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أثر استخدام إستراتيجية الصف النشط علـى تحصـيل    هدفت الدراسة إلى التعرف على

  .طلبة الصف الخامس األساسي في مادة الرياضيات في مدينة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمها

ما أثر استخدام الصف النشط على  :اآلتي الرئيسي وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال

ينة نابلس واتجاهاتهم نحو تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة الرياضيات في مد

  تعلمها؟

شبه التجريبية على عينة الدراسة المكونة من  تصميماستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ب

التابعـة   من طالب الصف الخامس األساسي في مدرسة ذكور عسكر المجتمعيـة،  طالباً) 72(

عينـة الدراسـة إلـى    وتم تقسيم  ،2016\2015لوكالة الغوث الدولية في نابلس للعام الدراسي

وأخرى  طالبا،) 36( الصف النشط وبلغ عددها استراتيجية مجموعتين تجريبية درست باستخدام

  .طالبا) 36( ضابطة درست الوحدة نفسها بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها

  :وقد تم إعداد األدوات التالية

صدقه عن طريق عرضه على لوحدة الكسور العشرية وقد تم التحقق من  اختبار تحصيلي، .1

  ).0.836(فكانت قيمة ثباته  وتم حساب معامل ثباته، محكمين،

فقرة، كما جرى التحقـق  ) 30(مقياس االتجاهات نحو مادة الرياضيات وتكون المقياس من  .2

  ).0.847( من صدقه وثباته، وكان معامل ثباته



 ك 

حساب وتم  م االجتماعية،باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلو إحصائياً كما حللت البيانات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف تحصيل طـالب المجمـوعتين الضـابطة    

وتحليـل   ومقياس االتجاهات نحو تعلم مـادة الرياضـيات،   والتجريبية في االختبار التحصيلي،

ت لفحص داللة الفرق بين متوسطي التحصيل واتجاها ANCOVA)(األحادي المصاحب باينالت

لفحص العالقة بـين التحصـيل   ) بيرسون(المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومعامل االرتباط 

  .الدراسي واالتجاهات نحو تعلم الرياضيات

  :أظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج اآلتية

 ببين متوسطي تحصيل طـال  )α≥0.05(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *

التـدريس   االعتياديـة، (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس

  .في الدرجة الكلية الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية )باستخدام الصف النشط

بين متوسطي االتجاهات نحو ) α≥0.05( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ضيات لطالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلـى طريقـة   تعلم مادة الريا

وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي  ).االعتيادية،التدريس باستخدام الصف النشط( التدريس

  .الصف النشط استراتيجية درست باستخدام

 الرياضـيات، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو تعلم  *

  .لطالب الصف الخامس األساسي في المجموعة التجريبية

الصف  استراتيجية وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة االهتمام باستخدام

ثار ايجابية في تنمية التحصـيل الدراسـي وكـذلك    آالنشط في تقديم المادة التعليمية لما لها من 

في وزارة التربية والتعليم الصف النشط من أجل إكسـاب   وتبني الجهات المختصة االتجاهات،

 .المهارات المختلفة ورفع تحصيلهم الدراسي وتنمية مواهبهم بالطال
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  الفصل األول

  )وأهميتها خلفيتها( مشكلة الدراسة

  مقدمة الدراسة 1.1

النظام التربوي العمل الدؤوب من أجل تطوير المجتمعات وإيجاد األفراد يقع على عاتق 

حيث ان مستقبل التربية في الوطن العربـي رهـن باالرتقـاء    ، القادرين على االبتكار واإلبداع

 فـي مختلـف مجـاالت الحيـاة     إذ يشهد العالم ابتكاراً ،بمستوى المعلم والنهوض بمهنة التعليم

للفرد مـن حيـث اكتسـابه     واالتصاالت، والمعلومات، وأصبح التحدي واضحاًكالتكنولوجيا، 

لم يعد يكف أن يتقن ، رالمعارف، والمهارات، والقيم، والمبادئ التي تمكنه من مواكبة هذا التطو

بل أصبح عليه أن يكون موجهاً منسقاً ومحفزاً لتعليم المتعلمين ، المعلم المادة العلمية التي تدرسها

  ).2005 ،األحمد(

لقد أصبح االيمان بأهمية المعلم وبدوره القيادي في العمليـة التعليميـة أحـد المبـادئ     

ونجاح المعلم يعتمد اعتماداً أساسياً علـى كفاءتـه   ،والمسلمات األساسية التي تقوم عليها التربية

ـ   الب التدريسية والمرتبطة بمدى تمكنه األكاديمي والمهني الذي ينعكس على أداء تحصـيل الط

  ).2005، األحمد( وتطوير قدرات التفكير العليا لديهم فيصبح تعليمهم ذا معنى

وبسبب هذا الدور الهام للنظام التربوي فقد انصب االهتمام على أساليب التعلم والتعليم، 

جل أن تتحقق األهداف، مما أسهم في ظهور اتجاهـات  أوإعطائها القدر األكبر من االهتمام من 

يب التعلم والتعليم، وتعد مفاهيم الصف النشط والتعلم النشـط مـن أبـرز هـذه     حديثة في أسال

  ).2007،محمود(التدريسية الحديثة  االتجاهات

ويعرف الصف النشط بأنه طريقة تعليمية يشارك الطلبة جميعهم في عملية التعلم مـن  

ي العملية التعليمية، إذ خالل القيام بأنشطة هادفة مع التفكير فيما يفعلونه، فالمتعلم مشارك نشط ف

يقوم المتعلمون بأنشطة تتصل بالمادة المتعلمة مثل طرح األسئلة، والقراءة، والتجريب، والكتابة 
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وهذه األنشطة مدخليه استكشافية، يتم فيها تعرف مستويات الطلبـة، ويـتم تعلـيمهم المفـاهيم     

  ).Hung,2015(وقدراتهم والمعارف واألفكار ضمن تدرج يتناسب 

مـا   وتتفق مبادئ الصف النشط مع العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الطلبة كثيراً

يعرفون لكن ال يستخدمون، وتبقى معرفتهم سلبية، وأن ما يدرسه الطلبة في سياق المدرسـة ال  

فلـذلك تضـاعف االهتمـام    . يطبق أو ينقل إلى سياقات أخرى أي ال يستخدم في الحياة اليومية

كمنحى يضم العديد من أساليب التعلم التي تقوم علـى أنشـطة تعليميـة غنيـة      بالصف النشط

بالخبرات ومراعية ألنماط التعلم، وتتيح لكل المتعلمين االنخراط في التعلم والمشاركة في تحمل 

مسؤولية تعلمهم وتطوير استراتيجيات تعلميه تساعدهم على التعلم والتفكيـر وفهـم المعرفـة،    

 ,Jensen(فاعل مع اآلخرين والتعاون معهم في ظل توجيه وإرشاد من المعلم باإلضافة إلى الت

Kummer & Godoy, 2015.(  

فإنه ال بد من األخذ بمبادئ البنائية التي  ومن أجل أن يكون الطالب عنصراً نشطاً فعاالً،

 تركز على أن التعلم عملية نشطة وغرضيه ومستمرة، ويتضمن العمل النشط من جانب المتعلم

في تكوين أو إعادة بناء معرفته، فعندما يشجع الطلبة على المشاركة في األنشطة التي تؤدي بهم 

إلى المناقشة وطرح األسئلة والتوضيحات الخاصة بمحتوى المقرر، فذلك يساعدهم فـي تنميـة   

قدرات التفكير لديهم بجانب االحتفاظ بأكبر قدر من المعلومات، ولكي يحدث التعلم في الصـف  

  ).2013،محمد( لنشط ال بد من توافر بيئة تعلم نشطةا

والعمل بشكل مستمر إلى تطوير تدريس  ،رغم أهمية الرياضيات واهتمام التربويين بهو

الطلبة الفلسطينيون من تراجـع فـي مسـتوى    الرياضيات إال أننا ال نزال نشاهد معاناة الطلبة 

وهـذا مـا أكدتـه الدراسـة الدوليـة للعلـوم        التحصيل في الرياضيات بصـورة ملموسـة،  

دولة، وفي المرتبة ) 47(من بين ) 43(حيث حلت فلسطين في المرتبة  )TIMSS(والرياضيات

ياضيات والعلوم رشاركت في دراسة االتّجاهات العالمية لل دولة عربية) 13(العاشرة من أصل 

)TIMSS (ل التربوي التي تتم تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيIEA  وقد 2007للعام ،

تراجع مستوى تحصيل الطلبة الفلسطينيين بصورة ملموسة عن مستوى التحصيل فـي دراسـة   
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، وهي مخرجات تعـد متواضـعة   2011، وقد حصلت على المرتبة السابعة في دراسة 2003

  ).2014،يةوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطين( مقارنة مع النتائج على المستوى العالمي

الصف النشط في تـدريس الرياضـيات    استراتيجية استخدام التعلم وفق نأمل أن يكونو

ومراعاة أنماط ، ومراعاة الفروق الفردية، وإثارة الدافعية ،تحالً أمثل في حل مثل هذه المشكال

بيعيـة  إذ يقدم عروضاً أقوى للمادة العلمية، ويعطي قدرة على التفاعل بطريقه ط التعلم المختلفة

. مع األشياء، عالوة على أنه يثري العملية التعليمية بطريقة تفتقر إليها الغرف الصفية العاديـة 

ويمكن تعلّم الرياضيات بشكل فعال بإشغال الطلبة فـي التجريـب وطـرح األسـئلة والتأمـل      

األكبر  واالكتشاف واالبتكار والمناقشة، ويتطلب تعلم الرياضيات الحد األدنى من المعرفة والقدر

من الخبرة من خالل التعامل مع مواقـف تتضـمن أنـواع معينـه مـن مهـارات التفكيـر        

  ).2002جبران،(

لذا تأتي هذه الدراسة لتتقصى أثر إستراتيجية الصف النشط على تحصيل طلبة الصـف  

  .الخامس األساسي في مادة الرياضيات في مدينة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمها

  وأسئلتهامشكلة الدراسة  2.1

في الرياضيات في فلسطين مشكلة تلقي بظاللها على  المنخفضة تمثل مستويات التحصيل

كل من النظام التعليمي الفلسطيني والمعلمين والقادة التربويين والطلبة، ولم تتوقف الجهود مـن  

ل في النهوض بمستوى تحصيل الطلبة في عأجل إيجاد أفضل طرق التدريس التي تسهم بشكل فا

حد هذه االتجاهات الحديثة، وقـد بـرزت   أيعد تطبيق مفهوم الصف النشط من إذ رياضيات، ال

طالعها على العديد مـن  إمشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة في قطاع التدريس، ومن خالل 

 ودراسة )2011( ودراسة الساعدي) 2012(الدراسات السابقة واألدب التربوي مثل دراسة عشا

  .(Code, Piccolo, Kohler, & MacLean, 2014)هلر وماكلينكود وبيكولو وكو

ولكـي يصـبح    تتمتع الرياضيات بأهمية خاصة وتتداخل بكافة األنشطة الحياتية، حيث

ك المتعلمون المفاهيم الرياضية ومعناهـا  ادرعند إووضوحاً  الرياضيات ذات معنى وأكثر فهماً
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من أهمية معرفة مدى ممارسة المعلمين للتعلم النشط في مدارسهم،  نشاطهم، وانطالقاً من خالل

فتتحدد مشكلة الدراسة بمحاولة االجابـة  ولقد شعرت الباحثة بضرورة إجراء مثل هذه الدراسة 

  :عن األسئلة التالية

ما أثر استخدام إستراتيجية الصف النشط على تحصيل طالب الخامس في مادة الرياضيات  .1

 ؟في مدينة نابلس

 ما أثر استخدام إستراتيجية الصف النشط على اتجاهات طالب الصف الخامس نحو تعلـم  .2

 مادة الرياضيات في مدينة نابلس؟

في الرياضيات وفق إستراتيجية الصف النشـط   بما العالقة االرتباطية بين تحصيل الطال .3

  واتجاهاتهم نحو تعلمها؟

  فرضيات الدراسة 3.1

أسئلة الدراسة، فقد تم صياغة فرضيات الدراسـة علـى    بناء على ما تقدم ولإلجابة عن

  : شكل فرضيات صفرية

 بـين متوسـط درجـات   ) α≥0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

المجموعة الضـابطة   البط درجات تحصيلومتوسط وعة التجريبية مالمج البتحصيل ط

  ).التقليدية، الصف النشط(تعزى إلى طريقة التدريس 

 درجـات  بـين متوسـط  ) α≥0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

المجموعة الضابطة تعزى إلى  البدرجات طمتوسط وعة التجريبية ومالمج الباتجاهات ط

  ).التقليدية، الصف النشط(طريقة التدريس 

بين تحصـيل  ) α≥0.05(توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  .3

طـالب  الطالب في الرياضيات وفق إستراتيجية الصف النشط واتجاهاتهم نحو تعلمها لدى 

  .الصف الخامس األساسي



6 

  أهداف الدراسة 4.1

  :تهدف هذه الدراسة إلى

الصف الخامس األساسي  طالبإستراتيجية الصف النشط على تحصيل  معرفة أثر استخدام .1

 .في مادة الرياضيات في مدينة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمها

الصف النشط على اتجاهات طالب الصف الخامس األساسي  معرفة أثر استخدام إستراتيجية .2

 .نحو تعلّم الرياضيات في مدينة نابلس

فق استخدام إستراتيجية الصف النشط واتجاهاتهم نحـو  و الببحث العالقة بين تحصيل الط .3

 .تعلّم الرياضيات

  أهمية الدراسة 5.1

  األهمية النظرية

تكمن األهمية النظرية للدراسة من خالل إعداد إطار نظري خاص عن طريق االطالع 

على األدبيات المعاصرة والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسـة الحاليـة، والتعـرف علـى     

جل بناء اإلطار العملـي للدراسـة   أمحتوياتها الفكرية واستخالص أبرز المؤشرات المفيدة، من 

مديريات التربيـة فـي المحافظـات     امنه في الدورات التدريبية التي تقيمه يمكن االستفادةالذي 

لمعلمي ومعلمات الرياضيات لتطوير مفاهيمهم حول طرائق تدريس حديثة ويساير االتجاهـات  

الحديثة في تعليم الرياضيات التي تؤكد على التعلم النشط وأهميته إلثراء المعرفة الرياضية ورفع 

ما تكمن االهمية النظريه بالخروج بإضافه علمية جديدة للباحثين فـي مجـال   ك، الكفاءة العلمية

  .استراتيجية الصف النشط

  األهمية العملية

تكمن األهمية العملية للدراسة في المساعدة في تعزيز روح المسؤولية والمبادرة وزيادة 

ى التحصـيل لـدى   الصف النشط عل استراتيجية اندماج التالميذ في العمل ومعرفة أثر استخدام
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طلبه الصف الخامس األساسي في مدينة نابلس والمساعدة في إيجاد تفاعـل ايجـابي وتنميـة    

العالقات االجتماعية بين والمساعدة في تحسين طرق تدريس الرياضيات مـن خـالل الصـف    

إذ أنها من المتوقع أن تسهم في تقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار فـي القطـاع   ، النشط

لكيفية استخدام استراتيجية الصف النشط وإدخالهـا ضـمن    وي حول عمل دورات وندواتالترب

  .طرق تدريس المواد المختلفة

  حدود الدراسة 6.1

  :تقتصر حدود هذه الدراسة على

  . تم إجراء هذه الدراسة على طالب الصف الخامس األساسي في مدينة نابلس :البشري حدال

  .الدراسة في مدرسة ذكور عسكر المجتمعية في مدينة نابلستم تطبيق هذه  :الحد المكاني

-2015تم تنفيذ الجانب العملي لهذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعـام   :الحد الزماني

2016.  

تعمم نتائج الدراسة في ظل خصائص عينتها وأدواتها المسـتخدمة فـي هـذه    : الحد المنهجي

  .الدراسة

  مصطلحات الدراسة 7.1

  :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية

 طالـب، مجتمـع   ،ا فيه من مدير، معلمبم المناخ المحيط بعملية التعلم هي :بيئة الصف النشط

مركـز مصـادر    باإلضافة إلى ما تشمله من فصول دراسية ،)2008كوجك وآخرون، (محلي

 بـين العالقات القائمـة   أنظمة محاكاة، مواقف التعلم الفردي ات، بيئات افتراضيةبرالتعلم، مخت

وتتضمن الظـروف النفسـية    مين المعلالتالميذ بعضهم البعض وب وبينالمدير والمعلم والتلميذ، 

الموقف في البيئة المدرسية  والعوامل الفيزيقية التي يتألف منها واالجتماعية السائدة في المدرسة

  .)2011الثبيتي،(المعلم والطالب والطلبة مع بعضهم  بينالديناميكية 
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بأنه النتيجة المكتسبة النجاز أو تعلم شـيء مـا    (Oxford,1998)عرفه أكسفورد  :التحصيل

بالدرجة التي تحصـل عليهـا    ويقاس التحصيل في هذه الدراسة إجرائياً. بنجاح وبجهد ومهارة

  .األساسي والمعد خصيصاً ألغراض الدراسة الحالية طلبة الصف الخامس

ودرسـوا   عامـاً ) 11-10(الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين : طلبة الصف الخامس األساسي

  .خمسة أعوام في المدارس، ويصنفوا مرحلة أساسية في السلم التعليمي الفلسطيني

مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الطالب نحـو تعلـم   : االتجاه نحو تعلّم الرياضيات :االتجاه

اتجاه مادة الرياضيات من حيث  هم في تحديد حرية الطالب المستقلةموضوعات الرياضيات، ويس

ويقاس إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليهـا  ). 1999ناصر، (القبول والرفض 

طالب الصف الخامس األساسي على مقياس االتجاهات نحو تعلّم مادة الرياضيات المعد في هذه 

  .الدراسة
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 اإلطار النظري 1.2

 الدراسات السابقة  2.2

  التعقيب على الدراسات السابقة 3.2
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  لفصل الثانيا

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

بالصف النشط والتعلم النشـط مـن    المتعلق لألدب النظري يتضمن هذا الفصل عرضاً

الدراسات السابقة  التالي كما يتناول الفصل خالل مراجعة الكتب والدوريات والرسائل الجامعية،

  . المتعلقة بإستراتيجيتي الصف والتعلم النشط

  النظري إلطارا 1.2

وظهر في السنوات األخيرة مـن القـرن    يعد التعلم النشط من أكثر أنماط التعلم حداثةً

حـول   Cockcroft report من خالل مصادر أساسية تمثلت في تقرير كوكر وفـت  العشرين

ات بـدأ مشـروع المـنهج القـومي     نيومع نهاية عقد الثماني م، 1982تدريس الرياضيات عام 

Curriculum National ،علـى  أكـدت   الذي اشتمل على برامج حديثة لتدريس الرياضيات

 ضرورة استخدام الصف النشط بشكل متزايد في تدريس الرياضيات بمراحل التعليم المختلفـة، 

وفق متطلبات المرحلة والغايات التي نسعى إلى تحقيقها، فلم يعد  والمهمات تتغيركما أن األدوار 

مقبوالً دور المعلم المتفرد الذي يستحوذ على الموقف التعليمي التعلمي دون مشاركة حقيقية من 

الطلبة، وبات جلياً ضرورة إتاحة الفرصة للطالب لكي يشارك في الحوار ويستمع ويقرأ ويعبر 

ء وجوده في الغرفة الصفية، وأن يتفاعـل فـي المواقـف التعليميـة     ويكتب ويتأمل ويلعب أثنا

التعلمية، من خالل مشاركته في أنشطة تستهدف حل المشكالت، وتحاكي الواقع الحياتي، وتمثيل 

األدوار، واالنخراط في مجموعات عمل صغيرة يستطيع الطالب من خاللها تطبيـق مجموعـة   

بطة بالحياة، لما لذلك من أثر فاعل يسهم في تكوين ذات المعارف والمهارات التي تعلمها والمرت

  .الطالب وينعكس بصور مختلفة على اتجاهاته وسلوكه في ظل بيئة تعليمية تعلمية جاذبة وآمنة

والبنائية في أبسط توصـيفاتها هـي أن   ، تعتمد فلسفة التعلم النشط على النظرية البنائية

يبني المتعلم معرفته من خالل تفاعله المباشر مع مادة التعلم وربطها بمفهومات سابقة وإحـداث  

علـى أن  ، تغييرات بها على أساس المعاني الجديدة بها يتحول إلى عملية توليد لمعرفة متجددة

  ).44،ص2000قنديل،(م المتعلم ما بناه بحوارات مع المعلمين والقرناء يدع
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من خالل مراجعة الباحثة لألدب التربوي وتحليل العديد من األدبيات توصلت إلى عدد و

 كما وردت فـي زيتـون   من االفتراضات تعكس أهم مبادئ البنائية وهي أساس للصف النشط،

 ،2004( إبراهيمو ،)51ص ،2003( سيموسمكو ،)7ص ،2002( عبادةو ،)195ص ،1998(

  :وهي) 140ص ،2006( عبد القادرو ،)29ص ،2003( شحاتةو ،)396ص

كما أنها عملية  عملية نشطه ومستمرة وغرضيه التوجه ذات معنى،النشط هو  التعلمأن 

أي أن الغرفـة لهـا    ابتكار مستمرة، تنظم وتفسر خبرات المتعلم مع معطيات العالم الخـارجي 

عملية بنائية تؤكد على بناء المعرفة وليس نقلها وهي تتشكل داخـل  وهو، جذورها بفعل المتعلم

عملية وجدانية من خالل اقتـراح مواقـف    وهو، عقله نتيجة لتفاعل حواسه مع العالم الخارجي

ويشعر بثقته  الفهميتحقق لديه فالمتعلم نحو المادة  الصف النشط بمشاعر التشويق للمتعلم فيجذب

المعنى، أي  النمو المفاهيمي ينتج من خالل التفاوض االجتماعي التشاركي حولحيث أن ، بنفسه

أن المتعلم ال يبني معرفته عن معطيات العالم الخارجي إال من خالل التفاوض االجتماعي مـع  

لـدى   ه عن غيرهاآلخرين في بيئة تعاونية، ومن ثم يصبح لكل فرد بصمته المعرفية التي تميز

تهتم الفلسفة البنائية بالمعرفة القبلية للمتعلم من خالل التفاعل بين المعرفة الجديـدة  كما  المتعلم،

  .والمعرفة القبلية ليحصل لديه تعلم ذي معنى

إن فكرة التعلم النشط ليس فكرة جديدة، وإنما فكرة تعود على األقل إلى عهـد سـقراط   

مربين التقدميين من أمثال جون ديوي، فهؤالء يركـزون علـى أن   وكان التأكيد الرئيسي بين ال

التعلم هو بطبيعة الحال عملية تربوية نشطة فاعلية يتمثل في وضع الطلبة في موقف يجبـرهم  

  ).2010بدوي،(على القراءة والكتابة والتحدث واالستماع والتفكير العميق 

أبرزها حالة الحيرة واالرتبـاك  وظهرت الحاجة إلى التعلم النشط نتيجة عوامل عدة من 

التي يشكو منها المتعلمون بسبب الموقف تعليمي، والتي يمكن أن تفسر بأنها نتيجة عدم اندماج 

المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم بعد كل نشاط تعليمي تقليدي، فالتعلم النشط طريقة 

  ).2012،بدير(فيما تعلمونه  تدريس تشرك المتعلمين في عمل أشياء تجبرهم على التفكير
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كمصطلح ظهر في العقـد األخيـر مـن القـرن     ) Active learning(فالتعلم النشط 

العشرين، وبدأ انتشار هذا المصطلح بين التربويين والمهتمين بالشأن التربوي، كأحد االتجاهات 

  .التربوية والنفسية المعاصرة في التدريس والتعلم وجودة نواتجه

التعلّم النشط على أنه طريقة التعلم التي يسـمح  ) Lorenzen,2006(ويعرف لورنزن 

بحيـث ينتقـل دور   . فيها للطالب بالمشاركة الفاعلة في األنشطة التي تتم داخل الصف الدراسي

الطالب من دور المستمع السلبي إلى ما هو أبعد من دور الشخص المستمع السلبي الـذي يقـوم   

  .بتدوين المالحظات

التعلم النشط على أنه عمل إجرائي يمارسه وينفذه الطلبة داخل الفصل الدراسي، ويعرف 

وتيسر التعلم بواسطة المعلم الميسر، ويختلف عن اإلصغاء السلبي لما يقوله المعلم بحيث يشمل 

العمل والخبرات االيجابية التي تساعدهم على فهم ما يسمعونه من معارف ومعلومات وكتابة أهم 

لتعامل مع تمارين المجموعات وأنشطتها، بشكل يتم تطبيق ما تعلمـوه فـي مواقـف    األفكار وا

  ).2012رفاعي،(حياتية مختلفة، أو حل المشكالت اليومية المتنوعة 

إن غاية نهج التعلم النشط هي مساعدة المتعلم على اكتساب مجموعـه مـن المعـارف    

تعلم التي تمكنه من حل مشـكالته  والمهارات واالتجاهات وتطوير مجموعه من استراتيجيات ال

وكذلك مساعدته على االنطـالق  . الحياتية وتحمل مسؤولية تعلمه، والتعلم باستقاللية مدى الحياة

في التعلم إلى خارج حدود المؤسسة التعليمية التقليدية لالستفادة مـن الحيـاة كمسـرح للـتعلم     

  ).2002 جبران،(

ون فيه دور المتعلم ايجـابي وال يقتصـر   وأما مفهوم الصف النشط فهو الصف الذي يك

فقط على االستماع، فهو جزء فعال ومشارك في األنشطة التعليمية النشطة، وتتمثـل األنشـطة   

دقائق أو عدة سـاعات ويكـون   ) 5(التعلمية النشطة في الصف النشط من نشاطات تستمر لمدة 

يدة أو المفاهيم أو المهـارات  الهدف المشترك هو توفير فرص للمتعلمين إلدماج المعلومات الجد

ومن خالل إعادة الصياغة وإعـادة العـرض والممارسـة    . مع مخططاتهم العقلية الخاصة بهم

واألنشطة يمكن أن تستفيد من مجموعة من الطرق مثل العصف الذهني ومجموع األزيز وهـي  
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وا بخبرة مجموعات صغيرة لحل المشكلة أو مجموعات العمل الصغيرة ويمكن لألفراد بأن يمر

، ففـي  )2010بدوي، (التعلم النشط من خالل تدريبات وممارسة الورقة والقلم أو العمل الفردي 

بيئة الصف النشط يقوم الطلبة بمعظم العمل، فهم يستخدمون عقولهم في دراسة األفكار، وحـل  

