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  .الدراسة

  .إلى كل ھؤالء أقدم شكري وامتناني وتقديري

  الباحثة



ه 

 اإلقرار

    :الرسالة التي تحمل العنوان ةأدناه، مقدم ةأنا الموقع

طلبة الصف  فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل

  السابع األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم
  

 تمـت  مـا  باستثناء الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن اقر

 درجة أية لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو ككل، الرسالة هذه وان ورد، حيثما إليه اإلشارة

  .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أية لدى بحثي أو علمي بحث أو علمية

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.            

 

  :Student's name                                     :اسم الطالبة

 :Signature              :التوقيع

   :Date                                                                   :التاريخ



و 

  المحتويات فهرس

 الصفحة الموضوع الرقم

 ج اإلهداء 

 د والتقدير الشكر 

 هـ اإلقرار 

 و ياتالمحتو فهرس 

 ط الجداول فهرس 

 ك األشكال فهرس 

 ل المالحق فهرس 

 م  ملخصال 

 1 وأهميتهاخلفيتها:الدراسةمشكلة:األولالفصل 

 2 الدراسة مقدمة 1:1

 5 الدراسة مشكلة 2:1

 7 الدراسة أهمية 3:1

 7 الدراسة أهداف 4:1

 8 الدراسة فرضيات 5:1

 9 الدراسة افتراضات 6:1

 10 الدراسة دحدو 7:1

 10 الدراسة لمصطلحات اإلجرائية التعريفات 8:1

 12 السابقةوالدراساتالنظرياإلطار:الثانيالفصل 

 13 النظري اإلطار 1:2

 13 التعاوني التعليمإستراتيجية  1:1:2

 14 الرياضيات وتعليم التعاوني التعلم 1:1:1:2

 15 التعاوني التعليم خصائص 2:1:1:2

 16 التعاوني التعليم استخدام مميزات 3:1:1:2

 17 التعاونية الجماعات تكوين طرق 4:1:1:2

 19 التعاوني التعليم جماعة حجم 5:1:1:2

 20 التعاوني للتعليم المختلفة اإلستراتيجيات 6:1:1:2



ز 

 الصفحة الموضوع  الرقم

  25   التقليدي والتعليم التعاوني التعلم بين الفرق 7:1:1:2

 26 نحو الرياضيات التجاهاتا 2:1:2

 27 الرياضيات نحو االتجاه قياس أهمية 1:2:1:2

 28 االتجاه قياس طرق 2:2:1:2

 28 لالتجاهات ليكرت مقياس 3:2:1:2

 29 السابقة الدراسات 2:2

1:2:2 
 في التعاوني التعليم إستراتيجية استخدام فاعلية تناولت دراسات

 الرياضيات تحصيل
29 

 29 العربية دراساتال 1:1:2:2

 36 األجنبية الدراسات 2:1:2:2

2:2:2 
 في التعاوني التعليم إستراتيجية استخدام فاعلية تناولت دراسات

 نحوها واتجاهاتهم الرياضيات تحصيل
39 

 39 العربية الدراسات 1:2:2:2

 48 األجنبية الدراسات 2:2:2:2

3:2:2 
 في التعاوني التعليم إستراتيجية استخدام فاعلية تناولت دراسات

 أخرى موضوعات
49 

 49 العربية الدراسات 1:3:2:2

 54 األجنبية الدراسات 2:3:2:2

 55 بالبحث وعالقتها السابقة، الدراسات ملخص 3:2

 58 وإجراءاتهاالدراسةطريقة:الثالثالفصل 
 59 مقدمة 1:3

 59 الدراسة منهج 2:3

 59 الدراسة مجتمع 3:3

 60 دراسةال عينة 4:3

 60 الدراسة أدوات 5:3

1:5:3 
 إستراتيجية وفق للمعلمة التدريبي البرنامج دليل( الدراسية المادة

 )التعاوني التعليم
61 

  62 الطريقة باستخدام الصحيحة األعداد لوحدة التحضير مذكرة 2:5:3



ح 

 )المعتادة( التقليدية
  الصفحة الموضوع  الرقم

 63 )القبلي باراالخت( التكافؤ اختبار 3:5:3

 66 )البعدي االختبار( التحصيلي االختبار 4:5:3

5:5:3 
 أسلوب مقياس حسب الرياضيات نحو االتجاهات مقياس استبانة

 ليكرت
71 

 72 الدراسة تطبيق إجراءات 6:3

 75 الدراسة تصميم 7:3

 76 اإلحصائية المعالجات 8:3

 77 الدراسةنتائج:الرابعالفصل 

 78 مقدمة 1:4

 78 الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج 2:4

 80 الدراسة بفرضيات المتعلقة النتائج 3:4

 80 األولى بالفرضية المتعلقة النتائج 1:3:4

 82 )أ ( فرعية ال بالفرضية المتعلقة النتائج 1:1:3:4

 83 )ب ( الفرعية  بالفرضية المتعلقة النتائج 2:1:3:4

 84 )ج ( فرعية ال الفرضيةب المتعلقة النتائج 3:1:3:4

 85 )د ( لفرعية ا بالفرضية المتعلقة النتائج 4:1:3:4

  86 ثانيةال بالفرضية المتعلقة النتائج  2:3:4

  87 ثالثةال بالفرضية المتعلقة النتائج  3:3:4

 88 للدراسة العامة النتائج 4:4

 90 والتوصياتالنتائجمناقشة:الخامسالفصل 

 91 الدراسة جنتائ مناقشة 1:5

 91 ، وفروعهاللدراسة األولى الفرضية نتائج مناقشة 1:1:5

 93 للدراسة الثانية الفرضية نتائج مناقشة 2:1:5

 93 للدراسة الثالثة الفرضية نتائج مناقشة 3:1:5

 94 الدراسة توصيات 2:5

 96 والمصادرالمراجعقائمة  

 105 المالحق  



ط 

  Abstract B 

  الجداول فهرس

 الصفحة الجدول رقمال

  26  أوجه االختالف بين التعلم التعاوني والتعليم التقليدي )2:1(جدول 

  )2:2(جدول 
والدراسـة  ) 1998(أوجه الشبه واالختالف بين دراسة يوسف 

  الحالية
41  

 )3 :1(جدول 
/ الشـعب  عدد/ المدارس لعدد تبعاً الدراسة مجتمع أفراد توزيع

 المدرسة جنس
59 

 )3 :2(جدول 
/ الدراسـة  مجموعـة / للمدرسة تبعاً الدراسة عينة أفراد توزيع

 الطالبات عدد/ الشعبة
60 

  68  مجاالت االختبار التحصيلي، ورقم الفقرة عليه )3 :3(جدول 

 )3 :4(جدول 
 الضـابطة  المجموعتين بين للتكافؤ األحادي التباين تحليل نتائج

 القبلي االختبار على والتجريبية
74 

 )4 :1(جدول 

 للمجمـوعتين  المعياريـة  واالنحرافـات  الحسابية المتوسطات

 ومقيـاس  البعـدي  التحصـيل  اختبار في والتجريبية الضابطة

 الرياضيات نحو االتجاه

79 

 )4 :2(جدول 
توسطات نتائج تحليل التباين المتعدد لفحص داللة الفروق بين م

 وفق متغير الطريقة التحصيل في االختبار البعدي الكلي،
80 

  )4 :3(جدول 
متوسطات التحصيل في االختبـار البعـدي    نتائج الفروق بين

 وفق متغير الطريقة الكلي،
81  

 )4 :4(جدول 

 في الفروق داللة لفحص مستقلتين لمجموعتين" ت" اختبار نتائج

 وفق وطرحها، الصحيحة األعداد جمعل البعدي تحصيلال اختبار

 التدريس طريقة متغير

82 

 )4 :5(جدول 

 في الفروق داللة لفحص مستقلتين لمجموعتين" ت" اختبار نتائج

 وقسـمتها،  الصحيحة األعداد ضربل البعدي تحصيلال اختبار

 التدريس طريقة متغير وفق

83 

  )4 :6(جدول 
 في الفروق داللة لفحص مستقلتين لمجموعتين" ت" اختبار نتائج

 ريقةط متغير وفق ،خصائص األعداد ل البعدي تحصيلال اختبار
84  



ي 

 التدريس

 الصفحة الجدول الرقم

  )4 :7(جدول 

 في الفروق داللة لفحص مستقلتين لمجموعتين" ت" اختبار نتائج

 طريقـة  متغيـر  وفـق  ،لمجموعاتالبعدي ل تحصيلال اختبار

 التدريس

85  

  )4 :8(جدول 

لعينة واحدة، لفحص داللـة الفـروق بـين    " ت"نتائج اختبار 

تجريبية فـي مجـاالت االختبـار    ت المجموعة التحصيل طالبا

الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وبـين معـايير    البعدي،

  أدائها وفق المعيار الوطني

86  

 )4 :9(جدول 
 في الفروق داللة لفحص مستقلتين لمجموعتين" ت" اختبار نتائج

 التدريس طريقة متغير وفق الرياضيات، نحو االتجاهات مقياس
87 

  



ك 

  األشكال فهرس

 الصفحة الشكل مالرق

  76  تمثيل تصميم الدراسة )3 :1(شكل 

 )4 :1(شكل 
 فـي  والتجريبيـة  الضـابطة  للمجموعتين الحسابية المتوسطات

 الرياضيات نحو االتجاه ومقياس البعدي التحصيل اختبار
79 

  



ل 

  المالحق فهرس

 الصفحة الملحق الرقم

 106 سةالدرا لتنفيذ واإلدارية التنظيمية اإلجراءات )1(ملحق 

 111 )القبلي االختبار( التكافؤ اختبار )2(ملحق 

 116 )القبلي االختبار( التكافؤ الختبار نموذجية إجابة )3(ملحق 

 117 )البعدي االختبار( التحصيلي االختبار )4(ملحق 

 122 البعدي التحصيل الختبار نموذجية إجابة )5(ملحق 

  123  فقرات عمليتي الجمع والطرح  )6(ملحق 

  125  فقرات عمليتي الضرب والقسمة  )7(ملحق 

  126  فقرات خصائص األعداد  )8(ملحق 

  128  فقرات المجموعات  )9(ملحق 

 )10(ملحق 
 أسلوب مقياس حسب الرياضيات نحو االتجاهات مقياس استبانة

 ليكرت
129 

 131 القبلي االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت جدول )11(ملحق 

 132 البعدي االختبار ألسئلة والتمييز الصعوبة معامالت جدول )12(ملحق 

 133 التحكيم لجنة أعضاء )13(ملحق 

 134 الصحيحة األعداد وحدة في التعليمية األهداف تحليل )14(ملحق 

 138 البعدي التحصيل الختبار المواصفات جدول )15(ملحق 

 )16(ملحق 
 الطريقـة  باسـتخدام  ةالصحيح األعداد لوحدة التحضير مذكرة

 )المعتادة( التقليدية
139 

 144 التعاوني التعليم إستراتيجية وفق للمعلمة التدريبي البرنامج دليل )17(ملحق 

 186 عمل أوراق )18(ملحق 

  



م 

فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في 

في مدينة طولكرم اتجاهاتهم نحوهاالرياضيات و  

  إعداد

  ميرفت أسامة محمد حج يحيى

  إشراف

  الدكتور صالح الدين ياسين

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصـيل  

طالبات الصف السابع األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في المدارس الحكوميـة فـي   

، من خالل )2010/2011(بية والتعليم في مدينة طولكرم في الفصل الدراسي األول مديرية التر

  :اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

في وحدة األعداد الصحيحة،  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطالبات

، لقسـمة الضـرب وا  الدرجة الكلية، عمليتي الجمع والطرح، عمليتي(ياس البعدي في اختبار الق

، يمكـن عـزوه إلـى    ومقياس االتجاهات نحـو الرياضـيات   )خصائص األعداد، المجموعات

  ؟إستراتيجية التدريس

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تّم تطبيق الدراسة على عينة الدراسـة  

طريقة طالبة من طالبات الصف السابع األساسي، حيث تّم اختيار مدرستين ب) 136(المؤلفة من 

مدرستي إناث، بواقع شعبتين في كل مدرسة، وزعت الشـعبتان  : قصدية لتحقيق أهداف الدراسة

، واحدة تجريبية واألخـرى ضـابطة،   )األوراق المغلقة(عشوائيا في كل مدرسة بطريقة القرعة 

 درست شعبتا المجموعة التجريبية على برنامج تدريبي من إعداد الباحثة وفق إستراتيجية التعليم

التعاوني، أّما الشعبتان في المجموعة الضابطة فقد درست المحتوى الرياضي بالطريقة التقليديـة  

  .حسب إتباع الكتاب المدرسي) تادةالمع(



ن 

استخدمت الباحثة لغرض قياس التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة اختبـارا   

فكانت قيمتـه  ) 20(كودر ريتشاردسون قبليا تّم التأكد من صدقه، وحساب ثباته باستخدام معادلة 

بعد االنتهاء من (، كما استخدمت الباحثة اختبارا تحصيليا بعديا لقياس تحصيل الطالبات )0.88(

، وتّم التحقق من صـدقه بـالمحكمين،   )تنفيذ البرنامج التدريبي وفق إستراتيجية التعليم التعاوني

، وطّبق مقياس االتجـاه نحـو   )0.89(قيمته  وحساب ثباته باستخدام معادلة كرونباخ ألفا فكانت

بعد تنفيذ الدراسـة، وتـّم التحقـق مـن تكـافؤ      ) 2010(الرياضيات المعّد من قبل الشهراني 

  .المجموعتين باستخدام تحليل التباين األحادي

 لمجموعتين مستقلتين،) ت(اختبار  اختبار تحليل التباين المتعدد، حللت البيانات باستخدام

حيث أظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج اآلتية عند مستوى الداللـة   ة،لعينة واحد )ت(اختبار 

)α=0.05:(  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات  -1

  .المجموعة الضابطة على اختبار التحصيل البعدي، ولصالح طالبات المجموعة التجريبية

  :اآلتية الفرضية األولى، النتائج الفرعية نتيجة وينبثق عن

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التحصيل في جمع األعداد الصحيحة وطرحها  -أ

لطالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي لجمـع  

  .التجريبيةاألعداد الصحيحة وطرحها، ولصالح طالبات المجموعة 

ضرب األعـداد الصـحيحة   لة إحصائية بين متوسطي التحصيل في وجود فروق ذات دال -ب

وقسمتها لطالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة فـي اختبـار التحصـيل    

   .البعدي لضرب األعداد الصحيحة وقسمتها، ولصالح طالبات المجموعة التجريبية

لطالبـات   صيل في خصائص األعـداد إحصائية بين متوسطي التح وجود فروق ذات داللة -ج

وعة الضابطة في اختبار التحصيل البعـدي لخصـائص   المجموعة التجريبية وطالبات المجم

   .، ولصالح طالبات المجموعة التجريبيةاألعداد



س 

لطالبـات   صيل فـي المجموعـات  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التحعدم  -د

   .ضابطة في اختبار التحصيل البعدي للمجموعاتالتجريبية وطالبات المجموعة ال المجموعة

ت المجموعة التجريبية في مجاالت ة بين تحصيل طالباوجود فروق ذات داللة إحصائيعدم  -2

الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وبين معايير أدائهـا وفـق المعيـار     االختبار البعدي،

  .الوطني

ات داللة إحصائية بين متوسط اسـتجابات طالبـات المجموعـة التجريبيـة     فروق ذوجود  -3

وطالبات المجموعة الضابطة بعد تنفيذ الدراسة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات، ولصالح 

  .طالبات المجموعة التجريبية

إجراء مزيد من البحـوث   :وفي ضوء النتائج توصي الباحثة بعدد من التوصيات أهمها

حول فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في التحصيل الدراسي، على مراحل والدراسات 

 تعليمية مختلفة، وفي مواضيع الرياضيات المختلفة، بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدوليـة، 

عمل دراسات حول فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في مجاالت أخرى مثـل انتقـال   

وعقـد دورات تدريبيـة    االكتشاف، حل المشكالت، االحتفاظ بالتعلم لفترة طويلـة،  علم،أثر الت

لمدرسي الرياضيات وتوضيح آلية العمل باستراتيجية التعليم التعاوني، وإدخال طـرق تـدريس   

  .نها إستراتيجية التعليم التعاونيحديثة في أدلة المعلم ومن بي
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  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها( مشكلة الدراسة

  دمة الدراسةمق 1:1

لغة مفيدة في التعبير الرمزي، وأبرز خاصية للرياضيات أنها طريقـة   هيالرياضيات 

للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي مستخدمة سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة المالحظة، 

و هولذلك فقد قيل إن الرياضيات هي سيدة العلوم بال منازع وفي ذات الوقت هي خادمتها وهذا 

  ). 2005 سالمة،(موضع العظمة للرياضيات 

لذلك تسعى كثير من الدول وخاصة المتقدمة منها إلى تطوير طرق ووسـائل تـدريس   

الرياضيات،  إدراكاً منها ألهمية هذه المادة في تنمية المجتمع والدخول في عالم المنافسة العلمية 

في الدول المتقدمة جهود الواليات المتحدة  وال يخفى على المتتبع لمسيرة التعليم. وتطوير التقنية

األمريكية في تطوير محتوى وطرق وأساليب تدريس كل من العلوم والرياضيات منذ أن فوجئت 

من قبل االتحـاد السـوفيتي،   ) sputnik( م بإطالق القمر االصطناعي سبوتنيك1957في العام 

دة األمريكية لعدد مـن التغيـرات   ومنذ ذلك العهد خضعت مناهج الرياضيات في الواليات المتح

  ).2009المقبل، (الب في مادة الرياضيات واالجتهادات بغرض التطوير ورفع أداء الط

بمـا   في المدارس الفلسطينية لذا فان الحاجة ملحة إلعادة النظر في مناهج الرياضيات 

ولة، ويسـر  وحاجات الفرد، وكذلك وسائل وأساليب إيصال المعرفة بسه يلبي متطلبات العصر،

لألفراد، ولعل السبب في ذلك أن الهدف من تدريس الرياضيات هو المساهمة في إعـداد الفـرد   

المتعلم القادر على مواجهة الحياة العملية من خالل تزويده بالمعلومات والمهارات األساسية فـي  

: ين أساسـيين الرياضيات وتنمية االتجاهات االيجابية نحو تعلمها، وهذا الهدف قد ركّز على أمر

أحدهما التحصيل العلمي المعتمد على المعارف والمهارات، والثـاني هـو تنميـة االتجاهـات     

  ). 2002 المالكي،(علم الرياضيات االيجابية لت

تعّد تنمية االتجاهات االيجابية نحو الرياضـيات مـن األهـداف األساسـية لتـدريس      

ة الرياضيات سوف يقـوم بدراسـة مـادة    الرياضيات فالطالب الذي لديه اتجاه ايجابي نحو ماد
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الرياضيات بشغف، ومحاولة تفسير بعض الظواهر والمواقف االجتماعية تفسيرا رياضيا، ويكثر 

الردادي، (نتاج بعض األفكار بنفسه من االستفهام عن الجديد من األفكار الرياضية، ويحاول است

2007.(  

ني عشر للمناهج وطـرق التـدريس   في المؤتمر العلمي الثا) 2001(وتؤيد ذلك مّداح  

م الذي يوصي بضرورة الحرص على تبني استراتيجيات تدريسـية  2000المنعقد بالقاهرة عام 

ويؤكد ذلك المجلس القومي لمعلمـي  . متطورة ومن هذه االستراتيجيات إستراتيجية التعلم بالعمل

 NCTM( )National C0uncil of Teachers of(الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 

Mathematics(  م ضمن إصداره مبادئ ومعايير للرياضيات المدرسية الذي أصدر 2000عام

 Principles and Standards for School :توجهات عن تلـك المعـايير تحـت عنـوان    

Mathematics.  

