجال التنافس بين ومن األمور التي يجب أن تؤ , ختلفةالتعليم الم
أداء النشاطات والواجبات الصفية التركيز على تطوير الذات لدى كل متعلم بداًل  عندالمتعلمين 

 تيجيةإستراوتعد إستراتيجية التعلم المنعكس , من التركيز على التنافس فقط في تحصيلهم وانجازهم
, بعد ظهور الويب والسيماتدريس حديثة للتعلم وهي امتداد للتعلم المتمازج أو التعلم المدمج 

وكما هو معلوم أن الظاهرة تسبق المفهوم لذا فقد تم تطبيق التعلم , والمستحدثات االلكترونية
 (. 178 2015:, الشرمان)المنعكس قبل ظهور من يتبناه بمصطلح علمي يناسب هذا التعلم 

 : مفهوم التعلم اللكتروني-1
وذلك التساعه وتعدد , إذ تعددت هذه المفاهيم, ليس هناك مفهوم محدد للتعلم االلكتروني       

استخدام "بأنه( 2002)ومنها ما ذكره العطروني, (164:2015,الشرمان)مكوناته وخصائصه
أو , (االنترنيت)لومات الدوليةمن شبكة المع, الوسائط المتعددة التي يشملها الوسط االلكتروني

الستاليت أو اإلذاعة أو أفالم الفيديو أو التلفزيون أو األقراص الممغنطة أو مؤتمرات الفيديو أو 
البريد االلكتروني أو محادثة بين طرفين عبر شبكة المعلومات الدولية في العملية 

 (.         180:2002, العطروني")التعليمية
نظام ُيمّكْن الطالب من الدراسة والبحث واالتصال والتفاعل :"ن هُ إلى أَ ,(2008)واشار سليمان    

وذلك إلحداث التعلم المطلوب , يشاء مامع أقرانه ومعلميه داخل المدرسة وخارجها متى شاء وكيف
 بحيث يشمل هذا النظام تلك المقررات والدروس التعليمية المّعدة في صورة الكترونية تعتمد

مكانية الوصول إليها الحاسوب  وشبكات المعلومات وتمثيلها بشتى الوسائط التعليمية التفاعلية وا 
 (.2008:41,سليمان")من خالل مواقع للتعلم االلكتروني على شبكة المعلومات

التعلم الذي يتم عن طريق الحاسوب "بأن التعلم االلكتروني هو , ((2015 ويوضح شحاته     
در من المصادر أألخرى التي تعتمد على الحاسوب وتساعد في أو من خالل أي مص, اآللي

بعرض المادة التعليمية على , وفيه يحل الحاسوب محل الكتاب والمعلم, عملية التعليم والتعلم
وأنه يعتمد على , والشبكات بناًء على استجابة الطالب أو رغبته, الشاشة من خالل البرمجيات

ها شبكة االنترنيت الدولية بسرعة تدفق المعلومات من مكتشفيها استخدام الوسائط المتعددة بما في
 ,شحاته")أو مخترعيها إلى المتلقي حسب مجال تخصصه وحسب رغبته في أي وقت يشاء

2015:98 .) 
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ونتيجة إلنتشار التعليم والزيادة المطردة في االقبال عليه وعناية المؤسسات التربوية بتحسين     
وبالشكل الذي يحقق العدالة , خالل توفير الفرص التعليمية لجميع االفراد من, العملية التعليمية

, إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة, أصبح لزامًا على المؤسسات التعليمية, والمساواة بين الجميع
, وال حتى الكتاب المدرسي, إلن المعلم ليس المصدر الوحيد للمعلومات, في خدمة هذه العملية

من منطلق أنُه المستهدف في , درسة الحديثة أصبحت تركز على الطالب وتفعيل دورهوأن  الم
ومن هنا جاءت فكرة تفريد , وأنُه جزء اساس ومهم في نجاح هذه العملية وتطورها, هذه العملية

 (.01: 7102, المالح)التعليم وتوفير كل المصادر التي تخدم جميع فئات المجتمع وطبقاته
, خفى على أحد دخول التكنولوجيا في مجال العملية التعليمية بمستحدثاتها كلهاولم يعد ي      

ويغّير من , وأن  التعّلم االلكتروني أصبح من ثوابت العصر فهو يحل محل الصفوف التقليدية
ومن , إذ يمكن للطلبة أْن يتعلموا ما يريدون وقتما يريدون وأينما يريدون, طريقة التدريس المعتادة

 (.35: 2008,عبدالعزيز)لبة تقييم ما تعلموه بأنفسهمذلك يستطيع الطخالل 
هي , َومن التحديات التي تواجه المجتمعات وعلى كل مستوى من مستويات المعرفة والتنمية     

, تعلم يعتمد التكنولوجيا سبياًل لتحقيق غاياته, الحاجة إلحداث تحول  نوعيٍّ في عملية الَتَعّلمْ 
فالدول النامية واالنتقالية واالكثر تطورًا عليها جميعًا َأْن تبحث عن مصادر َتْجَعْل الَتعّلْم ينشُد 

ذا ما أريد إلبناء المجتمع أن يدخلوا سوق العمل المتغير بالمهارات التي , التغيير ويدعمه وا 
في كل مكان وزمان ِبحاجه َأْن  فالَتَعلمْ , عليهم َأْن ُيَعِلموهمْ , يحتاجونها كي يتمكنوا من المنافسة

 (.10:  2008, كوجك)َيَتَحّوْل إلى َتجربة  َأكْثر حراّكًا ومالئمًة ِلظروْف ِتلَك الُمجتمعاتْ 
لها تأثير كبير في العملية التعليمية سلبًا أو , أدواتها وتقنياتهابثورة االتصاالت الحديثة  إن       
وتسخيرها في تحقيق  ,كون لهم دور كبير في االستفادة منهاي على المهتمين بالتعليم أنْ و , إيجاباً 

وقد لمس التربويون في  ,منتجين ال مستهلكين لها فقطو  يكونوا مطورين وأنْ , المرجوههداف الأ
وتعالت الصيحات من هنا وهناك إلعادة النظر في محتوى العملية , اآلونة األخيرة هذا الدور

بالتقنية  والمرتبطة ,بما ُيتيح للطالب اكتساب المعرفة المتصلة بالتعلم, ة وأهدافها ووسائلهاالتعليمي
العملية بمراحلها المختلفة دون أن تتناول هذه التكنولوجيا  هذه ولم يعد ممكنًا ترك ,الحديثة
وغدا التطوير والتحديث من خالل التخطيط , مسايرة التطورات السريعة في هذا العصرو  ,الحديثة

هذه  وبذلك فإن   ,التي يسعى التربويون لتحقيقها ولتلبية احتياجات المجتمع من أهم األهداف
 ألنها دخلت, ُيستغنى عنها في العملية التعلمية التعليمية التقنية أصبحت أداة فاعلة ال يمكن أنْ 
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قطيط )المهمة في هذا المجال وبذلك أصبحت أحد عناصر التطبيقات التربوية, ميادينها كافة في
 ,2011: 71). 

ومن خالل ما سبق من آراء وتوضيحات يستنتج الباحث أن التعليم االلكتروني هو نظام     
تعليمي تفاعلي يقدم المقررات الدراسية والمواد التعليمية للمتعلم باستخدام التعلم الذي يعتمد على 

ته وبرامجه يت والحاسوب ومستحدثاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر استخدام شبكة االنترن
التي تعتمد على بيئة الكترونية متكاملة ومتعددة المصادر لعرض هذه المقررات وتوفير سبل 

 .خارجه واء كان ذلك داخل الصف الدراسي أماإلرشاد والتوجيه س
عتيادي إن التعلم االلكتروني عالج الكثير من حاالت القصور والعيوب في بيئات التعلم اال     

إال أن التعلم بالطريقة التقليدية يمتلك مميزات غير ( المكان والزمان)ها عامليوأهم, (التقليدي)
ومنها عملية التفاعل االجتماعي , متوفرة في بيئة التعلم االلكتروني ولم يستطع معالجتها وتحقيقها

وضعف الدافع والتنافس واالتصال بين الطلبة أنفسهم وكذلك , بين المتعلمين وبيئتهم التعليمية
بصورة مباشرة وتقلص دورة اإلبداعي والقيادي بسبب عدم معرفة  ومساندته فقدان توجيه المعلم

أن التعلم االلكتروني يركز على  فضاًل عن ذلك, المتعلم والمعلم لبعضهم البعض بصورة مسبقة
شكلت لذلك فإن بيئة التعلم االلكتروني , الجوانب المعرفية أكثر من تركيزه على الجوانب المهارية

في حين لم تشكل , بعض القيود واألضرار على عملية االتصال والتنافس بين الطالب ومعلميهم
وأن عدم التوافق بين البيئتين , (المكان والزمان)أي قيود على عاملي, بيئة التعليم التقليدية
عيوب بين أدى إلى ظهور بيئات تعليمية جديدة تتجاوز حاالت القصور وال, االلكترونية والتقليدية

التعلم )وهذا ما يمثله, ةضمن مفاهيم وأساليب تدريس جديد اإذ يمكن أن تدمج فوائدهم, التعليمين
 2011:,الفقي)االلكترونيامتدادًا للتعلم  دالتعليم الهجين والذي يعأو , (التعلم المتمازج)أوالمدمج 
12-11.) 

  :التعلم المدمج-2 
يعد التعلم المدمج من االستراتيجيات التعليمية الحديثة التي تستخدم الوسائط المتعددة في       

, هذا التعلم ظهر بعد التعلم االلكتروني ن  إذ إ, عليم الجديدةوأساليب الت وتقديمها نقل المعلومات
أظهرت  قدو , وحل محله كخطوة ثانية في التعليم الذي أعتمد استخدام التقنيات الحديثة فيه

برامج التدريس بطريقة التعلم المدمج أعطت نتائج كبيرة وبأقل  األبحاث التربوية والعلمية أن  
عتماد أساليب تدريب توصي بإ مما أدى بالمؤسسات التربوية أنْ , التكاليف في الجهد والوقت
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ديات التي تواجه وتدريس فريدة وفعالة في اختيار الوسيلة المناسبة للتغلب على المشكالت والتح
على المشكالت التي ومن الجوانب المهمة التي أظهرها هذا التعلم هي التغلب , المؤسسة التربوية
حل مشكالت السرعة وبالطريقة التي يصبح فيها أكثر فضاًل عن , م االلكترونيظهرت في التعل

 (.Harvey Singh,2003:51-54)مالئمة
اجهة التطورات بطريقة سليمة كان لزامًا على النظام وللوصول إلى أفراد قادرين على مو      

إذ إن  ظهور مصطلح التعليم االلكتروني والتعلم المدمج , التعليمي مواكبة هذه التغييرات المتالحقة
هو من ابرز المظاهر الدالة على هذه التغييرات في األنظمة التعليمية التي تعتمد على تقديم 

ب وشبكات ألنت للتعلم من خالل تقديم المناهج التعليمية والدورات المواد التعليمية عبر الحاسو 
التدريبية عبر الوسائط االلكترونية المتنوعة التي تشمل األقراص بأنواعها وشبكة االنترنت 
بأدواتها في أسلوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد التعلم الذاتي أوالتعلم بمساعدة المعلم مع 

 (.1: 2007,بسيوني) تعلمالتقييم المتزامن للم
يمثل امتدادًا للتعلم االلكتروني وذلك بعد ظهور  التعلم المدمج ن  أ, (2015)صالنويرى أ       

التعلم التطور في أدوات  إذ إن  , بعض القيود التي أدت إلى ضعف العالقة بين المدرس وطالبه
بين المعلم ( Face-to-Face)لوجهفتقد إلى التواصل المباشر وجهًا االلكتروني ومستحدثاته ي

وكذلك يركز على تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من خالل الدمج بين التعلم , والمتعلمين
 ,(10-11 2015: ,اصالن)وتوجيه, وخارجها داخل القاعة الدراسية, التقليدي والتعلم االلكتروني

طة اسلتقليدية وبيئة التعّلم الموزع بو م اأن التقارب المستمر بين بيئة التعلّ ( 2011)ويؤكد الفقي
والتي أخذت بالنمو والتوسع الكبير في , لتي يمثل الكمبيوتر جزئها األساسا, التقنيات الحديثة

والمخطط اآلتي يوضح النمو السريع , هو جزء من التعلم المدمج, وسائل التكنولوجيا الحديثة
وأن هذا التقاطع , طة الكمبيوتر والتعلم التقليدياسبير بين بيئات التعلم الموزعة بو والتقارب الك

وكما موضح  بين هذين النموذجين أآلخذين بالظهور هو ما يعبر عنه بنظام التعلم المدمج
                 (.               26 2011:,الفقي)(0)بالمخطط
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 م      بيئة التعلم                                  بيئة التعل              
 الموزعة بواسطة الكمبيوتر                    وجهاا لوجه التقليدية         

 
                                         

                                                  (                  1)مخطط           
 (27 2011:,الفقي) تطور نظام التعلم المدمج

  :التعلم المدمج مفهوم -▪
ستخدام المستحدثات التكنولوجية وااللكترونية المدمج يعنى بإِ  التعلم:"ن  إلى أ ,(2009)أشار محمد -

وطرائق إيصال المعلومات من خالل  هاومصادر  األنشطة التعليمية ومحتواها في دمج أهداف
ويستخدم هذا التعلم إلدامة التفاعل والتواصل , لوجه وجهاً ( التقليدي)أسلوب التعلم الكالسيكي 

المستحدثات االلكترونية التي ال يشترط فيها أن تكون أدوات بين المعلم والمتعلم من خالل 
 (.99: 2009,محمد")الكترونية محدده

التعلم المدمج يستخدم لتمييز الحل الذي يمكن أن يجمع بين ":أن   ألى ,(2011)ويرى الفقي -
, ويبمجموعة من طرائق تقديم متنوعة ومختلفة أهمها برنامج تعاوني ومقررات أو حوارات عبر ال

التوسع المتوقع في 

 التكنولوجياإلبداع 

نظم )في الماضي

 منفصلة إلى حد كبير

 نظم التعلم المدمج

زيادة )في الحاضر

تطبيق النظم 

 (المدمجة

األغلبية )في المستقبل

 ( للنظم المدمجة
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يستخدم هذا  كذلك يمكن أنْ , وممارسات إدارة المعرفة, (Epss)ونظم دعم األداء االلكتروني
التعلم في مزج أو دمج األنشطة القائمة على أحداث مختلفة بما في ذلك المحاضرات أو الدروس 

, والتعليم االلكتروني المباشر (Face- to – Fac)في القاعات الدراسية وجهًا لوجه التي تقدم
والمؤتمرات المتزامنة  التعلم المدمج هو مزيج من التدريب االعتيادي الموجه بالمعلم هذا يعني أن  
 :وهذا ينطوي على مزيج من العناصر اآلتية, لنت والدراسة غير المتزامنة بالنتعلى شبكة ا

 . وسائط تقديم تقليدية متنوعة وأخرى تكنولوجية قائمة على ألنت ▪
 .اً تعاوني ًا أمعلى أساس المجموعات سواء كان ذلك فردي متنوع قائمم أحداث تعلّ  ▪
دارة المعرفة ▪  (. 16 -17 2011:,الفقي")دعم وتشجيع التعلم االلكتروني وا 

نها إ إذ, وحتى يتحقق ذلك الدور البد من دمج التكنولوجيا بالتعليم ومسايرة الثورة التكنولوجية    
البيئة التعليمية التقليدية اليوم بكل عناصرها لم تعد ف, تعليمياً وليس ترفًا  ,أصبحت ضرورة ُملحة

وخلق بيئة تعليمية , مما يتيح للمؤسسات التعليمية مواكبة هذا التغيير ,تثير فضول الطالب للتعلم
 (.150:  2014, كرامي, ابو مغنم)دمج التقنية بالتعليم أو جاذبة يتم فيها توظيف

علم المدمج هو منظومة تعليمية قائمة على استخدام التكنولوجيا الت الباحث أن   ويستنتج    
واالستفادة القصوى منها بمشاركة الطريقة التقليدية المعتادة دون , التعليمية الحديثة في التدريس

بهدف تحسين عملية , وبما يعزز التفاعل المباشر بين المتعلمين ومعلمهم, تركها أو التخلي عنها
التي يمكن وصفها بالكيفية التي تعطى بها الخبرات التربوية والمعلومات و , التعلم ونتائجه

والمواقف التعليمية التي تصل إلى المتعلم عن طريق الوسائط المتعددة التي توفرها المستحدثات 
 .اديةر الوقت والجهد والتكلفة المأو التقنيات الحديثة ويمكن أن توفر إمكانية اختصا, التكنولوجية

لتعلم إلى أن ُه يمكن توضيح مفهوم ا( Bramovici and Stekolschic, 2004)وأشار   
 .الذي يبين طريقة تعلمه( 7)المدمج من خالل المخطط
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 (7)مخطط                                   
 (7102, حميد)مفهوم التعلم المدمج                        

 :إستراتيجيات التعلم المدمج-▪
م يم والتعلّ تستخدم في عملية التعلّ  ي يمكن أنْ االستراتيجيات التم المدمج العديد من للتعلّ  إن        

م م التقليدي والتعلّ يعتمد االستراتيجيات المناسبة للدمج بين التعلّ  م أنْ والتي من خاللها يمكن للمعلّ 
 .االلكتروني

ب م درس معين باستخدام أسلو يم وتعلّ في هذه اإلستراتيجية يمكن تعلّ : اإلستراتيجية األولى ▪
م مع طالبه وجهًا يتم التقاء المعلّ  إذم الصفي التقليدي مثل الحوار والمناقشة والمحاضرة التعلّ 

بعدها يأتي التقييم التقليدي , م االلكترونيباستخدام التعلّ  هموتعلّ  الدرس الالحق يملوجه ثم يتم تعلّ 
 .أو االلكتروني أو كليهما معاً 

 :الثانية اإلستراتيجية ▪
يم الحصة م التقليدي مع االلكتروني تبادليًا في تعلّ في هذه اإلستراتيجية يتم تشارك التعلّ     

لطلبه م اثم االلكتروني ويتم تقييم تعلّ  م التقليديتكون للتعلّ  البداية يجب أنْ  ن  إذ إ, الدراسية الواحدة
 (.114: 2015,شحاته) بأحد األسلوبين التقليدي أو االلكتروني أو كالهما معاً 

 ق التعلمائطر

 

 التعلم التقليدي االلكترونيالتعلم 

التعلم المعتمد  التعلم عبر النت

 الكمبيوترعلى 

ورش -المحاضرات

 التدريبات-العمل

المواد 

 المطبوعة

 التعلم المدمج
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م االلكتروني يسبق التقليدي تشبه هذه اإلستراتيجية سابقتها إال أن التعلّ  :اإلستراتيجية الثالثة ▪
 .ويتم تقويم الطلبة بأحد األسلوبين أو باألسلوبين معاً 

التعلم المدمج في هذه اإلستراتيجية يشبه اإلستراتيجيتين الثانية  ن  إ: اإلستراتيجية الرابعة ▪
إال أن التناوب , م االلكتروني والتقليدي تبادليًا في الدرس الواحدحيث مشاركة التعلّ  من, والثالثة

م التقليدي يحدث أكثر من مرة واحدة خالل الدرس م االلكتروني والتعلّ بين التعلّ 
 (.45 2005:,زيتون)الواحد
على أساس وجود م التقليدي ينظر إليهما م المدمج والتعلّ من خالل ما تقدم نرى أن التعلّ       

همال أدوار عناصر المنهج أو من خالل تعلّ , المتعلمين في غرفة الصف الدراسي مهم الكترونيًا وا 
م المدمج من خالل عناصر المنهج في استخدام إذ يمكن تناول التعلّ , ومفرداته على وجه التحديد

م المحتوى والتقويم هما أكثر عناصر المنهج ومفرداته في تطبيق التعلّ  ن  إذ إ, التعليم االلكتروني
 .م المنعكسم المدمج هو التعلّ امتدادًا للتعلّ  ُعّدتومن التطبيقات التي , المدمج

 :أنماط التعليم المدمج -▪
على يمية ية التعلّ يم المدمج يتم توظيفه في العملّ لتعلّ اإلى أن  ( 2017, نادين كريت)أشارت      
 :وفق

 (.التقليدي)يم داخل البناءالتعلّ  ▪
 . يم االلكترونيالتعلّ  ▪
م التعلّ , م حسب الطلبالتعلّ , م المرنالتعلّ , م المتناوبالتعلّ )ويتكون من: يم المدمجالتعلّ  ▪

 (.االفتراضي المكثف
يوضح هذا ( 0)طالمخطو (م المنعكسالتعلّ , الذاتي, لمعامليا, المتمركز)يتضمن: تعّلم المتناوبال ▪

 .(01-8: 7102, نادين كريت)يم المدمجالتقسيم للتعلّ 
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 (0)مخطط                                                     
 أنماط التعليم المدمج                                                    
                                                 ( 2017: 9,نادين كريت)                                                   

 
                                                         

 
                                                  

 
 
  :التعلم المنعكس -3

إلى العام يم قبل انتشار دمج التقنية بالتعلّ  -فردية -كمحاوالتم المنعكس يعود تطبيق التعلّ       
على ( التدرج الفعال)في كتابهما( Johnson & Walvoord)عندما شجع م تحديداً 1998

 يم داخل بناء التعل         

Brick-and- mortar  

  

 يم االلكترونيالتعل     

Online Learning 

 م المدمجالتعل                                               

Blended Learning                                    

 

 التناوب   

Rotation   

        

               المرن      

Flex model 

         

 حسب الطلب      

Alacarte        

 االفتراضي المكثفم التعل  

Enriched virtual 

model        

 التناوب المتمركز

Station rotation 

 التناوب ألمعاملي   

Lab rotation    

 التناوب الذاتي         

Self rotation                        

 م المنعكسالتعل         

Flipped Learning     
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يم ومن خالل منح الطلبة الفرصة لالطالع على م المنعكس في التعلّ استخدام واعتماد التعلّ 
فادة من وقت الصف الدراسي في التركيز على ومن ثم االست, المحتوى الدراسي في بيوتهم

وقد استمر هذا الوضع بهذه المحاوالت , العمليات الخاصة بالتحليل والتركيب وحل المشكالت
 Flipped)الصف المقلوب ا كتابهمارَ دَ صْ أَ وَ ( Bergmann & Sams,2012)الفردية إلى أن أتى

Classroom)  م المنعكسالتعلّ أوFlipped Learning) ) ,لك وبشكل كبير والذي ساعد على ذ
كيفية إعادة المادة العلمية التي  فيواستخدامها في هذا المجال عندما فكرا  ,هو انتشار التقنية

فانطلقت , ممن تغيب منهم عن الحصص الدراسية والسيما, ها لطالبهم وهي مادة الكيمياءندرّسو يُ 
غير هذه المواد حتى الطالب  شجعت دوق ,لنت وبمبالغ رمزيةبشراء مواد تباع على االفكرة 

ومنها انطلقت الفكرة في كيفية , وتعزيزه مهملتقوية تعلّ المواد أو المنتج نفسه  شراء علىمتغيبين ال
إذ , م المنعكسإستراتيجية التعلّ  جاءت فكرة تطبيق ومن َثم  , استغالل زمن الحصص الدراسية

ها في عملية تالتقنية الحديثة ومستحدثاتها ودمج تْ لدخِ أُ و  ,نقلة نوعية في هذا المجال تْ ثَ حدَ أَ 
 (.Bergmann & Sams,2012:4)مالتعلّ 

ما يزيد على عقد  طريقة التعلم المنعكس قبل   َوَصّفُوا نيالباحث أن  ( 2016, السعدون)وأوضحت
الصف الدراسي خارجه ما تقع داخل  ةً قة تكون فيها األحداث التي عادها طرين  إمن الزمان ب

فاعلية قبل حضور الطالب إلى قاعة الدراسة تَ  المعلم الدروس بطريقة   قدمْ يُ إذ  ,والعكس صحيح
ويصبح زمن الحضور مخصصًا لألنشطة الجماعية وحل المسائل التطبيقية حول المبادئ التي 

وقدم الباحثون شواهد من خالل آراء الطالب والمعلمين على أن هذه الطريقة لها  ,دراستها تتم
ولعل ابرز ما يميز  ,ة على بناء بيئة تعليمية شاملة للطالب على اختالف أنماطهم التعليميةقدر 

ُيعطى الطالب مسؤولية اكبر  إذ ,التعلم المنعكس هو زيادة وقت التفاعل بين المعلم والطالب
                  (.3: 2016,السعدون)تجاه تعليمه

م المقلوب من كونه م المنعكس أو التعلّ وقد اختلف الكثير من التربويين حول مصطلح التعلّ      
بصدد إستراتيجية جديدة تعد  ناأن  المهم  إال أن  , تربوياً  أو نموذجاً  أو أسلوباً  إستراتيجية أو نمطاً 

م وهذا التعلّ , يمفي التعلّ  إذ تقوم على فكرة دمج التكنولوجيا الحديثة, م المدمجللتعلّ  جيداً  تطوراً 
الدول النامية التي تعاني من قلة اإلمكانيات المادية  والسيمايناسب الكثير من الدول الفقيرة 

يجب أن و , مومن خالل محاولة توضيح مفهوم هذا التعلّ , والعناصر البشرية المؤهلة للتدريس
أنه بيمكن أن نعرفه  إذالتدريس  م المنعكس هو مفهوم حديث ظهر في عملية تنويعنّذكر أن التعلّ 

س دور الحصة وعك, إستراتيجية تدريس يتم فيها عكس دور المؤسسة التربوية أو المدرسة والمنزل
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, (تقوم على استخدام إستراتيجيات التعلم النشط المختلفة أنْ )التي يمكنالدراسية والواجبات البيتيه 
 (.2:2016 ,المالح)م المدمجللتعلّ  جيداً  م تطوراً ويعد هذا التعلّ 

ي تعليم مفردات مناهج هناك حاجة لتطبيق إستراتيجيات تدريس حديثة ف أن   رأينالذا فقد      
للوصول إلى االهداف , يكون فيها الطالب والمعلم شريكان في العملية التعّليمية ,الرياضيات

ننا بحاجه ماسه إلو , والوصول إلى بِر االمان, المرجوه والمرغوب فيها فالمعّلْم , ى تقنين االدوارا 
, ولو مكنهم من تولي القيادة  بتنحيه قلياًل وأعطاهم الفرصه, ِبحاجة ِلَتعليْم طالبه كيَف َيَتَعلمونْ 

إذا ما َعَلَمهْم كيَف يَصنعون  َطريقهم , عندها سوف يكون حظه وافرًا وطالبه ُسعداْء بما َأَنجزوهْ 
 .يرهموكيَف َيتفضلوَن بها على غَ , بإنفسهم

ن  و       فرضت على األنظمة التربوية , شهدها عالمنا المعاصرالتغيرات التربوية الكبيرة التي  ا 
جوهرية وهي االنتقال من سلبية الطالب إلى الدور االيجابي والنشط والفعال في عملية  اً أهداف
ومنها النظرية , عليميةوذلك من خالل االعتماد على عدد من االستراتيجيات والنظريات الت, مالتعلّ 

تعمل هذه النظرية على بناء الطالب للمعرفة التي  إذ( جان بياجيه)المتمثلة في أفكار البنائية 
والتي يمكن أن تنمي قدرته على مواجهة , يكتسبها اعتمادًا على خبراته ومعرفته السابقة

وتعزيز , عاون مع أقرانهالمشكالت التي تواجهه عن طريق دفعه للتفكير والبحث واالستقصاء والت
ثارة دافعيته وانتباهه, الثقة بنفسه عطاءه الفرصة , وا  تذكر المعلومات التي لوكذلك مساعدته وا 

إلى أن  النظرية البنائية ترتكز على القاعدة التي مفادها أن ( Wheathy, 1991)إذ اشار, مهاتعلّ 
ويعني ذلك , بنيها ويدركها بفهمه الفعال للموضوعولكن ُه يَ , لُمَتَعّلْم ِبجمودْ المعرفة ال تستقبل من ا

ه أن َيبنْي هذه المفاهيم ولكن علي, أن  االفكار والمعلومات ال ُتوضْع بين يدي الطالب
م نشط يم البنائي مبني على أساس أن  الطالب متعلّ التعلّ  ن  وا ِ  ,(Wheathy,1991:12)بنفسه

يجابي  (. 129: 7102, عبداهلل)ممليات التعلّ م فهو المدرب والقائد لعأما المعلّ , وا 
م المنعكس تعود في الدرجة االولى إلى فإن المنطلقات النظرية إلستراتيجية التعلّ  وبهذا     

آل ), (2014, أبو مغنم)كما أكدتها دراسة كل من( جان بياجيه)ظرية البنائية التي مثلتها أفكارالن
تؤكد هذه النظرية وجود خمسة مفاهيم  إذ( 2016,المقاطي), (2015, المطيري), (2015, فهيد

 :م المنعكس كإستراتيجية تدريس وهذه المفاهيم هيأساسية يتضح فيها جليًا التعلّ 
على قدرته وقابليته  معتمداً , وبمفردة ويفهمها, الطالب يكتسب المعرفة ذاتياً  ن  أ: م النشطالتعلّ  1-

اكتساب المعرفة من خالل مشاهدة  علىالطالب  م المنعكس يساعدوالتعلّ , مالذاتية في التعلّ 
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ويبحث عن مصادر , ويطرح األسئلة واألفكار, (CD)عروض الفيديو واألقراص الليزرية 
 . المعلومات بنفسه لغرض تعلمه

, م المنعكس يساعد الطالب على المشاركة والتعاون مع أقرانه في التعلمالتعلّ : م اجتماعيالتعلّ  2-
قبل , لنتوسائل التواصل االجتماعي وشبكات اإذ يتبادل المعلومات والمعرفة معهم من خالل 

, الكحيلي)ويحاور ويناقش زمالئه , وفي الحصة الدراسية يولد األفكار, حضوره إلى صفه الدراسي
7102 :27.) 

وهذا يجعل للمعلومة , الطالب يبني معرفته وأفكاره بطريقته الذاتية ن  إ: ةبنائي عملية مالتعلّ  3-
م عملية ابداع من قبل المتعلّ "م عملية بنائية فهو إذاً التعلّ  ن  وبما أ ,التي يحصل عليها معنى لديه

يصبح لدى  ومن ثم  , وتفسرها مع معطيات العالم الخارجي, لتراكيب معرفية جديدة تنظم خبراته
م بخبرات وكلما مر المتعلّ , م إطار مفاهيمي يساعده على إعطاء معنى لخبرته التي مر بهاالمتعلّ 

وهذا , أو إبداع تراكيب معرفية جديدة, جديدة أدى ذلك إلى تعديل التراكيب المعرفية الموجودة لديه
يعيد فيها , بداع للمعرفةبل عملية إ, م عملية تراكمية آلية لوحدات المعرفةليس معناه أن التعلّ 

: 7102, عبداهلل")م بناء التراكيب المعرفية لديه من جديد إعتمادًا على نظرته الجديدة للعالمالمتعلّ 
 هذه االستراتيجيةم في المعلّ  أن   إذ ,م المنعكسوهذا ما تسعى إلى تحقيقه استراتيجية التعلّ ( 020

 . مي تساعد على بناء شخصيته وذاتيته في التعلّ يقوم بمساعدة الطالب من خالل بناء األنشطة الت
يم م الحديثة مثل تكنولوجيا التعلّ إذا توفرت أدوات التعلّ : يم بنائيةم في بيئة تعلّ يحدث التعلّ  -2

أو خارجها باستخدام شبكات , يتم توظيفها داخل القاعة الدراسية إذ ,ومستحدثاتها المختلفة
لنت ى المعرفة من أجهزة ذكية وشبكات اوتنوع مصادر الحصول عل, التواصل االجتماعي

م بنائية تعمل على إمكانية نمو معرفة الطالب وتحسين العالمية فإن هذه البيئة هي بيئة تعلّ 
 (.22 2015:,الكحيلي)مستوى تحصيله

م بنائية ونشطة ال بد أن تكون غرضية حين تكون عملية التعلّ : م عملية غرضية التوجهالتعلّ  5-
م ِلتحقيْق َأغراْض معينة يسعى خاللها المتعلّ , م غرضيفالتعلم بالنسبة للنظرية البنائية تعلّ , التوجه

مثابة ب تعدوهذه االغراض  ,جيب عن اسئلة محيرة لهسهْم في حل مشكالت يواجهها أو تُ تَ 
في طريق  َوَتجعلُه َيسير, وتكون بمثابة قوة دفع ذاتي له, مالمحرك الذي يوجه أنشطة المتعلّ 

لدى البنائيين  في أن  مبدأ َغرضيِة التعّلمِ  وال شك, التي يسعى لتحقيقهاَتحقيق أهدافه المرجوه 
: 7102, عبداهلل)واحتياجاتهم واهتماماته يؤكد َأهمية تحديد َأغراض التعلم من واقع حياة المتعلّ 
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الموجه والمساعد  عدهايمكن التي , م المنعكسوهذا ما تسعى اليه استراتيجية التعلّ (. 027
م المنعكس ن  التعلّ إذ إ, بالطريقة التقليدية المنفذ يمفي حل مشكالت التعلّ , لتحقيق اهداف المتعلم
تكنولوجيا المعلومات يوفر الجهد والوقت م بمساعدة فالتعلّ  ,م اكثر عدالةيسعى لتحقيق بيئة تعلّ 

م المنعكس فالتعلّ , م التقليديةويخلق البيئة التفاعلية التي تختلف عن الدور السلبي في مواقف التعلّ 
إذ , ميحقق أغراض المتعلمين من خالل المشاركة التي قد ال توفرها الطريقة التقليدية في التعلّ 

     .(10: 7102, الكحيلي)من المحتوى وبقدر ما يريد أو يحتاج معينة م أن يعيد أجزاءً يمكن للمتعلّ 
 :م المنعكسمميزات التعل  

م المنعكس تم رصد مجموعة من خالل اطالع الباحث على عدد من األدبيات حول التعلّ       
 :م نذكرها على النحو اآلتيمن مميزات هذا التعلّ 

على االستخدام األمثل للتقنية الحديثة وأدواتها في  شجعهماويُ  مم والمتعلّ يساعد كل من المعلّ  1-
 .يميةالعملية التعلّ 

إعداد الطالب لكي يبحث عن  فضاًل عن يميةً ساعد على مشاركة الطالب في العملية التعلّ ي 2-
 الوقت في يمية ليكونومشاركته في العملية التعلّ , المعلومة بنفسه وبدون قيود مكانية أو زمانيه

 (. 2016: 4,السعدون) ماً ومشاركًا ومعلّ باحثًا  نفسه
حتى في حالة غياب فم وطالبه تزيد هذه اإلستراتيجية من تحسين مستوى التفاعل بين المعلّ  3-
فرصة اطالع الطالب على المحاضرة  فإن  , بشكل قسري أو اختياري عن الصف الدراسي عّلمالم

في الوقت , م لهالذي يقوم بتسهيل التعلّ رة له من خالل الفيديو التعليمي أو الحصة الدراسية متوف
 (12: 7102, الكحيلي)نفسه تكون هنالك فرصة لديه لسد احتياجاته االنفعالية واالجتماعية

م بتصويب وذلك من خالل قيام المعلّ , واستثماره ضمان أفضل لوقت الحصة الدراسية 4-
مه الطلبة عمليًا م واإلجابة عن استفساراتهم ومحاولة تطبيق ما تعلّ األخطاء التي يقع فيها المتعلّ 

 .بداًل من إلقاء المحاضرات في الفصل الدراسي
تحسين تحصيل الطالب وتطوير مهاراتهم  علىمن المتوقع أن تساعد هذه اإلستراتيجية  5-

وذلك , الدراسيةواستيعابهم من خالل منحهم فرصة التحضير واالستعداد للدرس قبل وقت الحصة 
أو حل أسئلة معينه مقابل درجات , لنتواجبات واالختبارات القصيرة على اعن طريق تزويدهم بال

 (. 088: 7102, الشرمان)تحسن من تحصيلهم الدراسي
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تفاعلية في الصف الدراسي تركز على قدرات ومهارات الطلبة ذات ضمان توفير أنشطة  6-
 . المستوى األعلى من مجاالت المعرفة

مين في زمن تطبيق تزيد من فرص توفير تغذية راجعة فورية للطلبة من خالل تواجد المعلّ  7-
-275, الخليفة ومطاوع) ت في وقت الفصل الدراسي أو خارجهاألنشطة والمناقشات والتدريبا

272:2015.) 
من خالل استخدام , م النشط للطلبةيم يساعد على إنتاج التعلّ إن دمج التقنية الحديثة بالتعلّ  8-

 ,(Net)فيديو التفاعلي التعليمي وشبكات االنترنيتالتكنولوجيا الحديثة في التعليم مثل ال
( WhatsApp)الواتساب ومواقع التواصل االجتماعي األخرى ومنها, (YouTube)يوتيوبوال

 .وغيرها (Telegram)والتيليكرام
والشعور بالثقة , ملتعلّ في ا يساعد على تفاعل الطالب بعضهم مع بعض وحماسهم ورغبتهم 9-

بالنفس في أثناء النقاشات والحوارات داخل القاعة الدراسية وتغلبهم على مشاعر الرهبة والخوف 
, بيرجمان وآرون)م التقليدي ي ولدها التعلّ أثناء المناقشات أو الشعور باإلحباط وعدم الثقة الت

7102 :27.) 
لتشاركي بين الطالب في الصف الدراسي وذلك من م التعاوني ايساعد على خلق بيئة للتعلّ  10-

خالل تقسيمهم إلى مجموعات عمل صغيرة لممارسة األنشطة التفاعلية وأداء الواجبات والمهام 
 .الموكلة إليهم

كل  ن  إذ إ, خالل الفروق الفردية بينهم يساعد على تحقيق التعلم المتمايز بين الطالب من 11-
وذلك من خالل إمكانية مشاهدة المقررات , مقدرته وسرعته في التعلّ على وفق  مطالب يتعلّ 
 :Fulton,K,2012)ألكثر من مرة عن طريق الفيديو أو األقراص الليزرية وغيرها الدراسية و

14.) 
دارة الصف , تشجع هذه اإلستراتيجية على االبتكار والتجديد في طرائق التدريس – 12 وا 

م بالطريقة االعتيادية إلى نمط جديد يتميز باستخدام وذلك من خالل تغير نمط التعلّ , الدراسي
م م المنعكس بحيث يصبح التعلّ المستحدثات التكنولوجية في إدارة الصفوف الدراسية في التعلّ 

  2016:,المقاطي)يمي الواحد متعددة ومتنوعة التدريس التي تستخدم في الموقف التعلّ وطرائق 
142 .) 
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وذلك من , واستيعابهم ويرى الباحث أن هذه اإلستراتيجية تساعد على زيادة فهم الطالب     
كانت هذه  إذ, خالل قيامهم بحل المسائل الرياضية وبشكل عملي خارج الصفوف الدراسية

المسائل تشكل معضلة وتحديًا كبيرًا بالنسبة للطالب في تعلم الرياضيات في المحاضرات 
 فضاًل عن, ميهمنهم أو معلّ التغذية الراجعة والفورية من اقرااالعتيادية بسبب عدم حصولهم على 

مستويات دراسية  مين أوهذه اإلستراتيجية لم تتقيد بمحدودية الفئات العمرية للطالب أو المعلّ  أن  
وقد تساعد هذه اإلستراتيجية في تقييم مستوى تعلم الطالب بصورة , معينة أو مناهج محددة

المصممة عبر شطة باستخدام األسئلة التفاعلية وبشكل سريع لطريقة حلهم الواجبات واألن, مباشرة
بداًل من كونه ملقنًا أصبح ف, م قد تغير كثيراً وأن دور المعلّ , (االنترنيت)تطبيقات الشبكة العالمية 

م ودية على مختلف دوره إلى مساعدة الطالب في خلق بيئة تعلّ  إذ تطّور ,موجهًا وقائدًا ومرشداً 
التي تشجع , ويكتب األدوار المختلفة, البعضالشبكات العالمية لتفاعل المتعلمين مع بعضهم 

م يتميز وأدى ذلك إلى خلق تعلّ  ,ومراقبة نقاشاتهم على االنترنيت ,وتحفيزه على توجيه تقدمهم
بدمج التقنية الحديثة ومدى توفرها لدى الطالب واشتراكهم في المواقع التعليمية المختلفة والذي 

في أي مكان ( YouTube)ع على المحتوى التعليمي في قنواتسهل تعلمهم من خالل االطال
 .وأي زمان يناسبهم 

  :م المنعكسمبررات استخدام التعل  
م وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها التعلّ , م المنعكستوجد عدة مبررات الستخدام التعلّ     

المحتوى أو , الطالب, مالمعلّ )االعتيادي والتي ترتكز على المحاور الثالث األساسية وهي 
 :ها تكمن فيأن  ( Bergman&Sams,2012)ذكر  إذ, (المعلومات

واتساع دائرة مستخدمي التقنيات الحديثة مثل الهواتف , ةالتطورات التكنولوجية المتالحق 1-
 إذ, الذكية والحواسيب الصغيرة والمحمولة والتي عكست رغبة المتعلمين واتجاههم إلى استخدامها

غلب الطالب يقضون معظم أوقاتهم على الشبكات العالمية لالنترنيت مستخدمين أ نجد أن  
( YouTube)ي مواقع التواصل االجتماعي واليوتيوبأجهزتهم المتنوعة في البحث والتصفح ف

 (.   Bergman & Sams, 2012:67)وغيرها
الذي يؤدي , الدراسية وازدحام الصف الدراسيالزيادة المطردة في أعداد الطلبة في القاعات  2-

 لهم وشرح المادة التعليمية طالبه بدوره إلى انشغال المعلم وقضاء أطول وقت ممكن في متابعة
 .تكون هناك صعوبة في إيصال المعلومات إليهم بالشكل األفضل والمناسب إذ
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مين المؤهلين إن اغلب المؤسسات التربوية ومنها المدارس تعاني وبشكل كبير من قلة المعلّ  3-
 (.554: 2006 ,عبدالسالم)تربويًا 

, ميم والتعلّ التعلّ التي تركز على ضرورة التنوع في أساليب , تزايد المعرفة العلمية وأتراكم  4-
وطرائق التدريس المناسبة والتي يمكن أن تساعد في التغلب على المشكالت التي تواجه 

 (.104: 2006, شحاته)مين بشكل خاص المؤسسات التربوية والمتعلّ 
بشكل م على التعلّ  وتوجيههم من ضمن مسؤوليات المؤسسات التربوية هي مساعدة الطلبة 5-

دراك وتعلّ جيل من الطلبة مسؤو  نفسهم وخلقذاتي واالعتماد على أ م التطورات لين عن فهم وا 
 (.102: 2011 ,محمد)التكنولوجية المتسارعه 

التي يصعب على تطبيقية تتميز بتكلفتها المادية بعض المقررات الدراسية مثل المواد ال 6-
 .العلميةكل ما تحتاجه هذه المقررات من مواد في المختبرات و  هي, هاالمدرسة توفير 

, مين عن الحصص الدراسية ألسباب كثيرة منها سوء األحوال الجويةقد يتغيب بعض المعلّ  7-
لطلبه عن الحضور للمدرسة مما يجعلهم وكذلك تغيب بعض ا, بب الظرف الصحيأو بس

, الكحيلي)أو إعادة ما فاته من الدروس, يواجهون مشكلة عدم تكرار الحصة الدراسية مرة أخرى
7102 :21.) 

الصعوبة التي يواجهها المعلم  فضاًل عن ذلك, طول المقررات الدراسية وضيق الوقت المحدد 8-
م ن  الوقت محدد لكل من المعلّ إذ إ, ومناقشتها في عدم قدرته على طرح األنشطة العلمية لطلبته

في للحوار فإنه ال يوجد الوقت الكا ومن َثم  والذي يتطلب االلتزام به , م في المدرسةوالمتعلّ 
إضافة إلى "بسبب قلة الوقت ومحدوديته, ومنها إجراء التطبيقات واألنشطة التعليمية, والمناقشة

ذلك أن  التطور الذي حصل في تكنولوجيا التعليم ووجود االدوات واالمكانيات عزز من ظهور 
هذا النوع من التعليم لذلك فإن ظهوره لم يكن مبنيًا على نتائج ابحاث أو 

 (.169:  2015,الشرمان")تنظريا
القصور في متابعة مشكالت الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بينهم من حيث سرعة الفهم  9-

, واالستيعاب فان المدرس ملتزم بإنهاء المقرر الدراسي وكم المعلومات في مدة محددة من الوقت
 (.22: 7102, الكحيلي)قد ال يتمكن بعض الطلبة من متابعة معلمهم وبنفس السرعة و 

نتاجها أكثر سهولة وبساطة وال يتطلب جهودًا أو مهارات  10- أصبح تصميم مقاطع الفيديو وا 
 (.701: 7102, الشرمان)مما انعكس بشكل ايجابي على المتعلمين , تقنية معينة إلعدادها
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م المنعكس تكمن في أن طالب عصر التقانة ويرى الباحث أن مبررات استخدام التعلّ      
حيث يعطى الطالب أهمية كبيرة تجاه , ميتطلب زيادة في وقت التفاعل بينهم وبين المعلّ , قميالر 

, التقنية الحديثة ساعدت على خلق بيئة تعليمية جيدة وشاملة للمتعلمين أن  فضاًل عن , تعليمه
تفضيل فقد برز اتجاه , م المنعكسوعلى اختالف اتجاهاتهم التعليمية لتنامي إستراتيجية التعلّ 

مين بدءوا يفضلون البرامج والوحدات الصغيرة وكذلك ان المتعلّ , الطباعة على الكتابة اليدوية
إمكانية  ن  إذ إ, التي شهدناها في التعلم التقليدي, والمقررات المرنة على المقررات االعتيادية

 اً واسع اً نطاق توصل استخدام المستحدثات التكنولوجية ومنها الفيديو كوسيلة من الوسائل التعليمية
قلب مما أدى بكثير من المعّلمين إلى , رسيوتجاوز حدود الصف المد, مينلعديد من المتعلّ 

صفوفهم أو عكسها رغبة منهم في الوصول إلى الفوائد والمميزات التي يطمحون إلى تحقيقها لدى 
 .طلبتهم من جراء تطبيق هذه الطريقة في التدريس

 :عكس والتعل م التقليديمقارنة بين التعل م المن
الطريقة االعتيادية التي يتخذها كل معّلم لتعّليم طالبه )يبدأ التعّليم في األنموذج التقليدي     

بعدها يقدم المادة التعليمية في صورة , بإحاطة المعّلم طالبه بالهدف التعّليمي, (المقرر الدراسي
رسي المقرر وقراءات وأنشطة علمية حصة دراسية وشرح ومناقشات في ظل وجود الكتاب المد

والمهم في هذا األنموذج أن  الطالب كلهم يشتركون في أي أنشطة , وتعليمية متصلة بذلك المقرر
وفي نهاية , بغض النظر عن مراعاة الفروق الفردية بينهم, واألسلوب نفسه, تعليمية بالوقت نفسه

, دى التحصيل الدراسي لما تعّلموه أو درسوهالمقرر يعطي المعّلم اختبارًا لجميع طالبه لقياس م
بغض النظر عن النتائج التي حصلوا عليها في , بعدها ينتقل المعّلم لتدريس الهدف الثاني

إذ يستمر تكرار هذا النوع من التعّليم أو تكرار هذه الدائرة حتى نهاية الكتاب , االختبار السابق
 (.79 2015 :,شحاته)المقرر 

إذ نجد أن  هذه اإلستراتيجية تركز على , ف الوضع في إستراتيجية التعّلم المنعكسبينما يختل     
فضاًل عن أن  عامل الوقت لعملية , راعي الحاجات الفردية لهاألداء الفردي والشخصي للطالب وت

ويركز نظام التعّليم فيها على تصحيح األداء للمتعّلم , التعّلم هو أهم المالمح الرئيسية لهذا النظام
ومن خالل الطرائق , خالل العملية التعليمية والتي ُيعطى فيها الوقت الكافي والالزم للمتعّلمين

لتعليمية التي تناسب اهتمامات كل طالب وميوله وقدراته واألساليب المختلفة في تدريس المواد ا
والتي تعمل على وصول , ووضع الخطوات اإلجرائية والتنفيذية المناسبة لهذه اإلستراتيجية
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الطالب إلى درجة إتقان المادة التعليمية من حيث مشاركتهم بفاعلية خالل وقت المحاضرات 
غلب على عيوب المحاضرات التقليدية والتي غالبًا ما والمشاركة التي يمكن أن تت, وفي المناقشات

إذ إن  الهدف من هذه اإلستراتيجية في عملية التعّليم الحالي هو , تكون مملة في أغلب األحيان
إنما أن يكون الهدف من هذه العملية , أن  ال يقتصر على التميز بين الطالب في القدرة والمستوى

تقانه بحيث تصل درجة إتقان المادة وتعلمها عبر هو وصول الطالب إلى معرفة ما  يتعلمونه وا 
إذ يعتبر الطالب في هذه , مما تقدم لهم المدرسة 80%هذه اإلستراتيجية إلى أكثر من 

الذي عاش وترعرع في بيئة رقمية هائلة , اإلستراتيجية من الجيل الرقمي أو الجيل التكنولوجي
 . (Bergmann&Sams,2012:20)ةمثل االنترنيت ووسائل االتصال المختلف

ستراتيجية التعّلم المنعكس من خالل الجدول ويمكن توضيح    ( 1)الفرق بين الطريقة التقليدية وا 
 :اآلتي

 ( 1) جدول                                     
 م المنعكسم التقليدي واستراتيجية التعل  الفرق بين طريقة التعل                 

 التعّلم المنعكس               التعّلم التقليدي      ت
المعّلم في نموذج التعّلم التقليدي يعتمد  1

على الطريقة التقليدية في إيصال المعرفة 
وفيها يكون ( الثقافة التقليدية)للطالب 

, المعلم أساس العملية التعليمية وهو الموجه
 . والملقن للمعلومات, والمصدر, والناقل

ّلم يتمثل جهده في إعداد الفيديو التعليمي المع
واختيار الوسيلة التعليمية المناسبة لعملية 

ويتيح عكس التعّليم معرفة طالبهم , التعلم
بشكل أفضل وهو في هذا النوع من التعليم 
ليس فقط لتعليم المحتوى وتوفير رؤية معرفيه 

أنما هو موجه ومرشد في هذه العملية  , لطالبه
(Bergman&Sams,2012:14) 

2 
 

الطالب في التعلم التقليدي يعتمد على 
دون أن يجهد , المعّلم في تلقي معلوماته

نفسه في البحث واالستقصاء ويكون دوره 
ألنه يعتمد وبشكل كبير على أسلوبي ,سلبياً 

وأن المحتوى العلمي , المحاضرة واإللقاء
يقدم على هيئة كتاب ورقي مطبوع فيه 
نصوص تحريرية وبعض الصور 

 . التي تتوفر فيها السمات الفنيةوالرسومات 

التعّلم المنعكس يؤدي إلى اعتماد الطالب 
وفاعليته في , على نشاطه في التعّلم الذاتي

إذ , تعّلم المواد العلمية ومفهوم تفريد التعّليم
يستخدم التقنية بفاعلية ويبحث عن المعلومات 

وأن المحتوى العلمي , وهو محور عملية التعّلم
ألنه , دافعية للطالب على التعّلمأكثر إثارة و 

 CDيقدم على شكل فيديو أو أقراص ليزريه 
والتي يمكن أْن تصبح , ومخططات ورسومات
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على هيئة مقرر الكتروني أو كتاب 
 (. 021: 7102, بيرجمان وآرون)مرئي

 
3 

التعّلم ال يراعى فيه الفروق الفردية وهو 
يشمل جميع الطالب وبالمستوى التعليمي 

فضاًل عن أن  التغذية الراجعة دورها  ,نفسه
 . معدوم في العملية التعليمية التقليدية

ويكون , التعّلم يراعى فيه الفروق الفردية
إذ إن  الطالب ال يمكن أن , بمستويات مختلفة

ينتقل من مستوى إلى مستوى آخر إال عندما 
فضاًل عن أن  , يصل درجة إتقان المعلومة

لتغذية الراجعة الطالب يحصلون على ا
 (.017: 7102, الشرمان)الفورية

 
4 
 

التكنولوجيا ليست أدوات أساسية في عملية 
التعّلم إنما تستخدم في بعض الحاالت 
الجزئية ويمكن االستغناء عنها في مواد 

:   2007,استيتة وسرحان)دراسية معينة
297.) 