ـ  ب المشكالت وفي تطبيق ما تعلموه، فهو تعلم سريع الخطى، ومرح، وداعم وهو انخراط الطال

على المستوى الشخصي في تعلم األشياء الجديدة على نحو جيد، ألنه يسـاعد علـى االسـتماع    

  .وطرح األسئلة ومناقشتها مع اآلخرين

وترى الباحثة أن بيئة الصف النشط يتوافر فيها تشجيع للطالب بصورة فردية وجماعية 

التي اكتسبوها باإلضـافة   على المشاركة في عملية بناء نماذجهم العقلية الخاصة من المعلومات

إلى ذلك فان بيئة التعلم هي جزء من عملية التعلم النشط والتي يكون فيها الطالب يجب أن يختبر 

  .باستمرار صالحية النموذج الذي يجري بناءه

، ومع مصادر التعلم، واألنشطة التعليمية فالصف النشط تفاعل الطلبة مع بعضهم بعضاً

ة تفكيرهم وبناء المعاني والمفاهيم، واكتساب المهارات واالتجاهـات  التعلمية، ويعمل على إثار

اإليجابية، ضمن بيئة تعليمية جاذبة ومناخات تعليم مالئمة يسودها العدل واالحترام والتفاهم بين 

أعضاء المجتمع الصفي، إذا ما عمل المعلم على توفير خصائص وشروط الـتعلم الجيـد فـي    

في استخدام طرائق التدريس، ومالحظة العالم من وجهـة نظـر    المرونة: الصف النشط، منها

المتعلم، وتقديم تعلم وفق خصائص المتعلم، واستخدام التجريب، وإتقان مهارة األسئلة، والتمكن 

العلمي، وإظهار االتجاهات اإليجابية نحو المتعلم، وإتقان مهـارات التواصـل اإلنسـاني مـع     

 ).2014، الفلسطينية م العاليوزارةالتربية والتعلي(المتعلمين 

  الطلبة في الصف النشط 1.1.2

تعد معرفة المعلم بخصائص الطلبة وحاجاتهم وميولهم أمراً في غايـة األهميـة حيـث    

يتفاوت الطلبة في مستوى أدائهم في مجاالت كثيرة، فقد يختلفون في امتالكهم للكفايات التعليمية 

وفي قدراتهم على التواصل والتفاعل مع اآلخرين، وفي قدراتهم على التعبير عن ذواتهم، وكذلك 

ة في صفاتهم القيادية وقدراتهم على اتخاذ القرارات، وفي رغبتهم في المشـاركة فـي األنشـط   
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المدرسية وتقديم األفكار، والتعبير عن مخرجات التعلم نظـرا الخـتالف خبـراتهم الحياتيـة     

وخلفياتهم الثقافية والمشكالت األسرية والرعاية النفسية والتربوية التي تعرضوا لها إضافة إلـى  

رق العوامل الوراثية لها تأثير كبير على جميع المجاالت، ومن هنا تأتي أهمية مراعـاة الفـوا  

المختلفة بتقديم أنشطة متعددة وأساليب تقويم مالئمة لتحقيق غايات الصف النشط، فكلما اتجهنـا  

تجاه العمل الفردي زادت قدرتنا على االهتمام بحاجات الطلبة وخصصنا لهـم الوقـت الـالزم    

  ).2014وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،( للعناية بهم ومتابعة أدائهم

وف على خصائصهم العقلية والنفسية واالجتماعية يتطلب من المعلم أن يمتلـك  وإن الوق

الكفايات الضرورية لتشخيص واقع طلبته، وحتى يتحقق التعلم ال بد للمعلم أن يكون قادراً على 

توزيع الطلبة في مجموعات تتفق ومستوياتهم وقدراتهم، ويتفاعل مع كل مجموعة مـن خـالل   

هداف التعليمية والتربوية واالجتماعية المرجـوة وبمـا ينسـجم وتلـك     أنشطة معدة لتحقيق األ

وزارة التربية ( شف تلك األنشطة عن الخبرات السابقة لبناء المعرفة الجديدةتتك المستويات، حيث

  ).2014 والتعليم العالي الفلسطينية،

تعطـى  إذ ) متدني األداء(وقد تكون األنشطة عالجية للطلبة ذوي األداء غير المرضي 

زمناً أطول ووسائل ومصادر أكثر، وتتناول مفاهيم أقل تعقيداً وتشتمل علـى عمليـات عقليـة    

مـن  ) متوسـطي األداء (بسيطة كالتذكر والفهم، أو قد تكون تمكينية خاصة بالمستوى المرضي 

الطلبة، وتقع بين المجرد والمحسوس من الوسائل والمصادر وتتطلب توظيف عمليـات عقليـة   

والتـي  ) العـالي (لتحليل والتنظيم، وثالثة إثرائية خاصة بالطلبة ذوي المستوى الجيد متوسطة كا

وزارة التربية والتعلـيم  ( تتطلب التأمل والتفكير وتوظيف عمليات عقلية عليا كالتقييم واالستنتاج

  ).2014العالي الفلسطينية،

مستويات على النحـو   إلى ثالث) إجرائيا(ولتسهيل أداء المعلمين تم تقسيم فئات الطلبة 

  :اآلتي

وهو الذي ال يحقق فيه الطلبة الحد األدنى من المهـارات األساسـية   : المستوى غير المرضـي 

الالزمة في كل مجال من المجاالت التربوية، وقد يكون لديه عقبات أو صعوبات فـي جوانـب   
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عليهـا بنفسـه    معينة، ويحتاج إلى دعم ومتابعة من قبل المعلم بتصميم أنشطة عالجية يشرف

  .ويقومها ويتابع نتائجها

وهو الذي تتوفر لديه المهارات األساسية ويفتقر إلى الطالقة واإلبداع، وقد : المستوى المرضي

إلـى   يتعثر في بعض األحيان أو يفقد جزءا من مهاراته إذا لم يتابع المعلم تعلمه، فهو بحاجـة 

  .ع نتائجهاأنشطة تمكيينية يعدها المعلم لهذا المستوى ويتاب

هو المستوى الذي يتمكن من جميع المهارات األساسية ويوظفها في المجـاالت  : المستوى الجيد

المختلفة، ولديه القدرة على تحقيق مستويات من التميز واإلبداع، فهو يحتاج من المعلـم إعـداد   

  .)2014الفلسطينية،وزارة التربية والتعليم العالي (أنشطة إثرائية وإبداعية لتحفيزه ذهنيا ونفسيا 

  خصائص المتعلم في التعلم النشط 2.1.2

النشط ليس له صورة معيارية واحـدة   الصفن على أ ),Harmn 2008( يؤكد هارمن

خاليا طالبية تجلس  فقد نرى طالبا وهم يجلسون بطريقة تقليدية في مقاعد أو نرى،يقاس عليها

الصف الدراسي صفا نشطا تماما عندما على شكل مجموعات صغيرة، كما أننا يمكن أن نجعل 

نحث الطالب باستمرار على إبراز أفضل ما عندهم من قدرات وخبـرات،من خـالل تحديـد    

  :خصائص الطالب المنتجة والصحية وتتمثل في

  .يشعر الطالب باألمان والطمأنينة يميلون إلى استثمار قدراتهم وطاقاتهم: االعتزاز والثقة .1

الطالب برغبتهم في حيوية ونشاط، حيث يكون الطالب منهمكين  يعملون: الحيوية والنشاط .2

  .في أعمالهم ومشاركين في كل نشاط وال يشعرون بالوقت

حيث يكون الطالب قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم ويتمتعون بالدافعيـة  : اإلدارة الذاتية .3

  .الذاتية يتحملون مسؤولية أنفسهم ويصححون أعمالهم بمفردهم

يعمل الصف النشط على تحقيق قدر من االنسـجام بـين المتعلمـين    : الجماعةسيادة روح  .4

والتفاعل مع اآلخرين مما يجعل الطالب يتقبلون آراء بعضهم البعض ويتبادلون االحتـرام  

  .والتعاون فيما بينهم
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من خـالل انـدماجهم مـع     الطالب في الصف النشط ال يعرفون الكلل أو الملل،: الوعي .5

  .مع أفكارهم ومشاعرهم ومشاعر األشخاص اآلخرين من حولهمديناميكية الصف و

  األنشطة 3.1.2

ويتطلب ذلك من المعلم تنظيم األنشطة المتنوعة وتنسيقها حيث ال يربك الصف ويحقق 

 نوعا من االنسجام والتفاعل في الغرفة الصفية، وفي الوقت نفسه يجدر إدارة مستويات الطلبـة 

األحداث داخل الغرفة الصفية ومتابعتها، وأن يبقي على زخم العملية والمحافظة على استمرارية 

  .التعليمية التعلمية مع ضرورة االستعداد الدائم ألي موقف طارئ

ويستطيع المعلم الكفء أن يشجع الطلبة على ممارسة نشاطات وخبرات واستثمارها في 

ومراجـع أخـرى، اسـتخدام    القراءة المختارة من المادة المقررة أو كتـب  : الصف النشط مثل

مشاهدة البرامج المرئية و حل المسائل والمشكالت، و برمجيات الحاسوب ذات الصلة بالمنهاج، 

قراءة الخرائط والرسوم البيانية ورسمها، أداء مهمات ومهـارات عمليـة،   وواألفالم والصور، 

مل في مجموعات، إجراء الدراما ولعب األدوار، المشاركة في ألوان النشاط العملي الميداني، الع

التجارب، كتابة التقارير، إجراء المقابالت، تفكيك األلعاب واألجهزة واألدوات وتركيبها، قراءة 

الصحف والمجالت والمشاركة في إعدادها، زيارة المصانع والمؤسسات، المشاركة فـي إقامـة   

رة التربية والتعليم وزا(المعارض ومشاهدتها، ممارسة األشغال اليدوية، عمل نماذج ومجسمات 

 ).2014العالي الفلسطينية،

  استراتيجيات التدريس 4.1.2

إن إحداث التغير اإليجابي الدائم نسبياً في سلوك المتعلم وإكسـابه الخبـرات التربويـة    

المنشودة، يتطلب أن يختار المعلم استراتيجيات التدريس المالئمة التي قد تتنوع باختالف الهدف 

ت والمصادر المتوفرة والوقت المتاح وحجم الصف وخبرة المعلـم التدريسـية،   والمتعلم واألدوا

لمساعدة الطالب على ترجمة ما ورد في المنهاج من معرفة ومعلومات ومهـارات واتجاهـات   

ونشاطات بسهولة ويسر، حيث تكفل تلك االستراتيجيات المختارة التفاعل بين المعلم والطالـب  
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طلبة والمادة الدراسية وبينهم وبين البيئة المحيطة، ليتمكن الطالب من وبين الطلبة أنفسهم وبين ال

  .حل مشكالته الحياتية وتحمل مسؤولية تعلمه باستقاللية خارج حدود المؤسسة التعليمية

تعرف إستراتيجية التدريس بأنها مجموعة من الخطوط العريضة وإجراءات التـدريس  

التدريس والتي يخطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس بما المختارة سلفاً من قبل المعلم أو مصمم 

يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنه وفي ضوء اإلمكانات المتاحة، وتشـمل  

األهداف التدريسية، والتحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقا لها في : العناصر اآلتية

البيئة الصفية،واستجابات الطلبة الناتجة عـن المثيـرات التـي    تدريسه، وإدارة الصف وتنظيم 

لعب األدوار، التفكير الناقد، : ينظمها المعلم ويخطط لها، ومن األمثلة على استراتيجيات التدريس

الخ، بحيث يتم مـن  ....العصف الذهني، البحث واالكتشاف، التعليم التعاوني، المناقشة والحوار

لم على ضبط تعلمه وقدرته على التخطيط وتحديـد حاجاتـه ومصـادر    خاللها تنمية قدرة المتع

  .التعلم

وتتطلب إستراتيجية التدريس من الطالب أن يكون، متأمالً بسلوكه ومسـتواه، مطـوراً   

ألدائه في ضوء نتائج هذا التأمل، مفكراً وباحثاً عن المعارف يسهم في تقـديم بـدائل واتخـاذ    

ت التدريس في الصف النشط من المعلم أن يكون ميسراً لعملة القرارات، كما تتطلب استراتيجيا

التعليم والتعلم حريصاً على إتاحة فرص التعلم الذاتي والتعاوني وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة 

  .ومراعياً للفروق الفردية بينهم

ويتم تصميم اإلستراتيجية بصورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل حتـى  

اإلستراتيجية بالمرونة عند تنفيذها، وكل خطوة تتضمن جزيئات تفصيلية منتظمة ومتتابعة  تتسم

لتحقيق األهداف المرجوة، لذلك يتطلب من المعلم عند تنفيذ إستراتيجية التدريس تخطيط مـنظم  

، ينيةالعالي الفلسط وزارةالتربية والتعليم العالي(مراعياً طبيعة المتعلمين والفروق الفردية بينهم 

2014.(  



18 

  مفهوم التعلم النشط 5.1.2

التعلم النشط هو عبارة عن طريقة ينهمك الطالب من خاللها فـي األنشـطة الصـفية    

يشجع التعلم النشـط علـى    إذ،يتلقى المعلومات من غيره سلبياً من أن يكون فرداً المختلفة بدالً

مشاركة الطلبة في التفاعل في العمل بمجموعات ويفسح لهم المجال الستخدام مهارات التفكيـر  

  .)Mathews,2006( المتعددة

أنه طريقه للتعلم والتعليم في آن واحد يشترك فيهـا الطـالب    ىيعرف التعلم النشط عل

 إذ كير الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة،متنوعة تسمح لها باإلصغاء االيجابي، والتف ةبأنشط

يشارك المتعلمون في اآلراء بوجود المعلم الميسر لعملية التعلم مما يدفعهم نحو تحقيق أهـداف  

  )33ص ،2006وآخرون  جودت(التعلم 

بأنه تعلم يعتمد على طرق تدريسية تنقـل   )(Karamustaa,2009كاراميوستا  ويعرفه

المتعلم من متلقي سلبي للمعرفة ليكون مشاركا في األنشطة التـي تشـمل التحليـل والتركيـب     

  .والتقويم وتطوير المهارات القيم واالتجاهات

 ,Smith, Cardacotto& Bachelor) سميث وكارداكوتو وباشـيلور  ويتفق كل من

توفير بيئة تربويه غنية بالمثيرات التي تتيح للمتعلم مسـؤولية   على أنه تعلم يهدف إلى (2012

  .تعليم نفسه بنفسه مستخدما قدراته العقلية العليا في الوصول إلى المعرفة بإشراف وتوجيه المعلم

بمراجعة التعريفات السابقة تبين أن كافة التعريفات تؤكد على تفعيل دور المتعلم وجعله 

من منطلق التفاعل االيجابي في الموقف التعليمي هـو أسـاس التربيـة    محور العملية التعليمية 

  .الشاملة المتكاملة للمتعلم

  خصائص الصف النشط 6.1.2

 :توفر بيئة تعليمية تعلمية جاذبة وآمنة وتقسم إلى •

 :توفر بيئة مادية محفزة وتشتمل على - 
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مقاعد وطاوالت مناسبة للفئة العمرية، وتهوية وإضاءة مناسبة، نظافة، تبـرز نتاجـات   

الطلبة وتنظمها على الجدران والزوايا الصفية، زوايا صفية تحتوي مصادر تعلم ووسائل مرتبة 

ومنظمة بشكل يسهل الوصول إليها وتناسب المواقـف الصـفية فـي الحصـص، الفراغـات      

  . بشكل مناسب والمساحات الصفية مستغلة

 : توفر بيئة معنوية محفزة ومنشطة للطلبة وتشتمل على - 

يتفاعل فيه جميع الطلبة باستمرار وتسود عالقات التعاون واالحترام  مناخ تعليمي إيجابي

وتشجع الطلبة على إعطاء أمثلة واقعية من الحياة اليومية ويتحمـل   بين الطلبة أنفسهم ومعلمهم،

 .)2014،وزراة التربية والتعليم العالي الفلسطينية( اجات تعلمهمالطلبة المسؤولية عن نت

 :يطور الطلبة نتاجات تعلمهم عن طريق •

 التعبير عن مخرجات التعلم بصور أو رسومات معبرة أو تمثيل وتفسير مـا تعلمـوه،  

  .مشابهةوامتالكهم الكفايات التعليمية، وتوظيف خبراتهم التعليمية في مواقف تعليمية أو حياتية 

 : يتفاعل الطلبة مع البيئة المحيطة عن طريق •

واللجان الصفية المختلفة بفاعلية، والمبـادرة   المشاركة في األنشطة المدرسية المختلفة،

  .في طرح أفكار منوعة، ويبدي الطلبة رأيهم باستمرار، واتخاذ القرارات المدروسة

 :عن طريق) الذاتيالتعلم (يمتلك الطلبة القدرة على ضبط تعلمهم  •

يختار الطلبة أدواتهم التي يرغبوا في استخدامها لتنفيذ األنشطة دون إعاقـة غيـرهم،   

ذاتياً ويتبـادل  ) الصف، الملعب، الحديقة(يتكيف الطلبة مع طبيعة المكان المختار لتنفيذ النشاط 

ـ   تقمـص األدوار، (ا الطلبة الخبرات فيما بينهم، ويمارس الطلبة طرائق عديدة للتعلم الذاتي منه

 .)2014،وزراة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(.) األسئلة واالستفسار
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 :يوظف المعلم فيه كفايات أصول التدريس عن طريق •

تصميمه وتنفيذه أنشطة تعليمية مناسبة للفئة العمرية ومستويات الطلبة، وتعديلـه فـي   

اعية، وربطه المحتوى بسياقات حياتية وتحقيقه خططه وفق المناسبات الدينية والوطنية واالجتم

: بما يتالءم والموقف التعليمـي  التكامل بين المباحث باستمرار، وتنوعه في استراتيجيات التعلم

تعلم ذاتي، تعلم تعاوني، عصف ذهني، تعلم األقران، التعلم باللعب، حل المشكالت، لعب أدوار، "

فيها المرونة الختيار األنشطة والوقـت المناسـب    وتيسيرعملية تعلم الطلبة، بما.سرد قصصي

  .للتنفيذ

 :يوظف المعلم فيه كفايات التقويم التربوي عن طريق •

تقييمه أداء الطلبة بأدوات مختلفة باستمرار، وتقديمه تغذية راجعـة واضـحة للطلبـة    

ويستفيد وأولياء أمورهم والجهات المسؤولة ذات العالقة تظهر مدى تقدمهم في تحقيق األهداف، 

من نتائج التقويم لتعديل ممارساته التعليمية ولتحسين أداء الطلبة،ويصنف الطلبة وفق مستويات 

 أدائهم في المهام التعليمية والمباحث الرئيسة باستمرار، ويتيح الفرصة للطلبـة للتقيـيم الـذاتي   

  ).2014،وزراة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(

 : يوظف المعلم مصادر التعلم بما فيها التكنولوجيا في التعليم عن طريق •

إختيار مصادر تعلم منوعة مالئمة للموقف التعليمي التعلمي، وإعـداد مصـادر تعلـم    

  .باستثمار الخامات المتوفرة في البيئة، وتوظيف تكنولوجيا التعليم بفاعلية

 :التعليمي التعلمي ويظهر ذلك من خالليمتلك المعلم الكفايات الالزمة إلدارة الموقف  •

التخطيط الجيد للموقف الصفي، وإثارته الدافعية للتعلم عند الطلبة، وتشـجيعه التفاعـل   

ومراعاته الفروق الفردية، وتعزيزه االنضباط الذاتي، وتنظيمه جلوس الطلبـة حسـب    الصفي

  .)2014وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،(الموقف الصفي 
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  أهمية التعلم النشط 7.1.2

أن أهمية التعلم النشط تظهر من النتائج االيجابيـة التـي   ) 20ص ،2002(يرى جبران 

وقد أورد مجموعة مـن   يحدثها المتعلم من خالل اكتسابه للمعرفة وتنمية المهارات واالتجاهات

زيـادة   فـي تظهر أهمية التعلم النشـط   نتائج األبحاث والتي تدل على أمية التعلم النشط ومنها

نسـبة  ، وزيادة المادة التعليمية وتنمية اتجاهات ايجابية لدى الطالب نح ، وداخل الصف التفاعل

تدعيم الثقة بـين   ، وزيادة تحصيل الطلبة ، وتنمية مهارات التفكير المختلفة ، واستبقاء المعلومة

  .المعلم المتعلم

  مبادئ التعلم النشط 8.1.2

  :فيما يلي )2012(تتمثل مبادئ التعلم النشط عند بدير

فيجعلهم يفكرون فـي قـيمهم    التعلم النشط هو الذي يشجع التفاعل بين المعلم والمتعلمين، .1

  .وخططهم المستقبلية

حيث أن التعلم يتعزز بصورة أكبر عندما يكون علـى   يشجع على التعاون بين المتعلمين، .2

  .شكل جماعي

أن المتعلمين ال يتعلمون إال من خالل اإلنصات وكتابة المذكرات،  وجد يشجع على النشاط، .3

وإنما من خالل التحدث والكتابة عما يتعلمون وربطها بخبراتهم السابقة، بل وبتطبيقها فـي  

  .حياتهم اليومية

فالمتعلمون بحاجة إلى أن يتأملوا فيما تعلمـوه ومـا يجـب أن     قدم تغذية راجعه سريعة،ي .4

  .تقييم ما تعلموه وتحديد ماال يعرفونهيتعلموه وإلى 

ألن ذلك يساعد المتعلمين علـى   ألداء المتعلمين، التعلم النشط هو الذي يضع توقعات عالية .5

  .محاولة تحقيقها
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في التعلم النشط يكون دور المعلم هو الموجه والمرشد والسهل للتعلم، فهو ال يسـيطر  

عليمي إدارة ذكية بحيث يوجـه المتعلمـين نحـو    على الموقف التعليمي، ولكنه يدير الموقف الت

مبادئ الـتعلم النشـط فـي    ) 2010(المذكور في بدوي) Oberman(الهدف منه ويحدد أبرمان

 المفـاهيم علـى مشـكلة    تطبيـق و )نقل التعليم( جسور للخبرات الجديدة دالخبرات المألوفة تع

 ، و)لتثبيـت المـألوف  (الموازنة و، )حل المشكلة(التفكير الناقد والعمل اإلبداعي، و)الممارسة(

  .)مواقف جديدة(التطبيقو ،)محدد النجاح(التعزيز ، و)عمل المجموعة(النشاط الجماعي

  فوائد التعلم النشط 9:2

إلى أنه توجد عدة فوائد للتعلم النشط تتمثل فيما  )2010( الزايديو )2000( يشير حيدر

 :يلي

حلول ذات معنى عندهم للمشكالت ألنهم يربطون يتوصل المتعلمون خالل التعلم النشط إلى  .1

  .بين المعارف الجديدة بإجراءات وأفكار مألوفة عندهم

  .يحصل المتعلمون على تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف الجديدة .2

تشكل خبرات ومعارف المتعلمين السابقة خالل التعلم النشـط قاعـدة أساسـية لالنطـالق      .3

  .ع الفهم بأن استثارة المعارف شرط ضروري للتعلمللمعارف الجديدة، وهذا يتفق م

التعبير عن فكرة تجبر المتعلمين على استرجاع معلومـات مـن    الحاجة إلى التوصل إلى .4

  .الذاكرة ثم ربطها ببعضها

  .يبين التعلم النشط للمتعلمين قدرتهم على التعلم، وتعزيز ثقتهم بذواتهم واالعتماد على الذات .5

  المعلم في التعلم النشطدور المتعلم و 10.1.2

أن دور المعلم هو الموجه المرشد الميسر للتعلم فهـو ال يسـيطر   ) 2000( يشير حيدر

من خالل إلمامه بمهارات مهمة في  على الموقف التعليمي بل يدير الموقف التعليمي إدارة ذكية،
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بينما المتعلم يجـب   .طرح األسئلة وإدارة المناقشات وتصميم المواقف التعليمية المشوقة المثيرة

حيث يقوم المتعلمون بأنشطة عدة تتصـل بالمـادة    في العملية التعليمية، نشطاً أن يكون مشاركاً

التعليمية مثل طرح األسئلة وفرض الفروض واالشتراك في المناقشات والبحث والقراءة والكتابة 

  .والتجريب

مناقشة أو حـل  وبة أاأو كتمون في قراءة ليجب أن ينهمك المتع نشطاً لكي يكون التعلم

ألن التعلم النشط هو الذي يتطلب من المتعلمين أن يسـتخدموا مهـام    مشكلة أو عمل تجريبي،

   .تفكير عليا

إلى دور معلم الرياضيات الذي يكمن في تنظيم وتـوفير   )42،ص2002( ويشير جبران

يمها وتطويره، ليس من أنواع من الخبرة تمكن التالميذ من بناء فهمهم الخاص للرياضيات ومفاه

  .واجبهم عرض كيف يفهمون الرياضيات كالتحليل والتركيب والتقويم

  التعلم النشط في الرياضيات 11.1.2

يمكن تعلم الرياضيات بشكل فعال بإشغال الطلبة في التجريب، وطرح األسئلة، والتأمل، 

نى من المعرفـة والقـدر   واالكتشاف، واالبتكار والمناقشة، ويتطلب معلم الرياضيات الحد األد

  .األكبر من الخبرة من خالل التعامل مع مواقف تتضمن أنواع معينة من مهارات التفكير

إن واجب المعلمين هو تنظيم وتوفير أنواع من الخبرة تمكن الطلبة مـن بنـاء فهمهـم    

ويجب أن يتم اختيار أو تصميم األنشطة التعلمية في الرياضيات . الخاص للرياضيات وتطويره

بحيث تشجع المتعلم على الربط بين العالم الخارجي وعالمه وفكره الخاص، وتركز انتباهه على 

التأكـد  والتعلمية المقصودة، ويلعب المعلم دورا للتأكد من وضوح الحاجة للتواصل بناء النتائج 

  .)2002جبران،(من أن األنشطة تشتمل على المناقشة 

أن مادة الرياضيات يمكن أن تكون ذات معنى للتالميذ  )66،ص2000(عويس كما يرى 

  .عند ربط المفاهيم الرياضية بارتباطات وأنشطة عملية من الحياة
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معلم الرياضيات الذي يستعمل مختلف األساليب واإلجراءات واألنشطة لطالبه ليختبروا ف

  .ليس حفظها واستظهارها ويكتشفوا مفاهيم الرياضيات لتنمية قدرتهم على التفكير اإلبداعي،

  خطوات حدوث التعلم النشط 12.1.2

  :فيما يلي) 2012(تتمثل خطوات حدوث التعلم النشط عند بدير

ي موضوع التعلم ويتحكم في هذه الرغبة عامالن هما حافزيه الفرد ثم االسـتعداد  الرغبة ف .1