قد أوصى مركز القياس والتقويم بضرورة تدريب المعلمين على الطرائق النوعية فـي  و

الطلبة، لكي تتيح للمعلم أن ينوع أساليبه التدريسية لتتالءم مع حاجات الطلبـة وميـولهم،   تعليم 

وتساعد في الوقت نفسه على إثارة دافعيتهم للتعليم ورفع مستوى تحصيلهم، ولكي يعرف كيـف  

مطر ) (لمتفوق والمتوسط والضعيفكا(يتعامل مع مستويات الطلبة المختلفة داخل غرفة الصف 

  ). 2002 والخليلي،

شجعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية المعلمين على استخدام و

من خالل النشرات الدورات التدريسـية   لمجموعات التعاونية في التدريس،طريقة التعلم بنظام ا

  ). 1999أبو عطية، (ين في األعوام القليلة الماضية التي أعطيت للمعلم

العلمي والتكنولوجي في ضوء التغيـرات التـي حـدثت فـي تـدريس      ونتيجة للتقدم 

الرياضيات والنظرة الحديثة للعلم أصبح االهتمام منصبا على المحتوى والطريقة معا ألنهما من 

  ).2002المالكي، (أساسيات تدريس الرياضيات في العصر الحاضر 
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ل الرئيسي من رؤيـة  وللباحثين في التربية العلمية مساهمات كثيرة وواضحة في التحو

العملية التعليمية التعلمية على أنها تدريب الطلبة على حفظ المعلومات دون استيعابها إلى تعليمهم 

كيف يوظفّون المعلومات التي يتعلمونها، وذلك من أجل تعميق فهمهم وتنمية التفكيـر العلمـي   

وإحدى  ،)constructivist theory(لديهم، واستند الباحثون في هذا التوجه إلى النظرية البنائية

 التعليم التعاوني طرق التدريس التي تتوافق مع النظرية البنائية نحو العملية التعليمية التعلمية هي

)Saundres ,1992(.  

ضمن أحد موضـوعات الكتـاب السـنوي    ) Davidson, 1990(وقد أشار ديفيد سن 

(NCTM ,1990) ـ التعليم التعاوني في ال"، تحت عنوان يات مـن خـالل مجموعـات    رياض

أن طرق التعلم التعاوني داخل مجموعات صغيرة يمكن أن يطبق مع كـل مسـتويات    ،"صغيرة

الطالب العمرية، وكذا كل مستويات تعليم الرياضيات من المرحلة االبتدائيـة وحتـى الدراسـة    

 "Small Groupsالتعاوني فـي مجموعـات صـغيرة    الجامعية، واألكثر من ذلك أن العمل 

Working Cooperatively " يمكن استخدامه للعديد من األغراض التعليمية في:  

   (Discussion of Concepts)مناقشة المفاهيم  -

   (Inquiry Discovery)االستقصاء / االكتشاف  -

   )(Problem Solving)   المشكالت(حل المسائل  -

   ) (Mathematical Modelingالنمذجة الرياضية  -

   (Use of Technology)التكنولوجيا  استخدام  -

ولقد اهتمت كثير من الدراسات والبحوث التربويـة بـالتعرف علـى أهميـة الطـرق      

واألساليب التي تسهل عملية التعلم، مما أّدى إلى ظهور استراتيجيات وطرق عديـدة للتـدريس   

ـ تشتق أصولها الفلسفية من نظريات التعلم، وتهتم بشكل أعمق بالممارسات الفع ة والتطبيقـات  لي

كأنماط التفاعل ونظرية التغذية الراجعة، وإدارة الصف، وعلى الرغم من  داخل حجرة الدراسة،
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ظهور العديد من الدراسات في هذه المجاالت المختلفة، إال أن استخدام المجموعات الصغيرة في 

بقـدر قليـل مـن     والتعاون بين أفرادها لم يحظ بـه إالّ  ،التدريس والتعلم داخل حجرة الدراسة

  ). 2001الحربي،(الدراسات 

وجد أن الدراسـات العربيـة     الدراسات السابقة في هذا المجال،بعد مراجعة البحوث و

التعليم التعاوني محدودة رغم وجود عـدة دراسـات علـى المسـتوى      إستراتيجية التي عالجت

تيجية التعليم التعـاوني فـي   العالمي، ولذا فقد أجريت هذه الدراسة لمعرفة فاعلية استخدام إسترا

  .تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم

  مشكلة الدراسة  2:1

تم التركيز في الجلسات التحضيرية لمؤتمر الرياضيات العالمي الخاص بـتعلم وتعلـيم   

عاد عن اسـتخدام أسـلوب   على ضرورة االبت م1998والذي عقد في سنغافورة عام الرياضيات 

المقـدادي،   (طرق أخرى يكون محورها المتعلم  المحاضرة في تدريس الرياضيات والبحث عن

2006 .(  

تربيـة والتعلـيم   وتشير نتائج الدراسات التي أجراها مركز القياس والتقويم في وزارة ال

عـام   ن طلبـة الصـف العاشـر، وأخـرى    باستخدام عينة م) 1999/ 1998(الفلسطينية عام 

باستخدام عينة من طلبة الصف السادس أن هناك مشكالت وصـعوبات عـدة   ) 1997/1998(

راسـي للطلبـة فـي    تواجه العملية التعليمية وخاصة تلك التي تتعلق بتدني مستوى التحصيل الد

  ).1998، ومسعد والخليلي،  2000مطر والخليلي، ( موضوع الرياضيات

األسـاليب   المعلـم   تشجع على عدم اسـتخدام يمية حديثة في العملية التعلالتطورات الو

التقليدية في التعلم واالهتمام باألساليب التي توجه المتعلم على التفكير السليم، والقدرة على حـل  

م التعاوني أحد األساليب الحديثـة التـي   يوالتعل ،تواجه في حياته العلمية والعمليةالمشكالت التي 

لتالميذ الذين يعملون في جماعات لتنمية روح الفـروق بـين   تهدف إلى تحسين وتنشيط أفكار ا

التالميذ مختلفي القدرات، وتشجيع تبادل المعرفة، وتنمية التحصيل، واتجاه المهـام المشـتركة،   
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ومن هنا جاءت الدراسة التي تتحدد مشـكلتها فـي   ). 2005الديب، (حقيق األهداف التعليمية وت

  :اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

في وحدة األعداد الصحيحة،  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطالبات

 الضـرب والقسـمة،   مليتيالجمع والطرح، ع مليتيالدرجة الكلية، ع(ياس البعدي في اختبار الق

يمكـن عـزوه إلـى     ،ومقياس االتجاهات نحـو الرياضـيات   )خصائص األعداد، المجموعات

  ؟إستراتيجية التدريس

هـي توصـية مـن     في اختيار الباحثة لهذه المشكلة وجعلها محورا للدراسـة  والسبب

، )1999(، دراسة أبو عطية )1998(الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية مثل دراسة يوسف 

، ودراسـة الـردادي   )2006(، دراسة الحربي )2002(، دراسة المالكي )2001(دراسة مّداح 

علـى عينـات    معينـة  ت حول فاعلية استخدام إستراتيجية، والتي توصي بعمل دراسا)2007(

مختلفة، وعلى مواضيع الرياضيات المختلفة للوقوف على مدى إمكانية تعميم النتـائج، وتـوفير   

اإلمكانات التي تساعد المعلم على التنويع في طرق تدريسه بما يؤدي إلى زيادة تحصيل الطالب، 

ز القياس والتقويم في مديرية التربية والتعليم الفلسطينية وتغيير اتجاهاته السلبية، كما أوصى مرك

بضرورة تدريب المعلمين على الطرائق النوعية في تعليم الطلبة، لكي يتيح ) 1998/1999(عام 

  . للمعلم أن ينوع أساليبه التدريسية لتتالءم مع حاجات الطلبة وميولهم

مـن تـذمر المعلمـات     الباحثة هما الحظت ،لهذه المشكلة إلى األسباب السابقة يضاف  

وأولياء األمور، من انخفاض في تحصيل الطالبات في وحدة األعداد الصـحيحة وخاصـة فـي    

باإلضـافة إلـى خصـائص األعـداد      مجال المهارات الحسابية األربع على األعداد الصحيحة

الطالبة إلـى   ، فقد يصل الطالب أووالمجموعات والتي تركّز عليها االختبارات الوطنية والدولية

المرحلة الجامعية وهو ال يزال يعاني من عدم إتقان المهارات الحسابية، وحيـث أن المهـارات   

الحسابية هي األساس في كل التعامالت اليومية للفرد وأي نقص أو خلل في إتقانها سوف ينعكس 

عـن مـادة    على الطالب في حياته اليومية وفي بقية المواد الدراسية األخرى التي ال تسـتغني 

الرياضيات،  وأيضا من األسباب التي جعلت الباحثة تجعل هذا الموضوع محورا للدراسة هو ما 
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بأنهـا مـن    يعانيه الطالب والطالبات من االتجاهات السلبية نحو مادة الرياضيات، واعتقـادهم 

اسية ومنها فربما نجد طالبا متفوق أو طالبة متفوقة في معظم المواد الدر أصعب المواد الدراسية،

الرياضيات، ولكن عندما تؤخذ آراؤهم  في الرياضيات تكون سلبية نحوها لـذلك جـاءت هـذه    

الدراسة بتجريب أساليب تدريسية حديثة من الممكن أن تساهم في جعل الطالب متقنـين لوحـدة   

  . األعداد الصحيحة وتكوين اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات

  ومبرراتها أهمية الدراسة 3:1

سهم هذه الدراسة في تكوين تصّور علمي عن مدى فاعلية استخدام إستراتيجية التعلـيم  ت

السابع األساسي في وحدة األعـداد الصـحيحة فـي    التعاوني في رفع تحصيل طالبات الصف 

مجاالت العمليات الحسابية األربع، باإلضافة إلى خصائص األعداد والمجموعات والتي تركّـز  

وتنمية اتجاهاتهن نحوها، وزيادة مقدرة المعلمة في الدمج بين  طنية والدوليةعليها االختبارات الو

أكثر من طريقة في التدريس عن طريق دمج إستراتيجية التعليم التعاوني مع الطـرق األخـرى   

وذلك لجعل بيئة التعلم ذات جو مناسب للطالبات، ومساعدتهن على التعلم فـي بيئـة يسـودها    

كفـاءة   ، بعيد عن التوتر والقلق والخوف من مادة الرياضيات، مّما يزيدالتعاون والتآلف والمرح

الحظت الباحثة عند تطبيق الدراسة في المـدارس الفلسـطينية    مادة الرياضيات وفاعليتها، حيث

بأن استراتيجية التعليم التعاوني لم يتم تنفيذها في تدريس مادة الرياضيات من قبل، ولم يعـرفن  

مات عن استراتيجية التعليم التعاوني، لذا فقد جاءت الباحثة بطريقـة تـدريس   المعلمات أية معلو

جديدة يتم تطبيقها وتعليمها للطالبات في المدارس الفلسطينية والتي تساعدهن في رفع تحصـيل  

  .الطالبات وتنمية اتجاهاتهن نحو الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية

  أهداف الدراسة  4:1

استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصـيل طالبـات الصـف     عن فاعليةالكشف 

وحدة األعداد الصحيحة في مجاالت العمليات الحسابية األربع، باإلضافة إلى  السابع األساسي في

، اللواتي درسن  خصائص األعداد والمجموعات والتي تركّز عليها االختبارات الوطنية والدولية
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ليم التعاوني وأقرانهن اللواتي درسن بالطريقة التقليدية واتجاهاتهن نحو باستخدام إستراتيجية التع

الرياضيات، والتعّرف على الفروق في تحصيل الطالبات لألعداد الصـحيحة علـى العمليـات    

 ).التعاونية، التقليدية(الحسابية األربع وخصائص األعداد والمجموعات تبعاً لطريقتي التدريس 

 فرضيات الدراسة 5:1

  :جابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات الصفرية التاليةلإل

 اتبـين متوسـط  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -1

لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام  الختبار البعدي الكلي،االتحصيل في 

، وطالبات الصف السابع اللـواتي درسـن   )التجريبيةالمجموعة (إستراتيجية التعليم التعاوني 

  ).المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

  :وينبثق عن الفرضية األولى، الفرضيات الفرعية اآلتية

 التحصيل متوسطي بين) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -أ

 باستخدام درسن اللواتي األساسي السابع لصفا لطالبات وطرحها الصحيحة األعداد جمع في

 اللـواتي  األساسي السابع الصف وطالبات ،)التجريبية المجموعة( التعاوني التعليم إستراتيجية

 األعـداد  لجمـع  البعدي التحصيل اختبار في) الضابطة المجموعة( التقليدية بالطريقة درسن

  .وطرحها الصحيحة

 متوسـطي  بـين ) α  =0.05( الداللـة  مسـتوى  عند ةإحصائي داللة ذات فروق توجد ال -ب

 درسـن  اللواتي األساسي السابع الصف لطالبات وقسمتها الصحيحة األعداد لضرب التحصيل

 األساسي السابع الصف وطالبات ،)التجريبية المجموعة( التعاوني التعليم إستراتيجية باستخدام

 لضـرب  البعدي التحصيل اختبار في) الضابطة المجموعة( التقليدية بالطريقة درسن اللواتي

  . وقسمتها الصحيحة األعداد

 متوسـطي  بـين ) α  =0.05( الداللـة  مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -ج

 باسـتخدام  درسـن  اللـواتي  األساسي السابع الصف لطالباتفي خصائص األعداد  التحصيل
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 اللـواتي  األساسي السابع الصف وطالبات ،)التجريبية المجموعة( التعاوني التعليم إستراتيجية

لخصـائص   البعـدي  التحصـيل  اختبـار  في) الضابطة المجموعة( التقليدية بالطريقة درسن

  .األعداد

 متوسـطي  بـين ) α  =0.05( الداللـة  مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -د 

 إستراتيجية باستخدام ندرس اللواتي األساسي السابع الصف لطالبات في المجموعات التحصيل

 درسـن  اللـواتي  األساسـي  السابع الصف وطالبات ،)التجريبية المجموعة( التعاوني التعليم

  . للمجموعات البعدي التحصيل اختبار في) الضابطة المجموعة( التقليدية بالطريقة

ت بين تحصيل طالبـا  )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة  -2

الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وبين  المجموعة التجريبية في مجاالت االختبار البعدي،

  .معايير أدائها وفق المعيار الوطني

بين متوسط استجابات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

م التعـاوني  جية التعلـي ، اللواتي درسـن باسـتخدام إسـتراتي   ابع األساسيطالبات الصف الس

، وبين متوسط استجابات طالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن )المجموعة التجريبية(

بعد تنفيـذ الدراسـة علـى مقيـاس االتجـاه نحـو       ) المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

  .الرياضيات

  افتراضات الدراسة 6:1

  :تركز هذه الدراسة على االفتراضات التالية

لها نفس األثر علـى جميـع   ) الخ...، الدرجة العلميةالسن، الخبرة(جميع العوامل الخارجية  -1

، وذلك من خالل تـدريس المجمـوعتين فـي    الضابطة والتجريبية :أفراد العينة بمجموعتيها

  .المدرسة الواحدة من المعلمة نفسها

، حيث مؤهالت كـل  لمؤهلمتكافئتان من حيث الخبرة واالمعلمتان المشتركتان في التجربة  -2

هي بكالوريوس رياضيات وخبرت كل منهما في مجال تدريس الرياضيات هي  العلمية منهما

  .سنوات عشر
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المعلمتان اللتان قامتا بالتدريس التزمتا به تبعاً إلستراتيجية التعليم التعاوني المعـدة للشـعب    -3

  .م يخلطا بين الشعبالتجريبية، وتبعاً للطريقة التقليدية للشعب الضابطة، ول

  حدود الدراسة 7:1

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طالبات الصف السابع األساسي، في المدارس الحكومية  -1

  .في مدينة طولكرم، وعلى ذلك يتوقع تعميم نتائج الدراسة على مدى تمثيل العينة لمجتمعها

  ).2010/2011( تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام -2

من المنهاج الفلسـطيني  ) األعداد الصحيحة(طبقت هذه الدراسة على محتوى الوحدة الثانية  -3

للصف السابع األساسي، والمعمول به فـي المـدارس الفلسـطينية فـي العـام الدراسـي       

)2010/2011.(  

لذا فإن نتـائج   اختبار التحصيل البعدي الذي طّبق في نهاية التجربة كان من إعداد الباحثة، -4

  .هذه الدراسة تعتمد على مدى صدق وثبات االختبار

  فات اإلجرائية لمصطلحات الدراسةالتعري 8:1

هي معيار يقيس مدى إجادة الطالبات لبرنامج التدريس والتمكن من تحقيق األهـداف،   :الفاعلية

 ). 2006الحربي، (االختبارات والمقاييس  وهو يقاس بأثره في الدراسات كما تقيسه

هو إستراتيجية من استراتيجيات التدريس تقوم على أساس التعـاون وتبـادل    :التعليم التعاوني

ل فيما بينهم إلى المسؤولية في التعلم بين أفراد المجموعة التعاونية، وتفاعلهم مع بعضهم، والتكام

صغيرة يكون عدد ويبنى التعليم التعاوني إلى أساس تقسيم الطلبة على مجموعات  ،التعلم المنشود

طالب يمارسون نشاطاً تعليمياً يرمي إلى تحقيق هدف، أو أهداف تعليميـة  ) 6-4(أفرادها بين 

عطيـة،  (واجتماعية تتصل بهم أفراداً، ومجموعة، بطريقة أفضل من مجموع أعمالهم الفرديـة  