التكنولوجيا ومستحدثاتها ووظائفها تعد المحور 
لعملية التعليمية السيما في هذه األساس في ا
 .وال يمكن االستغناء عنها, اإلستراتيجية

المعّلم هو الذي يقف بين مصدر المعرفة  5
إذ إن  هذه , والمعلومات وبين الطالب

الطريقة ال تعمل على كسر حالة الجمود 
والرتابة التي يعاني منها الطالب بشكل 

نتيجة عدم تفاعلهم مع اقرانهم أو , عام
 .معّلمهم 

الطالب يحصلون على المعلومات والمعرفة 
وتعمل هذه , من مصادرها مباشرة

اإلستراتيجية على كسر الجمود والرتابة التي 
إذ يستثمر , تظهر في المحاضرة التقليدية

الطالب إمكانات البيت ودورة في العملية 
ليصبح استخدام هذه اإلستراتيجية , التربوية

مع عملية التعّليم  أكثر تفاعاًل وانسجاماً 
 (.     102:   2016,الشلبي)والتعلم 

 
 
 
6 
 
 
 

دقيقة موزعة ( 45)وقت الحصة الدراسية 
 .على فقرات خطة الدروس اليومية

دقيقة مشاهدة الفيديو المرسل إلى  15-10
فضاًل عن أن  المعّلم , الطالب في منازلهم

يتواصل مع الطالب عبر شبكات التواصل 
للتوجيه واإلرشاد والمشاركة االجتماعي 

دراسية الرسمية أما في الحصة ال, باألنشطة
دقيقة للتطبيق ( 45)فإن الوقت المخصص

 Bergman) العملي وحل الواجبات واألنشطة
& Sams, 2012: 15    .) 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبيق مستويات التعّلم يتم التركيز على 
المستويات الدنيا في تقديم المعلومة 

,  االستيعاب, المعرفة) مثلللطالب 
إذ ال يوجد وقت كاف  للطالب ( والتطبيق

لتطبيق المعلومات التي تعلموها ضمن 
مستويات المهارات العليا في النمو 

 .المعرفي
 

في هذا التعّلم يحصل الطالب على 
المعلومات الجديدة في منزلة إذ يمكن أْن 
يعمل ضمن المستويات الدنيا في النمو 

( مستويات بلوم)مستويات التعّلمالمعرفي من 
ويمكن للمعّلم أن يساعد الطالب ويوجههم 
إلى تنمية مستويات المهارات العليا لديهم 
وذلك من خالل األنشطة والتدريبات 
والتمرينات وبذلك فإن التعّلم المنعكس في هذه 
الحالة قد حقق مهارات القرن الحادي 

  .والعشرين
ه إدارة وقته محدد بجدول تشرف علي 8

إذ ال يمكن للطالب أن يعوضوا , المدرسة
ومكانه محدد ضمن , ما فاتهم من دروس

إذ يحدد , القاعة الدراسية في المدرسة
تواصل الطالب مع معّلمهم بوقت 

ويأخذ بعض الطالب , الحصص الدراسية
, فرصًا معينة لطرح أسئلتهم على المعّلم

ألن الوقت المخصص للحصة ال يتسع 
:   2007,استيتة وسرحان)بلجميع الطال

298  .) 

وقته ومكانه غير محدد بمعنى أنه متاح في 
, أي لحظة يختارها الطالب لمطالعة دروسه

ولذلك فإن هذا التعّلم يتمتع ببيئة مرنة 
(Staker and Horn,2012:2 .) 

  :م المنعكسمعايير بناء التعل  
ية التعّلم المنعكس قد ال يعني أن إستراتيج مإن دمج التقنيات واستخدامها في عملية التعلّ       

مين يكلفون طالبهم بتحضير أو قراءة كتاب معين خارج الصف أغلب المعلّ  ن  إذ إ, تحققت
ما لم يتم مزج أساسيات  ,يميمشاهدة مقطع فيديو تعلّ نة أو الدراسي أو حل مشكالت رياضية معي

 (Hamdan,et.al, 2013: 2)المعّلمين ركائزها األربعة في عملب همعايير أو  م المنعكسالتعلّ 
  :وهي
ويستطيع أن , م في أي مكان وزمانم من التعلّ حيث يتمكن المتعلّ : م مرنةوجود بيئة تعلّ  1-

هذه النماذج  ن  إذ إ, ودعم أي تعلم جماعي أو مستقل, ميتكيف مع مجموعة من نماذج التعلّ 
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أو متى وأين  هوأماكن أوقات تعلمهمتساعد على إيجاد مساحات مرنة يختار منها الطالب 
م مين الذين عكسوا فصولهم الدراسية مرنين في عمل جداول تعلّ المعلّ  أن   فضاًل عنيتعلمون 

م يتم أحيانا من خالل إذ أن التعلّ , م الجامدة تعيق انعكاس الفصلالن بيئة التعلّ , طالبهم وتقييمهم
ة أو تطبيق المعلومات وفق ما يتناسب أو توزيع الطالب على وفق مجموعات مناسب, البحث

 (.167: 2015,الشرمان)يمي وحاجات الطالبوالمستوى التعلّ 
م تتمركز م الفعال يخلق ثقافة تعلّ التعلّ : مفي ثقافة التعلّ  م المنعكس تحوالً إستراتيجية التعلّ  تتبنى 2-

التقليدي الذي على العكس من الصف , ميصبح هو محور عملية التعلّ  ومن ثم  م حول المتعلّ 
ُخصص وقت  إذ, للمعلومات لعملية التعّليمية والمصدر الرئيسم هو محور ايكون فيه المعلّ 

واالنتقال من , الحصة الدراسية في الصف الدراسي الكتشاف موضوعات الدرس بشكل مركز
يتحول من لذلك فإنه , يميةم ليصبح الطالب هو محور العملية التعلّ م حول المعلّ مفهوم فلسفة التعلّ 

يج, منتج للعملية التدريسية ليكون محورًا لها ويتحول دور , ابيويبحث عن المعرفة بشكل فعال وا 
 .ن مستوى إلى آخر في مجال المعرفةالنتقال مليساعد طلبته على ا المعّلم إلى قائد  ومرشد  

لها على يعتمد تحديد المادة وتحلي: تحتاج هذه اإلستراتيجية إلى محتوى محدد وتحليله 3-
وعلى الكيفية التي يعتمدها في توصيل المحتوى , م الصف المنعكسالقرارات التي يتخذها معلّ 

 الدراسي المراد إيصاله للطلبة بطرائق تدريس متنوعة تساعد في تنمية أدائهم وفهمهم للمفاهيم
تي يكتشفها ويتم تحديد ما يحتاجونه في عملية التدريس والمعرفة ال, بشكل مبدع وفعال الرياضية
, واالستفادة من وقت الحصة الدراسية لبناء استراتيجيات, بأسلوبهم أو طريقتهم الخاصة, الطلبة

 ويتم ذلك اعتمادا على مستوى, يم النشطم واستراتيجيات التعلّ م متمركز حول المتعلّ وأساليب تعلّ 
أشرطة الفيديو  الحديثة بعرضم االستفادة من التقنية ويمكن للمعلّ , طلبة الصف والمادة العلمية

 (.(Hamdan, et. al , 2013:2-3 ومراعاة الفروق الفردية بينهم, ةللطلب
يم مهم م المتخصص في هذا النمط من التعلّ إن المعلّ : توفير معلمين أكفاء ومتخصصين 4-

النوع من م في هذا المعلّ  ن  إذ إ, كبر مما في التعّلم التقليديوان دوره ا, وضروري وحاجة ملحة
والبد أن تكون هذه , يم ُتسند إليه الكثير من القرارات في مجال إيصال المادة الدراسية لطالبهالتعلّ 

من خالل , متزامنالغير ن التدريس المتزامن أو التدريس كالتنقل بي, القرارات اقرب إلى الصواب
ويقيم , راجعة المناسبة لهمومن خالل ذلك يستطيع تقديم التغذية ال, توفير التكنولوجيا وأدواتها
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تقبل نقدهم البناء والتسامح والتساهل معهم عن الفوضى في فضاًل عن , مهم وأدائهممستوى تعلّ 
مع انه العنصر  ى بأقل األدوار بروزاً م المنعكس يحظوالمتخصص في التعلّ , الصف الدراسي
م المنعكس ر وركائز التعلّ وأوضح الباحث أن  معايي (.167-166: 2015,الشرمان)األكثر تأثيرًا 

 :اآلتي( 2)يمكن توضيحها بالمخطط

                                       
 

     
               

                                                                                                                          
 ( 2)مخطط                                    

 ( .الباحث)م المنعكس معايير وركائز إستراتيجية التعلّ                  
  :م المنعكسإستراتيجية التعل  خطوات تنفيذ 

 :م المنعكس بالنقاط اآلتية مراحل أو خطوات تنفيذ إستراتيجية التعلّ ( 2015)الكحيلي ذكرت   
م عكس الصف الدراسي وفيها يمكن تحديد الدرس أو الموضوع الذي ينوي المعلّ : التحديد 1-
م آلية تنفيذ التعلّ  التأكد من أن   فضاًل عن, بشرط أن يكون هذا الموضوع صالحًا للعكس, فيه

ووضع الركائز , المنعكس مبنية على وفق األنشطة واألفعال األدائية وذلك باالتفاق مع الطالب
 .   م األساسية لتحقيق ذلك التعلّ 

تحليل المحتوى الدراسي إلى القيم والمهارات والمعارف األساسية التي يتضمنها : التحليل 2-
 .مينليل المحتوى إلى المفاهيم المهمة التي يجب معرفتها من قبل المتعلّ وكذلك تح, الموضوع

والذي يتضمن موضوع , م المادة الدراسية الفيديو التعليمي التفاعلييصمم معلّ : التصميم 3-
 .دقائق( 10-15)الدرس بالصوت والصورة بفترة زمنية ال تتجاوز 

اهدة الفيديو المرسل إليهم من خالل االنترنيت م المادة بتوجيه طالبه لمشيقوم معلّ : التوجيه 4-
ويمكنهم تدوين األسئلة , أو األقراص الليزرية المدمجة في بيوتهم وفي أي وقت يناسبهم

 .والمالحظات لتكون موضوع النقاش في وقت الحصة الدراسية
بعد أن اطلع الطالب على الفيديو المرسل إليهم عبر االنترنيت يتم تطبيق المفاهيم : التطبيق 5-

 .م النشط والمشاريع وغيرهافي الحصة الدراسية من خالل أساليب التعلّ 

ركائز إستراتيجية التعل م 

 المنعكس

معل مين أكفاء و  محتوى محدد ومقصود تحول في ثقافة التعل م بيئة تعل م مرنه

 متخصصين
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م المادة أن يقوم بتقويم تعلم طالبه داخل الصف الدراسي ومن خالل يمكن لمعلّ : التقويم 6-
وتقييم مخرجات , وذلك باستخدام أدوات التقويم المناسبة, ير التدريسمشاهدة أدائهم خالل س

 (.160 2015: ,الكحيلي)مهم وفق هذه اإلستراتيجية تعلّ 
 المنعكس الصفالتغذية الراجعة في 

أن  التعلم الحقيقي هو عملية واسعة وعميقة الجذور وتحتاج إلى ( 7102, الشرمان)يذكر      
إلن  الطالب يأتي إلى المدرسة أو الصف , سوف تساهم في ذلك توافر جهود العناصر التي

فإذا لم تؤخذ هذه األفكار , الدراسي وهو محمل بإفكار مسبقة عن البيئة المحيطة والعالم الخارجي
فقد , بعين اإلعتبار من قبل المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسهم المعلم

أو أن ه يتعلمها من أجل النجاح في , األفكار الجديدة التي يتلقاهاَأْن يفهم ال يستطيع الطالب 
لذا يجب التركيز , االمتحان وبعدها يرجع إلى تصوراته السابقة التي أتى بها من خارج المدرسة

ثم توفير المساعدة لُه من خالل الربط بين المعلومات , على نقل المعلومات المطلوبة للطالب
لكي تسهل عملية , حتى يقوم بترتيبها في ذاكرته, ها وخبراته الشخصية السابقةالتي يمتلك

إذ , استراتيجية التعلم المنعكسوربما يكون هذا المبدأ من أهم اسباب انتشار , استرجاعها فيما بعد
ال يقف عند عملية نقل المعلومات للطالب فقط بل يتعداه لكي يعطي  هذا النمط من التعلمن  إ

, وربطها بمعرفته السابقة وفهمها فرصة أكبر لمساعدة الطالب على استيعاب المعلومات المتعلمة
وحتى يصل الطالب إلى مستوى فهم المادة العلمية واتقان المهارة أو , وتنظيمها في ذاكرته

 7102, الشرمان)باإلطار المعرفي السابق للطالب اً هذا الفهم مرتبطالمعلومة البد َأْن يكون 
:028). 

 :م المنعكس هي  شروط التغذية الراجعة الفعالة في التعلّ ومن 
 .م على نقاط تقويم الطلبةَأْن يركز المعلّ  -
 .م المشكلة أو الهدف المتعلق بالحقائق أو المهام التي َأخفق  فيهاَأْن يحدد للمتعلّ  -
إبراز شخصية المتعلم والتركيز على مسألة أن  المتعلم هو من يتحمل مسؤولية تصحيح  -

 .معلوماته واخفاقاته
 .وتعزيزها واإلحتفاء بها( النتائج الصحيحة)تأكيد الجوانب اإليجابية مثل -
 أْن يتاح للطالب لعب دور إيجابي في توضيح المهارات المعرفية والوجدانية التي يمتلكها -

 .م بوضع معايير تقويم اإلداءات ومستوياتهاومشاركة المعلّ , وتقييمها
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من خالل التغذية , ومهامه إتاحة الفرصة لكل من المعلم والمتعلم في تعديل إجراءات التقويم -
ويبقى المعلم مرشدًا , الراجعة التي يحصلون عليها لكي يصلوا إلى أعلى مستوى من الجودة

 7102, الكحيلي)ي الدفاع عن رأيه بالحجج والبراهين التي يمتلكهاوموجهًا ويحتفظ بحقه ف
:012). 

 التقويم في الصف المنعكس
فهو , يمثل جزءًا ال يتجزء من العملية التعليمية ومقومًا أساسيًا من مقوماتها إن  تقويم المتعلم   

أحد أعمدتها الرئيسة تكون المقررات الدراسية العملية التي تستخدم معلومات من مصادر متعددة 
ويمكن تصنيف التقويم في , للوصول إلى حكم يتعلق بمدى فهم الطلبة أو تحصيلهم الدراسي

 :الصف المنعكس على أساس
دها تتم بع, ي في منازلهمويتم هذا التقويم بعد مشاهدة الطالب للفيديو التعليم :التقويم القبلي-

 .الصف الدراسي دْت في الفيديو فيرَ مناقشة المفاهيم التي وَ 
ويتم هذا التقويم في الصف الدراسي أثناء عملية التدريس والهدف  (:التكويني)التقويم البنائي -

, لمادة الدراسية وتحقيق االهداف المنشودةهم لمدى تقدم الطالب في فهممنه هو معرفة وتحديد 
عطا ويستطيع معلم المادة الدراسية أنْ  ئهم مزيدًا من اإلهتمام يقدم التغذية الراجعة لطالبه وا 

 :وينقسم هذا التقويم في الصف المنعكس إلى, والتوضيح والشرح
إذ يتم حل األسئلة التقويمية وتحديد النقاط االساسية التي ِوِرَدْت : التقويم الذي يتم في المنزل 1-

 .في الموضوع الدراسي وبشكل مباشر على الدرس الذي تََتم مشاهدته
واالنشطة وحل األسئلة التي ويتم ذلك من خالل التدريبات : التقويم الذي يتم في المدرسة 2-

 .تتعلق بالمهارات التي يراد تنميتها
وهذا التقويم يتم إما بعد الدرس مباشرة أو الفصل الدراسي أو (: الختامي) التقويم النهائي 3-

  (.20:  7101, مصطفى) نهاية العام الدراسي
م المنعكس تكمن في جهد المعلم وتفانيه في الل ذلك يرى الباحث أن خطوات التعلّ ومن خ    

يمكن للطالب مشاهدتها عبر , تسجيل دروسه في أقراص ليزرية أو على شكل أفالم فيديو قصيرة
ذا , (e-mail) أو عبر البريد االلكتروني( YouTube)أل على مواقع التواصل االجتماعي وا 

حيث يتم , تعذر الحصول على شبكة االنترنيت يمكن مشاهدة أفالم الفيديو داخل المدرسة
ومحاولة , تجريب وحل المفاهيم وتوسيع معارفهمالتطبيق و الاستغالل وقت الحصة الدراسية في 

 .يوضح ذلك( 0)والشكل, ربط الرياضيات بغيرها من العلوم أألخرى والحياة اليومية
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 :م المنعكستحديات تطبيق التعل  
م المنعكس عند تطبيقها تحديا تمثل ببعض المعوقات والصعوبات واجهت إستراتيجية التعلّ      

لى الرغم من المميزات االيجابية وع ,كما هو الحال مع غيرها من االستراتيجيات التعليمية األخرى
والتي تتطلب جهودا كبيرة في , مين من يرى بعض السلبياتن هناك من المعلّ فإ ,العديدة لها
 أن   فضاًل عن ,مينوخبرة كبيرة ال تتوفر لكثير من المعلّ  ,مين القائمين على تطبيقهاإعداد المعلّ 

نتاجها يتطلب جهودا كبيرة تسجيل المحاضرات على األقراص المدمجة أو مقاطع الفي ديو وا 
م من مقاطع يوان الحصول على نوعية جيدة في التعلّ  ,ومهارة جيدة في استخدام التقنيات وأدواتها

استخدام هذه  لذلك فإن ,مينمن األمور الصعبة على بعض المتعلّ  ُيعدلنت االفيديو المأخوذة من 
والتي تتطلب مهارات تدريسية  ,المادة الدراسيةم على معلّ  شكل عبئًا إضافياً ياإلستراتيجية ربما 

اغلب الطالب لم يطلعوا على  أن   فضاًل عن ,م من قبلجيدة وعالية لم يعهدها أو يخبرها المعلّ 
يتطلب منهم العمل في بيوتهم  إذ ,مما يجعلهم ال يقبلون به أو يرفضونه ,يمهذا النوع من التعلّ 

الخليفة )قبل وقت الصف الدراسي ,تحضير للمادة الدراسيةومشاهدة التطبيقات المرسلة إليهم وال
 (. 275: 2015 ,ومطاوع 

:  2016)ودراسة أبانمي , (113-176 2015 :)دراسة حسن وبعد اطالع الباحث على    
م المنعكس التحديات التي واجهت تطبيق إستراتيجية التعلّ  فإن  ( 2017, الكرد)ودراسة, (48-21

 :هي
عدادها عند المعلّ  1- م وبأكثر من عدم توفر البرمجيات واألجهزة الالزمة لتسجيل الدروس وا 

رفض بعض أولياء أمور  فضاًل عنمين على هذه اإلستراتيجية بعض المعلّ قد يعترض : طريقة
يم مضيعة للوقت وال يعمل على مساعدة هذا التعلّ  هؤالء أن   يظن إذ ,مالطالب تطبيق هذا التعلّ 

مجيات الالزمة لتسجيل الدروس ابسبب عدم توفر االجهزه والبر , هم ورفع قدراتهم التعليميةأبنائ
عدادها بشكل مناسب  إذ أن  ,م المادة التعليمية األمر أسهل مما يتوقعه أو يتصوره معلّ  إال أن  , وا 
م هو جهاز حاسوب واحد أو حتى هاتف من الهواتف الذكية أو جهاز كل الذي يحتاجه المعلّ 

لوحي ويثبت عليه أحد برامج تسجيل الشاشة واغلب هذه البرامج توجد لها إصدارات مجانية ال 
مما يساعد على , وجود الكاميرا في كثير من هذه األجهزة فضاًل عن, تكلف أمواال إضافية

 . استخدامها في هذا المجال
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م بعد الدوام الرسمي لتحضير من المعلّ  إضافياً  م جهودًا ووقتاً اج هذا النوع من التعلّ يحت 2-
 ن  إذ إ, األنشطة والفعاليات الصفية الموضوع المقرر وتسجيله على شكل فيديو تعليمي وتحضير

, الشرمان)م أمرًا صعباً م يجعل تطبيق هذا التعلّ مين القائمين على عملية التعلّ جمود فكر المعلّ 
7102 :012.) 

توظيف التقنيات الحديثة بمهارة لتطوير طرائق التدريس  وتراخيهم فيمين عجز بعض المعلّ  3-
يمكن التغلب على هذه المشكلة من خالل إقامة الدورات  إذ ,والتفاعل والتواصل مع الطالب

مين لتطبيق هذه مين وورش العمل المكثفة لتدريبهم في مراكز خاصة بإعداد المعلّ التدريبية للمعلّ 
 .عرض مهارات اإلدارة الصفية  فضاًل عن, اإلستراتيجية

, الذين لديهم خبرة في العملية التعليمية متمسكون بالطريقة التقليدية والسيمامين بعض المعلّ 4-  
تعرض أمامهم تجارب حية  وهؤالء يمكن أنْ , موعدم الرغبة في التخلي عن هذا النوع من التعلّ 

قناعهم بإجراء البحوث التجريبية ومحاولة عرض , م وبيان الفرق بين التعليمينعن هذا التعلّ  وا 
 (.002: 7102, بيرجمان وآرون)نتائج هذه البحوث عليهم وحثهم على قبول التجربة والتطبيق

لنت عند كل ي مثل هذه الحاالت ال يلزم توفر اعدم توفر شبكة االنترنيت لجميع الطالب ف 5-
م المادة أو ن يحصلوا على الدروس المسجلة مباشرة من حاسوب معلً حيث يمكن أ, طالب

الشبكات المتاحة في أي جهاز آخر من أجهزة الطالب أو عن طريق التواصل مع األقران في 
-020: 7102, الكحيلي)على شكل مجموعات صغيرة ضمن المنطقة الواحدة نفسها المنطقة
027.) 
طالب عصرنا هذا أصبح لديهم هوس  ن  إ: ض الطالبة عند بععدم توفر األجهزة الحديث 6 -

حول اقتناء وسائل االتصال الحديثة مثل الهواتف النقالة والذكية واألجهزة اللوحية وغيرها من 
ويأتي ذلك نتيجة التنافس بين , م يمتلك احد هذه األجهزةيكاد يكون كل متعلّ و األجهزة الحديثة 

مين عن وفي حالة عجز المتعلّ , اعد في تدني أسعارهامما س, الشركات المصنعة لهذه األجهزة
طريقة مناسبة لتوفيرها لهم سواء عن طريق المؤسسة ذه األجهزة فيمكن إيجاد أسلوب أو امتالك ه

 22, الكرد)يميمية أو غيرها من المؤسسات المهنية المهتمة في مجال التعلّ التربوية والتعلً 
:2017.) 

المتابعة واالستماع للدروس المرسلة إليهم خارج الصف  انشغال الطالب وتكاسلهم عن 7 -
 .الدراسي
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تكاسلهم عن من المشاكل التي تظهر في هذه اإلستراتيجية هو عزوف بعض الطالب و       
وفي هذه الحالة فإنهم ال يستطيعون , المرسل إليهم خارج الصف الدراسيمتابعة الدرس المقرر 

عالج مثل هذه الحاالت هو يمكن  ن  وأ, داخل الصف الدراسينشطة المشاركة في التدريبات واأل
م داخل يخصص لهم بعض الدرجات حول كل نشاط أو تدريب أو تطبيق يقوم به المتعلّ  أنْ 

الصف وهذا التدريب أو النشاط سوف يعكس مدى تقدمه واجتهاده في دراسة الموضوع المقرر 
 (. 21-48:  2016, أبانمي( ) 176 -113:  2015, حسن)والمرسل إليه

لنت وية التعليمية الجيدة على شبكات اأما بالنسبة لكيفية الحصول على المقاطع الفيدي    
نتاج المحاضرات الالزمة لهذا النوع من التعلّ  فإن مؤسسة خان , موالصعوبة في تسجيل وا 

وز األكثر من يم تحتوي على مقاطع فيديوية تعليمية ومجانية تتجااألكاديمية والرائدة في التعلّ 
تم ترجمة العديد منها إلى لغات  إذ, وفي كافة التخصصات العلمية واإلنسانية, مقطع( 2000)

دعونا نستخدم مقاطع "دقيقة ( 20)مدتهإذ ُشوهد في مقطع مشهور له , هااحدمتعددة والعربية إ
مقاطع الفيديو لها أثرها الكبير والقوي في العملية  وهذا يعني أن  , "يمالفيديو إلصالح التعلّ 

مين يم أشاد بدورها وبضرورة أن يقوم المعلّ ومن ضمن توصياته بهدف إصالح التعلّ , التعليمية
وحل , مشاهدتها في بيوتهمبعكس الصفوف التقليدية وتزويد الطالب بهذه المقاطع لكي تتاح لهم 

 ,Bolliger ,Supankorn & Boggs)قت الصف الدراسيوالتدريبات واألنشطة في و , التمرينات
2010:719.) 

, م المنعكس هو إستراتيجية حديثة التطبيق على مستوى الدول العربيةالتعلّ  ويرى الباحث أن       
وهي كغيرها من اإلستراتيجيات التعليمية أو البيئات وأنماط ( حسب علم الباحث)والسيما العراق

ال يمكن أن يعمل لها دعاية  إذ, مين أو المؤسسات التعليميةخيارًا بيد المعلّ م المختلفة تبقى التعلّ 
ستراتيجياته  ن  أل, أو يروج لها على أساس أنها األفضل من غيرها في هذا المجال أنماط التعلم وا 

وباإلمكان اختيار اإلستراتيجية التي تناسب , تحتوي على بيئات وأساليب تعليمية مختلفة ومتعددة
وال يمكن االعتماد على إستراتيجية واحدة لتناسب عمليات التعلم , التعلم الذي نسعى لتحقيقهنوع 
ُتؤخذ النقاط الواردة في هذه الفقرة بنظر  وفي حالة اعتماد هذه اإلستراتيجية فالبد أنْ  ,جميعاً 

تمثل في مين يالتحدي الذي يواجه المعلّ  ن  إل,وضمان نجاحها ,االعتبار لكي تحقق الغاية منها
بعض المعلمين  ن  إذ إ, وتصميمها الوقت والجهد اإلضافي لعمل المقررات الدراسية وتحضيرها

وبعض األحيان مكلفين في أماكن أخرى أو لديهم أعباء , مكلفين بتدريس أكثر من مقرر
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ية من الدراسات التي تبنت هذه اإلستراتيج اً عدد تُ ه في بحثنا هذا أكدّ إال أن  , ومشاغل إضافية
-23)ودراسة الكرد (12:2015-13)ودراسة الزهراني (44-47: 2015)ومنها دراسة الكحيلي

المنعكس هو جمع بين خبرة م إذ توصلت إلى أن استخدام إستراتيجية التعلّ  .(22:2017
الخبرة )مع والبصر وبين الممارسة العمليةمن خالل إتقانه لحواس الس( م السابقالتعلّ )مالمتعلّ 

م النوعي من اجل التعلّ , (التوازن المطلوب)وبذلك يتحقق, داخل الصف الدراسي (اإلجرائية
إضافة إلى ذلك فإننا نرى أن هذه اإلستراتيجية تمثل , م ذو المعنى المقصودالمتميز والتعلّ 

شغال الطالب بما هو انفع ومفيد من توفر التقنيات, للوقت واستغالالً  استثماراً  شغال أوقاتهم , وا  وا 
, بدال من ضياع أوقاتهم وجهودهم بأشياء ليست لها عالقة بمقرراتهم الدراسية, يمل التعلّ في مجا

لى أقراص مدمجة أو مقاطع م المطلوب في تحضير دروسه وتسجيلها عجهد المعلّ  ذلك أن  ك
أما السنوات , خالل السنة الدراسية األولى من تطبيق هذه اإلستراتيجية تحديًا صعباً  كوني, فيديو
التي تم إعدادها وتحضيرها في  نفسها ادمة فيمكن استخدام واستغالل األنشطة والتسجيالتالق

 .  م المنعكسالسنة األولى من تطبيق التعلّ 
 مهارات الترابط الرياضي: المحور الثاني

في مجال الترابط بين  السيما, أهمية كبيرة في تقدم الرياضيات لمهارات الترابط الرياضي       
وهذا االتصال والترابط أدى , فروعها المختلفة واتصالها الوثيق بالعلوم الطبيعية والحياة اليومية

ولهذا ظهرت , إلى فهم الرياضيات وتطبيقاتها بشكل أوسع في دراسة العلوم األخرى المختلفة
اضيات مهارات تدريس الريجهود كبيرة متميزة في جميع المؤسسات التربوية حول العالم لربط 

إلى أن  (Leikin and Levav,2007)ويشير  ,(2011:191 ,الحسني)بالعلوم المختلفة 
, الترابط الرياضي يمثل شبكة متداخلة من البناء الفكري الذي تُبنى فيه األفكار بعضها مع بعض

جموعة رة عن مويجب أن ال تكون هذه الترابطات عبا, من خالل ربطها بعالقات وقوانين رياضية
 (.Leikin and Levav,2007:350)بعض من مهارات منفصلة بعضها عن

ومن منطلق أن الرياضيات هي شبكة من البناء الفكري المحكم إذ تبنى فيها األفكار على 
فإن القدرة على رؤية عالقات تربط بين األفكار  ,وترتبط بينها بقواعد وقوانّين ,بعضها البعض

 وهو ما يحتم عند تعليم الرياضيات, أهم عنصر من عناصر التفكير الرياضي والمفاهيم الرياضية
 (.22: 1994,جرادات )أن يأخذ بنظر االعتبار البنية المنطقية لها هاموتعلّ 
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إذ , من العالقات التي يتم نسجها في مقرر واحد أو منهج واحد الرياضيات منظومةً  إذ ُتعد    
غير المعلومات المتفرقة  تشير في ذلك إلى أن  و , بنائيةتعتمد في تكوينها على النظرية ال

المعرفة الحقيقية  ن  إل, يمة واضحة في تكوينهم المعرفيمترابطة بمعلومات المتعلمين ليس لها قال
, ببنائها وتركيبها في بنيتهم العقلية وبشكل ذاتي هي تلك التي يعتمدها المتعلمون ويقومون, لديهم

إذ أشارت (. 2003 :63 , عبيد وعفانة)لسابقة المخزونة في ذاكرتهم وتعتمد على معرفتهم ا
, مناهج الرياضيات أن   إلى (NCTM,1989)وثيقة المعايير المدرسية في الواليات األمريكية 

والتي من خاللها نكسب الطالب قدرات النظرة إلى , يجب أن تضمن تحقيق الترابطات الرياضية
ن اكتشاف المشكالت التي تظهر فيها واستخدام النماذج البيانية الرياضيات بأنها كل متكامل و  ا 

وتوظيف األفكار الرياضية لتوسيع فهم الطالب لألفكار الرياضية , الرياضية لوصف نواتجها
توظيف واستعمال التفكير الرياضي والنماذج والمفاهيم الرياضية لحل ما  فضاًل عن, األخرى

, والفن, مثل االقتصاد وعلم النفس, واد الدراسية األخرىيظهر من مشكالت أو صعوبات في الم
) وتقدير الدور الكبير الذي تلعبه الرياضيات في ثقافة المجتمع, والعلوم والمواد الدراسية األخرى

 (.  80:  2012, فدعم
ن خالل وفقًا للنظرية البنائية فإن المعلومات تبنى في الدماغ م"هأن  ( 2009) ويرى المولى    

ولكنها تبنى بفاعلية بواسطة المواضيع , ال يتم تسلمها بشكل مباشر فالمعلومات, شبكة مترابطة
بعض بطرائق مختلفة وكذلك مع المواد األخرى فالمواد الرياضية ترتبط بعضها ب, ترابطةالم

 (.133:  2009,المولى)وبالمشكالت الحياتية اليومية
إي الترابط والتتابع , إلى أن الرياضيات تهتم بدراسة األنماط, (2010)وأشار أبو زينة     

لمواقف محسوسة مادية أو  اتذجأنمو والتسلسل في األعداد والرموز واألشكال وهي توفر لنا 
 (.18 2010: ,أبو زينه)وهي بذلك تمثل جزءًا من المحيط البيئي والمادي الذي نعيشه, حياتية
ضمن المزيد من الجهود المبذولة لزيادة عدد االرتباطات في المخيلة يم الرياضيات يتتعلّ  ن  إ    

ما لم يشعر , مها بشكل مناسب وجيدالطالب لن يتعلّ  ن  وا  , ًا للرياضياتالعقلية للمتعلم كونها منتج
, إذ يفترض أن يكون تدريسها في سياقات مترابطة وواقعية, م هذه المادةبوجود حاجة واقعية لتعلّ 

طالب بإشكال وصور مختلفة كأن تكون قصة أو شعرًا أو مشكلة حياتية معينة من وأن تظهر لل
بحيث يالحظ الطالب التطبيق , ويمكن نمذجة المسائل الرياضية من خالل نماذج هادفة, الواقع

المشكالت ستخدام معلوماتِه الرياضية في حل ومن ضمن ذلك ا, العملي للرياضيات بعينهِ 
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في الفيزياء واالقتصاد والعلوم والكيمياء , ومعالجتها العلمية األخرى الحقيقية في االختصاصات
 (.2005: 112, سالمة)والتاريخ وغيرها من العلوم

يير الترابطات الرياضية تمثل المعيار الرابع من المعا أن  إلى (2009),واشار المولى        
يكون الطلبة  أن  "جاَء فيها  والتي, (NCTM,2000)التي أصدرتهاالخاصة بالرياضيات المدرسية 

المفاهيم الرياضية  كليربطوا  وأنْ , قادرين على ربط فهمهم للمفاهيم الرياضية بمعرفتهم لإلجراء
وأن يوظفوا الرياضيات في العلوم األخرى وفي حياتهم , واإلجراءات بعضها مع البعض اآلخر

 ,(130:  2009,المولى" )اليومية من خالل أسئلة عملية
من ضمن أساليب الترابط في تنظيم محتوى مناهج الرياضيات هو أن ال نكتفي فقط و     

بل يجب أن ُينظر إلى تتابع وتسلسل عرض , باالنتباه في االستمرار بعرض المادة العلمية
بحيث تُبنى وتنظم , وهذا يعني إحكام الربط بين الموضوعات والفقرات, موضوعاتها وترابطها

فال ُينظر إليها على , بعضعلى  في حدود المتسلسلة التي تُبنى بعضهاكما , البعض مع بعضها
يكون  المادة التعليمية يجب أنْ  ن  إذ إ, ي موضوعات مختلفة هنا وهناكأنها متناثرة أو مبعثرة ف

تخطيطها عبارة عن سلسلة من الخبرات التي تنمو من خالل الخبرات المتعلمة سابقًا بالنسبة 
الب عندما ينظر الطو , (27: 7101,أبو زينة)تؤدي إلى خبرات تعليمية الحقة ومن َثم  , للمتعلم

 بوصفهاسوف يقلل من نظرتهم الى الرياضيات  ،ومتكامالً  اً مترابط كالً  بوصفهاالى الرياضيات 
 البناء الرياضي مما يزيد من قدرتهم على رؤية مجموعة منفصلة ومنعزلة من المفاهيم والمهارات

 ذاإ ,من القوانين متكاملةً  الرياضيات مجموعةً  يجدونتبدو مختلفة، وسوف  أخرىفي مواقف 
في كتب  مركزياً  إعداداً  ُأعد  قد  يكون أنْ ارتبطت المفاهيم باإلجراءات، وهذا االرتباط يجب 

 .(22: 7112انه، أبو زينة وعب)الرياضيات المدرسية
ن        هذا الترابط في موضوعاتها سوف يجعلها تتقيد بهذه السلسلة المتتابعة بحيث ال يمكن  وا 
 هذه المادة الدراسية يجب أنْ  ن  وا  ,  إذا ُعرضت متطلباتها سابقاً ُتعرض للطالب موضوعات إال أنْ 

تنظم المادة التعليمية في  إذ يمكن أنْ , بعضمع  تشتمل على مادة وثيقة الربط والصلة بعضها
بما يحقق التكامل والترابط في عملية تنظيم , حدات أو فصول شاملة مترابطة لكل الجوانبو 

ويجب أن تكون هذه الوحدات مخطط لها بحيث تؤدي , المنهج وموضوعات وحدة المادة الدراسية
إدراك العالقات المتبادلة والمتداخلة بين  من مما يمّكن الطالب, إلى إنشاء وحدات أخرى

وهذا التكامل والترابط يساعد الطالب على إدراك العالقات المتداخلة بين , ادة كلهاموضوعات الم
وبينها وبين المواد , موضوعات أو أجزاء المادة الدراسية الواحدة أو الوحدة الدراسية الواحدة
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وتؤكد شمول اتساع , مما يؤدي إلى توسيع محيط المادة الدراسية بدرجة شاملة, والوحدات األخرى
 (.63: 2010,أبو زينة)ومبادئه رة مفاهيم وتطبيق منهج الرياضياتدائ
إنما , أنه إذا لم يحدث هذا لن يكون هناك معنى للرياضيات, (2011)ويرى مصطفى      

 اً المعنى فقط لتلك الفئة الموهوبة من الطلبة الذين يعشقون الرياضيات على إنها تحمل تحدي
وهذا , مينلبة قليلة مقارنة مع األعداد الهائلة من المتعلّ وهذه الفئة من الط, للذهن ولتنشيطه

وهذه السياقات الحياتية الواقعية , يم الرياضيات بشكل يتناسب مع الحياةيفرض علينا أن نقوم بتعلّ 
م بكل واقعية وتعطيهم الدافع للتعلّ , هي التي تساعد الطالب على تعلم الموضوعات الرياضية

يم المواضيع وبين المعارف بالصورة التكاملية الفصل بين تعلّ  وشمولية وجهد من خالل عدم
وهذا يؤدي إلى تعلم اللغة والجغرافيا والكيمياء والفيزياء وبقية العلوم األخرى التي تدخل , الشاملة

ذا ما نَظرنا إلى الموضوع نظرة بيولوجيه سوف نجد أن هناك وقتًا , في عملياتها الرياضيات وا 
لكي تتم عملية , كاللغة والرياضيات وبقية العلوم األخرى, هذه األنواع من المعارفكافيًا ومناسبًا ل

وهذا يحتم عينا أن نصل بالطالب إلى خبرات غنية في الوقت المبكر , الترابط داخل الدماغ
والمناسب منذ الطفولة وبصورة ذات معنى تساعد على فهم بيئته وفهم العالم من حوله واإلحساس 

كلما كان التعلم أكثر , الحالة كلما كانت الترابطات والخبرات الحياتية أكثر وأغنى وفي هذه, به
 2011,مصطفى)قدرة ومعنى على فهمه وتطبيقه ونقله للحياة وبشكل عام وبصورة ممكنه أكثر

:136.) 
بحيث تلبي متطلبات هذا العصر , لذلك فإن وضع المناهج والكتب الحديثة للرياضيات        

إذ يمكن إعادة النظر في كل مقررات , الطالب هو مسؤولية المؤسسات التربويةوحاجات 
وذلك من خالل حذف ما لم يمكن إنزاله , الرياضيات في المراحل االبتدائية والثانوية والجامعية

دخال الموضوعات األكثر واقعية وحيوية وفائدة, وربطه إلى مراحل دراسية سابقة  وا 
 (.    25: 2010,أبوزينة)

هي عملية رياضية تتضمن إدراك "الترابطات الرياضية  ن  فضاًل عن ذلك يمكن القول إ    
ذلك على مستوى الموضوعات  كانَ أالطالب للعالقات بين مكونات المادة الدراسية الواحدة سواء 

 (.26: 2007,عبيدة)"ق هذه الترابطات في مجال الحياةوكذلك تطبي, على مستوى مجاالتها أم
ى يتم تطبيق الرياضيات في الحياة البد أن يقترن ذلك بربطها في الرياضيات المدرسية وحت   

 .وفيها يصبح ما يتعلمه الطالب من دراسة هذه المادة له قيمه وله معنى
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 أنواع الترابطات-
 :أنواعا للترابطات الرياضية وهي"هناك  أن  , (2009,المولى)ذكرَ  

 .الرياضيةالترابط بين المفاهيم  1-
 .الترابط بين المفاهيم الرياضية واإلجراءات 2-
 .الترابط بين مواضيع الرياضيات نفسها 3-
 .الترابط بين الرياضيات والمواد األخرى 4-
الترابط بين الرياضيات التي يدرسها الطالب داخل الصف والمشكالت التي تواجههم خارج  5-

 (.2009: 133, المولى" )الصف المدرسي في حياتهم اليومية
 :علىالترابطات الرياضية تنقسم  أن  ( 2006, السعيد)ويرى    
وهي تمثل قدرة الطالب على ربط المفاهيم الرياضية بعضها مع بعض : الترابطات البنائية 1-

 .وللمجال الواحد
وهي قدرة الطالب على ربط المفاهيم واالفكار لمحتوى رياضي معين مع : الترابطات البينية 2-

 . مفاهيم وافكار محتوى رياضي آخر مثال على ذلك ربط الهندسة بالجبر
وتتمثل في قدرة الطالب على ربط المواقف أو المشكالت التي يتعرض : الترابطات التكاملية 3-

لها الطالب في عالقته بالمعرفة الرياضية السابقة والمعرفة التي اكتسبها من المواد الدراسية 
وهذا يعني تطبيق الرياضيات , مالحظة مايحيط به من معلومات عامةأو من خالل , االخرى

وان يتعامل  مع المشكالت التي تواجهه بكفاءة , فيما حول الطالب في حياته اليومية
 (.2006: 7, السعيد)عالية
وقد أكدت الوثيقة التي أصدرها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات األمريكية    
(NCTM,2000) ,  اآلتية ة تتضمن األنواع الثالثة الرئيسةالترابطات الرياضي أن: 

 (Connections in Mathematics)الترابط داخل الرياضيات نفسها: أولا 
وبقية , االتجاه الحديث في تدريس الرياضيات يدعو إلى توحيد موضوعات الفرع الواحد     

ذلك  فضاًل عن, متسلسل بين وحداتها الدراسيةالفروع المختلفة من خالل تكوين ارتباط متناسق و 
في توحيد أفرع  وهذا الجهد المبذول, يجب أن يكون هناك ارتباط فكري بين فقراتها وتتابعاتها

, من فراغ إنما كانت هناك جهود كبيرة قام بها علماء الرياضيات الرياضيات لم يأتِ 
كنتور ) أما, ة التحليلية بكل تفرعاتهاوأظهر لنا الهندس, وحد بين الشكل والعدد, (ديكارت)فإن
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التي تتعلق بالمفاهيم العامة مثل النظام  ةفقد قاما بتوحيد الموضوعات الرياضية الرئيس( وديكدن
كثيرة ساعدت في بناء  تصيالاضي وغيرهم الكثير ممن أضافوا تفالعددي والتركيب الري

 (. 304: 2008,الكبيسي)وتقدمها الرياضيات
مناهج الرياضيات ابتداًء من الخامس  أن   إلى( 2003, بدوي)وفي هذا المجال أشار    

يمكن  إذ, االبتدائي إلى الصف الثالث المتوسط يجب أن تعمل على تحقيق الترابط الرياضي
 : مين أن يقوموا باالتيللمتعلّ 
 . وعاتهافي موض اً ومتناسق ومتسلسالً  متكامالً  كالً  بوصفهاالنظر إلى الرياضيات  1-
أو غيرها من النماذج , وصف واستكشاف المشكالت والنواتج باستخدام النماذج الرياضية 2-

 . البيانية أو العددية أو النماذج الحسية أو الجبرية أو األلفاظ والتمثيل
توسيع فهم الطالب لألفكار الرياضية من أجل توظيفها في فهمهم ألفكار الرياضيات  3-

 . األخرى
ام النماذج الرياضية والتفكير الرياضي وتوظيفهما في حل المشكالت التي يمكن أن استخد 4-

المواد التجارية واالقتصادية والفن والموسيقى وعلم النفس : تظهر في مواد دراسية أخرى مثل
 .والعلوم العامة األخرى

 - 104: 2003 ,بدوي)تأكيد دور الرياضيات وأثرها في ثقافة المجتمع ومؤسساته التعليمية  5-
103 .) 
بعض التأكيدات التي تتماشى مع الترابطات داخل ( Berlin & White, 1995)وقدم     

تذكر فيها أوجه الطبيعة المترابطة للرياضيات من خالل عدة مسارات , محتوى منهج الرياضيات
 :وأوجه

, البيانات, ذجهالنم)الموضوعات الخاصة بالتماثل أو التشاكل وتتمثل موضوعاتها بمجاالت  1-
وهذه الموضوعات يمكن أن تستخدم لجذب انتباه ( العدد وغيرها, الشكل, المجموعات, التغيير