  .لخبرات مشابهة جزئيا يمكن بها استيعاب ومعالجة الخبرات الجديدة اإلدراكي له بامتالكه

  .مالحظة موضوع التعلم وتتم باستقبال الفرد عن طريق حواسه الخمس لموضوع التعلم .2

هذه المعالجة في الدماغ وينتج عنها إدراك الفرد لموضـوع   معالجة موضوع التعلم وتحدث .3

  .التعلم

تحصيل موضوع التعلم ويتم في هذه الخطوة تخزين الفرد لموضوع التعلم في المناطق، أو  .4

الخاليا المناسبة من الذاكرتين القصيرة والطويلة المدى، أي تندمج ترميـزات المعلومـات   

  . الجديدة بالتعلم

  السابقةالدراسات  2.2

  الدراسات العربية 1.2.2

إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي مقتـرح فـي إكسـاب    ) 2014( حمدأهدفت دراسة 

 ،وفي خفض قلق الرياضـيات لـدى طـالبتهم    الرياضيات بعض مهارات التعلم النشط معلمات

األولـى  العينة  :لهذا الهدف تم استخدام المنهج التجريبي حيث طبق البحث على عينتين وتحقيقاً

بلـغ عـددهم    ،من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمكتب التربية والتعليم بمدينة تبوك

حول التعلم النشط وتم قياس أدائهم القبلي والبعدي بواسطة  تدريبياً معلمة قدم لهم برنامجاً) 11(

حضـروا البرنـامج   والعينة الثانية طالبات المعلمات الذين  ،مقياس األداء لمهارات التعلم النشط
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 ،طالبة تم تدريسهم بالتعلم النشط) 150(وقد بلغ عددهم  ،التدريبي من طالبات المرحلة المتوسطة

للمجموعـات  " ت"تم استخدام اختبار  ،وتم قياس أدائهم على مقياس القلق الرياضي قبليا وبعديا

فروق ذات داللة إحصـائية   وجودوقد توصلت الدراسة إلى  ،الختبار فروض البحث ،المترابطة

علـى مقيـاس    )عينة الدراسة(بين متوسطي أداء معلمي الرياضيات ) α  =0.05(عند مستوى 

األداء لمهارات التعلم النشط قبل تعرضهم للبرنامج التدريبي المقترح، وبعده لصـالح التطبيـق   

ي أداء طالب بين متوسط) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -، البعدي

في األداء القبلي والبعدي على مقياس االتجـاه نحـو   ) عينة الدراسة(الصف الخامس االبتدائي 

) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،و توجدالرياضيات لصالح التطبيق البعدي

بين متوسط درجات طالب الصف الخامس االبتدائي فـي األداء القبلـي والبعـدي لالختبـار     

  .لصالح التطبيق البعدي) ككل ولكل مستوى على حدة(لتحصيلي ا

إلى التعرف على واقع تطبيق التعلم النشط فـي مرحلـة    )2013(هدفت دراسة شبول 

من وجهة نظر معلمي هذه المرحلة، وتحقيقًا لهـدف الدراسـة   " الحلقة األولى" التعليم األساسي

) 600(بقت الدراسة على عينة بلغ حجمهـا استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث ط

معلما ومعلمة، واستخدمت في الدراسة استبانه لتعرف وجهات نظر معلمي الحلقة األولـى مـن   

مرحلة التعليم األساسي نحو تطبيقهم التعلم النشط وصعوبات تطبيقه، وبطاقة مالحظـة لرصـد   

النشط من خالل ممارساتهم التعليمية  واقع تطبيق معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي التعلم

في المواقف التعليمية المختلفة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا نحو تطبيـق  

  .التعلم النشط تعزى لمتغير المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة

 الـتعلم  اسـتراتيجيات  أثر إلى استقصاء) 2012( هدفت دراسة عشا و الشبلي في حين

 وطالبـة  طالباً (59) الدراسة أفراد عدد بلغ ،األكاديمي الذاتية والتحصيل الفاعلية تنمية في النشط

 ولتحقيـق  ،صف معلم تخصص الجامعية التربوية العلوم كلية من الثانية طلبة السنة من اختيروا

اإلرشـاد   مـادة  فـي  تحصيلي واختبار الذاتية الفاعلية في مقياس استخدام تم أهداف الدراسة،

 وجود الدراسة عن نتائج كشفتة المناسب بالطرق وثباته المقياس صدق من التحقق وتم التربوي،
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 والتحصيل الذاتية في الفاعلية الدراسة مجموعتي في الطلبة نتائج بين إحصائية داللة ذات فروق

  التجريبية المجموعة لصالح الدراسي،

 التدريس وطرائق ممارسات المعلم رصد إلى )2012(وعبد  أبو عواد كما هدفت دراسة

  .الطلبة سلوكات واتجاهات ورصد المنهاج محتوى تدريس في يستخدمها التي

 داخـل  النشـط  استراتيجيات التعلم المتعاون المعلم وظف حين أنه التسجيالت أظهرت

 كبير بشكل تعتمد التعليمية وكانت ممارساته أقل، عمل صحائف استخدم فقد النشط التعلم مختبر

 الدراسـة  نتائج وأظهرت. والتعاوني الطابع التشاركي اتخذ فقد الطلبة تعلم أما. الطلبة أداء على

 التعليميـة  المادة محتوى من أكبر قدراً اكتسبوا قد التعلم النشط مختبر في تعلموا الذين الطلبة أن

 الذي النشط التعلم أن الدراسة أكدت كما .االعتيادية الصف في غرفة تعلموا الذين بأولئك مقارنة

 التعلم استراتيجيات توظيف خالل من ليدرس يصمم الذي والمنهاج النشط مختبرات التعلم في يتم

 ويعـزز  التعلم، نحو اتجاهاتهم من ويحسن الصفية، الغرفة داخل الطلبة فاعلية من يزيد النشط؛

 لمحتـوى المـادة   فهمهـم  من ويزيد لديهم الذاتي التعلم ويعزز بينهم، التعاوني التشاركي العمل

  .الدراسية

فهدفت إلى التعرف على تحصيل طلبة الصـف الثالـث    )2011( دراسة الساعدي أما

ثر استخدام التعلم النشط في الميل نحـو  أباستخدام التعلم النشط، و المتوسط في مادة الرياضيات

  .الرياضيات لطلبة الصف الثالث المتوسطدراسة 

الخطط التدريسية، األولى للمجموعة الضابطة وفـق الطريقـة   عد الباحث نوعين من أو

وقـد   .االعتيادية والثانية للمجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجيات التعلم النشط

وقد أظهـرت  . عد الباحث أداتين للبحث هما االختبار التحصيلي ومقياس الميل نحو الرياضياتأ

صائية في االختبار التحصيلي وفي مقيـاس الميـل نحـو    نتائج البحث وجود فرق ذو داللة إح

  .الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية
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إلى استقصاء أثـر إسـتراتيجيات   ) 2009(دراسة عبد وعشا وأبو عواد والشلبي هدفت

 )58(بلغ عدد أفراد الدراسة.التعلم النشط في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات

ة اختيروا بالطريقة العنقودية من طلبة السنة الثانية من كلية العلوم التربوية الجامعية وطالب طالباً

تم استخدام اختبار في التفكير الرياضي ومقياس  ،ولتحقيق أهداف الدراسة. تخصص معلم صف

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين    ،لالتجاهات نحو الرياضيات

 في مجموعات الدراسة في كل من التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضـيات،  نتائج الطلبة

  .لصالح المجموعة التجريبية

إلى معرفة اتجاهات طلبة المرحلـة األساسـية    )2009( في حين هدفت دراسة الشرع

ولتحقيق هدف الدراسة طـور الباحـث مقيـاس    .العليا نحو الرياضيات في مدارس مدينة عمان

وأظهـرت الدراسـة أن   . طالبـا وطالبـة  ) 47(وطبق على  )Tapia,1996(تابيا ل االتجاهات

في اتجاهاتهم نحو  ذات داللة إحصائياً وأظهرت فروقاً اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات إيجابية،

لصالح ذوي  مستوى التحصيل،متغير  و ولصالح الذكور، الرياضيات تعزى إلى متغير الجنس،

كـذلك   .ولصالح طلبة الصف التاسع األساسـي  ،المستوى الدراسيمتغير  التحصيل المرتفع، و

في اتجاهـات الطلبـة    أظهرت نتائج الدراسة أن تفاعل الجنس ومستوى التحصيل دال إحصائياً

لصـالح اإلنـاث مرتفعـات     لصالح الذكور ذي التحصيل المتوسط والمتدني،.نحو الرياضيات

  .تعزى إلى التفاعالت األخرى ة إحصائياًدال ولم تظهر النتائج فروقاً .التحصيل

إلى معرفة أثر استخدام التعلم النشط في تحصـيل بعـض   ) 2009( هدفت دراسة مداح

المفاهيم الهندسية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكـة  

حيث طبق البحث علـى   استخدمت الباحثة منهجا شبه تجريبي الدراسة المكرمة، وتحقيقا لهدف

تلميذة من تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمـة مـن   ) 68(عينة بلغ حجمها 

) 34(مثل أحدهما المجموعة التجريبية ،مدرستين مختلفتين،اختير منهما فصلين اختيارا عشوائيا

، وقد طبقت تجربة البحث بالفصل الدراسي األول )34(ومثل اآلخر المجموعة الضابطة  تلميذه،

حيث قامت الباحثة بتصميم أنشطة التعلم وإعـداد مصـادر الـتعلم     )2009(من العام الدراسي 
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ثم شرعت في تدريس المفاهيم الهندسية المحددة فـي وحـدة القيـاس     ،وتهيئة بيئة التعلم النشط

ينة البحث الختبار المفاهيم الهندسية المعد مـن  والهندسة باستخدام التعلم النشط، وقد أخضعت ع

باستخدام برنـامج الحـزم اإلحصـائية للعلـوم     . قبل الباحثة ولمقياس االتجاه نحو الرياضيات

احصائية فـي   وحجم األثر في تحليل نتائج"" ت ""حيث استخدمت اختبار  )SPSS(االجتماعية 

وأظهرت النتائج وجود فـروق ذات داللـة    ،التطبيق البعدي الختبار تحصيل المفاهيم الهندسية

  .احصائيه لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي لصالح المجموعة التجريببية

ة MLMدرKة MNMKراKLدام اJKLر اIأ هدفت إلـى معرفـة  ) 2003( أن دراسة التودري إال 

ً تلميـذا  )84( وقد تكونت عينة الدراسة مـن  يTاMرلر اآMفKلاعلى ت الSOآلال Qة على OPقا

وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمحافظة أسيوط، قسموا إلى مجموعتين متسـاويتين  

ت، األول اختبار تحصيلي في أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وقد طبق عليهم ثالث اختبارا

، والثاني اختبار في ترجمة التمارين اللفظية وبعدياً البتدائي طبق قبلياًارياضيات الصف الثالث 

وجود إلى وتوصلت الدراسة . وبعدياً في التفكير الرياضي طبق قبلياً اً، والثالث اختبارطبق بعدياً

االختبار التحصيلي واختبار ترجمـة التمـارين   في التطبيق البعدي لكل من  فروق دالة إحصائياً

  .اللفظية واختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية

ثر التعلم النشط في تـدريس اإلحصـاء   أهدفت إلى معرفة ف) 2004( أما دراسة سليمان

تكونت عينة الدراسـة  إذ على تحصيل طلبة المرحلة اإلعدادية وتنمية الحس اإلحصائي لديهم، 

من طلبة الصف الثاني اإلعدادي من محافظتي المنوفية والغربيـة، قــسمت  ً طالبا )195(من

إلـى مجمـوعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة 

ن درستا باستخدام يبـين مجموعـات ت الدراسة لصالح المجموعتين التجريبيتين اللتً إحصائيا

إلى معرفة أثر إستراتيجيات التعلم النشط علـى   )2012(دراسة أبو رياكما هدفت  .التعلم النشط

تحصيل الطلبة في الرياضيات واتجاهاتهم نجوها لدى طلبة تخصص الرياضـيات فـي كليـة    

بواقع شعبتين  طالبا،) 66(تكونت عينة الدراسة من و .الرياضيات في كلية التربية بجامعة حائل

) 32(واحدة تجريبية مكونـة مـن    ،)األوراق المغلقة( بطريقة القرعة اًوزعت الشعبتان عشوائي
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) 34(والشعبة األخرى ضابطة مكونة مـن   تعلمت من خالل إستراتيجيات التعلم النشط، ،طالبا

كمـا اسـتخدم مقيـاس     استخدم الباحث اختبارا تحصيليا،ولقد  .درست بالطريقة التقليدية طالبا،

  .نتائج الدراسة لصالح المجموعة التجريبية كانت وقد االتجاهات نحو الرياضيات،

  الدراسات األجنبية 2.2.2

 ,Menon, Principle, & Amritsar)هدفت دراسة مينون وبرنسـيبل وامريتاسـار  

إلى معرفة فعالية الصف النشط في التدريس على تحصيل الطلبة فـي الكيميـاء فـي     (2015

 من طلبة المرحلة الثانويـة فـي  ) 320(عينة من  المرحلة الثانوية، حيث أجريت الدراسة على

فقره، حيث تـم تـدريس   ) 50( مكون من امريستار وقد تم جمع بيانات التحصيل في االختبار

المجموعة التجريبية باستخدام مفاهيم الصف النشط والمجموعة الضـابطة باسـتخدام الطـرق    

لـدى المجموعـة    ىالتحصيل كانت اعلأن مستويات  التقليدية، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى

  .التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة

 & ,Code, Piccolo, Kohler)كما هدفت دراسة كود وبيكولو وكـوهلر ومـاكلين  

MacLean, 2014)     إلى وضع نتائج التجارب في طرق التدريس التي أجريـت علـى طلبـة

خل بطرق تدريس متنوعة، في مواضيع الرياضيات في جامعة شمال كارولينا والتي أخضعت لتد

مختلفة تم خاللها تشجيع التفاعل الصفي وباستخدام أدوات مفاهيم الصف النشط والتعلم النشـط  

، والمجموعات الصفية النشـطة والمناقشـات ووظـائف    عنهاواإلجابة  من خالل طرح األسئلة

، طالباً) 120(ذي بلغ عددهم تم جمع البيانات من خالل إجراء مقابالت مع الطلبة والإذ العمل، 

أنهم قد استفادوا من جـراء اسـتخدام    إلى طالب قد أشاروا) 100(ن أوقد بينت نتائج الدراسة ب

التعلم النشط وقد تحسن مستواهم في الرياضيات، وخصوصا فيما يتعلـق فـي فهـم المفـاهيم     

  .الرياضية

 ,Scheyven Griffin, Jocoy Liu)وبرادفورد وليو وجوسي وجريفين دراسة شيفنز

& Bradford, 2008) تدريس في النشط التعلم استراتيجيات توظيف أثر استقصاء إلى هدفت 
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 بطرائـق  مقارنة التعليمي الموقف في المتعلمين إشراك في االستراتيجيات هذه وأهمية الجغرافيا

 الفرصـة للمتعلمـين   والتتيح التعليمي، الموقف على المعلما فيه من هي التي االعتيادية التعليم

  .فيه الفاعلة للمشاركة

 الجغرافيا، مادة تدريس في التعلم النشط استراتيجيات توظيف أهمية على الدراسةوأكدت 

 مـن  الكثيـر  فـي  تنفيذها يصعب النشط استراتيجيات التعلم توظيف أن العتقاداتا كل ورفض

 الموقـف  بمحتـوى  مسـبقة  معرفة الطلبة لدى أن يكون تتطلب ألنها وذلك التعليمية، المواقف

 المدرسـين  قبـل  من كبيراً جهداً تتطلب النشط التعلم استراتيجيات غالبية تطبيق وأن التعليمي،

  .حد سواء على والطلبة

 استقصـاء  إلى هدفت بدراسة) Tandogan & Orhan,2007(أورها  غانو وقام تاندو

 الدراسي التحصيل على النشط التعلم استراتيجيات إلى المستند المشكالت حل أسلوب توظيف أثر

 فهمهم ومدى العلوم مادة في في تركيا اسطنبول مدارس إحدى في األساسي السابع الصف لطلبة

 تـم  .تجريبية واألخرى ضابطة إحداهما على مجموعتين الدراسة عينة اشتملت .العلمية للمفاهيم

 طلبـة  تدريس تم حين في التقليدية التدريس طرائق الضابطة باستخدام المجموعة أفراد تدريس

 إلـى  المسـتند  لمشـكالت  حـل  أسـلوب  باستخدام هنفس المنهاج محتوىلالتجريبية  المجموعة

  .التعلم النشط استراتيجيات

علـى   أجـري  الـذي  التحصـيلي  االختبـار  إلى استندت التي الدراسة نتائج أظهرت

 أعلـى  االختبار كانت في التجريبية المجموعة طلبة نتائج أن والتجريبية الضابطة المجموعتين

 أظهـرت  كما .المستخدمة طرائق التدريس إلى تعزى الضابطة المجموعة في أقرانهم من بكثير

 كبير أثر النشط التعلم استراتيجيات إلى لمشكالت المستندل ح أسلوب لتوظيف أن الدراسة نتائج

 بينـت  كمـا  .العلوم مادة نحو اتجاهاتهم وتحسين الدراسي للطلبة التحصيل مستوى تحسين في

 للمفـاهيم  الطلبة فهم تحسين في كبير بشكل ساهم النشط استراتيجيات التعلم توظيف أن الدراسة

 .العلمية
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 توظيـف  أثـر  استقصـاء  إلـى  Wilke,2003)( ويلكـه  أجراهـا  كما هدفت دراسة

 لطلبـة جامعـة   الذاتية والفاعلية الدافعية إثارة لدراسيو التحصيال في النشط التعلم استراتيجيات

 عينـة  اشتملت) وظائف األعضاء علم( الفسيولوجيا مساق في األمريكية تكساس فيوالية أنجيلو

 لنشط ا التعلم استراتيجيات خالل توظيف من المساق تدريسها تم تجريبية مجموعة على الدراسة

 كأسلوب االعتيادية التعليم أساليب توظيف من خالل ذاته تدريسهاالمساق تم ضابطة مجموعة و

 الفئتـين  أفـراد  خضـع  الدراسة أفراد على النشط استراتيجيات التعلم تأثير ولتقييم .المحاضرة

 المجموعة طلبة نتائج أن التحصيلي االختبار نتائج بينت .المساق ذاته في موحد تحصيلي الختبار

 أفضـل  للتعلم دافعيتهم وكانت الضابطة، المجموعة طلبة نتائج من أفضل بكثير كانت التجريبية

 أظهـرت كما .الضابطة المجموعة في أقرانهم من فاعلية أكثر وكانوا المساق، أثناء تدريس في

التجريبيـة   المجمـوعتين  طلبـة  دافعيـة  فـي  إحصائية داللة ذاتق فرو وجود نتائج الدراسة

 إيجابية اتجاهات لديهم كانت والضابطة التجريبية المجموعتين في الطلبة أن بينتو والضابطة،

 من أفضل بشكل الجامعية تعلم المساقات في يساعدهم النشط التعلم أن وأفادوا النشط، التعلم نحو

 .التقليدية المحاضرة أسلوب

إلى التعرف على اثر استخدام حل  )Coy,2001( آخرينوفي حين هدفت دراسة كوي 

المشكالت لوحـدة طـرح وجمـع    المشكالت كأحد أساليب التعلم النشط في تنمية مهارات حل 

مضاعفات الكسور العشرية وقسمتها، وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

في مدارس بيترا الغربية، وتم تقسيم التالميذ إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام 

بالطريقة التقليديـة،  حل المشكالت كأحد استراتيجيات التعلم النشط، ومجموعة ضابطة درست 

علـى   وبعـدها  اختبار تحصيلي في حل المشكالت تم تطبيقه قبل التجربة ونوقد استخدم الباحث

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في مهارات  المجموعتين، وقد توصل إلى

  .حل المشكالت لصالح طلبة المجموعة التجريبية

 إلـى  هدفت دراسة  (Mcarthy & Anderson,2000) أندرسون مكارثيو كما أجرى

 واألنشـطة  الجمعـي  األدوار لعب أسلوب فيها بما المتنوعة بأساليبه النشط التعلم أثر استقصاء
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 التاريخ مساقات في الجامعات لطلبة التعليمية األنشطة تنويع في فاعلة التعاونية كأساليب التعلمية

مـع   مقارنة الجامعات لطلبة الدراسي التحصيل زيادة في تأثيرها واستقصاء والعلوم السياسية،

 التعلم باستخدام أساليب تعلموا الذين الطلبة أن الدراسة نتائج أظهرت االعتيادي التدريس أساليب

 فـي  االعتياديـة  أساليب التدريس باستخدام تعلموا الذين أقرانهم من أفضل نتائج أحرزوا النشط

 .األداء تقييم تواختبارا التحصيلية االختبارات

 دافعية طلبة زيادة إلى) Carroll & Leander,2001(ليندر  و كارول دراسة وهدفت

 التعلم توظيف استراتيجيات خالل من االجتماعية التربية مادة في للتعلم األساسي الخامس الصف

 تحسين بهدف وذلك األسئلة المتنوعة وأساليب لمفاهيميةالخرائط ا الباحثتان استخدمت إذ النشط،

 والـتعلم  والمعلومات، البيانات وفهم على تنظيم قدرتهم وزيادة الطلبة لدى العليا التفكير مهارات

 أظهـرت  كمـا  .لديهم االجتماعي التواصل وتعزيز مهارات الطلبة دافعية زيادة بهدف التعاوني

 الطلبة وأن سلبية، كانت التعليم نحو الطلبة اتجاهات أن أجرتها الباحثتان التي الصفية الزيارات

 الطلبـة  دافعية في ملحوظاً تحسناً الدراسة نتائج أظهرت .التعلمية اًنحو األنشطة اهتمام يبدون ال

 طلبة لدى األكاديمي والتحصيل الذاتية الفاعلية تنمية في النشط التعلم استراتيجيات التعلم أثر نحو

مسـتوى   في ملحوظاً ارتفاعاً أظهرت كما النشط، التعلم استراتيجيات لتوظيف العلوم نتيجة كلية

 التعلم أن أساليب الدراسة بينت كما .التعلم نحو اتجاهاتهم لتحسن نتيجة للطلبة الدراسي التحصيل

  .التعلم على بقدرتهم الطلبة ثقة من زادت النشط

دراسة هدفت إلى معرفة أثر اسـتخدام اسـتراتيجيات   ) Wilke,2001(ويلكي  أجرىو

وظـائف أعضـاء جسـم     النشط على التحصيل والدافعية، والفاعلية الذاتية في مقرر علمالتعلم 

وطالبة  طالباً) 171(اإلنسان لدى طالب جامعة تكساس األمريكية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

مجموعـه تجريبيـة درسـت باسـتخدام      :وتم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين   ،من طالب الجامعة

وقد استخدم الباحـث   ،ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،طإستراتيجيات التعلم النش

وقـد   ،حول االتجاهات من أجل تقدير أثر إستراتيجيات التعلم النشـط  ةواستبان تحصيلياً اختباراً

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في الدافعية، وأشارت  توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقاً
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جود اتجاهات ايجابية لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية نحو الـتعلم  نتائج االتجاهات إلى و

  . النشط، معتقدين أنه سوف يساعدهم في تعلم المواد الدراسية األخرى

  تعليق على الدراسات السابقة 3.2

وأجنبية مدى الصلة بين الدراسة الحاليـة   ةيتضح من خالل ما تقدم من دراسات عربي

  :والدراسات السابقة من خالل ما يأتي

  دراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه الشبه بين ال :أوالً

  من حيث موضوع الدراسة وأهدافها

اتفقت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات في تناولها لمنهاج الرياضـيات بـاختالف   

 ودراسـة الشـرع   ،)2012( ودراسة الساعدي ،)2014( ومنها دراسة احمد المرحلة الدراسية،

  ).2012( عبد وعشا وأبو عواد والشلبي ودراسة ،)2009( ودراسة مداح ،)2009(

كما اتفقت مع العديد من الدراسات في تناولها لدراسة أثر استخدام التعلم النشط في تنمية 

 )2012(الشـبلي وودراسـة عشا  ،)Code-etal (2014,وأخرين كود دراسةكما في التحصيل 

وقد توصلت معظم الدراسات سابقة الذكر  ،)2009( ودراسة مداح، )2011( الساعدي ودراسة

  .إلى النتائج االيجابية الستخدام التعلم النشط على متغير التحصيل

  حيث المنهج المستخدم في الدراسة من

الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي وتصميم  بعض اتفقت هذه الدراسة مع

ودراسـة   )2009( شبه تجريبي كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات مثل دراسة مداح

) 2004( ودراسة سليمان، )2003( ودراسة التودري، )2011( ودراسة الساعدي )2014( أحمد

  .التي استخدمت المنهج التجريبي
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  الدراسةمن حيث أداة 

مـن حيـث   ) 2003( ، ودراسة التودري)2013( اتفقت هذه الدراسة مع دراسة شبول

  .االختبار ومقياس االتجاه أداتي استخدام

  من حيث عينة الدراسة

في المرحلة التعليمية وهي الصف الخامس ) 2009(مداح مع دراسة اتفقت هذه الدراسة 

  .األساسي

  حالية والدراسات السابقةالأوجه االختالف بين الدراسة  :ثانياً

  من حيث موضوع الدراسة

أثـر اسـتخدام   اختلف عنوان هذه الدراسه عن الدراسات السابقة حيث كـان عنوانهـا   

إستراتيجية الصف النشط على تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة الرياضيات فـي  

  .الف عن الدراسات السابقةوهذا يمثل أهم نقاط االخت مدينة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمها،

  من حيث عينة الدراسة

 إذ تمثلت عينة الدراسة ومجتمعها في مدارس وكالة الغوث الدولية في مدينـة نـابلس،  

 ،)36( تكونت عينة الدراسة من شعبتين دراستين احدهما يمثل المجموعة الضابطة وعدد طالبها

 اختلفت في عينـة الدراسـة كدراسـة    ،طالباً )36( وأخرى تمثل المجموعة التجريبية وعددها

Menon et al.,2015)( ودراسة Code et al.,2014)(، ودراسة شبول )2013.(  

  ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج

  .تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة .1

  .فرضياتهااالستفادة في صياغة مشكلة الدراسة وإعداد  .2
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  .الخطوات واإلجراءات المناسبة للدراسةتحديد  .3

  .التعرف على العديد من الكتب والمجالت والمراجع التي تخدم الدراسة الحالية .4
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