2008 .(  
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لرئيس،  مـن تخطـيط   هي طريقة تعليمية يقوم المعلم فيها بالدور ا  :طريقة التدريس التقليدية

وإدارة وتنظيم للموقف التعليمي بأكمله، كما يقوم بالشرح والتوضيح ونقل المعلومات للطالـب،   

والتركيز على المادة المقررة ونجاح الطلبة فيها، دون االلتفات إلـى تقـديم التغذيـة الراجعـة     

  ).  2009كنسارة، (المقرر بالترتيب  والتعزيز الفرديين المناسبين، يتبع الكتاب المدرسي

مفهوم يعبر عـن محصـلة اسـتجابات الطالـب نحـو موضـوعات        :االتجاه نحو الرياضيات

القبول أو الرياضيات،  ويسهم في تحديد حرية الطالب المستقلة تجاه  مادة الرياضيات من حيث 

  ). 1999 ناصر،(الرفض 

المادة التعليمية المدروسـة  هو التقّدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف  :التحصيل الدراسي

  ).2007 جبر،(يها في االختبار التحصيلي والذي يقاس بعالمته التي يحصل عل

وهو المتوسط الحسابي آلراء مشرفي الرياضيات ومعلميهـا للصـف    :المعيار الوطني المقبول

 لعمليتي الطـرح والجمـع،  % 65: السابع األساسي في العمليات الحسابية األربع وهي كما يلي

  .لعمليتي الضرب والقسمة% 60
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  فصل الثانيال

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  نظرياإلطار ال 1:2

  الدراسات السابقة  2:2

  سات السابقة، وعالقتها بالبحثملخص الدرا 3:2

  

  

  

  

  

  

  

  



 13

  لفصل الثانيا

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري 1:2

  م التعاونيالتعلياستراتيجية  1:1:2

ويد العملية التعليمية التعلمية من حيث المناهج وأساليب التدريس سوف يؤدي إلى إن تج  

وتعـّد مواكبـة التقـدم    . تحسين تعلم الطلبة، ويجعلهم قادرين على حل المشكالت التي تواجههم

التكنولوجي السريع الذي يؤثر في المناهج بصفة عامة، وفـي منـاهج الرياضـيات وأسـاليب     

ريسها بصفة خاصة، وكذلك توظيف النظريات التربوية بما يخدم تعليم وتعلم الرياضيات، من تد

  ).2007أبو عبيد، (بين األسس التي يعتمد عليها منهاج الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي 

كما أن ما يميز منهاج الرياضيات المطوّرة تركيزها على البنى الرياضية وأن النظريات   

في الرياضيات وعلم النفس لها أثر في إعادة النظر في تنظيم المعرفة الرياضية وطرق  الحديثة

تدريسها، لذا يجب أن يتميز تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية بحركة رائدة تتمثـل فـي   

التقليل من االعتماد على األسلوب المعتاد في التدريس واستخدام نظريات التعليم والتعلم الحديثـة  

  ).2003و زينة، أب(

إحدى النظريات  )1998عبيد، (المشار إليها في  )Vygotsky(وتعّد نظرية فيجوتسكي   

الهامة في مجال التعليم والتعلم حيث تولي االهتمام لدور الثقافة والمجتمع في النمـو المعرفـي   

االجتماعية،  للطالب وتؤكد على أّن المحرك األول للنمو العقلي هو الثقافة التي تشكل التفاعالت

كما أنها تعتبر أن العامل اللغوي االجتماعي أهم عامل للنمو المعرفي، وأن المعرفة بناء تعاوني 

خالل التفاعالت االجتماعية يبني المـتعلم  يناسب كل األفراد وينسجم مع البنية الداخلية لهم، فمن 

ة أهمية كبرى لدور كل مـن  كما تعطي هذه النظري. المعرفة بالتواصل اللغوي، واستخدام الكتابة

المعلم والوالدين واألقران، مؤكدة أن دور المعلم كفرد اجتماعي مرشد لطالبه، ويشـارك فـي   

العمل داخل غرفة الصف، ويعطي الفرصة لهم للعمل مع بعضهم بعضـا مـن    تقدمهم، وينظم



 14

اء، وهـذه  خالل مجموعات عمل صغيرة، مشجعا لألنشطة باعتباره مساعدا على االنجاز أو األد

مساعدة الطالـب فـي تحقيـق     على أنهالفكرة ترتبط برؤية التعلم على أنه تطور، وبالتدريس 

 )The Zone of Proximal Development(مستوى من االنجاز ضمن منطقة النمو األقرب 

وهي المنطقة التي يكون فيها الطالب غير قادر على انجاز العمل أو المهمة بمفـرده، بمسـاعدة   

أو األقران أو الوالدين يصبح قادرا تدريجيا على انجاز العمل بمفرده، أي بمعنى آخر أنها  المعلم

، ألنها هي المنطقة التي يمكـن  تلك المنطقة التي تكون فيها التعليمات ذات فائدة وتؤدي الغرض

  .يها التعلم الحقيقيأن يحدث ف

  علم التعاوني وتعليم الرياضيات الت 1:1:1:2

إذا كان تعليم الرياضيات يهدف إلى مساعدة التالميذ علـى التفكيـر   ) 2003(الفقي  قال

الرياضي وفهم العالقات واالرتباطات بين مختلف الحقائق والعمليات الرياضية، وإمكانية تطبيق 

المعرفة الرياضية بصورة واضحة، ومن خالل فهم واعي، فانه بناء على ذلك يمكـن توظيـف   

  :لرياضيات داخل الصف الدراسي، ذلك لعدة أسبابالتعلم التعاوني في تعليم ا

إن المفاهيم والمهارات يمكن تعلمها بصورة أفضل كعمليات دينامية، وذلك من خالل تفاعـل   -

نشط بين التالميذ، ذلك ألن تعليم الرياضيات ينبغي أن يبنى على ايجابية المتعلم وليس سلبيته، 

يبنى على أساس بعض الفرضيات والتي تجعـل  فتعلم الرياضيات من خالل المدخل التقليدي 

من المتعلم عنصر سلبي في استقبال المعلومات، وكنتيجـة لتكـرار التـدريبات، وتعزيزهـا     

وتخزين تلك المعارف واستدعائها في مواقف بسيطة، ولكن التعلم النشـط يتطلـب المبـادرة    

  .تالميذ اآلخرينالذكية، وتوخي الدقة والتي يمكن تنميتها من خالل المناقشة مع ال

إن حل المشكالت الرياضية هو موقف يرتبط إلى حد كبير بنموذج التعليم التعـاوني، حيـث    -

موقف يتمكن الطالب فيـه مـن االسـتجابة    ( :يتضمن نموذج التعليم التعاوني المراحل التالية

والمناقشة كمجموعة، تشخيص جماعي للموقف، مناقشة جماعية بصياغة المشكلة والفـروض  

تقويم وتعديل اإلجراءات وتجريب الخطط ومالحظـة النتـائج المختلفـة، تأمـل جمـاعي      و
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لالستراتيجيات واألهداف ونتائج الخطوات الثالث السابقة وهذه المراحـل نفسـها المراحـل    

  ).المتضمنة في نموذج حل المشكالت

وذلك للتواصل لى التعاون إن تعلم الرياضيات داخل مجوعات صغيرة ينبغي أن يكون مبنياً ع -

فان التالميذ يكتسبون الثقة في قدرتهم الرياضية، حيث يتم التشجيع المتبادل من قبـل   ،بفعالية

ويـدعو ذلـك أيضـاً      الزمالء في المجموعة، على الجهود المبذولة في تعلم الرياضـيات، 

  .سائلالستخدام مزيداً من استراتيجيات تفكير عليا، تعميم أفكار جديدة، حلوالً جديدة للم

على الرغم من إستراتيجية التعلم التعاوني مفيدة بشكل عام  بأنه )2006(المقدادي  وقال

لجميع الطلبة بكافة مستوياتهم الرياضية إالّ أن درجة ونوعية الفائـدة تعتمـد علـى المسـتوى     

الرياضي للطالب ، فالطالب الجيد في الرياضيات ومن خالل مساعدته لرفاق مجموعته يطـور  

أعمق للمسألة التي تسعى المجموعة لحلها، في حين تزداد ثقة بقية الطلبة فـي المجموعـة    فهماً

عـالوة علـى   . بأنفسهم وتزداد لديهم الرغبة في االستفادة من الطالب الجيد في تعلم الرياضيات

ذلك فقد ثبت جدوى استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في زيادة مستوى تحصيل الطلبـة ذوي  

ت التعلم في الرياضيات باإلضافة إلى تعزيز العالقات االجتماعية فيمـا بيـنهم مقارنـة    صعوبا

  .بطرق التدريس االعتيادية

  خصائص التعليم التعاوني 2:1:1:2

  :اآلتي )2009الخطيب، (كما لخصها  من أهم خصائص التعليم التعاوني

فيعتمد كـل فـرد فـي     وجود هدف مشترك للمجموعة وتوزيع المهام على أفراد المجموعة -1

المجموعة على نفسه وعلى أفراد مجموعته لتحقيق الهدف المطلوب، فال نجاح ألي فرد إالّ 

  .إذا نجحوا جميعاً

  .التنافس في التعليم التعاوني يكون بين المجموعات -2

تنمية الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والسمات القيادية وتطوير مهارات التواصـل والعمـل    -3

  .فريق والرغبة في التعاونضمن 
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  .تطوير الحس بالمسؤولية تجاه الذات وتجاه المجموعة -4

تنمية التفكير الناقد والتقويم الذاتي حيث يفسح المجال لألفراد النظر بعين النقد ألدائهم فـي   -5

  .كل مرحلة من مراحله قبل أن يعرضوه على زمالئهم أو معلمهم

ية للطلبة نحو التعلم كما يفّعل دورهم، ويدوم التعلم فـي ذهـن   يزيد التعلم التعاوني من دافع -6

  .المتعلم لمدة أطول

  مميزات استخدام التعليم التعاوني   3:1:1:2

  :دام التعليم التعاوني فيما يليويمكن إجمال مميزات استخ

  ):2002الطناوي، (كما لخصها  بالنسبة للتلميذ) 1(

، وينمي القدرة اإلبداعية لدى التالميذ، والقدرة سس العامةيساعد على فهم وإتقان المفاهيم واأل -

على تطبيق ما يتعلمه التالميذ في مواقف جديدة، والقدرة على حل المشكالت، ويؤدي إلى تزايد 

القدرة على تقبل وجهات النظر، وارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه، وتزايد حـب  

  .التالميذ لمدرستهم

المحاولة والخطأ والتعلم من خطئه، وإلقاء األسئلة والتعبير عن : فرصة للتلميذ لكل منتتيح ال  -

  .اره على اآلخرينرأيه بحرية دون حرج، واإلجابة عن بعض التساؤالت، وعرض أفك

  ):2004 محمد،(كما لخصها  بالنسبة للمعلم) 2(

  .التالميذ يقلل من الفترة الزمنية التي يعرض فيها المعلم المعلومات على -

  .تلميذاً داخل الفصل) 50(أو ) 40(مجموعات بدالً من ) 9(أو ) 8(يمكنه من متابعة  -

  .يقلل من جهد المعلم في متابعة وعالج التلميذ الضعيف -

ألن هذه األعمال التحريرية، سوف ) التصحيح(يقلل من بعض األعمال التحريرية للمعلم مثل  -

 .ككلحيان للمجموعة تكون في بعض األ
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  التعاونية مجموعاتطرق تكوين ال 4:1:1:2

ن التالميذ تتضمن مجموعة م والتي تعاوني في المواقف التعليميةصور التعليم ال تتعدد 

  .صغيرة، تضم كل منها عدداً من التالميذ المتعاونين مجموعاتيعملون معاً في 

أو التكوين حسب بين التكوين العشوائي،  مجموعاتالنظر في تكوين الوتتفاوت وجهات 

رغبة التالميذ، أو التكوين المقصود الذي يراعي فيه المعلم توازن الكفاءات، وتنوعها فـي كـل   

جماعة وهذا التوزيع األخير يمكن أن يحقق عائداً تعليمياً متوازناً على مستوى قاعـة الدراسـة،   

ر الـذي يـدعم   ة، األمالواحد مجموعةفر الكفاءات المتشابهة في الكما أنه يمكن أن يقلل من تنا

  .مجموعةفرص نجاح عمل ال

، )2005الديب، (كما لخصها  متعاونة مجموعاتأنواع لتقسيم التالميذ إلى ويوجد ثالثة 

  :هي على النحو التالي

  :مختلطة مجموعات -أ

 مجموعـات رات ذات مدى واسـع، ولتكـوين   مختلطة القد مجموعاتوهي عبارة عن 

من تلميذ ذى قدرة مرتفعة، وتلميذ ذى قدرة متوسـطة،   موعةمجن تتضمن هذه المختلطة يمكن أ

  .وتلميذ ذى قدرة منخفضة

 سـتوكس  والدراسات ذات العالقة بالدراسـة الحاليـة مثـل دراسـة     وأشارت البحوث

)Stokes,1990( دراسة أبو عطية ،)2004(، ودراسة محمد )1999(، دراسة ريان )1999(، 

انسة كان أداؤها أفضل في ممارسة السلوك االجتمـاعي،  غير متج مجموعةلإلى أنه كلما كانت ا

 مجموعةن التالميذ المتفوقين في ال، وذلك ألمعرفية، وإتقان المهارات العلميةوتحقيق األهداف ال

تفـوقين، وأيضـاً كلمـا كانـت     سوف يعملون بصورة أكثر فعالية في مساعدة زمالئهم غير الم

  .لى تحقيق نتائج أفضلغير متجانسة في التحصيل ساعد ع مجموعةال
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ص أعضـائها قـدر   الواحدة مختلطـة فـي خصـائ    مجموعةيجب مراعاة أن تكون ال 

، والذكاء، وبعض المتغيرات االجتماعية واالنفعاليـة، وهـذا قـد يسـاعد     المستطاع كالتحصيل

  .الواحدة مجموعةء على عملية التعاون داخل الاألعضا

  -:، منهااحدة يتميز بعديد من المزاياالو مجموعةع داخل الوجدير بالذكر أن التنو

  .مجموعةذ والعطاء بين جميع أعضاء الضمان حدوث عملية األخ -1

إيجاد نوع من الترابط الفكري بين التالميذ أثناء المناقشة، مما قد يؤدي فـي النهايـة إلـى     -2

ول فتـرة  تطوير تفكير التالميذ، وتعميم فهمهم بشكل يساعدهم على االحتفاظ بالمعلومات ألط

  .زمنية ممكنة في تعاون وتفاعل لحل المشكالت والمهام المقدمة إليهم

  :متجانسة مجموعات -ب

عالية القدرة من  مجموعاتمتجانسة، حيث تكون هناك  مجموعاتيتم تقسيم التالميذ إلى 

  .منخفضة القدرة مجموعاتمتوسطة القدرة، و مجموعاتالتالميذ و

هم بناء على مستوى تحصـيل  مجموعات يم التالميذ إلىيه يتم تقسوهناك تقسيم آخر، وف

ية محددة، ويمكـن أن تتكـون   الواحدة في انجاز مهام تعليم مجموعةالسابق، ويتعاون أعضاء ال

، أو يتم تغييـر  مرة واحدة في العام الواحد، أو الفصل الدراسي، أو تتكون عدة مرات مجموعةال

  .ليميةدة تعبعد االنتهاء من كل وح مجموعةبعض أعضاء ال

  :التوزيع العشوائي -ج

بناء على توزيع بطاقات صـغيرة تحمـل    مجموعاتسيم وتوزيع التالميذ على اليتم تق 

يجلسون معاً  5-1رقاماً من أرقاماً أو رموزاً على التالميذ، ثّم يدع المعلم التالميذ الذين يأخذون أ

  .يجلسون كجماعة، وهكذا  10-6، ومن مجموعةك

فيما يتعلق بالمدة التي ينبغي أن تبقى بها أفراد المجموعة معـاً،  ) 2001(ت قال الذياباو

أن ثبات المجموعات لمدة تتراوح بين أربعة أسابيع وثمانية أسـابيع يعطـي الفرصـة ألفـراد     
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المجموعات تكوين صالت وعالقات ايجابية بين الطلبة وتقبل بعضهم بعضاً، ومن ناحية أخرى 

لة األجل للقيام بأعمال تتم من خالل فصل أو سنة دراسية، وتشكيل يمكن تشكيل مجموعات طوي

  .ين في حصة خاصةمجموعات وقتية غير دائمة للقيام بمهام عاجلة، لها عالقة بنشاط مع

  التعليم التعاوني مجموعةحجم  5:1:1:2

  .يعّد حجم المجموعة واحداً من أهم األمور التي تتعلق بتنظيم عمل المجموعات التعاونية

الـديب،  (كما لخصـها   التعاونية بناء على النقاط التالية مجموعةويمكن أن يتحدد عدد أعضاء ال

2005(:  

  .مستوى قدرات التالميذ، وخبراتهم ومهاراتهم -1

  .مراعاة الفرص المناسبة للتفاعل، وتعلم المهارات المطلوبة -2

  .طبيعة النشاط -3

  .مناسبة الوقت لحجم الجماعة -4

  .عية وسمات التالميذوطبيعة ون -5

الـذيابات،  (المشـار إليهـا فـي     )Canton, 1989( كانتونو )1995( سرحان ويشير

إلى أن المجموعات التي تكون بشكل زوجي هي أكثر المجموعات نجاحاً، ألنها تشـجع   )2001

على المزيد من النقاش وطرح األسئلة، وتقلل مشكالت االنضباط، وتنمي مهارات اجتماعية من 

وى أعلى، وبالمقابل فان المجموعات الكبيرة تعّد سبباً رئيسياً في تكوين صعوبات ألعضـاء  مست

  .المجموعة، إذ كلما زاد عدد أفراد المجموعة قلت نسبة المشاركين الفّعالة في التعليم التعاوني

المشـار إليهـا فـي     )Johnson & Johnson, 1986(ويرى جونسون وجونسـون  

أعضاء تسمح ) 4-3(من خالل التجارب، تبين أن المجموعة المكونة من أنه  )2001الذيابات، (
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بأقصى مشاركة لكافة األعضاء، ويضيف بأنه من الممكن أن يتراوح حجم المجموعة مـا بـين   

  .أعضاء) 8(ة إلى أعضاء وقد يصل في حاالت نادر) 2-6(

ي ترتضـيه  لعدد األمثل والـذ أشارت نتائج دراسات أخرى إلى أن ا )2005(قال الديب 

أعضـاء فـي    6-2ة هو ما بـين  التعاونية، والذي يمكن قبوله من المعطيات السابق مجموعةال