 .الطالب نحو هذا الترابط الدقيق بين الموضوعات داخل الرياضيات
أحد أوجه الترابط الرياضي هو وجود " "Mathematics Processes: العمليات الرياضية 2-

التي يمكن أن نصفها باستخدام األسلوب الواضح والسليم في التفكير والتمثيل العمليات الرياضية و 
 .واالستدالل والتطبيق وحل المشكالت
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وفي هذا المجال فإن الروابط تتضمن أفكارا رياضية يمكن أن تتيح " Connectors"الروابط  3-
ضمن أفكارا يمكن أن تت إذ, الفرص للطالب لرؤية الرياضيات بشكل متكامل ومترابط ككل

النسبة وهذه األفكار , التحويل, التمثيل البياني, اإلجراءات, الدالة, رياضية معينه مثل المصفوفة
تتيح للطالب رؤية الرياضيات  نفسه الوقتفي وهي , تظهر عند دراسة الموضوعات الرياضية

 (.Berlin,& White, 1995:4-7)ومتكامالً  اً ومترابط اً ككل متناسق
وقد اتجهت البحوث الرياضية إلى البحث عن حلول رياضية من خالل تحليل طبيعة     

الرياضيات نفسها ومحاولة التوصل إلى إيجاد حلول لمشكالت رياضية أو ما يسمى بالرياضيات 
والتحليل الدالي وغيرها , ولهذا فقد ظهرت أبحاث الجبر المجرد والتبولوجي, من أجل الرياضيات

التي يصعب على الباحثين اإللمام بها لوال وجود هذا الترابط بين عناصر  من الميادين
 (.75:  2001 ,سالمة)المختلفة وفروعها الرياضيات

 :الترابط بين الرياضيات والمواد الدراسية األخرى: ثانياا 
بالبحث عن إيجاد حلول مناسبة لمشكالت عملية  وحديثاً  رجال الرياضيات قديماً  اعتنى     
االقتصاد أو الفيزياء وغيرها من العلوم  أكان ذلك االتصال بالفلك أمسواء , ل بالعلوم األخرىتتص

وسيلة مهمة يمكن أن بوصفها وهذا ما جعل الكثير من الناس ينظر إلى الرياضيات , االخرى
ومن هذا (. المصدر السابق),حياتهم العامةتستخدم لحل بعض المشكالت التي تواجههم في 

الرياضيات تعد من أهم المواد الدراسية التي أمتَد استخدامها  أن  ( 2008, الكبيسي)المنطلق يرى 
إال أنها دخلت في كل الميادين , ال توجد لها عالقة بالرياضيات هنأ ُيعتقدكان , مواد أخرىإلى 

وكذلك , اللغوية من باب التمثيل اللغويها دخلت في ميدان الدراسات أن   إذ, الدراسية المختلفة
من باب القياس والتقويم والتحليل اإلحصائي وأصبحت مادة , العلوم التربوية واالجتماعية

ولكن الحاجة إلى هذه المادة تختلف من , الرياضيات أساسية في كل ميدان من ميادين المعرفة
 (.13: 2008, بيسيالك)حيث الكمية والنوعية من ميدان إلى ميدان معرفي آخر 

أن الرياضيات في عصرنا الحاضر غزت جميع  (2010 ,أبو زينة)وفي هذا المجال يؤكد     
وأي علوم أخرى تظهر ويمكن تسميتها , وعلم األرض, والكيمياء, فروع العلوم األخرى في األحياء

عب دورًا كبيرًا في ولهذا فإننا نجدها اليوم تل, ال بد أن تكون الرياضيات أحد مقوماتها األساسية
واالقتصاد بنظرياته المختلفة نراه يتحول , العلوم االلكترونية والحاسبات وفي نظرية االحتماالت

وهذه , على اتخاذ القرارات لتجارة والصناعة تعتمد بشكل أساسفا", تدريجيًا إلى علم رياضي
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ى الفروع الصيدالنية والطبية وينطبق ذلك عل" بدورها مرتبطة باإلحصاء واالحتمال ارتباطا وثيقًا 
 (.  23:2010,أبو زينة)والعلوم اإلنسانية االجتماعية

على  وصياغتها تلك العلوموم األخرى جاهدين الستخدام ويسعى العاملون في مجال العل     
 واضحاً  يمكن من خاللها تحديد العالقات بين تلك المتغيرات تحديداً , شكل معادالت رياضية

نجعل الرياضيات في  يمكن أنْ  ومن ثم  , عن طريق ربطها بفروع الرياضيات المختلفة وكامالً 
خدمة العلوم واالختصاصات األخرى والتي توجب مراعاة مجموعة من قواعد تدريس الرياضيات 

 :ومنها
علوم مصدر قوة لربط الرياضيات بال عدهاالتركيز على الروابط والعالقات والتي يمكن  1-

بعض الموضوعات التي تتكامل فيها دراسة مقررات الرياضيات والتي تشجع على بحث , األخرى
 .مع دراسة بعض موضوعات ومقررات المناهج األخرى

الصرامة , اليقين, المنطق)مثل , ضرورة التركيز على القيم األخالقية والتربوية للرياضيات 2-
أهمية استخدام الرياضيات كلغة في صياغة  فضاًل عن ,...(االعتماد الشكلي المتبادل, العقلية

 (. 171:  2001,األمين)القوانين والنظريات والتركيبات الخاصة بالعلوم األخرى 
بضرورة أن ( NCTM, 2000)وثيقة معايير الرياضيات المدرسية األمريكية هُ وهذا ما أكدت   

-2000:64)بمجاالت العلوم األخرىوربطها , يكون هناك ترابط بين فروع الرياضيات المختلفة
65 NCTM,  ) ضرورة ربط الرياضيات بمقررات الفنون والطبيعة  إلى( 2005 ,السيد)وأشار

 اً فني اً التي يمكن أن تستند على أسس هندسية تحمل طابعمن خالل عمل المشروعات الطالبية 
 (.2005:354,دالسي)يظهر فيه وبشكل واضح دور الرياضيات بشكل أكثر جاذبية واتزاناً 

 :الترابط الرياضي والحياة اليومية:ثالثاا 
الرياضيات من وجهة نظر الكثير من المختصين والمربين والمهتمين بتدريسها وتعليمها هي    

يرى  إذ ,واستيعابه أداة مهمة يمكن أن تساعد في تنظيم األفكار وفي فهم المحيط الذي نعيش فيه
إلى أن الرياضيات موضوع يساعد المتعلم أو الفرد على فهم بيئته  (M.Kline,1974)الرياضي 

فإنها تنمو وتتطور وتزداد فروعها , وهي بداًل من أن تكون موضوعا مولدا لنفسه, والسيطرة عليها
من خالل احتياجاتنا وخبراتنا ودوافعنا المادية والحسية في الواقع لحل المشكالت التي تواجهنا 

 .24):2010, أبو زينة)منا لهذا الواقع وزيادة إدراكنا وفه
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إلى أن الرياضيات هي دعامة من دعائم الحياة المنظمة في عصرنا , (2001)وأشار األمين    
فإنه لن نستطيع أو نقدر أن نحسم الكثير من , إذ بدون األعداد والدالئل الرياضية, الحاضر

واألجور والتوقيتات والمعدالت  فهناك المناقصات والخصومات, المسائل في حياتنا اليومية
ومن المؤكد ان غياب هذه البيانات الرياضية سوف نواجه الكثير , واألسهم والضرائب واالستهالك

 (.2001:169,األمين)من حاالت التشويش واالرتباك والفوضى
الرياضيات وبكل فروعها لها دورها الكبير في  أن  ( 2005), وفي هذا المجال أكد السعيد    
وحل  وتنظيمها وفي تصريف معيشته, جتمع اليوم ولها أهمية مميزه وكبيرة في حياة الفرد اليوميةم

تحديد فضاًل عن , وتدخل الرياضيات في هذا المجال, الكثير من المشكالت التي تحتاج للحساب
د تراها في تحدي حاجات المجتمع ومالهم وما عليهم من قضايا عباديه أو مالية والتي يمكن أنْ 

الرياضيات علم ال يمكن االستغناء عنه في  وعلى هذا األساس فإن  , الزكاة أو الميراث وغيرها
 (.55 2007:,السعيد)حياة الفرد اليومية

يمكن , معرفة عناصر الرياضيات وفروعها في هذا المجال على أن  ( 2010), ويتفق أبو زينة   
شباع على المستوى الشخصي لألفراد وذلك لحاجتنا الماسة في اتخاذ  أن يكون مصدر قوة وا 

ويمكن أن تساعد في حل , القرارات المناسبة والمتعلقة بأمورنا الحياتية اليومية والمعتادة
بالكثير من التعقيدات والمشكالت  المشكالت التي نواجهها باستمرار في هذا العصر الذي يتميز

فنرى الرياضيات تدخل في المجاالت المهنية ابتداًء من العناية الجسمية والصحية , والمفاجآت
ولجميع الوظائف , وعلى الرغم من أهميتها في حياة األفراد اليومية, وحتى الرسم الهندسي

معرفة واسعة ومميزه في مجال و  عميقاً  إن بعض هذه الوظائف والمهن يستوجب فهماً ف ,والمهن
 (. 25-2010:26, أبو زينة)علم الرياضيات

خدامها من أهم المعرفة الجيدة بالعمليات األساسية للرياضيات والتمكن من مهارة است وُتعدّ    
وضرورتها من اجل حياته  الذي يشعر بأهمية تعلم الرياضياتالمتطلبات الرئيسة للفرد العادي 

لحجوم ربع ومعرفة اة العمليات والمهارات المتنوعة فيها كالعمليات األمعرف ن  اليومية وأ
الرياضيات  ن  كبيرة في حياة األفراد اليومية إلوالمساحات والمقادير واألبعاد وغيرها ذات أهمية 

 (.164-165: 2001,األمين)مالزمة للظاهرة الطبيعية بعمق
البد من مالحظة , لحياة اليومية العامة للناسولمعرفة مدى الفائدة العملية للرياضيات في ا    

 فمثاًل المهندس المدني عند, أصحاب الوظائف المختلفة عن مدى أهميتها وفائدتها بالنسبة لهم
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أن يقوم بتوزيع األحمال على أعمدة هذا الجسر  البدّ , تصميمه لجسر مكون من الخرسانة
وكل ذلك البد أْن , تلة الخرسانيةحجم الك حسابفضاًل عن , مستخدما القواعد والنماذج الرياضية

وكما أكد المهندس المدني مدى الفائدة , الدقيقة لهذا العمل تصيالضيات في كل التفدخل الريات
العملية للرياضيات في عمله فإن قائد الطائرة سوف يخبرنا عن اعتماده على الكثير من القواعد 

إضافة , ة األجسام تحت تأثير قوة الجذب األرضييستخدمها لمعرفة حرك الرياضية التي يمكن أنْ 
تجعل الرياضيات تبرر  ومن الدالئل التي يمكن أنْ , إلى حركة تيارات الهواء وغيرها الكثير

 :صلتها القوية بحياة الناس اليومية هي
ضرورة االهتمام بالرياضيات المدرسية كونها حلقة الوصل بين الرياضيات كعلم وبين  1-

 .الحياة الرياضيات في
زيادة التأكيد وبشكل مستمر على دراسة الرياضيات ومعرفة المسارات األساسية لها هي  2-

 .وتنميتها المدخل المناسب إلشباع القدرة الرياضية في حل المشكالت الحياتية
امتالكهم معرفة رياضية أساسية في و , تطلب نجاح األفراد فيهاالتعدد في المواقف الرياضية ي 3-

ن تنمية الرياضيات لهذه األنوا, التطبيق العملي لها ساعد األفراد ع المتعددة من التفكير سوف توا 
 (.   2007:54 ,السعيد)اقف الحياتية وكيفية التعامل معهاعلى فهم المو 

 :أهمية الترابط الرياضي في تعليم وتعلم مادة الرياضيات -
من تدريس الرياضيات  إن الغاية :تعلملتقصي الفهم لل أساسالترابط الرياضي عنصر  1- 

في فهم تعلم الخبرات  دليالً  ُتعدّ والترابطات , فهم المتعلم مداركوتعليمها هو محاولة تطوير 
 ومحاولة فهم المتعلم لنفسه واآلخرين من خالل ربط المعرفة الرياضية, واألفكار الرياضية

 .نمذجتهاحل المواقف الرياضية من خالل لكي نصل إلى , وتنظيمها
الترابط هو مجموعة من األفكار : الترابط الرياضي وسيلة إليجاد الروابط بين المفاهيم 2 -

والتعبير عنها من خالل تصور العالقات , المتعددة الوجوه إلظهار العالقات الرياضية والمبادئ
 ,وآخرون الصعيدي)وهي ليست كيان مفرد للتعبير عن الشيء , بين األفكار الرياضية والمفاهيم

2012:16.)  
 من بين أهداف الترابط الرياضي هو حث الطالب: الترابط الرياضي أداة لحل المشكالت 3-

فالطالب الذين لديهم القدرة على , على استخدام هذا الترابط في حل المشكالت وتشجيعهم
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ف تكون لديهم سو , التطبيق والترجمة بين التمثيالت المختلفة لنفس الموقف بالنسبة لمشكلة معينة
للتناغم وكبيرا ً  عميقاً  مجموعة من األدوات واألفكار المرنة والقوية في حل المشكالت وتقديراً 

 (.43: 2006, بيومي)واالنسجام في مادة الرياضيات 
نما عملية لبناء األفكار الرياضية الترابط الرياضي ليس 4- أشارت وثيقة المجلس  إذ, طريقة وا 

الترابطات الرياضية ليست نظرية  أن   إلى( NCTM, 2000)القومي لمعلمي الواليات األمريكية 
فضاًل عن أن  , إنما عملية ووسيلة مهمة لبناء األفكار الرياضية, للتعلم أو طريقة معينة

تعمل على زيادة  لذلك فهي, استخدامها سوف يدعم ويساعد أفكار الطالب بطريقة وأسلوب منظم
وهي أيضا تساعد على تبسيط , نمو قدرة الطالب على الفهم وحل المشكالت التي تواجههم

 (.NCTM, 2000:279)تركيب النماذج وبنائها لتعلم المعرفة الرياضية 

 سابقهدراسات : اا ثاني
للبحث للحصول على دراسات سابقة مماثلة على الرغم من قيام الباحث بمحاوالت عديدة     

م المنعكس في اي الحصول على دراسة تبحث في أثر استخدام استراتيجية التعلّ , الحالي
تقسيم  إرتأىلذا , فإنه لم يحصل على اي دراسة مماثلة لهذا البحث ,التحصيل والترابط الرياضي

ومحور مهارات , م المنعكسمحور استراتيجية التعلّ )محورين هما علىمحور دراسات سابقه 
 :وكاآلتي, (ط الرياضيالتراب
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 م المنعكسالتعل   استراتيجية دراسات سابقة تناولت: أول
 :كاآلتيم المنعكس و استراتيجية التعلّ  الدراسات السابقة التي تناولت( 7)ولديتضمن الج    

 (2)جدول 
 م المنعكسالدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية التعل  

اسم الباحث  ت
 والسنه والبلد

المستوى  هدف الدراسة
العلمي لعينة 

 البحث

منهج 
 الدراسة

نوع العينه وحجمها 
 وعددها

 نتائج الدراسة          الوسائل اإلحصائية ادوات الدراسة

 
 
 
1 
 
 

 

Jeremy   
Strayar,    
   2007, 

 امريكا

أثر فاعلية الفصول 
المنعكسة في التعل يم وهي 

دراسة مقارنة التعلم النشط 
في الصفوف التقليدية والتعل م 

النشط في الصفوف 
 المنعكسة

طالب قسم 
الرياضيات 

مساق )
التفاضل 
في ( والتكامل

 جامعة اوهايو

طالب  50 تجريبي
 23التجريبية 
 27الضابطة 

استخدم الباحث 
اسلوب جمع البيانات 

عن طريق 
المالحظات الميدانية 

واسلوب المقابالت 
الشخصية وكذلك 

مجموعات التركيز 
 الطالبية

-t)الختبار التائي
test ) لعينتين

 مستقلتين

استطاع الطالب الذين درسوا على _
لحتفاظ وفق التعل م المنعكس الفهم وا

 بالمفاهيم الرياضية اكثر من غيرهم 
لقد وجد طالب المجموعة التجريبية _

وقتاا اضافياا داخل الصف الدراسي 
للتفاعل والمشاركة النشطة فيما بينهم 

 وبين المعلم

 
 
 
2 

Saunders, 
 امريكا ,2014

 

أثر التعل م المنعكس في 
تحصيل الطالب ومهارات 
التفكير الناقد في رياضيات 

 المرحلة الثانوية

الصف الخامس 
 العدادي

 30الضابطة تجريبي
 28التجريبية 

 طالب وطالبه58

إختبار لقياس 
التحصيل ومهارات 

 التفكير

استخدم الباحث نوعين 
مختلفين من الختبار 

( t-test)التائي
لعينتين مستقلتين 

إليجاد نتيجة التحصيل 
 ومهارات التفكير الناقد

اظهرت النتائج عدم وجود فروق فردية 
ذات دللة احصائية بين متوسط 
درجات طالب المجموعة التجريبية 
والضابطة في الختبار البعدي للتفكير 

ورغم ذلك اوصى الباحث . الناقد
باستخدام التعلم المنعكس لفائدته في 
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 التدريس وفي تطبيقات الحاسوب
 

 
 
3 

Kim,Park, 
and    Joo, 

كوريا  2014
 الجنوبية

التقصي عن اثر استراتيجية 
التعل م المنعكس المستند على 
التعلم الذكي وعلى التحصيل 
الدراسي والتعلم الذاتي 
والتعلم التعاوني والقدرة على 

 استخدام المعلومات

الصف السادس 
 العدادي

طالب قسمت  112 تجريبي
العينة الى ثالث 

 مجموعات
 27التعلم الذكي

 طالب
التعلم المنعكس 

 طالب 28
تكنولوجيا 

المعلومات 
 47والتصالت

 طالب

استخدم الباحثون في 
هذه الدراسة ثالثة 

اختبارات لقياس 
التعلم الذاتي منها 

كروسكال ويلز )اختبار
بسبب ( الالمعلمي

صغر العينة والتوزيع 
, غير الطبيعي لها

 واستبانة التعلم الذاتي

تحليل التباين 
    المصاحب 
)ANOVA( 

 

وجود فروق ذات دللة احصائية بين 
المجموعات الثالث في التحصيل 

الدراسي بين التعليم المنعكس واساليب 
التعلم العادية ولصالح المجموعة 

 التجريبية 
التعلم المنعكس القائم على التعلم  -

الذكي يمتاز بالقدرة العالية على التعلم 
الموجه ذاتياا من التعلم بالطريقة 

 دية العا
التعلم التعاوني المستند الى التعلم _ 

المنعكس اكثر دللة احصائية 
 بالمقارنة مع المجموعات الخرى

 
 
 
 
 
4 

آل معيدي 
2014 

 السعودية

فاعلية استخدام التعلم 
المدمج بالفصول المقلوبة 
في تنمية التفكير الرياضي 
لطالب الصف الخامس 

 البتدائي

الخامس 
 البتدائي

شبه 
 تجريبي

طالب تجريبية  82
 طالب27اولى 

تجريبية ثانية 
 طالب27

 28ضابطة 

اختبار مهارات 
 التفكير الرياضي

 الختبار التائي 
(t-test ) 
 

وجود فروق ذات دللة احصائية _
لصالح الفصول المقلوبة المجموعة 

التجريبية مقارنة مع المجموعة 
الضابطة في تنمية مهارات التفكير 

جات مهارتي الرياضي ككل وفي در 
 الستنتاج والتصميم 

عدم وجود فروق ذات دللة _
احصائية في مفردات مهارات الستقراء 

 والتعبير بالرموز وادراك العالقات
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5 
 
 
 
 
 

 2014الذويبخ 
 السعودية

معرفة تأثير استخدام 
استراتيجية الصف المقلوب 

على مهارة التعلم الذاتي في 
 2تدريس مقرر حاسب

الثاني الثانوي  لطالبات
 العلمي

تناقش جميع  طالبه 30  الخامس العلمي
الطالبات على موقع 

Edmodo _ يليه
 اختبار الكتروني 

تطبيق استبيان _
 قبلي 

تطبيق استبيان _
 بعدي

تطبيق استبيان _ 
 بعدي 

تحليل التباين 
 ANOVAالمتعدد
 مادلة الفا كرونباخ

(Cronbach,s 
Alpha), 

 
 
 
 

 

 نمو زيادة عناظهرت نتائج الدراسة _
 مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات 

اظهر الستبيان ان مفهوم الصف _
المقلوب ساهم بمراعاة الفروق الفردية 

 وتعلم الطالبات وفقاا لمكانياتهن 
ساهم بجذبهن واستمتاعهن بالتعلم _

 على وفق هذه الستراتيجية 
هذه  تاييد معظم الطالبات لستخدام_

 الستراتيجية في التعليم

 
 
 
 
 
 
6 

 2015الزهراني 
 السعودية

الكشف عن فاعلية 
استراتيجية الصف المقلوب 
في تنمية مستوى التحصيل 

المعرفي لمقرر التعل يم 
 ETEC-331اللكتروني 

 لدى طالب كلية التربية

طالب كلية 
 التربية

شبه 
 تجريبي

 طالب  62
  29التجريبية 
 33الضابطة 

اختبار المستوى 
 التحصيلي

( t-test)اختبار
 لمجموعتين مستقلتين

ل يوجد اثر لتوظيف استراتيجية _
الصف المقلوب في مستوى تحصيل 

) الطالب عند مستوى التذكر والفهم 
 ( المستويات الدنيا

يوجد اثر لهذه الستراتيجية في _
مستوى تحصيل الطالب عند 

, التطبيق, المستويات المعرفية العليا
 والتقويم, التركيب, التحليل

 
 
7 

السعدون 
2016 

 السعودية

التعرف على أثر استخدام 
الفصول المقلوبة على 

تحصيل الطالبات وعلى 
 رضاهن عن المقرر

طالبات كلية 
 التربية

شبه 
 تجريبي

طالبة  92
 44التجريبية 

 48الضابطة 

اختبارتحصيلي _
 ( قبلي بعدي)
استبانة لقياس _

 المقرر الرضا عن

ادلة الفا كرونباخعم  
(Cronbach,s 

Alpha), 
تحليل التباين 

اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 
ذات دللة احصائية لصالح المجموعة 
التجريبية في متوسط التحصيل وكذلك 

 في مستوى الرضا عن المقرر
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 ANOVAالمتعدد
 
 

8 

 2017الكرد 
 فلسطين

معرفة أثر توظيف الفصل 
تنمية المنعكس على 

مهارات حل المسألة 
الرياضية والتواصل 

الرياضي لدى طالبات 
الصف التاسع الساسي 

 بغزة

التاسع 
 الساسي

طالبة  89 تجريبي
  22التجريبية
 47الضابطة 

اختبار مهارات حل _
 المسألة الرياضية

اختبار مهارات _
 الرياضي

-t)الختبار التائي-
test) 

-Shapiro)اختبار -
Wilk) للعينات التي

 50حجمها اقل من 

اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 
ذات دللة احصائية بين متوسطي 

درجات المجموعة التجريبية 
والضابطة في اختباري حل المسألة 

الرياضية والتواصل الرياضي لصالح 
 التجريبية
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 م المنعكس المؤشرات والدللت المتعلقة بالدراسات السابقة للتعل  
 : دراسةمن حيث المنهج الذي اتبع في ال -
وشبه  اتفقت كل الدراسات السابقة المتعلقة في هذه االستراتيجية على اتباع المنهج التجريبي    

 .التجريبي
 : يمي لعينة الدراسةالمستوى التعل   

مساق )طالب قسم الرياضيات من  ,(امريكا ,Strayar Jeremy (2007,تكونت دراسة     
من معّلمين يحملون اختصاص رياضيات ومعلمين يحملون  في جامعة اوهايو( التفاضل والتكامل
, السعدون)ودراسة, من طالب كلية التربية( السعودية 2015الزهراني )ودراسة ,اختصاص علوم

اما بقية الدراسات ومنها هذا البحث فقد تكونت عينتها من  ,من طالبات كلية التربية( 2016
 .طلبة المرحلتين المتوسطة واالعدادية

 : التي استخدمت في الدراسة لعيناتجنس ا -
تكونت من طالب , (Sanders, 2014)اختلفت الدراسات السابقة من حيث عينتها فدراسة     

 ,Kim, Park and Joo))ودراسة , (Jeremy, Stryayer, 2007)اما دراسة , وطالبات
اما , تكونت كلها من طالب, (2015, الزهراني)ودراسة, (2014, آل معيدي)ودراسة, 2014
تكونت عينتها , (2017, الكرد) ودراسة, (2016, الذويبخ) ودراسة, (2016, السعدون) دراسة 

 . من طالبات 
 : الدوات التي استخدمت في الدراسة -
 ,Sanders)فان دراسة, تباينت االدوات التي استخدمت في قياس اثر التعلم المنعكس     

2014) , 
استخدمت , (2017, الكرد) ودراسة, (2015, الزهراني) ودراسة, (2014, لمعيديآل ا)ودراسة
) ودراسة , (2016, الذويبخ) ودراسة, (Kim, Park and Joo, 2014)اما دراسة, االختبار
 (Jeremy Strayer, 2007)اما دراسة , فقد استخدمت االختبار واالستبانة, (2016, السعدون

 فضاًل عنانات عن طريق المالحظة كذلك اسلوب المقالة فقد استخدم اسلوب جمع البي
 .مجموعات التركيز الطالبية
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 : نتائج هذه الدراسات -
باستثناء دراسة , م المنعكسالتعلّ استخدام فعالية  على ات السابقةاكدت جميع الدراس   

(Saunders, 2014) , وارجعت االسباب التي ادت الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
 : بين المجموعتين التجريبية والضابطة الى عدة امور منها

م المنعكس والتي وهي من اولويات استراتيجية التعلّ , م نفسهعدم تقبل الطالب مسؤولية تعلّ  1-
 . ية التعليميةتسعى ان يكون الطالب هو محور العملّ 

م على انشاء فيديوهات تعلمية شاملة وواضحة تؤدي الغرض المطلوب دم قدرة المعلّ ع 2-
 . منها

م بالطريقة التقليدية وعدم وجود رغبة في ايجاد بدائل لطرائق تدريس حديثة التزام المعلّ  3-
 . تناسب التطورات الحالية

 . مال توجد بيئة صفية مهيئة ومناسبة لهذ النوع من التعلّ  4-
م التشابه والختالف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي في دراسة التعل   اوجه -

 : المنعكس
 ,Saunders)ودراسة , (Jeremy Stryer, 2007)اتفق البحث الحالي مع دراسة  1-

م المنعكس استخدام التعلّ  على, (2017, الكرد)ودراسة , (2016, آل المعيدي)ودراسة , (2014
 .ت واختلف مع بقية الدراسات االخرىدراسة مادة الرياضيال

م المنعكس في التعلّ  أثر على Saunders, 2014))اتفق البحث الحالي مع دراسة  2-
 التحصيل االكاديمي

 ,Saunders)ودراسة (Jeremy Strayar, 2007)دراسةاتفق البحث الحالي مع  -0
استخدام المنهج  على (2017 ,الكرد)ودراسة( Kim,Park, and Joo, 2014)ودراسة (2014

 .التجريبي
 ,Kim Park and Joo)ودراسة , (Saunders, 2014)اتفق البحث الحالي مع دراسة  4-

تطبيقها على طالب وطالبات  في( 2017, الكرد)ودراسة , (2016, الذويبخ)ودراسة , (2014
 . المدارس

 ,Kim Park and Joo)ودراسة , (Saunders, 2014)اتفق البحث الحالي مع دراسة  5-
, (2016, السعدون)ودراسة , (2015, الزهراني)ودراسة , (2014, ديآل المع)ودراسة  ,(2014
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م المنعكس واختلفت مع ثر التعلّ على استخدام االختبار كأداة لقياس أ, (2017, الكرد)ودراسة 
 . بقية الدراسات

 . ابط الرياضيمهارات التر  فيم المنعكس ثر التعلّ انفرد البحث الحالي بدراسة أ 6-
م المنعكس في مادة الرياضيات في العراق على حد علم انفرد البحث الحالي بدراسة التعلّ    7-
 . الباحث
 :جوانب الفادة من هذه الدراسات -  

 :  يمكن اجمال االستفادة من الدراسات السابقة باآلتي
 .م المنعكستحديد أهداف البحث واستراتيجية التعلّ  1- 

 .تحديد مستوى دراسة عينة البحث ونوع الجنس 2-
تحديد وسائل االتصال الحديثة المعتمدة على خدمة االنترنيت والتي يمكن ان تخدم هذا البحث  3-

 .والطريقة المتبعة في إيصال الفيديوات التعليمية إلى الطالب
 .بعة في طريقة التدريساالطالع على الخلفية النظرية لهذه االستراتيجية وتحديد الخطوات المت 4-
 .إعداد االختبار التحصيلي المتعلق بمحتوى المادة الدراسية التي قدمت للطالب 5-
بحث عند تفسيرها في الفصل سوف يعتمد الباحث على نتائجها في المقارنة مع نتائج هذا ال 6-
 .الثالث
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 الترابط الرياضي  مهارات دراسات سابقة حول: ثانيا
 :                           كاآلتيو  مهارات الترابط الرياضيالدراسات السابقة التي تناولت ( 3) ولديتضمن الج       

 (3)جدول                                                                                   
 دراسات سابقة عن مهارات الترابط الرياضي                                                                  

اسم الباحث  ت
 والسنة والبلد

المستوى  هدف الدراسة
العلمي 

 لعينة البحث

مننننننننننهج 
 الدراسه

نوع العينة 
 وحجمها وعددها

الوسائل  ادوات الدراسة
 اإلحصائية

 نتائج الدراسة      

 
 
1 

, الشيخي
2000 
 الردن

معرفة أثر ربط المحتوى الرياضي 
بحياة الطالب الدراسية اليومية وعلى 
 اتجاهاتهم نحو الرياضيات وتحصيلهم

الثالث 
 المتوسط

 69 تجريبي
 طالب

إعداد محتوى  -
 ةرياضي خاص بحيا

 .الطالب اليومية
 أختباران تحصيليان -
استبانة خاصة  -

 باتجاهاتهم
 

تحليل التباين 
    المصاحب 

(ANOVA) 

 ةيوجد أثر لربط محتوى الرياضيات بحيا -
الطالب اليومية على اتجاههم نحو 

 .الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية
ل يوجد أثر لربط محتوى الرياضيات   -

بحياة الطالب اليومية بخصوص تحصيلهم 
 .الدراسي

 
 
 
2 

النقبي 
 والسواعي
2006 
 المارات

الكشف عن معتقدات المعلمين حول 
الربط بين مادتي الرياضيات والعلوم 
وممارستهم للربط بين المادتين داخل 

 الغرف الصفية

معلمون 
اختصاص 
رياضيات 
ومعلمون 

اختصاص 
 علوم

 462 وصفي
 طالب وطالبة

 استبانه-
 ةمقابلة شخصي -
 بطاقة مالحظة -

    تحليل التباين 
(ANOVA ) 

 واختبار توكي

الرياضيات لديهم معتقدات  وامعلم -
ايجابية حول الربط بين الرياضيات 

 .والعلوم
 للربطالعلوم أكثر استخداما  وامعلم  -

بين الرياضيات والعلوم من معلمي 
 .الرياضيات

تبين وجود مجموعة من المعوقات في  -
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 .حالة الربط بين الرياضيات والعلوم
 
3 

 ,الخروصي
2008 

 السعودية

معرفة أثر استخدام استراتيجية تدريس 
معينة تستند إلى التمثيالت والترابطات 

الرياضية على تحصيل الطالب 
 وتفكيرهم الرياضي

الصف 
 العاشر

الرابع )
 (العدادي

 122 تجريبي
 طالبات

 أختبار تحصيلي -
أختبار للتفكير  -

 الرياضي

 الختبار التائي
 (t-test) 

لستراتيجية التدريس المستندة وجود أثر -
للتمثيالت والترابطات الرياضية في أختبار 

التحصيل وأختبار التفكير الرياضي  
 .لصالح المجموعة التجريبية

 
 
4 

فدعم 
،2102 

 العراق
 

أثر تعليم مهارات معالجة المعلومات 
الرياضية في التواصل والترابط 

الرياضي لدى طالب الصف الثالث 
 المتوسط

الثالث 
 المتوسط

 122 تجريبي
 طالبات

اختبار للترابط -
الرياضي بمهاراته 

 الفرعية الثالث
 

 لختبار التائي 
 (t-test  )

لعينتين  
 .مستقلتين

 

يوجد فرق دال إحصائياا بين -
المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية 
التي درست المادة المقررة على وفق 

تعليم مهارات معالجة  ةستراتيجي
المعلومات الرياضية في اختبار مهارات 

 .الترابط الرياضي
 

 
 
 
 
5 

 ,الصعيدي
2012 
 مصر

الكشف عن فاعلية برنامج قائم على 
بعض استراتيجيات ماوراء المعرفة في 
تدريس الرياضيات على تنمية مهارات 

الترابط الرياضي لدى تالميذ المرحلة 
 العدادية

الول 
 العدادي

الول )
 (متوسط

 130 تجريبي
 طالب

اختبار الترابطات  -
الرياضية في الجبر 

 ككل
اختبار الترابطات  - 

الرياضية في الهندسة 
 والقياس ككل

اختبار المهارات  -
( 8)الفرعية والبالغة 

 مهارات
 

 الختبار التائي
 (t-test )

لعينتين  
 .مستقلتين

ومعامل ارتباط 
 بيرسون

اسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق 
ذات دللة احصائية بين متوسطي درجات 

تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ 
المجموعة الضابطة في اختبار الترابطات 
الرياضية ككل والمهارات الفرعية لصالح 
 . المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
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6 

, عبدالمجيد
 مصر 2013

أثر استخدام الترابطات  استقصاء
الرياضية وبعض استراتيجيات 

التدريس البصري على مستوى تجهيز 
المعلومات والتقويم الذاتي لنماط 

 .المعرفة الرياضية

الول 
 العدادي

الول )
 (متوسط

 117 تجريبي
 طالب وطالبة

أختبار لقياس  -
مستويات تجهيز 

 .المعلومات الرياضية
مقياس لتقويم أنماط  -

المعرفةالرياضية 
 .المكتوبة

تحليل التباين 
  ذو       

 التجاه الواحد

أن استخدام الترابطات الرياضية وبعض 
استراتيجيات التدريس البصري قد اسهما 

 :في
تحسين انماط التقويم الذاتي للمعرفة  -

 .الرياضية المكتوبة
كما اشارت النتائج إلى تساوي إثر 

وبعض  استخدام الترابطات الرياضية 
استراتيجيات التدريس البصري على 

مستويات تجهيز المعلومات والتقويم 
الذاتي لنماط المعرفة الرياضية المكتوبة 

 .عند طالب المجموعة التجريبية
 
 
 
 
7 

 
 جاسم
2013 
 العراق

معرفة مستوى مهارات التواصل 
والترابط الرياضي وعالقتها بالتفكير 

 .عالي الرتبة

الخامس 
 العلمي

 115 وصفي
 طالبة

أختبار مهارات  -
 .الترابط الرياضي

 

 الختبار التائي 
(t-test ) لعينة

 واحدة
ومعامل ارتباط 

 بيرسون

أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو دللة 
احصائية بين المتوسط الفرضي والمتوسط 

 الحسابي لدرجات الطالبات في
لصالح  أختبار مهارات الترابط الرياضي  -

 .المتوسط الفرضي
توجد عالقة ارتباطية ذات دللة   -

احصائية بين مهارات الترابط الرياضي 
 .والتفكير عالي الرتبة

 
 

العكيلي،
2015 

 التعرف على فاعلية استخدام
استراتيجيات الذكاءات المتعددة في 

الثاني 
 المتوسط

( 40)التجريبية   تجريبي
 الضابطة, طالبة

     اختبار للترابط   
 الرياضي

الختبار التائي 
(t-test) 

وجود أثر إحصائي بين متوسطي درجات -
المجموعة التجريبية والضابطة لصالح 
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8 

 العراق
 

لدى طالبات الصف  الترابط الرياضي
 .الثاني المتوسط

لعينتين  طالبة ( 40) 
 مستقلتين

المجموعة التجريبية في اختبار الترابط 
 .الرياضي ككل

وجود أثر إحصائي بين متوسطي - 
درجات المجموعة التجريبية والضابطة 
لصالح المجموعة التجريبية في  كل من 

ربط )مهارات الترابط الرياضي الثالث 
مجالت الرياضيات، وربط الرياضيات 

 .)وربط الرياضيات بالحياة بالعلوم األخرى،
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 مؤشرات الدراسات السابقةعن الترابط الرياضي
 :من حيث المنهج الذي اتبع في الدراسة -

( 2000, الشيخي)ودراسة( 2008, الخروصي)هذا البحث مع دراسة كل مناتفق       
, العكيلي)ودراسة( 2013, عبدالمجيد)ودراسة( 2012, الصعيدي)ودراسة( 2012, فدعم)ودراسة
 .اما بقية الدراسات فإنها اختارت المنهج الوصفي, والتي اقتصرت على المنهج التجريبي( 2015

 : يمي لعينة الدراسةالمستوى التعل   -
رياضيات مين يحملون اختصاص من معلّ , (2006, يالنقبي والسواع)تكونت دراسة      

اما بقية الدراسات ومنها هذا البحث فقد تكونت عينتها من , ومعلمين يحملون اختصاص علوم
 .طلبة المرحلتين المتوسطة واالعدادية

 :جنس العينات التي استخدمت في الدراسة -
, (2006, النقبي والسواعي)دراسة بقة من حيث جنس العينة فإن  اختلفت الدراسات السا     

ناث اً ذكور )تضمنت عينتها, (2013, بدالمجيدع)ودراسة , الخروصي)دراسة  اقتصرتبينما , (اً وا 
 فإن   (7102, العكيلي)ودراسة ,(2013, جاسم)دراسةو , (2012, فدعم) و دراسة, (2008
تكونت كلها , (2012, الصعيدي)ودراسة( 2000, الشيخي)اما دراسة, (االناث)على  عينتهما

 .هذا البحث مع هاتين الدراستين اللتين تضمنت عينتها ذكوراً وقد اتفق , (الذكور)من 
 :الدوات التي استخدمت في الدراسة -

, النقبي والسواعي)فإن دراسة, ت الترابط الرياضيتباينت الدراسات السابقة في قياس مهارا     
والمقابالت بطاقة المالحظة واالستبانه ):ث ادوات لقياس هذه المهارات وهيتضمنت ثال, (2006

( 2012, الصعيدي)و( 2008, الخروصي)د اتفق هذا البحث مع دراسة كل منوق, (الشخصية
من حيث استخدامها لالختبار كوسيلة  (7102, العكيلي)و (2013, جاسم)و( 2012, فدعم)و

 تضمنت أدوات دراستها فإن  , (2013, عبدالمجيد)اما دراسة, لقياس مهارات الترابط الرياضي
مقياس لتقويم انماط المعرفة  فضاًل عن, لقياس مستويات تجهيز المعلومات الرياضية اً اختبار 

 .الرياضية
 :نتائج الدراسات السابقة -
 اكدت جميع الدراسات السابقة فعالية مهارات الترابط الرياضي بين فروع الرياضيات نفسها     

طالب ارتباطها بالحياة اليومية لل  عنفضالً , وكذلك بينها وبين المواد الدراسية االخرى, وأهميتها
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ثر لترابط محتوى الرياضيات التي توصلت إلى انه ال يوجد أ( 2000, الشيخي)بأستثناء دراسة
ثر لهذه الترابطات بحياة الطالب ولكن يوجد أ, م الدراسيبحياة الطالب اليومية في تحصيله

اما بالنسبة لهذا البحث , التجريبيةاليومية على اتجاههم نحو الرياضيات ولصالح المجموعة 
م المنعكس خالل فسيتم التعرف على مهارات الترابط الرياضي ومدى تأثرها بإستراتيجية التعلّ 

 .عرض النتائج في الفصل الثالث
اوجه التشابه والختالف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي في دراسة مهارات الترابط  -

 : الرياضي
, الشيخي)حيث ان دراسة, بحسب نوع الدراسة التي اعتمدتها فه الدراسات السابقةتباينت اهدا 1-

هدفت إلى معرفة اثر ربط المحتوى الرياضي بحياة الطالب الدراسية اليومية وعلى ( 2000
هدفت إلى الكشف , (2006, التقبي والسواعدي)اما دراسة, اتجاهاتهم نحو الرياضيات وتحصيلهم

وكذلك ربط هذه , ن من خالل ربطهم بين الرياضيات والعلوم العامة األخرىعن مايعتقده المعلمو 
ن  دراسة , المواد أوالمادتين داخل حجرة الصف الدراسي هدفت إلى معرفة ( 2008, الخروصي)وا 

اثر استخدام استراتيجية تدريس معينة تستند إلى التمثيالت والترابطات الرياضية على تحصيل 
إلى معرفة أثر تعليم مهارات معالجة , (2012, فدعم)وهدفت دراسة, ياضيالطالب وتفكيرهم الر 

بينما , المعلومات الرياضية في التواصل والترابط الرياضي لدى طالب الصف الثالث المتوسط
إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على بعض استراتيجيات , (2012, الصعيدي)هدفت دراسة 

اضيات على تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى تالميذ المرحلة ماوراء المعرفة في تدريس الري
فإنها هدفت إلى استقصاء اثر استخدام الترابطات , (2013, عبدالمجيد)اما دراسة ,االعدادية

الرياضية وبعض استراتيجيات التدريس البصري على مستوى تجهيز المعلومات والتقويم الذاتي 
هدفت إلى معرفة مستوى مهارات , (2013, جاسم)دراسة ن  في حين إ ,النماط المعرفة الرياضية

فإنها , (2015 ,العكيلي)اما دراسة , التواصل والترابط الرياضي وعالقتها بالتفكير عالي الرتبة
استراتيجيات الذكاءات المتعددة في الترابط الرياضي لدى  فاعلية استخدامالتعرف على هدفت إلى 

من ( 2006, التقبي والسواعدي)واتفق البحث الحالي مع دراسة, المتوسططالبات الصف الثاني 
, حيث الكشف عن مايعتقده المعلمون من خالل ربطهم بين الرياضيات والعلوم العامة األخرى

من , (7102,العكيلي)ودراسة , وكذلك ربط هذه المواد أوالمادتين داخل حجرة الصف الدراسي
 .واثرها في الترابط الرياضي تدريس معينةحيث اعتمادها على استراتيجية 
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اتفقت جميع الدراسات على أن  المستوى التعليمي لعينتها هي المرحلتين المتوسط واالعدادية  2-
معلمون اختصاص  فإن  المستوى التعليمي لعينتها هم( 2006, النقبي والسواعي)بإستثناء دراسة

من حيث ( 2008, الخروصي)حث مع دراسةواتفق هذا الب, رياضيات ومعلمون اختصاص علوم
 .المستوى التعليمي لعينة بحثها وهم طالبات الصف الرابع االعدادي

على أن  يكون الذكور جنس ( 2012, الصعيدي)ودراسة( 2000, الشيخي)اتفقت دراسة 3-
, جاسم)ودراسة( 2012, فدعم)ودراسة( 7118, الخروصي)في حين جنس عينة دراسة ,لعينتها
( 2006, النقبي والسواعي)اما دراسة, إناث فقط( 2015, العكيلي)ودراسة( 2013
, الشيخي)دراسة واتفق هذا البحث مع, فجمعت بين الذكور واالناث, (2013, عبدالمجيد)ودراسة
 .على أن  يكون الذكور جنس لعينتها( 2012, الصعيدي)ودراسة( 2000

على استخدام المنهج ( 2013, جاسم) ودراسة( 2006, النقبي والسواعي)اتفقت دراسة  4-
واتفق البحث الحالي مع بقية الدراسات , دراسات فاستخدمت المنهج التجريبياما بقية ال, الوصفي

 .في دراستها التي استخدمت المنهج التجريبي
طالبا اما دراسة ( 69)عينتها حجم( 2000, الشيخي) تباينت الدراسات في حجم العينة 5-
, الخروصي)طالب وطالبة وأن  دراسة (469)فإن  حجم عينتها ( 2006, يالنقبي والسواع)

ودراسة  طالبة( 21)حجم عينتها( 7107, فدعم)طالبة ودراسة( 077)حجم عينتها (7118
حجم عينتها ( 7100, عبدالمجيد)اما دراسة, طالبا( 001)حجم عينتها( 7107, الصعيدي)
ن  دراسة , طالبة( 002)فإن  حجم عينتها( 7100, جاسم)ودراسة , طالب وطالبة( 002) وا 
 .طالبة( 81)تكونت عينتها من ( 7102, العكيلي)

ام االختبارات ادوات للدراسة بإستثناء جميع الدراسات على استخد اتفق البحث الحالي مع 6-
إذ استخدمت االستبانه وبطاقة المالحظة والمقابلة الشخصية ( 2006, النقبي والسواعي)دراسة

 .ادوات للدراسة

 :جمال مدى االستفادة من الدراسات السابقة بما يأتييمكن إ :جوانب اإلفادة من هذه الدراسات -

 .الرياضيتحديد الهدف من مهارات الترابط  -
 .تحديد مجتمع عينة البحث والمستوى الدراسي وجنسه -
 .تحديد مهارات الترابط الرياضي والخلفية النظرية له -
 .إعداد االختبار الخاص بمهارات الترابط الرياضي -
يمكن ان يعتمد الباحث نتائج هذه الدراسات ومقارنتها مع نتائج هذا البحث خالل تفسير  -

 .نتائجه



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث: أواًل 
 ختيار التصميم التجريبيإ: ثانيًا
 مجتمع البحث: ثالثًا

 عينة البحث: رابعًا
 إجراءات الضبط: خامسًا

 مستلزمات البحث: سادسًا
 أداتا البحث: سابعًا

 إجراءات تطبيق التجربة: ثامنًا
 الوسائل اإلحصائية: تاسعًا
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ومجتمع البحث , تُبعَّ واختيار التصميم التجريبيهذا الفصل وصفًا للمنهج الذي أ يتناول     
والطريقة  فضاًل عن أداتي البحث المستعملتان, سُتخدمت  واالدوات التي ا, ه التي ُتَمثلهوالعين

سُتعملت  في تحليل البيانات الفصل بالوسائل اإلحصائية التي اوينتهي , التي اُعتمدت  لبنائهما
 .(22)االصدارSPSS) )والحصول على النتائج من خالل االستعانه بالبرنامج اإلحصائي

 البحث منهج: اولا 
المتغير ألهدافه ولدراسة فاعلية  تحقيقاً  ,التجريبي في هذا البحث اعتمد المنهج     

مهارات )والمتغير التابع الثاني( حصيلالت)على المتغير التابع األول( م المنعكسالتعل  )المستقل
 .(الترابط الرياضي

 للبحث التصميم التجريبي: ثانيا
 ,م المنعكس في التحصيلثر استراتيجية التعل  أالبحث الحالي الى الكشف عن  يهدف     

بط الجزئي أعتمد الباحث  على أحد التصاميم التجريبية ذات الض ,ومهارات الترابط الرياضي
م استراتيجية التعل   إذ ُتَمثلُ , مناسب ألغراض البحث بعديإختبار لمجموعتين متكافئتين ذواتي 

ين المنعكس المتغير المستقل في التجربة اما التحصيل ومهارات الترابط الرياضي فتمثل المتغير 
 :يوضح ذلك( 4)والجدول التابعين لهذه التجربة

 (4)الجدول                                            
      التصميم التجريبي للبحث                                       

 نوع الختبار المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين   المجموعة
 

 التجريبية
 العمر الزمني باألشهر -
 ختبار الذكاءإ -
 بقادرجات التحصيل الس -
ختبار المعرفة الرياضية إ -

 السابقة
ختبار مهارات الترابط إ -

  (لغرض التكافؤ)الرياضي
 

 ماستراتيجية التعل  
 المنعكس

التحصيل 
والترابط 
 الرياضي

 ختبار التحصيلإ -
 في مادة الرياضيات

ختبار مهارات إ -
 الرياضيالترابط 

لقياس هذا المتغير )
لدى طالب عينة 

  (البحث

 
 

 الضابطة

 الطريقة العتيادية
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 مجتمع البحث  : ثالثا
تم اختيار طالب الصف الرابع العلمي في المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية التابعة      
 ,(2017-2018)الدراسي العام, ثانيةالرصافة ال - محافظة بغداد في ية العامة للتربيةللمدير 