يتضمن هذا الفصل وصفا للطرق واإلجراءات التي اتبعت في هذه الدراسة بما في ذلك 

، والخطوات التي اتبعتها الباحثة للتأكد من الصدق، اتيهامنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأد

لفحـص الفرضـيات   والثبات وكذلك المعالجات اإلحصائية التي قامـت الباحثـة باسـتخدامها    

  .استخراج نتائج الدراسةو

  منهج الدراسة 1.3

 Quasi Experimentalشـبه تجريبـي   تصـميم اعتمدت الباحثة المنهج التجريبـي ب 

Design ق، إذزعواالصف الخامس األساسي،  بعلى عينة من طال طُبمجمـوعتين  فـي  وو :

   :كما يأتيمجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة 

وحدة الكسور العشرية للصف  دروس درسواالذين  بوهم مجموعة الطال :المجموعة التجريبية

  .الخامس وفق استراتيجية الصف النشط

دروس وحدة الكسور العشرية للصف  درسواالذين  بوهم مجموعة الطال :المجموعة الضابطة

  .الخامس بالطريقة االعتيادية

  مجتمع الدراسة 2.3

الصف الخامس في مدارس محافظة نابلس التابعة طالب تكون مجتمع الدراسة من جميع 

كما ورد في سجالت وكالة الغوث في محافظـة نـابلس   ) 2272( لوكالة الغوث، والبالغ عددهم

 ).2015/2016( للعام الدراسي

  عينة الدراسة 3.3

طالبا من مدرسة ذكور عسكر المجتمعية، وقامت الباحثة ) 72(تكونت عينة الدراسة من 

 باختيار الشعبتين المتوافرتين في المدرسة، إذ اعتمدت إحداهما كمجموعة تجريبية وبلـغ عـدد  

  .طالبا) 36(طالبا، واألخرى ضابطة عدد أفرادها ) 36(طلبتها 
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 معلمـة الرياضـيات  ويعود ذلك إلى خبـرة   ،بشكل قصدي للعينة اختيار الباحثةوكان 

المدرسة بتطبيق استراتيجية تدريس  مديررحيب وت واستعدادها للتعاون، باستخدام الصف النشط

واألجهزة والوسائل الالزمة لتنفيذ توفر األدوات والمواد باإلضافة إلى ، حديثة هي الصف النشط

  .والبيئة المناسبة في تطبيق التجربة، الصف النشط أنشطة استراتيجية

  جية الصف النشطمذكرة التحضير حسب استراتي

من كتاب الرياضيات للصف ) الكسور العشرية(الدراسية الثانية  اختارت الباحثة الوحدة

الكسـور   ، وتم اختيار وحـدة )م2015/2016( الخامس األساسي، للفصل الدراسي الثاني لعام

وذلك بعد التشاور مع عدد مـن  لمناسبتها ألهداف الدراسة، وإمكانية تطبيق تدريسها،  العشرية

وحدة الكسور العشرية تتطلب العمل اليـدوي  المعلمات الممارسات الستراتيجية الصف النشط، ف

والتطبيق أثناء دراستها لتسهيل فهمها وتبسيطها، األمر الذي دفع الباحثة الستخدام الصف النشط 

فره من إتاحة الفرصة للعمل والتطبيق واستخدام األدوات والوسائل التي تـدعم تـدريس   بما يو

  .في الحياة اليومية لألطفال تطبيقهاوالكسور العشرية وفهمها 

  :واشتملت وحدة الكسور العشرية على عشرة دروس وهي كاآلتي بالترتيب

  .ةة لألجزاء من عشرة واألجزاء من مئمراجع –تمهيد  :الدرس األول

  .األجزاء من األلف :الدرس الثاني

  .األجزاء من عشرة آالف :الدرس الثالث

  .مقارنة األعداد العشرية :الدرس الربع

  .جمع وطرح األعداد العشرية :الدرس الخامس

  10،100،1000ضرب األعداد العشرية وقسمتها على  :الدرس السادس

  .ضرب عدد عشري في عدد صحيح :الدرس السابع
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  .ضرب عدد عشري في عدد عشري :الثامنالدرس 

  .قسمة عدد عشري على عدد صحيح :الدرس التاسع

  .مسائل وأنشطة :الدرس العاشر

بما بتناسب مع تدريسها في  وحدة الكسور العشريةأعدت الباحثة مذكرة تحضير لدروس 

الصف النشط خالل الحصص الدراسية، وتم تحديد عدد الحصـص المخصصـة لكـل درس،    

ف واألدوات واإلجراءات واألساليب الخاصة لكل حصة، وعرض الدرس في استراتيجية واألهدا

الصف النشط بشكل متسلسل محفز، باإلضافة لتقويم أداء الطالب بشكل يومي لكـل درس مـن   

خالل الفتـرة   وحدة الكسور العشريةوقوائم الرصد وساللم التقدير، وتم تدريس  ةخالل المالحظ

حصة دراسية باستخدام استراتيجية الصف النشط للمجموعـة  ) 22(قع ، بوا24/3إلى 28/2من 

إلى مذكرة ) 2( التجريبية، ودون استخدام الصف النشط للمجموعة الضابطة، ويشير الملحق رقم

  .التحضير التي تم اعتمادها

  صدق مذكرة التحضير وفق استراتيجية الصف النشط

للصف الخامس، قامت الباحثة  ةلعشريبعد كتابة مذكرة التحضير لدروس وحدة الكسور ا

بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين، والمشرفين على عملية تدريسها في التربية 

ن من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير ممـن يدرسـن مـادة    يوالتعليم والمعلمات والمعلم

ألسمائهم ) 1( ملحق رقممحكمين، ويشير ال) 7(الرياضيات باستخدام الصف النشط، وبلغ عددهم 

وتخصصاتهم، إذ تم تزويد كل محكم بنسخة من مذكرة تحضير الدروس وقد طلب منهم إبـداء  

  :آرائهم في البنود اآلتية

  .سالمة صياغة األهداف التربوية وقابليتها للقياس .1

  .إجراءات الدروس وأنشطتها وتقويمها حسب استراتيجية الصف النشط .2

  .سالمة الصياغة اللغوية .3
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  .توزيع الحصص على الدروس بما يناسبها .4

 .مناسبة المواد واألدوات الالزمة لتطبيق الدرس .5

تحضير دروس وحدة الكسـور العشـرية   وقامت الباحثة بإجراء التعديالت على مذكرة 

، بناءاً على مالحظات المحكمين من تعديالت وتوصيات، والتي تمثلت فـي  وفق الصف النشط

بالجلوس على شكل دائري ثم رمي  البلعبة قيام الطأنشطة مثل تعديل عدد الحصص، وإضافة 

 "من أنـا "وتوزيع بطاقات ولعبة  طرح عليه سؤال،على أحد الطلبة ومن تقع عليه الكرة ي الكرة

على جمع وطرح األعداد العشرية والعديد من القصص، وتعديل التقويم لكل حصـة وإضـافة   

 وتصحيح ،والمتابعة وساللم التقدير وتشجيع الطالب ومالحظة األداء ةمثل المالحظتقويم عملي 

الصف النشط،  إستراتيجية، وبعدها تم اعتماد مذكرة التحضير وفق وقوائم الشطبأوراق العمل 

  .وأصبحت جاهزة للتطبيق والتنفيذ

  الدراسة أدوات 4.3

ومقيـاس   ،بعـدي اختبـار تحصـيلي   وهما ، أداتيناستخدمت الباحثة في هذه الدراسة 

  :نحو تعلم الرياضيات، وفيما يأتي وصف لكل أداة اتاالتجاه

 :اختبار التحصيل البعدي :أوالً

أعدت الباحثة اختبار تحصيلي بعدي للتحقق من أثر استخدام استراتيجية الصف النشـط  

   ن في تدريس وحدة الكسور العشرية على تحصيل طالب الصف الخـامس األساسـي، وتكـو

أسئلة مقالية، وتم بناء االختبار باالعتماد علـى  ) 3(فقرات اختيار من متعدد و) 8( ناالختبار م

أهداف الوحدة، وبعد تحليل محتواها وعمل جدول المواصفات لتحقيق التوازن فـي االختبـار،   

، ويشـير  العقليـة  وعملت الباحثة على مراعاة الشمولية في األسئلة ومراعاة كافة المسـتويات 

  .ى اختبار التحصيل البعديإل) 5( الملحق
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  صدق اختبار التحصيل البعدي

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

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

س، ويدرسـون مبحـث   ن من حملة شـهادة البكـالوريو  يفي التربية والتعليم، ومعلمات ومعلم

) 1(محكمين، ويشير الملحـق رقـم   ) 7( الرياضيات للصف الخامس األساسي، وقد بلغ عددهم

بأسمائهم وتخصصاتهم، بحيث تم تزويد كل محكم منهم بنسخة من االختبار، وقد طلـب مـنهم   

  :التحكيم وفق ما يلي

 .تحليل المحتوى الدراسي - 

العشرية في كتاب الرياضيات للصـف الخـامس   مالئمة جدول المواصفات لوحدة الكسور  - 

  .األساسي

 .شمولية فقرات االختبار لمحتوى وحدة الكسور العشرية - 

  .سالمة صياغة فقرات االختبار من حيث اللغة ودقة المفردات الرياضية - 

وقد عرض المحكمون آراءهم ومالحظاتهم على االختبار، وقامـت الباحثـة بالتعـديل    

لمحكمين وتوصياتهم، مثل إعادة السؤال الرابع فقد كان وضع الفاصلة باالعتماد على مالحظات ا

 10اشـترك  ( مثل ، وأصبح مسائل كالميةالعشرية في مكانها الصحيح وأن يكمل الطالب النمط

طالبا من الصف الرابع في رحله مدرسيه فإذا كان مجموع مـا   15طالب من الصف الخامس و

فكم دينار دفع كل واحد من طـالب الصـف   ،دينار 37.5دفعه طالب الصف الخامس وحدهم 

  الخامس؟

 0.356رجل عنده أرض مساحتها دونما مزروعة بالقمح فإذا حصد في اليـوم األول  (و

وضح  ؟هل حصد األرض جمعيها أم ال. من األرض 0.58 وفي اليوم الثاني حصد األرض من
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ووضع الرقم المناسب في المربع، وتم عمل التعديالت المناسبة ليصبح االختبـار بشـكله    )كذل

  .النهائي قابالً للتطبيق

  التحصيل البعدي ثبات االختبار

الصف  ب المجموعة التجريية فيبعد أن تم االنتهاء من تطبيق االختبار البعدي على طال

قامت الباحثة بحساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا، وبلغـت   . الخامس األساسي

، وهي نسبة تتفق مع معامالت الثبات المقبولة تربوياً والتي تتراوح )0.836( قيمة معامل الثبات

  ).2005 عودة،) (0.60-0.95( بين

  التحصيل البعدي تحليل فقرات اختبار

فقرات االختبار، وذلك بحساب معامالت الصعوبة والتمييز لجميع فقـرات  حللت الباحثة 

وهـي  ) 0.903-0.250(، وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين )الموضوعية والمقالية(االختبار

) 0.781-0.353( أما معامالت التمييز لفقرات االختبار فقد تراوحت بـين . نسبة مقبولة تربويا

  .)2005 دة،عو(وهي نسبة مقبولة تربوياً 

  نحو تعلم الرياضيات هاتمقياس االتجا :ثانيا

نحو تعلم الرياضيات، معرفـة التغيـر فـي     اتمقياس االتجاه هدفت الباحثة من إعداد

، وذلك لما هاقبل استخدام استراتيجية الصف النشط وبعد ،اتجاهات الطالب نحو تعلم الرياضيات

بين الطـالب وتـوافر األدوات والوسـائل     الصف النشط من فرصة للتفاعلاستراتيجية وفره ت

  .لدراسة وحدة الكسور العشرية

  ات نحو تعلم الرياضياتوصف مقياس االتجاه

طالب الصف الخامس األساسـي   اتقامت الباحثة بتصميم مقياساً خاصاً لدراسة اتجاه

ت علـى الدراسـا  مادة الرياضيات، من خالل القراءات في األدب التربوي واالطالع  نحو تعلم

دراسة و ،)2009(عبد وعشا وأبو عواد والشلبي ودراسة، )2011( دراسة الساعديمثل العربية 
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مثـل   األجنبيةالدراسات و ،)2012( أبو ريا دراسة و )2009( دراسة مداحو  )2009( الشرع

ودراسـة   )Tandogan & Orhan,2007(دراسـة  و)(Carroll & Leander,2001  دراسة

(Wilke,2003)، أرغب في أن أكون معلم رياضيات (مثل االتجاه في تعلّم الرياضياتمقاييس و

غير مهمة في  المسائل التي ندرسها(و) أشعر بالملل عند قراءة كتاب الرياضيات(و )في المستقبل

أشـعر  (و) أجد صعوبة في فهم مادة الرياضيات) (مادة ا لرياضيات أكبر من قدراتي(و ) حياتنا

  ).8(فقرة في المقياس كما في الملحق) 30(وقد أعدت الباحثة ) أن الرياضيات ضرورية لي

  ات نحو تعلم الرياضياتصدق مقياس االتجاه

قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس االتجاه نحو تعلم الرياضيات، من خالل عرض ذ

المقياس على المتخصصين في مجال أساليب تدريس الرياضيات، والمشرفين على تدريسها في 

) 7(يدرسون الصف الخامس األساسي، وكان عددهم ومعلمات نيلتربية والتعليم، ومعلموزارة ا

إلى أسمائهم وتخصصاتهم، وقد أبدوا مالحظاتهم وآرائهم التي ) 1( محكمين، ويشير الملحق رقم

  :تمثلت في النقاط اآلتية

  .مناسبة الفقرات للمرحلة العمرية وأهداف الدراسة -

 .الصياغة اللغوية لكل فقرة -

 .فقرة) 30(مناسبة عدد الفقرات في المقياس  -

كانـت ال   ")7(تمثلت آراء المحكمين بتعديل الصياغة لبعض الفقرات مثل الفقرة رقـم  

أحب في حصـة الرياضـيات العمـل    "و أصبحت " أحب في حصة الرياضيات العمل الجماعي

أشعر بالكسـل  " وأصبحت" أشعر بالنشاط في حصة الرياضيات" كانت )18(، والفقرة "الجماعي

أحرص "كانت ) 23(والفقرة  ،)8(، وحذف فقرات مكررة كما في ملحق "في حصة الرياضيات

لرياضيات أقل تشويقاً من المـواد  ا"و أصبحت " حضور حصص الرياضيات يعلى االنتظام ف

وتم التعديل بحسب ما هو مناسب ومطلوب لتظهر بالشكل النهائي للتطبيـق   ،"الدراسية األخرى

 ).9( ي ملحقكما ف
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  ات نحو تعلم الرياضياتثبات مقياس االتجاه

تم حساب معامل الثبات  ،بعد تطبيق مقياس االتجاه على طالب الصف الخامس األساسي

وهي قيمة مناسبة و مالئمة ألغراض القيام ) 0.847(باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا، وبلغ 

  .بالبحث العلمي

  إجراءات الدراسة 5.3

  :الباحثة في دراستها باإلجراءات اآلتية تسلسلت

استراتيجية الصف النشط لتـدريس وحـدة    اختارت الباحثة موضوع البحث، وهي استخدام .1

الكسور العشرية في مادة الرياضيات مع تحديد الصف، وتحديد التصميم التجريبي المعتمـد  

  .عليه في الدراسة

 األدب التربوي و قراءة الدراسـات  حددت الباحثة اإلطار النظري من خالل االطالع على .2

 ،العربية واألجنبية التي تتعلق بتعليم الرياضيات، واستخدام اسـتراتيجية الصـف النشـط   

وقدمت الباحثة خطة بحث لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، وتـم قبولهـا   

  ).10( ، ملحقم1/2/2016والموافقة عليها بتاريخ 

وفـق اسـتراتيجية الصـف النشـط     أعدت الباحثة أدوات الدراسة وهي مذكرة التحضير  .3

نحو تعلم الرياضـيات   ات، ومقياس االتجاه)5( ، واختبار التحصيل البعدي ملحق)2(ملحق

معلمين ومعلمـات ومشـرفين وعمـل     فيهم منب، وتم عرضها على المحكمين )9(ملحق 

  .بشكلها المناسب لتظهر ظاتهموالتعديالت الالزمة حسب ملح

تم توجيه كتاب من وكالة غوث وتشغيل الالجئين في محافظة نابلس إلى مدرسـة ذكـور     .4

، م21/2/2016بتـاريخ   عسكر المجتمعية، لتسهيل مهمة الباحثة فـي تطبيـق دراسـتها   

  ).11(ملحق
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قيام الباحثة بزيارة مدرسة ذكور عسكر المجتمعية للتشاور مع المعلمة حول آلية تـدريس   .5

، طالعها على مذكرة التحضير وفق استراتيجية الصـف النشـط  إدة الكسور العشرية ووح

ومناقشتها في تدريس مفاهيم وحدة الكسور العشرية والتمثيالت الرياضـية التـي يمكـن    

 .توظيفها أثناء التدريس وفق الصف النشط

مـذكرة  تدريس الطالب حسب  ، إذ تمم28/2/2016تطبيق الدراسة في شهر شباط بتاريخ  .6

، مع االلتزام بالوقت المحدد لكـل درس،  )2(التحضير المعدة للوحدة من قبل الباحثة ملحق 

، م23/3/2016 وبموافقة المعلمة المشاركة في التطبيق، واستمر تطبيق الدراسة إلى تاريخ

  .حصة لطالب الصف الخامس األساسي لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية) 22( بواقع

قبل تدريس وحدة الكسور ) 9(نحو تعلم الرياضيات ملحق  اتالباحثة مقياس االتجاهوزعت  .7

لكـال   م24/3/2016، وبعـد تـدريس الوحـدة بتـاريخ     م25/2/2016العشرية، بتاريخ 

  .ة في الوقت نفسهيبيالمجموعتين الضابطة والتجر

 . تكافؤللتأكد من ال، اعتماد العالمات المدرسية للفصل األول في مادة الرياضيات .8

تدريس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية الصف النشط، أما المجموعة الضـابطة   .9

 .فسوف تدرس بالطريقة التقليدية

  .تطبيق االختبار البعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية .10

قامت الباحثة بجمع البيانات وتحليل النتائج ومقارنتهـا بالدراسـات ذات الصـلة وكتابـة      .11

 .صيات و وضع المقترحات المناسبةالتو

 تصميم الدراسة 6.3

  مخطط التصميم التجريبي للدراسة

 EG: O2 X O1 O2 

CG: O2 O1 O2 
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  :حيث أن

   EG :المجموعة التجريبية

  CG :المجموعة الضابطة

 O1:اختبار التحصيل

 O2:مقياس االتجاهات نحو تعلم الرياضيات

 X: المعالجة التجريبية

  :المتغيرات اآلتيةوقد تم ضبط 

  .تم تدريس المجموعتين الضابطة والتجريبية من قبل المعلمة نفسها:المعلمة - 

  .سنة11-10ما بين  أعمار الطالب تتراوح: عمر الطالب - 

) 22(تم تدريس المجموعتين الضابطة والتجريبية نفس عدد الحصص وهو : عدد الحصص - 

  .مع االلتزام بالوقت المحدد لكل درس، حصة دراسية

  المعالجات اإلحصائية 7.3

باستخدام برنـامج الـرزم اإلحصـائية للعلـوم      قامت الباحثة من أجل معالجة البيانات

  : اآلتيةلتحليل نتائج الدراسة، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية ) SPSS(االجتماعية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصـف تحصـيل المجمـوعتين الضـابطة      .1

  .والتجريبية في اختبار التحصيل، ومقياس االتجاه نحو تعلم الرياضيات

لفحص داللـة الفـرق فـي     (One-Way ANCOVA) تحليل التباين األحادي المصاحب .2

 .متوسطي تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية، واالتجاهات نحو تعلم الرياضيات
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بات لالختبار التحصيل، ولفحـص  اختبار معامل االرتباط بيرسون لحساب قيمة معامل الث .3

  .العالقة بين التحصيل و االتجاهات

معادلة كرونباخ ألفا، لفحص ثبات االختبار التحصيلي البعدي، ومقياس االتجاه نحو تعلـم   .4

  .الرياضيات
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.4

  تلخيص نتائج الدراسة  4.4

   



49 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

يعرض هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إذ هدفت هذه الدراسة إلى الكشف 

الصف الخامس األساسـي فـي    البالصف النشط على تحصيل ط استراتيجية استخدام ثرأعن 

  :، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسةمادة الرياضيات في مدينة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمها

  بالسؤال األول النتائج المتعلقة 1.4

مـادة   نحـو تعلـم   الخـامس  بما أثر استخدام إستراتيجية الصف النشط على تحصيل طـال 

 الرياضيات في مدينة نابلس؟

 :السؤال تم فحص الفرضية التالية ولإلجابة عن هذا

تحصـيل   بين متوسط درجات) α≥0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المجموعة الضابطة تعـزى إلـى    البط درجات تحصيلومتوسط وعة التجريبية مالمج البط

  ).التقليدية، الصف النشط(طريقة التدريس 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   والختبار الفرضية األولى تم 

، والمجموعـة التجريبيـة   )التي درست بالطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة الب لتحصيل ط

 في االختبار البعدي كما هو مبين في جدول رقـم ) الصف النشط استراتيجية التدريس باستخدام(

)1.4 (  
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فـي االختبـارين    البالنحرافات المعيارية لعالمات الطالمتوسطات الحسابية وا): 1.4(جدول 
 القبلي والبعدي تبعاً لمجموعتي الدراسةالنحصيليين 

 العدد المجموعة

العالمات ( اختبار التحصيل القبلي
 )المدرسية للفصل االول في الرياضيات

 اختبار التحصيل البعدي

 )20العالمة النهائية(

 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 4.03 7.81 7.60 74.19 36 الضابطة

 5.50 11.00 6.52 75.11 36 التجريبية

فرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لتحصـيل الطلبـة فـي    ) 1:4(يبين الجدول رقم 

بينما بلغ المتوسـط  ) 7.81(الرياضيات، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  اختبار

، ولبيان داللة الفروق اإلحصـائية بـين المتوسـطات    )11.00(الحسابي للمجموعة التجريبية 

وكانت النتائج كمـا فـي    ANCOVA)(الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

 )2.4(الجدول رقم 

 النشـط  الصف استراتيجية استخدام ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل نتائج): 2.4( جدول
 اختبار على والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي الخامس الصف البط درجات على

 الرياضيات

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

  0.094  2.880  65.284  1  65.284 االختبار القبلي
  *0.004  8.711  197.489  1  197.489 طريقة التدريس

      22.672  69  1564.355 الخطأ
    71  1827.128 المجموع

  ).α=0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *

رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجود فـرق ذي داللـة   ) 2.4(يتبين من جدول رقم 

المجموعـة التجريبيـة    الببين متوسطي عالمات ط) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .والمجموعة الضابطة في اختبار الرياضيات تعزى إلى طريقة التدريس
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  بالسؤال الثاني  النتائج المتعلقة 2.4

مادة  الصف الخامس نحو تعلم البأثر استخدام إستراتيجية الصف النشط على اتجاهات ط ما

  الرياضيات في مدينة نابلس؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية التالية

اتجاهات  درجات بين متوسط) α≥0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المجموعة الضابطة تعـزى إلـى طريقـة     البدرجات طمتوسط وعة التجريبية ومالمج البط

  ).التقليدية، الصف النشط(التدريس 

الثانية تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    والختبار الفرضية 

التـدريس  (، والمجموعـة التجريبيـة   )الطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة  البالتجاهات ط

في مقياس االتجاهات نحو تعلم الرياضيات القبلي والبعـدي  ) الصف النشط استراتيجية باستخدام

  )3.4( كما هو مبين في جدول رقم

ـ  لعالمـات  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 3.4( جدول  مقيـاس  فـي  البالط
 الدراسة لمجموعتي تبعاً والبعدي القبلي االتجاهات

 العدد المجموعة

 مقياس االتجاهات البعدي القبليمقياس االتجاهات 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  0.31  2.24 0.29 2.20 36 الضابطة
 0.36  2.41 0.31 2.35 36 التجريبية

ـ ) 3:4(يبين الجدول رقم  فـي   البفرقاً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية لعالمات الط

بينمـا بلـغ   ) 2.24(مقياس االتجاهات البعدي، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضـابطة  

، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات )2.41(المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

وكانت النتائج كمـا فـي    ANCOVA)(الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

 )4.4(دول رقم الج
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 لنشط ا الصف استراتيجية استخدام ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل نتائج): 4.4( جدول
 علـى  والتجريبيـة  الضـابطة  المجموعتين في األساسي الخامس لصف ا البط درجات على

 االتجاهات مقياس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

  0.033  4.712  0.510  1  0.510 االختبار القبلي
  *0.023  5.398  0.584  1  0.584 طريقة التدريس

      0.108  69  7.464 الخطأ
    71  8.558 المجموع

  ).α=0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *

الصفرية، وبالتالي وجود فرق ذي داللـة  رفض الفرضية ) 4.4(يتبين من الجدول رقم 

 الببين متوسطي االتجاهات نحو تعلم الرياضيات لط) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

) تقليدية، والصف النشـط (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طريقة التدريس 

ـ   اسـتراتيجية  رية باسـتخدام وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الكسور العش

  .الصف النشط

 تعلـم  نحو البعدي االتجاهات مقياس لفقرات الحسابية المتوسطات )5.4(ويبين الجدول 

  .والتجريبية الضابطة لمجموعتينا وفق الرياضيات
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 الرياضـيات  تعلـم  نحو البعدي االتجاهات مقياس لفقرات الحسابية المتوسطات): 5.4( جدول
 .والتجريبية الضابطة لمجموعتين وفق