د يزيـد التفاعـل بـين    أعضاء، وهذا العـد  8عن  مجموعةالواحدة، بحيث ال تزيد ال مجموعةال

  .مجموعةورهم باالرتياح واالنتماء لل، ويزيد أيضاً التوافق بينهم، كما يزيد شعمجموعةأعضاء ال

  االستراتيجيات المختلفة للتعليم التعاوني 6:1:1:2

يضم التعليم التعاوني استراتيجيات متنوعة ولكنها تتفق جميعها في األساس وهو تقسـيم  

التالميذ إلى مجموعات واالعتماد االيجابي المتبادل بينهم وكذلك اكتساب المهارات االجتماعيـة  

الف في طريقة تقسيم وشـكل المجموعـات وأسـاليب    والمسئولية الفردية والجماعية وأما االخت

  :العمل داخلها ومن هذه االستراتيجيات

  ):2003العجمي، (كما لخصها  إستراتيجية التعلم معاً -1

يقسم التالميذ فيها إلى مجموعات يساعد بعضهم بعضاً في الواجبات والقيام بالمهام وفهم 

األفكار وذلك لتحقيق هدف مشـترك، ويـتم   المادة داخل الفصل وخارجه ويتشاركون في تبادل 

تقويم كل مجموعة وذلك بمقارنة أداء المجموعة ككل باألداء السابق تبعاً لمتوسط األداء الفردي 

ويـتم  . ألعضائها فإذا زادت درجة متوسط الالحق على السابق تفوز المجموعة وتستحق المكافأة

  -:العمل بهذه الطريق بإتباع الخطوات التالية

  .حديد األهداف التعليميةت -1

  .أفراد وتكون غير متجانسة 6-4تحديد حجم المجموعة من  -2

  .ترتيب المجموعات في حلقات مع توفير االحتياجات من مواد ووسائل متنوعة -3
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تخصيص األدوار لكل فرد ويتم توزيع العمل بينهم بشكل عشـوائي وتوضـيح المهمـة أو     -4

  .المطلب التعليمي منه

  .الهدف الخاص إذا أتقن كل فرد في المجموعة المهمة الخاصة بهيتحقق  -5

: شرح أسلوب التعاون بينهم وشرح معايير النجاح بأن تكـون سـلوكيات األفـراد تشـمل     -6

  .المشاركة ، المنافسة ، الفهم، درجة التجاوب داخل المجموعة

أحياناً لتوضيح األسـئلة   مراقبة مشكالت األفراد داخل المجموعة بالتدخل في تقديم المساعدة -7

  .الصعبة

  .تدخل المعلم لتعليم األفراد مهارات االتصال الضرورية في بيئة التعلم -8

  .عند االنتهاء من الدرس يقدم ملخص عن طريق التالميذ والمعلم -9

يقوم عمل التالميذ على مستوى الفرد والجماعة وتقديم المكافأة بعد تحديد معدل التقدم فـي   -10

  .عن طريق المناقشة التلميذ والجماعة والتعقيب على ذلكأداء 

  ):2002الطناوي، (كما لخصها  إستراتيجية تقسيم الطالب وفقاً لمستويات تحصيلهم -2

يقسم التالميذ إلى مجموعات غير متجانسة تتكون المجموعة من أربعـة إلـى خمسـة     

د بعضهم بعضاً ثـّم يعطـي   أعضاء، ويدرس أعضاء المجموعة الموضوع التعليمي معاً ويساع

وتبعاً لنتائج االختبـار  . المعلم اختبار على المادة العلمية ال يسمح ألحد منهم أن يساعد اآلخر فيه

يقسم التالميذ مرة أخرى إلى مجموعات متجانسة أكاديمياً، ويقدم لكل مجموعة اختبار أسبوعي، 

الالحق تضاف إلـى مجموعتـه   ، والفرق بين درجته في األداء السابق ووتحسب درجة العضو

  .درجة من بين المجموعاتاألصلية، والمجموعة الفائزة هي المجموعة التي تحصل على أعلى 
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إبـراهيم،  (كمـا لخصـها    )األحجية المتقطعة أو الصور المقطوعة(إستراتيجية جيجسو  -3

2004:(  

متجانسـين،   تالميذ غير) 6-3(يتم تقسيم التالميذ إلى مجموعات، كل منها يتكون من  

وتقـوم  . وتتحدد مسئولية كل منهم في إيضاح أو شرح أو تدريس جزئية معينة للتالميذ اآلخرين

هذه اإلستراتيجية على أساس تحقيق التعاون بين األفراد من خالل أسلوب متشابك الترتيب مـن  

وتسير  يرة،تفاعلهم معاً في مجموعات صغ أجل تحقيق االعتماد المتبادل بين المتعلمين في أثناء

  :هذه اإلستراتيجية طبقاً لإلجراءات التالية

  ).6-3(تقسيم الطالب إلى مجموعات عددها  -1

  .يتم تعيين قائد أو خبير لكل مجموعة -2

المادة الدراسية مع التركيز على موضوعات منفصلة حيث يصبح ) الخبراء(يدرس الطالب  -3

  .الطالب خبيراً في هذا الموضوع

  .بالتدريس لفرقهم بالتناوب) الخبراء( يقوم الطالب -4

  .تعقد االختبارات الفردية بحيث تغطي جميع الموضوعات -5

  .ثّم تتم مكافأة الفريق الحائز على أعلى الدرجات

  ):2000أبو عميرة، (كما لخصها  إستراتيجية ألعاب ومسابقات الفرق -4

 4-3ة، ويتكون الفريق مـن  تعتمد هذه اإلستراتيجية على تقسيم التالميذ إلى فرق دراسي

أعضاء يدرسون الموضوع أو الوحدة التعليمية معاً، ثّم يقسمون بعد ذلك بناًء علـى تحصـيلهم،   

ويحدث تسابق بعد ذلك بين كل ثالثة أو أربعة تالميـذ متجانسـين تحصـيلياً فـي الوحـدة أو      

آخر، في ضوء نتائج  لىالموضوع الذي درسوه ، ويتيح هذا األسلوب للتلميذ االنتقال من فريق إ

  .المسابقات
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_ وفي الرياضيات يقسم المعلم الطالب داخل الفصل أو المعمل إلى فرق، ويقـدم لهـم   

الموقـف التعليمـي   (األولـى   مثالً لغزاً رياضياً تمهيداً لموضوع ما ويتعلمونه معاً في الحصة

انـاً ، وفـي الحصـة    ، من خالل تقديم أوراق عمل والمرور واالشتراك في المناقشة أحي)األول

تحدث المسابقة؛ شريطة أن تكون المادة التعليمية المختارة فـي  ) الموقف التعليمي الثاني(الثانية 

صورة ألعاب رياضية، بحيث تنتهي بفوز أحد الالعبين أو مجموعة الالعبين في إحدى الفـرق  

اط، يجمع المعلـم  المنتمية إلى الفصل أو المعمل المدرسي، وبحصول كل فرد على عدد من النق

  .الفريق الفائزالنقاط الكلية لكل فريق، ويعلن عن 

  ):2005سليمان، (كما لخصها  إستراتيجية التنافس الجماعي -5

تعتمد هذه اإلستراتيجية على التنافس بين المجموعات من خالل تقسيم التالميـذ داخـل   

الدراسي، ثـّم يحـدث    الفصل إلى مجموعات تعاونية حيث يتعلم أفراد كل مجموعة الموضوع

تنافس بين مجموعة وأخرى من خالل أسئلة تقدم إلى المجموعات وتصحح إجابات كل مجموعة 

وتعطى الدرجة بناًء على إسهامات كل عضو في الجماعة بحيث تعتبر الجماعـة الفـائزة هـي    

  . جات بين المجموعاتالحاصلة على أعلى الدر

  ):2008عمدة، (كما لخصتها  إستراتيجية البحث الجمعي -6

متعددة، يشـترك التالميـذ فـي    هذا األسلوب يركز على جمع المعلومات من مصادر 

، ويتميز ) (Cooperative Inquiryأسلوب االستقصاء التعاوني: سلوب، ويسمى هذا األجمعها

هذا األسلوب بأنه يمكن استخدام أنشطة متعددة في الجماعات الصغيرة، وجمع معلومات عنهـا،  

ا، ويتم اختيار موضوعات فرعية من وحدة يدرسها الفصل كله، وتقسم الموضـوعات  ومناقشته

الفرعية إلى أعمال فردية، يعمل التالميذ على تنفيذها؛ مستخدمين أسلوب االستفسار التعـاوني،  

ومناقشات الجماعة، والتخطيط، والمشروعات التعاونية، والقيام باألنشطة الضـرورية الالزمـة   

  .عداد تقارير الجماعةمن مصادر مختلفة داخل المدرسة وخارجها إل لجمع المعلومات
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  ):2008عرقاوي، (كما لخصتها  وشارك –ازدوج  -إستراتيجية فكر -7

تستخدم هذه اإلستراتيجية عقب المعلم بشرح وعرض معلومات أو مهـارات للطـالب   

  :وتتضمن تلك اإلستراتيجية الخطوات اآلتية

  .المشكلة التي يطرحها المعلمالتفكير في السؤال أو  -1

  .يلي ذلك طلب المعلم من الطالب االنقسام ألزواج ويتناقشوا بينهم في السؤال: المزاوجة -2

  .كار حول السؤاليطلب المعلم من األزواج عرض الحلول التي توصلوا لها وأف: المشارك -3

  ):2005شبر، (كما لخصها  إستراتيجية فرق تعجيل التعلم -8

الطريقة لتدريس مادة الرياضيات في المرحلة العليا من التعليم االبتـدائي،   صممت هذه

نظراً لطبيعة مادة الرياضيات التي تعتمد على مفاهيم أساسية ومترابطة ال بّد للمتعلم من إتقانها، 

  .ليتمكن من استيعاب المادة التعليمية الالحقة

  :ويجرى العمل في هذا األسلوب تبعاً للخطوات التالية

عقد اختبار تشخيصي لتحديد مستوى الطالب، ثّم وضعهم في المستويات المناسبة لقـدرتهم   -1

  .واستعداداتهم

  .توزيع المادة التعليمية على الطالب تبعاً لمستوياتهم المختلفة -2

يتعاون أعضاء الفريق فيما بينهم لفهم المادة التعليمية حتى يتمكنوا من اإلجابة علـى أوراق   -3

  .المعطاة لهم العمل

  .يتبادل أعضاء الفريق أوراق اإلجابة ويصحح كل منهم لآلخر -4

يجرى امتحان تحصيلي لكل طالب بعد االنتهاء من تعلم الوحدة، وذلك اعتماداً على قدرتـه   -5

  .أعضاء الفريقالخاصة دون تلقي أي مساعدة من 
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  الفرق بين التعلم التعاوني والتعليم التقليدي 7:1:1:2

ليس كل ما يطلق عليه مجموعة هو مجموعة تعاونية، ويؤكد ذلـك  ) 2001(مّداح قالت 

بدراستهم المجموعات التعلّمية التعاونيـة لمـدة   ) Johonson,et al ,1993(جونسون وآخرون 

عاماً من أجل توضيح الفرق بين المجوعات التعلّمية التعاونيـة، والمجموعـات الصـفية    ) 30(

فاً من الطالب والمعلمين في مجموعة كبيرة من المناطق التعليمية فـي  التقليدية، حيث قابلوا اآل

عدد من البلدان المختلفة من أجل اكتشاف عمل المجموعات في الصف، وأيـن وكيـف تـنجح    

وبناًء على النتائج التي خرجوا بها، ونتـائج البـاحثين   . ؟لمجموعات التعاونية على أفضل نحوا

، ومن خالل ما ذكره أيضاً )Katzenbach & Smith, 1993(اآلخرين مثل كاتزنباخ وسميث 

حول النقاط التي يختلف فيها التعلم التعاوني عن التعلم التقليـدي،  ) 1998(جونسون وجونسون 

  :) 2:1( بينهما كما يوضحها الجدول يمكن تلخيص أوجه االختالف
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  ديأوجه االختالف بين التعلم التعاوني والتعليم التقلي): 2:1(الجدول 

 مجموعات التعليم التقليدي مجموعات التعلم التعاوني م

1-  

  

تقوم على التفاعل االيجابي بين األعضاء 

حيث تنطوي على اعتماد متبادل ايجابي 

عال، يتحمل األعضاء مسئولية تعلمهـم  

وتعلم بعضهم بعضاً، ويكـون التركيـز   

  .منصباً على األداء المشترك

ث تنطوي ال تهتم بالتفاعل االيجابي حي -

على اعتماد متبادل متدن، ويكون التركيز 

  .منصرفاً إلى األداء الفردي فقط

  .تتكون المجموعة بطريقة متجانسة -  .تتكون المجموعة بطريقة غير متجانسة  -2

3-  
كل فرد له مسئولية فردية ومسئولية تجاه 

  .المجموعة

  .ال يسند للفرد مسئوليات -

4-  

بعضـهم   يزيد األعضاء من فرصة نجاح

بعضاً حيث ينفذون مهام حقيقيـة معـاً،   

ويساعدون جهود بعضهم بعضـاً نحـو   

  .التعلم

يتم مناقشـة المهـام بـدون التـزام      -

األعضاء بتعلم بعضهم بعضاً، وال يوجد 

  .تدعيم مشترك

5-  

قيادة المجموعة عملية مشـتركة حيـث   

التركيز على مهارات العمل التعـاوني ،  

  .عضاءويتبادل القيادة جميع األ

تعيين قائد لكل مجموعة، فهناك تجاهل  -

  .لمهارات العمل الجماعي الزمري

6-  

تعالج المجموعة جـودة العمـل ومـدى    

وهنـاك  . فاعلية األعضاء في العمل معاً

  .تركيز على التحسين المستمر

ال يتم إجراء معالجة جماعية لجـودة   -

عمل المجموعة، وهناك تقدير لالنجازات 

  الفردية

7-  
رض الطالب الوصـول إلـى أقصـى    غ

  .درجة من عالقات العمل النجاز المهام

  .غرض الطالب هو إتمام المهمة -

8-  

  

بالطريقة التـي تعمـل بهـا    يهتم المعلم 

  .المجموعة

ال يهتم المعلم بالطريقة التي تعمل بها  -

  .المجموعة

  نحو الرياضيات االتجاهات 2:1:2

ية التعلم، فالطالب الذي حباه اهللا قدرات عقلية عالية تلعب االتجاهات دوراً هاماً في عمل

والزمة النجاح في أي مجال من مجاالت الحياة، قد تواجهه بعض الصعوبات التعليمية، وذلـك  
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بسبب اتجاهاته السلبية نحو الدراسة أو المادة الدراسية، ومما يجدر ذكـره أن االتجاهـات مـن    

ألمور وكل من له صلة بالتربية والتعليم، فعن طريـق  الموضوعات التي تهم المعلمين وأولياء ا

االتجاهات يمكن وضع األفراد الناجحين في الحياة في المكـان المناسـب وتصـميم البـرامج     

والمناهج الجادة التي تراعي االتجاهات وتعمل على تعزيز االيجابي منها وتالفي السلبي، وتعـّد  

داف المجتمع التربوية التي يسـعى إلـى إكسـابها    عملية تكوين االتجاهات االيجابية من أهم أه

  ).2002المالكي، (لألبناء 

أنه نظراً ألهمية مادة الرياضيات في الحياة العامة لمـا  ) 2005(ذكرت حنان آل عامر 

تحتويه من مواضيع حيوية فإن الطالب يتكون لديهم اتجاهات نحو الرياضيات نتيجـة لتعـاملهم   

  .معها

  تجاه نحو الرياضياتأهمية قياس اال 1:2:1:2

تتجلى أهمية التعرف على االتجاهات نحو الرياضيات وقياسها بصورة عامة كما لخصها 

  :في التالي) 2010الشهراني،(

أنها متعلمة ومكتسبة وبالتالي يمكن تغييرها وتطوير برنامج لتدعيم االتجاهـات المرغوبـة    - 1

 .السلبية منها وتحسينهاويمكن بعد التعرف على االتجاهات محاولة تعديل وتطوير 

إمكانية التنبؤ من خالل المعرفة باتجاهات األفراد النفسية بسلوكهم في المواقـف المختلفـة    - 2

وبالتالي إمكانية وقوف االتجاهات كمنبئات بظواهر نفسية لها أهميتها الخاصة ويمكن توقـع  

ـ   ي بعـض  مستويات تحصيل التالميذ في الرياضيات في ضوء نوعية اتجاهاتهم نحوهـا ف

 .األحيان الرتباط االتجاهات بالتحصيل في حدود معينة

تحديد رغبات التالميذ وتفضيالتهم نحو المادة الدراسية واختيارهم للتخصصـات الدراسـية    - 3

 .التي يرغبون في االستمرار في دراستها في ضوء اتجاهاتهم

ت فـي الجانـب   ارتباط االتجاهات نحو الرياضيات ببعض األهداف الهامة لتعليم الرياضيا - 4

 :الوجداني ، ومن هذه األهداف
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 .إدراك التالميذ للرياضيات وأهميتها  . أ

 .االستمتاع بمادة الرياضيات  . ب

 .رؤية الرياضيات في وضع مفتوح النهاية، بديهي مشجع على الفحص واالستكشاف  . ت

  .تحقيق المنفعة من دراسة الرياضيات  . ث

  طرق قياس االتجاه 2:2:1:2

يمكن أن تستخدم في قيـاس االتجاهـات وقـد حصـرها      هناك العديد من الطرق التي

 ،طريقـة ليكـرت   ،ثرسـتون  طريقة ،طريقة بوجاردس :في الطرق التالية) 2010الشهراني، (

  .االختبارات االسقاطية ،اختبار تمايز معاني المفاهيم ،طريقة جتمان

  مقياس ليكرت لالتجاهات 3:2:1:2

االتجاهـات ، تعتمـد علـى درجـة      اقترح ليكرت خطة جديدة لوضع اختبارات لقياس

الموافقة بمعنى أن يستجيب األفراد إلى جميع العبارات التي يشملها المقياس عن طريق إحـدى  

الشـهراني،  ( )ال أوافق بشدة –ال أوافق  –أكد غير مت –أوافق  –أوافق بشدة (الدرجات التالية 

2010.(  

  الدارسات السابقة 2:2

وعة من البحوث والدراسات ذات العالقـة بموضـوع   قامت الباحثة باإلطالع على مجم

الدراسة الحالية  والتي استهدفت معرفة فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصـيل  

ومن أجل حصر الدراسات التي تّم االطـالع عليهـا   . الطلبة في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

  :لباحثة هذه الدراسات إلى المحاور التاليةواالستفادة منها في هذه الدراسة فقد قسّمت ا
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  .دراسات تناولت فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل الرياضيات :أوالً

دراسات تناولت فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني فـي تحصـيل الرياضـيات     :ثانياً