( 157)موزعين على اً طالب( (4976لمجتمع طالب الصف الرابع العلمي إذ بلغ المجموع الكلي
عدادية  (163)وبذلك بلغ المجموع الكلي للمدارس ,(6)وبلغ عدد المدارس المختلطة ,ثانوية وا 

 :يوضح ذلك( 5)والجدول
 (5)جدول                                             

 مجتمع البحث موزعين على مدارس الرقعة الجغرافية لتربية الرصافة الثانية           
 العدد الكلي للمدارس المجتمع العام للطالب

 المجموع مختلطةالمدارس ال مدارس البنين البنين
4976 157 6 163 

 
 عينة البحث  :رابعا
فة مدى توفر االجهزة المدارس لغرض معر بعد قيام الباحث بزيارات معينة لعدد من      

التابعه اعدادية ابن رشد للبنين  لدى الطالب تبين أنَّ ( الهواتف الذكية والحواسيب)الحديثة مثل
لديهم نسبة جيدة من هذه االجهزه  طالب فيها ,الثانية –ة الرصاف بغداد مديرية العامة لتربيةلل

 .السابق ذكرها لذلك اختار الباحث هذه اإلعدادية لألسباب, يمكن أن تخدم تجربة البحث
التي تدرس الرياضيات شوائي لتمثل المجموعة التجريبية بشكل عو  ,(ج)شعبةتم اختيار       

التي تدرس موعة الضابطة لتمثل المج( أ)شعبةو  المقررة على وفق إستراتيجية التعلم المنعكس
بلغ عدد طالب المجموعة التجريبية شعبة إذ  ,االعتياديةالتدريس  طريقةالرياضيات على وفق 

 ولتغيب بعضهم طالب لعدم امتالكهم شبكة النت( 6)بعد ان تم استبعاد ,طالباً ( 39), (ج)
طالبًا ( 38)المجموعة الضابطة (أ)شعبة بلغ عدد طالبو , عن الحضور إلى الحصة الدراسية

وال توجد  ,الحضور إلى الحصة الدراسية عنغيبهم طالب لتكرار ت( 5)بعد ان تم استبعاد
( 3)علمًا إنَّ عدد شعب اإلعدادية هو ,حاالت رسوب سابق في الصف الرابع العلمي وللعينتين

 .يوضح ذلك( 6)والجدول ,شعب
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 (6)جدول 
 (التجريبية والضابطة)توزيع طالب عينة البحث بين المجموعتين 

 

 المجموعة

 

 الشعبة

 عدد الطالب

 سبب االستبعاد
 بعد االستبعاد المستبعدون قبل االستبعاد

 39 6 45 ج التجريبية
 عدم امتالك شبكة النت

 وتكرار تغيبهم

 تكرار تغيبهم  38 5 43 أ الضابطة

  77 11 88 2 المجموع

 إجراءات الضبط : خامسا

) ضبط كل ما من شأنه أن  يؤثر في المتغيرين التابعين, اءات الضبطتتضمن اجر       
استراتيجية التعل م )فضاًل عن المتغير المستقل( التحصيل الدراسي ومهارات الترابط الرياضي

 : لذا قام الباحث بالتحقق من اآلتي, مما قد يؤثر في مصداقية نتائج البحث (المنعكس
مجموعتين  علىبعد اختيار عينة البحث وتقسيمها  :التجريبيللتصميم السالمة الداخلية  -أ

ث بضبط كل ما من وقبل الشروع في تطبيق التجربة قام الباح, (ضابطة وتجريبية)عشوائياً 
لتكافؤ بين المجموعتين وكما مصداقية النتائج وذلك من خالل إجراء عملية ا فينه التأثير أش

 : يأتي
 العمر الزمني للطالب محسوبا باألشهر  1-

حصل الباحث على بيانات العمر الزمني لكل طالب من طالب المجموعتين  
التجريبية والضابطة من خالل اطالع الباحث على الوثائق المدرسية المرسلة من المدارس 

لتربية كون الباحث يعمل مشرفًا إداريًا ضمن الرقعة الجغرافية )المتوسطة الى اإلعدادية
 ,وجرى احتساب أعمار الطالب باألشهر (الرصافة الثانية مما سهل تعاون إدارة اإلعدادية معه

وهو تأريخ ابتداء  م15/2/2018تم احتساب العمر الزمني للطالب من تاريخ الوالدة لغاية  إذ
وبعد حساب المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري ألعمار طالب كل , (4)ملحق ,التجربة
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المتوسط الحسابي ألعمار طالب المجموعة التجريبية  نَّ أ جدَّ و  , مجموعة من مجموعتي البحث
المتوسط  أما المجموعة الضابطة فإنَّ , (6.35616)نحراف المعياريوأنَّ اإل( 186.3846)هو

( 7)والجدول, (4.80524)نحراف معياري قدرهوا  ( 185.1316)طالب هوالالحسابي ألعمار 
 :اإلحصائيالوصف  يوضح

 (7)جدول 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر الزمني باألشهر الوصف اإلحصائي

 

 المجموعة

 

 الشعبة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
للُمتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة للُمتوسط  %95
 الحسابي

الحد 
 األعلى

 الحد األدنى

 -3.80950 1.30343 1.01780 6.35616 186.3846 39 ج التجريبية

 3.81612- 1.31004 0.77951 4.80524 185.1316 38 أ الضابطة

 
داللة الفرق بين  لحسابلعينتين مستقلتين ( s test’Levene)ومن خالل تطبيق اختبار ليفين

عند ( F( )1.379)قيمةَبَلغت  , لتجريبية والضابطةتباين أعمار طالب مجموعتي البحث ا
 يعني أنَّ  مما, (0.05)وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة المعتمد( 0.244)مستوى داللة

 .في هذا المتغير المجموعتين متجانستان
لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي أعمار طالب ( t-test)وبتطبيق اختبار

عند مستوى داللة ( t( )0.974)َبَلغت  القيمة التائية, الضابطةمجموعتي البحث التجريبية و 
مما يدل , (75)وبدرجة حرية( 0.05)وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة المعتمد( 0.333)

 .يوضح ذلك( 8)والجدول, في هذا المتغير وعتين التجريبية والضابطة متكافئتانعلى ان المجم
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 (8)دول
 (العمر الزمني باألشهر)التجريبية والضابطة في متغير  التكافؤ بين المجموعتين

 

 المتغير

 

 

s test’Levene 
 لتساوي التباينين

 t-test لتساوي
درجة  المتوسطين

الحرية
df 

الدللة اإلحصائية 
عند مستوى  

(0.05) 
F الدللة t 

الدللة من 
 الطرفين

العمر الزمني 
 باألشهر

 دالةغير  75 0.333 0.974 0.244 1.379

                            
 :اختبار الذكاء 2-
من اجل معرفة التكافؤ في متغير الذكاء يبين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة     

للقدرات العقلية والذي أُعدَّ Udel Daniles), 1975, دانليز)اعتمد الباحث على تطبيق اختبار
وهو اختبار يمكن االستدالل به من خالل , سنة 45إلى  15ليشمل المراحل العمرية من 

تم تكييفه  ن  أمالئم للبيئة العراقية بعد , قرةف( 45)ي يتكون منظاختبار غير لفه نَّ إذ أ ,األشكال
  .(2002: العبيديو الدليمي ) واستخراج دالالت الصدق والثبات منه

, 2015), ابراهيم)قبل كل منلى البيئة العراقية من طبق هذا االختبار أكثر من مره ع إذ    
ويعد هذا  ,على عينة من طالبات المدارس المتوسطة( 2015, ومراد), (2015, العكيلي)

وهذا , للمرحلة العمرية والعقلية التي ينتمي اليها طالب عينة البحث الحالي االختبار مالئماً 
كل فقرة والبالغة  بط بينهما عالقة ويوجد شكل ناقص في بدائلال تر االختبار يتكون من اشك

 .المعطاة  ةوالمطلوب من الطالب إيجاد البديل الصحيح من بين هذه البدائل الست, ستة بدائل
لالختيار  وصفر, واحدة عن االختيار الصحيح وقد وضعت لكل فقرة في هذا االختبار درجة

وقد اختار , درجة( 45)الدرجة النهائية لالختيار هي نَّ إفوفي هذه الحالة , الخاطئ او الترك
 : الباحث هذا االختبار لألسباب اآلتية 

 هذا االختبار يقيس القدرة على االستدالل باألشكال  1-
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 . سنة 45إلى 15نضمن الفترة ميناسب كل الفئات العمرية التي تقع  2-
  /  2/ 20تم تطبيق االختبار على مجموعتي البحث في يوم الثالثاء المصادف وقد      

 ,(4)وفق مفتاح تصحيح االختبار ملحق على تفريغهاتم و  ححت إجابات الطالبوصُ  2018,
حيث بلغ ( التجريبية والضابطة)للمجموعتين , واالنحراف المعياري, الوسط الحسابي ايجادوتم 

 واالنحراف المعياري, (16.1538)المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية
 نحرافإلوا( 15.5263)ابطةلدرجات طالب المجموعة الض والمتوسط الحسابي, (6.45445)
 .الوصف اإلحصائي يوضح( 9)والجدول, (5.78319) معياريال

 (9) جدول 
 الذكاء للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير الوصف اإلحصائي

 

 المجموعة

 

 الشعبة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط الحسابي

 فترة الثقة للمتوسط الحسابي% 95

 الحد األدنى الحد األعلى

 3.40848 2.15342 1.03354 6.45445 16.1538 39 ج التجريبية

 3.41217 2.15711 0.93816 5.78319 15.5263 38 أ الضابطة

بين تباين درجات لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق ( s test’Levene)وبتطبيق اختبار
عند مستوى ( 0.066),(F)بَلغت قيمة إذ ,طالب المجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعتين  وهذا يعني أنَّ , (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد( 0.798)داللة
 .ن في هذا المتغيرمتجانستا
درجات طالب لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي ( t-test)وبتطبيق

( 0.655)عند مستوى داللة( 0.449),(t)بَلغت القيمة التائية, والضابطة المجموعتين التجريبية
 نَّ على أوهذا يدل , (75)وبدرجة حرية ,(0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد

 :يوضح ذلك( 10)والجدول, ن في هذا المتغيرعتين التجريبية والضابطة متكافئتاالمجمو 
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 (10)جدول 
 (الذكاء)في متغير  التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاا للتباين والمتوسط

 

 المتغير

 

 

s test’Levene  لتساوي
 التباينين

t-test  لتساوي
 المتوسطين

درجة الحرية 
df 

الدللة 
اإلحصائية عند 

 (0.05)مستوى  
F الدللة t 

الدللة من 
 الطرفين

 غير دالة 75 0.655 0.449 0.798 0.066 اختبار الذكاء 

 :التحصيل الدراسي السابق في مادة الرياضيات 3-  
للتحقق من تكافؤ طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغير التحصيل       

درجات طالب مجموعتي البحث في مادة السابق في مادة الرياضيات تم الحصول على 
من خالل الوثائق المدرسية  2017/  2016للعام الدراسي  للصف الثالث المتوسط الرياضيات

وعند تحليل بيانات درجات الطالب للمجموعتين وجد ( 4)الموجودة لدى ادارة المدرسة الملحق
واالنحراف المعياري , (66.8462)ان المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية

نحراف وبإ, (65.3421)سابي لبيانات المجموعة الضابطةما المتوسط الحا, (12.70627)
 .الوصف اإلحصائي يوضح (11)الجدولو ( 11.68570)معياري

 (11)جدول 
 (التحصيل السابق)للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير الوصف اإلحصائي         

 

 المجموعة

 

 الشعبة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
للُمتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة للُمتوسط  %95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعلى

 7.04414- 4.03605 2.03463 12.70627 66.8462 39 ج التجريبية

 7.04994- 4.04184 1.89567 11.68570 65.3421 38 أ الضابطة
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لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين تباين ( s test’Levene)اختبار ليفين وبتطبيق
بَلغت  , التجريبية والضابطةدرجات التحصيل السابق في مادة الرياضيات لطالب المجموعتين 

, (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد( 0.501)عند مستوى داللة( F( )0.458)قيمة
 .غيرن في هذا المتوهذا يعني أن المجموعتين متجانستا

لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات التحصيل ( t-test)وبتطبيق اختبار
( t)بَلغت  القيمة التائية , السابق في مادة الرياضيات لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة

وبدرجة ( 0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد( 0.591)عند مستوى داللة( 0.540)
 في هذا المتغير وعتين التجريبية والضابطة متكافئتانالمجم نَّ على أوهذا يدل , (75)ريةح
 :يوضح ذلك( 12)الجدولو 

 (12)جدول
 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاا للتباين والمتوسط

 (التحصيل السابق)في متغير
 

 المتغير

 

 

s test’Levene  لتساوي
 التباينين

t-test  لتساوي
 المتوسطين

درجة الحرية 
df 

الدللة اإلحصائية 
عند مستوى  

(0.05) 
F الدللة t 

الدللة من 
 الطرفين

 غير دالة 75 0.591 0.540 0.501 0.458 التحصيل السابق 

 :اختبار المعرفة الرياضية السابقة 4-    
, لغرض معرفة ما يمتلكه طالب عينة البحث من معلومات سابقة في مادة الرياضيات      

االختبارات  االختيار من متعدد وهو من فقرة من نوع( 26)من مؤلفاً  أعد الباحث اختباراً 
على كتاب الرياضيات  صياغة فقراته اعتماداً  تتم (4)هاالموضوعية والمتضمن بدائل عدد

وُعر َض االختبار على مجموعة من المحكمين في مادة الرياضيات , لمرحلة الثالث متوسط
واعتمد االختبار بشكل كلي ولم , ة وصالح فقراتهتللتأكد من سالم( 5)ملحق, وطرائق تدريسها

في  طبق االختبار على مجموعتي البحث ,تحذف منه فقرة مع إجراء بعض التعديالت عليه
في يوم  2018 - 2017للعام الدراسي ( الكورس الثاني)ع االول من بداية الفصل الثانياالسبو 
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وفق مفتاح  على تم تصحيح أوراق إجابات الطالب وتفريغها2018 / 2/ 21الموافق  االربعاء
وبعد حساب المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري , (6)ملحقإلجابة إلختبار المعرفة السابقة ا

المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية  نَّ دَّ أو ج  , لدرجات طالب كل مجموعة
وبَلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالب , (4.42771)وبانحراف معياري قدره( 12.9744)هو

يوضح ( 13)والجدول( 4.37673)نحراف معياري قدرهوبإ( 11.9211)المجموعة الضابطة
 .الوصف اإلحصائي

 (13) جدول
 (المعرفة السابقة)للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير الوصف اإلحصائي

 

 المجموعة

 

 الشعبة
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
للُمتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة للمتوسط  %95
 الحسابي

 الحد األعلى
الحد 
 األدنى

 3.05216 0.94555 0.70900 4.42771 12.9744 39 ج التجريبية

 3.05246 0.94584 0.71000 4.37673 11.9211 38 أ الضابطة

 
لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين تباين ( s test’Levene) اختبار وبتطبيق    

عند مستوى ( F( )0.13)َبَلغت  قيمة, لتجريبية والضابطةدرجات طالب المجموعتين ا
وهذا يعني أنَّ المجموعتين  ,(0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد (0.911)داللة

 .في هذا المتغير متجانستان
لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب ( t-test)وبتطبيق    

( 0.297)عند مستوى داللة( t( )1.050)بَلغت القيمة التائية, والضابطة المجموعتين التجريبية
 نَّ وهذا يدل على أ, (75)وبدرجة حرية( 0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد

 :يوضح ذلك( 14)والجدول, ن في هذا المتغيرعتين التجريبية والضابطة متكافئتاالمجمو 
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 (14)جدول 
 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاا للتباين والمتوسط

 (السابقة الرياضية المعرفة)في متغير 
 

 المتغير

 

 

s test’Levene 
 لتساوي التباينين

 t-test لتساوي
 المتوسطين

درجة الحرية 
df 

الدللة اإلحصائية عند 
 (0.05)مستوى  

F الدللة t 
الدللة من 

 الطرفين

 غير دالة 75 0.297 1.050 0.911 0.13 المعرفة الرياضية السابقة

 
  مهارات الترابط الرياضي اختبار 5-
, (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)لغرض التحقق من تكافؤ طالب عينتي البحث     

أعد الباحث اختبارًا لمعرفة ما يمتلكه الطالب من مهارات , رات الترابط الرياضيافي إدراك مه
المقرر تدريسها للمراحل وذلك اعتمادًا على كتب الرياضيات , الترابطات الرياضية وقياسها

وبعد اطالع الباحث , من قبل وزارة التربية( والثالث المتوسط ,والثاني ,االول)المتوسطة الثالث
فقرات ( 6)ن االختبار من تكوَّ  ,على عدد من الدراسات  والبحوث التي تناولت هذه المهارات

وعرض , ترابط الرياضيمن نوع االختبار المقالي وبواقع فقرتين لكل مهارة من مهارات ال
, (7)ملحق ,االختبار على مجموعة من السادة المحكمين في مادة الرياضيات وطرائق تدريسها

وبعد أن اخذ الباحث بالتعديالت التي اقترحها السادة , ة وصالح فقراتهتللتأكد من سالم
عينتي طبق االختبار على و , عينة البحثلتطبيقة على اصبح االختبار جاهزًا , المحكمين

وفق مفتاح  علىوبعد تصحيح أوراق إجابات الطالب وتفريغها, 22/2/2018البحث بتأريخ 
نحراف المعياري لدرجات طالب تم إيجاد المتوسط الحسابي واإل, (8)ملحق, تصحيح اإلختبار

( 22.8462)لدرجات طالب المجموعة التجريبية المتوسط الحسابي وبَلغَ , كل مجموعة
بي لدرجات طالب المتوسط الحسا في حين بَلغَ , (10.26116)قدرهوبإنحراف معياري 
كما موضح في جدول , (9.75868)وبأنحراف معياري قدره( 25.1053)المجموعة الضابطة

(15). 
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 (15) جدول
 (مهارات الترابط الرياضيات) الوصف اإلحصائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير

لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين تباين ( s test’Levene)اختبار ليفينوبتطبيق 
عند مستوى داللة ( F( )0.158)بَلغت قيمة, التجريبية والضابطة درجات طالب المجموعتين

وهذا يعني أن المجموعتين  ,(0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد( 0.692)
 .في هذا المتغير متجانستان
لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب ( t-test) اختبار وبتطبيق

عند مستوى داللة ( t( )0.989)بَلغت القيمة التائية, والضابطة المجموعتين التجريبية
 نَّ وهذا يدل على أ, (75)وبدرجة حرية( 0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد( 0.326)

 :يوضح ذلك( 16)والجدول, هذا المتغيرن في لتجريبية والضابطة متكافئتاعتين االمجمو 
 (16)جدول 

مهارات )في متغير  التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاا للتباين والمتوسط
 (الترابط الرياضي

 

 المجموعة

 

عدد  الشعبة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 

توسط للم
 الحسابي

 توسط الحسابيفترة الثقة للم% 95

الحد 
 الحد األدنى األعلى

 2.28619 6.80441 1.64310 10.26116 22.8462 39 ج التجريبية

 2.28915 6.80737 1.58307 9.75868 25.1053 38 أ الضابطة

 

 المتغير

 

 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

 t-test لتساوي
 المتوسطين

درجة 
 dfالحرية 

الدللة اإلحصائية عند 
 (0.05)مستوى  

F الدللة t 
الدللة من 

 الطرفين

مهارات اختبار 
 غير دالة 75 0.326 0.989 0.692 0.158 الرياضيالترابط 
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 (: ضبط المتغيرات الدخيلة ) السالمة الخارجية للتصميم التجريبي _ ب

قام بضبط عدد من , المحتمل حدوثها لكي يجعل الباحث تجربة بحثه خالية من األخطاء      
 :أنها قد ُتؤثر في السالمة الخارجية للتصميم التجريبي منها يرىالمتغيرات التي 

 مدرس مادة الرياضيات  1-
طيلة فترة التجربة لتجنب , تم تدريس طالب مجموعتي البحث من قبل الباحث نفسه    

 فضاًل عن, ين في شخصيتهم وقدراتهماالختالف الذي قد ينشأ نتيجة االختالف بين المدرس
في الحاالت التي تتطلب معالجة عند ( المتغير التجريبي)العه على طبيعة المتغير المستقلاط

 . كل مجموعة من مجموعات البحث
 المادة الدراسية _ 2

المقرر  اب الرياضيات للصف الرابع العلميالمادة الدراسية لمجموعتي البحث هي كت    
 . مستعينا بالخطط اليومية التي اعدها الباحث لهذا الغرض2017/2016 تدريسة للعام الدراسي

 الحصص الدراسية المقررة  3-
حصص ( 5)حصص الرياضيات المقررة للصف الرابع العلمي في العراق بمقدار تتوزع    

حصص ( (10بمقدار (التجريبية والضابطة) لذا فقد تم تدريس المجموعتين ,لكل شعبة اسبوعيا
 . اسبوعيا

 الحوادث المصاحبة إلجراء التجربة  4-
 .لم تحصل هناك أي حوادث ألفراد عينة البحث خالل مدة التجربة      

 ( الترك في التجربة)الندثار التجريبي  5-
ذلك  المفحوصين إلحدى مجموعات البحث وتأثيرويقصد به األثر المتولد من ترك بعض     
ن بعض الذي ينتج ملم تحصل حالة االندثار التجريبي , ( 68: 2011,الكبيسي)التجربة في

ستثناء إب, و شعبة أخرىأو االنتقال الى مدرسة أخرى أو الترك أحاالت االنقطاع عن الدوام 
سير التجربة وأمكن  فيحاالت الغياب الفردية لبعض الطالب وهي بنسب ضئيلة لم تؤثر 

 . تفادي هذا العامل
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 عوامل متعلقة بنضج افراد العينة  6-
في المتغير  النضج النفسي والبيولوجي وما يسببه من تأثيرات"ويقصد بهذه العوامل هو     

 ت التجربةأبد إذ ,ل أي تأثيرات على التجربةلهذه العوام ولم تكن, (2011:68, الكبيسي")التابع
وفي حالة  2018/ 5/ 3 الموافق الخميسيوم وانتهت  2018/ 2/ 28 فقيوم االربعاء الموا

لجميع افراد  هذه التغيرات تكون متساوية نَّ إف حصول تغييرات في النضج النفسي او البيولوجي
هم متكافؤن في ذا حدث أي تغيير فإنَّ ا  و  عمرية واحدة تقريباً هم في مرحلة نَّ إعينة البحث السيما 

  .هذا الجانب
 اثر اإلجراءات التجريبية  7-

جراءت تجربة البحث والتي انبية التي قد تحدث نتيجة إلجلحد من بعض أآلثار ااحاول الباحث 
  :قد تؤثر في سير تجربة بحثه ومنها

حرص الباحث على عدم إخبار طالب مجموعتي البحث عن طبيعة  :سرية التجربة -أ
الباحث مدرس على مالك اإلعدادية وسوف يقوم  نَّ أحيث تم تدريسهم على أساس , البحث

بتدريسهم هذا الفصل بشكل كامل وذلك باالتفاق مع إدارة المدرسة وكادرها التدريسي والخدمي 
حتى ال يؤثر ذلك في التجربة وفي  نفسها ومدرس مادة الرياضيات بشكل خاص في اإلعدادية

 . نتائجها
على استمرار سير التجربة تم تعويض أيام العطل الرسمية على وفق الخطط  حفاظاً  -ب 

 .يوضح ذلك( 17)اليومية الموضوعة والجدول 
 ( 17)جدول                                        

 للرابع العلميرياضيات ال مادة في عينة البحث الجدول السبوعي لتدريس           
 الخامس    الرابع   الثالث   الثاني   االول  الدرس         اليوم
  شعبة أ شعبة ج   االحد
    شعبة أ شعبة ج االثنين
   شعبة ج  شعبة أ الثالثاء
   شعبة أ شعبة ج  االربعاء
   شعبة ج   شعبة أ الخميس
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هو النظام الذي تتبعه المدرسة في القاعات الدراسية  :البيئة التعليمية للصف الدراسي -ج
كل شعبة دراسية وان جميع الغرف متشابهة من حيث التهوية والمساحة لالصف الثابت  نظام

 .ونوعية السبورات, والشبابيك واالنارة والرحالت التي يجلس عليها الطالب وحجمها
ويقصد بها معرفة الطالب استخدام االجهزة االلكترونية ومستحدثاتها  :الجهزة المستخدمة -د

والمشغالت الصوتية والمواقع االلكترونية وعناوين البريد  والحواسيب ذكيةلاهواتف المن 
نَّ طالب العينة التجريبية متمكنين من استخدام هذه االجهزه بحكم إوقد تبين , االلكتروني

نَّ هذا الجيل مولع بإستخدامها   .توفرها لديهم وا 
 :مستلزمات البحث  -سادسا

  (تحديد المحتوى) تحديد المادة العلمية 1-
من أولى مهام  نَّ إ إذيبدأ الباحث بتطبيق التجربة تم تحديد المادة العلمية  ن  إقبل         

األهداف السلوكية للبحث وبناء اختبار  إعداد نَّ أل ,الباحث هو تحديد هذه المادة قيد التجريب
األخيرة  ةالفصول الثالثوهي , سيتم في ضوء المادة العلمية المقرر تدريسها للطالب ألتحصيل

, الحديثي)لمؤلفيه ( 2018/  2017)لصف الرابع العلمي للعام الدراسيمن كتاب الرياضيات ل
 : وهذه الفصول هي( 2017, الجواهري ومحمد, المعمار ويوسف

 المتجهات : الفصل الخامس_أ
 الهندسة االحداثية : الفصل السادس_ب
 اإلحصاء : الفصل السابع_ ج

, قام الباحث بقراءة موضوعات كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي: المحتوىتحليل  2-
والسابع ( الهندسة االحداثية) والسادس( المتجهات)والتي تتعلق بالفصول الخامس  2017لسنة 

حل , المهارات, التعميمات, المفاهيم)إذ تم تحليل محتواها إلى مكوناتها الرئيسية, (اإلحصاء)
وحصل على اتفاق اغلبيتهم مع , ضه على مجموعة من السادة المحكمينوتم عر ( المسائل

  .(9)ملحق ثم ثُبَِّت بصورته النهائية, االخذ بأرائهم ومالحظاتهم
  :صياغة الهداف السلوكية 3-

في ضوء تحديد االهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات للصف الرابع العلمي وما         
على تصنيف  الثالث المقرر تدريسها في كتاب الرياضيات واعتماداً تضمنته الفصول الدراسية 
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من  وأدق قياساً  هذا المجال اسهل تحقيقاً  نَّ أل"بلوم لالهداف المعرفية ومستوياته الستة 
قام الباحث بصياغة االهداف السلوكية باالعتماد  ,(1978:52, العاني)"المجاالت األخرى

هذه االهداف على مجموعة من المحكمين في  ت  رض  ذ عُ إعلى تحليل محتوى المادة العلمية 
مجال التربية وطرائق تدريس الرياضيات والمختصين فيها ومدرسي رياضيات هذه المرحلة 

وتم , رائهم في صياغتها ومدى تحقيقها ألهداف تدريس الفصول الثالثآلبيان , (11)ملحق
تم حذف بعض هذه االهداف  إذ, هاتهماألخذ باآلراء والتعديالت المقترحة من المحكمين وتوجي

 .سلوكياً  هدفاً ( 146)وبلغ العدد النهائي , خراآلوتعديل بعضها 
فأكثر من أراء %( 80)لقياس مستوى معين إذا كانت نسبة الموافقة  َوُعدَّ الهدف صالحاً      

التعليمي يبين توزيع االهداف السلوكية بين المستويات والمحتوى ( 18)المحكمين والجدول 
 .الذي يتضمن الفصول الثالث موضوع البحث
 ( 18)جدول                                          

 توزيع الهداف السلوكية بين مستويات المجال المعرفي والمحتوى الدراسي            

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق  استيعاب تذكر  المحتوى الدراسي

 40 1---  3 6 14 16 الفصل الخامس
 58 3 5 7 12 18 13 الفصل السادس
 48 1--  -- 11 11 25 الفصل السابع
 146 5 5 10 29 43 54 المجموع

 
 إعداد الخطط التدريسية 4-
م المنعكس للمجموعة التجريبية تم اعداد الخطط التدريسية اليومية بحسب إستراتيجية التعل      

خطة لكل  41))خطة بواقع( 82)إذ تم اعداد, للمجموعة الضابطةوبحسب الطريقة التقليدية 
  .مجموعة

 (:19)وكان توزيع الخطط بين فصول الكتاب الثالثة كما موضحة بالجدول
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 (19)جدول                                      
 توزيع الخطط بين الفصول الدراسية                           

 عدد الخطط الى   الصفحات من   الفصول
 11 108 -     89 المتجهات/ الخامس 

 18 134 -    109 محور اإلحداثيات/ السادس 
 12 155 -   135 اإلحصاء/ السابع 

          41 المجموع          
 

بالرياضيات وطرائق  وتم عرض هذه الخطط الدراسية على مجموعة من المحكمين والمختصين
من فقراتها في ضوء  قسماً  تم تعديل, لبيان رأيهم ومقترحاتهم( 3)تدريسها ومدرسي  المادة ملحق

ة من الخطط اليومية التدريسي أنموذجاً ( 11)ويمثل الملحق, المالحظات الواردة من المحكمين
 . للمجموعتين التجريبية والضابطة

 : أداتا البحث _ سابعا 
واختبار , اختبار التحصيل)ياس متغيراته التابعة وهيهذا البحث إعداد أداتين لقتطلب      

 .(مهارات الترابط الرياضي

 :إعداد اختبار التحصيل_ اول 
في مادة الرياضيات للصف  لتحصيلبار لاختمتطلبات البحث الحالي هو إعداد من اهم       

: الفصل الخامس)من الكتاب المقررلثالث االخيرة الرابع العلمي في موضوعات الفصول ا
 .(اإلحصاء: الفصل السابع, الهندسة االحداثية :الفصل السادس, المتجهات

لمادة الدراسية وبما يتالئم مع المحتوى واالهداف السلوكية التحصيل باتم بناء اختبار       
 (.5)المشار اليها بالمخطط عل يمية وعلى وفق الخطوات اآلتية للمادة الت
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  5))مخطط                                         

   (الباحث)خطوات بناء اختبار التحصيل                            

 تحديد الهدف من االختبار

 صوغ االغراض السلوكية

 اعداد جدول المواصفات

 صياغة فقرات اختبار التحصيل

 تعليمات االختبار صياغة  

 صدق االختبار           

 صدق المحتوى       الصدق الظاهري  

التأكد من وضوح فقرات  عينة المعلومات

 االختبار 

 

 
 عينة التحليل االحصائي

 القوة التمييزية          فعالية البدائل الخاطئة صعوبة الفقرة    

 ثبات االختبار

 اختبار التحصيل بصيغته النهائية

 تعليمات التصحيح تعليمات االجابة  

 صدق البناء       

والزمن  التعليمات

 المستغرق لالجابة
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 : تحديد الهدف من الختبار 1-
لدى  ياتالرياض في مادة هو قياس التحصيل اختبار التحصيل الهدف من بناء نَّ إ      

موضوع  ةلثالثطالب الصف الرابع العلمي الذين يمثلون عينة البحث في محتوى الفصول ا
 :السابعالفصل , الهندسة االحداثية :الفصل السادس, المتجهات :الفصل الخامس)البحث

_  2017لمقرر تدريسه للعام الدراسي من كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي وا( اإلحصاء
2018. 

 :الهداف السلوكية صياغة 2-
تم تحديد االهداف السلوكية لمحتوى الفصول الدراسية المقرر دراستها في هذا البحث بناء    

 إذ ,(3)بية وطرائق تدريس الرياضيات ملحقعلى أراء المختصين من المحكمين في مجال التر 
 ( 10)ملحق, ةسلوكيًا موزعًا بين مستويات بلوم الستهدفًا ( 146)بلغ عددها

 :(الخريطة الختبارية)إعداد جدول المواصفات  3-
تحديد أوزان محتوى الفصول ول اعداد جدول المواصفات إتباع اإلجراءات اآلتية فيتم     

الدراسية بحسب النسبة المئوية لكل فصل ولعدد الحصص المستخدمة فيه على عدد الحصص 
                     . الكلية

عدد حصص تدريس الفصل= وزن محتوى الفصل 
العدد الكلي للحصص

× 100%   

                                                                        
اما الوزن النسبي لالغراض السلوكية فقد تم تحديد نسبة االهداف لكل مستوى من مستويات 

 . للمجال المعرفي تبعا لمحتوى كل فصل ةبلوم الست

لسلوكيةا في كل فصل= وزن كل مستوى   عدد االغراض 
مجموع االهداف السلوكية

  ×100%  

 235) 2005:, الجلبي)                                                                
شملت المادة التعليمية الفصول الثالث االخيرة من كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي  إذ 

مع االخذ  فقرة( 30)الختباروتم تحديد العدد الكلي لفقرات ا, ( 2018/2017) للعام الدراسي
 .واالغراض السلوكية المراد تحقيقها نفسها لمرحلةلراء مدرسي مادة الرياضيات آبنظر االعتبار 

وبهذا تم إيجاد عدد فقرات كل خلية من كل فصل في جدول المواصفات حسب المعادلة    
 : اآلتية
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× السلوكية  النسبة المئوية لالغراض× النسبة المئوية لوزن المحتوى = عدد فقرات كل خلية 
  .يوضح ذلك( 20)والجدول, (35  2002: ,مراد وسليمان)العدد الكلي لفقرات االختبار

 ( 20)جدول                                         
 ختبارية المعدة لغراض فقرات اختبار التحصيلالخارطة ال             

 السلوكيةالنسبة المئوية لمستويات الهداف  المحتوى الدراسي
عدد  الفصل ت

 الحصص
النسبة 
المئوية 
 للمحتوى

 (الهمية)

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق استيعاب تذكر

37% 30% 20% 7% 3% 3% 100% 

الفصل  1
 الخامس

11 27% 2.99 
=3 

2.43 
=2 

1.62 
=2 

0.51 
=1 

32.0 
 

.240 
 

8   
=8 

الفصل  2
 السادس

18 %44 4.88 
=5 

3.96 
=4 

2.64 
=3 

0.92 
=1 

.400 
 

.400 
 

13.06 
=13 

الفصل  3
 السابع

12 %29 3.22 
= 3 

2.61 
= 3 

1.74 
= 2 

0.61 
= 1 

0.26 
 

0.261 
 

8.61 
= 9 

 30 صفر صفر 3 7 9 11 100% 41 المجموع

  
 :التحصيل اختبارفقرات  إعداد4-
وتحليل محتوى الكتاب  تم تحديد االهداف السلوكية وتصميم جدول المواصفات ن  عد أب    

 يغَ فقرة اختبارية ص  ( 30)عدد فقراته بلغ ,تحصيلياً  راً الباحث اختبا عدَّ أَ  (9)ملحق المقرر
 1من )وهي الفقرات, فقرة( 27)إذ بلغت (اختيار من متعدد)بعضها من نوع االسئلة الموضوعية

( 30إلى  28من ), فقرات( (3وصيغ بعضها األخر من نوع االسئلة المقالية وبلغت ( 27إلى 
 .(12)ملحق وذلك لضمان تغطية كل مستويات المجال المعرفي من تصنيف بلوم

تقيس مستويات أعلى من  الفقرات المقالية يمكن أن   أنَّ  إلى (2009, الزاملي وآخرون)وأشار   
م تصورات عن قدرات وتتكون لدى المعل  , القدرات ويعطي للطالب حريه واسعة في االجابة

 314-315 , الزاملي وآخرون)طالبه العلمية مقارنة بين مستويات الطالب بعضهم مع بعض
 .يوضح توزيع فقرات اختبار التحصيل( 21)والجدول (.2009:
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 ( 21)جدول                                        
 المستويات المعرفيةبين  توزيع فقرات اختبار التحصيل                   

 عدد الفقرات ارقام الفقرات             المستوى
 11 26 24,, 23, 16, 13  10,,8,  7, 5, 1,2 التذكر

 9 27, 25, 21, 19, 15, 14, 12, 6, 3 االستيعاب
 7 29, 22 20,, 17, 11, 9, 4 التطبيق
 3 30, 28, 18 التحليل
 0 -- يبالترك

 0 -- التقويم
 30 المجموع                              

                
 : الختبار اتصياغة تعليم 5-

 : تعليمات اإلجابة _ أ
ان وضع تعليمات خاصة بكيفية إجابة الطالب على فقرات االختبار سوف تساعدهم على    

تكون موجزه وبسيطة  ن  وهذه التعليمات يجب أ, وموضوعيته رفع معامل صدق االختبار وثباته
, حمدان)فية التي يتم بها تدوين اإلجابةوالكي, وتتعلق بهدف االختبار والزمن المحدد لإلجابة

1998  :124  .) 
وعدد , وضع تعليمات خاصة باالختبار تضمنت كيفية اإلجابة والهدف من االختبارتم      
ورة عدم ترك أي فقرة بدون على ضر وتم التركيز , هوالزمن المحدد لإلجابة على فقرات, فقراته

تكون إجابتهم على ورقة  نَّ كما وضح الباحث للطالب أ, ة واحدةو وضع إجابتين لفقر اجابة أ
ما بالنسبة للفقرات المقالية فتكون االجابة على اوراق أ, ئلة بالنسبة للفقرات الموضوعيةاالس

 .ذلكيوضح ( 12)والملحق اسئلة اختبار التحصيلمستقلة مرفقة مع 
 : تعليمات تصحيح الختبار _ ب

وتم االعتماد عليها في تصحيح , نموذجية لجميع فقرات االختبارأوضع الباحث إجابات      
وصفر , الصحيحة فقد اعطيت لكل فقرة من الفقرات الموضوعية درجة واحدة لإلجابة, االختبار

الفقرات  درجات نَّ لذلك فإ, ترك الفقرة بدون إجابة و في حالةفي حالة كون اإلجابة خاطئة أ
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-1)ئلة المقالية فقد تحددت بالمدىما فقرات االسأ, درجة( 27- 0)الموضوعية تحددت بالمدى
فقرات لكل فقرة خمس درجات وبحسب عدد خطوات ( 3)ذ توزعت الدرجات علىإ, درجة (11

 نَّ اعتمادها من قبل الباحث وبهذا فإ مالحل الصحيح واألهمية بالنسبة لإلجابة الكلية التي ت
 (13)درجة كما موضح في الملحق( 0-42)جة االختبار الكلية تحددت بالمدىدر 

 . (14)والملحق
 : صدق الختبار 6-

 : الصدق الظاهري _ أ 
على نخبة  تم عرضه, فقرة بالصورة االولية( 30)د الباحث االختبار البالغ فقراتهعأ نَّ بعد أ     

للمرحلة من المحكمين المختصين في الرياضيات وطرائق تدريسها ومدرسي الرياضيات 
رائهم حول سالمة صوغ فقرات االختبار وقياس محتوى المادة الدراسية االعدادية وذلك لبيان آ

رائهم حول صالح فقراته في قياس محتوى مفاهيم ة بالتجربة وذلك من اجل استطالع آالمشمول
ياغة بعض الفقرات والتعديل على إعادة ص توتم, ضيات على ضوء االهداف السلوكيةالريا
من %( 80)حصلت على نسبة اتفاق اكثر من ن  أ ت الفقرات صادقة بعدد  وعُ , ها اآلخربعض

 (.3)الملحق, نسبة عدد المحكمين
 :صدق المحتوى _ ب  

اعداد جدول  ي من خاللالمحتوى لالختبار التحصيلتحقق الباحث من صدق     
 . من االدلة على صدق محتوى االختبار تعد دليالً  إذ( الخارطة االختبارية)المواصفات

 : صدق البناء  -ج
ها نَّ أل, بة والسهولة والقوة التمييزيةتم إجراء التحليالت االحصائية الستخراج معامالت الصعو    

, والمحتوى, الظاهري)صدق االختبار قد تحقق وعندها فإنَّ , تعد من مؤشرات صدق البناء
 . لتطبيقه على العينة االستطالعية واصبح االختبار جاهزاً ( والبناء

 :صالح الختبار 7-
  :عينة المعلومات_ أ
بغية التثبت من وضوح تعليمات فقرات االختبار وفهمها وتحديد الوقت الذي يستغرقه      

 طالباً ( 25)ختبار على عينة استطالعية اولية تكونت منُطبقَّ اال, الطالب في االجابة عنه
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التابعة لتربية الرصافة ( للبنين طارق بن زياد)ب الصف الرابع العلمي في اعداديةمن طال
وقد تم حساب الوقت المستغرق لإلجابة عن , 2018/4/19الموافق  الخميسالثانية في يوم 

بعد , الباحث بنفسه على اجراءات سير اختبار التحصيل فقرات االختبار من خالل اشراف
( 85_ (51 س طالب على االختبار بينرصد وقت انتهاء إجابة اول خمس طالب وآخر خم

ع فقرات اختبار التحصيل هو دقيقة وعليه بلغ متوسط الوقت المستغرق لإلجابة على جمي
 . دقيقة ( 68)

 :عينة التحليل الحصائي_ ب
جراء التعديالت المناسبة التي ظهرت من خالل بعد        انتهاء الباحث من إعداد االختبار وا 

التطبيق االستطالعي االول طبق الباحث بنفسه االختبار على عينة استطالعية ثانية تم 
الصف الرابع العلمي  من طالب اً طالب( 100)تكونت من , من مجتمع البحث اختيارها عشوائياً 

( االحد)يوم الرصافة الثانية بغداد لتربية للمديرية العامة التابعة( للبنين الجزيرة)اعدادية في
تم االتفاق مع إدارة االعدادية المذكورة أعاله ومدرسي  ن  وذلك بعد أ, 2018/ 4/ 22الموافق 

مادة الرياضيات في تلك المدرسة لتحديد موعد إجراء هذا االختبار والتأكد من إكمال الطالب 
ذ تم تبليغ الطالب قبل اسبوع واحد من موعد تطبيق إ, الرياضيات المقررة وضوعات مادةم

 . االختبار
 :اجراءات التحليل الحصائي 8-

 :بعد تطبيق اإلختبار على عينة التحليل اإلحصائي تم إجراء اآلتي      
 .الدرجة النهائية لكل طالب وسجلتححت أوراق اإلجابات صُ ( أ
 .ترتيبًا تنازليًا من أعلى درجة كلية إلى أدنى درجة كليةترتيب أوراق اإلجابات ( ب
 ودرجات المجموعة  ,(العليا)تحديد وفرز درجات المجموعة الحاصلة على أعلى الدرجات ( ج

الدرجات من خالل استعمال نسبة  ثم ُأخذت نسبة اعلى ,(الدنيا) الدرجات الحاصلة على أدنى
 .(17)ملحق أجل تحليلها إحصائياً للمجموعتين من ( 27)%وأدنى ( 27)%أعلى 

 :ويمكن توضيح ذلك من خالل اآلتي 
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 : معامل صعوبة الفقرات -أ
هو اختيار الفقرات  معامل صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار التحصيل الغاية من قياس      

وذلك من خالل حساب , التي تمتاز بصعوبة مناسبة واستبعاد الفقرات التي تتصف بسهولة
تم حساب  إذ ,(289: 1999 ,عودة)نسبة الطالب الذين اجابوا عن الفقرة اجابة صحيحة

 فقرة وفقًا لمعادلة( 27)التي كانترة من فقرات اإلختبار الموضوعية معامل الصعوبة لكل فق
وكذلك تم حساب , (0.26 - 0.52)بين تتراوحها وتبين أنَّ , معامل الصعوبة الخاصة بها

فقرات وفقًا لمعادلة ( 3)ات اإلختبار المقالية والتي كانتمعامل الصعوبة لكل فقرة من فقر 
بين يو  ,(0.55 - 0.46) ت ما بينتراوحها وتبين أنَّ , معامل الصعوبة الخاصة بها

 .(ب15)ملحق والسهوله للفقرات الموضوعية والمقالية الصعوبة معامالت( أ15)ملحقال
معامل صعوبة  تراوحي ه من المناسب أن  نَّ إذ إ, ومناسبة وبذلك ُعدَت جميع الفقرات صالحة    

  (.114:2006,عالم()0.85-0.15)فقرات اإلختبار بين

 :قوة التمييز -ب
االختبار باستعمال المعادلة الخاصة بحساب حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات تم      
وكذلك تم حساب ( 0.30 - 0.63)بين ها تراوحتنَّ ووجد أ, لتمييز للفقرات الموضوعيةقوة ا

, القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات اإلختبار المقالية وفقًا لمعادلة معامل التمييز الخاصة بها
, وهي نسبة جيدة, يوضح ذلك (ب+أ51)ملحقوال, (0.41 - 0.62)بين تتراوحها تبين أنَّ و 

ذا كان معامل تمييزها اكبر فقرات االختبار تكون جيدة إ نَّ إلى أ( Eble,1972)حيث اشار
 (.Eble,1972:406), (0.30)من

  :فعالية البدائل -ج
تم حساب فعالية البدائل الخاطئة لكل فقرة من فقرات اإلختبار الموضوعية من نوع       

ها تراوحت بين  وتبين أنَّ , من متعدد وفقًا لمعادلة فعالية البدائل الخاطئة الخاصة بهااالختيار 
تلك البدائل الخاطئة قد شتت الطالب ذوي المستويات  وهذا يعني إنَّ , ([0.07-] - [0.26-])

 (.16)ملحق, الدنيا مما يدل على فعاليتها بالنسبة لهذا االختبار
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 : ثبات الختبار -ث
يعطي النتائج نفسها فيما إذا ُأعيد أو تكرر تطبيقة على  يقصد بثبات االختبار هو أن       

  (.265: 2000, ملحم)نفسها وفي الظروف, أفراد العينة أنفسهم
ها االصلح واالكثر نَّ إذ إ, (كرونباخ -الفا)ب ثبات االختبار باستعمال معادلةاحستم       

-199,الصمادي وُأبيع)االختبارات الموضوعية والمقالية على حد سواءثبات  استخداما لقياس
198:2004). 

إذ إن اإلختبار يتصف , وُتعد قيمة جيدة( 0.74)التحصيلختبار امة معامل ثبات بَلغت قي     
 معه يمكن مما, (2004: 240, النبهان)فما فوق( 0.67)هبالثبات الجيد إذا كانت قيمة ثبات

 .يتصف بالثبات اختبار التحصيل نَّ إالقول 
سَحَب , لغرض التحقق من ثبات التصحيح للفقرات المقالية :ثبات تصحيح الفقرات المقالية -

ثم ُأعيَد تصحيحها مرة , ورقة عشوائيًا من أوراق إجابات عينة التحليل اإلحصائي( 25)الباحث
بَلغت  نسبة ( Cooper)وباالستعانة بمعادلة , أخرى بعد مرور أسبوع على التصحيح األول

وباستعمال المعادلة نفسها وبعد إعادة تصحيح جميع أوراق  ,(0.97)األتفاق بين التصحيحين
مادة الرياضيات في المدرسة التي يطبق فيها  اإلجابات للعينة نفسها مرة أخرى من قب ل  مدرس

تم حساب نسبة األتفاق بين تصحيح الباحث وتصحيح الُمدرس  إذ بَلغت , الباحث تجربته
ثبات التصحيح للفقرات  أنَّ  إلى (2012,مجيد وياسين)إذ أشار اً ويعد هذا الثبات جيد, (0.94)

 (.93:2012,مجيد وياسين)أكثرف( 75)%إذا كان معامله  ومقبوالً  اً المقالية يعد جيد
في الوقت نفسه على , (12)ملحق, تم تطبيق إختبار التحصيل :تطبيق الختبار -9 

بعد أن أبلغ الباحث الطالب قبل , م 29/4/2018مجموعتي البحث في يوم االحد الموافق 
 .أسبوع من موعد اإلختبار

 :اختبار مهارات الترابط الرياضي: ثانياا 
ويتطلب ذلك القيام , الترابط الرياضي تمثل احد المتغيرات التابعة في هذا البحثمهارات      

ومن خالل اطالع الباحث على , بإعداد اختبار لقياس هذا المتغير لدى طالب عينة البحث
وم ببناء اختبار يق ن  أنَّه من المناسب أ عدد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا المتغير وجد

جراءاته البحث وطبيعة هذايتناسب  على وفق الخطوات المشار اليها في المخطط  إذ تم بناءهُ  وا 
(6.) 
 
