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تعتبر ثورة التعلم اإللكتروني واحدة من الثورات التي أحدثت وستحدث تغييرات مستقبلية إيجابيةة 

 في مجال التعليم والتعليم ، مما جعل الدول تنفق الكثيةر مةن اومةوال  لةق اةرت ادسةتفااة من ةا ،

[ مليةار سةنوي.ا  11بة   كما تشير اإلحصائيات إلق أن حجم سوت التعلم اإللكتروني في العالم يقدر 

من م في الوديات المتحةدة اومريكيةة ، ويقةدر حجةم اإلنفةات العربةي  لةق  ٪06-06يوجد ما بين 

مليون اودر ، ومن المتوقة  أن يرتفة   11التعلم اإللكتروني خالل السنوات القليلة الماضية بنحو 

العربية المتحدة في اليعة الدول  وتأتي اولة اإلمارات [ مليون في العامين المقبلين ،06-16إلق  

العربيةةة مةةن حيةةا اإلنفةةات وادسةةتثمار فةةي التعلةةيم اإللكترونةةي ، حيةةا بلةة  حجةةم سةةوت التعلةةيم 

، ومةةن المتوقةة  أن يةةالااا خةةالل  3662[ مليةةون اودر خةةالل  ةةا  0اإللكترونةةي في ةةا حةةوالي  

   3660[ مليون اودر في ن اية  ا  32السنوات الخمس المقبلة لتصل إلق  

، أ لةن وييةر التعلةيم اومريكةي  ةن الخوةة الوانيةة اوولةق لتكنولوجيةا التعلةيم ،  1990في  ا  

والتي ت دف إلق إ داا الوالب اومةريكيين لمواج ةة تحةديات القةرن الحةااع والعشةرين  تت ةمن 

اا تعلةيم هذه الخوة ادسةتخدا  الفعةال للتكنولوجيةا فةي المةدارت ادبتدائيةة والثانويةة مةن أجةل إ ةد

تؤكةد ادتجاهةات الحديثةة  أف ل لالستجابة لمتولبات سوت العمةل الجديةدة وادقتصةاا اومريكةي  

 لق ضرورة ادنتقال من أساليب التعلم القائمة  لق الحفظ إلق تلك التي تعتمةد  لةق تحفيةال  مةل 

. شةريك قةل المةتعلم وقدراتةم وم اراتةم وتوةوره بوريقةة تجعلةم  علم ، والةذع فةي  مليةة إنشةال الةت ا

يسمق التعلم ادلكتروني   وقد دحظ الباحثون من خالل العمل في التدريس واإلشةراف والكتيبةات 

التعليمية والتعميمات  لق بعض المعلمين م  وجوا العديد من المشةكالت والعيةوب فةي كثيةر مةن 

ومةر الةذع يعتمةد ا الجوانب ، بما في ذلك اد تماا  لةق اوسةاليب التقليديةة فةي  مليةة التةدريس ،

 لق الحفظ والحفظ اون ف م و د  مشاركة المةتعلم فةي هةذه العمليةة ، ممةا يجعلةم يشةعر بالملةل ، 

نحتاج إلق استخدا  ارت تعليمية فعالة تساهم في ييااة اافع م للةتعلم وتوةوير م ةارات م المختلفةة 

. انةةأحيوجةةد أن نمةةا  الةةتعلم اإللكترونةةي يةةرفض  فةةي التفكيةةر  نتيجةةة المسةة  ، اآلخةةرين ويقةةبل م ،  ا

 ويتوق  الكثيرون أن التعلم اإللكتروني سيحل محل التعليم الرسمي أو التكامل بين ما   

ةا  ا. اورنشأت فكرة هذه الدراسة من قنا ة تامة بأهمية التعلم اإللكتروني  ولما يمكةن أن تلعبةم  م م.

. معجد.ا في تس يل العملية التعليمية وكذلك الج د والوقت الذع توفره للوالب والمعلم     ا

بشةةكل أوضةة  ، تم ةةر أهميةةة الدراسةةة فةةي جعةةل الوةةالب يم ةةرون قةةدرات م وم ةةارات م العلميةةة 

اوساسةةةية ، مةةةن المالحمةةةة والمقارنةةةة والتصةةةنيس والةةةربي وادستفسةةةار والتحقيةةةق والتوبيةةةق 



في الرياضيات ، وهي القدرات التي تساهم في تحسةين أكةاايميت م اإلنجةاي مةن خةالل  وادكتشاف