  التجريبية  الضابطة  الفقرة  الرقم
  2.83  2.92 .أشعر أن الرياضيات ضرورية لي  1
  2.75  2.97 .أشعر بأهمية تعلم الرياضيات في حياتنا العملية  2
  2.69  2.97 .تساعد الرياضيات على تطوير العقل وتنمية التفكير السليم  3
  2.56  2.64 .الرياضيات موضوع محبب لي  4
  2.28  1.94 .أرغب أن أكون معلمة رياضيات في المستقبل  5
  2.78  2.53 .يناسب مقرر الرياضيات مستواي  6
  2.78  2.61 .أحب في حصة الرياضيات العمل الجماعيال   7
  2.53  2.50 .أعمل على حل واجبات الرياضيات بدافعية  8
  2.42  2.08 .أتمنى زيادة عدد حصص الرياضيات  9
  2.47  2.11 .بارتياح عند سماعي كلمة رياضياتأشعر   10
  2.44  2.72 .بالقدرة على ربط الرياضيات بحياتنا اليومية أشعر  11
  2.28  1.72 .أجد صعوبة في طرح أسئلة على معلمة الرياضيات  12
  2.28  1.94 .أشعر بالملل عند قراءة كتاب الرياضيات  13
  2.22  2.14 .رياضياتأشعر بعدم االرتياح عند سماعي كلمة   14
  2.06  2.03 .أشعر بأن الرياضيات مادة صعبه جداً  15
  2.31  2.03 .أعاني من كثرة المعلومات في مادة الرياضيات  16
  1.94  1.81 .المسائل التي ندرسها غير مهمة في حياتنا  17
  1.92  1.75 .في حصة الرياضيات نشاطأشعر بال  18
  2.03  2.08 .من غيرهاأشعر أن حصة الرياضيات أطول   19
  2.78  2.64 .تساعدني مادة الرياضيات على تطوير مهاراتي  20
  2.69  2.44 .معلمة الرياضيات تحفزنا على تعلم المادة  21
  2.22  1.83 .مادة الرياضيات أكبر من قدراتي  22
  2.22  1.89 .الرياضيات أقل تشويقاً من المواد الدراسية األخرى  23
  2.42  2.33 .حصة الرياضياتأكون سعيدة في   24
  2.33  2.00 .أواجه صعوبة في حل المسائل في مادة الرياضيات  25
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  التجريبية  الضابطة  الفقرة  الرقم
  2.17  1.75 .أجد صعوبة في فهم مادة الرياضيات  26
  2.67  2.56 .للرياضيات دور كبير في معظم االكتشافات العلمية  27
  2.28  1.72 .معيمعلمة الرياضيات ال تتعاون   28
  2.25  1.78 ال أتفاعل بشكل مالئم في حصص الرياضيات  29
 2.64 2.69 .ال تخيفني الرياضيات على اإلطالق  30

  بالسؤال الثالث  النتائج المتعلقة 3.4

في الرياضيات وفق إسـتراتيجية الصـف النشـط     البالعالقة االرتباطية بين تحصيل الطما 

  واتجاهاتهم نحو تعلمها؟

  :ولإلجابة عنها السؤال تم فحص الفرضية التاليه

بـين تحصـيل   ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

في الرياضيات وفق استراتيجية الصف النشط واتجاهاتهم نحو تعلمهـا لـدى طـالب     طالبال

   .الصف الخامس األساسي

 Pearson correlationوالختبار الفرضية الثالثة تم حساب معامل ارتباط بيرسـون  

coefficient  بين عالمات طالب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي وعالماتهم في مقياس

  )6.4(نحو تعلم الرياضيات وكانت النتائج كما في الجدول  البعدي االتجاهات

بين التحصيل الدراسي واالتجاهـات لـدى طـالب المجموعـة     معامل االرتباط ): 6.4(جدول 
 التجريبية

  االتجاهات  التحصيل
  قيمة ر

مستوى 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة

11.00 5.50 2.41  0.36 0.566  0.0001*  

   رفـض الفرضـية الصـفرية عنـد مسـتوى الداللـة      ) 6.4(يتبين من الجدول رقـم  

)0،05  =α( وبالتــالي يوجــد عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصــائية بــين التحصــيل ،  
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الصف الخامس األساسي فـي المجموعـة    البالدراسي واالتجاهات نحو تعلم الرياضيات، لط

  .التجريبية

وهي قيمة موجبـة، أي أن   )0.566= ر(ويبين الجدول قيمة معامل االرتباط بيرسون 

  .لدراسي واالتجاهاتهناك عالقة طردية بين التحصيل ا

  تلخيص نتائج الدراسة 4.4

 أظهرت المعلمة المشاركة في بداية األمر عند اطالعها على فكـرة الصـف النشـط،   

فقد أبدت استعدادها لتنفيـذ   ،أن يؤتي البرنامج ثماره ويكون فعاالً أمالً الترحيب والتقبل للفكرة،

أما بالنسـبة   لما تمتلكه من أفكار وأساليب حديثة مواكبة لمتطلبات العصر الحالي، الفكرة نظراً

على مالحظة المعلمة المشاركة لهم، كانت ردود فعل الطالب  اًالمجموعة التجريبية وبناء بلطال

 ستراتيجيةجيدة، وبعد االستمرار بالتجربة أصبحوا متشوقين لحصة الرياضيات ومتفاعلين مع اال

الكسـور  (وقد ظهر ذلك في أدائهم في المهارات المختلفة المتضمنة للوحدة الثانيـة   .كثربشكل أ

وفي نهاية التجربة أثنت المعلمـة   ، مما أدى إلى زيادة حماسة المعلمة في االستمرار،)العشرية

  .الصف النشط، وتبنيه لها في السنوات القادمة استراتيجية على طريقة التدريس عبر

  الطالب حول الصف النشطدود أفعال ر

ظهرت الحاجة الى تطوير استراتيجيات متنوعه تعتمد على  مع التقدم العلمي التكنلوجي

باستخدام استراتيجية الصف النشط مما أتاحت لهم الفرصه في العمل بشكل ) الطالب(المتعلمين 

القيـام باألنشـطة   والقدرة على التعلم الذاتي من خالل لعـب األدوار، و   أسرع والتنافس بينهم

مما  المتنوعة التي تناسب كافة المستويات دون استثناء وترتبط بالمادة التعليمية، والقيام بالتجريب

إذ أن المتعلم هو المشـارك النشـط فـي     ،وتحسين أدائهم ،أدى الى تعديل الممارسات التعليمية

  .العملية التعليمية
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  النشط المشتركة حول استخدام الصفمالحظات المعلمة 

الحظت المعلمة من خالل استخدام الطالب المتنوع لألنشطة التي تعتمد على استراتيجية 

أن الطالب أكثر تفاعال ونشاطاً وحماساً وابداعاً، وذلك بتقسيم فئات الطالب إلى ، الصف النشط

ممارسـة  ثالث مستويات وفق أدائهم في المهام التعليمية، مما يتيح لجميع الطالب دون استثناء 

كما لفت انتباه المعلمة أن هناك منافسة قويه بين  .االنشطة واستثمارها كال حسب قدرته وطاقته

كل مستوى من المستويات، وأصبح الطالب لديهم القدرة على طرح األسـئلة وإبـداء آرائهـم    

  . واتخاذ القرارات

   



57 

  

  

  

  الفصل الخامس

  والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة 
  

 االول لسؤالالمتعلقة با الفرضية االولى نتائج مناقشة 1.5

 الثاني سؤالالمتعلقة بال الفرضية الثانية نتائج مناقشة 2.5

 ة المتعلقة بالسؤال الثالثالثالث فرضيةنتائج المناقشة  3.5

  واالقتراحات التوصيات 4.5
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  الفصل الخامس

  والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

الصف النشط علـى تحصـيل   استراتيجية  استخدام ثرأهدفت الدراسة إلى الكشف عن 

نابلس واتجاهاتهم نحـو تعلمهـا    الرياضيات في مدينة الصف الخامس األساسي في مادة طالب

  .يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، ووضع التوصيات

   االول لسؤالالمتعلقة با الفرضية االولى نتائج مناقشة 1.5

تحصـيل   بين متوسط درجات) α≥0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المجموعة الضابطة تعـزى إلـى    البط درجات تحصيلومتوسط وعة التجريبية مالمج البط

  ).التقليدية، الصف النشط(طريقة التدريس 

الداللـة   أظهرت النتائج اإلحصائية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  

)0.05≤α ( طالبالمجموعة التجريبية ودرجات تحصيل  طالبدرجات تحصيل بين متوسطات 

 استراتيجية ، وجاء هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفقالمجموعة الضابطة

بينمـا بلـغ المتوسـط    ) 7.81(المتوسط الحسابي للمجموعة الضـابطة   فقد بلغالصف النشط، 

الصـف  استراتيجية  أنوتعزو الباحثه هذه النتيجه الى  ،)11.00(الحسابي للمجموعة التجريبية 

ذلك  تضحعمل على زيادة تحصيل درجات الطالب بشكل أفضل من الطرق التقليدية، ويتالنشط 

  .التي قام بممارستها طالب المجموعة التجريبية األنشطة المتنوعهمن خالل استخدام 

المجموعة التجريبية  البأن ط من خالل حضورها لعدد من الحصص الباحثة قد أكدتو

في  البعلى إثارة انتباه الطالتي عملت مكانات التي وفرتها أنشطة الصف النشط من اإل ادوااستف

يعتمـد   هو أسلوب جديد شط في التدريسالصف الناستراتيجية  أن استخدامإذ ايصال المعلومة، 

من خالل معالجة األخطاء أول بأول ، على التفكير والممارسة والتطبيق والحوار وطرح األسئلة

وهـذه  ، أو أدوات محسوسـة ، أو لعبة تقرب المفاهيم في وحدة الكسور العشـرية ، إما بأنشطة

إذ أن هذه الطريقة  التمركز حول المتعلم،تحت النظرية البنائية القائمة على تصنف  االستراتيجية
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حيث أن هذه االستراتيجية مـن ميزاتهـا    أفضل من الطريقة التقليدية التي تتركز حول المعلم،

 المرونه في االستخدام فهي تعمل على زيادة التفاعل االجتماعي من خـالل العمـل الجمـاعي   

المجموعات التي تم تقسيمها من قبـل  فأدى إلى زيادة روح المنافسة بين ، والمناقشات الجماعية

ألن عملية الـتعلم تقـع    ،المعلمة وزادت قدرة الطالب على االعتماد على نفسه وحل المشكالت

على عاتق الطالب وليس المعلم، فالطالب فيها محور العملية التعليمية، الذي يمكنه من التعبيـر  

وزيـادة دافعيـة    إلى زيادة التحصيل،عن رأيه، والمشاركة االيجابية في المناقشات، مما يؤدي 

حيث أن التركيز على المتعلم يتطلب إدخال ، وبناء المعرفة داخل عقله ،المتعلم نحو عملية التعلم

طرائق تدريسية حديثة محفزة للطالب من خالل استخدام معلمة الرياضيات التغذية الراجعـة و  

تشفوا مفاهيم الرياضيات لتنمية قـدرتهم  األساليب واالجراءات واألنشطة المتنوعة ليختبروا ويك

  .على التفكير االبداعي

تؤكد لنا مجموعة من العوامل  المتعلقة بفرضية الدراسة االولى فهي النتيجة وبالنظر الى

عامـل طريقـة    منها ما يعزى الى للطالبهمية نحو تعزيز عملية التحصيل الدراسي أالتي لها 

ن يفسـح  أن ذلك أن من شإخر وهو عامل الصف النشط فآلى جانبه عامل إتوفر  ذاإالتدريس، ف

مما سيؤدي  ،كثر وهو عامل المنافسةأن يلعب دوره بصورة فعالة ضافي ألإمام عامل أالمجال 

تلك العالقة البنائية القائمة  أهمية ستدل علىنن أ، وعليه يمكن وتفوقهم الطالبزيادة تحصيل  لىإ

ط وبين التحصيل الدراسي من خالل إثارة انتباه الطالب في ايصـال  ما بين عامل الصف النش

زيادة التحصيل، وزيادة دافعية المتعلم نحو : مما سيؤدي إلى مجموعة من النتائج التالية المعلومة

 معلمة الرياضيات إلـى اسـتخدام األسـاليب    أن تلجأل ،ويترتب على هذه النتائج، عملية التعلم

المتنوعة ليختبروا ويكتشفوا مفاهيم الرياضيات لتنمية قدرتهم على التفكير جراءات واألنشطة واإل

 وهذا ما يعزز من أهمية ما يحتويه الصـف النشـط علـى العديـد مـن الميـزات       .االبداعي

 الطـالب  احتفـاظ زيادة نسبة  ،توفر بيئة تعليمية تعلمية جاذبة وآمنة :والخصائص من ضمنها

الصف، وتطوير اتجاهات ايجابية نحو المادة التعليمية، وتنميـة  للمعرفة، وزيادة التفاعل داخل 

كما أنها تـدعم   الطالبوانتباههم، وزيادة تحصيل  الطالبمهارات التفكير العليا، وزيادة اهتمام 

منهمكين في أعمالهم ومشاركين في كل نشاط وال  الطالبإذ يكون ، الثقة بين المعلم والمتعلمين
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فون الكلل أو الملل مما يجعل الطالب يتقبلون آراء بعضهم الـبعض  وال يعر، يشعرون بالوقت

و مساعدة المتعلم على اكتساب مجموعـه مـن المعـارف    ، ويتبادلون االحترام والتعاون بينهم

والمهارات واالتجاهات وتطوير مجموعه من استراتيجيات التعلم التي تمكنه من حل مشـكالته  

وكذلك مساعدته على االنطـالق  . تعلم باستقاللية مدى الحياةالحياتية وتحمل مسؤولية تعلمه، وال

 في التعلم إلى خارج حدود المؤسسة التعليمية التقليدية لالستفادة مـن الحيـاة كمسـرح للـتعلم    

  . )2002،جبران(

وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصل اليه العلماء نحو المفهوم البنائي للصف النشط كونـه  

خذه باالعتبار لدى المعلم حين يؤدي دوره التعليمـي للقيـام   أهم العوامل الذي البد من أيعد من 

 ،)Hung,2015(بتشجيع طالبه وحفزهم على المشاركة بأنشـطة تتصـل بالمـادة المتعلمـة     

)Jensen، Kummer & Godoy, 2015.(  مع عـدد مـن    يضاًأكما إن هذه النتيجة تتوافق

كد على أالذي  )Lorenzen,2006(ورنزن وجهة النظر العلمية ل وجهات النظر العلمية وخاصة

لطالب المشاركة الفاعلة وااليجابية والتي تتم بطريقة ليتيح ن أنه أالتعلّم النشط الذي من ش أهمية

داء التعليمي سلوب األأطريقة ووتعزى مشاركته هذه إلى  .الذي يقوم بتدوين المالحظات جرائيةإ

بين عدد من العوامل  ن لدينا ثمة عملية تفاعليةأالنتيجة داللة علمية على  ذن تعتبر هذهإ ،للمعلم

ـ إنها أبرزها عامل الصف النشط والتحصيل العلمي الرياضي وطالما أالتعليمية من  ن إيجابية ف

   .نحو مادة الرياضيات الطالبعلى اتجاهات  يجاباًإهذه العالقة البنائية والوظيفية سوف تنعكس 

ما قد  ،خذ بهذه النتيجة وما يمكن االستدالل من قرائتها ودراستهان األأي الباحثة أوفي ر

في التجريب وطـرح األسـئلة    الطالبيساهم في حل في تعلّم الرياضيات بشكل فعال بإشغال 

تتوافق مع ما جاء مـن نتـائج الدراسـات     يضاًأوالتأمل واالكتشاف واالبتكار والمناقشة، وهي 

  ).2011( ودراسة الساعدي) 2012(التربوي مثل دراسة عشاالسابقة واألدب 

، )2012(والشبلي ، دراسة عشا)2014(وتتفق دراسة الباحثة مع كل من دراسات أحمد

وجود فروق ذات داللة إحصائية في في ) 2009(ودراسة مداح  ،)2012(أبوعواد وعبد دراسة
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ختلفـت هـذه   تبينما  .تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية الطالبتحصيل 

  ).2012(وعبد الدراسة مع دراسات أخرى في استخدام األدوات مثل دراسة أبو عواد

  الثاني سؤالالمتعلقة بال الفرضية الثانية نتائج مناقشة 2.5

اتجاهات  درجات بين متوسط) α≥0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المجموعة الضابطة تعـزى إلـى طريقـة     البدرجات طمتوسط وعة التجريبية ومالمج البط

  ).التقليدية، الصف النشط(التدريس 

الصف الخامس األساسي  طالبالصف النشط في تحسين اتجاهات أهمية  أظهرت النتائج

بينمـا بلـغ المتوسـط    ) 2.24(فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  و الرياضيات،حن

الرياضيات  على بناء اتجاهات ايجابية نحو تعلمإذ عملت  ،)2.41(الحسابي للمجموعة التجريبية 

وقدرتهم علـى   في بيئة التعلم الطالبتحكم إلى ذلك ويرجع بشكل أفضل من الطريقة التقليدية، 

الطالب مشارك نشـط  ف ،عديدة منها تقمص األدوار، واالستفسار واألسئلة ضبط تعلمهم بطرائق

في العملية التعليمية بالعمل والبحث والتفكير والتشاور والتعاون مع األقـران وتنـاول األدوات   

التي جعلتهم يدركون أن بيئة الصف النشط تختلف كثيرا عن غيرها من بيئات  والوسائل التعليمية

ن بيئة الصف النشط تتيح لهم أذ إ ، مما يميز الصف النشط عن الطريقة التقليدية،التعلم التقليدية

عن طريق تفاعل الطالب مع البيئة المحيطة والمشاركة في  من عالمهم الحقيقي قريباً فعاالً تعلماً

 ةبما تتضمن من ميزات متعـدد األنشطة المدرسية المختلفة، والمبادرة في طرح أفكار متنوعة، 

ما تتيح للمتعلم من فرصة للسير فالطالب مشارك بشكل فعال م و معنويه،أوفير بيئة مادية سواء ت

بمعظم العمل، فهم يستخدمون عقولهم  الطالبففي بيئة الصف النشط يقوم  حسب قدراته الذاتية،

بعيـد عـن    مرح وداعـم  في دراسة األفكار، وحل المشكالت وفي تطبيق ما تعلموه، فهو تعلم

وهو انخراط الطالب على المستوى الشخصي في تعلم فأصبح للطالب دور فعاالً  ،الروتين والملل

، ألنه يساعد على االسـتماع وطـرح األسـئلة    بعيد عن التلقين األشياء الجديدة على نحو جيد

  .)2010،بدوي( ومناقشتها مع اآلخرين
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وتبرز أهمية إجـراء الدراسـة    لتؤكدهمية هذه النتيجة أفمن وجهة نظر الباحثة تكمن 

عن أنها تحكم العديـد مـن    الحالية من افتراض أن االتجاهات محدد مهم لسلوك األفراد، فضالً

الـخ مـن قضـايا    ... أشكال التفاعل نحو أشياء وموضوعات أخرى لها دالالت بالنسبة لهـم 

  .وواقعياً نظرياً وموضوعات نالت اهتماماً

وعليه يمكن أن نستدل على تلك العالقة التفاعلية ما بين مفهوم الصف النشط وبين تلك 

 )المعلومات(، وذلك على ثالثة مستويات المستوى المعرفي الطالبالمكونات الرئيسية التجاهات 

االستجابة والتي يقصد بها فـي هـذه   (وأخيرا المستوى السلوكي  )القبول(والمستوى الوجداني 

  ).Brad, 1995( )التحصيل العلمي الدراسة

فعالية الصف النشط في تحسين اتجاهـات  وعليه فإن نتاج الفرضية الثانية جاءت لتؤكد 

 الرياضيات، إذ انها تفاعلت مع تلك المكونات األساسـية طالبات الصف الخامس األساسي نحو 

الرياضـيات بشـكل    لمفهوم االتجاه مما أدت إلى تنشيطها وتغييرها على نحو ايجابي نحو تعلم

فطالما ألننا نعتبـر  من الناحية الواقعية أفضل من الطريقة التقليدية، هذا من الناحية العلمية، أما 

أن المتعلم هو المحور الرئيس الذي تدور حوله عملية التعلم، مما أدى الى شعوره بالمتعة أثناء 

من  وعدم الشعور بالخوف والخجل وزيادة ثقة الطالب بقدراته على فهم الرياضيات عملية التعلم

ألنهم مارسو الرياضـيات بطريقـة    ثم تكوين اتجاهات ايجابية لدى طالب المجموعة التجريبية

نحو تعلم الرياضيات بدرجة تفوق ما تكـون لـدى    مختلفة تتفق مع دوافعهم ورغباتهم وميولهم

تـوفر تلـك    و يهـا وبالتالي زيادة التحصـيل ف  طالب المجموعة الضابطة من تلك االتجاهات

  .االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو تعلم الرياضيات

ودراسـة عشـا    ،)2011(السـاعدي  دراسةالباحثه مع دراسات كل من  دراسة وتتفق

في وجود فروق ذات داللـة   )2012(ودراسة أبو ريا) 2009(، ودراسة مداح )2009( والشلبي

أحصائية بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات تعزى لطريقة التدريس، ولصالح 

  .المجموعة التجريبية
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 واختلفت هذه الدراسة مع دراسات أخرى في استخدام األدوات مثل دراسة أبـو عـواد  

 Codeودراسة )(Menon et al.,2015 واختلفت في عينة الدراسة كدراسةو  )2012( وعبد

et al.,2014)(، ودراسة شبول)2013.(  

  ة المتعلقة بالسؤال الثالثالثالث فرضيةنتائج المناقشة  3.5

بـين تحصـيل   ) α≥0.05(ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

طـالب  الطالب في الرياضيات وفق إستراتيجية الصف النشط واتجاهاتهم نحو تعلمهـا لـدى   

  .الصف الخامس األساسي

 واتجاهاتهم نحـو تعلـم الرياضـيات    البعالقة بين تحصيل الطوجود  أظهرت النتائج

تنمية مل على تع ،موبيئته الباضيات وحياة الطيوجود عالقة وثيقة بين مادة الرويرجع ذلك إلى 

، فاستخدام اسـتراتيجية الصـف   زيادة التحصيل فيهامادة الرياضيات واتجاه ايجابي نحو تعلم 

النشط أثرت بشكل ايجابي في تنمية اتجاهات الطالب نحو تعلم مادة الرياضيات، مـن خـالل   

زاد دافعية األساليب المتنوعه الحديثة في عملية التدريس التي تراعي كافة مستويات الطالب مما 

فطبيعة المادة وصـفات  ، الطالب على اهتمامهم بدراسة الرياضيات مما زاد تحصيلهم الدراسي

وخصائص المعلم واالستراتيجيات المحفزه لها دور كبير في تنمية اتجاهـات الطـالب نحـو    

  .الرياضيات بشكل ايجابي في كافة المراحل التعليمية

، ما توصـلت إليـه   والتحصيل اه نحو الرياضياتاالتج العالقة ما بينومما يؤكد أهمية 

بين االتجاه نحو الرياضيات والتحصـيل   ايجابية العديد من الدراسات من وجود عالقة ارتباطية

  .فيها، وأن الطالب ذوي االتجاهات السالبة نحو الرياضيات ينخفض تحصيلهم الدراسي فيها

بحـث  " هداف دراستها وهـو أمن  ن الهدف الثالثأيتبين للباحثة من خالل هذه النتيجة 

وفق استخدام إستراتيجية الصف النشـط واتجاهـاتهم نحـو تعلّـم      البالعالقة بين تحصيل الط

يكفي نحو تغيير اتجاهـات   داء التعليمي للمعلم وحده الن األأقد تحقق، وهذا معناه  "الرياضيات

ن يقوم بدوره في نطاق توفر البيئة التعليمية النشطة التي أبد للمعلم  نحو الرياضيات، فال البالط
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تتيح للطالب المشاركة الفعالة نحو العملية التعليمية بوجه عام وفي تدريس الرياضيات على وجه 

   .الخصوص

تهـا  ءخـالل قرا  ومـن  لقد استطاعت الباحثة من خالل نتائج دراستها العلمية الحاليـة 

نه أ :لى النتيجة التاليةإ ،والدراسات السابقة التي تم استعراضها سابقاًلنظريات العلمية لودراستها 

  : هداف التعليمية الهامة وهياأل تتحقق بعض منس في حال توفر عامل الصف النشط

بصورة فردية وجماعية على المشاركة في عملية بناء نماذجهم العقلية الخاصة  تشجيع الطلبة- 1

  .تنمية مهارات التفكير العليامن المعلومات التي اكتسبوها و

 سـلوكياً  للبحث عن المعلومه بنفسه وجعل التعاون لديـه نمطـاً   ايجاد دافعية لدى الطالب -2

  .لالشتراك مع زمالئه في العمل الجماعي والمشاركة في تقييم ذاته

  .الذي يجري بناءه ن يختبر باستمرار صالحية النموذجتاحة الفرص للطالب ألإالعمل على -3

ذلـك   ن توجد لدى الطالب،أنه أمن ش ،هداف من وجود الصف النشطإن تحقيق هذه األ

ن تزداد لديه الدافعية للتعلم، وبالتالي سـيتوفر لديـه   أو ،االتجاه االيجابي نحو مادة الرياضيات

ذا إمكانيات وقدرات عقلية، فإ يبذل ما يستطيع من جد واجتهاد في ضوء ما يملك من الحافز لكي

 فـي مـادة   على مسـتواه التحصـيلي   ينعكس ايجاباً لسوف هداف المنشودة،تحققت هذه األما 

يحتذى به في باقي المواد الدراسـية   ، ونموذجاًايجابياً وسيصبح هذا النجاح حافزاً ،الرياضيات

   .خرىاأل

هو تنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة التعليمية، ليصبح هدفها  إن تدريس أي مادة دراسية

لهـا تـأثير علـى     االيجابية فاالتجاهات، على بذل الجهد في تعلمها راًقاد ،متحمساً لها لمتعلما

حيث أن اتباع استراتيجية الصـف النشـط تعمـل علـى مواجهـة      ، للطلبة تحصيل الدراسيال

مما يـؤدي إلـى   ، دافعيته نحوها وزيادة ،الصعوبات وحل المشكالت وتحفيز الطالب وتعزيزه

التعلم وزيادة القدرة على المثابرة والنجاح والشعور بالثقة ويؤدي إلى زيادة تفاعل االستمتاع في 

  ).2012،بدير(إيجابي بين المعلم والطلبة 
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بيئة التعلم هي جزء من عملية التعلم النشط والتي يكون فيها الطالب يجـب أن  كما أن 

علم قـادر علـى اسـتخدام    فكلما كان الم ،الذي يجري بناءه يختبر باستمرار صالحية النموذج

 كلما زاد حب الطالب لمادة الرياضيات ،وإثارة دافعيتهم ،المستمر والتعزيز ،ةاألساليب المتنوع

 .بذل الجهد الكبير في التحصيل إذ أن كل طالب يتعلم حسب قدرته في

ثيره ومجراه نحو مجـال اسـتيعاب   أداء التعليمي للمعلم، تسلوب األأخذ طريقة وألكي ت

هذه العالقـات   ،هو عامل الصف النشطوالطالب للرياضيات البد من توفر ذلك الوسط التعليمي 

  .نحو تعلم الرياضيات البن تعزز ايجابية اتجاه الطأنها أثيرية المتبادلة من شأالت

لتـي تراعـي   وهذا ال يقلل من أهمية األساليب المتنوعة الحديثة في عملية التـدريس ا 