 

                                                           
الرصافة الثانيةاعدادية ابن رشد للبنين /المدرس عامر حسن خميس 
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 (6)مخطط                                         

 خطوات بناء اختبار مهارات الترابط الرياضي                       

 تحديد الهدف من االختبار        

 تحديد مهارات الترابط الرياضي

 تحديد المادة العلمية

 صوغ فقرات االختبار

 صوغ تعليمات االختبار

التأكد من وضوح  عينة المعلومات

 فقرات االختبار

 

 
 عينة التحليل االحصائي

 القوة التمييزية فعالية البدائل الخاطئة صعوبة الفقرة

 ثبات االختبار

 االختبار بصيغته النهائية

 تعليمات التصحيح تعليمات االجابة

والزمن  التعليمات

 المستغرق لالجابة

 االختبار على السادة المحكمينعرض فقرات 

 صدق البناء الصدق الظاهري الخصائص السايكو مترية لالختبار

 التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار
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يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة طالب الصف الرابع : هدف من الختبارتحديد ال 1-
 .العلمي في مهارات الترابط الرياضي

 : تحديد مهارات الترابط الرياضي 2-
هذه المهارات وتم تحديد , اعتمد الباحث على الخلفية النظرية لمهارات الترابط الرياضي       

ربط و , (الجبر, الهندسة, الحساب)بعضها ببعضربط مجاالت الرياضيات )التي تم تبنيها وهي
 .(ربط الرياضيات بالحياةو , الرياضيات بالعلوم االخرى

 : تحديد المادة العلمية 3- 
االول والثاني )ةالمتوسط الثالث وفالرياضيات للصف كتباعتمد الباحث على محتوى        

 .2016/2017للعام الدراسي  (والثالث المتوسط
 صوغ فقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي  -4
منح الطالب حرية ت ,قام الباحث بإعداد اختبار يجمع بين الفقرات الموضوعية والمقالية        

 هذه الفقرات تستخدم لقياس قدرة الطالب نَّ ا  و , وع واالبداع من عدة زوايا مختلفةالموضتناول 
    .االفكار وبيان التفسيرات على عرض تهموقابلي
 من نوع االختيار من متعدد، اتفقر ( 9)، منمهارات الترابط الرياضي اراختبتكون      
الترابط في  وتوزعت هذه االسئلة على مجاالت فقرات من نوع األسئلة المقالية،( 7)منو 

 :تيالرياضيات بالشكل اآل
( 3)فقرات من نوع االختيار من متعدد و( 3)تكونت فقراته من :ربط مجاالت الرياضيات 1-

 .فقرات من نوع االسئلة المقالية
متعدد فقرات من نوع االختيار من ( 3)تكونت فقراته من :ربط الرياضيات بالعلوم االخرى 2-
 .فقرتين من نوع االسئلة المقالية( 2)و

فقرتين ( 2)فقرات من نوع االختيار من متعدد و( 3)تكونت من: ربط الرياضيات بالحياة 3-
توزيع فقرات ربط مجاالت الرياضيات في  نَّ ويتضح من هذا التوزيع أ, المقاليةمن نوع االسئلة 

هذا المجال  ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّ , االسئلة المقالية اكثر من بقية المجاالت االخرى
مؤشر في المقررات الدراسية المعتمدة من قبل وزارة  هو اوسع من بقية المجاالت االخرى كما

فقرة ( 16)مكونًا من مهارات الترابط الرياضي اختبار وبذلك أصبح مجموع فقرات  ,التربية
 (.18)ملحق, اختبارية
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 :المحكمينعرض فقرات الختبار على 5-
 في ضوء وصياغة فقرات االختبار, بعد تحديد مجاالت مهارات الترابط الرياضي      

على مع الفقرات , التي تناولها هذا البحثتم عرض المجاالت , لتي تم تحديدهاالمجاالت ا
 (3)ي الرياضيات وطرائق تدريسها ملحقمجموعة من السادة المحكمين من ذوي االختصاص ف

 لتحديد مدى صالحها لقياس مهارات الترابط الرياضي ومدى مناسبتها للمهارة التي تقيسها
وقد , ع االهداف التي وضعت من اجلهاوانسجامها م, طالب الصف الرابع العلميل مالئمتهاو 

وقد اخذ الباحث , %(80)نسبة اكثر مننالت جميع فقرات االختبار موافقة السادة المحكمين وب
 .(18)ملحق ,قرات بموجب ذلك ولم تحذف أي منهال بعض الفوعد   همبتوجيهات

 : صوغ تعليمات الختبار 6-
التعليمات الخاصة  تتضمنم إعداد صفحة في مقدمة اإلختبار ت:تعليمات الجابة -أ

 : اآلتيةالباحث التعليمات  عدَّ أ هعداد صياغة فقراتإبعد و  ,باإلختبار
  .لمستوى الطالب تهاومالئم ووضوح فقراتهتحديد الهدف من االختبار  -
  .ارشادات عن كيفية قراءة الفقرات واالجابة عنها -
 لكل فقرة ةاألربع بدائلالمراعاة قراءة كل فقرة بدقة ومن ثم اختيار البديل الصحيح من بين  -

فضاًل  ,ترك أي فقرة بدون اإلجابة عنها أو ,وعدم اختيار أكثر من بديل واحد للفقرة ,موضوعية
  .ة بشكل مفصل عن الفقرات المقاليةاالجاب عن
 (.18)ملحق ,تضمنت عدد من المعلومات الشخصية عن الطالب - 

 : تعليمات التصحيح  -ب
, (19)تبار اعتمد عليها في تصحيحه ملحقنموذجية لجميع فقرات االخأجوبة أاعد الباحث     
وبذلك تكون درجات الفقرات  (9)درجات لكل فقرة موضوعية والبالغة( 3)تم اعطاء إذ

تم توزيع الدرجات  ,فقرات( 7)ما الفقرات المقالية والبالغةة أدرج( 27)الموضوعية بشكل كلي
رات اختلفت درجات الفق ختالف خطوات الحل لكل فقرةإوب ,رةعلى عدد خطوات الحل لكل فق

الفقرات وبذلك يكون مجموع درجات , درجات (3-6)بشكلها الكلي حيث تراوحت بين
وقد , درجة( 60)كلية لالختبار هيالدرجة ال نَّ إوبذلك ف ,(20)ملحق درجة (33)المقالية
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المحكمين  السادة رات على مجموعة منرضت االجابات النموذجية وتوزيع الدرجات على الفقعُ 
  .(3)ملحق
 : عينة المعلومات 7-
المقدام )العلمي في اعدادية طبق الباحث االختبار على عينة من طالب الصف الرابع     

 المصادف( االربعاء)في يوم, ة الثانيةالتابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الرصاف( للببنين
 نَّ إإذ , الباحث بنفسه على تطبيق االختبارواشرف  اً طالب( 45)تكونت العينة من 25/4/2018

الهدف من هذا االختبار هو معرفة وضوح فقرات االختبار وتعليماته وكذلك الوقت المستغرق 
طالب من ( 5)خرآطالب سلموا ورقة اإلجابة و ( 5)تم رصد اولو ة عن جميع فقراته لإلجاب

وبعدها تم حساب متوسط , دقيقة(  115_  54) إذ بلغ الوقت المستغرق بين, تلك العينة
 . دقيقة(  82) هوو تبار جابة عن االخالوقت المستغرق لإل

 : عينة التحليل اإلحصائي 8-
طبق الباحث , ر واالجابة وكذلك الوقت المستغرقبعد التحقق من وضوح تعليمات االختبا      
التابعة ( طارق بن زياد)اعدادية  من طالب( 110)بار على عينة استطالعية مكونة مناالخت

موزعين , 26/4/2018 المصادف( الخميس)الثانية في يوم الرصافةلتربية  العامة مديريةلل
من بين المدارس االعدادية  تم اختيار المدرسة عشوائياً  إذ( ج,ب,أ)على ثالث شعب هي

الباحث بنفسه على تطبيق والثانوية النهارية والحكومية في تربية الرصافة الثانية وقد اشرف 
ن والتحقق م ,ر إلغراض التحليل اإلحصائي لفقراتهوقد جاء تطبيق هذا االختبا, االختبار

 . الخصائص السايكومترية لالختبار
 : لتحليل الحصائي لفقرات الختبارا 9-
وبعد تصحيح  البط( 110)التي بلغتاالستطالعية الثانية  االختبار على العينةتم تطبيق     

من ( 27%)و طالب العليامن درجات  (%(27ختيرت نسبةأ تبار وترتيبها تنازلياً اوراق االخ
هذه النسبة تمثل لنا مجموعتين كحد اقصى لما يمكن من معرفة  نَّ إإذ , الدنيادرجات طالب 
  .( 74: 1981 ,الزوبعي واخرون) درجات االختبارالحجم والتمايز ل

يا مثلت المجموعتين العليا والدن ,اً طالب( 30)د طالب كل مجموعة على هذا االساسبلغ عدو 
 : تيأكما ي احصائياً 
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يجاد الدرجة النهائية لكل طالبتصحيح أوراق  إجابات ا -أ  .لطالب وا 
 .من أعلى درجة كلية إلى أدنى درجة كلية تنازلياً  ترتيب أوراق اإلجابات ترتيباً  -ب
, والمجموعة الحاصلة على أدنى الدرجات, فرز المجموعة الحاصلة على أعلى الدرجات -ج

للمجموعتين من أجل تحليلها ( 27)%وأدنى( 27)%من خالل استخدام نسبة أعلى وتحديدها
 .(23)ملحق إحصائياً 

 :معامل الصعوبة لفقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي1- 
ات فقر ( 9)والتي كانت, تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات اإلختبار     

 ,فقرات( 7)إما الفقرات المقالية فكانت, (0.27 - 0.47)بلغ معامل صعوبتها بين, موضوعية
وبذلك تم قبول فقرات االختبار، إذ  ,(0.58 - 0.64)معامل صعوبتها تراوح بين وقد تبين أنَّ 

تكون جيدة  فقرات االختبار إلى أنَّ ( Bloom, 1971)اشارَ  فقد، معامل صعوبتها مناسباً  د  عَ يُ 
 (21) ملحق (Bloom, 1971:66)., (0.80 – 0.20)ذا كان معامل صعوبتها يتراوح بينإ
 .(22)ملحقو 

 :الرياضي مهارات الترابطالقوة التمييزية لفقرات اختبار  2-
وكان  فقرات موضوعية( 9)الذي تضمن تم حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات اإلختبار    
أما الفقرات المقالية  ,بهاادلة معامل التمييز الخاصة وفقًا لمع (0.33 - 0.67)مل تمييزها بينامع

 أنَّ (  Ebel, 1972)إذ يرى ,(0.41 - 0.58)تراوح بينمعامل تمييزها  فإنَّ  فقرات( 7)والتي كانت
 (21)ملحق,(Ebel, 1972 :399 ) فما فوق( 0.30)ت قوة تمييزها منأي فقرة تعد جيدة إذا كان

 .(22)وملحق

 :فعالية البدائل الخاطئة3- 
لمعادلة فعالية  لكل فقرة من فقرات  اإلختبار وفقاً تم حساب فعالية البدائل الخاطئة 

وهذا يعني , ([-0.27] - [-0.10])بين  تتراوحوقد تبين أنها , اطئة الخاصة بهاالبدائل الخ
 نيا مما يدل على فعاليتها بالنسبهتلك البدائل الخاطئة قد شتت الطالب ذوي الُمستويات الد أنَّ 

 (.24)ملحق, الرياضي الترابط مهاراتإلختبار 
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 :الرياضي مهارات الترابطثبات اختبار 
على  الرياضي الذي تم تطبيقه مهارات الترابطتم حساب قيمة معامل الثبات إلختبار 

النها تصلح في حساب معامل ثبات " , كرونباخ -الفا لمعادلة عينة التحليل اإلحصائي وفقاً 
قيمة معامل  بَلغت  وَ  ,( 355:  1999, عودة) "الموضوعية والمقالية على حد سواءاالختبارات 

 .كما سبق في اختبار التحصيلوتعد هذه القيمة جيدة , (0.82)ثبات االختبار
 : صائص السايكومتريةالخ 10-
 : تية لتحديد هذه الخصائصخطوات اآلقام الباحث بال     

 :اإلختبارصدق 
 :نوعين من الصدق هما باستعمالالرياضي  مهارات الترابطتم التحقق من صدق اختبار 

 :الصدق الظاهري
 المحكمين السادة تحقق الصدق الظاهري من خالل عرض اإلختبار على عدد من

وقد تم األخذ بقبول , (3)ملحق, والمختصين في علم النفس والرياضيات وطرائق تدريسها
يوضح ( 22)والجدول من آراء المحكمين( 80%)التي حظيت بنسبة أتفاق أكثر من الفقرات 

 .ذلك
 (22)جدول 

 الرياضي  مهارات الترابطالنسبة المئوية لمعرفة صالح فقرات اختبار 

 تسلسل الفقرات
مجموع 
 الفقرات

العدد الكلي 
 للمحكمين

عدد 
المحكمين 
 الموافقين

عدد المحكمين 
 غير الموافقين

النسبة 
 المئوية

 الُحكم على الفقرة

 إبقاء 95% 1 21 22 5 3,7,12,14,15

 إبقاء 86% 3 19 22 6 4,9,13,16,8,10

 إبقاء 81% 4 18 22 5 1,5,6,11,2

 
طريقة معامل االتساق الداخلي الذي يقصد به  نَّ أإلى ( 2006,عالم)يشير :صدق البناء

أحدى مؤشرات  يعد, أي درجة قياس الفقرات للسمة نفسها, اإلرتباط بين درجات فقرات اإلختبار
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وتم التأكد من صدق األتساق الداخلي , (111:2006,عالم)داللة صدق البناء لإلختبار
 : اإلرتباطية بين كل منيجاد العالقة إمهارات الترابط الرياضي من خالل  الختبار

كل  ستخراج معامل اإلرتباط بين درجاتتم ا :درجات كل فقرة ودرجات المجال التابعة له-1
باستعمال معامل إرتباط , الذي تنتمي إليه فقرة من فقرات اإلختبار ودرجات المجال

وأظهرت النتائج أن جميع فقرات اإلختبار , (Pearson Correlation Coefficient)بيرسون
الرياضيات بإذ تراوحت قيم معامالت اإلرتباط في مجال الرياضيات , دالة إحصائياً 

 وهو مؤشر جيد على صدق البناء إلختبار مهارات الترابط الرياضي (              )بين
العلوم االخرى ومجالها الرياضيات بباطية بين فقرات مجال أما العالقة االرت, في هذا المجال

وهو مؤشر جيد على صدق البناء إلختبار مهارات الترابط  (               )فكانت
أما العالقة االرتباطية بين فقرات مجال الرياضيات بالحياة ومجالها . في هذا المجال الرياضي
رات الترابط بار مهاوهو مؤشر جيد على صدق البناء إلخت(                )فكانت

 .يوضح ذلك( 23)في هذا المجال والجدول الرياضي
 ( 23)جدول

 العالقة الرتباطية بين الفقرة والمجال التابعه له

 المجالت

الرياضيات  الفقرة
العلوم ب الرياضيات الفقرة الرياضياتب

الرياضيات  الفقرة الخرى
 بالحياة

1        1.  0.2    1.         

2        2.  0.4    2.         

3        3.  0.3    3.         

4        4.  0.4    4.         

5        5.  0.5    5.         

6            
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 :العالقة الرتباطية بين درجات كل مجال ودرجات المجال الكلي -2
تم استخراج معامل اإلرتباط بين درجات كل مجال ودرجات اإلختبار الكلي باستعمال        

إذ تراوحت قيم  ,دالة إحصائياً  معامل إرتباط بيرسون وأظهرت النتائج أن جميع فقرات اإلختبار
وهو مؤشر جيد على صدق البناء إلختبار  (               ) باط بينمعامالت اإلرت

 .يوضح ذلك( 24) والجدول, مهارات الترابط الرياضي
 

 (24)جدول                                           
 العالقة الرتباطية بين المجالت والمجال الكلي               

 المجاالت 

 الرياضيات بالحياة العلوم الخرىب الرياضيات الرياضياتالرياضيات ب 

كلي
ل ال

مجا
ال

 

0.7    0.4    0.6    

 

 :الرياضي مهارت الترابطاختبار 
في الوقت نفسه على مجموعتي , (18)ملحق, الرياضي مهارات الترابطتم تطبيق اختبار      

الباحث الطالب قبل أسبوع من  أبلغ م بعد أن   2/5/2018الموافق  االربعاء البحث في يوم
 .اإلختبار إجراء موعد

 : إجراءات تطبيق التجربة: ثامناا 
 : تم تطبيق تجربة البحث على وفق الخطوات واالجراءات االتية 

 االربعاءابتداًء من يوم  (والضابطة التجريبية)لي لمجموعتي البحثعالف بدأ التدريس 1-
وبواقع خمس حصص , 2018/ 3/5 الموافقالخميس  وانتهى في يوم 2018/ 2/ 28الموافق
 .لكل مجموعة اسبوعياً 

ُنظم جدول الدروس االسبوعي باالتفاق مع ادارة المدرسة مع مراعاة امكانية تدريس  2-
  .مجموعتي البحث في اليوم نفسه
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, ف الذي قد يسببه اختالف المدرسينلالختال قام الباحث بتدريس المجموعتين بنفسه تجنباً  3-
  .على طبيعة المتغيرات الخاصة بالتجربة طالعالوا سلوبالوا هقدر في ال

للمادة العلمية نفسها واعطيت الكمية نفسها ( التجريبية والضابطة)تم تدريس المجموعتين  4-
من المادة العلمية المتضمنة من المفاهيم والتدريبات والواجبات واالنشطة الصفية وغير الصفية 

م المنعكس من ستراتيجية التعل  ا على وفقتم تدريس المجموعة التجريبية  ذإ, على المجموعتين
خالل تقديم الموضوعات المسجلة بالفيديو والمرسلة اليهم عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 اترينعلى االنشطة والتدريبات وحل التماالشراف  فضاًل عنالمتوفرة على شبكات النت 
المقدار نفسه في  عطيَّ أُ و , خالل الحصة الدراسية في المدرسةالوسائل التعليمية  استخدامو 

من مفاهيم وانشطة وحل  (التقليدية)اديةتيعإلالتي تدرس بالطريقة ا الضابطة تدريس المجموعة
  .واستخدام الوسائل التعليمية اترينالتم

 والمعرفة السابقة في متغيرات الذكاء( التجريبية والضابطة)عينتي البحث  لغرض تكافؤ 5-
 : ارهم في التواريخ االتيهبتم اخت ,ومهارات الترابط الرياضي

 20/2/2018 بتاريخ في يوم الثالثاء (زيلوديل دانال)ء للقدرات العقليةاختبار الذكا_ 
  21/2/2018 السابقة الذي اعده الباحث بتاريخاختبار المعرفة الرياضية _ 

 22/2/2018رات الترابط الرياضي الخاص بتكافؤ مجموعتي البحث ااختبار مه -
 اختبار مهارات الترابط الرياضي الذي اعده الباحث للعينتين االستطالعيتين االولى والثانية _

لمعرفة الوقت ووضوح االسئلة  26/4/2018 والثانية بتاريخ, 25/4/2018بتاريخاالولى 
  .الصعوبة والسهولة لفقرات االختبار ولمعرفة

واختبار مهارات الترابط , 29/4/2018 الموافق االحدفي يوم  ُطبق اختبار التحصيل 6-
قبل فترة مناسبة بعد اخبار عينتي البحث , 2/5/2018 الموافق االربعاءالرياضي في يوم 

يئة القاعات ته فضاًل عنوكافية من موعد االختبارين لغرض التهيؤ بالشكل المناسب 
 .2018/ 5/ 3الموافق في يوم الخميس تجربةوبنهاية االختبار انتهت ال ,االمتحانية

  .كتابة الخطط التدريسية لجميع موضوعات فصول المحتوى الدراسي محور البحثتمت  7-
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 :الوسائل الحصائية :تاسعاا 
في  أو جراءاتاإلالوسائل اإلحصائية اآلتية سواء في  تحقيقا ألهداف البحث استخدم الباحث 

   .نتائجالتحليل 
فقرات اختبار  صعوبةهذه المعادلة لحساب معامل  لتاستعم :معادلة صعوبة الفقرات 1-

 :الرياضي مهارات الترابطفقرات اختبار و  التحصيل
                                    P=      

     
  

 :نَّ حيث إ
    p  :الصعوبة للفقرة معامل. 
 .الذين اجابوا اجابة صحيحة العليا درجات المجموعة مجموع:    

 .الذين اجابوا اجابة صحيحة الدنيا درجات المجموعةمجموع  :    
N :عدد طلبة المجموعة الواحدة. 
S :(                     35:2012,مجيد وياسين) .للفقرة الدرجة المخصصة    

فقرات اختبار  هذه المعادلة لحساب معامل تمييز استعملت :معادلة القوة التمييزية للفقرات 2-
 :الرياضي مهارات الترابطفقرات اختبار و  التحصيل

                           D=      
   

 
 :نَّ حيث إ

D: التمييز للفقرة معامل. 
 .الذين اجابوا اجابة صحيحة المجموعة العليا درجاتموع مج:    
 .الذين اجابوا اجابة صحيحة المجموعة الدنيا درجاتموع مج:    
S :الدرجة المخصصة للفقرة. 
N :(المصدر السابق) حدى المجموعتينلبة في إعدد الط.                                                                               
هذه المعادلة إليجاد معامل فعالية البدائل  استعملت :البدائل الخاطئةمعادلة فعالية  3-

بالفقرات الموضوعية إلختبار  الخاصة ,(االختيار من متعدد) عالخاطئة للفقرات من نو 
 :الرياضي مهارات الترابطختبار ا فقراتالتحصيل و 

               =         
 

  
 :نَّ حيث إ
 .معامل فعالية البدائل الخاطئة:      
Nma :أختاروا البديل غير الصحيح من المجموعة العليا الذين. 

   

   

 m 
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Nmd :الذين أختاروا البديل غير الصحيح من المجموعة الدنيا. 
N : حدى المجموعتينإعدد الطلبة في. 

 (291:2002,عودة)                                                  
هذه المعادلة بغرض التحقق من أن حجم الفروق الناجمة  استعملت :معادلة حجم األثر 4-
إختبار ترجع إلى المتغير المستقل في كل من  اإلختبار التائي هي فروق حقيقية ستعمالبا

ختبار مهارات الترابطو  التحصيل  :الرياضي ا 
 

                                                          

     
  =η  

 :نَّ ث إيح

 .(إيتا)القيمة المحددة للفروق:       
 .المحسوبة( t)مربع قيمة :      

df : تساوي التي درجة الحرية و(n1 + n2 –2.) 
فيمكن  عينالتي تمثل حجم األثر للمتغير المستقل في كل من المتغيرين التاب( d)قيمة َأما

 :من خالل المعادلة اآلتية  إيجادها

   
  η 

     
 

                                                          (Kiess,1989:445-446) 
مل ثبات تصحيح الفقرات المقالية هذه المعادلة إليجاد معا لتاستعم :(Cooper)معادلة 5- 

وعلى , األغراض السلوكيةولمعرفة نسبة اتفاق المحكمين على صالح  ,إلختبار التحصيل
 :فقرات إختبار التحصيل

  

      
 =P         

 :حيث تمثل
 عدد مرات االتفاق   : 
             (2012: 93,مجيد وياسين) عدد مرات عدم االتفاق    :
 :للوسائل اإلحصائية اآلتية, (22)اإلصدار ( SPSS)اإلحصائي االستعانة بالبرنامج توتم
لة لحساب ثبات اختبار التحصيل ومهارات هذه المعاد استعمالتم  :كرونباخ - معادلة ألفا 6-
 . لترابط الرياضيا

درجات : هذه المعادلة لحساب معامل اإلرتباط بين كل من استعمالتم  :معادلة بيرسون 7-
, ودرجات المجال الذي تنتمي إليه ,الرياضي مهارات الترابطكل فقرة من فقرات اختبار 
 .ودرجات اإلختبار الكلي ,اإلختبارودرجات كل فقرة من فقرات 

t
2 

η  
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لمعرفة مدى  هذا اإلختبار لاستعم :لعينتين مستقلتين( s Test’Levene)اختبار ليفين 8-
, السابقة الرياضية اختبار المعرفة)في متغيرات( التجريبية والضابطة) التجانس بين المجموعتين

 اختبار الذكاء, السابق في مادة الرياضيات الدراسي التحصيل, العمر الزمني محسوبًا باألشهر
درجات  مدى التجانس بينلمعرفة  وكذلك ,(اختبار مهارات الترابط الرياضي, الوديل دينز

 .المجموعتين في تحليل النتائج طالب

  :لعينتين مستقلتين( t-test)اإلختبار التائي  9-
في ( التجريبية والضابطة)لتحقق من التكافؤ بين المجموعتيناإلختبار ل هذا لاستعم

 الدراسي التحصيل, العمر الزمني محسوبًا باألشهر, السابقة الرياضية اختبار المعرفة)متغيرات
, (اختبار مهارات الترابط الرياضي, دانيلز الوديلاختبار الذكاء , السابق في مادة الرياضيات

لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في تحليل  وكذلك
 .النتائج



 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 عرض النتائج: أواًل
 تفسير النتائج: ثانيًا
 االستنتاجات: ثالثًا

 التوصيات: رابعًا
 المقترحات: خامسًا
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 ائج التي توصل اليها الباحث في ضوءمفصاًل للنتتضمن هذا الفصل عرضًا وتفسيرًا    
 :إذ يمكن إجمالها في محورين وعلى النحو اآلتي, التي تم وضعها وفرضياته أهداف البحث

 .ويتناول النتائج المتعلقة بالتحصيل :المحور األول   
 .يتناول النتائج المتعلقة بمهارات الترابط الرياضي: الثانيالمحور    

 :عرض النتائج :أولا 
 :ختبار التحصيلعرض نتائج ا -
 :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى -أ

 :هتنص الفرضية الصفرية االولى على أن        
بين متوسط درجات طالب ( 0.05)داللة الاليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 

ومتوسط درجات م المنعكس استراتيجية االتعل   وفق المجموعة التجريبية الذين ُيَدرسون  على
بالطريقة االعتيادية في تحصيل مادة الرياضيات  ُيَدرسون   طالب المجموعة الضابطة الذين

 (.للصف الرابع العلمي
االستعانة بالبرنامج  تتم, وتصحيح إجابات الطالب بعد تطبيق اختبار التحصيل   

للحصول على الوصف اإلحصائي للبيانات الخام  ,(22)االصدار SPSS))اإلحصائي
 يبين هذا الوصف( 25)وجدول, للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل

 :للمجموعتين التجريبية والضابطة
  (25)جدول

 وصف إحصائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل

 

 
 المجموعة

 

عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 توسط الحسابيللم

 توسط الحسابيفترة الثقة للم %59

 الحد األدنى الحد األعلى

 2.084 7.253 0.804 5.020 29.59 39 التجريبية

 2.074 7.264 1.023 6.309 24.92 38 الضابطة
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نحراف وبإ( 29.59)أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية (25)نالحظ من جدول     
( 24.92)في حين َبَلغ  متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة, (5.020)معياري قدره

 (.6.309)نحراف معياري قدرهوبإ
لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين تباين درجات  (s Test’Levene)وبتطبيق      

( 0.252)عند مستوى داللة( 1.333)(F)َبَلغ ْت قيمة , طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
ن في هذا وهذا يعني أن المجموعتين متجانستا, (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد

 .المتغير
ن مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب لعينتي( t-test)وبتطبيق     

( 0.001)عند مستوى داللة( 3.598)(t)َبَلغْت القيمة التائية, المجموعتين التجريبية والضابطة
وبذلك تم رفض الفرضية  ,(75)وبدرجة حرية( 0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة المعتمد

 :الصفرية األولى وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أن ه 
بين متوسط درجات طالب ( 0.05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

ومتوسط درجات طالب استراتيجية التعل م المنعكس  على ِوفقْ الذين ُدرُِّسوا المجموعة التجريبية 
ولصالح ( طة الذين ُدرُِّسوا على ِوفْق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيلالمجموعة الضاب

 .المجموعة التجريبية
فْق استراتيجية التعلم وِ  على واسُ وهذا يشير إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرِّ  

ادية في اختبار العتيفْق الطريقة اوِ على وا سُ المنعكس على طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرِّ 
 :يبين ذلك( 26)وجدول, التحصيل

 (26)جدول 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل(t)و( F)قيمة 

 
 المتغير

 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test  لتساوي
 المتوسطين

 dfدرجة الحرية 
الدللة اإلحصائية 
عند مستوى  

(0.05) 
F الدللة t 

الدللة 
من 

 الطرفين
 دالة 75 0.001 3.598 0.252 1.333 التحصيل
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في المتغير التابع ( استراتيجية التعلم المنعكس)ولمعرفة مدى أثر المتغير المستقل   
استراتيجية التعلم )لتحديد حجم أثر هذا المتغير( η2)تم استخدام اختبار مربع إيتا, (التحصيل)

هي فروق حقيقية  t-test))ولغرض التأكد من أن حجم الفروق الحاصلة باستعمال  ,(المنعكس
ر عن والتي ُتعب   d))ومن ثم حساب قيمة, تعود إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أخرى

 : حجم األثر فيما إذا كان صغيرًا أو متوسطًا أو كبيراً ( 27)ويبين الجدول, حجم هذا األثر
 (27)جدول

 األثرحجم  تحديدنسب 
األداة 

 المستخدمة
 حجم األثر

 كبير متوسط صغير
η2 0.01 0.06 0.14 
d 0.2 0.5 0.8 

 (42 2000 :,عفانه)                                                                 
 :في هذا البحث في اختبار التحصيل( η2)و( d)يوضح قيم كل من( 28)والجدول

 (28)جدول
 للمجموعتين التجريبية والضابطة التحصيل اختبار في األثرومقدار حجم ( η2)و (d)قيمة 

المتغير  المتغير المستقل
 التابع

 مقدار حجم األثر dقيمة  η2قيمة  t dfقيمة 

استراتيجية التعلم 
 المنعكس

 كبير 0.831 0.147 75 3.598 التحصيل 

 
مقدار حجم األثر إلستراتيجية التعلم المنعكس في  أن  ( 28)ويتضح من جدول

 η2قيمة  أن  و , (0.8)وهي أكبر من (0.831)هي( d)قيمة ألن  , كبير( التحصيل)متغير
مقدار حجم األثر للمتغير المستقل في  وهذا يدل على أن   ,(0.14)وهي اكبر من( 0.147)هي

المجموعة التجريبية الذين  بطال تحصيل طالب الصف الرابع العلمي كان كبيرًا ولصالح
 .وفق هذا المتغيرعلى وا سُ ُدرِّ 
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 :اختبار مهارات الترابط الرياضيعرض نتائج : الثانيالمحور 
 :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية -

 :لغرض التحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على أن  
بين متوسط درجات طالب ( 0.05)داللةالفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  اليوجد)

م المنعكس ومتوسط درجات طالب بإستخدام استراتيجية التعل   ُس تَُدر  المجموعة التجريبية التي سَ 
 (.بالطريقة االعتيادية في اختبار مهارات الترابط الرياضي ُس المجموعة الضابطة التي َستَُدر  

االستعانة  تتم, بعد تطبيق اختبار مهارات الترابط الرياضي وتصحيح إجابات الطالب    
للحصول على وصف إحصائي للبيانات الخام ( 22)إصدارSPSS) )بالبرنامج اإلحصائي

يبين ( 29)والجدول( اختبار مهارات الترابط الرياضي)للمجموعتين التجريبية والضابطة في
 :ذلك

 (29)جدول 
 (مهارات الترابط الرياضي)إحصائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيروصف 

 
 المجموعة

 

عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط الحسابي

فترة الثقة للمتوسط  %95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعلى

 3.246 9.981 1.082 6.760 44.69 39 التجريبية

 3.236 9.991 1.303 8.035 38.08 38 الضابطة

وبانحراف ( 44.69)أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية( 29)نالحظ من جدول 
( 38.08)في حين َبَلَغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة, (6.760)معياري قدره

 (.8.035)وبانحراف معياري قدره
ِلعينتين ُمستقلتين ِلمعرفة داللة الفرق بين تباين ( s test’Levene)وبتطبيق اختبار     

عند مستوى , (F( )1.707)َبَلغ ْت قيمة, درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
عني أن  وهذا ي, (0.05)وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة المعتمد( 0.195)داللة

 .ن في هذا المتغيرالمجموعتين متجانستا
ِلعينتيْن ُمستقلتيْن ِلمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات ( t-test)وبتطبيق اختبار     

عند مستوى ( t( )3.912)َبَلَغْت القيمة التائية, طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
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وبدرجة , (0.05)وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة المعتمد( 0.000)داللة
تم رفض الفرضية الصفرية الثانية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على  وبذلك, (75)حرية
بين متوسط درجات طالب ( 0.05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)أن هُ 

ومتوسط درجات طالب  ,وفق استراتيجية التعل م المنعكسالذين ُدرُِّسوا على المجموعة التجريبية 
ُدرُِّسوا على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار مهارات الترابط  المجموعة الضابطة الذين

 .ولصالح المجموعة التجريبية( الرياضي

م إستراتيجية التعل   على وفقوا سُ يشير هذا إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرِّ و 
الطريقة االعتيادية في اختبار  على وفقوا سُ المنعكس على طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرِّ 

 :ذلك يوضح( 30)والجدول,  مهارات الترابط الرياضي
 (30)جدول 

 (مهارات الترابط الرياضي)للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير( t)و( F)قيمة 

 
 المتغير

 
 

s test’Levene 
 التباينين لتساوي

 t-test لتساوي
 المتوسطين

 dfدرجة الحرية 
الدللة اإلحصائية 
عند مستوى  

(0.05) 
F الدللة t 

الدللة 
من 

 الطرفين
مهارات الترابط 

 الرياضي
 دالة 75 0.000 3.912 0.195 1.707

  
مهارات )في المتغير التابع( م المنعكساستراتيجية التعل  )ولمعرفة مدى أثر المتغير المستقل

, لتحديد حجم أثر هذا المتغير المستقل( η2)إيتاتم استعمال اختبار مربع , (الترابط الرياضي
هي فروق حقيقية تعود إلى  t-test))حجم الفروق الحاصلة باستعمال  ولغرض التأكد من أن  

والتي ُتَعب ر عن حجم هذا  d))ومن ثم حساب قيمة, المتغير المستقل وليس إلى متغيرات أخرى
 (:η2)و (d)يوضح قيمة كل من( 31)وجدول, األثر
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 (31)جدول
 (مهارات الترابط الرياضي)األثر فيومقدار حجم ( η2) و (d) قيمة

 لمجموعتين التجريبية والضابطةل

مقدار حجم  dقيمة  η2قيمة  t dfقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل
 األثر

مهارات الترابط  استراتيجية التعلم المنعكس
 كبير 0.9034 0.1695 75 3.912 الرياضي

 
مهارات )في متغير( م المنعكسإلستراتيجية التعل  )حجم األثر أن  ( 31)من الجدول ويتضح

أستنادًا إلى الجدول , (0.8)هي أكبر من( 0.9034)البالغة( d)ن قيمةإلكبير ( الترابط الرياضي
أثر المتغير المستقل في مهارات الترابط الرياضي لطالب  وهذا يدل إلى أن  , (27)المرجعي

وفق هذا على وا سُ المجموعة التجريبية الذين ُدرِّ  طالب الصف الرابع العلمي كان كبيرًا ولصالح
 .المتغير

 :تفسير النتائج: ثانياا 
 :إختبار التحصيلنتائج  تفسير: المحور األول

وفق على وا سُ التجريبية الذين ُدرِّ أظهرت نتائج البحث تفوق طالب المجموعة 
ًا على الطريقة وا إعتمادسُ م المنعكس على طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرِّ استراتيجية التعل  

م استراتيجية التعل   يعود السبب في ذلك إلى أن   ويمكن أنْ  االعتيادية في اختبار التحصيل
وخلق بيئة , يد الطالب بالمعرفة السابقةمن خالل تزو , تنطلق من النظرية البنائية, المنعكس

, واالستفادة من االمكانيات التي توفرها التكنولجيا التعليمية, م تعاوني في الصف الدراسيتعل  
إلى , والتي يتحول فيها الطالب من المتلقي السلبي, م النشطمما يؤدي إلى توفير بيئة للتعل  

ساهم  مما, مت التقنية الحديثة االستخدام االمثلها استخدأن   فضاًل عن, الدور االيجابي النشط
في سهولة تفكير الطالب وفي تركيز افكارهم والتأمل في موضوعاتهم الَتَعل مية أكثر مما كان 

ها ن  كما أ, رميز المعلومات في ذاكرتهموساعدتهم على التركيز وت ,في المجموعة الضابطة
وكذلك , واستيعابها يم والمهارات الرياضيةساهمت وبدرجة كبيرة في فهم الكثير من المفاه
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من خالل , الوصول إلى استنتاجات واعطاء مبررات وتفسيرات مقنعة ووضع الحلول المناسبة
وساهم ذلك في  ,م المنعكساالطالع على مصادر المعلومات المتوفرة في البيئة التفاعلية للتعل  

 .زيادة قدرة الطالب على إدراك العالقات الرياضية بشكل اكبر
ومما ساعد في زيادة تحصيل طالب المجموعة التجريبية هو حصولهم على التغذية      

ساهمت فيها وبشكل كبير المستحدثات التكنولوجية التي  وقد ,الراجعة بسرعة وفي كل االوقات
, وما وصلوا اليه, رفة مدى تقدمهم وفهمهم للموضوعات الدراسيةومع, استخدمت في هذا البحث

وهذا ادى إلى زيادة دافعية الطالب في كيفية التعامل مع المادة العلمية من خالل بيئة الصف 
فيستطيع , المنعكس وما توفره المحاضرات الدراسية المسجلة لديهم في اجهزتهم االلكترونية

وكسر حاجز , رعة التي تناسبهم وفي المكان والزمان الذي يالئمهمبالس مَ الطالب بواسطتها التعل  
وتكوين بنية , الخوف والرهبة من موضوعات الرياضات التي يعاني منها الكثير من الطلبة

بل وكيف , ال تحتوي فقط على ما فهموه من مادة َتعليمية, معرفية ومفاهيمية جيدة لديهم
وقد ساعدت هذه االستراتيجية على جذب  ,ات الرياضيةتوصلوا إلى فهم هذه المفاهيم والمهار 

يويه مباشرة من قبل من تسجيالت فيد ة الُمَتَعل مة من خالل ما تلقوهنحو الماد إنتباه الطالب
لهم على أغلب الطالب يفضلون في تعلمهم مشاهدة مقاطع الفيديو في مناز  إذ إن  , الباحث

إذ أن  هذه االستراتيجية تعد احد الحلول المناسبة  ,والواجبات اترينقراءة النصوص أو حل التم
ُب الطالب فجوه المعرفيه التي يسببها َتَغي  ال ية الَفع اله والتي ساهمت في َسدِّ في استخدام التقن

االمر الذي , مما أدى إلى إستدراك ما فاتهم من مادة دراسية, عن حضور المحاضرات الصفية
صة الدراسية االستغالل االمثل لوقت الح فضاًل عن, اسيساعَد في عدم تدني تحصيلهم الدر 

م الصغيرة الرياضية عن طرق االنشطة التفاعلية ومجموعات التعل   اترينفي التدريب وحل التم
التي قام الباحث بتطبيقها على المجموعه التجريبية داخل الصف وفي مواقع التواصل 

ن  هذه االستراتيجية أحدثت تفاعاًل كما الحظ الباحث أ ,(Telegram)االجتماعي التيلغرام 
جيدًا بين طالب المجموعة التجريبية بعضهم مع بعض من خالل اشتراكهم في مواقع الكترونية 

لحلول م والمشاركه في التوصل إلى امما ولد عندهم دافعية للتعل  , حددها لهم الباحث مسبقاً 
يم حديثة تُقدم هي استراتيجية تعل  , م المنعكساستراتيجية التعل   ن  إذ إ, لمناسبة لمادتهم الَتعليميةا

وهي استراتيجية , ْم هما الَتَعلْم االعتيادي والتعلم النشطبين نوعين من الَتعل   اً وفريد اً نوعي َتمازجاً 
 .تدريس ُوِجدْت وُصممْت للتغلب على تدني تحصيل الطالب وتطوير التعليم في االلفية الثانية

, تزود الطالب بمصدر عملي للتغذية الراجعة ن  طريقة التدريس االعتيادية ال يمكنها أنْ أ     
 فضاًل عن, على إحساسهم الذاتي في فهم الدرس فقط الن هم في أغلب االحيان يعتمدونَ 
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الكثير منهم ليس  أن  و , حوالي ثلث تفكيرهم بموضوعات ال صله لها بموضوع الدرس فقدانهم
إلنهم منهمكون طول , على تذكر الموضوعات التي طرحت داخل الصف الدراسيلديه القدرة 

ُه من وقت الحصة باالستماع وتسجيل المالحظات وعندما يكون الطالب في هذه الحالة فإن  
من المعلومات االساسية التي يتلقاها داخل الصف , %40))يحتفظ بأكثر من النادر أنْ 
 .عليه الوقت مر  دة كلما ويزداد نسيانه لهذه الما, الدراسي

تدعم وتؤيد العديد من الدراسات والكتابات العلمية حول هذه , نتيجة هذا البحث لذا فإن      
إذ أثبت هذا البحث ما أشار اليه الكثير من الباحثين حول امكانية استخدام , االستراتيجية

دعم  علىالقدرة  فضاًل عن, ديم االعتيام المنعكس في الحد من مشكالت التعل  استراتيجية التعل  
يستنتج أن   وبذلك يستطيع الباحث أنْ , وتطوير المهارات المعرفية والعقلية العليا لدى الطالب

م المنعكس هذا الفرق اإلحصائي بين مجموعتي البحث يعود إلى أثر استراتيجية التعل  
 .المستخدمة في تدريس المجموعة التجريبية

 ودراسة (Kim,Park, and Joo, 2014 )دراسة وهذه النتيجة تتفق مع نتائج      
Sauders, 2014) ) في اثبات أثر ( 2015, الزهراني)ودراسة( 2016 ,السعدون)ودراسة

م المنعكس في التحصيل الدراسي للطالب على اختالف المتغيرات التابعة استراتيجية التعل  
أن  استخدام هذه االستراتيجية سوف يساعد في زيادة عمليات , المستخدمة في تلك الدراسات

 .رفع من مستويات تحصيلهم الدراسي في المقررات المختلفةوي, م والفهم لدى الطالبالتعل  

 :اختبار مهارات الترابط الرياضينتائج  تفسير: الثانيالمحور 
بين متوسطي الترابط الرياضي وجود فرق مهارات النتائج الخاصة بمتغير  هرتأظ

ن   في (التجريبية والضابطه)درجات المجموعتين هذا الفرق  اختبار مهارات الترابط الرياضي، وا 
 الب هذههناك تحسنًا ملحوظًا في أداء ط يعود لصالح المجموعة التجريبية مما يعني أن  

 في المجموعة الضابطة البداء طإالمجموعة على اختبار مهارات الترابط الرياضي مقارنة ب
في  مالمجموعة التجريبية بمختلف مستوياته البوهذا التحسن كان لجميع ط االختبار نفسه،

و الباحث وجود هذ الفرق إلى أن  استراتيجية التعل  , امتالك المهارات م المنعكس حققت َويعز 
ى أشار طالب عينة البحث التجريبية إلى مد إذ, المعل مالتفاعل االيجابي النشط بين الطالب و 
خالل متابعتهم للفيديوات التعليمية المرسلة اليهم عبر , االستفادة من زمالِئهم في المناقشات
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والحظ الباحث أن  هذا االسلوب ساعد على دمج االشخاص اإلنطوائيين أو , المواقع االجتماعية
ن وفي استبيا, اقع واعطى نتائج ال بأس بهاو الخجولين في الحوارات المكتوبة عبر هذه الم

عمله الباحث على المجموعة التجريبية حول مدى تقبلهم لهذه االستراتيجية ومدى االستفادة 
, م المنعكسمن الطالب تقبلهم لتجربة التعل   %92أظهر , منها في تحسين مستواهم الدراسي

والمزاوجه بينها وبين الطريقة , وا عن مدى الرضا والتشويق خالل التدريس بهذه الطريقةوبي ن
عدم تنفيذها بإستمرار مبررين ذلك بعدم توفر شبكة النت منهم  %8واشترط , التقليدية
 :ويمكن أن  نلخص تفسير النتائج باآلتي, ووجود نقص في االجهزه الذكية, بإستمرار

وفق هذه االستراتيجية على طالب المجموعة التجريبية  في تدريس عَ بِّ األسلوب الذي اتُ  ن  إ 1-
وعلى , مما ساعد على رؤية المفاهيم الرياضية بصورة مختلفة ,نشطة الرياضيةبتنوع األ سمح

بالمعلومات و  وربط الرياضيات بالمواقف الحياتية ,وفهم العالقات والتعميماتتوظيف معلوماتهم 
عبر بوابة للطالب في وقت الحصة الدراسية أو من خالل وجود مساحات كافية , الالحقة

نتاجها للمثابرة في طرح األسئلة( الباحث) التواصل مع المدرس ومن ثم حلها دون طلب , وا 
 .مهارات التحليل واالستدالل لديهم اَنم ْ وهذا  ,المساعدة من المدرس

إذ , م وفهم المادة الُمَتَعل مهأكبر في عملية التعل   اً دور  اعطت هذه اإلستراتيجية للطالب 2-
ة داخل الصف وخارجه من خالل يميلية التعل  بقدر كبير في هذه العم همراكِ عملت على إش

 .قدر كبير من الحرية في التفاعل مع بعضهم البعض إعطائهم
ها طالب يحدد مختلفة أوقات في مع التغذية الراجعة( الباحث) االستجابة الفورية للمدرس 3-

  .مستفيدين من توفر مواقع التواصل االجتماعي وتوفر شبكة النتهذه المجموعة 
مقدرة الطالب على استخدام التقنيات الحديثة بدرجة عالية مما ساعد على تنمية الثقة  4-

 .بالنفس والقدرة على الحوار بينهم وبين مدرسهم
من غموض وضبابية واستخدامها بسهولة  استخدام المعلومات الجديدة والتغلب على مافيها 5-

 .في ربط الرياضيات بالمجاالت االخرى في مواقف الحياة والعلوم الدراسية االخرى

 :الستنتاجات: ثالثاا 
 :أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث هي إن  
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من تحصيل طالب  زادَ  م المنعكستدريس مادة الرياضيات بإستخدام إستراتيجية التعل   إن   1-
 (.26) وهذا ما دل ْت عليه النتائج المعروضة في جدول, المجموعة التجريبية

أفضل من  هموتفاعل م المنعكسوا على وفق إستراتيجية التعل  سُ تعاون الطالب الذين ُدرِّ  2- 
 .بالطريقة االعتياديةوا سُ ُدرِّ تفاعل الطالب الذين 

طالب  يس َأتاَح الفرصة لمشاركة َجميعالمنعكس في التدر م إستخدام إستراتيجية التعل   3-
على تنشيط الذاكرة  َوَعِملَ , ح التحدي والمنافسة بينهممْن رو  المجموعة التجريبية بالدرس وزادَ 

والتفكير بإعطاء الحلول المناسبة التي تدعم فهمهم , لديهم وربط العالقات والمفاهيم الرياضية
 (.الباحث)زيز المباشر من قبل المدرس بالتع, للموضوعات الدراسية

طالب المجموعة التجريبية من القدرة على ربط  م المنعكس َمك نَ إن  إعتماد إستراتيجية التعل   4-
 .ما لديهم من معلومات سابقة مع المعلومات الجديدة التي حصلوا عليها

في رفع مستوى مهارات  م المنعكس كان له األثرإن  التدريس على وفق استراتيجية التعل   5-
 .الترابط الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية

 التوصيات: رابعاا 
 :مكن تقديم التوصيات اآلتيةي, النتائج التي توصل اليها البحثفي ضوء   

, لثانيةم المطلوبه في االلفية ام المنعكس لموافقتها مهارات التعل  إعتماد استراتيجية التعل   1-
والذكاءات , م المبني على ابحاث الدماغ واالنماط التعليمية الحديثةالتعل   قادرة على َتفعيل وإلنها

 .موتسريع عملية التعل  
م تصميم المقررات الدراسية والسيما مناهج الرياضات بطريقة مستوحاة من استراتيجية التعل   2-