  .واتجاهاتهم نحوها

  .استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في موضوعات أخرى دراسات تناولت فاعلية :ثالثاً

كما تّم تقسيم الدراسات في كل محور من المحاور الثالثة إلى دراسات عربية ودراسات 

  :أجنبية، وفيما يلي عرض توضيحي لكل محور منها

  تفاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل الرياضيا دراسات تناولت 1:2:2

 الدراسات العربية 1:1:2:2

اثـر الـتعلم بنظـام المجموعـات     "  هادراسة عنوان )1999(أبو عطية أجرى الباحث 

التعاونية وحجم المجموعة على تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في مادة الرياضـيات  

حيث هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر طريقـة الـتعلم التعـاوني بنظـام      ".في محافظة جنين

جموعات التعاونية في تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في مادة الرياضيات مقارنـة  الم

بالطريقة التقليدية والى فحص أثر حجم المجموعة على التحصيل من خالل اإلجابة عن السؤالين 

  :اآلتيين

هل توجد ذات داللة إحصائية في تحصيل طالب الصف الخـامس األساسـي فـي مـادة      -1

  ؟) التعلم بنظام المجموعات التعاونية، التعليم التقليدي(لطريقة التعليم الرياضيات تعزى 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في مـادة   -2

  الرياضيات في التعلم بنظام المجموعات التعاونية تعزى إلى حجم المجموعة ؟

الب الصف الخامس األساسي في مدرسة طالباً من ط) 147(وتكونت عينة الدراسة من 

موزعين في ثالثـة   1998/1999معاذ بن جبل األساسية للبنين في بلدة قباطية، للعام الدراسي 

  :شعب دراسية
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تعلمت الشعبة األولى بطريقة التعلم بنظام المجموعات التعاونية، وذلك بعد تقسيم الصف إلـى   -

  .في المجموعة الواحدةمجموعات غير متجانسة التحصيل، ثالثة طالب 

وتعلمت الشعبة الثانية بطريقة التعلم بنظام المجموعات التعاونية، وذلك بعد تقسيم الصف إلى  -

  .مجموعات غير متجانسة التحصيل، ستة طالب في المجموعة الواحدة

  .وتعلمت الشعبة الثالثة بطريقة التعليم التقليدية -

سؤال جميعها من نوع أسئلة ) 11(عة على فقرة موز) 15(اختبار تحصيلي مكّون من و

  .المقال تقيس مستوى التحصيل

  :وتوصلت النتائج ما يلي

في تحصيل الطالب علـى القيـاس   ) α  =0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -1

وأفراد المجموعة ) طالب في كل مجموعة 6(البعدي بين أفراد المجموعة التجريبية الثانية 

  ).الطريقة التقليدية(الضابطة 

في تحصيل الطـالب علـى القيـاس    ) α  =0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -2

  :البعدي بين الطالب في

والمجموعة الضابطة لصـالح  ) طالب في كل مجموعة 3(المجموعة التجريبية األولى   - أ

 .الطالب في المجموعة التجريبية األولى

 6(والمجموعة التجريبية الثانية ) الب في كل مجموعةط 3(المجموعة التجريبية األولى   - ب

ومثـل هـذه   . لصالح الطالب في المجموعة التجريبية األولى) طالب في كل مجموعة

النتائج تبين أن أكثر الطرق مالئمة لتعليم الطالب في الصف الخامس األساسـي هـي   

طالب  3(غيرة طريقة التعلم بنظام المجموعات، شريطة أن تكون المجموعة الواحدة ص

 ).في كل مجموعة
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مع الدراسة الحالية في فحص أثر استخدام إسـتراتيجية  ) 1999(تتشابه دراسة أبو عطية 

بحثـت فـي   ) 1999(التعليم التعاوني في تحصيل الطلبة، ولكنها اختلفت بأن دراسة أبو عطية

لبـة نحـو   فحص أثر حجم المجموعة على التحصيل بينما الدراسة الحالية بحثـت اتجـاه الط  

 .جية التعليم التعاونيالرياضيات بعد استخدام إستراتي

أثر التعلم التعاوني على التحصـيل فـي   "  هابدراسة عنوان) 1999(ريان وقام الباحث 

تكونت عينة الدراسـة مـن    ".الرياضيات ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة الثامن األساسي 

مجموعة تجريبية تعلمت بطريقة التعلم التعـاوني  : طالباً وطالبة ، قسمت إلى مجموعتين) 149(

طالباً وطالبة تّم تقسيمهم إلى مجموعات غير متجانسة التحصيل، تتألف كـل  ) 74(وتكونت من 

طالب، يتعاونون فيما بينهم في تعلّـم المفـاهيم والمهـارات والتعميمـات     ) 6-5(مجموعة من 

المعلم المراقبة واإلشـراف، مـع تقـديم     الرياضية، وكذلك حل المسائل الرياضية، ويكون دور

  .المساعدة عند الضرورة

طالباً وطالبـة، بحيـث   ) 75(ومجموعة ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، وتكونت من 

يأخذ المعلم الدور األساسي في هذه الطريقة، ويقدم المساعدة للطالب بشكل مباشر، ويكون عمل 

  .الطلبة فردياً

  :يليوتوصلت الدراسة إلى ما 

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل، تعزى لطريقة التدريس -1

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للجنس، ولصالح الذكور -2

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للتفاعل بـين طريقـة التـدريس     -3

  .والجنس

  .صائية في مفهوم الذات األكاديمي، تعزى لطريقة التدريسعدم وجود فروق ذات داللة إح -4

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األكاديمي، تعزى للجنس -5
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات األكاديمي تعزى للتفاعل بين طريقـة   -6

  .التدريس والجنس

أثـر  "  هادراسة عنوان )2004الديب، (إليها في المشار  )2001(حسن وأجرى الباحث 

استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات على التحصيل وبقاء أثـر الـتعلم   

ـ   ".وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي   ىحيث هدفت الدراسـة إل

تدريس وحدة التناسـب وتطبيقاتـه، لتالميـذ    تعرف أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في 

لهـذه   ، وبقاء أثر التعلم، وتنمية التفكيـر االسـتداللي،  الصف الخامس االبتدائي على تحصيلهم

  .الوحدة مقارنة بنظرائهم الدارسين للوحدة نفسها بالطريقة المعتادة

لمدارس مجموعة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بإحدى ا منوتكونت عينة الدراسة 

  . االبتدائية التابعة إلدارة أسيوط التعليمية بمحافظة أسيوط

وتّم إعداد اختبار تحصيلي في وحدة التناسب وتطبيقاته، واختبار التفكيـر االسـتداللي،   

  .ودليل المعلم لتدريس وحدة التناسب وتطبيقاته باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني

مجموعة التجريبية الـذين درسـوا وحـدة التناسـب     وتوصلت الدراسة إلى أن تالميذ ال

تفوقوا على أقرانهم تالميـذ المجموعـة   ) التعلم معاً(وتطبيقاته وفق إستراتيجية التعلم التعاوني 

الضابطة الذين درسوا الوحدة نفسها بالطريقة المعتادة في االختبار التحصيلي البعدي واسـتبقاء  

ة التفكير االستداللي لديهم، بينما لم تسهم الطريقة المعتـادة  المادة المتعلمة واالحتفاظ بها، وتنمي

لتدريس وحدة التناسب وتطبيقاته في تنمية التفكير االستداللي، كما تفـوق تالميـذ المجموعـة    

  .ي القدرة على التفكير االستدالليالتجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة ف

فاعلية استخدام التعلم التعاوني ومعمل "  هابدراسة عنوان) 2001(مّداح وقامت الباحثة 

الرياضيات في تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بالمدارس 

استخدمت الباحثة منهجاً شبه تجريبي  ".دراسة شبه تجريبيـة   –الحكومية بمدينة مكة المكرمة 

ة من تلميذات الصف السادس االبتـدائي  تلميذ) 108(حيث طبقت الدراسة على عينة بلغ حجمها 
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ه ، وزعت على ثـالث مجموعـات   1419في مدينة مكة المكرمة بالفصل الدراسي األول لعام 

تلميذة، وقد قامت الباحثة بتدريس المفاهيم الرياضية في وحدة القياس ) 36(تكونّت كل منها من 

للمجموعة (، ومعمل الرياضيات )ولىللمجموعة التجريبية األ(والمساحة باستخدام التعلم التعاوني 

، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية المعتادة، وقـد أخضـعت   )التجريبية الثانية

مجموعات عينة الدراسة الختبار المفاهيم الرياضية التي تّم إعداده من قبل الباحثة؛ حيـث تـّم   

ذ طبق تطبيقاً قبلياً، وآخرين بعدين أحدهما تطبيقه بعد ضبطه وتقنينه والتأكد من صدقه وثباته، إ

عاجل أجري بعد نهاية دراسة الوحدة الدراسية مباشرة، واآلخر أجل لقيـاس مـدى احتفـاظهن    

  .بالتعلم

والختبار صحة فروض الدراسة عولجت بياناتها إحصـائياً باسـتخدام تحليـل التبـاين     

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة) ANCOVA(المصاحب 

في التحصيل البعـدي العاجـل   ) α  =0.05(وق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة وجود فر -1

لصالح المجموعتين التجريبيتين بمقارنتها بالمجموعة الضـابطة التـي درسـت بالطريقـة     

التقليدية المعتادة في كل من مستوى التذكر والفهم والتطبيق والتحصـيل الكلـي للمفـاهيم    

سادس االبتدائي، بينما لم تظهر فروق دالة إحصـائياً بـين   الرياضية لدى تلميذات الصف ال

المجموعتين التجريبيتين في التحصيل البعدي العاجل عند جميع المستويات الثالث ومستوى 

  .التحصيل الكلي

في التحصيل البعـدي اآلجـل   ) α  =0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  -2

ن بمقارنتها بالمجموعة الضابطة في كل من مستوى التـذكر  لصالح المجموعتين التجريبيتي

والفهم والتطبيق والتحصيل الكلي للمفاهيم الرياضية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي، 

بينما لم تظهر فروقاً دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبيتين في التحصيل البعدي اآلجل 

  .لتحصيل الكليعند جميع المستويات الثالث ومستوى ا

اثـر  "  هادراسة عنوان )2007السعيد، (المشار إليها في  )2004(الباز وأجرى الباحث 

". أسلوب التعلم التعاوني على تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 



 34

طريقـة فـرق   (حيث هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام إحدى طرق الـتعلم التعـاوني   

في تدريس الرياضيات لتالميذ المرحلة اإلعدادية على التحصـيل الدراسـي   ) تحصيل الطالبيةال

اختبـار  : ومهارات التواصل الرياضي فيما بينهم، ولتحقيق هذا الهدف العام تّم بناء أداتين همـا 

) 75(وتّم اختيار مجموعة تتكون مـن  . التحصيل الدراسي واختبار مهارات التواصل الرياضي

  .وتلميذة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي تلميذاً

وتعرض تالميذ المجموعة التجريبية لمعالجة تمثلت في دراسة وحدة تحليـل المقـادير   

بينمـا تعـرض تالميـذ المجموعـة     ) فرق التحصيل الطالبية(الجبرية تعاونياً باستخدام طريقة 

ي البحث على تالميذ المجموعتين الضابطة لدراسة نفس الوحدة بالطريقة المعتادة وتطبيق اختبار

  .قبل وبعد المعالجة التجريبية

. وباستخدام نموذج التحليل اإلحصائي سباعي المرحلة تم تحليل الدرجات الخام للبحـث 

  :وأسفر هذا التحليل عن النتائج التالية

بـين متوسـطي درجـات المجموعـة     ) 0.01(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1

  .والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية 

بـين متوسـطي درجـات المجموعـة     ) 0.01(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -2

وعـة  التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي لصـالح المجم 

  .التجريبية

فعالية اسـتخدام إسـتراتيجية الـتعلم    "  هادراسة عنوانب) 2004(محمد وقامت الباحثة 

  :حيث هدفت الدراسة إلى ".التعاوني على تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية للرياضيات 

مع (قياس فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني، على تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية  -1

  .اضياتللري) اختالف المستويات التحصيلية لهم

كل مستوى تحصـيلي علـى   (قياس فعالية استخدام هذه اإلستراتيجية على تحصيل التالميذ  -2

  .للرياضيات) حدة
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الذين حصـلوا علـى أكبـر اسـتفادة     ) ضعيف -متوسط  –متفوق (تحديد نوعية التالميذ  -3

ة فـي  باستخدام هذه اإلستراتيجية، وبالتالي يمكن التعرف على مدى إسهام هذه اإلستراتيجي

  .عالج مشكلة الفروق الفردية بين التالميذ

) تلميذاً 81بلغ عدد التالميذ فيها (تّم اختيار فصلين من فصول الصف الرابع االبتدائي و

) تلميـذاً  45(في مصر، إحـداهما ضـابطة   ) شمال القاهرة(من إحدى مدارس محافظة القاهرة 

  ).تلميذاً 36(واألخرى تجريبية 

  :ل من المجموعتين كاآلتيتّم تدريس الوحدة بك

قامت الباحثة بتدريس الكسور العشـرية للتالميـذ باسـتخدام    : بالنسبة للمجموعة التجريبية -1

  .حصص أسبوعياً) 3(أسابيع بواقع ) 4(إستراتيجية التعلم التعاوني لمدة 

قام مدرس الفصل بتـدريس الكسـور العشـرية للتالميـذ      :أّما بالنسبة للمجموعة الضابطة -2

  .استخدام طريقة اإللقاء أحياناً، والمناقشة أحياناً أخرىب

وتوصلت الدراسة أن التالميذ الضعاف هم أكثر التالميذ استفادوا من هذه اإلسـتراتيجية  

، بينما التالميـذ المتوسـطين نمـا    %26.7بدرجة كبيرة، حيث أن مستوى تحصيلهم نما بنسبة 

وهـذا  % 1.3النمو في التحصيل محدود حيث بلغ  ، أّما المتفوقين فمقدار%2.4تحصيلهم بنسبة 

يدل على أن استخدام هذه اإلستراتيجية يمكن أن يعالج مشكلة الفروق بين التالميذ فـي الفصـل   

وثبتت فعالية استخدام التعلم التعاوني في زيادة تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتـدائي  . الواحد

لعام للمجموعة ولكن على مختلـف المسـتويات   للكسور العشرية ، ليس على مستوى التحصيل ا

كما أن التالميذ الذين حققوا أكبر استفادة مـن  ) ضعيف –متوسط  –متفوق (التحصيلية للتالميذ 

  .   استخدام هذه اإلستراتيجية هم التالميذ الضعاف يليهم المتوسطين يليهم المتفوقين
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  الدراسات األجنبية 2:1:2:2

أثر التعليم التعاوني مقارنة "  هادراسة عنوان )Stokes, 1990(ستوكس أجرى الباحث 

حيث هدفت هذه الدراسـة  ". مع األسلوب التقليدي في تعلم الرياضيات للصف الثالث االبتدائي 

  :إلى اإلجابة على األسئلة التالية

هل هناك أثر لطريقة التعليم التعاوني على تحصيل طلبة الصـف الثالـث االبتـدائي فـي      -1

  ات؟الرياضي

  ؟) العليا والمنخفضة(هل أثر هذه الطريقة كان ايجابياً على جميع الطلبة بجميع مستوياتهم  -2

طالب في مستوى الثالث االبتدائي للمجمـوعتين،  ) 204(وقد تكونت عينة الدراسة من 

، وقد خضعت المجموعتان لنفس المحتوى الرياضي، )التقليدية(، والضابطة )التعاونية(التجريبية 

للبيانات المستقلة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في ) ت(ودتا بوقت متساو، وبّين اختبار وز

تحصيل الطلبة في كال المستويين العالي والمنخفض بين الطالب الذين تعلّموا بالطريقة التقليديـة  

  .والطريقة التعاونية لصالح طريقة التعليم التعاوني

أثر التعلم التعاوني مقابل الـتعلم  "  هادراسة عنوان )Reid, 1992(ريد وأجرى الباحث 

حيث استخدم لهذا  ".التنافسي على تحصيل طالب الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات 

مجموعة : طالباً من طالب مدرسة ابتدائية قسمت إلى مجموعتين) 50(الغرض عينة تكونت من 

رست بطريقة الـتعلم التنافسـي، وأعطيـت    تجريبية درست بطريقة التعلم التعاوني، وأخرى د

  .المجموعتان اختباراً تحصيلياً قبلياً وبعدياً

وكانت نتائج تجربته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين قبل الـتعلم  

، وفي حين أشارت النتائج إلى وجـود تحصـيل أفضـل للمجموعـة     )أي قبل إجراء التجربة(

قة التعلم التعاوني في االختبار البعدي عن المجموعة التـي درسـت   التجريبية التي درست بطري

  .بطريقة التعلم التنافسي
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 )Ross, Rolhiser & hoaboam, 1997(روس ورولهيزر وهوبـوم  وقام الباحث 

تأثير التقويم الذاتي على تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية في الرياضيات في "  هابدراسة عنوان

حيث تمت الدراسة على عينة من تالميذ الصفين الخامس والسادس بلـغ  ". وني بيئة التعلم التعا

تلميذ يدرسون أحد الموضوعات الرياضية داخل حجرة دراسة يسـودها المنـاخ   ) 300(عددها 

   .التعاوني في مدة قدرها أسبوعين

ع وانتهت الدراسة إلى نتائج مهمة منها قلة احتياج الطالب للمساعدة الخارجية، وارتفـا 

  . مستوى تحصيلهم، وانخفاض معّدل الرهبة والقلق من االختبارات التقليدية لديهم

أثر طريقـة الـتعلم الجمـاعي    "  هابدراسة عنوان) Yildiz, 2004(يالدز وقام الباحث 

ضمن أسلوب التعليم التعاوني على أداء الطالب في مساق الرياضيات، تعليم طـالب الصـف   

الدراسة إلى تحديد أثر التعلم الجماعي ضـمن أسـلوب التعلـيم    حيث هدفت ". السابع األساسي

التعاوني على مستوى أداء الطالب في مادة الرياضيات، وكانت الدراسة عبـارة عـن بحـث    

تجريبي تم فيه إتباع طريقة االختبارات القبلية والبعدية على مجموعة المراقبة، وقد تـم إجـراء   

بع في مدينة بالكسير في تركيا، وقد تم استخدام كل من طالباً في الصف السا) 70(الدراسة على 

مجموعتي المراقبة والتجربة في هذه الدراسة حيث تم تطبيق طريقـة التعلـيم التقليديـة علـى     

مجموعتي المراقبة، وقبل تطبيق هذه المعايير تم إعطاء امتحانات قبلية للطالب، ومن ثـّم تـم   