مستويات كافة الطلبة والتي من شأنها أيضاً أن تعزز من اتجاهات الطالب بشكل ايجابي وأيضاً 

  .تحصليهم في الرياضياتزيادة  إلى زيادة تلك الدافعية االيجابية نحو

لـى  إالنظم التعليمية الخاصة بهـا  هتمامها من خالل إالتربية والتعليم  بدت وزارةأذا إف

توفر الشروط والمتطلبات للصف النشط تكون قد ساهمت في وجود بنية تحتية قوية  العمل على

العديد من المشاكل والصـعوبات التـي    تللعملية التعليمية الناجحة بوجه عام، وتكون قد عالج

وفق تعترضها ومنها تقوية االتجاهات االيجابية نحو عملية التدريس ومن بينها تعلم الرياضيات 

ما من معالجة تلك الفروق الفردية فـي   لى حدإلى جانب ذلك يمكن إ، لصف النشطاستراتيجية ا

ـ     الدارسـين،   البالتحصيل العلمي ما بين مختلف المستويات العقلية ومهارتهـا مـا بـين الط

ن يتوافر أالبد من  نهحيث أ، التي توصلت لها الباحثة من دراستها العلمية االسنتاجات البحثيةو

نحو تحقيقها  ن تتوفر خطة علميةأو ،يمي في فلسطين استراتيجية للصف النشطلدى الجهاز التعل

وزارة التربية والتعليم (رض الواقعأعلى  "الصف النشط"وتكون واضحة الخطوات نحو تطبيقها 

  ).2014،العالي الفلسطينية
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  التوصيات واالقتراحات 4.5

  :في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي

مـن  ، معلمي الرياضيات بأهمية الصف النشـط  خاصة تدريب وتوعية المعلمينضرورة  - 

دورات تدريبية على استخدام أساليب تدريس حديثة، وإعداد الطالب المعلمين من  عقد خالل

والوعي بطرائق التـدريس الحديثـة    خالل برامج منظمة وتنمية مهارات التدريس عندهم،

ي، والمناقشـة الجماعيـة، ومجموعـات المناقشـة     العصف الذهني، والتعلم التعاون: مثل

  .وحثهم على اإلبداع والتطوير الصغيرة، والتعلم الذاتي، واالكتشاف الموجه،

 ألن هـذه األسـاليب  ،عامـة مبتكرة في تدريس الرياضيات بصـفة   متنوعهإدخال أساليب  - 

البحث ه من تمكن تحثه على المشاركة والتعاون مع زمالئه واالعتماد على ذاته و المتنوعة

  .واإلطالع

ايجابي  التي تؤثر بشكل المستلزمات والتقنيات الالزمة في المدارسإعداد  توفير األدوات و - 

  .تجعل المتعلم مستقبالً إيجابياً للمعرفة ، وفي تنمية مهارات الطالب

 إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول استخدام الصف النشط على مراحـل تعليميـة   - 

 ..لفةمختومواضيع 

 تصميم مناهج الرياضيات في المراحل المختلفة وفق استراتيجيات الصف النـشط ووفـق - 

 .األساليب والطرائق الحديثة

 .ضرورة إعادة تنظيم البيئة التعليمية بجو يتسم باالثارة والتشويق،خاصة دروس الرياضيات - 
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 .جامعة االمارات ،كلية التربية ،التعلم الشط-اساليب التعلم الحيثة ).2000( عبد اللطيف،حيدر

مقدمة ورقة عمل  ،البنائية في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات. )2003( وديعمكسيموس ،داوود

مركـز تطـوير    ،الى المؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم

 .ابريل )6-5( جامعة عين شمس :القاهرة ،تدريس العلوم

، دار المفهوم واالستراتيجيات وتقـويم نـواتج الـتعلم    :التعلم النشط .)2012(رفاعي، عقيل 

 .الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر

أثر التعلم النشط فـي تنميـة التفكيـر االبتكـاري     . )2010( ، فاطمة خلف اهللا عميرالزايدي

والتحصيل الدراسي بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية 

مكة  جامعة ام القرى، -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بمدينة مكة المكرمة،

 .المكرمة

أدوات  :سجالت االراء وخرائط المفاهيم ).2001( عادل سعيد ،البنا ،عبد الحميدكمال  ،زيتون

المركز القومي لالمتحانات والتقـويم   ،بديلة في التقويم الحقيقي في منظور الفكر البنائي

 .ديسمبر 24-22 ،رؤية مستقبلية :التربوي

لبة الصـف الثالـث   تعرف اثر استخدام التعلم النشط في تحصيل ط). 2011( الساعدي، عمار

 . 460-445، )32(15 ،مجلة البحوث التربوية والنفسية .المتوسط في مادة الرياضيات

. )2006( هدى ابـو عرقـوب   ،جميلة اشتية ،مجدي زامل ،فوزي عقيل ،جودت احمد ،سعادة

 .دار الشروق :االردن ،التعلم النشط بين النظرية والتطبيق
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، عمـان،  1دار الشـروق، ط . بين النظرية والتطبيـق التعلم النشط ). 2011(سعادة، جودت 

 .األردن

 اإلعدادية المرحلة لطلبة اإلحصاء تدريس في النشط التعلم فعالية ).2004( رمضان سليمان،

 المصرية لتربويات للجمعية المؤتمرالرابع ،لديهم اإلحصائي الحس تحصيلهم وتنميةى عل

 . التربية كلية، بنها جامعة ،)المعرفةمجتمع  في العام التعليم رياضيات( الرياضيات

واقع تطبيق التعلم النشط في مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر ). 2013(شبول، رحاب 

 .كلية التربية. جامعة دمشق .المعلمين

أثر استخدام التعلم البنائي في تدريس المسائل الهندسية متعـددة  ). 2003(احمد السيد ،شحاته

رسالة ماجستير  ،االعدادية على تنمة التفكير االبتكاري وبقاء أثر التعلمالحلول بالمرحلة 

 .جامعة اسيوط ،قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية، غير منشورة

اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو الرياضـيات وعالقتهـا   ) 2009(إبراهيم  الشرع،

-125، 3،العدد 16المجلد  ،المنارة .ومستواهم الدراسي وجنسهم، بمستوى تحصيلهم،

164. 

أثر إستخدام إستراتيجيات التعلم النشط على اكتساب ). 2007(الشوبكشي، محمود والسيد، هبة 

المفاهيم العلمية في مادة العلوم وتنمية اإلتجاهات التعاونيـة لـدى تالميـذ المرحلـة     

 .الزقازيق، مصر. كلية التربية. جامعة الزقازيق. مناهج وطرق تدريس العلوم. اإلعدادية

أثر استخدام انموذج التعلم البنائي في تدريس التأثير الحـراري  . )2002( احمد عباده ،عباده

والكيميائي للتيار الكهربائي على التحصيل وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى تالميـذ  

 .يناير ،1العدد ،19المجلد  ،جامعة اسيوط ،مجلة كلية التربية ،الصف االول الصناعي

أثر استخدام التعلم البنائي في تدريس الرياضيات على . )2006( عبد القادر محمد ،عبد القادر

 .مجلة تربويات الرياضيات ،تحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية

 .مارس،9المجلد  ،جامعة بنها ،كلية التربية،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات
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 التعلم النشـط المعدلة القائمة على  DEA PO فاعلية استراتيجية. )2013( منى ،عبد الهادي

) الجزء الثالـث (العدد الرابــع عشـر  مجلة البحث العلمي في التربية، ،...في تنمية

 .كلية البنات

إستراتيجيات الـتعلم  أثر  )2009( الهام فريال والشلبي، انتصار وأبو عواد، إيمان وعشا، عبد،

النشط في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة كلية العلوم التربويـة واتجاهـاتهم نحـو    

 .202-163):2(13إربد للبحوث والدراسات، .الرياضيات

أثر استراتيجيات التعلم  ).2012( ايمان ،الهام وعبد ،فريال والشلبي ،عواد وابو انتصار ،عشا

 ذاتية والتحصيل االكاديمي لدى طلبة كلية العلـوم التربويـة  النشط في تنمية الفاعلية ال

 .1عدد ،28 مجلد ،مجلة جامعة دمشق ،التابعة لوكالة الغوث الدولية

 تنمية في التعلم النشط استراتيجيات أثر). 2012( عواد، فريال وعبد، إيمان عشا، انتصار وأبو

 الغوث التربوية التابعة لوكالة العلوم كلية طلبة لدى األكاديمي الذاتية والتحصيل الفاعلية

 .556-554، )1( ،دمشق جامعة مجلة .الدولية

برنامج قائم على التعلم النشط لتنمية الثقافة الرياضياتية والميل نحو  ).2013( ميرفت على،

 ،)1( 16 ،مجلة تربويات الرياضـيات .الرياضيات لدى الطالب المعلمين بالشعب األدبية

104-140. 

 .دار األمل، األردن: ، إربدالقياس والتقويم في العملية التدريسية). 2005(عودة، أحمد 

مركز االعـالم   :رام اهللا ،2ط ،تجارب تربوية عالمية في التعلم النشط. )2000( سالم ،عويس

 .معهد تدريب المتدربين :رام اهللا - فلسطين ،والنسيق التربوي

أثر التفاعل بين استراتيجية بنائية مقترحة ومستوى التصـور   ).2000( محمد راضي ،قنديل

على التتفكير الهندسي وتحصيل الهندسة لدى تالميـذ الصـف األول   البصري المكاني 

 .يوليو ،المجلد الثالث، مجلة تربويات الرياضيات ،االعدادي
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أحمد  ،وعيادعلية  ،محمد وأحمد ،صالح الدين وفرماوي ،ماجده وخضر ،كوثر والسيد ،كوجك

مكتب اليونسكو االقليمي للتربية فـي   ،تنويع التدريس في الفصل. )2008( بشرى ،وفايد

 لبنان، بيروت ،الدول العربية

برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات الـتعلم النشـط    ).2013( منى مصطفى ،محمد

الناقدلمعلمي العلوم حديثي وفاعليته على التحصيل واالداء لتلك االستراتيجيات والتفكير 

 .مصر ،مجلة التربية العلمية ،التخرج

أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل بعض المفاهيم الهندسية واالتجاه . )2009(سامية  مداح،

مجلـة   .نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكـة المكرمـة  

 .92-19 العدد األول، المجلد األول، دراسات في المناهج و اإلشراف التربوي،

العالقة بين االتجاهات نحو الرياضيات والتحصيل الدراسي فيها لـدى  ). 1999(ناصر، حسام 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجـاح  . طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم

 .الوطنية، نابلس، فلسطين

 ،ترجمة مدارس الظهران االهلية ،لم الصفياستراتيجيات لتنشيط التع. )2008( ميرل ،هارمن

 .الدمام ،دار الكتاب التربوي

 ).2014( وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

  المراجع األجنبية
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  الدراسة ألدوات التحكيم لجنة أسماء ):1( ملحق

  الدرجة العلمية  مكان العمل  االسم  الرقم
مذكرة 
  التحضير

االختبار 
  البعدي

  االستبانه

  جامعة االستقالل  محمد دبوس .د  1
 دكتوراة في

  القياس والتقويم
  x x 

  رائد شماسنه .د  2
كلية العلوم 

  التربوية
تعليم دكتوراة في 

  رياضياتال
x x x 

  محمود سعادة .أ  3
مشرف تربوي في 

  مكتب التربيه
 x x x  بكالوريوس

  مازن الدبس .أ  4
في  مشرف تربوي

  مكتب التربية
ماجستير ادارة 

  تربوية
x x   

  رائدة حمادة .أ  5
في  مشرفة تربوية

  مكتب التربية
   x x  بكالوريوس

 x x    بكالوريوس  أستاذ  ناجح سمارة .أ  6

  x x  بكالوريوس  معلمة  شذى طنينه .أ  7
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  العشرية الكسور لوحدة تحضير مذكرة: )2( ملحق

  تمهيد ومراجعة :األول الدرس      الرياضيات. المبحث

  2:عدد الحصص     الخامس األساسي .الصف

  /   إلى   /    الفترة الزمنية

  :األهداف

  .الممثلتين ألجزاء مظلله) العادية والعشرية(أن يكتب الكسر بصورتيه  -1

  .أن يمثل العدد العشري في لوحة المنازل -2

  .أن يكتب أعداد عشرية باألرقام -3

  :التعليميةالوسائل 

  .a3،كرتون LCDلوحة المنازل،جهاز ،مسطرة،الطباشير الملونة،السبورة،الكتاب المدرسي

 

   )دقائق 10(الزمن          المقدمة

 تذكير الطالبات بكتابة الكسور وأن البسط هو األجزاء الملونة والمقام هو العدد الكلي  -1

 1عليها مربعات ملونـة تمـرين   يحتوي على بطاقات (صندوق المفاجآت : النشاط الكاشف -2

 والمطلوب من الطالبات كتابة األعداد بصورة كسر عادي فقط  50ص

 التقويم

 المالحظة .أتجول بين الطالبات وأتابع حلول الطالبات وتصحيح األخطاء

  )دقيقة 25(         : العرض

  )1(نشاط 

هناك طريقة أخرى لكتابة الكسـور مـن تـذكر هـذه      )العصف الذهني(أوجه سؤال للطالبات 

   ؟الطريقة

  الجواب بطريقة الكسور العشرية 
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   )وجود الفاصلة العشرية( ما الذي يميز الكسر العادي عن الكسر العشري*** 

تذكير الطالبات بأننا حتى نستطيع تحويل الكسر العادي إلى الكسر العشري يجب أن يكون * **

  لعدد عشرة مع تطبيق أمثلة على السبورةالمقام من مضاعفات ا

أطلب من الطالبات العودة إلى البطاقات التي معهن والتعبير عن الكسور العادية بكسـور  *** 

  عشرية 

  التقويم

  ال  نعم  الهدف

      تحول الكسر العادي إلى عشري

  )2(نشاط 

  :أوزع سؤال يحتوي ثالث مستويات

   51السؤال الثاني ص :المستوى الجيد

  أشكال مظلله والتعبير عنها بكسور عشرية مباشرة  :المستوى المرضي

  أشكال مظلله والتعبير عنها بكسور عادية أوال ثم بكسور عشرية  :مرضيالالمستوى غير 

  التقويم

  ال  نعم  الهدف

      التعبير عن الشكل المظلل بكسر عادي

  دقائق  10        الخاتمة

  ورقة عمل تقويمية
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  :الثانيةالحصة 

  :المقدمة

  تذكير الطالبات بالمادة السابقة

  )دقائق 10(       : النشاط الكاشف

   لى كسور عشريةإتوزيع بطاقات مكتوب عليها كسور عادية والمطلوب من الطالبات تحويلها 

  تذكير الطالبات بقراءة األعداد بالطريقة الصحيحة مع التكرار

  التقويم

  ال  نعم  الهدف

  العشرية قراءة األعداد

  تكتب األعداد العشرية
    

  )دقيقة 20(          العرض

تحليل العدد على لوحة المنازل وبيان آلية التحليل ومسميات الخانات مع التركيـز علـى أن   : 

  التحليل يبدأ من الفاصلة باتجاه اليمين ومن الفاصلة باتجاه اليسار 

يتم توزيع البطاقات مكتوب عليها كسور والمطلوب من الطالبـات تحليـل    )مسابقة( من خالل 

  الكسر على لوحة المنازل 

  آلية المسابقة

وكل لـون يحمـل    )ازرق/ اصفر / أخضر / احمر (توزيع بطاقات ملونة على الطالبات مثال 

  :كسر ضمن مستوى محدد مثال

   20.04 تميزللم األصفر  25.43 األخضر للمتوسط   2.35: األحمر للضعيف

  المطلوب من الطالبات التحليل حسب المستوى 

   )التعلم باللعب(مستويات أعرض لوحة المنازل لثالث مجموعات أو أرسم ثالث لوحات للثالث 

 عندما أختار طالبة من كل لون يكون الكسر الذي تحمله على بطاقتها يناسب مستواها والمطلوب

  تحليل العدد على لوحة المنازل أمام الطالبات حتى يتم تكرار التحليل وبالتالي تثبيت المهارة 
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إلى المستوى األعلى وإذا أتقن المستوى المرض تسـمح لـه   (إذا أتقنت الطالبات المهارة ننتقل 

  ) حسب المتوفر في الغرفة الصفية(....المعلمة الذهاب إلى األلعاب أو القصص

  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  ـهـدفال

        يقرأ الطالب األعداد

        يحلل الكسر على لوحة المنازل

  )2(نشاط 

  إستراتيجية حل المشكلة  :طرح مشكلة

أعرض بطاقة أمام الطالبات مكتوب عليها كسر بالكلمات وأطلب من كل طالبة قـراءة العـدد   

  بصورة صامته 

ثم بعد فترة أطلب من إحدى الطالبات المتميزات قراءة العدد بصورة جهرية مع وضع المؤشـر  

على كل كلمة أكرر القراءة أطلب من كل طالبة كتابة العدد الذي قرأته علـى ورقـة صـغيرة    

  أمامها 

  تقوم المعلمة بشرح الطريقة الصحيحة للكتابة بصورة بطيئة 

  لذي قاموا بكتابته مع العدد الذي قامت المعلمة بكتابته أطلب من الطالبات مقارنة العدد ا

  أكرر العملية 

  التقويم

  التجول بين الطالبات ومتابعتهن أثناء الحل والتركيز على الطالبات الضعيفات 

ضرورة التركيز نضع الفاصلة أوال ثم نقرأ الرقم ونتوقف عند كلمة صحيح ونكتب على يمـين  

  ثم نكتب القيم العشرية كل في خانته  صحيح تكون القيمة صفرالفاصلة وإذا لم توجد كلمة 

  )2(نشاط 

  علبة فيها بطاقات عليها كسور بالكلمات على وجه وعدد على الوجه اآلخر  :لعبة أحاجي وألغاز

  أو حسب عدد الطالبات  10-1أوزع األرقام على الطالبات من 
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  :تكون المعلمة قد وضعت الكسور حسب مستويات الطالبات

  إذا كانت متميزة تكون مسألتها مائتان وأربعة وثالثون صحيح و خمسة من مئة ) 1(طالبة  :مثال

  صحيح و خمسة من مئه إذا كانت متوسطة تكون مسألتها ثالثة عشر) 2(طالبة  

  إذا كانت ضعيفة تكون سبعة صحيح و خمسة من عشرة ) 3(طالبة  

وتحـل  ) 1(تقوم الطالبة التي تحمل رقـم  ) 1( المعلمة تخرج البطاقة من الصندوق وتقرأ الرقم

أن الطالبات أتقن المهارة تستطيع أن تسـتخدم هـذا   ؟المسألة على السبورة وإذا شعرت المعلمة

  النشاط كنشاط ختامي

يفضل أن يكون لكل (حيث كل طالبة تأخذ رقمها وتكتب الحل على البطاقة أو اللوح الخاص بها 

بها ونتتبع نفس األسلوب مع الدروس التالية مع اخـتالف   طالبة لوح وايت بورد صغير خاص

  .األنشطة أو التمارين وتغيير صعوبة الرقم حسب مستوى الطالبة

  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        يقرأ الطالب الكسر

        تكتب الكسر العشري باألرقام

  دقائق  10           الخاتمة

  ورقة عمل تقويمية
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  .األجزاء من األلف: الدرس الثاني           الرياضيات. المبحث

  2:عدد الحصص          الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /     الفترة الزمنية

  :الحصة األولى

  األهداف

  .أن يتعرف منزلة األجزاء من األلف

  .أن يقرأ أعداد عشرية

  .أن يكتب أعداد عشرية

  .أن يكتب أعداد عشريه بالصورة المختصرة

  .العدد العشري بالصورة الموسعة أن يكتب

  األدوات الالزمة

بطاقـات  / لوحة المنازل/ كاسات بالستيك /خرز/مطاط / لوحة جيوب/ معداد /  LCDجهاز 

  .،االله الحاسبة)(A3كرتون / مكتوب عليها تمارين 

  : اإلجراءات

  ) دقائق 10(                   المقدمة

حيث يتم توزيع بطاقـات مكتـوب   " :بلوحة المنازل من خالل لعبة اقلب تذكير الطالب

بـأي   منازل وتحت كل منزله خط المطلوب أن يعرف الطالب 4 عليها تمارين أعداد مكونه من

منزله يقع الرقم الذي تحته خط وتمثيلها ع لوحة المنازل وعلى الظهر مكتوب عليهـا اإلجابـة   

  وتكون البطاقات مقلوبة بحيث يكون التمرين غير معروف

  صاصات مكتوب عليها أرقام وموضوعة في صندوق للقرعةيضع المعلم ق

  يستخرج المعلم قصاصة ويختار رقم والطالب حامل الرقم يقرأ التمرين ويجيب عليه

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة 
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  )دقيقة 25(                  :العرض

  :يتم باستخدام العصف الذهني حيث

يوضح فيه كيفيـة كتابـة الكسـر     مثالوهي  LCDيتم عرض المسألة على جهاز العرض  *

  .العشري بالصورة الموسعة وكيفية قراءتها من خالل استخدام لوحة المنازل

مناقشة المسألة وتحليلها مع الطالب واإلشارة إلى أن لوحة المنازل تقسم إلى قسـمين القسـم    *

  .العشري والقسم الصحيح والفاصلة العشرية تفصل بين القسمين

 والمطلوب من الطالب حل المسـألة بالطريقـة   مكتوب عليها المسائل) (A3 توزيع بطاقات *

  12.428   3.251   645.0  الصحيحة بكتابة الكسر العشري بالصورة الموسعة

  .ثم يتم مناقشة خطوات كتابة العدد العشري المكتوب بصورته الموسعة

  حل المسألة بصورة ذهنية:المستوى الجيد -

% 85لمسألة باستخدام الرسم أو عينات البيئة ولكن الحل يكون بنسبة حل ا: المستوى المرضي-
  من الطالبات

يجلس المعلم معهم ويعيد تحليل المسألة وباستخدام المحسـوس يـتم   : المستوى الغير مرضي -
  التوصل إلى حل المسألة 

  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف
        تحل المسائل

  الخاتمة

  .ومسائل كالميةأسئلة إثرائية 

  :الثانية الحصة

  األهداف

  .أن يحول الكسور العادية إلى كسور عشرية

  .أن يحول الكسور العشرية إلى كسور عادية

  .أن يستخدم االله الحاسبة في التحويل
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  .أغن يتعرف تكافؤ الكسور العشرية

  األدوات الالزمة

بطاقـات  / لوحة المنازل/ كاسات بالستيك /خرز/مطاط / لوحة جيوب/ معداد /  LCDجهاز 

  .،االله الحاسبة)(A3كرتون / مكتوب عليها تمارين 

  اإلجراءات

  )دقائق 10(                   المقدمة

مكتوب عليها أعداد عشـرية بالصـورة    عمل بطاقات وذلك من خالل يتم استخدام نشاط كاشف

والمطلوب البحث عن صورتها المختصرة من خالل المخـاريط   الموسعة ووضعها في صندوق

 اإلجابة الصحيحة، وحمل الكره وتوجيهها نحو ويقوم الطالب بأخذ البطاقة،الملصق عليها اإلجابة

  .وبعدها يتم توزيع الطالب في مجموعات متجانسة

  )دقيقة 25(                   :العرض

،  0.10،  0.1 والتي كتبت على الصورة العشـرية  يقوم المعلم بمناقشة مفهوم الكسور المتكافئة
وبعد ذلك يتم توضيح كيف نحول الكسر العشري إلى . وكيفية كتابتها بالصورة العشرية 0.100

بالتركيز على انه يجب أن نضع األجزاء العشرية بسطا ونضع في المقـام واحـدا    كسر عادي
صحيح يبقى كما هو ثم نجعلـه فـي   وعلى يمينه أصفارا بعدد المنازل العشرية وان وجد عدد 

ومن  وحل األسئلة بشكل فردي نطلب من التالميذ فتح الكتاب المدرسي أبسط صورة، وبعد ذلك
  .بعدها يتم حلها من قبل الطالب بشكل سليم مع متابعه من المعلم

  التقويم

  ال  نعم  الهدف
      يكتب صورة عشرية

  :الخاتمة

اكتب عددين عشريين يكافئ كـل منهمـا   : السؤال السابعواجب بيتي  55التمرين السابع ص 

  :العدد العشري المعطى فيما يأتي

0.5=..............=.............  