, وية وعلى كل المستوياتالتربواالدارات , مينومحاولة التوسع في تدريب المعل  , المنعكس
وفي , والترابط المنطقي للموضوعات, كثار من االنشطة التي تنمي التفكير لدى الطالبواأل

 .جميع المراحل الدراسية
تشكيل ورش عمل وصياغة النشرات التربوية التي تؤكد وتوضح اهمية التمازج في العملية  3-
 .يمية وفق هذه االستراتيجيةالتعل  
وذكر معيقات العمل بهذه , وضع ضوابط معينة تتناسب مع تطبيق هذه االستراتيجية 4-

 .الطريقة واقتراح بدائل التنفيذ
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م المنعكس وغيرها من االسترتيجيات التي تستخدم التعلم الفعال الدمج بين استراتيجية التعل   5-
التي توفرها مجاالت  واالفادة من توظيف واستخدام التقنية, والنشط في العملية التعليمية

( youtube)والقنوات التعليمية على اليوتيوب( whatsapp)الواتساب التواصل االجتماعي مثل
في إرسال محتوى المواد التعليمية على شكل محاضرات مما يتيح للطالب ( twitter)والتويتر

 .تي ورفع مستوى تحصيلهم الدراسيام الذالتعل  
بتذليل , ني وروح الفريق الواحد في المجتمع التعليميتنمية العمل الجمعي والتعاو  6-

وتحفيزهم على نشر ثقافة , م المنعكسمين الذين يستخدمون استراتيجية التعل  الصعوبات للمعل  
االختصاص ودورها في رفع المستوى  مين وذوييمية بين الطالب والمعل  هذه الطريقة التعل  

 .يم الثانويالتعليمي للطلبة وكيفية تطبيقها في التعل  
 .هاواقتراح التغلب على عدم توفر التقنيات الحديثة بمحاولة إيجاد البدائل 7-
المتابعة المتواصلة والمستمرة من المؤسسات التربوية في وزارة التربية بما فيها وحدات  8-

 .م المنعكس وتقديم الدعم المستمر لهماالشراف التربوي ِلمعلمي استراتيجية التعل  
مين الذين سوف وجعلها متاحة لكل المعل  , توفير التكنولوجيا الرقمية في المدرسة 9-

 .يم طالبهميستخدمون هذه االستراتيجية في تعل  
 المقترحات: خامساا 
إجراء دراسات تجريبية حول هذه االستراتيجية ومحاولة المقارنة بين أثر استخدام  1-

التحصيل والتفكير في مادة  فيوبعض االستراتيجيات االخرى  ,م المنعكساستراتيجية التعل  
 .الرياضيات

, الطالب الموهوبين فيم المنعكس إجراء دراسة للتعرف على أثر استخدام استراتيجية التعل   2-
 .ومدى ُمالئمتها لهم, والطالب المتأخرين دراسياً 

وفي جميع مراحل , اسيةم المنعكس في بعض الموضوعات الدر تطبيق استراتيجية التعل   3-
 .التربويين واشرافهم وبدعم فريق مختص من االختصاصيين, يم العامالتعل  

الدافع ك) في متغيرات أخرىم المنعكس استخدام استراتيجية التعل  ثر أدراسة لمعرفة إجراء    4-
 .(وغيرها المعرفي واالتجاه نحو الرياضيات والقلق الرياضي واتخاذ القرار
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ًالمصادرًالعربية:ًإولًا
ًالقرآنًالكريم

   أثر استراتيجية الصف المقلوب في تدريس "(:2016), فهد بن عبد العزيز, أبانمي
 ,"التفسير في التحصيل الدراسي واألتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الثاني الثانوي

 .48 -21(: 173)العدد , مصر, القاهرة, مجلةًالقراءةًوالمعرفة
 فاعلية استراتيجية المنحنى المبرمج في التحصيل والذكاءات(: 5102)بثينة خالد, إبراهيم 

غيرً)رسالةًماجستير, المتعددة لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات
 .الجامعة المستنصرية, كلية التربية األساسية, (منشورة

 ًللصفوفً(:"2007), عبداهلل, فريد كامل وعبانة, ابو زينة ًتدريسًالرياضيات مناهج
 .عمان ,دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع,1ًط,ً"الولى

 دار وائل , "تطويرًمناهجًالرياضياتًالمدرسيةًوتعليمها(:"2010), فريد كامل, و زينهبا
 .عمان, 1ط, للنشر والتوزيع

  --------------- ,(2010:)"ًالولى ًللصفوف ًالرياضيات ًتدريس دار , 5ط ,"مناهج

 .عمان, المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
  اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة "(:2014), كرامي, أبو مغنم

مجلةًدراساتً, "نحو التدريس بالصف المقلوب وحاجاتهم التدريسية الالزمة الستخدامه
 .مصر, 051 -151ص ص (: 4)ج, (48)ع, عربيةًفيًالتربيةًوعلمًالنفس

 مكتبة , "األسالميةالتحصيلًالدراسيًوعالقتهًبالقيمً(: "2010), علي عبد الحميد, احمد
 .لبنان, بيروت, حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع

 فاعلية استخدام التعلم المدمج (:"2015),عبد العزيز بن سعيد بن يحيى, آل معدي
, "بالفصول المقلوبة في تنمية مهارات التفكير الرياضي لطالب الصف الخامس األبتدائي

جامعة األمام محمد بن سعود , كلية العلوم األجتماعية ,(غيرًمنشورة)رسالةًماجستيرً
 .المملكة العربية السعودية, األسالمية

 فاعلية استراتيجية الفصول المقلوبة باستخدام األجهزة المتنقلة "(:2015)مي , ديفه آل
فية والتحصيل الدراسي في مقرر قواعد اللغة تنمية االتجاهات نحو البيئة الص في

رسالةً ,"لبات البرامج التحضيرية لجامعة االمام محمد بن سعود األسالميةاالنكليزية لطا
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ً ًمنشوًر)ماجستير كلية العلوم , جامعة األمام محمد بن سعود األسالمية ,(ةغير
 .الرياض, األجتماعية

  ًوالتعليمً(:"0112(,دالل ملحس وعمر موسى سرحان, استيتة ًالتعلم تكنولوجيا
 .عمان, للنشردار وائل  ,1ط, "اللكتروني

  ظيف التعلم المدمج لتنمية مفاهيم الوراثة ومهارات و فاعلية ت":(2015), محمد, أصالن
رسالةًً,"التفكير التأملي في العلوم الحياتية لدى طالب الصف العاشر األساسي

 .غزة, الجامعة األسالمية ,(غيرًمنشورة)ماجستيرً
 ًوتطبيقات"(:2001), محمد اسماعيل, األمين ًنظريات ًالرياضيات ًتدريس ,ًطرائق

 .القاهرة, دار الفكر العربي,ً"سلسلةًالمراجعًفيًالتربيةًوعلمًالنفس
 1ًط ,"استراتيجياتًفيًتعليمًوتقويمًتعلمًالرياضيات(:"2003), رمضان مسعد, بدوي,

 .عمان, الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدار 
 ًالمقلوبً":)0115(,جوناثان وآرون سامز, بيرجمان ًالطالبً–التعلم ًلمشاركة ً-بوابة

ترجمة عبداهلل , مكتب التربية العربي لدول الخليج, 1ط,ً"الكتابًالمرافقًللصفًالمقلوب
 .المملكه العربية السعودية, زيد الكيالني

 مدخل لتنمية الفهم في رياضيات , الترابطات الرياضية"(:2006), ياسرعبد الرحيم, بيومي
 .جامعة طنطا, كلية التربية,ً(غيرًمنشورة)رسالةًدكتوراهً, ئيةالمرحلة األبتدا

 ًالجوال:"2007)),يدالحمعبد, بسيوني ًوالتعليم ًاللكتروني دار الكتب العلمية , "التعليم
 .بيروت, 1ط, للنشر والتوزيع

 مهارات التواصل والترابط الرياضي وعالقتها بالتفكير (:"0112), زينه عبدالجبار, جاسم
 ,(غيرًمنشورة)رسالةًماجستير, "عالي الرتبة لدى طالبات الصف الخامس االعدادي

 .الجامعة المستنصرية, االساسية كلية التربية
 اثر التعلم النشط في التحصيل والتفكير الهندسي "(:5102),مروج محمد حمد,  الجبوري

غير )رسالة ماجستير ,"صف الثاني المتوسط في مادة الرياضياتلدى طالبات ال

 .كلية التربية األساسية –الجامعة المستنصرية ,ً(ًمنشوره
 ًالنفسيةً"(: 2005)سوسن شاكر , الجلبي ًوالمقاييس ًاألختبارات ًبناء اساسيات

 .دمشق, مؤسسة عالء الدين للنشر والتوزيع, 1ط ,"والتربوية
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 ،الثانوي العلمي للمفاهيم  األولمدى اكتساب طلبة ":1991 ,هاني محمود جردات
 .عمان, 1،ع( 25)،م  رسالةًالمعلممجلةًً،"ًفي الرياضيات األساسيةوالمهارات 

 دالالت الصدق والثبات الختبار دانليز(:"0110)ناء وعبد اهلل العبيدي الدليمي، ه" ،
                                                  .1عأبحاث الذكاء، حوليةًمجلةً

 ًوالقياسً(:"2009) ,علي عبد جاسم وآخرون, الزاملي ًالتقويم ًفي ًوتطبيقات مفاهيم
 .الكويت, مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ,1ط,"التربوي

 الصف المقلوب في تنمية  فاعلية استراتيجبة"(:2015), عبد الرحمن بن محمد, الزهراني
مستوى التحصيل المعرفي لمقرر التعليم األلكتروني لدى طالب كلية التربية بجامعة 

 30-1:1/العدد, مصر, مجلةًكليةًالتربيةًبجامعةًاألزهر,ً"الملك عبد العزيز
 جامعة  ,"األختباراتًوالمقاييسًالنفسية":(1981) ,عبد الجليل ابراهيم وآخرون, الزوبعي

 .بغداد, دار الكتب للطباعة والنشر, الموصل
 أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل ":(2015), حنان بنت اسعد, الزين

المجلةًالدوليةًً"األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 .المملكة العربية السعودية, كانون الثاني ,(1)العدد , (4)المجلد , المتخصصةًالتربوية

  التعلمًوالتدريسًمنًمنظورًالنظريةً:"(2003), حسن وكمال عبد الحميد زيتون, زيتون
 .القاهرة, 1ط, مطبعة دار الكتب,ً"البنائية

  ًفيًالتعليم(:"2005),حسن حسين, زيتون ًرؤيةًجديدة ًاأللكتروني, ًالتعلم ,ًالمفهوم,
 .الرياض, 1ط, الدار الصوتية للتربية ,"التقييم,ًالتطبيق,ًالقضايا

 ًتدريسًالرياضيات(: 2011), طارق شعبان رجب وآخرون, الحديثي ًطرائق معاهدً,
 .بغداد, وزارة التربية, مطبعة محافظة ديالى المركزية, 1ط, اعدادًالمعلمين

  --------, (2017:)"مطبعة التعليم العالي, 15ط,ً"رياضياتًللصفًالرابعًالعام ,
 .بغداد

 ًالتربوي(:"1998),محمد زياد, حمدان ًوأدواتهًوقياسه ًالمدرسيًتحضيره دار , "التعليم
 .عمان, 1ط, التربية الحديثة
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 فاعلية الفصول المنعكسة والفصول المدمجة في (:"2016), آمال خالد محمد, حميد
ة تنمية مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية لطالبات كلية التربية بالجامعة االسالمي

 . غزة, الجامعة االسالمية, كلية التربية ,(غيرًمنشورة)رسالةًماجستيرً, "بغزة
 ًالرياضيات(:"2011), غازي خميس, الحسني ًتدريس ًوطرائق ً"المناهج دار الكتب ,

 .بغداد, والوثائق
 تدوين في تنمية مهارات الفاعلية التعلم المعكوس القائم على (:"2015),نبيل, حسن

مجلةًً,"األلكترونية لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة ام القرىتصميم األختبارات 
 .176 -113(: 61)ج, (1)ع, عربيةًفيًالتربيةًوعلمًالنفسًاتدراس

 بناء برنامج إثرائي على وفق الترابطات "(:(2016, تغريد عبدالكاظم جواد, الطائي
ًدكتوراهً),"الرياضية وأثره في تحصيل الطالبات المتميزات وثقافتهن الرياضية اطروحة

 .جامعة بغداد/ ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة ,(غيرًمنشورة
 استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية وأثرها في (:"0112), سحر جبار درود, الياسري

ً, "التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ًدكتوراه غيرً)اطروحة
 .جامعة بغداد, ابن الهيثم, كلية التربية للعلوم الصرفة ,(منشورة

 ًالرياضيات:",(2008), عبد الواحد حميد, الكبيسي ًتدريس ًطرائق ,ً امثلةً)اساليب
 .االردن, عمان, 1ط, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, "(ومناقشات

 2011)),الكبيسي، وهيب مجيد ":ً ًالتنظير , 1ط, "والتطبيقطرائقًالبحثًالعلميًبين
 .بغداد, مكتب اليمامة للطباعة واالستنساخ

 ًالمعلمً"(:2008), كوثر حسين وآخرون. د, كوجك ًدليل ًالفصل ًالتدريسًفي تنويع
ًالعربي ًفيًمدارسًالوطن ًوالتعلم ًالتعليم ًطرق , مكتب اليونسكو االقليمي ,"لتحسين

  .تبيرو 
 مكتبة دار الزمان , "وبةًفيًالتعلمفاعليةًالفصولًالمقل(:"2015),ابتسام سعود, الكحيلي

 .السعودية, المدينة المنورة, للنشر والتوزيع
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   أثر توظيف الفصل المنعكس في تنمية مهارات حل "(:2017),امال احمد عامر, دالكر
رسالةً, "غزةبالمسائل الرياضية والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف التاسع االساسي 

 .فلسطين, كلية التربية –الجامعة االسالمية بغزة  ,(غيرًمنشورة)ماجستيرً
 ًللطالبً:" (5105), عبد الحسين رزوقي وياسين حميد عيال, مجيد القياسًوالتقويم

 .بغداد, مكتبة اليمامة للطباعة والنشر, "الجامعي
 ابيع ندار الي ,1ط ,"تعليمًوتعلمًالرياضياتًمنًاجلًالفهم(:"2009),حميد مجيد, المولى

 .دمشق, للنشر والتوزيع والطباعة
  ًنشرها,ًإنتاجها,ًالمقرراتًاللكترونيةًتصميمها(:"2009), الغريب اسماعيل ,محمد,

 .القاهرة, عالم الكتب للنشر والتوزيع, 1ط, "تقويمها,ًتطبيقها
 فاعلية استراتيجية الفصول المقلوبة "(:2015),بنت طلق بن جالي ساره, المطيري

في تنمية مهارات النعلم الذاتي والتحصيل  Edwodoباستخدام المنصة التعليمية 
ً, "الدراسي في مقرر األحياء ًمنشوره)ماجستيررسالة جامعة األمام محمد بن  ,(غير

 .الرياض, كلية العلوم األجتماعية, سعود األسالمية
 التعلم التكيفي المعكوس(:"2016), تامر المغاوري, المالح"ًً ًجديدًمجلة ًتعليم مدونة

  edu.com-https://www.newnadinekrrit  02/10/0112 ,ًاللكترونية
 -------, (2017":)ًالسريع النترنت ًوالتعلم ًالتصال ًتكنولوجيا دار , 1ط, "بين

 .الجمهورية اللبنانية -االمارات العربية المتحدة ,الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع
  ًالنفس(:"2000), سامي محمد, ملحم ًوعلم ًالتربية ًفي ًالبحث دار , 1ط, "مناهج

 .عمان, المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
 فيًطرقًتعليمًوتعلمًًمحاضرات":(0112) ,رفعت حمد وسالمة ،حسن علي لمليجي،ا

 .أسيوطقسم المناهج  وطرائق التدريس،  كلية التربية، ,"الرياضيات
 ،ًالتفكير":(0111), مصطفى نمر مصطفى ًتعليم دار البداية  ،1ط ،"استراتيجيات

 .ناشرون وموزعون
 دار البداية للطباعه , 1ط, "استراتيجياتًالتقويمًفيًالتعليم(:"0111), نوال, مصطفى

 .عمان, والنشر

https://www.new-edu.com/
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 أثر وفاعلية استراتيجية التعلم المقلوب في "(:2016),صالح بن ابراهيم, المقاطي
التحصيل الدراسي لطالب المستوى الرابع في مقرر لمدخل للتدريس لكلية التربية بجامعة 

 .آب, (8)العدد , (5)المجلد , لةًالدوليةًالتربويةًالمتخصصةجالم, "شقراء
 ًالعلومًًاألختبارات(:"2002), صالح احمد وامين علي سليمان, مراد ًفي والمقياس

 .القاهرة, دار الكتاب الحديث ,"النفسيةًوالتربوية
 فاعلية برنامج كورت للتفكير في تحصيل طالبات :"(2015), رهام عبدالمجيد, مراد

غيرً)رسالةًماجستيرً,"الصف الثاني المتوسط وتفكيرهن الهندسي في مادة الرياضيات
 .المستنصريةالجامعة , كلية التربية االساسية, (منشورة

 مجلةًمدونةًتعليمًجديدًاللكترونية "جمماهو التعليم المد(:"2017), نادين كريت, 
, edu.com-https://www.newnadinekrrit  تإريخ الزيارة , ترجمة نادين كريت

15/2/0112. 
 دار الشروق, 1ط , "السلوكيةاساسياتًالقياسًفيًالعلومً(:"2004)موسى , النبهان ,

 .عمان
 ،ًعثمانوالسواعدي، علي النقي الربط بين الرياضيات والعلوم معتقدات ":(0112),

مجلةًدراساتًفيًالمناهجً، "المعلمين وممارساتهم في مدارس اإلمارات العربية المتحدة
 .112ع ,الجمعيةًالمصريةًللمناهجًوطرقًالتدريس ،وطرقًالتدريس

 ًوالعشرون":(0111), السواعدي،عثمان ًالحادي ًللقرن ًالرياضيات  دار القلم، ،"تعليم
 .دبي

 تضمن  "التغيرات العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات(:"2005), رضا ابو علوان, السيد
ًً,المؤتمر العلمي الخامس, هندسة الفراكنال في الرياضيات المدرسية الجمعيةًمجلة

جامهة , كلية التربية, نادي اعضاء هيئة التدريس ببنها, الرياضياتالمصريةًلتربوياتً
 .355 -325ص ص , يوليو 21-20بنها من 

 دار  ,"بينًالنظريةًوالتطبيقً–ًتدريسًالرياضياتًطرق":(2001),حسن علي, سالمه
 .القاهرة ,0ط, الفجر للنشر والتوزيع

 ---------,(2005":)ًتدريسًالرياضيات ًفي دار الفجر للنشر  ,"اتجاهاتًحديثة
 . القاهرة, 1ط, والتوزيع

https://www.new-edu.com/
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 فاعلية برنامج مقترح للوسائط الفائقة المتصلة باالنترنيت "(:2008),محمد السيد, سليمان
في إكساب مهارات إعداد وتصميم الدروس االنكليزية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية 

 .جامعة األزهر في غزه ,(غيرًمنشوره)رسالةًدكتوراهً, "التربية جامعة األزهر
 أثر استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة على ":(2016) ,الهام عبد الكريم, السعدون

ًالمتخصصة ,"تحصيل الطالب وعلى رضاهم عن القرار ًالتربوية ًالدولية  ,المجلة
 .المملكة العربية السعودية, جامعة الملك سعود, كلية التربية, حزيران ,(6)ع,(5)م

 ورقةًعملً)ً,"مداخل تنمية القوة الرياضية(:"2006) ,ابو عصر رضا مسعد ,السعيد
 رابط الموقع, (مقدمةًالىًمؤتمرًمداخلًمعاصرةًلتعليمًوتعلمًالرياضيات

Staff.du.edu.eg/index.php?u=287&p=mdetails&c=3&d=3264ً 
 2/10/0112تأريخ الزيارة 

 -----------, (2007:)"المؤتمر العلمي  ,"الرياضيات للجميع بين الواقع والمأمول
, جامعة عين شمس, دار الضيافة, الجمعيةًالمصريةًلتربوياتًالرياضياتمجلةً, السابع

 .60-51:ص ,يوليو, 17-18
 مطبعة االدارة , "اتجاهاتًحديثةًفيًتدريسًالعلوم(:"1922), رؤوف عبدالرزاق, العاني

 .بغداد, المحلية
  ًالنحوية:"2015, سامية محمد محمود, عبداهلل ًوالمفاهيم ًالبنائي نماذجًً-التعلم

ًتطبيقية االمارات  -الجمهورية اللبنانية, دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع, 1ط"
 .العربية المتحدة

 ًومتطلباتًالعصر(:"2006), مصطفى عبد السالم, عبد السالم  ,1ط ,"تدريسًالعلوم
 .رةالقاه, دار الفكر العربي

 ًاللكتروني"(:2008) ,حمدي ,عبد العزيز ًوالدواتًً-التعليم ًوالمبادىء الفلسفة
 .االردن, عمان, دار الفكر للنشر والتوزيع ,1طً,"والتطبيقات

  الرياضية وبعض استراتيجيات  اثر استخدام الترابطات(:"0112)عبد المجيد، احمد صادق
التدريس البصري على مستويات تجهيز المعلومات والتقويم الذاتي ألنماط المعرفة الرياضية 

ً، "المكتوبة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي  ًوالنفسية، ًالدراساتًالتربوية جامعة مجلة
 .ابريل ،0ع ،2السلطان قابوس، م
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 ًالمدرسي":(0112), عزو، ةوليم وعفان ،عبيد ًوالمنهاج مكتبة الفالح  ،1ط،"التفكير
 .للنشر والتوزيع الكويت

 ًالمعاييرً"(:2004), وليم, عبيد ًمتطلبات ًضوء ًفي ًاألطفال ًلجميع ًالرياضيات تعليم
 .عمان, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 1ط, "وثقافةًالتفكير

 ياضيات في ضوء المعايير تطوير منهج الر (:"2007), ناصر السيد عبد الحميد, عبيدة
اطروحةًً,"المعاصرة وأثر ذلك على تنمية القوه الرياضية لدى تالميذ المرحلة األبتدائية

 .جامعة المنوفية, بشبين الكوم, كلية التربية,ً(غيرًمنشورة)دكتوراهً
 دار األمل , 2ط, "القياسًوالتقويمًفيًالعمليةًالتدريسية(:"5115),احمد سليمان, عودة

 .االردن, إربد, والتوزيعللنشر 
 القاهرة, جامعة عين شمس, "التعلمًاأللكترونيً(:"2002),محمد نبيل, العطروني. 
 ًالتدريس(:"2009),محسن, عطيه ًفي ًوالجديد ًالشاملة دار الصفاء للنشر , "الجودة

 .عمان, والتوزيع
 تعددة في فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاءات الم" (:0115) دلعكيلي، لمى علي احميا

ً،(غيرًمنشورة)رسالةًماجستيرً، "لدى طالبات الصف الثاني المتوسط الترابط الرياضي
 .الجامعة المستنصرية، كلية التربية األساسية

 ًالتربويًوالنفسي(:"2006) ,صالح الدين محمود, عالم دار  ,1ط ,"القياسًوالتقويم
  .عمان, المسيرة للنشر والتوزيع

 ًواستراتيجياتً"(:2013),وآخرونعبد الواحد  عيد, علي ًطرائق ًفي ًحديثة اتجاهات
ًالمعلم ًاعداد ًتطوير ًطريق ًعلى , دار صفاء للنشر والتوزيعً,1طً,"التدريسًخطوه

 .عمان
  فاعلية برنامج مقترح قائم على المنحني التكاملي لتنمية مهارات " (:0111)عفانة، عزو

ًالمؤتمرًالعلميًالرابع،، "بغزة حل المسائل العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسي
 .أغسطسً،الجمعيةًالمصريةًللتربيةً،التربيةًالعلميةًللجميع

 فاعلية برنامج على وفق عادات العقل في التحصيل (: 5100)سندس عزيز, فارس
ً, وتنمية الذكاء المنطقي الرياضي والتفكير اإلبداعي ًدكتوراه ًمنشورة)أطروحة  ,(غير

 .جامعة بغداد, ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة
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 أثر تعليم مهارات معالجة المعلومات الرياضية في "(:2012), اسماء عريبي, فدعم
التواصل والترابط الرياضي وتنمية معالجة المعلومات الرياضية لدى طالبات الصف 

ً, "الثالث المتوسط ًدكتوراه ًمنشورة)اطروحة ابن , كلية التربية للعلوم الصرفة ,(غير
 .جامعة بغداد, الهيثم

 االستذكار والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات كلية :"(1989), لطفي, فطيم
 .26ع , مجلةًالعربيةًللدراساتًالجتماعيةً,البحرين الجامعية

 (:"2011) ,عبد الاله ابراهيم, الفقيً ًالمدمج ًً–التعلم ًالتعليمي الوسائطًً–التصميم
 .عمان, الثقافة للنشر والتوزيعدار , 1ط ,"التفكيرًالبتكاريً–المتعددةً

 ،ًوالتربويً":(0111), الدر ماهر وأبيع، عبد اهلل، الصمادي ًالنفسي القياسًوالتقويم
 .، دار وائل، عمان1، ط"بينًالنظريةًوالتطبيق

 فاعلية برنامج قائم على بعض استراتيجيات ":منصور سمير السيد وآخرون, الصعيدي
ماوراء المعرفة في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات الترابطات الرياضية لدى 

  (.2012), يوليو, (15)م , مجلةًتربوياتًالرياضيات, "طالب المرحلة األعدادية
 ًالتدريس(:"2011), غسان يوسف, قطيط , والتوزيعدار الثقافة للنشر  ,1ط ,"حوسبة

 .األردن, عمان
 ًالتدريس(:"2005),خليل ابراهيم وعبد الرحمن وعبد الباقي, شبر دار , "اساسيات

 .األردن, عمان, 1ط, المناهج للنشر والتوزيع
  ًللحوارًفيًالوطنًً-ًالتعليمًفيًآفاقًتربويةًمتجدده"(:2006),حسن, شحاته دعوه

 .القاهره, 1ط, الدار المصرية اللبنانية,ً"العربي
 ---------------, (2009:)" استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العقل

 .القاهرة, الدار المصرية اللبنانية, 5ط, "العربي
  ًوتعلمها(:"2015), حسن سيد, شحاته ًالعربية ًاللغة ًتعليم ًفي , "استراتيجياتًحديثة

 .القاهره, الدار المصرية اللبنانية ,1ط
 ،اثر ربط محتوى الرياضيات بالحياة اليومية على "(:0111)هاشم سعيد احمد  الشيخي

الرياضيات وعلى اتجاهاتهم  تحصيل طلبة الصف الثالث المتوسط بمدينة جدة في
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ًماجستير، "نحوها ًمنشورة(رسالة  راسات العليا ، الجامعة األردنية،كلية الدً،)غير
 .عمان

 فاعلية برنامج تدريسي قائم على استراتيجية الصفوف المقلوبة "(:2016), إلهام, الشلبي
المعلمة في جامعة األمام محمد بن  /في تنمية كفايات التقويم وعادات العقل لدى الطالبة

 ,(1) عدد, (13) مجلد, الجامعةًاألردنيةًفيًالعلومًالتربويةمجلةً,ً"سعود األسالمية
(2017:)99-118.  

 ًالمعكوس":(2015) ,حميدعاطف ابو , الشرمان ًوالتعلم ًالمدمج دار  ,1ط ,"التعلم
 .عمان ,المسيرة للطباعة والنشر

 مكتبة المتنبي ,"استراتيجياتًالتدريسًالفعال(:"2015), ضياء, حسن ومطاوع, الخليفة ,
 .المملكة العربية السعودية, الدمام, 1ط

 ،اثر استخدام استراتيجية تدريس تستند الى " (:0112)عادل بن سعيد بن سليمان  الخروصي
، "والتفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر والترابطات الرياضية على التحصيلالتمثيالت 

  .، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس( غيرًمنشورة)رسالةًماجستيرً
 مفهوم الصف )تأثير استخدام المتغير المستقل"(:0111),نورة صالح, الذويبخ

على المتغير التابع  3في تدريس مقرر حاسوب   (Flipped Classroomالمقلوب
 ,"في الثانوية الثانية مقررات بالجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية(مهارة التعلم الذاتي)

 .السعودية –جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن , (غيرًمنشورة)رسالةًماجستير
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 (1)ملحق                                                
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 (2)ملحق                                             
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 (3)ملحق                                                

 المحكمين وطبيعة االستشارة السادة أسماء

 أسماء المحكمين ت
اللقب 
 العلمي

 طبيعة االستشارة العنوان الوظيفي التخصص
1 2 3 4 5 

 رافد بحر أحمد المعيوف. د 3
 الرياضيات. ت.ط أستاذ

كلية التربية للعلوم 
/ ابن الهيثم-الصرفة 

 جامعة بغداد
* * * * * 

 رحيم يونس كرو. د 2
 الرياضيات. ت.ط أستاذ

جامعة االمام 
 * * * *  * كلية التربية/الصادق

 رياض فاخر الشرع. د 3
 الرياضيات. ت.ط أستاذ

الجامعة /كلية التربية
 * * * * * المستنصرية

 سعيد حسين علي . د 4
 الرياضيات. ت.ط أستاذ

كلية التربية /جامعة بابل
 للعلوم الصرفة

*   *  

 فائزة عبدالقادر الجلبي.د 5
 رياضيات.ت.ط أستاذ  

الجامعة المستنصرية 
 كلية التربية األساسية /

* *  * * 

 فاضل جبار جودة. د 6
 علم النفس التربوي أستاذ

كلية التربية للعلوم 
/ ابن الهيثم-الصرفة 

 جامعة بغداد
 *   * 

 لمى ناجي محمد توفيق. د 7
 رياضيات أستاذ

كلية التربية للعلوم 
/ ابن الهيثم-الصرفة 

 جامعة بغداد
  * *  

 إلهام جبار فارس. د 8
أستاذ 
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
كلية التربية للعلوم 

/ ابن الهيثم-الصرفة 
 جامعة بغداد

* * * * * 

 أنعام إبراهيم عبد الرزاق. د 9
أستاذ 
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
كلية التربية للعلوم 

/ ابن الهيثم-الصرفة 
 جامعة بغداد

* * * * * 

 باسم محمد جاسم. د 10
أستاذ 
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
كلية التربية للعلوم 

/ ابن الهيثم-الصرفة 
 جامعة بغداد

* * * * * 

أستاذ  تغريد عبد الكاظم جواد. د 11
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
المستنصرية الجامعة 

 كلية التربية األساسية/
* *  * * 
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 حمدية محسن النعيمي.د 12
 

أستاذ 
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
تربية /وزارة التربية
اعدادية  -الرصافة االولى

 الكفاءات للبنات
* * * * * 

أستاذ  رفاه عزيز كريم. د 13
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
الجامعة /كلية التربية

 * * * * * المستنصرية

أستاذ  سديل عادل فتاح . د 14
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
كلية /وزارة التربية

 * * * * * التربيةالمفتوحة

استاذ  غسان رشيد الصيداوي. د 15
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
/ كلية التربية األساسية 
 * * * * * الجامعة المستنصرية

 لينا فؤاد جواد .د 16
أستاذ 
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
التربية للعلوم كلية 

/ ابن الهيثم-الصرفة 
 جامعة بغداد

* * * * * 

أستاذ  مدركه صالح عبد اهلل. د 17
 مساعد

/ كلية التربية األساسية  الرياضيات. ت.ط
 * *  *  الجامعة المستنصرية

أستاذ  ميعاد جاسم السراي. د 18
 مساعد

 الرياضيات. ت.ط
الجامعة /كلية التربية

 المستنصرية
* * * * * 

 اريج خضر حسن. د 19
مدرس 
 دكتور

 رياضيات.ت.ط
كلية التربية للعلوم 

/ ابن الهيثم-الصرفة 
 جامعة بغداد

* * * * * 

مدرس  حازم محمد ولي.د 20
 دكتور

 رياضيات
الجامعة /كلية التربية

 المستنصرية 
  * *  

 سحر جبار الياسري . د 21
مدرس 
 الرياضيات. ت.ط دكتور

تربية / وزارة التربية
ثانوية  -2/الرصاف

 المعالي للبنات
* * * * * 

مدرس  الترك سليم عبدالمنعم.د 22
 دكتور

كلية /وزارة التربية رياضيات.ت.ط
 * * * * * التربيةالمفتوحة

 غيداء فاضل العاني.د 23
مدرس 
 دكتور

 الرياضيات. ت.ط
تربية /وزارة التربية
اعدادية  -الرصافة االولى

 الكفاءات للبنات
* * * * * 

مدرس  م ابتهال اسمر العبودي.م 24
 مساعد

 ت الرياضيات.ط
كلية التربية /جامعة بابل

  * *   للعلوم الصرفة

مدرس  احمد كريم محسن. م.م 25
 مساعد

 رياضيات
الجامعة /كلية التربية

  * *   المستنصرية
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 اسعد شوال االسدي  26
/ 

مشرف اختصاص 
 رياضيات

وزارة 
 * * *   الرصافةالثانية/التربية

 حسين غالي عواد 27
 مدرس رياضيات /

إعدادية  2/تربية الرصافة
  * *   ابن رشد

مشرف اختصاص  / سعد طارش حاتم 28
 رياضيات

وزارة 
 * * *   الرصافةاالولى/التربية

إعدادية  2/تربية الرصافة مدرس رياضيات / سعيد هادي الجزائري 29
  * *   طارق بن زياد لللبنين

 حسن خميسعامر  30
 مدرس رياضيات /

إعدادية  2/تربية الرصافة
  * *   ابن رشد

 
 :طبيعة اإلستشارة

 .تقويم فقرات اختبار المعرفة السابقة في الرياضيات 1-
 .مدى صالح األغراض السلوكية ومستوياتها 2-
 .النهائي تقويم فقرات إختبار التحصيل 3-
 .الرياضيتقويم فقرات اختبار مهارات الترابط  4-
 .مدى صالح الخطط التدريسية 5-
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 (4)ملحق                                       

العمر الزمني باألشهر ودرجات طالب العينة في المعرفة السابقة واختبار الذكاء والتحصيل 
 .السابق في الرياضيات ودرجات الترابط الرياضي

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة                  
العمر  ت

 الزمني
التحصيل 
الرياضي 

السابق في 
 الرياضيات

اختبار 
المعرفة 
الرياضية 
 السابقة

اختبار الترابط 
 الرياضي

اختبار 
 الذكاء

العمر 
 الزمني

التحصيل 
الرياضي 

السابق في 
 الرياضيات

اختبار 
المعرفة 
الرياضية 
 السابقة

اختبار الترابط 
 الرياضي

اختبار 
 الذكاء

1 181 80 8 42 20 186 92 12 43 20 
2 185 50 7 30 8 187 62 15 26 7 
3 180 50 10 22 15 186 89 13 29 24 
4 179 74 15 38 23 181 68 10 16 15 
5 191 85 20 40 15 184 86 12 41 8 
6 186 73 15 19 18 183 81 9 21 12 
7 180 67 5 31 13 183 86 17 33 33 
8 185 65 9 22 10 190 50 13 10 17 
9 182 64 14 31 19 184 80 15 32 9 
10 182 58 12 16 24 185 61 11 13 8 
11 191 73 7 34 11 193 76 8 27 15 
12 181 96 18 42 27 176 69 6 37 13 
13 186 82 16 33 14 197 64 12 33 10 
14 181 52 7 10 9 176 53 21 8 19 
15 183 56 23 8 11 199 54 20 13 16 
16 182 50 9 11 17 183 65 15 10 27 
17 186 85 11 21 27 189 50 7 11 11 
18 187 66 12 24 14 187 74 5 27 8 
19 183 60 11 21 18 182 75 11 35 19 
20 187 55 11 7 12 182 50 13 12 16 
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21 184 50 14 14 16 187 50 20 22 11 
22 185 64 14 19 6 194 84 15 39 25 
23 191 50 16 18 15 180 72 11 19 15 
24 187 54 10 29 15 182 62 10 19 18 
25 186 69 15 18 9 184 54 12 13 8 
26 189 58 14 30 10 190 65 18 23 12 
27 191 75 11 37 15 180 61 9 24 15 
28 181 72 8 30 16 188 87 15 38 26 

29 180 59 5 19 12 190 56 19 16 16 
30 189 73 11 34 20 191 60 11 17 12 
31 186 50 13 15 30 184 58 10 15 16 
32 197 64 7 26 13 183 50 13 9 18 
33 192 74 13 34 22 204 75 21 33 33 
34 190 56 22 22 15 176 62 16 25 15 
35 193 72 14 31 22 187 65 11 20 16 
36 182 59 9 12 11 187 83 23 31 17 
37 173 68 6 28 10 200 50 7 11 23 
38 181 75 11 36 8 181 65 9 10 14 
39 189 81 17 39 19 188 63 11 30 13 
40 186 58 15 12 6 168 60 12 22 12 
41 182 53 8 9 11 185 62 20 15 16 
42 190 60 12 10 12 186 71 23 21 8 
43 182 72 22 17 19 190 84 19 31 20 
44      182 55 19 10 11 
45      186 62 9 20 10 
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              (5)ملحق                                                

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                     

 جامعة بغداد           

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 ماجستير/ الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات

 استبانة صالحية اختبار المعرفة الرياضية السابقة / م                              

 المحترم...................................................األستاذ الفاضل           

 .تحية طيبة 

ومهارات  تيجية التعلم المنعكس في التحصيلأثر إسترا)وم الباحث إجراء البحث الموسومير       
طلبات نيل كجزء من مت( الرابع العلمي في مادة الرياضياتالترابط الرياضي لدى طالب الصف 

درجة الماجستير في  طرائق تدريس الرياضيات ومن متطلبات البحث أجراء التكافؤ بين الطالب 
 في المعلومات السابقة في بعض الموضوعات الرياضية المتعلقة بالفصول الثالثة

الرياضيات  من كتاب( أإلحصاء/السابع,الهندسة  اإلحداثية/السادس,المتجهات/الخامس)األخيرة
 . (2102 -2102)لرابع العلمي للعام الدراسيلصف ال

وبالنظر لما يعهده الباحث فيكم من سعة اطالع وخبرة علمية وعملية في هذا المجال يرجى      
 .بيان رأيكم حول فقرات االختبار والحكم على صحتها 

 مع الشكر واالمتنان                                                      

 الباحث                                                          مشرف       ال     

 قاسم مسير زيارة                   حسن كامل رسن الكناني                 / د .م.أ      
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 اختبار المعرفة الرياضية السابقة 

 :العلمي                   الشعبة الرابع : الصف :                                    االسم 

 :عزيزي الطالب 

يهدف هذا االختبار إلى معرفة ما تملكه من معلومات سابقة في الرياضيات عن بعض   

 . المواضيع التي ستدرسها في هذا الفصل و المتضمنة في كتابك المقرر

 .ائل فقط صحيحواحد من هذه البد,كل سؤال له أربعة بدائل ,أمامك مجموعة من األسئلة   

 :ويجب أتباع التعليمات اآلتية 

 .قراءة كل سؤال بدقة  - 1

 .قراءة البدائل التي تلي كل سؤال – 2

اإلجابة على جميع األسئلة دون ترك أي سؤال إذ تعامل اإلجابة المتروكة كاإلجابة الخاطئة  – 3

 .صفروتعطى 

اختيار الجواب الذي تراه صحيحا من بين البدائل ووضع دائرة حول حرف البديل الذي  – 4

 .يدل على اإلجابة الصحيحة 

 :واليك مثال توضيحي 

 :هي  X+5=7التي تحقق المعادلة   Xقيمة ( س 

a) 7                         b)  5                                  c) -2                         d)        2 

                   

 

 

 

 

 

 

 

d) 
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فإن                       =Rوكانت                 =Aإذا كانت  – 1

 :هي  Rالعالقة 

a)                         ليست متناظرة وليس متعدية b)      ليست متناظرة وليست انعكاسية  

 c)متعدية ومتناظرة                                              d)ليست انعكاسية ومتناظرة                                                      

 :تمثل  A(6,8),B(0,0),C(0,8)النقاط اآلتية  – 2

a)  رؤوس مثلث       b)  على استقامة واحدة      c)  دائرة                    d)  شبه منحرف 

3 – d   نقطة منتصفA(4,2) , B(2,-6)  فإن قيمةd  هي: 

a) (3,-2)            b)   (-2,3)                 c   ( (4,3)               d)   (3,4) 

 :هي  ABعلى التوالي فإن   1-, 5-على مستقيم إحداثي هما  A,Bإذا كان إحداثي النقطتين  – 4

    a)  6                          b) -6                              c) -4                       d) 4 

 :هي   sin45°قيمة   – 5

a)                        b) 
 

  
                                c) 

 

  
                        d)    

 :هو  25-مطلق العدد الحقيقي  – 6

a) 5                      b)                               c)   -25                  d)  25 

   ما هي قيمة المقدار -7
 

      
 

 

   a)                     b)                                  c)   a                        d)     
 

  

 :فإن مساحتها هي  (x-y)قطعة ارض مربعة الشكل أحد أضالعها  –8

     a)2(x-y)               b)2x+2y                          c)                     d)       

 :هو Rالعنصر المحايد في عملية الضرب على  –9

a)  1                    b)  -1                               c)  0                           d)   
 

 
 

 :هو             أن مجموع المقدار  – 11

     a)9                       b)8                                  c)2                             d)17  
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  11 – ABC  مثلث قائم الزاوية فيC     وقياس زاويةB=               حيثAB=40cm   ,

cm  AC=20         فإنBC  تساوي                                    :         A                                              

                                                                                        cm 20   

                                                           B         B         C                                                                                                                                    

a)  20
 

  
                     b)  30                      c)  25                     d)     20      

 :هو   7النظير ألضربي للعدد  – 12

a)  -7                         b)  1                         c)  0                           d)    
 

 
 

 :كل قطعة مستقيم الواصلة بين أي نقطتين من نقاط الدائرة هي  – 13

     a) وتر الدائرة              b) نصف القطر           c) مركز الدائرة            d) قطر الدائرة 

الساعة  باتجاه عكس عقارب    تحت تأثير دوران بزاوية ( 1-,2)صورة النقطة  – 14

 :  األصل هي ومركزه نقطة 

a) (2,1)                         b)(-1,2)                      c) (1,2)                     d) (-1,-2) 

 :     تقع عليها فإن نصف قطر الدائرة هو  B(8,1)والنقطة  A(6,1)دائرة مركزها   –15 

a)       -2                      b)  2                           c)  4                          d)  -4   

لكي يكون مقام العدد  – 16
 

  
 :نسبيا يضرب بالعدد  

 a)7                              b) 
  

  
                          c)                             d)1 

    4x- 3y = 1واحدة من النقاط اآلتية تقع على المستقيم  –17

a)(1,1)                        b) (1,2)                       c) (-1,-1)                    d) (-2,1) 

 :في الشكل الرباعي مجموع قياس الزاويتين المتجاورتين هو  – 18

 a)360                        b)270                        c)180                         d)170    

 :هو  2Aفإن   A(5,-3)إذا كانت  – 19

     

 a) (10,-6)                   b)   (6,-5)                   c)   (7,-5)                 d)   (7,-1) 
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 :    قياس كل زاوية من زوايا المثلث الحاد الزوايا هو  – 21

a)     اكبر من           b)        اكبر من         c)     اقل من         d)     اقل من 

 

 :ثلث المستقيم الواصل من رأس المثلث إلى منتصف الضلع ألمقابله يسمى في أي م - 21

 a)  المستقيم القاطع     b)  الضلع الوسط     c)   المستقيم المنصف لزاوية الرأس   d)    الوتر      

ي محور السينات فإن البعد تنتميان لمستقيم معلوم يواز A(-2,3)  ,B(5,3)إذا كانت       - 22 

 :هو  A,Bالنقطتين  بين

a) 6                             b)  5                             c)  -7                                          d)    

7        

        ABقطعة المستقيم نهايتي  إحداثيات هي  A(5,6) ,B(-8 ,5+x )إذا كانت النقطتين  –23

 :هي     توازي محور  ABتجعلالتي x   فإن قيمة 

   a)  3                        b)  1                                c)    2                              d)   5 

 :هو  14cmأن محيط الدائرة التي قطرها  -24

a)  24 cm               b)  22 cm               c)  14 cm                   d)  44 cm 

                                        B:                                      .في المثلث المقابل هي     tanقيمة   – 25

                                                                                            

                                                                          C             .A                                                                                                         

a)  
  

  
                   b)  

  

  
                       c)   

  

  
                          d)    

  

  
            

                                                                     

 6 9,5,4,2,3,الوسيط للقيم – 26

a)  4                    b)    4                           c)5                               d)   6 
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 (6)ملحق                                                       

 مفتاح االجابة النوذجية لفقرات اختبار المعرفة الرياضية السابقة                    

 االجابة الصحيحة الفقرة االجابة الصحيحة الفقرة

1 d 14 c 

2 a 15 b 
3 a 16 b 

4 d 17 a 

5 b 18 c 
6 d 19 a 

7 c 20 c 
8 c 21 c 

9 a 22 d 
11 c 23 b 

11 d 24 c 

12 d 25 b 
13 a 26 b 
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 (7)ملحق                                    
 

 التجريبية والضابطة اختبار الترابط الرياضي الغراض التكافؤ بين المجموعتين
 ربط مجاالت الرياضيات: اوالا 
متساويين                                                                             -( x +m (1 +    0 = 4جذري المعادلة التي تجعل mماقيمة الثابت  1-

 درجات                                                                                10
 ماهي مساحة المنطقة المظلله ؟ 2-
 

                                  4cm        
 

                                                     8cm                  10 درجات 
 ربط الرياضيات بالعلوم االخرى: ثانياا 
يمكن أن يفقد من  440kgووزنه الطبيعي أقل من , قبل مرحلة السبات 600kgوزن الدب  1- 
فبكم اسبوعًا يستطيع أن يصمد في السبات ليصل إلى وزنه , في االسبوع عند السبات 8kgوزنه 

 درجات  10الطبيعي ؟                                                               
تمثل قانون ارتفاع سهم باالمتار الذي أطلقه طارق في الهواء    30t  +L = -5العالقة  2-

 . احسب الزمن الالزم لكي يعود السهم من االرتفاع الذي انطلق منه, بالثواني الزمن tإذ تمثل 
 درجات                                                                           10

 ربط الرياضيات بالحياة: ثالثاا 
 نزلت غواصة ابحاث من سطح البحر فقطعت  1-  

  
على أيِّ , من عمق البحر وتوقفت 

. من سطح البحر180mعمق يقع قاع البحر إذا كانت الغواصة قد توقفت على عمق 
 درجات10
الف دينار فكم  160شخصًا وكانت حصة الشخص الواحد  30وزع مبلغ بالتساوي على  2-

 درجات10.              شخصاً  12 تكون حصة الشخص الواحد إذا وزع المبلغ على
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 (8)ملحق
 

 االجوبة النموذجية الختبار الترابط الرياضي الخاص بتكافؤ المجموعتين
 ربط مجاالت الرياضيات:اوال
 :الحل/ 1ج

 0( = المميز)  يكون جذري المعادلة متساويين عندما                
                                            c=4   ,(b = -(m+1    , a= 1 

 
             - 4 1 4=       -16 
 = 0        - 16= 0 
 اما                      3 = 
    او                    5- =  

 = مساحة المنطقة المظلله تساوي مساحة مثلث متساوي الساقين /  ج

 
 أالرتفاع  ألقاعدة  

A= 2 8 = 16 c                                                                                                     

 ربط الرياضيات بالعلوم االخرى: ثانياا 

 يمثل عدد االسابيع  xنفرض ان المتغير / 1ج

   8x-600             440اكتُب المتباينة التي تمثل المسألة 

   8x-     600 – 440     -600اضف الى طرفي المتباينة  

 8x-    160-                    8-اقسم طرفي المتباينة على 

                                                  20   x 

 اسبوعًا في االقل 20يستطيع الدب ان يصمد 

 L = 0ا يكون  عندم, يكون السهم عند االرتفاع الذي انطلق منه/ 2ج

 لذا فإن 
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                         -5  +30t = 0     

                    5t(-t+6)=0      

                     5t=0  , t=0      اما           

                         -t +6 = 0 ,  t=6                     او     

t=0               هو زمن انطالق السهم بالثواني. 

             =6 t هو الزمن الذي استغرقه السهم للعودة إلى االرتفاع الذي انطلق منه بالثواني. 