ائج أن هنالك اختالفاً كبيراً بـين نتـائج كـل مـن     وقد أظهرت النت. إعطاؤهم امتحانات بعدية

مجموعتي التجربة والمراقبة، وقد تبّين أن طريقة التعلم الجمعي ضمن أسلوب التعليم التعـاوني  

  .أكثر فعالية من طريقة التعليم التقليدية

أثار طريقة التعليم التعـاوني  "  هادراسة عنوان )Tarim, 2009(تارم وأجرى الباحث 

نظرية الذكاء المتعدد على تحصيل الطالب في مادة الرياضيات في المدارس االبتدائية مدعومة ب

حيث هدفت الدراسة إلى التحقق من أثار التعليم التعاوني المـدعوم بنظريـة الـذكاء    ". التركية

المتعدد على تحصيل طالب الصف الرابع االبتدائي األتراك في مادة الرياضيات وقدرتهم علـى  

طالبا وقد تم تقسيمهم إلى مجمـوعتي  ) 150(وقد شارك في هذه الدراسة . ذه المادةفهم وحفظ ه
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ومجمـوعتي  ) CLMIاستعملت طريقة التعليم التعاوني المدعوم بنظرية الذكاء المتعـدد (تجربة 

ولقد تم اسـتخدام اختبـار التحصـيل فـي مـادة      ). واستعملت طريقة التعليم التقليدية(مراقبة 

لذكاء المتعدد ونموذج المعلومات الشخصية كـأدوات مـن أجـل قيـاس     الرياضيات ومخزون ا

ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن طريقة التعليم التعاوني المدعوم بنظرية الذكاء المتعـدد  . الدراسة

ولكن فيما يتعلق بقياس . لها تأثير أكبر على التحصيل األكاديمي من الطريقة التقليدية في التعليم

فلم يكن لطريقة التعليم التعاوني المدعوم بنظرية الـذكاء المتعـدد أي   ) المادة حفظ(نتائج الحفظ 

  .تأثير

أثر الـتعلم التعـاوني علـى    "  هابدراسة عنوان) Slavin, 2010(سالفين وقام الباحث 

تجربـة   :مستوى أداء طالب السنة الرابعة والخامسة في مادة الرياضيات في المملكة المتحدة

هر المقارنات الدولية في مستوى أداء الطالب فـي مـادة الرياضـيات أن    حيث تظ". عشوائية 

وقـد  . األطفال في بريطانيا ليسوا بالمستوى المطلوب من حيث مستواهم في مادة الرياضـيات 

بينت العديد من الدراسات أن طرق التعليم التعاوني تعد بالكثير في هذا المجال وقد توفر حلـوال  

الدراسة نتائج تجربة عشوائية كبيرة والتي تم تصميمها من أجل تقيـيم   وتقدم هذه. لهذه المشكلة

أثر استخدام طرق التعليم التعاوني بناء على برنامج تقسيمات نتائج الطالب في مادة الرياضيات 

وبخـالف  . مدرسة ابتدائية في بريطانيـا ) 34(حيث تضمن طالب السنة الرابعة والخامسة في 

فقد وجد هذا التقييم أن استخدام طريقة التعلـيم  , م في مناطق أخرى الطالب الذين تمت دراسته

ويقول المؤلفـون أن هـذا   . التعاوني لم تساعد في تحسين مستوى الطالب في مادة الرياضيات

, األمر يعزى إلى وجود قيود على البرنامج نفسه من حيث جعله يتكيف مع البيئة في بريطانيـا 

نفسها تظهر ميل المعلمين ومدراء المدارس للمشاركة فـي عمليـة   لكنهم قالوا أيضا أن الدراسة 

  .تبني طرق مبتكرة في التعليم
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ـ  دراسات تناولت 2:2:2 يل الرياضـيات  فاعلية استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تحص

  واتجاهاتهم نحوها

  الدراسات العربية 1:2:2:2

وذجين من نماذج التعليم التعاوني أثر نم"  هابدراسة عنوان )1998(يوسف قام الباحث 

على تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في الرياضيات في محافظة طـولكرم واتجاهـاتهم   

حيث هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر استخدام طريقة التعليم التعاوني وفق نموذجين  ".نحوها 

ل طلبة الصـف  في تحصي) Learning Together(ونموذج التعلم الجمعي ) Jigsaw(جيجسو 

التاسع األساسي في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ، وذلك من خالل اإلجابة عـن األسـئلة   

  :التالية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات تعزى لطريقـة   -1

  ؟) التعليم التعاوني، التعليم التقليدي(التعليم 

ة إحصائية في تحصيل الطلبة الذين درسوا وفق نموذجي طريقـة  هل توجد فروق ذات دالل -2

 Learning(ونمـوذج الـتعلم الجمعـي    ) Jigsaw( التعليم التعـاوني نمـوذج جيجسـو   

Together(؟  

هل هناك اختالف دال إحصائياً في مستوى اتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي نحو تعلم  -3

  الرياضيات تعزى لطريقة التعليم ؟

ناك تغّير دال إحصائياً في مستوى اتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي نحـو تعلـم   هل ه -4

  الرياضيات ضمن كل طريقة تعليم منفردة بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة ؟

الملتحقين بالمـدارس  ) الذكور(تكّون مجتمع الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي 

، والبـالغ  1997/1998حافظة طولكرم للعام الدراسـي  الحكومية في مديرية التربية والتعليم لم

شعب، بلغ عدد ) 3(وتكونت عينة الدراسة من . شعبة) 31(طالباً موزعين على ) 892(عددهم 
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طالب قسمت إلى شعبتين تجريبيتين تطبق نموذجي التعليم التعـاوني، وشـعبة   ) 104(طالبها 

  .ضابطة تطبق التعليم التقليدي

تجاه نحو الرياضيات قبل تنفيذ الدراسة وبعدها، وقد بلغ عـدد  وطبق الباحث مقياس اال

فقـرة  ) 30(فقرة، وأعّد الباحث اختبارين األول اختبار المعرفة القبلية ويتكون من ) 20(فقراتها 

من نوع االختيار من متعدد وسؤالين من نوع المقال، ويشتمل مستويات التذكر والفهم والتطبيق، 

  .هي وحدة اإلحصاء من كتاب الصف التاسع: ة دراسيةوقد غطّى االختبار وحد

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى لطريقة التعلـيم، ولصـالح الطريقـة     -1

  .التعاونية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة الذين درسوا وفق نموذج جيجسو،  -2

  .الذين درسوا وفق نموذج التعلم التعاوني وتحصيل الطلبة

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو الرياضيات يعزى لطريقة التعلم -3

وجود تغير دال إحصائياً في مستوى اتجاهات طلبة الصف التاسـع األساسـي نحـو تعلـم      -4

  .الرياضيات ضمن كل طريقة منفردة بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة

وقد أوصى الباحث بتنويع أساليب التدريس وإتباع طريقة التعلم التعاوني لزيادة تحصيل 

الطلبة، كما أوصى الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية هذه الطريقة في مباحـث  

أخرى، وعلى مراحل أخرى، وأوصى المشرفين بضرورة توعية المعلمـين بهـذه الطريقـة،    

  .ية تنفيذ حصصها من خالل الدورات والمشاغلوتدريبهم على كيف
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  :والدراسة الحالية) 1998(أوجه الشبه واالختالف بين دراسة يوسف): 2:2(الجدول 

 الدراسة الحالية )1998(دراسة يوسف

تهدف هذه الدراسة إلى التعـرف علـى أثـر    

مقارنـة  ) Jigsaw(طريقة التعليم التعـاوني  

علـيم التعـاوني   بالطريقة التقليدية، وطريقة الت

) Learning Together) (الـتعلم الجمعـي  (

مقارنة بالطريقة التقليدية، ومقارنـة طريقـة   

)Jigsaw ( ــتعلم الجمعـــي بطريقـــة الـ

)Learning Together ( في تحصيل الطالب

، وفي اتجاهات الطالب نحوها، في الرياضيات

) Jigsaw( حيث تتمثل طريقة التعليم التعاوني

تشـكيل المجموعـات   : التاليةبتنفيذ التعليمات 

طـالب  ) 5(المتجانسة، مكونة كل منها مـن  

وإعداد المهمات الرئيسـية والجزئيـة لهـا،    

وتوزيعها على المجموعـات والتأكيـد علـى    

الطالب بأن طالب ستوكل له مهمـة تعليميـة   

  .جزئية محددة

توزيـع  : وطريقة التعلم الجمعي تتمثل بما يلي

مل صـغيرة  مجموعة الطلبة إلى مجموعات ع

طالب، إعطـاء مقدمـة عـن    ) 4(مكونة من 

) 15-10(الموضوع في فترة تترواح ما بين 

دقيقة، يتم مناقشة كل مهمة جزئية من قبل كل 

  .مجموعة معا

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعليـة  

استخدام إستراتيجية التعليم التعـاوني فـي   

تحصيل الطالبات فـي الرياضـيات وفـي    

مقارنة بالطريقـة   بات نحوهااتجاهات الطال

التقليدية، وتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات 

) 6-4(غير متجانسة، مكونة كل منها مـن  

تعليميا يرمي إلـى   طالبات يمارسون نشاطا

  .تحقيق أهداف تعليمية

من طالب الصف التاسع  تكّون مجتمع الدراسة

في مديرية التربية والتعليم ) الذكور(األساسي 

  .طولكرم في فلسطينلمحافظة 

تكّون مجتمع الدراسة من طالبـات الصـف   

في مديرية التربية ) اإلناث(السابع األساسي 

  .والتعليم لمدينة طولكرم في فلسطين

تّم تطبيق مقياس االتجاه نحو الرياضيات قبـل  

  .تنفيذ الدراسة وبعدها

تّم تطبيق مقياس االتجاه نحو الرياضيات بعد 

  .تنفيذ الدراسة فقط
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أثر استخدام الـتعلم التعـاوني فـي    "  هادراسة عنوان) 2002(المالكي وأجرى الباحث 

تدريس الرياضيات على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط فـي الرياضـيات واتجاهـاتهم    

حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم التعاوني فـي تـدريس    ".نحوها بمدينة جدة 

ب الصف الثاني المتوسط في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها بمدينة الرياضيات على تحصيل طال

جدة، تّم استخدام المنهج الشبه التجريبي، ويمثل مجتمع هذا البحث طالب الصف الثاني المتوسط 

، وقد اختار الباحث بطريقـة  ه1421م الدراسي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في العا

فهد الحكومية من بين إجمالي عدد المدارس المتوسطة الحكومية بمدينة عشوائية مدرسة خالد بن 

  . جدة ومدرسة األندلس األهلية

) 150(وتّم إجراء هذا البحث على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط بلغ عـددهم  

طالباً ، في ثالثة فصـول، واحـد فـي    ) 75(الضابطة من : طالباً وتّم تقسيمهم إلى مجموعتين

الحكومية، واثنين في المدرسة األهلية، وقد درس الطالب في هذه المجموعة بالطريقـة   المدرسة

طالباً، في ثالثة فصول، واحد في المدرسة الحكومية، واثنين فـي  ) 75(التقليدية والتجريبية من 

  .المدرسة األهلية، وقد درس الطالب في هذه المجموعة بالطريقة التعاونية

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحـو  وتوصلت نتائج الدراسة إ

الرياضيات بين طالب الصف الثاني المتوسط الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني والذين درسوا 

بالطريقة المعتادة، وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو الرياضيات بين طـالب  

سوا بالتعلم التعاوني لصالح طالب المدرسة الحكومية، عدم المدارس الحكومية واألهلية الذين در

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين طالب الصف الثاني المتوسط الذين درسـوا  

بطريقة التعلم التعاوني والذين درسوا بالطريقة المعتادة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية  

الصف الثاني المتوسط الذين درسوا بطريقـة الـتعلم    في االتجاهات نحو الرياضيات بين طالب

  .التعاوني في المدارس الحكومية واألهلية

مع الدراسة الحالية في معرفة أثر استخدام إسـتراتيجية  ) 2002(تتشابه دراسة المالكي 

فحصت أثر ) 2002(على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحوها، ولكنها اختلفت بأن دراسة المالكي 
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الدراسة الحالية بحثت في فاعليـة   التعليم التعاوني على االختبار التحصيلي ككل، ولكناستخدام 

استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني على االختبار التحصيلي ككل وتجزئة االختبار إلـى عـدة   

) سمة، خصائص األعـداد، المجموعـات  عمليتي الطرح والجمع، عمليتي الضرب والق(مجاالت 

  .ليها االختبارات الوطنية والدوليةوالتي تركّز ع

أثر استخدام طريقة التعلم التعـاوني   " هادراسة عنوان )2005(بركات وأجرى الباحث 

في مجموعات صغيرة على التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف الثاني األساسي في 

طالبة موزعات ) 93(وقد تكونت عينة الدراسة من  ".مادة الرياضيات بمدينة طولكرم بفلسطين 

تـّم تدريسـهما   ) 47(في أربع شعب صفية فيها شعبتان تمثالن المجموعة التجريبية، وتضمان 

وحدة من مقرر الرياضيات بطريقة التعلم التعاوني حيث قسّمت الطالبات داخل غرفة الصف إلى 

مـنهم،   مجموعات يتعاون أفراد المجموعة الواحدة مع بعضهم البعض إلنجاز المهام المطلوبـة 

طالبة تّم تدريسهما بالطريقة التقليدية التـي  ) 46(وشعبتان تمثالن المجموعة الضابطة، وتضمان 

  .تقوم على المناقشة الشفوية واستخدام أسئلة الكتاب ألغراض التقويم

وتّم إعداد اختبار تحصيلي الحق من األسئلة المقالية والموضـوعية غطـى األهـداف    

فقرة قاست ثالثة مظـاهر للحيـاة عنـد    ) 30(خدام مقياس تكّون من السلوكية المدروسة، وباست

فقرة، والشعور ) 15(فقرات، واستجابة الخوف والخجل ) 8(المواقف االجتماعية : األطفال وهي

  .فقرات) 7(بالنقص والذنب 

  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية

في درجات التحصـيل  ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

  .الفوري والمؤجل للطالبات في مادة الرياضيات وذلك لصالح طريقة التعلم التعاوني

فـي مسـتوى   ) α  =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -2

المهارات االجتماعية، أو مستوى استجابة الخوف والخجل، راجعة لتعلمهن بطريقة التعاون 

  .لطريقة التقليديةأو ل
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في مسـتوى الشـعور بـالنقص    ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة عند مستوى الداللة  -3

  .والذنب تعزى لطريقة التعلم لصالح التعلم التعاوني

فاعليـة إسـتراتيجية   "  هـا بدراسة عنوان) 2005(عبد الرحيم والشكيلي وقام الباحثان 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر طريقة التعلم  ".التعلم التعاوني في المدارس العمانية 

التعاوني على التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات لطالبات الصف الثامن األساسي في وحدة األعداد 

  .النسبية، واتجاهاتهم نحو الطريقة مقارنة بالطريقة التقليدية

المجموعـة   مـنهم مـثلن  ) 76(طالبة في مدرستين، ) 151(وتكونت عينة الدراسة من 

التجريبية ودرسن بطريقة التعلم التعاوني، والمجموعة الثانية مثلن المجموعة الضابطة ودرسـت  

  .بالطريقة التقليدية

وتّم إعداد اختبار تحصيلي الحق قاس تعلم الطلبة في وحدة األعـداد النسـبية، ومـدى    

طبـق بشـكل مباشـر     فقرة من نوع االختبار من متعدد) 16(احتفاظهم بالمعلومات، تكوّن من 

وبشكل متأخر وباستخدام استبانه قاست اتجاهات الطالبات نحو طريقة الـتعلم التعـاوني، فقـد    

  :توصل الباحثان إلى ما يلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل العام أو تذكر المعلومات بين مجموعتي  -1

وني يحتاج إلى معالجة مهارات عقليـة أو ذات  وكأن التعلم التعا). التعاونية، التقليدية(الدراسة 

  .مستويات عليا من التعلم ويحتاج إلى تعاون الطلبة بعضهم مع بعض لتعلمها

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطالبات نحو الطريقـة التدريسـية، وكانـت     -2

  .لصالح طريقة التعلم التعاوني

فاعلية استخدام إسـتراتيجية الـتعلم   "  هاوانبدراسة عن )2006(الحربي وقامت الباحثة 

التعاوني في إتقان تلميذات الصف األول متوسط للمهارات الحسابية األربع واتجاهاتهن نحـو  

حيـث   ".مادة الرياضيات على عينة من المدارس المتوسطة الحكومية في مدينة مكة المكرمة 

مستوى تحصيل تلميـذات الصـف    هدفت الدراسة إلى المساهمة في إيجاد حل لمشكلة انخفاض
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األول متوسط للمهارات الحسابية، وكذلك تحسين اتجاهاتهن نحو مادة الرياضيات، وقد ارتكزت 

  :على األسئلة التالية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االختبار البعدي للمهارات الحسابية  -1

عد ضبط أثر االختبار القبلي للمهارات الحسابية األربع بين المجموعتين التجريبية والضابطة ب

  األربع ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اتجاهات تلميذات الصف األول المتوسـط   -2

نحو مادة الرياضـيات ومتوسـط   ) المجموعة التجريبية(الالئي درسن بطريقة التعلم التعاوني 

) المجموعة الضابطة(درسن بالطريقة التقليدية  اتجاهات تلميذات الصف األول المتوسط الالئي

  نحو نفس المادة وذلك بعد ضبط اثر القياس القبلي التجاهاتهن نحو الرياضيات ؟

الجمـع،  (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االختبار البعدي لمهـارة   -3

سـن بطريقـة الـتعلم    لتلميذات الصف األول المتوسط الالتـي در ) الطرح، الضرب، القسمة

وذلـك  ) المجموعة الضابطة(والالتي درسن بالطريقة التقليدية ) المجموعة التجريبية(التعاوني 

  ؟) الجمع، الطرح، الضرب، القسمة(بعد ضبط أثر االختبار القبلي لمهارة 

ولتحقيق هدف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، عمدت الباحثـة إلـى اختيـار وحـدة     

د الصحيحة، والتي تضمنت ستة موضوعات من مقرر الرياضيات للصف األول مجموعة األعدا

ه ، وأعدت الباحثة اختبـار بهـدف قيـاس     1425/1426متوسط للفصل الدراسي الثاني لعام 

تحصيل تلميذات عينة الدراسة للمحتوى المعرفي للوحدة المختارة، وتأكدت من صـدق وثبـات   

ه نحو الرياضيات معد مسبقاً، وطبقت المنهج شبه التجريبي االختبار، كما استعانت بمقياس لالتجا

لمجموعتين، على عينة من تلميذات الصف األول متوسـط  ) البعدي/القبلي(القائم على التصميم 