8.900.............=...........=  
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  األجزاء من عشرة آالف: الدرس الثالث         الرياضيات. المبحث

  1:عدد الحصص         الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /       الفترة الزمنية

  :األهداف

  .أن يتعرف منزلة األجزاء من ألف

  .أن يقرأ أعدادا عشرية

  .أن يكتب أعدادا عشريه بالصورة المختصرة

  .أن يكتب العدد العشري بالصورة الموسعة

  )دقائق 10(                   :المقدمة

علـى  من خالل نشاط كاشف يتم التعرف على مدى تمكن الطلبة من معرفة المنازل الموجودة 

لوحة المنازل وذلك من خالل لعبة وهي عن طريق منافسه بين طالبتان حيث تعـرض علـيهم   

فمن يقـرأ  . عشرية وكسور عشرية،والمطلوب قراءتها بشكل سليم بطاقات مكتوب عليهم أعداد

  .أسرع يتقدم خطوه لألمام

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة

  )دقيقة 25(                  :العرض

يتم عرض لوحة المنازل على الطالب ولفت انتباههم بأن هناك منزله جديدة تقع علـى  بعد ذلك 

ثم  ،إيضاح لهم كيف تقرأ وتكتب ،يمين منزلة األجزاء من األلف اسمها األجزاء من عشرة آالف

، وتوضيح كيف نجد قيمـة  ..الصورة المختصرة ..يتم توضيح كيفية كتابتها بالصورة الموسعة

خط، ثم يتم توزيع بطاقات ع المجموعات ويتم وضع تمارين ع البطاقة على أن  الرقم الذي تحته

يتم حل كل تمرين في المجموعة بطريقه سليمة ثم يتم التأكد من صحة الحل بإخراج الطالب ع 

  .السبورة وتوضيح كيفية الحل إلى أن يتم إتقان المهارة
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  التقويم

  ال  نعم  الهدف

  قراءة األعداد العشرية

  األعداد العشريةكتب 
    

   )دقائق 10(                   :الخاتمة

والمطلـوب اإلجابـة    البريد وتوزيع بطاقات عليهم كل بطاقة مكتوب تمرين عليها لعبة ساعي

  .بشكل صحيح
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  مقارنة األعداد العشرية .:الدرس الرابع         الرياضيات. المبحث

  2:عدد الحصص           الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /     الفترة الزمنية

  :النتاجات التعليمية

  أن يقارن الطالب األعداد العشرية 

  األهداف

  ان يقارن الطالب عددين عشريين. 1

  أو تنازليا،أن يرتب الطالب األعداد العشرية تصاعديا .2

  تنازليا .أن يحل مسائل كالمية على مقارنة األعداد العشرية. 3

  أن يحل مسائل متنوعة على مقارنة األعداد العشرية .4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قراءة وكتابة األعداد العشرية والقيم المنزلية .الخبرات السابقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،اللـوح  ،مكعبـات دينـز   ،آل سيدي لوحة المنازل العشرية، جهاز.بطاقات.الوسائل والمصادر

  المسجل  ،كتاب، أوراق عمل ،كرتونية) شيكات مكتوبة(نماذج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلجراءات والخطوات التنفيذية

  دقائق 5 النشاط الكاشف

  عن طريق لعبة ساعي البريد حيث يدخل طالب من الباب يرتدي مالبس ساعي 

  البريد يحمل الرسائل للطالب والرسالة عبارة عن بطاقة كتب عليها أعداد عشرية 

بعد توزيع البطاقات الرسائل نطلب من الطالب  )هنا التعلم التكاملي أي إدخال بطاقات تكاملية(

الخروج بالرسائل لقراءتها أمام الطلبةونكلف كل فرد في المجموعة بتدوين العدد الذي اسـتمع  

  )التعلم بالعب(ميلة إليه من ز
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  من خالل قوائم الشطب  :التقويم

  ال  نعم  الهدف

  قراءة األعداد العشرية

  كتب األعداد العشرية
    

   )يقةدق 25(                   العرض

  يتضمن أنشطة كتابية على السبورة لمقارنة األعداد العشرية بخطوات ومشاركة الطالب 

  )1(نشاط 

 ان راتب مهنـد الشـهري  " وتوضيح طريقة المقارنة الصحيحةمناقشة المثال األول من الكتاب 

  دينار أيهما أكبر؟ 146.263 وراتب احمد ،دينار 200.645

ن حـول  يونعرض فيلما مستخدما الحاسوب وشاشة العرض والفيلم عبارة عن حوار بين شخص

ادالعشرية مالحظة الفيلم عبارة عن صور كرتونية تكتب المعلمة األعد( .الراتب بين احمد ومهند

ل المعلمة الطالب من راتبه أكثر مع عرض البطاقات لألعـداد العشـرية   أثم تس) كما هوالمثال

ونؤكد على الطريقة الصحيحة في المقارنة حيـث نبـدأ بمقارنـة الجـزء      )الرتب على اللوح(

  )استخدام االلكتروني(الصحيح أوال نعرض مثال آخر بنفس الطريقة 

   تشجيعية للطالباللفظي وعبارات : التقويم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2(نشاط 

بطاقـات   3يقوم المعلم بتوزيع أشرطة كرتونية على المجموعات بحيث يتسع كل شريط علـى  

 )مستويات كل لـون لمسـتوى  (بطاقات حسب اللون  3مرتبة أفقيا يطلب من كل فريق اختيار 

  نازليا ثم تصاعديا لقراءة األعداد ثم ترتيبها ت

  التقويم

  عن طريق ساللم التقدير
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  ال  نعم  الهدف

  رتب األعداد تصاعديا

  رتب األعداد تنازليا
    

  3نشاط 

حيث يضع المعلم شيكات  ))تاجر صغير(بطريقة اللعب والدراما (حل التمرين األول من الكتاب 

مكتوبة على قطع كرتونية بحيث يخير المعلم الطلبة في اختيار البطاقات وهـي عبـارة عـن    

  بطاقات تحمل إعداد التمرين األول ويقارنون بينها بوضع إشارة المقارنة وتثبيتها على اللوح 

  عن طريق ساللم التقدير :التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهدف

        األعداد يقرأ الطالب

        وضع إشارة المقارنة الصحيحة

   )دقائق 10(                   الخاتمة

  60من الكتاب المدرسي صفحة  2باستخدام إستراتجية قف ارفع يدك شارك حل تمرين 

  واجب بيتي

  60من الكتاب صفحة 4و3 حل تمرين

  فأيهما أطول؟ 1.51م وطول سعاد 1.62 إذا كان طول زياد:التمرين الثالث

دخلت رغد إلى محل مجوهرات فوجدت خمسة أنواع من األسـاور الذهبيـة    :التمرين الرابع

  غم32.34 ،غم34.47 غم،34.34غم 34.435 ،غم32.43 كتلتها

  فما كتلة االسوارة؟،اشترت رغد االسوارة األثقل كتله

  .....حل سؤال الكتاب صفحة
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  .العشرية جمع وطرح األعداد: الدرس الخامس       الرياضيات. المبحث

  3عدد الحصص         الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /     الفترة الزمنية

  :األهداف

  .أن يجد الطالب ناتج جمع األعداد العشرية بشكل سليم

  .أن يتحقق من معقولية الجواب بالتقريب

  الوسائل والمصادر

) شيكات مكتوبة(نماذج  ،اللوح ،مكعبات دينز ،لوحة المنازل العشرية، جهاز آل سيدي بطاقات

  بطاقات ،المسجل ،كتاب، أوراق عمل ،كرتونية

  )دقائق 10(                   :التمهيد

  

من خالل نشاط كاشف يتم التعرف على مدى تمكن الطالب من مهارة الجمـع ضـمن األلـف    

وبعدها يتم تقسيم الطالب إلى مستويات متجانسة حيث يتم توزيـع بطاقـات    ،=2457+ 6480

ح مكتوب على أحد جانبيها تمرين الجمع والمطلوب من الطالب إيجاد ناتج الجمع على شكل تفا

  .وكتابته ع الطرف المقابل

  :المستويات

جمع األعداد العشرية ويمثلها ع خط األعداد بالتقريـب   أن يجد الطالب ناتج: المستوى المتميز

  .ألقرب عدد صحيح

األعداد العشرية ويعبرون عن تمرين مكتـوب ع  ناتج جمع  يجد الطالب أن: المستوى المتوسط

  .خط األعداد

  .أن يجدون ناتج الجمع لتمرين ممثل على خط األعداد: المستوى المتدني
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  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الهدف

        يجد ناتج الجمع

  )دقيقة 25(                   :العرض

 ،ألخيه بمناسبة عيـد مـيالده  إلى محل لبيع األلعاب لشراء لعبة  عرض قصة أحمد الذي ذهب

وهي حيوانـات   وعندما وصل إلى المحل وجد صاحب المحل وقد رتب األلعاب في مجموعتين

 :ثم سأل البائع عن ثمن اللعبـة والمجموعتـان همـا    ،تتكاثر بالوالدة وحيوانات تتكاثر بالبيض

لعبتـي   أن يشـتري  وقرر أحمد) دجاجة، سلحفاة، صقر، سمكه( زرافة،حصان ،أسد،غزال،دب

بعدها تبدأ المعلمة بالحوار والمناقشـة،   15.215 وثمن لعبة األسد 6.625 الحصان فكان ثمنها

ثم تعيد التمثيل مع  ،نقود وبعد ذلك تمثل المعلمة العملية الحسابية ع اللوح المغناطيسي مع قطع

  .إلصاق بطاقات ع السبورة تمثل العملية الحسابية

  .مسألة جديدة إلتقان المهارة من خالل تكرر العملية من قبل الطالبات

ألواح وايت بورد خاصة لكل طالب بصورة فرديه حتى يتم التأكد من  تمثل الطالبات العملية ع 

  .أشياء محسوسة إتقان كل طالب للمهارة باستخدام

ثم ننتقل إلى البوربوينت ويتم عرض خط األعداد للتحقق من معقولية اإلجابة بتقريب األعـداد  

  .ب عدد صحيحألقر

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة

   )دقائق 10(                   :الخاتمة

  .لعبة اختيار الكرات المكتوب عليها أعداد عشرية وجمعها
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  .طرح األعداد العشرية: الدرس السادس         الرياضيات. المبحث

  3:عدد الحصص         الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /     الفترة الزمنية

  :األهداف

  .أن يطرح الطالب األعداد العشرية بشكل صحيح

  "عكس العملية"أن يتحقق من صحة الجواب 

  دقائق  10 المقدمة

ثم ،من خالل نشاط كاشف يتم التعرف على مدى تمكن الطالب من مهارة الطرح ضمن األلوف

ع الجنـاح  تمرين الطرح، والمطلوب إيجاد النـاتج وكتابتـه    يتم توزيع فراشات مكتوب عليها

  .الثاني

  )دقيقة 25(                   :العرض

 يتم عرض قصة هدى أنها ذهبت) عرض القصة برسوم ممثلة للقصة(من خالل أسلوب الدراما 

 70.64 دينار حيث كانت تحمل معه في حقيبتها 36.82 إلى السوق واشترت فستان واحد بمبلغ

  معها؟ ويتم التحقق من صحة الحل، فكم دينارا بقي،دينارا

والمطلوب أن يجدون الناتج بشكل صحيح  مكتوبة على بطاقات وبعدها يتم توزيع بعض التمارين

  .والتحقق باستخدام االله الحاسبة

  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        يجد ناتج الطرح

  :المستويات

  .أن يطرح الطالب األعداد العشرية بشكل سليم|: المستوى المتميز

  .بدعم وتوجيه من المعلم أن يطرح الطالب األعداد العشرية :المستوى المتوسط

  .باستخدام المحسوسات وبمساعده من المعلم أن يطرح الطالب األعداد: المستوى المتدني
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   )دقائق 5(                   الخاتمة

  .مسألة بشكل أسرع يحل مسابقة بين الطالب من

  التقويم

  من خالل المالحظة

  الحصة الثالثة

  األهداف

  .يحل مسائل كالمية على الجمع والطرحأن 

  .أن يستخدم االله الحاسبة إلجراء عمليتي الجمع والطرح معا أو أكثر

   )دقائق 10(                   :المقدمة

يتم مراجعة الطالب بخطوات حل المسألة الكالمية من خالل استخدام أسلوب الـدراما باختيـار   

 6وأن هناك سامر يريد ان يشتري  ،ولقرطاسيه الدفاتر طالب ولديه دكان وانه يقوم ببيع بعض

ونصـف   دينـار  دينارا،حيث أن سعر الدفتر الواحد 15.40وكان يحمل بجيبه  دفاتر 6أقالم و

  فهل يكفي ما مع سامر لشراء ما يلزمه من الدفاتر واألقالم؟ والقلم دينار

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة

  )دقيقة 20(                   :العرض

وعرضها ع جهاز آل س يدي ومناقشة كيفية تطبيـق   63المعلم بعرض المثال الثالث ص  يقوم

وأيضا التحقق من صحة الجواب وبعد ذلك يتم فتح الكتاب المدرسي وحل  خطوات حل المسألة

مـع   من قبـل الطـالب   ع السبورة ثم يتم حلها،بشكل مجموعات المسائل الموجودة في الدرس

  .تجوال المعلم بين طالبه

   )دقائق 10(                   :الخاتمة

حسب مستويات  عمل رقة عمل فيها مسائل متنوعة ع جمع والطرح والمسائل الكالمية وتوزع

  .الطالب
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  ضرب األعداد العشرية: الدرس السابع         الرياضيات. المبحث

  3:عدد الحصص     الخامس األساسي .الصف

  /   إلى   /    الفترة الزمنية

  :الحصة األولى

  :األهداف

  1000أو  100أو  10أن يضرب عدد عشري في 

  .أن يستخدم االله الحاسبة إليجاد حاصل الضرب

  :األدوات

  a3،LCDاالله الحاسبة، المسطرة، ورق  ،الطباشير الملونة، السبورة،الكتاب المدرسي

   )دقائق 10(         : المقدمة

 خالل توزيع بطاقات تحمل كسور عشريهفي الكسور العشرية المتكافئة من  يتم مراجعة الطالب

ويتم توزيـع البطاقـات    1.700=  1.70= 1.7 والمطلوب البحث عن الكسر الذي يكافئه مثل

وبعد ما يتم الحل من قبل الطالب يتم تذكيرهم من قبـل المعلـم أن    بشكل عشوائي ع الطالب

  .األصفار على يمين الجزء العشري ال تؤثر على قيمتي العددية

  مالتقوي

  من خالل المالحظة والمتابعة

  )دقيقة 20(                   :العرض

سم لو  1،5، وهو قطعة مطاط طولها 66عرض المثال األول الموجود في الكتاب المدرسي ص 

كم سيصبح طولها؟ ومناقشته،ثم بعد ذلك يتم ،أمثال طولها األصلي 10أردت أن أمطها وأكبرها 

 10كغم تقريبا فمـا كتلـة   0.12= االنتقال إلى المثال الثاني وهو إذا كانت كتلة التفاحة الواحدة 

وتوضيح الخطوات بتسلسل،ثم يتم إعطائهم التمارين الموجودة في الكتاب  تفاحة؟؟ 100 ؟تفاحات

،حيث أطلب من الطالب القيام بحلهـا  a3ق مكتوبة جاهزة على ور 69المدرسي الموجودة ص 

على شكل مجموعات، وإعطائهم الوقت للقيام بالحل،بعد ذلك يتم عرض ما قاموا بحلـه علـى   

استخدم ماجد االله الحاسبة ووجـد مـا   :بعدها يقوم المعلم بتوضيح المثال الثالث وهو .السبورة
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له الحاسبة يـتم التوصـل إلـى    بعد ما يتم توضيح كيفية استخدام اال x 10=14.2 1.42: يأتي

  . االستنتاجات المناسبة، وبعدها يتم حل التمرين الذي يطلبه المعلم من الكتاب المدرسي

  )دقائق 10(                   :الخاتمة

  من الكتاب المدرسي 69األول الموجود ص  للسؤال عمل ورقة عمل ختامية مشابهه

  الحصة الثانية

  :األهداف

  .10،100،1000أن يقسم عدد عشري على 

  .أن يستخدم االله الحاسبة إلجراء عملية القسمة والتحقق من صحتها

  :األدوات

 a3،LCDاالله الحاسبة، المسطرة، ورق  ،الطباشير الملونة، السبورة ،الكتاب المدرسي

  )دقائق 10(                   :المقدمة

من خالل وضـع   العشريةأتقنوا ضرب األعداد  للتأكد من أن الطالب يتم استخدام نشاط كاشف

داخل بالونات منفوخة بعد أن يفجر البالون يأخـذ البطاقـة    بطاقات صغيره مكتوب عليه تمرين

اإلجابة من قبل طـالب آخـرين    الموجودة داخله يقرؤه ويعرضه ع التالميذ والمطلوب أن يجد

القائـد لكـل    يحملون اإلجابة، وبعدها يتم توزيع الطالب الى مجموعات مع التركيز على تغيير

  .ةمجموع

  التقويم

  ال  نعم  الهدف

      يجد ناتج الضرب الصحيح

  )دقيقة 20(                   :العرض

 100كتلـة  : وهـو  وتوضيحه68ص  على جهاز ال س يدي الثاني يقوم المعلم بعرض المثال

من المثال الثالث  ثم يعرض المعلم مسألة كغم تقريبا، فما كتلة البيضة الواحدة؟ 5بيضه تساوي 

يعطـي مسـائل    ثم من خالل استخدام االله الحاسبة يجد الناتج 6.521 =100 \ 652.1وهي 
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لتوضيح قسمة  متنوعة ع السبورة وإخراج عدد من الطالب ويتم المنافسة بينهم من يحل أسرع،

دة الكسور الموجو الكسور أو أشكال يمكن االستعانة بلوحة ،1000 ،100 ،10عدد عشري على 

 69لتمارين الكتاب المدرسي ص توزيع بطاقات عشوائية ممثلة بعد ذلك يتم في الحقيبة التعليمية،

ويختار الناتج  من خالل كل شخص أمامه بطاقة يأتي إلى السبورة ،ذهنيا والمطلوب إيجاد الناتج

وحل  من الكرات الموجودة على الطاولة الموجودة في الصف،بعد ذلك يتم فتح الكتاب المدرسي

اسـتخدامه   التمارين المتبقية بشكل منفرد، ويستطيع الطلبة استخدام اللوح الخاص بهم من خالل

  .لرسم أشكال مثل المستطيل وتقسيمه ألجزاء متساوية

  التقويم

  ال  نعم  الهدف

      يستخدم االلة الحاسبة اليجاد الناتج

  )دقائق 10(                   :الخاتمة

   69حل بقية التمرين الثاني ص  واجب بيتي

26.5 \... =....2.95  

57.800\=......... 57.8   

  :الحصة الثالثة

   :األهداف

  .وقسمتها 1000 ،100 ،10أن يحل مسائل كالمية تتضمن ضرب األعداد العشرية ب 

  .أن يكتشف القاعدة لنمط عددي خاص

  )دقائق 10(                   :المقدمة

  .ومراجعة الطالب بخطوات حل المسألة الكالمية ،متابعة الواجب البيتي

  )دقيقة 20(                   :العرض

يتم مناقشة خطوات حل المسائل الكالمية بتسلل يتم ذلك بعرض مثال على السبورة يكون مكتوب 

قمصان مـن   10دينارا اشترى  80جاهز ع كرتونه ويتم تلصيقه على السبورة، وهو مع جمال 
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ما ثمن القميص الواحد؟ وكم دينارا بقي معه؟ بعد ذلك يتم مناقشة .دينار 70.5نفس النوع بقيمة 

ثم يتم فتح الكتاب المدرسي وحل ما هو مطلوب  ،المسألة بتلقي الحلول المناسبة من قبل الطالب

عرضه ع آل سيدي وحله من  يقوم المعلم بالتجوال بين الطالب، وبعدها يتم ،منهم بشكل منفرد

  .يمقبل الطالب بشكل سل

  التقويم

  ال  نعم  الهدف

      يحل مسائل كالمية

  )دقائق 10(                   :الخاتمة

بعمل صـندوق بداخلـه بطاقـات     بعد ذلك تقوم المعلمة ،مربعات 9 عمل نموذج مقسم إلى يتم

متنوعة المطلـوب مـن كـل    . 1000 ،100 ،10تضمن ضرب وقسمة األعداد العشرية على 

أجابت بشـكل صـحيح    نإتعرف اإلجابة بشكل صحيح فوتسحب بطاقة وان  مجموعه أن تأتي

وتلون مربع بشرط أن تحرص على تلوينه بشكل يكون بشكل متتالي لتحصل  تأتي إلى السبورة

  ..ع الفوز وهكذا

  التقويم

  المالحظة والمتابعة
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  .ضرب عدد عشري في عدد صحيح: الدرس الثامن       الرياضيات. المبحث

  3:عدد الحصص         الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /       الفترة الزمنية

  

  أهداف الدرس

  .ضرب عدد عشري في عدد صحيح أن يجد ناتج

  .أن يتحقق من معقولية الجواب بالتقريب

  .أن يحل مسائل كالمية على ضرب عدد عشري في عدد صحيح

  .الحاسبة إليجاد حاصل ضرب عدد عشري في عدد صحيح ةأن يستخدم االل

  :والمواداألدوات 

/ بطاقات مكتوب عليها تمارين جداول الضرب بدون حلول/بطاقات مكتوب عليها أعداد عشريه 

  .أقالم فلوماستر/ A3ورق  /سبورة 

   )دقائق 10(                   :المقدمة

من خالل نشاط كاشف يتم التعرف على مدى تمكن الطالب من مهارة ضرب عدد مكون مـن  

 ويتم من خالل توزيع البطاقات مكتوب عليها بعض التمـارين في عدد من ثالثة منازل  منزلتين

  .يتم حل التمارين من قبل المجموعات وعرضها ومناقشتها لكل مجموعه ثم بعدها

عند سماع الموسيقى تأخذ ،توضع بطاقات حسب عدد طالبات المجموعة في سالت :آلية التنفيذ

  راءة الكسر بصورة سريعةكل طالبة بطاقتها وتحاول قراءتها ثم تقوم كل طالبه بق

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة

  )دقيقة 20(                  : العرض

أخذ يفكر  ،دينار 12.0 عدنان الذي ذهب لشراء سبعة أقالم وكان ثمن القلم الواحد ب قصة سرد

أطلب من كل طالبه إخراج اللوح الخاص بها واكتب عددين عشريين وأطلب  عدنان كم سيدفع؟
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من كل طالبة أنم تجد ناتج ع اللوح الخاص بها ثم أتجول بين الطالبات وأتـابع طريقـة الحـل    

  . مركزه ع الطالبات الضعيفات

ووضـع الفاصـلة    المناسب ع السبورة مع التنويه لكيفية ترتيب المنـازل  ثم أقوم بعرض الحل

المنازل العشرية فـي  بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لعدد  العشرية

ثم اطلب من الطالبات مقارنة الحل  العدد العشري، ثم أطلب من إحدى الطالبات الحل ع السبورة

  .أوزع بطاقات حسب المستويات ،بعد التأكد من إتقان المهارة،واإلجابات

  التقويم

  :المستويات

  .الطالب عدد عشري في صحيح بشكل سليم أن يضرب|: المستوى المتميز

  .بدعم وتوجيه المعلم عدد عشري في صحيح أن يضرب الطالب: المستوى المتوسط

 .عدد عشري في صحيح بمساعدة المعلم أن يضرب الطالب: المستوى المتدني

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        يجد ناتج الضرب

   )دقائق 10(                   :الخاتمة

بوضع الفاصلة العشرية إلى إن نصل  الناتجوالمطلوب إيجاد  من خالل وضع سؤال لعبة شقلبها

  .إلى النهاية
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  .ضرب عدد عشري في عدد عشري: الدرس التاسع       الرياضيات. المبحث

  3:عدد الحصص         الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /       الفترة الزمنية

  

  الحصة األولى

  :األهداف

  .أن تجد ناتج عدد عشري في عدد عشري بشكل صحيح

  .ناتج ضرب عددين عشريينأن يجد 

  :األدوات والمواد

  /بطاقات مكتوب عليها تمارين جداول الضرب بدون حلول/أعداد عشريه  بطاقات مكتوب عليها

  .أقالم فلوماستر/ A3ورق /سبورة 

  )دقائق 10(                  :المقدمة

 من ضرب عدد عشري فـي عـدد   يتم التعرف على مدى تمكن الطالب من خالل نشاط كاشف

مع التـذكير بكيفيـة    تمرين، وتوزيع بطاقات مكتوب عليها ساعي البريد لعبة صحيح من خالل

ويقوم الطلبة بتغميض عيونهم ومن يحصل على بطاقة يأتي  وضع الفاصلة العشرية في الجواب،

  .مسرعا إلى السبورة ليحل التمرين بشكل صحيح، ويتم تشغيل الموسيقا

  التقويم

  والمتابعةمن خالل المالحظة 

  )دقيقة 20(                  :العرض

وأنه ينادي خالل عملية البيع بأن ثمـن   موز هناك شخص يبيع استخدام أسلوب التمثيل بأن يتم

كـم   كغم من الموز 3.5 دينار وان ماهر أراد أن يشتري 0.5 كيلو الغرام الواحد من الموز هو

  من الدنانير؟ لبائع الموز يدفع ماهر
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 مركزه ع ترتيب المنازل ع السبورة بالحل أمام الطالبات ثم أقوم ،للطالب لإلجابةنترك المجال 

ثـم أضـع الفاصـلة     ،كما اضرب عددين صحيحين بغض النظر عن وجود الفاصلة العشـرية 

العشرية في ناتج الضرب بحيث يكون عدد المنازل العشرية فيه مساويا لمجموع عدد المنـازل  

بحيث  ،تمارين مكتوبة على بطاقات على المجموعات ين، ثم أوزعالعشرية في العددين المضروب

ثم أطلب مـن إحـدى   ،تعيد كتابتها ع اللوح الخاص بها ثم تقوم بالحل بصورة فرديه كل طالبه

  .الحل ع السبورة للتأكد من إتقان المهارة الطالبات

  :المستويات

  .اتجمسألة كالمية والمطلوب قراءتها وإيجاد الن: المستوى المتميز

العددين العشريين مكتوبين بصورة أفقيه والمطلوب إعادة ترتيب المنـازل  : المستوى المرضي

  .وإيجاد الناتج

  .العددين مكتوبين بصورة رأسيه والمطلوب إيجاد الناتج: المستوى دون المرضي

  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

  يحل المسائل الكالمية

  يرتب المنازل
      

  )دقائق 10(                  :الخاتمة

خاصة بضرب عدد عشري في  استخدام صندوق يحتوي على تمارين متنوعة من خالل لعبة يتم

والمطلوب من الطالب أن يختار بطاقة ثـم يبحـث عـن الحـل     = 0.5x0.7 عدد عشري مثال

باستخدام الكرة وتصويبها نحو اإلجابة الصحيحة من خالل البحث عنها بالمثلثات الموجودة على 

  .األرض إلى أن يتم حل جميع التمارين الموجودة في الصندوق

  :الحصة الثانية

  :األهداف

  .التجميع إليجاد حاصل الضرب أن يستخدم خاصية

  أن يستخدم خصائص األعداد والعمليات عليها إليجاد ناتج ضرب عددين عشريين
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  :المقدمة

مع التركيز على خاصية  ،يتم مراجعة الطالب من خالل سؤال وهو عن خواص عملية الضرب

  التجميع لعملية الضرب وخاصية توزيع عملية الضرب على عملية الجمع

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة

  :العرض

السؤال الثالـث   باألسئلة دون أجراء العملية الطالب ومناقشة يتم عرض مسائل الكتاب المدرسي

وبعـدها ينتقـل    يقوم المعلم بتوضيح كيفية إيجاد النـاتج  x 5.8  =7.250 1.25إذا علمت أن 

 عـرض  وبعدها يتم.. يتم التركيز على قانون التوزيع )x 2.5  =8x  )2+0.5 8 للسؤال التالي

سؤاالن على السبورة والمطلوب من كل طالب حله بشكل منفرد وبشكل صحيح ليتم التأكد مـن  

لمتابعة والتوجيه من قبل المعلم، وبعدها يـتم حـل   إتقان المهارة وإخراج احد الطالب لحله مع ا

  .مع تجوال المعلم بين الطالب المسائل المطلوبة من هذا الدرس

 التقويم 

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        يجد ناتج الضرب باستخدام الخاصية

  .تراعي المستويات الفردية عمل ورقة عمل :الخاتمة
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  قسمة عدد عشري على عدد عشري :العاشرالدرس     الرياضيات. المبحث

  2:عدد الحصص     الخامس األساسي .الصف

 