 ربط الرياضيات بالحياة: ثالثاا 

 الحل/ 1ج

180    
  

 =18   6 = 108m      المتبقي من عمق البحر                            

180 + 108 = 288 m    العمق الكلي للبحر       

إذًا يكون حاصل , بما ان حصة الشخص الواحد تتناسب عكسيًا مع عدد االشخاص/  2ج 
 .حصة الشخص الواحد kولتكن , ضربهما ثابتاً 

30 160 = 12   k 

 k =       
  

 

K =     
  

  

K = 400      الف دينار 
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  (9)ملحق    

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                           

 جامعة بغداد          

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الماجستير/ الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات 

 

 صالحية تحليل المحتوىإستبانة /م                             

 المحترم...................................................األستاذ الفاضل           

 .تحية طيبة 

أثر إستراتيجية التعلم المنعكس في التحصيل )بالموسوم  بحثهيروم الباحث إجراء        

كجزء من ( الرياضي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات ومهارات   الترابط 

تحليل  ومن ضمن متطلبات البحث,متطلبات نيل درجة الماجستير في طرائق تدريس الرياضيات

 ,الهندسة اإلحداثية/السادس,المتجهات/الخامس) الفصول الثالثة محتوى موضوعات

من مادة الرياضيات للصف الرابع  (م 2118/  2117 )المقررة للعام الدراسي (اإلحصاء/السابع

 .العلمي 

ونًظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحث يحدوه األمل      

 . ببيان رأيكم ومالحظاتكم من أجل التأكد من صحة تحليل المحتوى ومدى صالحيته 

 مع الشكر واالمتنان                                                               

 :..........................................اللقب العلمي 

 :..........................................االختصاص 

 : .........................................مكان العمل  

 

 الباحث                                      المشرف                                            

 حسن كامل رسن الكناني                                            قاسم مسير زيارة/ د .م.أ      
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 108إلى ص  89المتجهات من ص : الفصل الخامس 

 حل المسائل المهارات         المبادئ و التعميمات    المفاهيم     

الجبري المتجه 
 والهندسي

  رسم المتجه  

المتجهان 
 المتوازيان

  رسم المتجهان المتوازيان 

المتجهان 
 المتكافئان

  رسم المتجهان المتكافئان  

   خصائص المتجهات المتوازية والمتكافئة  

خصائص المتجه المقيد الذي يبتدئ بنقطة  المتجه المقيد 
وخصائص المتجهات غير ,( 0,0)األصل

المتجه الحر أو ) المرتبطة بنقطة األصل 
 (المتجه الطليق

رسم متجهان مقيدان ومتجهان 
 طليقان 

 
          

 

رسم المتجهات وتمثيلها على   
 محور اإلحداثيات

 

    طول المتجه 

  (1)حساب طول المتجه المثال   

    المتجه الصفري

المتجهان 
 المتساويان

   

sin𝜃 اتجاه المتجه    =   
 

      
  

                      Cos𝜃  =
 

      
       

                                

الذي يتضمن إيجاد (1)حل المثال

 المتجهات من نقط معلومة

 

الذي يتضمن (2,3)حل األمثلة   

 إيجاد اتجاه المتجه

حل سؤال لفظي 
يتضمن إيجاد طول 

المتجه واتجاهه 
 (4)المثال

التي تتضمن ( 1-5)تمارين حل  

 إيجاد 
 طول المتجه1.

 اتجاه المتجه 2. 

رسم القطعة المستقيمة  3.

 الموجهة
      

 

    (=   ,  ),   =          إذا كان    جمع المتجهات
 فإن

     +     = (  ,  )+ 
(  ,  )=   +   ,  +  ) 

                          

 
تتضمن  والتي( 5,6)األمثلة 

 إيجاد جمع متجهين
 جبرياً  1.

 هندسياً  2.
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الذي يتضمن (7)حل المثال  خواص جمع المتجهات       

 إيجاد النظير الجمعي للمتجه

 

والتي تتضمن ( 8,9)األمثلة  خواص ضرب المتجه بعدد حقيقي 

 ضرب عدد حقيقي بمتجه

 

خواص عملية ضرب المتجهات بعدد  
 حقيقي

  

    -   متجهاً فإن        ,إذا كان كل من  طرح المتجهات

   ( + -    ) يعّرف أنه 

 والتي تتضمن(10,11)األمثلة 

 حاصل طرح متجهين جبرياً 1. 

توضيح حاصل طرح متجهين  2.

 هندسياً 

 

المتجه بداللة 
متجهي الوحدة 

 في المستوي

خواص متجه الوحدة األساسي 
(1,0=)    

 

  

 
 

( = 0,1)خواص متجه الوحدة األساسي

   
والتي (12,13,14)حل األمثلة 

 تتضمن
 حاصل جمع متجهي الوحدة1.

ضرب عدد حقيقي بمتجه  2.

 الوحدة

 
 
 
 
 
 
 

حل (2-5)التمرينات   

والتي (1,2,3,4,5,6)التمارين

 تتضمن
 إيجاد مقادير المتجهات1.

 إيجاد اتجاه المتجهات 2.

يعبر عن المتجهات بداللة  3.

 متجهي الوحدة
 خواص المتجهاتتطبيق 4.

 

حل أألسئلة 

من تمارين (7,8,9)

والتي ( 5-2)

تتضمن أسئلة لفضية 

أيجاد 1.حول 

المتجهات بواسطة 
 متجهي الوحدة

التعبير عن 2.

المتجهات بواسطة 
 متجهي الوحدة 

  134إلى ص110الهندسة اإلحداثية من ص / الفصل السادس 

النظام أإلحداثي 
 في المستوي

 نقطتين معلومتينقانون المسافة بين 

          =

         
         

  

والذي يتضمن (1)حل المثال 

إثبات أن نقط معلومة تنتمي 
 لمستقيم واحد

حل أسئلة 
والتي (2,3,4)األمثلة

 تتضمن

يبرهن أن المثلث  1.

الذي رؤوسه معلمه 
 قائم الزاوية 

يبين أن النقاط 2.

المعلومة تمثل 
رؤوس متوازي 
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 أضالع

 (1-6)التمرينات  

والتي (4,5,6 ,1)حل األسئلة

 تتضمن 
إيجاد المسافة بين كل نقطتين 1.

 معلومتين
أثبات أن النقط المعلومة هي 2.

 رؤوس متوازي أضالع

إيجاد الرأس الرابع المفقود من 3.

 متوازي أضالع

إثبات مثلث متساوي الساقين 4.

 إذا علمت رؤوسه 
 

( 2,3,7)حل األسئلة

( 1-6)من تمارين 

 والتي تتضمن
إيجاد محيط  1.

مثلث رؤوسه 
 معلومة

أيجاد طول قطري 2.

 شكل رباعي 
إثبات أن نقط 3.

معلومة تقع على 
 استقامة واحدة 

إحداثيات نقطة 
تقسيم معلوم من 

 الداخل

 Cنقطة التقسيم 

    (
         

     
  ,

           

     
) 

  

الذي يتضمن (4)حل المثال   

إيجاد إحداثيات النقطة التي تقسم 
قطعة المستقيم الواصلة بين 

 نقطتين 

 

نقطة تنصيف 
 القطعة المستقيمة 

M=(
     

 
  
     

 
) نقطة المنتصف     

                                       

الذي يتضمن (5)حل المثال 

 إيجاد إحداثيات نقطة منتصف

 

التي تتضمن (2-6)حل التمارين   

التي تتضمن ( 1,2,3)األسئلة 

إيجاد إحداثيات النقطة التي تقسم 
 القطعة المستقيمة

 

( 4,5,6)حل أألسئلة

( 2-6)من تمارين 

 التي تتضمن 
إيجاد إحداثيات 1.

نقطة معينة تبعد عن 
نقطة أخرى ثالثة 
أمثال بعدها عن 

 نقطة معلومة

إيجاد إحداثيات  2.

منتصفات أضالع 
 مثلث

يبين أن قطري  3.

الشكل الرباعي 
ينصف احدهما 

 اآلخر

 (      )Aميل المستقيم المار بالنقطتين  ميل المستقيم

 ,B(      ) 

AB=
     

      
 ,         
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خصائص الميل عندما يوازي محور  خصائص الميل
 السينات

  

خصائص الميل عندما يوازي محور  
 الصادات

  

الذي يتضمن إيجاد ((6حل المثال  

ميل المستقيم المار بنقطتين 
 معلومتين

 

المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه  شرط التوازي

//     وبالعكس                  

  

الذي يبين أن (7)حل المثال   

ثالث نقط معلومة تنتمي لمستقيم 
 واحد

 

يتعامد المستقيمان إذا كان حاصل ضرب  شرط التعامد
 وبالعكس 1-= ميلهما 

                              

  

الذي يتضمن (9)حل ألمثال   

إيجاد نقطة مجهولة باستخدام 
 الميل 

الذي (8)حل المثال 

يتضمن البرهنة 
باستخدام الميل أن 

 المثلث قائم الزاوية  

 التي تتضمن(3-6)حل التمرينات  

أسئلة موضوعية ( 2)السؤال 1. 

 حول ميل المستقيم
والمتضمن إيجاد ( 3)السؤال 2.

ميل المستقيم بين كل نقطتين 
 معلومتين

من (1)حل السؤال 

( 3-6)تمارين

والمتضمن إيجاد 
ميل المستقيم 

المتوسط للمثلث 
 المار بأحد رؤوسه 

 المعادلة القياسية العامة معادلة المستقيم 
ax +by +c = 0 

  

   خواص المعادلة القياسية  

  كيفية  إيجاد معادلة المستقيم   

 معادلة مستقيم بداللة نقطة وميل 

y -   = m( x -   ) 
  

حل معادلة المستقيم (9,10)أمثلة   

 المار بنقطتين وتمثيلها بيانياً 

 

 حل األمثلة والتي تتضمن  
إيجاد معادلة المستقيم المار 1.

 معلومينبنقطة وميل 
 تمثيل الحل بيانياً 2.

إيجاد معادلة المستقيم المار  3.

بنقطة األصل ونقطة آخري 
 معلومة

حل األسئلة والتي 
 تتضمن 

 إيجاد الميل 1.

إيجاد المقطع  2.

الصادي للمستقيم 
 الذي معادلته معلومة

إيجاد معادلة 3.

المستقيم الذي يصنع 
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مع االتجاه الموجب 
لمحور السينات 
 زاوية معلومة 

إيجاد معادلة  4.

مستقيم يمر بنقطة 
معلومة وعمودي 

 على مستقيم معلوم 

والتي (4-6)حل التمرينات   

 إيجاد ( 1)تتضمن السؤال 

 معادلة مستقيم ميله معلوم1.

معادلة مستقيم موازي لمحور 2.

 السينات ويمر بنقطة معلومة
معادلة مستقيم موازي لمحور  3.

 الصادات ويمر بنقطة معلومة
 معادلة مستقيم يمر بنقطتين 4.

 
 

من ( 2)حل السؤال 

والذي (4-6)تمارين 

 يتضمن إيجاد 

معادلة مستقيم 1.

ميلة معلوم ويقطع 
جزء موجب من 
محور الصادات 

 معلوم

معادلة مستقيم  2.

ميلة معلوم ويقطع 
جزء سالب من 
محور السينات 

 علومم
معادلة مستقيم مار 3.

بنقطة معلومة 
ويوازي مستقيم 

 معلوم

معادلة مستقيم  4.

يصنع زاوية معلومة 
مع أحد اتجاهات 

محور السينات ويمر 
 بنقطة األصل 

 

بعد نقطة معلومة 
عن مستقيم 

 معلوم

 قانون البعد    

D=
              

        
 

  

 حل األمثلة والمتضمنة إيجاد  
 بعد نقطة عن مستقيم معلوم 1. 

 البعد بين مستقيمين متوازيين 2.

 مساحة مثلث 3.

حل أسئلة تمارين 
والمتضمنة ( 6-5)

إيجاد بعد نقطة 1.

 عن مستقيم معلوم 
إيجاد البعد بين 2. 

 مستقيمين معلومين
إيجاد مساحة  3.

 مثلث 

 ( 1)السؤال ( 5-6)التمرينات   



 

 
 

311 
 

والذي يتضمن أسئلة عبارات 
الصواب والخطأ حول الميل 

 والبعد بين نقطتين  
 

 155إلى  ص  135اإلحصاء من ص : الفصل السابع               

مقاييس النزعة 
 المركزية

   

 
 الوسط الحسابي

طريقة حساب الوسط الحسابي في البيانات 
 مجموع القيم على عددها= غير المبوبة 

 

  

    =
                 

 
   

والمتضمن إيجاد (1)حل المثال   

 الوسط الحسابي 

 

طريقة حساب الوسط الحسبي للبيانات  
مجموع حاصل ضرب كل = المبوبة 

مركز فئة في تكرارها على مجموع 
 التكرارات

  

    = 
                    

          
   

إيجاد الوسط الحسابي من   
 الجداول التكرارية في األمثلة 

 

الوسط 
 الفرضي

أو االنحرافات     طريقة الوسط الفرضي 
 إليجاد قانون الوسط الحسابي 

انحراف )مجموع+الوسط الفرضي =
مجموع ( / مركز فئة في تكرارها

 التكرارات 

  

انحراف كل 
فئة عن وسطها 

 الفرضي

 Eطريقة حساب االنحراف 
           E = X -     

  

قانون الوسط الحسابي في طريقة الوسط  
 الفرضي

   =     + 
    

  
 

  

إيجاد الوسط الحسابي بطريقة   

 (1)الوسط الفرضي المثال
 

   مزايا الوسط الحسابي 

   عيوب الوسط الحسابي 

   خصائص الوسيط  الوسيط 

حساب الوسيط 
في البيانات 
 غير المبوبة

ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا وتؤخذ 
القيمة التي تقع في الوسط بفرض عدد القيم 

 فردي

  

  حساب الوسيط في األمثلة = في حالة عدد القيم زوجي فإن  الوسيط  
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مجموع القيمتين في الوسط مقسوماً على 
 اثنين

حساب الوسيط 
في البيانات 

 المبوبة

ME= L +
   

 
   

  
 

  

  (8)الوسيط في المثالحساب   

 مزايا الوسيط 
 ال يتأثر بالقيم الشاذة 1.

 يمكن حسابه بيانياً 2.

  

 عيوب الوسيط  

 ال تدخل جميع القيم في حسابه 1.

 يكون حسابه تقريبياً في البيانات المبوبة2.

  

القيمة األكثر = المنوال لمجموعه من القيم  المنوال
 تكرارتكراراً أو التي تقابل اكبر 

  

حساب المنوال في البيانات غير   
 (9)المبوبة المثال 

 

طريقة الفروق 
طريقة )

في ( بيرسون
 حساب المنوال

MO=الحد األدنى للفئة  المنوالية+
  

     
 

طول الفئة المنوالية     

  

حساب المنوال بطريق بيرسون   
 (10)المثال 

 

طريقة العزوم 
 (الرافعة)

  المقاومة = ذراعها  قانون العتلة القوة 
 ذراعها

في هذه الطريقة يرسم عتلة 
ويجعل تكرار الفئة المنوالية قوة 

 تؤثر عند إحدى نهايتي العتلة
 طول الفئة=طول العتلة
            X               x-a 

 ارتكاز                 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب المنوال من الجدول   
 (11)التكراري المثال 

 

   مزايا المنوال 

   عيوب المنوال 

 والمتضمنة ( 1-7)حل التمرينات   

تعريف كل من الوسط  1.

 المنوال,الوسيط ,الحسابي 
إيجاد كل من الوسط الحسابي 2.

المنوال من جدول ,الوسيط,

 

تكرار الفئة 

قبل 

 المنوالية

تكرار 

الفئة بعد 

 المنوالية
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 الفئات
 

 مقاييس التشتت
 

لكل مجموعة من األعداد وسطاً 
وأن أعداد هذه المجموعة ربما ,حسابياً 

تكون متجمعة بالقرب منه أو مبتعدة 
فإذا كانت هذه األعداد متجمعة بالقرب .عنه

من وسطها الحسابي فإن مقدار تشتتها 
 كانت مبتعدة فإن تشتتها كبير ضئيل و إذا

  

   الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة للمتغير المدى

حساب المدى في البيانات غير   
 المبوبة المثال 

 

حساب المدى في البيانات المبوبة   
 المثال 

 

االنحراف 
 المعياري

   Sخصائص االنحراف المعياري 

 قانون االنحراف المعياري لقيم غير مبوبة 

S= 
               

 
  

 

  

حساب االنحراف المعياري في   
 األمثلة 

 

الدرجة 
 المعيارية 

 SDقانون الدرجة المعيارية

SD=
     

 
 

  

   خواص االرتباط االرتباط

معامل االرتباط 
r  بين متغيرين

x , y 

r =
    

 
       

    
 

  

حساب معامل االرتباط في   
 األمثلة 

 

والمتضمنة ( 2-7)تمرينات حل   

 إيجاد 
 المدى 1.

 االنحراف المعياري 2.

 معامل االرتباط3. 

 يبين نوع معامل االرتباط 4. 
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        (10)ملحق                                           

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                  

 جامعة بغداد          

 ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة كلية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الماجستير/ الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات 

 السلوكية والمستوى الذي تقيسه  األهدافإستبانة صالحية /م                   

 المحترم...................................................األستاذ الفاضل           
 .تحية طيبة

أثر إستراتيجية التعلم المنعكس في التحصيل ومهارات )بالموسوم  بحثهيروم الباحث إجراء  
كجزء من متطلبات نيل (الترابط الرياضي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات

ياغة األغراض طرائق تدريس الرياضيات ومن ضمن متطلبات البحث ص ر فيدرجة الماجستي
 /السابع, الهندسة اإلحداثية/ السادس ,المتجهات/الخامس)وهي فصول ثالثة السلوكية لمحتوى

من مادة الرياضيات للصف الرابع العلمي  (م 2018/ 2017 )المقررة للعام الدراسي (اإلحصاء
للمجال المعرفي وبمستوياته الستة  في ضوء األهداف العامة على وفق تصنيف بلوم

 .(التقويم ,التركيب ,التحليل,التطبيق ,االستيعاب,التذكر)وهي
وبالنظر لما يعهده الباحث فيكم من سعة اطالع وخبرة علمية وعملية في هذا المجال يضع       

بين أيديكم مجموعة من األهداف السلوكية التي صاغها لتقويم مدى صالحيتها لموضوعات 
بداء رأيكم في الحكم على صياغ  .والمستوى الذي تقيسه تها وصالحيتهاالتجربة وا 

 مع الشكر واالمتنان                                                    

 المشرف                                                              الباحث               

 قاسم مسير زيارة              حسن كامل رسن الكناني                              / د .م.أ  
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 (المتجهات)األهداف السلوكية للفصل الخامس                              

 الهدف السلوكي           ت
 

 أنبعد دراسة الفصل يتوقع من الطالب 
 :يكون قادرًا على أن 

غير  صالح المستوى
 صالح

 المالحظات

    تذكر يعّرف مفهوم المتجه هندسياً  1
    تذكر  جبرياً يعّرف مفهوم المتجه  2
    استيعاب يميز بين الكميات ألمتجهه وغير ألمتجهه 3
    تذكر  يعّرف المتجهات المتوازية  4
    استيعاب يرسم المتجهين المتوازيين  5
    تذكر   المتجهات المتكافئةيعّرف  6
 والمتجهين ينالمتوازي ينيميز بين المتجه 7

 ينالمتكافئ
    استيعاب

    تذكر يعّرف المتجه المقيد 8
يعّرف المتجهات غير المرتبطة بنقطة  9

 (المتجه الحر أو الطليق)األصل 
    تذكر

    استيعاب يرسم المتجهات المقيدة  10
    تذكر يعّرف طول المتجه المقيد 11
    استيعاب يرسم متجهًا هندسيًا على محور اإلحداثيات 12
    تطبيق طول المتجهات المقيدة جبرياً يجد  13
    تذكر يعّرف المتجه الصفري 14
    تذكر .يعّرف المتجهين المتساويين 15
    تذكر .يعّرف اتجاه المتجه 16
    استيعاب يجد اتجاه المتجه جبرياً  17
    استيعاب يميز بين طول المتجه واتجاهُه   18
والجيب تمام يجد اتجاه المتجه من الجيب  19

 جبرياً 
    تحليل

    تطبيق يجد المتجه إذا علم طوله واتجاهه 20
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    استيعاب .يجد اتجاه المتجه هندسياً  21
    استيعاب يجد مجموع متجهين مقيدين هندسيًا  22
    استيعاب يجد مجموع متجهين مقيدين جبرياً  23
    تذكر  يذكر خواص جمع المتجهات المقيدة  24
    استيعاب يجد النظير الجمعي للمتجه  25
    تذكر  يعّرف قانون ضرب المتجه بعدد حقيقي  26
يذكر خواص عملية ضرب المتجهات بعدد  27

 . حقيقي
    تذكر 

يحسب حاصل ضرب متجه معين بعدد  28
 حقيقي 

    تطبيق 

    تذكر  يذكر قانون طرح متجهين  29
     استيعاب حاصل ضرب متجهين جبرياً  يجد 30
    استيعاب يجد حاصل طرح متجهين هندسياً  31
    تذكر 1 يعّرف متجه الوحدة األساسي  32
    تذكر U2يعّرف متجه الوحدة األساسي  33
    تحليل U1 ,U2يميز بين متجهي الوحدة  34
    تطبيق يمثل المتجهات باستخدام متجهي الوحدة 35
يجد ناتج ضرب المتجه بعدد حقيقي من  36

 U1,U2خالل متجهي الوحدة األساسيين
    استيعاب

يعبر عن ناتج جمع متجهين بداللة متجهي  37
 U1,U2الوحدة األساسيين

    تطبيق

يعبر عن ناتج طرح متجهين بداللة متجهي  38
 U1,U2الوحدة األساسيين

    تطبيق

متجهي يجد قيمة المتغيرات باستخدام  39
 الوحدة

    تحليل

يفاضل بين جمع المتجهين بداللة متجه  40
 الوحدة وبالطريقة العادية 

    تقويم
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 (الهندسة اإلحداثية)األهداف السلوكية للفصل السادس      

 المالحظات  صلح غير صالح المستوى الهدف السلوكي            ت
    تذكر النظام أإلحداثي في المستوي يعرف 41
    استيعاب يميز بين المحور السيني والمحور الصادي 42
يمثل زوج مرتب من األعداد الحقيقية على  43

 محور اإلحداثيات في المستوي
    استيعاب

يكتب قانون المسافة بين نقطتين معلومتين  44
 .تنتميان للمستوي

    تذكر

المسافة بين نقطتين معلومتين في  يفسر 45
 .أإلحداثيالمستوي 

    استيعاب

 يترجم المواقف الرياضية بالرموز 46
 .الجبرية  أو  بالرسوم  البيانية

    تحليل

قانون المسافة بين نقطتين  يكتشف 47
  .معلومتين باستخدام المتجهات

    تحليل

قانون المسافة بين نقطتين  يكتشف 48
  .معلومتين باستخدام مبرهنة فيثاغورس

    تحليل

مجموعة من النقاط المعطاة  أن   يفسر 49
تنتمي إلى مستقيم واحد من خالل قانون 

  .المسافة بين نقطتين

    استيعاب

 مجموعة من النقاط المعطاة أن   يوضح 50
باستخدام  رؤوس متوازي أضالع تمثل

  .قانون المسافة بين نقطتين

    استيعاب

    تطبيق يجد محيط المثلث باستخدام قانون المسافة  51
يذكر قانون نقطة تقسيم قطعة المستقيم من  52

 الداخل 
    تذكر 

إحداثيات نقطة معينة تقسم قطعة  يوضح 53
 المستقيم الواصلة بين نقطتين معلومتين

    استيعاب

    تذكر يذكر قانون نقطة تنصيف القطعة  54
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 المستقيمة 
يجد إحداثيات منتصفات أضالع المثلث  55

  .قانون المسافة بين نقطتينباستخدام 
    تطبيق

قطري الشكل الرباعي ينصف  يبين أن   56
 احدهما اآلخر باستخدام قانون المسافة 

    تطبيق 

    تذكر  يعّرف قانون ميل المستقيم  57
    استيعاب ميل محور الصادي غير معرف أن   يفسر 58
     استيعاب ميل المحور السيني يساوي صفر  أن   يفسر 59
 tan𝜃ميل أي مستقيم يساوي أن   يوضح 60

ألموجهه التي يصنعها مع االتجاه الموجب 
 للمحور السيني 

    استيعاب

    تطبيق  يجد ميل المستقيم المار بنقطتين معلومتين  61
يذكر شرط التوازي لمستقيمين متوازيين لهما  62

 الميل نفسه 
    تذكر 

لمستقيمين متعامدين  يذكر شرط التعامد 63
 1-  =حاصل ضرب ميلهما

    تذكر 

ميل المستقيم العمودي على  أن   يستكشف 64
 مستقيم معلوم يساوي مقلوبة بعكس اإلشارة 

    تحليل

مستقيمين  يبرهن باستخدام قانون الميل أن   65
  .معينين متوازيين

    تركيب 

ثالث  باستخدام قانون المتجهات أن   يفسر 66
  .نقاط تنتمي لمستقيم واحد

     تحليل

يستخدم الميل إليجاد المتغيرات المجهولة  67
 .في ثالث نقط على استقامة واحدة

    تطبيق

ثالث نقاط معينة  يبرهن باستخدام الميل أن   68
  .تمثل رؤوس مثلث قائم الزاوية

    تركيب

أربع  باستخدام قانون المنتصف أن   يوضح 69
  .نقاط معينة تمثل رؤوس متوازي أضالع

     تحليل

    تركيبأربع نقاط  يبرهن باستخدام قانون الميل أن   70
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  .معينة تمثل رؤوس شكل رباعي معين
يبرهن تعامد مستقيمين معينين باستخدام  71

  .قانون الميل
    تركيب

شكل  باستخدام قانون الميل أن   يفسر 72
  .رباعي معين ُيمثل مربع

    استيعاب

    تطبيق ميل المستقيم من معادلته يجد 73
شكل معين هو  يستخدم الميل في إثبات أن   74

 . شبه منحرف متعامد القطرين
    تركيب 

يفاضل بين استخدام قانوني الميل والمسافة  75
   .في حل مسألة معينة

    تقويم 

المستقيم بداللة نقطتين يذكر معادلة  76
  .معلومتين

    تذكر 

    تذكر  يذكر المعادلة القياسية العامة للمستقيم  77
المستقيم الذي يقطع المحورين  يبين أن   78

بوضع احدهما يساوي يمكن تمثيله بيانيًا 
 .صفر

    استيعاب

يذكر معادلة المستقيم الذي يوازي محور  79
  .الصادات

    تذكر 

يذكر معادلة المستقيم الذي يوازي محور  80
 .السينات

    تذكر 

يجد معادلة مستقيم معين بداللة نقطتين  81
 .معلومتين

    تطبيق 

    تذكر  .يذكر معادلة المستقيم بداللة نقطة وميل 82
    تطبيق  .يجد معادلة المستقيم بداللة نقطة وميل 83
بنقطة معينة يجد معادلة المستقيم الذي يمر  84

ونقطة تنصيف القطعة المستقيمة التي 
  .نهايتاها نقطتان معلومتان

    تطبيق 

بين إيجاد معادلة المستقيم من نقطة  يقارن 85
  .وميل ومن نقطتين معلومتين

    استيعاب
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     استيعاب  .مستقيم أذا علمت معادلتهالميل  يستكشف 86
يحسب معادلة المستقيم الذي يصنع زاوية  87

معينة مع االتجاه الموجب لمحور السينات 
  .معلومةويمر بنقطة 

    تطبيق 

يعّرف قانون بعد نقطة معلومة عن مستقيم  88
 معلوم 

    تذكر 

     تطبيق  .يجد ُبعد نقطة معينة عن مستقيم معلوم 89
    تطبيق  .معلومينيجد البعد بين مستقيمين متوازيين  90
بين قانوني المسافة بين نقطتين  يقارن 91

  .وقانون بعد النقطة عن المستقيم
    استيعاب 

يجد قيمة المجهول في معادلة المستقيم  92
 .الذي يمر بنقطة معينة

    تطبيق

يجد مساحة المثلث الذي رؤوسه نقاط  93
  .معلومة باستخدام قوانين الهندسة اإلحداثية

    تطبيق 

    تطبيق  يجد جبريًا نقاط تقاطع مستقيمين متعامدين 94
يجد بعد نقطة األصل عن مستقيم ميله  95

   .معلوم ويقطع احد المحورين
    تطبيق

يحكم على صحة طريقة معينة في حل  96
 . مسألة معينة

    تقويم 

يحلل مسألة في الهندسة اإلحداثية إلى  97
 .إثباتهالمعطيات والمطلوب 

    تحليل 

يفاضل بين إيجاد الميل من نقطتين وبين  98
 إيجاده من معادلة المستقيم  

    تقويم
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 (اإلحصاء)األهداف السلوكية للفصل السابع 

غير  صالح المستوى  الهدف السلوكي                  ت
 صالح

 المالحظات

 تذكر  يعّرف الوسط الحسابي  99
 

   

( البيانات)المعلومات اإلحصائية يوضح 100
  .غير المبوبة

     استيعاب

 (البيانات)يوضح المعلومات االحصائية 101
 المبوبة 

    استيعاب

يذكر قانون الوسط الحسابي للبيانات  102
 المبوبة 

    تذكر 

الوسط الحسابي للبيانات  يقارن بين ايجاد 103
المبوبة باستخدام الجداول التكرارية ذات 

  .الفئات

    استيعاب

يذكر قانون إيجاد الوسط الحسابي بطريقة  104
   .الوسط الفرضي أو االنحرافات

    تذكر 

يستخدم الوسط الفرضي في إيجاد الوسط     105
الحسابي ألعمار عدد من الطلبة من خالل 

   .التكراريالجدول 

    استيعاب

    تذكر يذكر مزايا الوسط الحسابي  106
    تذكر  يذكر عيوب الوسط الحسابي 107
    تذكر يعّرف الوسيط  108
يذكر قانون حساب الوسيط من خالل  109

 البيانات غير المبوبة 
    تذكر 

الوسيط لعدد من القيم غير  يوضح ايجاد 110
 المبوبة 

    استيعاب

يذكر قانون حساب الوسيط في البيانات  111
 المبوبة 

    تذكر 

     استيعابالوسيط للبيانات المبوبة من  يوضح ايجاد 112
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  .خالل الجدول التكراري
    تذكر  يذكر مزايا الوسيط  113
    تذكر  يذكر عيوب الوسيط  114
    تذكر  يعّرف المنوال لمجموعة من القيم  115
المنوال من خالل البيانات  ايجاديوضح  116

  .غير المبوبة
    استيعاب

( طريقة بيرسون )يذكر طريقة الفروق  117
  .إليجاد المنوال في البيانات المبوبة

    تذكر 

    تطبيق   .يحسب المنوال بطريقة بيرسون 118
إليجاد (الرافعة )يذكر طريقة العزوم  119

   .المنوال في البيانات المبوبة
    تذكر

المنوال باستخدام طريقة  يوضح ايجاد 120
  .العزوم من خالل الجدول التكراري

     استيعاب

    تذكر  يذكر مزايا المنوال  121
    تذكر  يذكر عيوب المنوال  122
يستخدم الجدول التكراري لمجموعة من  123

القيم المعينة إليجاد مقاييس النزعة 
 المركزية  

    تطبيق 

يستخدم الجدول التكراري إليجاد الوسط  124
لعدد من ( معدل الربح اليومي )الحسابي 

 المحالت في إحدى المدن 

    تطبيق 

    تذكر  يعّرف مقاييس التشتت  125
    تذكر  يعّرف المدى 126
    تذكر يعّرف االنحراف المعياري 127
    تذكر  يذكر قانون االنحراف المعياري 128
    تطبيق  يجد المدى في البيانات غير المبوبة  129
يجد المدى من خالل التوزيع التكراري  130

 للبيانات المبوبة 
    تطبيق 

    تطبيق  يحسب االنحراف المعياري لبيانات معلومة   131
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يبرر عند طرح كمية ثابتة من جميع القيم  132
بمثال ال تؤثر على قيمة االنحراف 

 المعياري 

     استيعاب

    تذكر  يعّرف الدرجة المعيارية  133
    تذكر  يعّرف االرتباط  134
    تذكر  بين متغيرين ( r)يعّرف معامل االرتباط  135
( r)يذكر خصائص معامل االرتباط  136

 وأنواعه
    تذكر 

    تطبيق  يجد معامل االرتباط بين متغيرين  137
قيمة معامل االرتباط تنتمي إلى   يذكر أنّ  138

[-1,1] 
    تذكر

    تطبيق  يجد معامل االرتباط بين متغيرين  139
    تذكر يذكر نوع معامل االرتباط 140
    تطبيق .يجد الدرجة المعيارية لمعامل االرتباط 141
إضافة عدد معين إلى مجموعة  يبرر أن   142

  .من القيم  ال يؤثر على انحرافها المعياري
     استيعاب

    تقويم   .يفاضل بين مقاييس النزعة المركزية 143
يبرر قيمة معامل االرتباط متى تكون دلياًل  144

  .على قوة االرتباط بين متغيرين
    استيعاب

0
145 

عكسي يبرر متى يكون معامل االرتباط 
  .تام

    استيعاب

0
146 

يبرر متى تكون قيمة معامل االرتباط دلياًل 
 .على انعدام االرتباط

    استيعاب

             

 

 

 

 



 

 
 

311 
 

 (11)حقمل                                                      

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                            

 جامعة بغداد          

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الماجستير/ الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات 

 صالحية الخطط التدريسية اليومية / م                                 

 المحترم...................................................األستاذ الفاضل           

 .تحية طيبة 

أثر إستراتيجية  التعلم المنعكس في التحصيل  و ) يروم الباحث   إجراء  البحث الموسوم        

كجزء من ( مهارات   الترابط الرياضي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات 

إعداد ومن متطلبات البحث ,تدريس الرياضياتطرائق  يمتطلبات نيل درجة الماجستير ف

 :الخطط التدريسية اليومية للمجموعتين التجريبية والضابطة وكاالتي 

 .يتم تدريسها على وفق إستراتيجية التعلم المنعكس: المجموعة التجريبية 

 .تدرس على وفق الطريقة التقليدية : المجموعة الضابطة 

برة علمية وعملية في هذا المجال فإن الباحث يحدوه األمل ونًظراً لما تتمتعون به من خ     

 .  من مدى صحتها واقتراح التعديالت المناسبة عليهاببيان رأيكم ومالحظاتكم من أجل التأكد 

 مع الشكر واالمتنان                                                               

 ......................:....................اللقب العلمي 

 :..........................................االختصاص 

 : .........................................مكان العمل  

 

 المشرف                                                                     الباحث             

 حسن كامل رسن الكناني                                            قاسم مسير زيارة/ د .م.أ      
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 :م المنعكسإستراتيجية التعل  
م وتعليم مقصودة توظف تكنولوجيا إستراتيجية تعلّ :"اهن  إب(  (2015, الكحيلي عرفتها       

الدراسي للطالب قبل الحصة الدراسية وخارجها في توصيل المحتوى ( الفيديو وغيرها)التعليم 
لتوظيف وقت الحصة لحل الواجب المنزلي وللممارسة الفعلية للمعرفة عبر االنشطة النشطة 

م وهو أحد انواع التعلّ , مع إمكانية تفعيل الوسائط االجتماعية في التعلم, المختلفة
 (.  35:2015,الكحيلي)"المزيج

 :م المنعكس يجية التعلّ خطوات الدرس حسب إسترات    

م المنعكس على وفق الخطوات بتدريس إستراتيجية التعلّ ( الباحث)يقوم المدرس            

 :أآلتية

كون م فيه بشرط أن ييمكن للمدرس أن يحدد الموضوع الذي ينوي قلب التعلّ : التحديد  – 1

 .صالح للعكس أو قلب الدرس فيه

 . ائليمي إلى مفاهيم تعاميم مهارات حل مستحليل المحتوى التعل: التحليل  – 2

يمكن للمدرس أن يرسل الفيديو التعليمي للطالب  والذي يتضمن المادة : التعميم  – 3

 .دقيقة 15الصورة وبمدة ال تتجاوز العلمية التي ينوي تدريسها بالصوت و

من موضوع توجيه الطالب إلى متابعة ومشاهدة الفيديو التعليمي الذي يتض: التوجيه  – 4

في المنزل أو أي مكان آخر وفي أي وقت ( CD)الدرس عبر االنترنت أو القرص الليزري 

 .ممكن 

يمكن للطالب أن يطبقوا المفاهيم و ما تعلموه من الفيديو التعليمي في داخل : التطبيق  – 5

 .م المختلفة وتطبيق المشاريع الصف الدراسي الرسمي من خالل أنشطة التعلّ 

 .م الطالب داخل الصف الدراسي يحدد المدرس األدوات المناسبة لتقويم تعلّ : التقويم  – 6
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 أنموذج لخطة يومية لتدريس المجموعة التجريبية على وفق إستراتيجية التعلم المنعكس 

 الرابع العلمي  -:الرياضيات                                              الصف  -:المادة 

 دقيقة  45 -:الزمن .                    النظام أإلحداثي في المستوي  -:وضوع الم

  -:التأريخ                                                           -:اليوم   

 ( .مكونات المعرفة الرياضية للموضوع) -:المحتوى التعليمي : أوالً 

 :المفاهيم – 1

متوازي ,المستطيل ,المثلث ,الزوج المرتب ,النقطة ,المسافة ,أإلحداثي النظام , المستوي 

 األضالع

 : التعاميم   - 2

 .قانون المسافة بين نقطتين معلومتين على محور أإلحداثيات في المستوي ▪

             =          
          

  –أ  

AB=        
         

   -ب    

مبرهنة  -ج                                                                    +       =      

                                                                فيثاغورس

 :المهارات  – 3

 . يرسم محور النظام أإلحداثي في المستوي ▪

 .يرسم نقطة معلومة على محور النظام أإلحداثي ▪

 .يرسم مثلث نقاطه معلومة على النظام أإلحداثي  ▪

 .يرسم شكل رباعي نقاطه معلومة على النظام أإلحداثي  ▪

 .يحدد النقط المعلومة التي تقع على خط مستقيم واحد  ▪

 .يستخدم قانون مبرهنة فيثاغورس في المثلث القائم الزاوية ▪

 :حل مسائل  – 4

 .ةيجد محيط المثلث الذي رؤوسه معلوم ▪

 .يثبت أن ثالث نقط معينة تقع على استقامة واحدة  ▪
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 .يجد طول قطري شكل رباعي إذا علمت رؤوسه  ▪

 :الهدف الخاص : ثانياً      

 .إكساب الطالب معلومات ومهارات رياضية عن النظام أإلحداثي في المستوي  ▪

 :الدرس قادراً على أن من المتوقع أن يكون الطالب في نهاية : األغراض السلوكية : ثالثاً 

 .يعرف النظام أإلحداثي في المستوي  ▪

 .يميز بين المحور السيني والمحور الصادي  ▪

 . يمثل زوج مرتب من األعداد الحقيقية على محور اإلحداثيات في المستوي ▪

 .يكتب قانون المسافة بين نقطتين معلومتين تنتميان للمستوي أإلحداثي   ▪

 .طتين معلومتين في المستوي أإلحداثي يجد البعد بين نق ▪

 .يترجم المواقف الرياضية بالرموز الجبرية أو بالرسوم البيانية  ▪

 . يستنتج قانون المسافة بين نقطتين معلومتين باستخدام المتجهات ▪

يبين أن مجموعة من النقاط المعطاة تنتمي إلى مستقيم واحد من خالل قانون المسافة بين  ▪
 .نقطتين

 .يستنتج قانون المسافة بين نقطتين معلومتين باستخدام مبرهنة فيثاغورس ▪

باستخدام قانون المسافة  رؤوس متوازي أضالع تمثل يبين أن مجموعة من النقاط المعطاة ▪
 .بين نقطتين

 :  الوسائل التعليمية : رابعاً 

 .أألقالم الملونة والسبورة  ▪

 .  DATA SHOW( داتا شو )جهاز عرض  ▪

 سير الدرس: امساً خ

 : قسم المدرس الدرس إلى قسمين هما  

 : القسم األول  –أ 
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 CDيقوم بتسجيل موضوع الدرس على مقطع فيديو وفالشات تعليمية وأقراص ليزر      

ويتم شرح الموضوع بالصوت والصورة وعلى الطريقة االعتيادية مع عرض بعض 

ع هذه األقراص على الطالب لمشاهدتها المخططات ذات العالقة بالموضوع ثم يقوم بتوزي

ويتم إرسال ( الحواسيب الشخصية وغيرها )في بيوتهم باستخدام أجهزتهم االلكترونية 

مقاطع الفيديو على الرابط المعد لهم مسبقاً أو أحد برامج التواصل االجتماعي ويكون وقت 

 : ه هذا القرص هيدقيقة والخطوات التي توضح ما يحتوي( 15 – 11)هذا التسجيل بحدود 

 دقيقة  2:  المقدمة  – 1

وبينا أن هناك ( متجه الوحدة ) في الدرس السابق أخذنا موضوع في غاية األهمية وهو

 :نوعين من المتجهات وهما

وهو القطعة المستقيمة ألموجهه التي بدايتها نقطة األصل       متجه الوحدة األساسي  –أ 

وطولها وحدة واحدة واتجاهها هو االتجاه الموجب لمحور السينات ويرمز له بالرمز    

(1,0 =)      . 

هو القطعة المستقيمة ألموجهه التي بدايتها نقطة األصل       متجه الوحدة األساسي  –ب 

التجاه الموجب لمحور الصادات ويرمز لها بالرمز  وطولها وحدة واحدة واتجاهها هو ا

(0,1 =)      . 

 دقائق 11:  العرض  – 2

 .يمكن للمدرس أن يقوم بعرض الدرس بإحدى طرائق التدريس التقليدية  

 :المستوى أإلحداثي  –أ 

متعامدين في نقطة تدعى نقطة         ,         يتكون المستوي أإلحداثي من مستقيمين       

وأن المستقيم األفقي  O(0,0)وهي عبارة عن الزوج المرتب ( Origin Point)األصل 

 -Y )والمستقيم العمودي عليه يدعى محور الصادات ( X- axis)يدعى محور السينات 

axis ) وكل منهما ُيقسم إلى أجزاء متساوية في الطول تدعى(Unit ) وبذلك نكون قد أنشأنا

ونرسم  A(x,y)ما نأخذ أية نقطة في هذا المستوي مثل وعند, نظاماً أحداثياً في المستوي 

على الترتيب          ,        عمودين األول على محور السينات والثاني على محور الصادات 

 (.1)كما في الشكل,نكتب أإلحداثي السيني أوال ثم الصادي A(3,2)وعندما نأخذ 

                                                                               Y 

                                                                

                                                      A(3,2)                C(0,2)     

                                                     X  B(3,0)                O(0,0) 

 

 (1)شكل رقم                                                          
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 .المسافة بين نقطتين معلومتين  –ب 

 :عند تعريف إحداثي نقطتين تنتميان للمستوي فإن المسافة بينهما يمكن إيجادها بالطريقة اآلتية 

 .نقطتين في المستوي  (     )B(   ,A,   )لتكن

 ABC    قائم الزاوية فيC  ( 2)كما في الشكل رقم 

 

                                                      B(     ) 

                                            L   

                                           y2 – y1          

                           A(   ,   )      -        C                            

                                                       

 (2)شكل رقم                                                        

   =       +          حسب مبرهنة فيثاغورس        

                                
         

 وهو قانون المسافة بين نقطتين  =     

 :وبطريقة أخرى 

          =      -   باستخدام الخاصية   

                              (          )-  (        =)         

                              (   -    ,     -     =) 

                                                       =         
         

     

 وهذا يمثل قانون المسافة بين نقطتين باستخدام المتجهات

 في الكتاب المقرر(1)ومن األمثلة التطبيقية على قانون المسافة هو المثال رقم  –ج 

 تنتمي لمستقيم واحد  C(1,16) ,B(-3 ,4)  ,A(-2 , 7)اثبت أن النقاط :  1مثال 

 الطريقة األولى / الحل 

                                                       (-2,7)-(-3,4 = )   -      =           
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                                                         (   -    ,     -     =) 

                                                   (-1 , -3( =  )-3 +2 ,4 -7                                                                                                             = ) 

                                             (-2 ,7 )- (1,16   =)    -         =           

                                     -3 (-1 ,-3) ( =3,9(  = )1+2 ,16 -7=) 

                                                  - 3           =                         

 تنتمي لمستقيم واحد A,B,Cالنقط                                           

ليك في المرحلة المتوسطة أن المسافة بين نقطتين معلومتين يمكن كما مر ع/ الطريقة الثانية  

 إيجادها باستخدام القانون 

                                                                                

AB=        
         

                           

    =                =     =    

BC=                 =        =     =4    

AC =                  =      =    =3     

  BC =AB + AC →4    =     +3    = 4    

   A,B,C  تنتمي لمستقيم واحد وإال لكانت رؤوس مثلث إذ أن مجموع ضلعين في أي مثلث

 .أكبر من الضلع الثالث 

 .تطبيق آخر على قانون المسافة في محور أإلحداثيات   ▪

 .هو مثلث قائم الزاوية  A(1,1),B(2,2),C(5,-1)الذي رؤوسه النقاط   برهن أن أل / 2 مثال

 /الحل 

AB=               =     =   

AC =                 =      =    

BC =                 =     =     

       =     +      الن       =      +     بما أن 



 

 
 

311 
 

 18+2=20أي أن                                                         

     ABC  قائم الزاوية فيB 

 .تطبيق آخر على قانون المسافة  ▪

 .تمثل رؤوس متوازي أضالع  A(-3,-1),B(1,-4),C(10,-5),D(6,-2)بين أن النقط /  3مثال 

 /الحل 

AB=                 =      =   =5 

BC =                  =      =     

CD=                 =      =   =5 

AD =                =      =    

 AB =CD , BC=AD    بما أن                

 (.ألن كل ضلعين متقابلين متساويين بالقياس )يمثل متوازي أضالع  ABCDالشكل     

 .تطبيق آخر على قانون المسافة بين نقطتين  ▪

هي رؤوس مثلث متساوي الساقين فيه   A(3,2a),B(a,1),C(4,1)إذا كانت النقط / 4مثال 

AB=AC  جد قيمةa   .                                                       A 

                                                                                                                 /                                                                                             الحل 

                                                                           AB=ACبما أن             

       C                         B        

                =                                                            

    إذا

 بتربيع الطرفين               +            =          +        

   بأخذ الجذر ألتربيعي للطرفين      1=         

3-a=   1 

 a=1             3-1=a                  a=2-3   أما
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   تهمل           a = -1           3+1=a                  a=4-3  أو

 .وبالتالي النقط ال تمثل رؤوس مثلث  B,Cألنه سوف تتساوى النقطتين                 
 

 دقائق تقريبا  3/ الواجب ألبيتي / ج                         

ويقوم المدرس بطرح عدد من األسئلة التي تتطلب اإلجابة عليها من قبل الطالب في غرفة 

الصف الدراسي والتي يجب تدوينها في دفاترهم الخاصة بعد مشاهدتهم تسجيل الفيديو أو قرص 

     :وهذه األسئلة هي . CDالليزر 

 114ص  (1-6)والرابع والخامس من تمارين الكتاب المقرر األسئلة الثاني و الثالث 

 القسم الثاني  –ب 

بعد أن شاهد الطالب الفيديو التعليمي أو قرص الليزر في بيوتهم والذي تم إعداده من قبل   

المدرس سوف تتم مناقشتهم بالواجب ألبيتي في غرفة الصف ويمكن تقسيم الوقت المتاح بالشكل 

 :  اآلتي 

 دقائق  5/ التمهيد :أوالً 

تذكير الطالب بالنقاط التي تم شرحها في تسجيل الفيديو وقرص الليزر الذي أرسل إليهم في    

منازلهم يقوم المدرس بمناقشة الواجب ألبيتي في غرفة الصف الدراسي وهو إيجاد المسافة بين 

 . نقطتين في محور أإلحداثيات 

 دقيقة  35/العرض : ثانياً 

الجزء عرض الواجب ألبيتي وبعض األمثلة التي يتضمنها الكتاب المدرسي المقرر يتم في هذا 

 .وحل بعض تمارين الكتاب من قبل الطالب وبأشراف المدرس 

اآلن , من خالل اطالعكم على الفيديو المرسل إليكم طرحنا بعض األمثلة وتم حلها / المدرس 

 .ين نقطتين ؟من منكم يأتي إلى السبورة  ليكتب قانون المسافة ب

      )A(      ),B )يجب أن نكتب نقطتين معلومتين تنتميان للمستوي وهما / أحد الطالب 

   AB=        
         

                      

أحسنت أآلن من منكم يطبق السؤال األول في الواجب ألبيتي على هذا القانون / المدرس 

 ؟والسؤال هو 

 ( A(5,7),B(1,10),C(-3,-8)جد محيط المثلث الذي رؤوسه النقاط )

 نكتب قانون المسافة / طالب آخر
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   AB=        
         

                      

   AB=                  =     =        =5 

 واآلن من يكمل الحلأحسنت  /المدرس

   BC=                    =       =                              

 طالب آخر/

 ACأحسنت ومن منكم يجد الضلع / المدرس 

AC=                   =       =           =17    

 أحسنت واآلن من منكم يجد محيط المثلث ؟               /المدرس 

  AB,BC,ACنقوم بجمع قيم األضالع / طالب آخر 

AB+BC+AC = 5+          +17= 22+          ةواحد وحدة   

رؤوس شكل رباعي )واآلن ننتقل لحل السؤال الثاني من الواجب ألبيتي وهو  أحسنت/ المدرس 

من منكم يرسم الشكل ( جد طول قطريه؟            A(4,-3),B(7,10),C(-8,2),D(-1,-5)هي 

 ACالرباعي ويجد القطر 

            B(7,10)                                              4,-3))A     نقوم برسم / أحد الطالب 

 

 

                                                       -8,2))C                1,-5)-)D 

AC=                  =       =        =13 

 BDممتاز وأالن من منكم يجد القطر  /المدرس 

 / طالب آخر 

BD=                    =       =         =17 

وهو السؤال الرابع من  نتقل للسؤال الثالث من الواجب ألبيتينأحسنت وأالن / المدرس 

 ( 1-6)تمارين

 (.هي رؤوس متوازي األضالع  B(-5,0),C(0,-7),D(8,-9)  A(3,-2),أثبت أن النقاط )
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 نقوم برسم شكل يمثل متوازي أضالع  / أحد الطالب 

B(-5,0)                                                                                          A(3,-2)           

 

 

                                                              C(O,-7)                     D(8,-9) 

  AD,BCالمتقابلين ثم الضلعين  AB,CDونجد الضلعين المتقابلين 

 AB,CDأحسنت وأالن من يجد قيمة الضلعين / المدرس 

 / طالب آخر 

   AB=                  =     =        

CD=                  =     =        

 متساويين بالقياس  AB,CDالضلعين المتقابلين    

 AD,BCوأالن من يجد الضلعين المتقابلين / المدرس 

 /طالب آخر 

 AD=                  =      =        

 BC=                  =      =        

 متساويين بالقياس AD,BCالضلعين المتقابلين    

 هو متوازي أضالع  ABCDبما أن كل ضلعين متقابلين متساويين بالقياس فإن الشكل 

السؤال )ألبيتي ممتاز وأحسنتم جميعا اآلن ننتقل إلى السؤال الرابع من الواجب / المدرس 

ثالث رؤوس من  A(-2,5),B(3,3),C(-4,2)إذا كانت )وهو (( 1-6)الخامس من تمارين

 (. Dجد إحداثي نقطة  ABCDمتوازي األضالع 

 .توازي األضالع ونؤشر النقاط عليهنرسم الشكل الذي يمثل م/ أحد الطالب 
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                                                      B(3,3)                    A(-2,5) 

 

                              

                                                          C(-4,2)                        D(x,y) 

  =                 فإن , بما أن كل ضلعين متقابلين في متوازي األضالع متساويين 

                                                (-4,2)- (3,3 = )   -      =           

                                                         (   -    ,     -     =) 

                                                   (7 , 1( =  )3 +4,3 -2   = ) 

 أحسنت وأالن من يكمل الحل / المدرس

 /                                                                                                         أحد الطالب 

                                             (-2 ,5 )- (x , y   =)    -           =           

                                                                   (x+2 ,y -5=) 

 أحسنت من يكمل الحل/ المدرس 

 / طالب آخر

          =            بما أن                                                              

    )x+2 ,y -5( =(7 , 1)              

    x+2=7                         x= 5                                                                هي x  أن قيمة

           y-5 =1                        y = 6 

 D(5,6)هي  Dأن قيمة        

 .ممتاز أحسنتم جميعاً / المدرس 

 دقائق  5التقويم / ثالثاً 

 .من الكتاب المقرر ( 1-6)من تمارين  يقوم المدرس بطرح السؤالين السادس والسابع

في الختام يقوم المدرس بتوزيع أقراص ليزريه تتضمن الموضوع الالحق وهو / رابعاً 

 (.من الداخل )إحداثيات نقطة تقسيم معلوم 
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خطة أنموذجية لتدريس مادة الرياضيات لطالب المجموعة الضابطة في الصف الرابع العلمي 

 .ديةباستعمال الطريقة االعتيا

 /أوالً 

 الرياضيات / المادة 

 النظام أإلحداثي في المستوي /الموضوع 

 الرابع العلمي / الصف 

 دقيقة  45/ الزمن 

 /التأريخ /             اليوم 

المحتوى التعليمي والهدف الخاص واألهداف السلوكية كما هي موجودة في الخطة /  ثانياً 

 .التجريبية لنفس الموضوع 

 :الوسائل التعليمية / ثالثاً 

 السبورة  – 1

 األقالم الملونة – 2

 .التعلمية -أألنشطة التعليمية / رابعاً 

 (.دقائق 3/ )التهيئة الحافزة للدرس  – 1

يبدأ المدرس في الدقائق أألولى من الدرس أن يذكر الطالب بموضوع الدرس حيث سبق  

ولة استرجاع معلوماتهم السابقة وأن تناولوه بشكل مفصل في الصف الثالث المتوسط ومحا

ويذكرهم بقانون المسافة بين نقطتين معلومتين في المستوي , عن موضوع النظام أإلحداثي 

 .أإلحداثي 

) وكذلك يربط الدرس السابق بالدرس الحالي حيث تم تناول موضوع في غاية األهمية وهو

 .وبينا أن هناك نوعين وهما ( متجه الوحدة 

وهو القطعة المستقيمة ألموجهه التي بدايتها نقطة األصل       األساسي  متجه الوحدة –أ 

وطولها وحدة واحدة واتجاهها هو االتجاه الموجب لمحور السينات ويرمز له بالرمز    

(1,0 =)      . 