، وحرصـت الباحثـة   )ضابطة وتجريبية(بالمتوسطة الثانية، حيث قسمت العينة إلى مجموعتين 

ودرجة االستعداد للتعلم قبل إخضاعهن للتـدريس   على تكافؤهما من حيث العدد والعمر الزمني

وبعد أن طبقت االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات على تلميذات المجموعتين تأكـدت مـن   

تكافؤهما في نتائج التطبيق القبلي، قامت بإخضاع تلميذات المجموعة الضابطة لدراسة الوحـدة  
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ت تلميذات المجموعة التجريبية لدراسة الوحدة المختارة باستخدام الطريقة التقليدية، بينما أخضع

نفسها باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني، وبعد ذلك جمعت بيانات تلميذات مجموعتي الدراسة 

في كل مجموعة، وأخضعتها للمعالجـة اإلحصـائية،   ) 25(بواقع  –تلميذة ) 50(البالغ عددهن 

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

داللة إحصائية في متوسط درجات االختبار البعدي للمهـارات الحسـابية   توجد فروق ذات  -1

األربع بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد ضبط أثـر االختبـار القبلـي للمهـارات     

  .الحسابية األربع لصالح المجموعة التجريبية

الالئـي   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اتجاهات تلميذات الصف األول متوسط -2

نحـو مـادة الرياضـيات ومتوسـط     ) المجموعة التجريبية(درسن بطريقة التعلم التعاوني 

المجموعـة  (اتجاهات تلميذات الصف األول المتوسط الالئي درسـن بالطريقـة التقليديـة    

نحو نفس المادة وذلك بعد ضبط أثر القيـاس القبلـي التجاهـاتهن نحـو مـادة      ) الضابطة

  .عة التجريبيةالرياضيات لصالح المجمو

الجمـع،  (توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات االختبـار البعـدي لمهـارة     -3

لتلميذات الصف األول المتوسط الالتي درسـن بطريقـة الـتعلم    ) الطرح، الضرب، القسمة

) المجموعـة الضـابطة  (، والالتي درسن بالطريقة التقليدية )المجموعة التجريبية(التعاوني 

لصـالح  ) الجمع، الطرح، الضـرب، القسـمة  (د ضبط أثر االختبار القبلي لمهارة وذلك بع

  .المجموعة التجريبية

مع الدراسة الحالية في معرفة فاعلية استخدام إستراتيجية ) 2006(تتشابه دراسة الحربي 

ـ  ا التعليم التعاوني في تحصيل مهارة العمليات الحسابية األربع واالتجاه نحو الرياضيات، ولكنه

بحثت في تحصيل العمليات الحسابية فقط، بينمـا الدراسـة   ) 2006(اختلفت بأن دراسة الحربي 

عمليتـي الجمـع   (الحالية بحثت في االختبار التحصيلي ككل وتجزئة االختبار إلى عدة مجاالت 

والتـي تركّـز علـى    ) قسمة، خصائص األعـداد، المجموعـات  والطرح، عمليتي الضرب وال

  .ة والدوليةاالختبارات الوطني
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أثر التعلم التعاوني على التحصـيل  "  هادراسة عنوان )2007(الردادي وأجرت الباحثة 

 ".الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنـورة  

حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي واالتجاهـات نحـو   

رياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط، تّم استخدام المنهج التجريبي حيث تـم تقسـيم   ال

الطالبات إلى مجموعتين ضابطة درست بالطريقة المعتادة وتجريبية درسـت باسـتخدام الـتعلم    

طالبة من الصف األول المتوسـط بالمدرسـة   ) 146(التعاوني، طبقت الدراسة على عينة بلغت 

ه ، اختيروا عشوائياً من خمسة فصـول فصـلين    1426ة المنورة للعام الدراسي التاسعة بالمدين

ليمثلوا المجموعة التجريبية وفصلين لتمثيل المجموعة الضابطة واسـتغرقت التجربـة أربعـة    

أسابيع، قيس بعدها تحصيل الطالبات باستخدام اختبار تحصيلي من إعداد الباحثة في المستويات 

حسب تصنيف بلوم وزمالئه، وتطبيق مقياس أحمد شكري ) ر ن فهم ، تطبيقتذك(المعرفية الدنيا 

  .التجاه الطالبات نحو مادة الرياضيات

، وذلـك  SPSSباستخدام رزمـة التحليـل اإلحصـائي    ) ت(استخدمت الباحثة اختبار 

للمقارنات البعدية بين المجموعتين في التحصيل واالتجاه، وظهرت فروق دالـة إحصـائياً فـي    

بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة وطالبـات    ) 0.05(يل عند مستوى التحص

المجموعة الضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية في االختبار لموضوع مجموعة األعـداد  

ومتوسـط درجـات المجموعـة    ) 15(الصحيحة، وبلغ متوسط درجات المجموعة الضـابطة  

ت ظهرت فروق دالة إحصائياً في التحصيل عنـد مسـتوى   بالنسبة لالتجاها). 17.8(التجريبية 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة وذلـك  ) 0.05(

لصالح المجموعة التجريبية في مقياس االتجاهات نحو مادة الرياضيات، حيـث بلـغ متوسـط    

  ).36.85(ة التجريبية ومتوسط درجات المجموع) 29.97(درجات المجموعة الضابطة 

مع الدراسة الحالية في معرفة أثر التعلم التعاوني علـى  ) 2007(تتشابه دراسة الردادي 

) 2007(التحصيل الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات، ولكنها اختلفت بأن دراسة الـردادي  

لي ككـل  بحثت في االختبار التحصيلي ككل ولكن الدراسة الحالية بحثت في االختبار التحصـي 
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قسـمة،  عمليتي الجمـع والطـرح، عمليتـي الضـرب وال    (وتجزئة االختبار إلى عدة مجاالت 

  .والتي تركّز على االختبارات الوطنية والدولية) المجموعات، خصائص األعداد

  الدراسات األجنبية 2:2:2:2

دراسـة   )2008عمـدة،  (المشار إليها فـي   )Austin, 1995(أوستن أجرى الباحث 

أثر تطبيق التعلم التعاوني على التحصيل في مادة الرياضيات، ومدى احتفاظ الطالب  " هاعنوان

حيث طبقت الدراسة على طالب ". بالتعلم ، ومهارات حل المشكالت، واالتجاه نحو الرياضيات 

الكلية خالل فصل دراسي، وكان من نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي   

حو الرياضيات بين طالب المجموعتين التجريبية والضـابطة، إالّ أن طـالب   تغير االتجاهات ن

مجموعة التعلم التعاوني كانت درجة تمتعهم بالتعلم التعـاوني أكثـر مـن طـالب المجموعـة      

الضابطة، كما أن مستوى تحصيل الطالب في مجموعة التعلم التعاوني أعلى مـن المجموعـة   

  . رة التقليديةسلوب المحاضالضابطة الذين درسوا بأ

أثر التعليم التعـاوني فـي   "  هابدراسة عنوان) Ahmadi, 2000(أحمدي وقام الباحث 

حيث تّم إجراء الدراسة التجريبية من قبـل المؤلـف فـي جامعـة     ". تدريس مادة الرياضيات 

وايت واتر في مساقين للرياضيات حيث تضـمنا قسـماً للرياضـيات المحـدودة     _ ويسكونسن 

ضل والتكامل لمجال األعمال، وشملت المتغيرات في الدراسة كالً من أداء الطالب، وقسمين للتفا

وقد بينت نتائج الدراسة أن . واهتماماته، وتحفيزه، وفهم األفكار، ومواقفه اتجاه مادة الرياضيات

الطالب الذين شاركوا في األقسام التي اعتمدت التعليم التعاوني قد أظهروا نتـائج أفضـل مـن    

الذين شاركوا في األقسام التي اعتمدت على طريقة التعليم التقليدية، وقد تبـين أيضـاً أن   أولئك 

مواقفه ونظرتهم نحو مادة الرياضيات قد تحسنت وقد شاركوا فـي نشـاطات خـارج الصـف     

وكان معظم الطالب متفـائلين  . وأصبحوا أكثر اهتماما بهذه المادة ومتحفزين أكثر لكي يتعلموها

  .دريس وقالوا أن هذه الطريقة أفضل من غيرها لتعلم مادة الرياضياتنحو طريق الت

 هـا دراسة عنوان )Winston Vaughan, 2002(وينستون فوجهان وأجرى الباحث 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على  ".وني على تحصيل الطلبة واتجاهاتهمتأثير التعليم التعا"
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لصف الخامس في الواليات المتحدة األمريكية، حيـث  تأثير التعليم التعاوني لدى عينة من طلبة ا

، وقام الطلبة باإلجابة علـى اختبـار كاليفورنيـا    طالباً وطالبة) 50(الدراسة على  وزعت عينة

للتحصيل والتوجهات نحو مادة الرياضيات، وتبّين من خالل نتائج االختبارات الضابطة القبليـة  

  .ايجابياً عند استخدام أسلوب التعليم التعاونيوالبعدية أنه اتجاهات وتحصيل الطلبة كان 

تأثير "  هابدراسة عنوان )Yildiran & Emin, 2005(إيمان ويالدرين وقام الباحثان 

التعليم التعاوني والتعليم التنافسي على بيئة التعلم الفردية وأثرها علـى التحصـيل التعليمـي    

ة صفوف فـي مـاد  ) 6(ذه الدراسة على حيث تّم إجراء ه". واتجاهات الطلبة نحو الرياضيات 

، حيث تؤكد نتائج الدراسة أن استخدام التعليم التعاوني له أثـر  الرياضيات في المرحلة األساسية

  .ايجابي على تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

تـأثير  "  هـا دراسة عنوان) Tarim & Fikri, 2008(تاريم وفاكري وأجرى الباحثان 

لية التعليم التعاوني على التعلم في المدارس اإلعدادية التركية على تحصيل الطلبة في مادة فاع

حيث تّم تصـميم هـذه   ".  STADو  TAIالرياضيات واتجاهاتهم نحوها باستخدام نموذجي 

الدراسة من أجل المقارنة بين أثر التعليم الفردي والجماعي على طلبة الصف الرابع األساسـي  

تحصيلهم الدراسي وتوجهاتهم نحو مادة الرياضيات، حيث تّم إجراء الدراسـة علـى   وأثره على 

صفوف وتّم اختبارهم بالطريقة العشوائية، وقد تّم استخدام أسلوب التعلـيم  ) 7(عينة مكونة من 

التعاوني على اثنتان من هذه المدارس والبقية تّم اختيارها كمجموعة ضابطة، وقـد اسـتخدمت   

كآي، وتبّين النتائج أن أسلوب التعليم التعاوني كان له أثر ايجابي على تحصـيل   الدراسة اختبار

  . الطلبة واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات

  لتعليم التعاوني في موضوعات أخرىدراسات تناولت فاعلية استخدام إستراتيجية ا 3:2:2

  الدراسات العربية 1:3:2:2

أثر استخدام التعلم التعاوني في تحصـيل  "  اهبدراسة عنوان )1998(النجار قام الباحث 

حيث هـدفت الدراسـة إلـى     ".طلبة الصف الثامن األساسي في العلوم وفي اتجاهاتهم نحوها 
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، وفي التحصيل حصيل العامالتعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني مقابل التعلم التقليدي في الت

وفيما إذا كان لهذه الطريقة أثـر  ) ركيب، والتقويمالتطبيق، والتحليل، والت(على المستويات العليا 

 56(طالباً وطالبـة  ) 124(في اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

  .من طلبة وطالبات الصف الثامن األساسي) طالبة 68طالباً و

، واسـتبانه  بنداً من نوع االختيار من متعدد) 20(وتّم إعداد اختبار تحصيلي تكّون من 

  .فقرة) 22(لقياس االتجاه نحو العلوم، تكونت من 

=  α(توصل في دراسته إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

في االختبار التحصيلي العام الذي قاس التعلم لصالح المجموعة التجريبية التـي درسـت   ) 0.05

في ) α  =0.05(صائية عند مستوى الداللة بطريقة التعاون ، وكذلك وجود فروق ذات داللة إح

بـين  ) التطبيـق، والتحليـل، والتركيـب، والتقـويم    (التحصيل في المستويات المعرفية العليـا  

المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية التـي درسـت بطريقـة الـتعلم     

طريقة والجنس في التحصـيل، أو  التعاوني، في حين لم يوجد أثر للجنس، أو التفاعل بين نوع ال

االتجاهات، كما أن اتجاهات طلبة المجموعة التي درست بطريقة التعاون كانت أكثر إيجابية من 

  .الضابطة ولصالح اإلناث

التعلم التعاوني في التربية اإلسـالمية  "  هادراسة عنوان) 2004(الحديد وأجرى الباحث 

حيـث هـدفت    ".مقارنة بالطريقة التقليديـة   وأثره في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي

الدراسة إلى المقارنة بين أثر طريقة التعلم التعاوني والتعلم بالطريقة التقليدية على تحصيل طلبة 

الصف التاسع لبعض المفاهيم والمعلومات في مادة التربية اإلسالمية، باستخدام عينـة دراسـية   

شعبتين درستا بالطريقة : أربع شعب في مدرستين طالباً وطالبة موزعين على) 154(تكونت من 

  .التعاونية، وشعبتين درستا بالطريقة التقليدية

اختبار الحق قاس التعلم بشكل عام، فقد توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية و

في تحصيل الطلبة بين المجموعتين التجريبية والضابطة على ) α  =0.05(عند مستوى الداللة 
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البعدي المباشر، واالختبار البعدي المؤجل وكانت لصالح طريقة التعلم التعـاوني، فـي    االختبار

البعـدي  (حين لم توجد فروق في الجنس بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبـارين  

  ).المباشر ، والبعدي المؤجل

تحصـيل  أثر الـتعلم التعـاوني فـي ال   "  هابدراسة عنوان) 2005(جفال وقامت الباحثة 

". واالحتفاظ ودافعية التعلم في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس القـدس  

حيث هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني مقارنة بالطريقـة التقليديـة فـي    

التحصيل، واالحتفاظ، ودافعية التعلم في العلوم لدى طلبة الصف السـادس األساسـي، وذلـك    

   :طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 181(تخدام عينة تكونت من باس

وتعلمت بطريقة التعلم التعاوني من خالل تقسيم الطلبة إلـى مجموعـات   : مجموعة تجريبية -1

طالب يتشاركون في األخذ والـرد  ) 4-3(غير متجانسة التحصيل، تتكون كل مجموعة من 

تحصيل، ثّم في األدوار التي يتبنوها، ويتفـاعلون مـع   لمواد ومعلومات ووسائل التعليم وال

  .بعضهم البعض من خاللها للوصول لألهداف المنشودة

وتعلمت بالطريقة التقليدية، بحيث يهيمن المعلـم علـى سـير خطـوات     : مجموعة ضابطة -2

  .الدرس، وتلقين الطالب للمعلومات، ويكون الطالب مستمعاً ومتلقياً للمعلومات

  :باحثة ألغراض الدراسة ما يليواستخدمت ال

فقرة من نوع االختيار مـن متعـدد ذي   ) 20(اختباراً تحصيلياً لقياس التحصيل، تكّون من  -1

األربعة بدائل قاست القدرة على التذكر، وأربعة أسئلة من النوع المقالي وقاست القدرة على 

  .التصنيف

  .ايجابية) 8(منها سلبية، و  129(فقرة، ) 20(وتكّون من : مقياس الدافعية للتعلم -2

  :وكانت النتائج ما يلي
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في كل مـن التحصـيل   ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

  .واالحتفاظ والدافعية للتعلم تعزى لطريقة التدريس، لصالح المجموعة التعاونية

في كل مـن التحصـيل   ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

  .واالحتفاظ والدافعية للتعلم تعزى للجنس، ولصالح اإلناث

فـي كـل مـن    ) α  =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -3

  .التحصيل واالحتفاظ والدافعية للتعلم تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

اتجاهات طلبة معلم المجـال نحـو   "  هاعنوان دراسة )2005(عبيدات وأجرى الباحث 

حيث هدفت الدراسة إلى استقصاء اتجاهات ". بعض أبعاد التعلم التعاوني في الجامعة الهاشمية 

طلبة الجامعة الهاشمية تخصص أساليب تدريس اللغة االنجليزية، وأساليب تدريس اللغة العربية، 

الـتعلم  ) 1: (ات نحو التعلم التعاوني من حيثوأساليب تدريس العلوم، وأساليب تدريس الرياضي

  .حجم العينة) 4(خصائص أفراد المجموعة ) 3(دور المدرس ) 2(التعاوني من حيث الفائدة 

: طالب وطالبة ، موزعة كمـا يلـي  ) 150(وقد استخدم لهذا الغرض عينة تكونت من 

لباً وطالبة  من أسـاليب  طا) 39(طالباً وطالبة تخصص أساليب تدريس اللغة االنجليزية، و) 37(

طالباً وطالبـة مـن   ) 37(طالباً وطالبة من أساليب تدريس العلوم، ) 37(تدريس اللغة العربية، و

  .أساليب تدريس الرياضيات

فقرة موزعـو  ) 31(أّما أداة البحث التي استخدمها فكانت عبارة عن استبانه تكونت من 

فقرات لبعد دور المدرس، ) 9(من حيث الفائدة، وفقرة لقياس بعد التعلم التعاوني ) 13( :كم يلي

  .فقرات لبعد حجم العينة) 4(فقرات لبعد خصائص أفراد المجموعة، و) 5(و

وقد أشارت نتائج دراسته أن اتجاهات الطلبة في جميع التخصصات أسـاليب تـدريس   

ب تـدريس  اللغة االنجليزية، وأساليب تدريس اللغة العربية، وأساليب تدريس العلـوم، وأسـالي  

الرياضيات كانت ايجابية نحو التعلم التعاوني بأبعاده األربعة، وهذا يدل على أهمية هذه الطريقة 

  .التعاونية في التدريس، وفي تخصصات مختلفة
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فاعلية التعلم التعاوني في تنميـة بعـض   "  هابدراسة عنوان )2005(مفلح وقام الباحث 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على  ".ل الثانوي مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف األو

فاعلية التعلم التعاوني في تحسن مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف األول الثانوي، وذلـك  

طالباً من طلبة ثانوية الصديق فـي مدينـة حائـل السـعودية،     ) 58(باستخدام عينة تكونت من 

  :موزعين على شعبتين

باً ودرست بطريقة التعلم التعاوني من خالل تقسيم الطلبـة إلـى   طال) 27(شعبة تكونت من  -1

طالب متفاوتين في تحصيلهم ، يعملون معاً النجاز المهام التي ) 7-5(مجموعات مؤلفة من 

  .يكلفوا بها، ثّم يتم تبادل الخبرة بين المجموعات ، ويقاس نجاح الفرد بمدى نجاح مجموعته