   :األهداف

  . أن يجد ناتج قسمة عدد عشري على عدد صحيح

  .أن يتحقق من صحة الحل

  .أن يحل مسائل كالمية متعلقة بقسمة عدد عشري على عدد صحيح 

  .أن يكتشف قاعدة النمط

  :األدوات والمواد

 /بطاقات مكتوب عليها تمارين جداول الضرب بدون حلول/أعداد عشريه  عليهابطاقات مكتوب 

أقـالم  / A3ورق /سـبورة  / / مكعبـات  / / مسـاطر  / أقالم حبر/ أقالم رصاص /سكوتش

  .فلوماستر

  :اإلجراءات

  :دقائق) 8:(مدة النشاط )المقدمة(في بداية الحصة 

 : مراجعة جداول الضرب من خالل نشاط زمري يتم كالتالي

 .توزيع بطاقات مكتوب عليها تمارين لجداول مختلفة •

 )إجابات التمارين(توزيع بطاقات مكتوب عليها أرقام  •

المطلوب من كل مجموعة لصق اإلجابة المناسبة أمام التمرين المناسب لها مـع مراعـاة    •

 .توزيع الجداول حسب المستويات

 =7 \357 ها يتم مراجعة الطلبة في قسمة عدد صحيح على عدد صحيح مثالبعد •

  :لمستوياتا

   يتعرف على خطوات قسمة عدد عشري على عدد صحيح :المستوى الجيد

  .بصورة ذهنية مجردة
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  .يتعرف على خطوات قسمة عدد عشري على عدد صحيح: المستوى المرضي

  من خالل الشبه محسوس

  .رف على خطوات قسمة عدد عشري على عدد صحيحيتع :المستوى الغير مرضي

  .من خالل المحسوس

  التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        يذكر خطوات إيجاد ناتج القسمة

  :)العرض(

  )دقيقة 25(                  : مدة النشاط

 دينار أراد تقسيم المبلغ بالتساوي على أوالده 15.80يحمل في جيبه  يتم من خالل أن أبا حسين

  يأخذ كل ابن له؟ فكم دينارا الخمسة

حسين في توزيع المبلغ بالتسـاوي ع أوالده   ييبدأ الطلبة من خالل مجموعات يتم مساعدة أب*

أن هنـاك   من قبل الطـالب  فيعرض المعلم المثال من خالل التمثيل بالتعاون مع المعلم الخمسة

ويبدأ األب بـالتوزيع ع   أو غير ذلكاألب ومعه المبلغ بالدينار سواء كانت صور ممثله للدنانير 

إلى الفاصلة العشـرية وأهميـة    ثم يقوم المعلم بكتابتها ع السبورة مع التنويه.. .أبناءه بالتساوي

  للتأكد من صحة حل اإلجابة ترتيب المنازل ومن بعدها يتم تمثيل عملية التحقق

لعدد المناسب فـي المربـع   مكتوب عليها تمارين لكتابة ا) A3(توزيع أوراق  -ثم بعد ذلك يتم

  حسب 

  التقويم

  :المستويات التالية

 .المستوى الجيد يقوم بحلها بصورة ذهنية مجردة •

المستوى المرضي تكون الورقة مدعمة برسومات تمثل عناصر التمرين ويتم االستعانة بها  •

 .في التوصل إلى الحل من خالل الشبه محسوس لمساعدته
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أو  باالستعانة بالمحسوس مثل قطع الليجو أو المكعبـات  المستوى الغير مرضي يقوم بحلها •

 .النقود

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        يجد ناتج القسمة

  :الخاتمة

  )دقائق 7(                  :مدة النشاط 

  .جلسة دائرية على األرض ثم رمي الكرة وسؤال الطالبات تمارين عن القسمة

  التقويم

  من خالل المالحظة والمتابعة
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  مسائل وأنشطة  .الدرس الحادي عشر           الرياضيات. المبحث

  .عدد الحصص             الخامس األساسي .الصف

  /     إلى     /       الفترة الزمنية

  .يجيب الطالب على األسئلة ويجد الناتج :النتاجات التعليمية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العشرية مفهوم الضرب والقسمة لألعداد .الخبرات السابقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،اللوح الذكي ،اللوح ،مكعبات دينز ،جهاز آل سيدي ،،لوحة الجيوب.بطاقات.الوسائل والمصادر

  .المسجل ،كتاب، أوراق عمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :األهداف

  .يجد عددا مجهوال في عملية الضرب أو القسمةأن 

  أن يجد ناتج جمع أعداد عشرية 

  .أن يحل مسائل كالمية مرتبطة بالكسور العشرية

أن يستخدم االله الحاسبة إليجاد نواتج العمليات على األعداد العشرية مع التحقـق مـن صـحة    

 .الجواب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جراءات والخطوات التنفيذيةاإل

   )دقائق 10(                 النشاط الكاشف

  80من الكتاب المدرسي صفحة  عن ورقة عمل

  من خالل قوائم الشطب  :التقويم
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  ال  نعم  الهدف

      يجد ناتج ضرب األعداد العشرية

  )دقيقة 20(                    العرض

  )1(نشاط 

الفاصـلة  (عن طريق تمثيل األدوار يمثل كل تمرين على شكل قصة ونكتب الحل على اللـوح  

  .تحريك الفاصلة العشرية في العمليات الحسابية حيث يتم في هذه القصة شرح أهمية) العشرية

  وتصحيح الكتب  التعزيز اللفظي وعبارات تشجيعية للطالب: التقويم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 2(نشاط 

بطاقات على شكل مربع وآخر دائرة بحجم كبير توضع على األرض بحيث يكون لكل مجموعة 

ثـم   ،999.999جمع دائرتين يسـاوي   نوضح آلية العمل أي أن ،بطاقات خاصة به تتميز بلون

  يكتب التمرين على اللوح اللعب

  يم التقو

  من خالل المالحظة والمتابعة وتصحيح الكتب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) 4(و  )3(نشاط  

 من الكتاب المدرسي صفحة 4، والتمرين 3باستعمال لوحة اإلجابة السبورية نجيب على تمرين

كتابتها على اللـوح  والمجموعة الفائزة هي من تجيب على اكبر عدد من األسئلة حيث يتم  80

  .ونركز على قراءة األعداد

  قوائم الشطب  التقويم

  ال  نعم  الهدف

      بشكل سليم أن يجد الطالب ناتج

  



108 

   5 نشاط

استخدام إستراتجية العصف الذهني حيث نعطي كل مجموعة بطاقات كتب عليها التمـرين مـع   

يعتمد (إلى اإلشارة  االنتباه المناسب أيأمثلة أخرى لتأكيد المفهوم ونطلب منهم التفكير في الحل 

ويتم التحقق باستخدام االله الحاسبة مع مساعدة المستوى المتدني نعرض األمثلة  ،)على التجربة

  .على اللوح ومناقشتها

  طريق ساللم التقدير  عن :التقويم

  يغير مرض  يمرض  جيد  الـهـدف

        في العملية الحسابية تمييز اإلشارة

        ناتجيجد الطالب 

  بيتي نشاط

نشرح أوال التمرين ثم نكتب مجموعة من األمثلة على بطاقات ونوزع البطاقات على  لعبة من أنا

  .....الطالب وكل طالب يحمل بطاقة يمثل من أنا

  التقويم 

عن طريق المالحظة وتشجيع الطالب ومتابعة  ،من خالل المالحظة وتصحيح األخطاء والكتب

  .األداء

  مالحظة

  .حالة إنهاء المهمة يذهب إلى الكمبيوتر أو األلعاب أو القصصفي 

  واجب بيتي
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في وحدة الكسورالعشرية  البعدي جدول المواصفات لالختبار التحصيلي) 3( ملحق
  للصف الخامس األساسي

  "الفصل الثاني" الكسور العشرية للصف الخامس األساسي جدول مواصفات وحدة

  استدالل  إجرائيةمعرفة   معرفة مفاهيمية  الدرس

  1  2  1  األجزاء من ألف

  __  1  __  آالف األجزاء من عشرة

  __  1  __  مقارنة األعداد العشرية

  1  2  1  جمع وطرح األعداد العشرية

ضرب األعداد العشرية وقسمتها على 

10، 100 ،1000  1  2  1  

  __  1  __  ضرب عدد عشري في عدد صحيح

  __  1  __  ضرب عدد عشري في عدد عشري

  __  1  __  قسمة عدد عشري على عدد صحيح

  3  9  3  المجموع

  .سؤال 15عدد األسئلة 
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  التعديل قبل العشرية الكسور لوحدة البعدي التحصيلي االختبار ):4( ملحق

  :االسم

  :الصف

  :الشعبة

  )أن يحدد قيمة منزلة عشريه( :الهدف

  :أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :السؤال األول

  :هو 0.653العدد الذي يمثل جزء من ألف في الكسر العشري ) 1

   5 -ب             6 -أ

  7 -د             3 -ج

  أن يحدد المطروح منه في جملة الطرح :الهدف

  :هو 33،82=  36،82-70،64 العدد العشري الذي يمثل المطروح منه في جملة الطرح )2

   36.82 –ب           70.64 –أ 

  32.66 -د           33.82 -ج

  .10أن يتعرف قاعدة ضرب عدد عشري في  :الهدف

  :10عند ضرب عدد عشري في ) 3

    .أحرك الفاصلة العشرية منزله واحده لليسار -أ

  .أحرك الفاصلة العشرية منزله واحده لليمين -ب

  .أحرك الفاصلة العشرية منزلتين لليمين -ج

  .تبقى الفاصلة مكانها دون تحريك –د
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  عشري)رقم(المنزليه لمنزلة أن يحدد القيمة  :الهدف

   :يقع في منزلة 36.247في العدد  7الرقم  )4

  األجزاء من عشرة -ب           اآلحاد-أ

  األجزاء من ألف -د        األجزاء من مئة -ج

  . أن يكتب عددا عشريا بصورة مختصرة: الهدف

يكتب العدد تسعة عشر صحيح ومائة وخمسة من عشرة آالف بالصورة المختصـرة كمـا   ) 5

  :يأتي

   19.0105 -ب           19.105 -أ

  105.09 -د           105.9 -ج

  .ان يكتب الطالب العدد بالشكل السليم :الهدف

  :بالكلمات كما يأتي 0.009يكتب العدد ) 6

  تسعة من مئة -ب         تسعة من عشرة -أ

  تسعة من عشرة آالف  -د         تسعة من ألف -ج

  .بالصورة الموسعه أن يكتب العدد :الهدف

  :بالصورة الموسعة كما يلي 3.251يكتب العدد ) 7

  0.0001+  0.005+  2،0+  3 -ب     0.002 + 0.05+  0 ،1+  3 -أ

   0.001+  0.05+  0.2+  3 -د     3000+  200+  50+  1 -ج

  .في العدد 5أن يحدد القيمة المنزليه للرقم  :الهدف

  :هي 057،3 في العدد 5القيمة المنزلية للرقم ) 8

   5.0 –ب            0.005 -أ

  0.5-د           000.05 -ج
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  أن يجد حاصل الضرب :الهدف

  =  x 100 68.64حاصل ضرب ) 9

   68.4 -ب           0864 -أ

  6864-د           864 -ج

  .خارج القسمه أن يجد :الهدف

  = 1000÷  21.5ناتج ) 10

   0.0215 -ب           0.215 -أ

  2.12 -د           2.15 -ج

  

  )بين األعداد العشرية أن يقارن الطالب( :الهدف

   في= أو < أو > أضع إشارة  :السؤال الثاني

  5.6481       6.2732 )أ 

  9.999 ........    10 )ب 

  7250,14 .......    14.725)ج

  42,9 ......    3434,7 )د

   

  )أن يكمل الطالب المسائل المفتوحة: (الهدف

  أضع العدد المناسب في :السؤال الثالث

                +4.923 =11.21  

                _  2.357 =7.20  

46.21 x 10x10 =  

 57.800÷                =57.8  
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  : السؤال الرابع

  )أن يضع الطالب الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح( :الهدف

  :أضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب في الناتج )أ

18.06 x2.5 =45150  

  ) يكمل الطالب النمطأن (

  :أكمل النمط )ب

64.8،    32.4،   16.2،..........،            ،  

  :السؤال الخامس

  )أن يحل الطالب مسائل كالمية على الكسور العشرية(:الهدف

فـإذا   طالبا من الصف الرابع في رحله مدرسيه 15طالب من الصف الخامس و 10اشترك ) أ

فكم دينار دفع كل واحد مـن  ،دينار 37.5كان مجموع ما دفعه طالب الصف الخامس وحدهم 

  طالب الصف الخامس؟

   :الحل

  

  

  

 مـن  0.356رجل عنده أرض مساحتها دونما مزروعة بالقمح فإذا حصد في اليوم األول ) ب

  وضح ذلك؟ ؟هل حصد األرض جمعيها أم ال. من األرض 0.58 وفي اليوم الثاني حصد األرض

  :الحل
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  )أن يكتب الطالب الرقم الناقص في المربع( :الهدف

  اكتب األرقام الناقصة المناسبة داخل ) ج

  

                            1    ،    8   

         _0       5     

 4         4        3    ،     2  

  

  انتهت األسئلة
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  التعديل بعد العشرية الكسور لوحدة البعدي التحصيلي االختبار: )5( ملحق

  :االسم

  :الصف

  :الشعبة

  :أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :السؤال األول

  :هو 0.653العدد الذي يمثل جزء من ألف في الكسر العشري ) 1

  5 -ب      6 -أ

  7 -د       3 -ج

  :هو 33.82= 36.82-70.64 الطرحالعدد العشري الذي يمثل المطروح منه في جملة  )2

  36.82 –ب      70.64 –أ 

  32.66 -د     33.82 -ج

  :10عند ضرب عدد عشري في ) 3

  .أحرك الفاصلة العشرية منزله واحده لليسار -أ

  .أحرك الفاصلة العشرية منزله واحده لليمين -ب

  .أحرك الفاصلة العشرية منزلتين لليمين -ج

  .دون تحريكتبقى الفاصلة مكانها  –د

يكتب العدد تسعة عشر صحيح ومائة وخمسة من عشرة آالف بالصورة المختصـرة كمـا   ) 4

  :يأتي

  19.0105 -ب     19.105 -أ

  105.09 -د     105.9 -ج
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  :بالكلمات كما يأتي 0.009يكتب العدد ) 5

  تسعة من مئة -ب    تسعة من عشرة -أ 

  تسعة من عشرة آالف  -د    تسعة من ألف -ج

  :بالصورة الموسعة كما يلي 3.251يكتب العدد ) 6

  0.0001+  0.005+ 0.2+  3 -ب  0.002 + 0.05+  0 ،1+  3 -أ

   0.001+  0.05+  0.2+  3 -د  3000+  200+  50+  1 -ج

  =  x 100 68.64حاصل ضرب ) 7

  68.4 -ب     0.864 –أ 

  6864-د     864 -ج

  = 1000÷  21.5ناتج ) 8

  0.0215 -ب     0.215 -أ

    21.5 -د     2.15 -ج

  

   في= أو < أو > أضع إشارة  :السؤال الثاني

  5.6481                  6.2732 )أ 

  9.999                        10 )ب 

  

   :السؤال الثالث

  :أضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب في الناتج )أ 

18.06 x 2.5 =45150  

  :النمطأكمل  )ب 

64.8،  32.4،    16.2، ..........                   ،    
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  :السؤال الرابع

فـإذا   طالبا من الصف الرابع في رحله مدرسيه 15طالب من الصف الخامس و 10اشترك ) أ

فكم دينار دفع كل واحد مـن  ،دينار 37.5كان مجموع ما دفعه طالب الصف الخامس وحدهم 

  طالب الصف الخامس؟

   :الحل

  

 مـن  0.356رجل عنده أرض مساحتها دونما مزروعة بالقمح فإذا حصد في اليوم األول ) ب

  وضح ذلك؟ ؟هل حصد األرض جمعيها أم ال. من األرض 0.58 وفي اليوم الثاني حصد األرض

  :الحل

  

  

  اكتب األرقام الناقصة المناسبة داخل ) ج

  

    ,                  .     ,   1    8   

       _0        0   , 

        4          4     ,    3    2   

 انتهت األسئلة
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  التحصيلي االختبار إجابة مفتاح: )6( ملحق

  اختيار من متعدد:إجابة السؤال األول

  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال

  ب  د  د  ج  ب  ب  أ  ج  رمز اإلجابة الصحيحة

  :إجابة السؤال الثاني

  اإلجابة الصحيحة  الفقره  السؤال

  >  أ  2

  >  ب  

  :إجابة السؤال الثالث

  اإلجابة الصحيحة  الفقره  السؤال

  45.150  أ  3

 4.05،   1.8  ب  

  :إجابة السؤال الرابع

  اإلجابة الصحيحة  الفقرة  السؤال

  دينارا 75.3=10÷37.5  أ  4

  ب  

0.356+580.0=936.0  

  ال لم يحصد جميع األرض

  االرض جميعهاباقي ليحصد  64=96-1000:الن

  ج  
  

4  
4  

8  
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  التحصيلي االختبار فقرات من فقرة لكل والتمييز الصعوبة معامالت: )7( ملحق

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة  السؤال

  0.612  0.389  1  1س

  2  0.417  0.426  

  3  0.639  0.492  

  4  0.583  0.377  

  5  0.542  0.496  

  6  0.319  0.515  

  7  0.514  0.621  

  8  0.472  0.417  

  0.353  0.903  9  2س

  10  0.569  0.500  

  0.541  0.230  11  3س

  12  0.250  0.703  

  0.715  0.340  13  4س

  14  0.260  0.781  

  15  0.640  0.673  
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  الرياضيات مادة تعلم نحو االتجاهات مقياس: )8( ملحق

  قبل التعديل

  :عزيزي الطالب

  "تقوم الباحثة بدراسة حول

الصف الخامس األساسي في مـادة   بإستراتيجية الصف النشط على تحصيل طال أثر استخدام

ويحتوي هذا المقياس على مجموعـة مـن   "الرياضيات في مدينة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمها

الفقرات التي تقيس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات،وهذا المقياس ألغراض البحث العلمي 

  .فقط،،لذا يرجى اإلجابة عنه بموضوعيه حسب رأيك ومعرفتك

رقم 
 رةالعبا

 )فقط 3(العبارة 

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ري 
 أد

ال
فق 

أوا
ال 

شدة 
ق ب

واف
ال أ

 

      .أشعر أن الرياضيات ضرورية لي 1

2 
أشعر بأهمية تعلم الرياضيات في حياتنا 

 .العملية
     

3 
تساعد الرياضيات على تطوير العقـل  

 .وتنمية التفكير السليم
     

      .الرياضيات موضوع محبب لي 4

5 
أرغب أن أكون معلمة رياضيات فـي  

 .المستقبل
     

      .يناسب مقرر الرياضيات مستواي 6

7 
أحب في حصـة الرياضـيات العمـل    

 ..الجماعي
     

      .أعمل على حل الواجبات بدافعية 8

      .أتمنى زيادة عدد حصص الرياضيات 9

10 
أشعر بارتياح عنـد سـماعي كلمـة    

 .رياضيات
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رقم 
 العبارة

 )فقط 3(العبارة 

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ري 
 أد

ال
فق 

أوا
ال 

شدة 
ق ب

واف
ال أ

 

11 
بالقدرة على ربـط الرياضـيات    أشعر

 .بحياتنا اليومية
     

12 
أجد صعوبة في طرح أسئلة على معلم 

 .الرياضيات
     

13 
أشــعر بالملــل عنــد قــراءة كتــاب 

 .الرياضيات
     

14 
سماعي كلمة أشعر بعدم االرتياح عند 

 .رياضيات
     

      .أشعر بأن الرياضيات مادة صعبه جدا 15

16 
أعاني من كثرة المعلومات فـي مـادة   

 .الرياضيات
     

17 
المسائل التي ندرسها غير مهمـة فـي   

 .حياتنا العملية
     

      .أشعر بالكسل في حصة الرياضيات 18

19 
أشعر أن حصة الرياضيات أطول مـن  

 .غيرها
     

20 
تساعدني مادة الرياضيات على تطوير 

 .مهاراتي
     

21 
معلمة الرياضيات تحفزنا علـى تعلـم   

 .المادة
     

      .مادة الرياضيات أكبر من قدراتي 22

23 
أحرص على االنتظـام فـى حضـور    

 حصص الرياضيات
     

      .أكون سعيدة في حصة الرياضيات 24

25 
المسائل في مادة أواجه صعوبة في حل 

 .الرياضيات
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رقم 
 العبارة

 )فقط 3(العبارة 

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
أوا

ري 
 أد

ال
فق 

أوا
ال 

شدة 
ق ب

واف
ال أ

 

      .أجد صعوبة في فهم مادة الرياضيات 26

27 
للرياضـيات دور كبيــر فــي معظــم  

 .االكتشافات العلمية
     

      .معلمة الرياضيات ال تتعاون معي 28

29 
أتفاعل بشكل مالئم فـي حصـص   ال 

 الرياضيات
     

      .ال تخيفني الرياضيات على اإلطالق 30
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  التعديل بعد الرياضيات مادة تعلم نحو االتجاهات مقياس ):9( ملحق

  التعديل

  مقياس االتجاه نحو تعلم الرياضيات

  عزيزي الطالب

الرياضيات، والمطلوب منك التعبير عن رأيك يهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاهاتك نحو تعلّم 

  .بصراحة تامة نحو العبارات الموجودة في المقياس

  .ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن رأيك

  .مع شكري وتقديري لتعاونك

 غير موافق غير متأكد موافق الفقرات الرقم

   X ممتع التعلم باستخدام الحاسوب 1

  ..............:.الشعبة

  ختام صقر :الباحثة
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 :في الخانة التي تعبر عن رأيك) �(ضع إشارة 

رقم 
 العبارة

 موافق العبارة
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

    .أشعر أن الرياضيات ضرورية لي 1

    .أشعر بأهمية تعلم الرياضيات في حياتنا العملية 2

3 
العقل وتنميـة التفكيـر   تساعد الرياضيات على تطوير 

 .السليم
   

    .الرياضيات موضوع محبب لي 4

    .أرغب أن أكون معلمة رياضيات في المستقبل 5

    .يناسب مقرر الرياضيات مستواي 6

    .أحب في حصة الرياضيات العمل الجماعيال  7

    .أعمل على حل واجبات الرياضيات بدافعية 8

    .الرياضياتأتمنى زيادة عدد حصص  9

    .أشعر بارتياح عند سماعي كلمة رياضيات 10

    .بالقدرة على ربط الرياضيات بحياتنا اليومية أشعر 11

    .أجد صعوبة في طرح أسئلة على معلمة الرياضيات 12

    .أشعر بالملل عند قراءة كتاب الرياضيات 13

    .أشعر بعدم االرتياح عند سماعي كلمة رياضيات 14

    .أشعر بأن الرياضيات مادة صعبه جداً 15

    .أعاني من كثرة المعلومات في مادة الرياضيات 16

    .المسائل التي ندرسها غير مهمة في حياتنا 17

    .في حصة الرياضيات نشاطأشعر بال 18

    .أشعر أن حصة الرياضيات أطول من غيرها 19

    .تطوير مهاراتيتساعدني مادة الرياضيات على  20

    .معلمة الرياضيات تحفزنا على تعلم المادة 21

    .مادة الرياضيات أكبر من قدراتي 22

    .الرياضيات أقل تشويقاً من المواد الدراسية األخرى 23

    .أكون سعيدة في حصة الرياضيات 24
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رقم 
 العبارة

 موافق العبارة
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

    .صعوبة في حل المسائل في مادة الرياضياتأواجه  25

    .أجد صعوبة في فهم مادة الرياضيات 26

    .للرياضيات دور كبير في معظم االكتشافات العلمية 27

    .معلمة الرياضيات ال تتعاون معي 28

    ال أتفاعل بشكل مالئم في حصص الرياضيات 29

    .ال تخيفني الرياضيات على اإلطالق 30
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  المشرف وتحديد األطروحة عنوان على الموافقة كتاب ):10( ملحق
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 مدرسة في الباحثة مهمة لتسهيل \ العليا الدراسات من الموجه الكتاب ):11( ملحق

  .المجتمعية ذكورعسكر
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The effect of using the active class strategy on the achievement of fifth 

grade students in Mathematics in Nablus city and their attitudes 

toward it's learning 

By 

Khitam Mohammad Nabhan Sager 

Supervisor 

Dr. Soheil salha 

Dr. Ali Alshakah 

Abstract 

This study aimed to identify the effect of using active class strategies 

for the Fifth grade students' achievement levels of the Elementary Schools 

in math and their attitudes toward its learning in Nablus Governorate. 

The research question of the study is: What is the effect of using 

active class strategies for the Fifth grade students' achievement levels 

in math and their attitudes toward learning it? 

In order to achieve the aims of the study; the researcher used the 

experimental method in its qhasi experimental way. The sample of the 

study consisted of (72) male students from the fifth grade students at (the 

Male Askar Community School)- which is affiliated to the UNRWAagency 

in Nablus district - for the scholastic year 2015/2016، then the sample was 

divided into two groups: the experimental group which was taught by 

activeclass and consisted of (36) students and controll group which was 

taught by the traditional way of teaching and consisted of (36) students. 

The following instruments were prepared and used: 

1- An achievement post-test for the decimals unit which was judged by 

two notable judges. The reliability of the test was calculated by cron 

bach Alfa and it was (0.836) which was acceptable.  
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2- A questionnaire of attitudes towards learnings maths which consisted 

of (30) items. The reliability of the instrument was calculated. 

accordingly،reliability coefficient was (0.847) which was acceptable 

for the purpose of the study. 

The collected data were analyzed using SPSS program aiming to 

calculate the means and the standard deviations to come up with a clear 

description of the students’ achievement in the post test for the 

experimental and the controll groups and the findings of the attitudes 

towards learning mathematics questionnaire. One-way ANCOVA was used 

to determine the difference in the mean scores of the achievement and the 

attitudes of both the experimental and the control groups. Also Pearson 

coorlation coefficient was used to determine the relationship between the 

academic achievement and the attitudes towards math learning. 

The statistical analyses came up with the following results: 

− There is a significant difference at (α≤0.05) in the mean 

scores of the students' achievement in the experimental group and 

those of the controll group regarding the way of teaching 

(traditional or teaching by using active class) in the total value of the 

post-test in favor of the experimental group. 

− There is a significant difference at (α≤0.05) in the mean 

scores of the students' attitudes towards learning math in the 

experimental group and those of the controll group regarding the 
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way of teaching (traditional or active classroom) in favor of the 

experimental group which was taught by active classroom. 

− There is a significant relationship between the achievement 

and the attitudes of fifth grade students towards learning math in 

the experimental group. 

Based on these results، the researcher recommended that the active 

classroom should be used in presenting and teaching the satiric material 

since it enhances and improves the achievement and the attitudes towards 

learning math. The researcher also recommended that the Ministry of 

Education should adopt teaching by active classroom learning to enrich the 

teaching environment and provide the student with a variety of learning 

skills. 