هو القطعة المستقيمة ألموجهه التي بدايتها نقطة األصل       متجه الوحدة األساسي  –ب 

وطولها وحدة واحدة واتجاهها هو االتجاه الموجب لمحور الصادات ويرمز لها بالرمز  

(0,1 =)      . 
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,              يتكون المستوي أإلحداثي من مستقيمين  –أ (: دقيقة35/ )العرض والمناقشة – 2

وهي عبارة عن الزوج المرتب ( Origin Point)ألصل متعامدين في نقطة تدعى نقطة ا             

O(0,0)  وأن المستقيم األفقي يدعى محور السينات(X- axis ) والمستقيم العمودي عليه يدعى

وكل منهما يقسم إلى ُيقسم إلى أجزاء متساوية في الطول تدعى ( Y- axis )محور الصادات 

(Unit )وعندما نأخذ أية نقطة في هذا , المستوي  وبذلك نكون قد أنشأنا نظاماً إحداثياً في

ونرسم عمودين األول على محور السينات والثاني على محور الصادات  A(x,y)المستوي مثل 

واآلن . نكتب أإلحداثي السيني أوال ثم الصادي A(3,2)على الترتيب وعندما نأخذ          ,        

 .A(3,2)من منكم يرسم محور اإلحداثيات ويثبت النقطة 

 / الطالب أحد 

                                                       

                                                 A(3,2)                  C(0,2)          

                                                                                                                

                               X                  ( B(3,0               O(0,0) 

                                                                              Y 

 (1)شكل رقم                                              

 . أحسنت واآلن سوف نتعرف على قانون المسافة بين نقطتين/ المدرس       

 .المسافة بين نقطتين معلومتين  –ب 

 :اآلتية عند تعريف إحداثي نقطتين تنتميان للمستوي فإن المسافة بينهما يمكن إيجادها بالطريقة 

 .نقطتين في المستوي  (     )B(   ,A,   )لتكن

 ABC    قائم الزاوية فيC  ( 2)كما في الشكل رقم 

                                                              B(     ) 

                                         L         

          y2 – y1                       (2)شكل رقم        

                  A(   ,   )          -         C                           

 واآلن من منكم يتذكر قانون مبرهنة فيثاغورس

   =          +  أحد الطالب/                                                                             
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 أحسنت و اآلن من يتذكر قانون المسافة / المدرس 

         أحد الطالب                
         

وهو قانون المسافة بين   =     

 نقطتين

المتجهات إليجاد قانون المسافة بين نقطتين  أحسنت واآلن يمكن أن نستخدم خاصية/ المدرس 

 معلومتين 

          =      -   باستخدام الخاصية   

                              (          )-  (        =)         

                              (   -    ,     -     =) 

                                                       =         
         

     

 وهذا يمثل قانون المسافة بين نقطتين باستخدام المتجهات

 ويطلب المدرس تدوين ذلك في دفاترهم يقوم بطرح األمثلة اآلتية 

 في الكتاب المقرر(1)ومن األمثلة التطبيقية على قانون المسافة هو المثال رقم / المدرس 

 تنتمي لمستقيم واحد  C(1,16) ,B(-3 ,4)  ,A(-2 , 7)اثبت أن النقاط :  1مثال 

 .باستخدام طريقة المتجهات يمكن حل المثال / المدرس 

                                                       (-2,7)-(-3,4 = )   -      =           

                                                         (   -    ,     -     =)            

                                                   (-1 , -3( =  )-3 +2 ,4 -7   = )                                                                                                                     

                                             (-2 ,7 )- (1,16   =)    -         =           

                                     -3 (-1 ,-3) ( =3,9(  = )1+2 ,16 -7=) 

                                                  - 3           =                         

 تنتمي لمستقيم واحد A,B,Cالنقط                                           

كما مر عليك في المرحلة المتوسطة أن المسافة بين نقطتين معلومتين يمكن / الطريقة الثانية  

 .من منكم يستطيع ذلك ؟.إيجادها باستخدام القانون

 /أحد الطالب 
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AB=        
         

                           

    =                =     =    

 BC,ACحسنت واآلن من منكم يجد أ /المدرس 

BC=                 =        =     =4           أحد الطالب/  

AC =                  =      =    =3     

 .ممتاز واآلن من منكم يوضح لنا كيف تكون هذه النقط تنتمي لمستقيم واحد؟ / المدرس 

 / أحد الطالب 

BC=AB+AC 

4     =      +  3     

  4    =  4         

   A,B,C  تنتمي لمستقيم واحد وإال لكانت رؤوس مثلث إذ أن مجموع ضلعين في أي مثلث

 .أكبر من الضلع الثالث 

تطبيق آخر على قانون المسافة في محور ممتاز أحسنتم جميعا واآلن ننتقل إلى / المدرس 

 .أإلحداثيات

 .هو مثلث قائم الزاوية  A(1,1),B(2,2),C(5,-1)الذي رؤوسه النقاط   برهن أن أل / 2مثال 

 .من منكم يبرهن ذلك / المدرس 

 /أحد الطالب 

AB=               =     =   

AC =                 =      =    

 أحسنت وأالن من منكم يكمل الحل/ المدرس

 /أحد الطالب 

BC =                 =     =     

       =     +      الن       =      +     بما أن 

 18+2=20أي أن                                                         

     ABC  قائم الزاوية فيB 

 .تطبيق آخر على قانون المسافة  ممتاز وأحسنتم جميعاً واآلن ننتقل إلى/ المدرس 
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 .تمثل رؤوس متوازي أضالع  A(-3,-1),B(1,-4),C(10,-5),D(6,-2)بين أن النقط /  3مثال 

 AB,BCاآلن من منكم يجد األضالع / المدرس 

 /أحد الطالب 

AB=                 =      =   =5 

BC =                  =      =     

 CD,ADأحسنت ومن منكم يجد األضالع / المدرس 

 /أحد الطالب 

CD=                 =      =   =5 

AD =                =      =    

 AB =CD , BC=AD    بما أن                

 (.ألن كل ضلعين متقابلين متساويين بالقياس )يمثل متوازي أضالع  ABCDالشكل     

 . تطبيق آخر على قانون المسافة بين نقطتين  أحسنت واآلن ننتقل إلى/ المدرس 

هي رؤوس مثلث متساوي الساقين فيه   A(3,2a),B(a,1),C(4,1)إذا كانت النقط / 4مثال 

AB=AC  جد قيمةa   . 

 . aمن منكم يرسم مثلث متساوي الساقين ويجد قيمة / المدرس

                                                                                                                                                                                                          A/                                                           أحد الطالب 

                                                                           AB=ACبما أن             

                               

                                                            B                     C                                 

                =                                                            

 إذا

   حل من يكمل الأحسنت و/ المدرس 

  /أحد الطالب 

 بتربيع الطرفين               +            =          +        
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   بأخذ الجذر ألتربيعي للطرفين      1=         

3-a=   1 

 a=1             3-1=a                  a=2-3   أما

وأ   3-a = -1           3+1=a                  a=4           تهمل  

 .وبالتالي النقط ال تمثل رؤوس مثلث  B,Cألنه سوف تتساوى النقطتين  

 .أحسنت بارك هللا فيك / المدرس              

 ( دقيقة 2)الخاتمة / خامساً 

في هذا الموضوع لكي تتم يقوم المدرس بكتابة ملخص ألبرز النقاط الرئيسية التي وردت 

 .كتابتها في دفاتر الطالب 

 (دقائق  5)التقويم /سادساً 

من أجل معرفة مدى تحقق األهداف التربوية والعلمية في هذا الموضوع يسأل المدرس األسئلة 

 :اآلتية 

 جد طول قطريه ؟(   A(4,-3),B(7,10),C(-8,2),D(-1,-5): رؤوس شكل رباعي هي     - 1

جد  ABCDثالث رؤوس من متوازي األضالع  A(-2,5) ,B(3,3) ,C(-4,2)انت  إذا ك  - 2

 . Dإحداثي نقطة 

يعين المدرس التمارين الخاصة بموضوع المسافة بين نقطتين على : الواجب ألبيتي / سابعاً 

 .من السؤال األول إلى السؤال الخامس ( 1-6)محور اإلحداثيات من تمارين 

 :المصادر

جمهورية العراق , 11ط" الرياضيات للصف الرابع العلمي " طارق شعبان وآخرون ,الحديثي 

 (.  2117),المديرية العامة للمناهج ,وزارة التربية ,
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 (12)ملحق                                
 جامعة بغداد

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 والنفسيةقسم العلوم التربوية 

 الماجستير/ الدراسات العليا 
 طرائق تدريس الرياضيات
 شأن صالح فقرات اختبار التحصيلاستطالع آراء المحكمين ب/ م                      

 المحترم................................. االستاذ الفاضل 
 .تحية طيبة

يجية التعلم المنعكس في التحصيل أثر إسترات) يروم الباحث إجراء البحث الموسوم ب      
ومن متطلبات ( ومهارات الترابط الرياضي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات

هذا البحث إعداد اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات يتضمن الموضوعات المشمولة بالبحث 
رر تدريسة للصف من الكتاب المق( والفصل السابع, والفصل السادس, الفصل الخامس)وهي

وقد أعدت الفقرات على وفق تصنيف بلوم للنطاق (  2018/2017)الرابع العلمي للعام الدراسي 
المعرفي ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا المجال أرجو التفضل ببيان آرائكم السديدة 

توى المادة ومالحظاتكم القيمة بشأن صالح فقرات االختبار وصوغها ومدى شمولها لمح
 .ومالئمتها لمستوى طالب الصف الرابع العلمي واجراء التعديالت التي تجدونها مناسبة 

 مع الشكر والتقدير                                                        
 
 
 

                                      المشرف                                                      الباحث                      
 حسن كامل رسن الكناني                                    قاسم مسير زياره.د.م.أ
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 :جابةتعليمات اال

 :الصف والشعبة:                                                    االسم 

 :عزيزي الطالب

فقرة  (27)بين يديك إختبار يتضمن فقرات موضوعية من نوع االختيار من متعدد عددها      
 :تتطلب اجابة مفصلة والمطلوب منك اآلتي (3)عددها  واسئلة مقالية

 (.30)واالجابة عن جميع االسئلة وعددها , قراءة االسئلة بعناية وتركيز 1-

يار من متعدد بوضع دائرة حول حرف االجابة اختيار اجابة صحيحة واحدة من اسئلة االخت 2-
أما االسئلة المقالية الثالث فتكون اجابتك بشكل مفصل وكتابة كل خطوات , الصحيحة لكل فقرة

 .الحل بالتفصيل

 .تكون االجابة على الورقة المرفقة مع هذه االسئلة 3-

االسئلة التي تحتاج إلى مراعاة استثمار الوقت باالجابة عن االسئلة البسيطة انتقااًل إلى  4-
 .التفكير

 امنياتنا لكم النجاح                                                          
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 االختبار

 (مقالية  03 , 72 , 72الفقرات , موضوعية 72إلى  1من فقرة )فقرات االختبار ت
 :احد الكميات اآلتية هي كمية متجهه 1

            a)  المسافة         b)   الطول          c) الزمن        d) السرعة 
 

 :هي           متجهًا مقيدًا فإن قيمة        ( = x, y)إذا كان  2
                a)  OA =                     b) OA =             
                c) OA =                        d) OA = x + y 

 
 :هو     إن رسم المتجه الذي يصنع زاوية قياسها 3

a)                       b)                   c)               d)            
 

  )وحدات واتجاهه ( (5المتجه الذي طوله  4
 

 :هو( 
                       a) (    

 
  ,  

 
 )             b) (    

 
 ,  

 
 )         

                      c) (    

 
 ,  

 
 )              d) (    

 
 ,  

 
 ) 

 
 :المتجهان المتكافئان هما المتجهان اللذان لهما 5

         a) الطول واالتجاه نفسه                       b) االتجاه نفسه 
         c)  الطول نفسه                               d)  االتجاه نفسهالطول أو   

 
 :هو( -       ,) النظير الجمعي للمتجه  6

          a) (-          )                    b) (-    , 2  )   
         c) (          )                      d) (2  , -     ) 

 
   +     =     +   =    أي متجه    وكان    R x, yحيث     ( = x, y)إذا كان 7

 :تساوي    نستنتج أن 
       a) (-1, -1)          b) (1, 1)          c) (0, 1)        d) (0, 0) 

 
 
8 

 :فرق االحداثيات الصادية بين نقطتين مقسومًا على فرق االحداثيات السينية بينهما يسمى
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          a) معادلة المستقيم                         b) ميل المستقيم      
          c) فرق المستقيم                         d) عمود المستقيم 

 
  ,A= (-1, 2)النقطة التي تقسم قطعة المستقيم الواصلة بين النقطتين  أحداثيات 9

 (4- , 3 =)B  بنسبة 

 
 :هي  

          a) (  
 
 ,    

 
)                     b)  (  

 
 ,    

 
)     

         c)   (  
 
 ,    

 
)                    d)   (  

 
 ,    

 
) 

 
 ,(       ) =Aالتي إحداثياتها        التي تقع منتصف القطعة  Mاحداثيات النقطة  11

 B= (   ,  ) هي: 
    a)  (      

 
  
      

 
 )            b) (           

      
 ,           

      
  )   

    c)  (      
 

  
     

 
  )           d) (            

      
 ,           

      
  )  

 
 :هو( 2- ,0), (0 ,2)ميل المستقيم المار بالنقطتين  إن 11

                a)   
 
             b) -1           c)  1         d)  -  

 
 

 
 :تمثيلها على المستوى االحداثيإحدى النقاط االتية ال يمكن  12

                   a)  (-8,   
 
 )                        b) (2,      )       

                   c) (5, 7   )                        d) (  
 
 ,  
 

) 
 

 :العالقة بين ميلي المستقيمين المتوازيين هي 13
                         a)       

  
 = -1                b)            -1    

                          c)           1          d)   

  
 = 1 

 
 :هو 3x – 4y -12 = 0ميل المستقيم الموازي للمستقيم الذي معادلته  14

         a)  m =  
 
      b)  m =  

 
         c) m =   

 
       d)   m =   

 
   
 

 :هو 2x – 3y + 5 = 0المقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته    15
         a)  

 
           b)   

 
                c)   

 
             d)    
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 :طول العمود النازل من نقطة خارج المستقيم على المستقيم يسمى 16

      a)  إحداثيات نقطة مستقيم                     b) منتصف قطعة المستقيم 
      c) بعد النقطة عن المستقيم                    d) تقسيم قطعة المستقيم 

 
  ) معادلة المستقيم الذي ميلة  17

 
 :هي( 0 , 4-) ويمر بالنقطة (  

             a )     
 

x + y + 4 =0             b)      
 
x + y – 4 = 0 

             c)  x + 2y + 4 = 0               d)    -x – 2y + 4 = 0 
 

 :واحدة من المعادالت االتية ال تمثل معادلة مستقيم 18
               a) 2x +y = 0                      b) x = y 
              c) x + y +2 = 0                   d)   -    = 0   

 
 :هو   فإن ميل المستقيم ( 3 ,0), (0 ,2)يمر بالنقطتين    وان ,    //   إذا كان  19

         a) m =  
 
           b)  m =  

 
         c) m =   

 
        d) m =   

 
 
 

    فإن17, 16, 18, 17, 17 إذا كانت البيانات اآلتية تمثل أعمار مجموعة من الطالب 21
 :يساوي 

a) 18              b)  16              c) 15             d)  17 
 

 :تساوي( r)يكون معامل االرتباط عكسي تام عندما تكون قيمة  21
       a)  r = -1           b)  r = 1           c)  r = 0           d)  r =  

 
 
 

                       :أن قيمة المنوال من الجدول التكراري اآلتي هي 22
90-80 
 
 

-70 -60 
 
 

  الفئات   01-   01-  50 -

11 18 25     22       
15 

         
9 

 

a) 62            b) 63                   c) 61              d) 60                
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 :العالقة التي من خاللها يمكن أيجاد الدرجة المعيارية هي 23

           a) SD =      
 

                          b) SD =      
 

   
           c) SD =      

  
                          d) SD =       

  
  

 
 :من مزايا الوسيط هي 24

    a)  ال تدخل جميع القيم في حسابه            b) بالقيم الشاذة أو المتطرفة يتأثر  
 (cال يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة          (dال يمكن حسابه بيانيًا                

 :هو 98, 24, 12, 68, 35: المدى لمجموعة القيم 25
       a)  68               b) 98                   c) 86              d)   78 

 
 :وبة هوقانون االنحراف المعياري للقيم غير المب 26

      a) S =       

 
                           b) S =     

 
 -       

      c)  S =     

 
 +                            d) S =       

 
            

 
 :تساوي( r)من خصائص معامل االرتباط هو إنعدام االرتباط عندما تكون قيمة  27

          a)  r = 1         b) r = 0            c)  r = -1         d)  r =  
 
 
 

 = جد بعد نقطة االصل عن المستقيم الذي ميله  28

 
ويقطع جزءًا موجبًا من محور  

 .وحدات؟ 4الصادات طوله 
 

ثم    L    - Kجد  L = 3 ,K = 2وكان     =  ( -4 ,3)وكان    =  (3-,5)إذا كان  29
 .عبر عنه بداللة متجهي الوحدة ؟

 
ثم بين  x = 5ثم جد الدرجة المعيارية للعدد   x, yجد معامل االرتباط بين المتغيرين 31

 :إذا كان .نوعه ؟
       5        4         3         2       1 X       
      10       8         6        4       2        y  
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 (13)ملحق                                       

 (:االختيار من متعدد)مفتاح االجابة الصحيحة للفقرات الموضوعية         

 االجابة الصحيحة   رقم الفقرة    االجابة الصحيحة   رقم الفقرة    
1 d 15 a 
2 b 16 c 
3 b 17 c 
4 c 18 d 
5 a 19 b 
6 c 20 d 
7 d 21 a 
8 b 22 b 
9 c 23 a 

10 a 24 c 
11 c 25 c 
12 b 26 d 
13 d 27 b 
14 b   
 

 (14)ملحق                               

 االجوبة النموذجية لالسئلة المقالية

 /         ج28

O = (0,0)   نقطة االصل   , m =  
 
  ميل المستقيم   

y = 4 الجزء الموجب من محور الصادات  

للمستقيم الذي يمر  بالمقطع الصادي الموجب    (0,4)     
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  y-    =   (x -    )   معادلة المستقيم  

y- 4 =  
 
 ( x – 0)  y – 4 =  

 
 x    3y – 12 = x 

  x – 3y + 12 = 0   معادلة المستقيم  

  D =               
       

  D =               
     

 

D =             
    

  D =   
   

  وهو المطلوب    

 /ج29

K   - L    = 2(5,-3) – 3(-3,4)  

             = (10,-6) + (9,-12) 

              = (19,-18)  

  وهو المطلوب           18 -        19 =               

 /ج 30

x y       xy 
1 2 1 4 2 
2 4 4 16 8 
3 6 9 36 18 
4 8 16 64 32 
5 10 25 100 50 
 المجموع 110 220 55 30 15
   =   

 
 = 3      ,        =   

 
 = 6  

S =     

 
 –         
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   =    

 
    =        ,          =     

 
      =      = 2     

r =  
   

 
          

    
   r =  

   

 
        

          
   

                     r =      
 

 =  
 
  = 1   

  نوع االرتباع طردي تام    

SD =     
  

 =  
  

       وهو المطلوب      =  

 (أ15-)ملحق                                                       

 الموضوعية معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي      

 التمييزمعامل  معامل الصعوبة السهولةمعامل  الفقرة

1 0.52 
 

0.48 
 

0.30 
 

2 0.56 
 

0.44 
 

0.30 
 

3 0.63 
 

0.37 
 

0.30 
 

4 0.56 
 

0.44 
 

0.44 
 

5 0.71 
 

0.30 
 

0.30 
 

6 0.72 
 

0.28 
 

0.33 
 

7 0.70 
 

0.30 
 

0.37 
 

8 0.74 
 

0.26 
 

0.44 
 

9 0.48 
 

0.52 
 

0.30 
 

11 0.74 
 

0.26 
 

0.52 
 

11 0.65 
 

0.35 
 

0.48 
 

12 0.61 
 

0.39 
 

0.63 
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13 0.61 
 

0.39 
 

0.41 
 

14 0.72 
 

0.28 
 

0.56 
 

15 0.65 
 

0.35 
 

0.48 
 

16 0.57 
 

0.43 
 

0.33 
 

17 0.61 
 

0.39 
 

0.33 
 

18 0.59 
 

0.41 
 

0.44 
 

19 0.56 
 

0.44 
 

0.44 
 

21 0.74 
 

0.26 
 

0.30 
 

21 0.70 
 

0.30 
 

0.30 
 

22 0.54 
 

0.46 
 

0.33 
 

23 0.67 
 

0.33 
 

0.30 
 

24 0.67 
 

0.33 
 

0.44 
 

25 0.69 
 

0.31 
 

0.48 
 

26 0.61 
 

0.39 
 

0.33 
 

27 0.69 
 

0.31 
 

0.48 
 

 

 (ب15- )ملحق                                        

إلختبار معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز للفقرات المقالية في العينة االستطالعية الثانية  

  التحصيل

 معامل السهولة معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة

28 0    0    0    

29 0    0    0    

30 0    0    0    
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 (16)ملحق                               

 الخاطئة لفقرات اإلختبار التحصيلي الموضوعية فعالية البدائل        
رقم 

 الفقرة
   a b C  d المجموعة

 
 12 0 7 4 العليا 1

 13 5 5 2 الدنيا
فعالية البديل 

 الخاطئ
 صح 0.07 - 0.11- 0.11-

 5 0 12 - العليا 7
 2 5 11 0 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.11- 0.07- صح 0.11-

 0 7 71 1 العليا 0
 2 4 10 0 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.15- 0.07- صح 0.07-

 1 71 0 7 العليا 4
 4 2 2 6 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.11- صح 0.19- 0.15-

 0 1 - 70 العليا 5
 6 4 7 15 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.11- 0.11- 0.07- صح

 7 74 1 - العليا 6
 6 15 0 0 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.15- صح 0.07- 0.11-

 74 1 - 7 العليا 2
 14 0 0 2 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 صح 0.07- 0.11- 0.19-

 1 - 76 - العليا 2
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 2 0 14 0 الدنيا
 0.22- 0.11- صح 0.11- فعالية البديل 

 0 12 5 7 العليا 2
 6 2 2 4 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.11- صح 0.11- 0.07-

 - - - 72 العليا 13
 5 6 0 10 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.19- 0.22- 0.11- صح

 7 74 1 - العليا 11
 6 11 5 5 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.15- صح 0.15- 0.19-

 - 1 75 1 العليا 17
 5 2 2 2 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.19- 0.22- صح 0.22-

 77 - 0 7 العليا 10
 11 0 2 6 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 صح 0.11- 0.15- 0.15-

 - - 72 - العليا 14
 2 0 17 5 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.26- 0.11- صح 0.19-

 - 1 7 74 العليا 15
 0 5 2 11 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.11- 0.15- 0.22- صح

 1 73 4 7 العليا 16
 0 11 2 5 الدنيا

فعالية البديل 
 الخاطئ

 0.07- صح 0.15- 0.11-

 4 71 7 - العليا 12
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 2 17 5 7 الدنيا
 0.15- صح 0.11- 0.07- فعالية البديل 

 77 1 0 1 العليا 12
 13 5 2 4 الدنيا

 صح 0.15- 0.19- 0.11- فعالية البديل 
 4 71 - 7 العليا 12

 2 2 4 5 الدنيا
 0.19- صح 0.15- 0.11- فعالية البديل 

 74 - 1 7 العليا 73
 16 7 0 6 الدنيا

 صح 0.07- 0.07- 0.15- فعالية البديل 
 1 7 1 70 العليا 71

 0 5 4 15 الدنيا
 0.07- 0.11- 0.11- صح فعالية البديل 

 1 5 12 7 العليا 77
 4 2 13 4 الدنيا

 0.11- 0.15- صح 0.07- فعالية البديل 
 1 7 7 77 العليا 70

 4 4 5 14 الدنيا
 0.11- 0.07- 0.11- صح فعالية البديل 

 - 74 7 1 العليا 74
 4 17 2 4 الدنيا

 0.15- صح 0.19- 0.11- فعالية البديل 
 - 75 - 7 العليا 75

 0 17 5 2 الدنيا
 0.11- صح 0.19- 0.19- فعالية البديل 

 71 7 0 1 العليا 76
 17 5 2 0 الدنيا

 صح 0.11- 0.15- 0.07- فعالية البديل 
 1 - 75 1 العليا 72

 5 4 17 6 الدنيا
 0.15- 0.15- صح 0.19- فعالية البديل 
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 (17)ملحق                                    

   درجات الطالب في اختبار التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة            
 الضابط ت التجريبية ت
1 31 1 25 

7 29 7 26 

0 30 0 26 

4 35 4 21 

5 11 5 24 

6 30 6 24 

2 30 2 26 

2 28 2 24 

2 34 2 26 

13 32 13 30 

11 30 11 25 

17 33 17 31 

10 27 10 23 

14 34 14 27 

15 32 15 24 

16 30 16 31 

12 10 12 28 

12 25 12 23 

12 33 12 22 

73 32 73 26 

71 31 71 27 

77 33 77 22 

70 31 70 23 

74 32 74 40 

75 31 75 11 
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76 29 76 23 

72 25 72 26 

72 30 72 39 

72 31 72 22 

03 31 03 22 

01 29 01 23 

07 30 07 9 

00 30 00 24 

04 31 04 26 

05 34 05 40 

06 30 06 23 

02 29 02 12 

02 28 02 23 

02 33   
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 (                          18)ملحق                                              

 جامعة بغداد    

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 ماجستير/ الدراسات العليا 

 طرائق تدريس الرياضيات

 

 استبانة صالحية فقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي/ م               

 المحترم...................................................األستاذ الفاضل                   

                   

 .تحية طيبة

أثر إستراتيجية التعلم المنعكس في التحصيل )يروم الباحث إجراء البحث الموسوم      

كجزء من ( مادة الرياضياتالرابع العلمي في ومهارات الترابط الرياضي لدى طالب الصف 

تم إعداد اختبار خاص لقياس , اجستير في طرائق تدريس الرياضياتمتطلبات نيل درجة الم

ربط , ربط الرياضيات بالعلوم األخرى, ربط مجاالت الرياضيات) الرياضي مهارات الترابط

عة ربفي ضوء محتوى كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة والفصول األ( بالحياة الرياضيات

 .2018 2017/للعام الدراسي  , األولى من الصف الرابع العلمي

في هذا المجال فإن الباحث يحدوه األمل ببيان  ولما عرفتم به من دراية وخبرة علمية وعملية   

من حيث مالئمتها لمهارات الترابط الرياضي التي تم تحديدها  رأيكم في تقويم فقرات االختبار

, ربط مجاالت الرياضيات) األدبيات في هذا المجال هذه المهارات هي من خالل االطالع على

 .(ربط الرياضيات بالحياة, ربط الرياضيات بالعلوم

 مع الشكر واالمتنان                                                                                                                              

 

 

 المشرف                                                         الباحث                        

 حسن كامل رسن الكناني                                   قاسم مسي زيارة.د.م.أ               
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 اختبار مهارات الترابط الرياضي 

 :الرابع العلمي                  الشعبة:الصف     :                           االسم 

 :تأريخ االمتحان 

 :تعليمات االختبار

 : عزيزي الطالب 

ربط مجاالت )يهدف هذا االختبار إلى قياس مدى امتالكك لمهارات الترابط الرياضي            

 (.ربط الرياضيات بالحياة , ربط الرياضيات بالعلوم, الرياضيات

( هي اختيار من متعدد  (1,2,3,7,8,9,12,13,14الفقرات , فقرة( 16)ويتكون االختبار من  

والمطلوب منك ( فهي فقرات مقالية تتطلب اجابة مفصلة 4,5,6,10,11,15,16)اما الفقرات 

 :اآلتي

 .قراءة كل فقرة بدقة وعناية قبل اإلجابة – 1

 .قراءة اإلجابات التي تلي كل فقرة –2

 .بة على جميع الفقرات دون ترك أي فقرةاإلجا –4

 .عدم إعطاء أكثر من إجابة للفقرة الواحدة –5

 االختبار فقرات                     ت
 درجات (3)  :هي     +x=12-2xفي المعادلة  xأن قيمة  0

                         a) 
  

 
                 b) 

  

 
                       c) 

 

 
                        d) 

 

 
 

 
       ان حل المتباينة اآلتية   2

 
 5(y+1)   فيR درجات (3): هو 

                        a) S={y: y R,y 
  

 
 }                     b) S={y:y  ,   

 

 
}      

                       c) S={y: y   y 
 

 
 }                       d) S={y:y  ,y 

 

 
} 

 
 درجات (3): على المحور الصادي هو( 2 ,5)انعكاس النقطة  0

              a)(5,2)              b) (-5,2)                c) (-5,-2)          d) (5,-2) 
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تنتمي لها جد طول قطر هذه الدائرة  B (4-,3-)والنقطة , A (8 ,6)دائرة مركزها  0

 درجات(6).؟
جد هذه األعداد؟ ( 149)مجموع مربعاتها يساوي x ,(x-1 ), (x+1)ثالثة أعداد موجبة  5

 اتدرج(6)
هل تشكل النسبتان  6

  

 
 ,

  

 
 (درجات 3)تناسباً ام ال؟ ولماذا؟  

إذا كانت , البرك تنمو الطحالب على سطح البرك الراكدة والصخور التي على سواحل 2

(      1.7)والصخرة الثانية (      2.6)كتلة الطحلب على الصخرة االولى 

 درجات ((3: فإن مجموع كتلة الطحالب على الصخرتين هو

                a) 3.13                                b) 2.13            

                 c) 27.7                               d) 2.42      

 
وتشكل , مليون كيلومترمربع تقريباً ( 150)تبلغ مساحة اليابسة في الكرة االرضية   2

فإن مساحة القارة القطبية , من مساحة اليابسة %10مساحة القارة القطبية الجنوبية 

 (درجات3):الجنوبية على وجه التقريب هي

  a)  مربعيون كيلومتر مل 10                         b) 20 مليون كيلومتر مربع                                                                                                         
c) 25مليون كيلومتر مربع                            d) 15مليون كيلومتر مربع                    

 
وبفعل قوة الجذب  A (5, 6)إذا كانت سيارة متوقفة على مرتفع بنقطة احداثياتها  9

فإن احداثيات موقع , م باالتجاه السالب لمحور السينات( 30)االرضي تحركت السيارة 

 درجات (3): السيارة مع اهمال قوة الجذب االرضي هي

        a) (-30, 6)                                            b) (-25, 6)                    

    c) (-35, 6)                                             d) (35, 6)                                                                                                   

, الليثيوم, الكاربون)لثالث عناصر كيميائية وهم ُسئل مدرس كيمياء عن العدد الذري  01
وحاصل ضرب أعدادهم ( 8)فأجاب ان العدد الذري لالول ال يتجاوز العدد ( الهليوم

استعمل . ما هو العدد الذري لكل عنصر من العناصر الثالث ؟(. 36)الذرية يساوي 

 درجات(4).         التحليل اليجاد ذلك
 1: 7000000كانت المسافة بين مدينتي بغداد والبصرة على الخارطة مقياسها  إذا 00

                                                                فاوجد المسافة الحقيقية بين المدينتين ؟  5cm   7هي

 درجات(5)
فإذا كانت , بإمكانية تغيير ابعاد الصورة الظاهرة عليها تمتاز شاشة العرض التلفزيوني 02

وإذا قمنا بتصغير , 100cm ,52cmأبعاد الصورة االصلية الظاهرة على الشاشة 

العرض بمعامل تمدد مقداره 
 

 
 درجات( 3) :فإن مساحة الصورة بعد التصغير هي ,
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            a) 2855c                                       b) 2925c             

            c) 2955                                       d) 2825     

 
من 12kgمن العلف يومياً وتأكل البقرة  4kgفي حقل تربية االبقار يأكل العجل الصغير  00

فإذا كان مجموع , يومياً  2600kgومجموع استهالك الحقل من العلف , العلف يومياً 

 درجات( 3()استخدم التخمين حتى تصل لالجابة):فإن عدد كل منهما هو 250االبقار والعجول هو 

a) 50 =  150  و العجول = االبقار          b) 200= االبقار =50   و العجول    
c) 50 = االبقار  =200 و  العجول    d) 150 = االبقار =100   و  العجول 

ليحصل على عدد دقات ( 6)ثواني ويضربها في ( 10)يقيس الطبيب دقات القلب لمدة  00

فإن . نبضة في الدقيقة( 120)فإذا كانت نبضات قلب ساره . القلب في الدقيقة الواحدة

 درجات( 3) :هو( 10) عدد نبضات قلب ساره في

                a) 9                       b) 11                      c) 10                    d) 12 

 
 عن األرض أحضر احمد ُسلّم طوله  4mأراد احمد أن يعلق صورة على حائط تبعد  05

5mتعليق الصورة  بأي بعد عن الحائط يجب على احمد وضع طرف الُسلّم لكي يستطيع

 درجات(5).؟
 :أم فاطمة طلبت من ابنتها فاطمة الذهاب إلى السوق لشراء المواد االتية 06

 خياراً ( و)أن تشتري خضروات شجراً  -
 رماناً ( أو)أن تشتري فواكه عنباً  -

 :وعند ذهاب فاطمة إلى السوق أشترت المواد التالية 
 خضروات خياراً وفلفالً  -
 فواكه موز و رمان  -

ماذا تعتقد هل ستوبخ أم فاطمة ابنتها لشراء الخضروات ولشراء الفواكه أم ال 
 درجات( 4).؟ولماذا ؟ أكتب ما تعتقد مع ذكر السبب ؟
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 (19)ملحق                                       
 مفتاح االجابة للفقرات الموضوعية في اختبار مهارات الترابط الرياضي

 الجواب الصحيح رقم الفقرة

1 c 
2 d 

3 b 

7 c 
8 d 

9 b 
12 b 

13 c 
14 d 

                           

 (73)ملحق                     

 االجوبة النموذجية للفقرات المقالية

  rنصف قطر الدائرة  4-

r =           
             

                …            (2m) 

r =                                        …              (2m) 

r =               

r =                                                     …               (1m) 

r =     

r =15 قطر الدائر نصف          (1m) …         قطر الدائرة                        ,    

         

 نربع االعداد 5-

                = 149                         … (2m) 

                                        … (1m) 

3          



 

 
 

111 
 

3  =147                                           … (1m) 

    
   

 
        

     x=                                               

X-1          العدد األول          … (1m)                

x = 7                  العدد الثاني 

X +1 7+1=8               العدد الثالث              … (1m) 

 :لكي تكون النسبتان تناسباً يجب أن يكون 6-

 حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين    

11                        … (2m) 

ال يشكالن تناسب                                       55
  

 
  
  

 
       … (1m) 

 درجات لكل فقرة درحتان                                                         ( (4(: 36)نقوم بتحليل حاصل ضرب االعداد الذرية  10-

36 2 

18 2 

9 3 
3 3 

1  

( 3)والثاني ( 6)فإن االعداد الذرية للعناصر هي االول ( 8)ان االول ال يتجاوز العدد وبما 

 (2)والثالث 

= مقياس الرسم  11-
المسافة على الخارطة

المسافة الحقيقية
                  ( ...2m ) 

         
 

       
   =

   

المسافة الحقيقية
                     (...1m) 

 7000000cm            ( ...1m )= سافة الحقيقية الم          

                              =52500000cm    

                             525km=                            ( ...1m) 

 حسب مبرهنة فيثاغورس  15-
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                               … (1m) 

                    

  25-16=16-16+                          … (2m) 

   9 =      

          =3m      البعد       … (2m) 

  -16 

توبخها لشراء الخضراوات ألنها طلبت شجراً وخياراً وكان عليها شراء النوعان معاً  -

 (2m.                         ...  )لتصبح العبارة صحيحة 

ه ألنها طلبت رمان أو عنب وقد قامت بشراء العنب وهذا يجعل سترضى عن الفواك -

 2m.                        ...  )العبارة صحيحة 

                                                          

 

 (21)ملحق                                                

 مهارات الترابط الرياضي الموضوعيهختبار لفقرات اوبة والسهولة والتمييز معامالت الصع 

 التمييز الصعوبة السهولة الفقرة

1 0.35 0.65 0.63 

2 0.27 0.73 0.53 

3 0.47 0.53 0.67 

4 0.30 0.70 0.33 
5 0.33 0.67 0.67 

6 0.35 0.65 0.63 

7 0.33 0.67 0.53 
8 0.35 0.65 0.50 

9 0.32 0.68 0.50 
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 (22)ملحق                                

 معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات اختبار مهارات الترابط الرياضي المقالية    

 التمييز الصعوبة السهولة الفقرة
13 0.40 0.60 0.47 
11 0.40 0.60 0.45 
17 0.37 0.63 0.42 
10 0.36 0.64 0.47 
14 0.38 0.62 0.41 
15 0.42 0.58 0.48 
16 0.38 0.63 0.58 

 

 (23)ملحق                                      

 درجات الطالب في اختبار مهارات الترابط الرياضي للمجموعتين التجريبية والضابطة    
 الضابط ت التجريبية ت
1 50 1 37 

7 43 7 37 

0 41 0 42 

4 49 4 30 

5 43 5 29 

6 49 6 37 

2 51 2 48 

2 31 2 50 

2 54 2 34 

13 52 13 44 

11 36 11 47 

17 32 17 34 
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10 50 10 45 

14 41 14 45 

15 51 15 38 

16 39 16 47 

12 52 12 46 

12 42 12 36 

12 53 12 29 

73 49 73 53 

71 45 71 35 

77 45 77 29 

70 29 70 38 

74 33 74 43 

75 45 75 51 

76 48 76 41 

72 47 72 35 

72 51 72 27 

72 42 72 25 

03 40 03 49 

01 49 01 41 

07 34 07 35 

00 54 00 44 

04 52 04 29 

05 45 05 31 

06 48 06 35 

02 45 02 31 

02 39 02 20 

02 44   
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 (74)ملحق                                      
 للفقرات الموضوعية الرياضية فعالية البدائل الخاطئة الختبار الترابطات         

 a b c d المجموعة الفقرة
 - 72 - 1 العليا 1

 6 13 5 2 الدنيا
 0.20- صح 0.17- 0.27- فعالية البديل

 03 - - - العليا 7
 14 5 2 4 الدنيا

 صح 0.17- 0.23- 0.13- فعالية البديل
 1 7 76 1 العليا 0

 2 2 6 2 الدنيا
 0.20- 0.23- صح 0.23- فعالية البديل

 1 76 0 - العليا 4
 5 16 6 0 الدنيا

 0.13- صح 0.10- 0.10- فعالية البديل
 03 - - - العليا 5

 13 5 2 2 الدنيا
 صح 0.17- 0.23- 0.27- فعالية البديل

 - - 72 1 العليا 6
 4 6 13 2 الدنيا

 0.13- 0.20- صح 0.27- فعالية البديل
 - 7 72 - العليا 2

 5 2 17 4 الدنيا
 0.17- 0.23- صح 0.13- فعالية البديل

 - 72 1 7 العليا 2
 4 17 6 2 الدنيا

 0.13- صح 0.17- 0.20- فعالية البديل
 72 1 1 - العليا 2

 10 6 2 0 الدنيا
 صح 0.17- 0.23- 0.10- فعالية البديل
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a 

 
Abstract of the research 

        The objective of the research was to identify the impact of the 

Flipped learning Strategy in the achievement and the mathematical 

interconnectivity of the fourth grade students in mathematics. To 

achieve the research objectives, the researcher adopted the 

experimental research method. The experimental semi-experimental 

design was used for two sets of post- On the sample of (77) students, 

the experimental group (39) students and the control group (38) 

students from the fourth grade students in Ibn Rushd Preparatory School 

for Girls of the Directorate General of Education Baghdad Rusafa / 2 for 

the academic year 2017-2018, Canceled (The age of the students is 

calculated by months, the previous mathematical knowledge test, the 

previous mathematics achievement, the Danes intelligence test (1975), 

Udel Daniles The experimental requirements were determined by 

defining the scientific material and formulating the behavioral objectives 

and preparing the teaching plans. The research tools were built (the 

achievement test in mathematics and the test of the skills of 

mathematical correlation). The test consisted of (30) objective subjects 

(27) ), And the test of the skills of mathematical interdependence of (16) 

of which the object of the number (9) and the number of (7), verified the 

honesty of the tests through the presentation to a group of gentlemen in 

the educational and psychological sciences and mathematics and 

methods of teaching, Of them, check the coefficients of difficulty and 

discrimination The researcher taught the experimental group by 

adopting Flipped learning Strategy based on six sequential steps 

(determination, analysis, generalization, orientation, application, and 

evaluation). The control group studied according to the usual method of 

teaching, and after the completion The experiment was applied to both 

the achievement test and the test of mathematical correlation skills in 

both groups (experimental and control). A number of appropriate 

statistical methods were used, including the Alpha-Cronbach equation, 

the T-test, and the Pearson correlation coefficient. 
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b 

 
 The following conclusions were reached, 

1-There is a statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of the experimental group students 

and the scores of the control group students in the achievement test 

and for the experimental group. 

2-There is a statistically significant difference at the level of significance 
(0.05) between the average scores of the experimental group and the 
students of the control group in the test of the skills of mathematical 
interdependence and for the benefit of the experimental group. 

In light of the results of the research, the researcher came out with a 
number of conclusions, reco. 

1-The researcher concluded that teaching mathematics using the Flipped 
learning Strategy increased the achievement of the experimental group 
compared to the achievement of the students of the control group, 
which was studied according to the normal method, and it has the effect 
of raising the level of mathematical connectivity skills among the 
students of the experimental group compared to the students of the 
control group. 

2-The researcher recommends the adoption of the Flipped learning 
Strategy in the approval of the learning skills required in the second 
millennium, and that it is capable of activating learning based on brain 
research and modern learning styles, and intelligences, speeding the 
learning process, and designing courses especially sports curricula in a 
way inspired by the Flipped learning Strategy. 

 3-The researcher suggested conducting empirical studies on this 
strategy and trying to compare the effect of using the Flipped learning 
Strategy with some other strategies on mathematics achievement and 
thinking. 

 4- Conduct a study to identify the impact of the use of the Flipped 
learning Strategy on gifted students, students who are late in school, 
and their relevance 
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