اد تماا  لق اونشوة والمشاري  التعليمية الصغيرة وادختبارات التكوينية المستخرجة من كتاب 

 الرياضيات بعيد.ا  ن التلقين وادلقال في ارت التدريس التقليدية 

توبيةةق اسةةتراتيجية الةةتعلم اإللكترونةةي فةةي المةةدارت لتةةدريس ا تمةةاا :  يوصةةي الباحةةا بمةةا يلةةي

الرياضيات  و قد اورات تدريبية وتوجي ية حول اور التعلم اإللكتروني في تدريس الرياضيات  

وتوجيةةم النمةةر فةةي الجامعةةات وقسةةم العلةةو  التربويةةة حةةول اور الةةتعلم اإللكترونةةي فةةي تةةدريس 

 الرياضيات 

أن اسةةتخدا  اريقةةة الةةتعلم اإللكترونةةي فةةي التعامةةل مةة  اوخوةةال  يت ة  مةةن نتةةائح البحةةا الحةةالي

الرياضةةية لوةةالب المةةدارت المتوسةةوة لةةم تةةأثير إيجةةابي فةةي ييةةااة التحصةةيل اوكةةاايمي ، وهةةذه 

الاليةةااة فةةي التحصةةيل نتيجةةة دسةةتخدا  أسةةلوب الةةتعلم اإللكترونةةي الوريقةةة العالجيةةة ل خوةةال 

 ي اراسة الرياضيات من خالل إقامة ورش  مل إلكترونية واستثمار مواهب الوالب إلكترونيا ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The e-learning revolution is considered one of the revolutions that 

brought about and will create positive future changes in the field of 

education and education, which made countries spend a lot of money on 

ways to benefit from it, as statistics indicate that the size of the e-learning 

market in the world is estimated at [11] billion annually. Between 60 -

70% of them are in the United States of America, and the volume of Arab 

spending on e-learning during the past few years is estimated at $ 15 

million, and is expected to rise to [50-60] Million in the next two years, 

and the United Arab Emirates comes at the forefront of the Arab 

countries in terms of spending and investment in e-learning, as the size of 

the e-learning market in it reached about [6] million dollars during 2003 

and is expected to increase during the next five years to reach [24] 

million dollars at the end of 2008 . 

In 1996, the United States Secretary of Education announced the first 

National Plan for Educational Technology, which aims to prepare 

America's students to face the challenges of the twenty-first century. This 

plan includes the effective use of technology in primary and secondary 

schools in order to prepare a better education to respond to the 

requirements of the new labor market and the American economy. 

Modern trends emphasize the necessity of moving from learning methods 

based on memorization to those that depend on stimulating the work of 

the learner's mind, capabilities, skills and development in a way that 

makes him a partner in the process of creating learning, which is called e-

learning. The researchers have noted by working in teaching And 

supervision and educational pamphlets and generalizations on some 

teachers with the presence of many problems and shortcomings in many 



aspects, including reliance on traditional methods in the teaching process, 

which depends on memorization and memorization without 

understanding and the lack of participation of the learner in that process, 

which makes him feel bored, we need to use effective educational 

methods that contribute to Increase their motivation to learn and develop 

their different thinking skills. As a result of a survey, it was found that the 

e-learning system sometimes refuses and accepts others, and many expect 

that e-learning will replace formal education or complementarity between 

them . 

The idea of this study emerged from a complete conviction of the 

importance of e-learning. And to what it can play a very important role in 

facilitating the educational process as well as the effort and time it 

provides for the student and the teacher together. 

More clearly, the importance of the study appears in making students 

demonstrate their basic scientific capabilities and skills, from observing, 

comparing, classifying, linking, inquiring, investigating, applying, and 

discovering in mathematics, which are the capabilities that contribute to 

improving their academic achievement by relying on activities, small 

educational projects and formative tests extracted from the book of 

mathematics away from Indoctrination and diction in traditional teaching 

methods. 

The researcher recommends the following: Adopting the application of 

the e-learning strategy in schools to teach mathematics. And holding 

training and guidance courses on the role of e-learning in teaching 

mathematics. And directing consideration in universities and the 

Department of Educational Sciences about the role of e-learning in 

teaching mathematics. 

It is clear from the results of the current research that using the electronic 

learning method in dealing with mathematical errors for middle school 

students has a positive effect in increasing academic achievement, and 

this increase in achievement as a result of using the electronic learning 

method as a therapeutic method for errors and investing students ’talents 

electronically in the study of mathematics Through the establishment of 

electronic workshops . 