  .رست بالطريقة التقليدية كمجموعة ضابطةطالباً، ود) 31(شعبة تكونت من  -2

بنداً من نوع االختيـار مـن   ) 20(وعلى اختبار تحصيلي قاس الفهم القرائي تكون من 

) α  =0.05(متعدد، توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

والتقليديـة ولصـالح    في التحصيل الدراسي تعود لطريقة التدريس بين المجموعتين التعاونيـة 

  .المجموعة التعاونية

أثر استخدام نموذج قائم على "  هابدراسة عنوان) 2006(سمارة والعديلي وقام الباحثان 

 ". التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة في مادة الكيمياء العامة العلمية في جامعة مؤتة في األردن

ليم التعاوني في تحصيل الطلبة فـي مـادة   هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام طريقة التع

الكيمياء العامة العملية في جامعة مؤتة في األردن مقارنة بالطريقة التقليديـة، وتكونـت عينـة    

طالباً وطالبة من مجموع الطلبة المسجلين في مادة الكيمياء العامة العمليـة  ) 145(الدراسة من 

ن على ست شعب، ثّم قسمت الشعب الست موزعي 2005/2006للفصل األول من العام الجامعي 

مناصفة وبشكل عشوائي إلى مجموعة تجريبية درست بطريقة التعلم التعاوني حيث قّسم الطلبـة  

فيها إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من ثالثة طالب غير متجانسـي التحصـيل يناقشـون    

ة معاً، ويلجأون إلى طلـب  ويكتبون أفكارهم معاً، ويتعلمون المفاهيم ويقومون بالتجارب المطلوب

ولغايات . المساعدة من بعضهم بعضاً أكثر من المعلم، وأخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية
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فقرة من نـوع االختيـار مـن    ) 25(الدراسة فقد قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي تكّون من 

ج عن وجود أثر لـه داللـة   متعدد طبق على أفراد العينة، وبعد تحليل البيانات فقد كشفت النتائ

إحصائية في التحصيل يعزى لطريقة التدريس التعاوني، وكان للجنس أيضاً أثر في التحصـيل  

لصالح اإلناث، في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق إحصائية في التحصيل تعزى للتفاعل 

  .بين طريقة التدريس والجنس

  الدراسات األجنبية 2:3:2:2

بدراسـة   )Wilson,et al,1991(لـويس   –ريتـا   -ساندرا –ولسون قام الباحثون 

حيث هدفت الدراسة إلى فحص القـراءة   ".أثر التعلم التعاوني على قراءة االستيعاب "  هاعنوان

بين قراءة االستيعاب لدى الطالب المشتركين في استراتيجيات التعلم التعـاوني وبـين قـراءة    

هذه اإلستراتيجية، وقد فحصت الدراسة الفرق بـين  االستيعاب لدى الطالب غير المشتركين في 

قراءة االستيعاب لدى الذكور وقراءة االستيعاب لدى اإلناث لكال المجمـوعتين، وقـد اسـتندت    

الدراسة على فرضية أن استعمال استراتيجيات التعلم التعاوني يمكن استخدامها من قبل المعلمين 

  .لتحسين قراءة االستيعاب لدى الطالب

لت نتائج الدراسة على وجود فرق هام في القراءة االستيعابية للطالب المشـتركين  وقد د

وغير المشتركين في استراتيجيات التعليم التعاوني، وقد دلت نتائج أيضاً أن الطالب المشـتركين  

في استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني قد اظهروا تحصيالً في القراءة االستيعابية أكثـر مـن   

غير المشتركين في هذه االستراتيجيات، نتائج أخرى أشارت إلى أنه لم يكن هناك فروقاً  الطالب

هامة بين قراءة االستيعاب لدى الذكور عنها لدى اإلناث، ولم يكن هنـاك فـروق بـين قـراءة     

االستيعاب لدى الذكور في المجموعة المشتركة في االستراتيجيات والذكور في المجموعة غيـر  

ان هناك فرقاً هاماً في قراءة االستيعاب لدى اإلناث في المجموعة التي اسـتخدمت  المشتركة، ك

  .استراتيجيات التعلم التعاوني عند مقارنتها مع اإلناث في المجموعة غير المشتركة

 )2008فايـد،  (المشار إليها في  )Joseph Zisk, 1998(جوزف زك وأجرى الباحث 

، على التحصيل الدراسي عاوني مقارنة بالطريقة التقليديةلتأثر طريقة التعلم ا"  هادراسة عنوان
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واستخدم لهـذا الغـرض    ".ومفهوم الذات األكاديمي لطلبة المرحلة الثانوية في مادة الكيمياء 

) 24(مجموعة تجريبية تكونـت مـن   : طالباً تّم تقسيمهم إلى مجموعتين) 49(عينة تكونت من 

حيث تّم توزيعهم إلى مجموعات تتكون كل مجموعة مـن   طالباً ودرست بطريقة التعلم التعاوني

ثالثة أو أربعة طالب، عملوا معاً في أداء المهام الموكلة إليهم بدون تنافس بيـنهم، ومجموعـة   

  .طالباً درست بالطريقة التقليدية) 25(ضابطة عددها 

 اختبار تحصيلي الحق قاس التحصيل، ومقياساً قاس مفهوم الـذات األكـاديمي، فقـد   و

=  α(و) α  =0.05(توصل الباحث إلى زيادة مفهوم الذات األكاديمي عنـد مسـتوى الداللـة    

كمـا  . ، لدى الطلبة الذين درسوا بالطريقة التعاونية مقارنة بالطريقة التقليديةعلى التوالي) 0.01

ى عل) α  =0.01(تفوق تحصيل الطلبة الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني عند مستوى الداللة 

  . لتقليديةتحصيل الطلبة الذين درسوا بالطريقة ا

تأثير التعليم التعـاوني  "  هابدراسة عنوان )Keramati, 2010(كيرماتي وقام الباحث 

حيث هدفت الدراسة معرفة أثر التعلـيم  ". على التحصيل األكاديمي فيما يتعلق بمساق الفيزياء

وقد تم تطبيق أسلوب التعليم التعاوني على . ءالتعاوني على التحصيل األكاديمي في مساق الفيزيا

المجموعة التجريبية وطريقة التدريس التقليدية على مجموعة المراقبة، وتكونت عينـة الدراسـة   

وقد تم تحديـد التقـدم   . سنة في مدرسة ثانوية في إيران 16 – 15طالباً بين عمر ) 220(من 

وقد تم الوصول إلى تحديـد اخـتالف   . ياومستوى حفظ المادة من خالل مساق فيزياء مطور ذات

كبير حيث تم استنتاج أن المجموعة التجريبية التي تضمنت أسلوب التعليم التعاوني قـد كانـت   

وأوصى الباحث بـإجراء المزيـد مـن    . أكثر نجاحاً من تلك التي اعتمدت على التعليم التقليدي

  . يل األكاديمياألبحاث من أجل استكشاف أثار التعليم التعاوني على التحص

  :ملخص الدراسات السابقة، وعالقتها بالبحث 3:2

خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية، فإنه من الالفت للنظر فاعلية إستراتيجية  

وذلك كما بينته نتـائج أكثـر مـن    لتقليدية في التحصيل الدراسي، التعليم التعاوني عن الطريقة ا

لتعليم التعاوني والطريقة التقليدية في التحصيل، حيـث تفّوقـت   دراسة قارنت بين فاعلية ا) 32(
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طريقة التعليم التعاوني على الطريقة التقليدية في التحصيل الدراسي، مـا عـدا دراسـة ريـان     

 ) Slavin, 2010(سـالفين  ، و)2005(عبد الرحيم والشـكيلي  ، و)2002(، و المالكي )1999(

  .اوني على التحصيل الدراسيفقد أكدت عدم وجود تأثير للتعليم التع

وكما تفوقت إستراتيجية التعليم التعاوني على الطريقة التقليدية فـي مختلـف المراحـل    

كالمرحلة األساسية بشكل عام، وفي الصف السابع األساسي بشكل خـاص كمـا فـي    : التعليمية

، )2007(الردادي ، و)2006(، والحربي )Yildiz, 2004(يالدز و ،)Reid, 1992(دراسة ريد 

، وفي المرحلة الجامعية كمـا فـي دراسـة    )2005(مفلح  ما في دراسةوفي المرحلة الثانوية ك

  ).2006(سمارة والعديلي ، و)2005(، وعبيدات )Ahmadi, 2000(أحمدي 

وكذلك فعالية إستراتيجية التعليم التعاوني مقابل الطريقة التقليدية فـي مـواد دراسـية    

لكيمياء، واللغة العربية، والتربية اإلسالمية بشكل عـام، وفـي مـادة    كالعلوم العامة، وا: مختلفة

ـ   وحسـن   ،)1999(أبـو عطيـة   ، و)1998(ف الرياضيات بشكل خاص كما في دراسـة يوس

حربـي  ال، و)2005(، وبركـات  ) 2004(، ومحمد )2004(ز البا، و)2001(، ومّداح )2001(

روس و) Reid, 1992(ريـد  ، و)Stokes, 1990(سـتوكس  ، و)2007(، والردادي )2006(

 ، )Yildiz, 2004(يالـدز  ، و)Ross, Rolhiser & hoaboam, 1997(ورولهيزر وهوبـوم  

 Winston(، ووينسـتون فوجهـان   )Ahmadi, 2000(أحمـدي  ، و)Tarim, 2009(تارم و

Vaughan, 2002(إيمـان ويالـدرين   ، و)Yildiran & Emin, 2005(تـاريم وفـاكري   ، و

)Tarim & Fikri, 2008.(  

كما تفاوتت نتائج الدراسات العربية واألجنبية في التأكيد على فاعلية إستراتيجية التعلـيم  

التعاوني في تنمية االتجاهات نحو الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية، فقـد أكـدت دراسـة    

 ,Ahmadi(أحمدي ، و)2005(و عبد الرحيم والشكيلي ، )2007(، والردادي )2006(الحربي 

 & Yildiran(إيمان ويالدرين ، و)Winston Vaughan, 2002(وينستون فوجهان و ،)2000

Emin, 2005(تاريم وفاكري ، و)Tarim & Fikri, 2008 ( على أن للتعليم التعاوني دور في

، )1998(تكوين اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات، بينما أسفرت نتائج دراسة كل مـن يوسـف   
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بأنه ال يوجـد فـروق ذات   ) Austin, 1995(أوستن ، و)2005(بركات ، و)2002(مالكي وال

  ).التعاونية، والتقليدية(داللة إحصائية في االتجاه نحو الرياضيات يعزى لطريقة التعليم 

ويعزى ارتفاع مستوى التحصيل لدى الطلبة في طريقة التعليم التعاوني مقارنة بالطريقة 

ل بين الطلبة للوصول إلى تنمية قدراتهم، وتتضـافر  التقليدية إلى زيادة مستوى المشاركة والتفاع

  .مع بعضها بعضاً إلى أعلى مستوى ممكن من الفهم والتحصيل

كما أن استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني تؤدي إلى تقوية الـتالحم االجتمـاعي بـين    

ـ   الب وارتفـاع  التالميذ وزيادة الرغبة والمساعدة فيما بينهم، كما أعادت الثقة بالنفس لـدى الط

  .مستوى التقدير الذات لديهم

ويتّضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة، أن إستراتيجية التعليم التعاوني من 

االستراتيجيات الحديثة التي أثبتت فاعليتها في مجال الرياضـيات، حيـث نالحـظ أن معظـم     

: تحصيل، ونواحي أخـرى مثـل  الدراسات أظهرت نتائج ايجابية لطريقة التعليم التعاوني في ال

االتجاهات، والميول، واالحتفاظ، واإلبداع، والنواحي النفسية، واالجتماعيـة، وتصـحيح اللغـة     

  .والمفاهيم، وحل المسائل والمشكالت، وتنمية التفكير االستداللي واإلبداعي

في وحـدة األعـداد    وخصائص األعداد والمجموعات كما أن العمليات الحسابية األربع

التي لم تعمل  من مواضيع الرياضيات والتي تركّز عليها االختبارات الوطنية والدولية لصحيحةا

لتجريب إستراتيجيات تدريس حديثة عليها، لذلك جاءت هذه الدراسة التي سيكون  عليها دراسات

وخصـائص   فيها بإذن اهللا تعالى محاولة لإلسهام في رفع مستوى تحصيل المهارات الحسـابية 

، وفي العمل على تكـوين  والتي تركّز عليها االختبارات الوطنية والدولية د والمجموعاتاألعدا

   .الرياضيات ية نحواتجاهات ايجاب
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مقدمة 1:3

وأدوات  ،وطريقة اختيـار العينـة   ،ومجتمعها، يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة

  .والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في استخالص النتائج ،وتصميمها ،الدراسة وإجراءاتها

  نهج الدراسةم 2:3

التجريبي، وأجريت التجربة على طالبات الصـف السـابع    اتبّع في هذه الدراسة المنهج

تجـريبيتين وتـّم تـدريس     وأخـريين األساسي، وفيها تّم اختيار أربع شعب اثنتين ضـابطتين  

المجموعة التجريبية وفق إستراتيجية التعليم التعاوني، أّما المجموعة الضابطة فدرست بالطريقة 

   .)م2010/2011(التقليدية كما هي في الكتاب المقرر في فلسطين لعام 

  مجتمع الدراسة 3:3

الصف السابع األساسي، المسجلين في مديرية التربيـة   الباتتألف مجتمع الدراسة من ط

) 468( وقد بلغ مجتمـع الدراسـة  ). م2010/2011(والتعليم في مدينة طولكرم للعام الدراسي 

  ).3 :1(ا في الجدول كم موزعين ،طالبة

جـنس  /عـدد الشـعب   /توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لعـدد المـدارس   : )3 :1(الجدول 

  .المدرسة

 مدارس اإلناث

  عدد الطالبات  عدد  الشعب  عدد المدارس

6  14  468  
  ).2011/  2010(مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم للعام الدراسي / قسم التخطيط واإلحصاء  *
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  عينة الدراسة 4:3

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي في المدارس ) 136(نت عينة الدراسة من تكّو

بطريقة قصدية وذلـك نظـراً   ، الحكومية في مدينة طولكرم، وقد اختارت الباحثة مدرستين إناث

ـ   لتشابههما من حيث المعلمات واإلمكانات المتوفرة  ي من خالل خبرة مشـرف الرياضـيات ف

، بواقع شعبتين في كل مدرسة ، بحيث كانـت إحـدى   مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم

فـي  ) باستخدام األوراق المغلقـة (الشعبتين ضابطة واألخرى تجريبية، وزّعت بطريقة عشوائية 

طالبة ، بينما بلغ عـدد المجموعـة الضـابطة    ) 70(كل مدرسة، كان عدد المجموعة التجريبية 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمدرسة ومجموعة الدراسـة  ) 3 :2(لبة، ويبّين الجدول طا) 66(

  .والشعبة وعدد الطالبات

عدد / الشعبة / مجموعة الدراسة / توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمدرسة : )3 :2( الجدول

  .الطالبات

  المدرسة

    المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

  الشعبة
دعد

  الطالبات
  الشعبة

عدد 

  الطالبات
  المجموع

  73  37  ب  36  ج  بنات فاطمة الزهراء األساسية

  63  33  أ  30  ب  أبي سلمى الكرمي األساسيةبنات 

    70    66   المجموع

طالبة من طالبـات مدرسـة بنـات محمـود     ) 37(فيما تكونت العينة االستطالعية من 

 .الهمشري األساسية

  أدوات الدراسة 5:3

  :مت الباحثة في هذه الدراسة خمس أدوات وهياستخد
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، )فق إستراتيجية التعلـيم التعـاوني  دليل البرنامج التدريبي للمعلمة و(المادة الدراسية  1:5:3

  )17(الملحق 

، وهي الوحدة الثانيـة فـي كتـاب    وحدة األعداد الصحيحةمن المادة الدراسية تكونت  

يدّرس في المدارس الحكومية في فلسـطين للعـام   والذي  ،الرياضيات ، للصف السابع األساسي

التدريبية في هذه الوحدة ثمانيـة بنـود   الدراسية وقد اشتملت المادة  ،)م2010/2011(الدراسي 

جمع األعـداد الصـحيحة،   والقيمة المطلقة، ومعكوس العدد، ومجموعة األعداد الصحيحة،  :هي

ضـرب األعـداد   و، لصـحيحة طـرح األعـداد ا  وخصائص عملية جمع األعداد الصحيحة، و

حصة صـفية وفـق إسـتراتيجية    ) 21(ويتم تدريسها في . قسمة األعداد الصحيحةو ،الصحيحة

، حيث قامت الباحثة بإعادة صياغة وحدة األعداد الصحيحة وفـق إسـتراتيجية   التعليم التعاوني

  :التعليم التعاوني بناء على الخطوات التالية

  :خطوات عامة -أ

التعـاميم  والمهـارات الرياضـية،   والمفاهيم الرياضـية،  لرياضي يتضمن المحتوى او

وعـدد   الوسـائل التعليميـة،  و، وجدانيةاألهداف السلوكية والو والمسائل الرياضية، الرياضية،

  .لزمن الالزم لتدريس موضوع التعلماوعدد الحصص، و الدروس،

  :خطوات خاصة -ب

  :عليم التعاونيوتتضمن الخطوات اإلجرائية لتطبيق إستراتيجية الت

من خالل توزيـع المجموعـات   ) اإلعداد والتهيئة(إلى مجموعات  الباتتعليمات توزيع الط •

حسب الفروق الفردية وتحديد دور كل طالبة في المجموعة، وال يعنـي توزيـع األدوار أن   

 .تبقى الطالبة في دورها دون المشاركة الجماعية في الحل والنقاش

 :العروض واألنشطة •

  .هيد للدرس التعاوني وذلك من خالل عرض مجموعة من األمثلةالتم -1
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  .عمل مجموعات تعاونية -2

  .إعطاء أوراق عمل ومجموعة من التمارين والمسائل والتدريبات -3

  .الوظائف البيتية -4

 .أنشطة إثرائية للتقويم •

مة آلليـة  نشرة توضيحية للمعل التي أعدتها الباحثة التدريبيةالدراسية كما تضمنت المادة 

لتدريس وحدة األعداد الصـحيحة   عدد الحصصالتدريس باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني و

  .لطالبات الصف السابع األساسي لكل درس على حدة

  صدق المادة الدراسية

تّم عرض المادة الدراسية على لجنة خبراء محكمين من ذوي االختصـاص والخبـرة،   

رسالة، وواحد من حملة الدكتوراه في القياس والتقويم، ومشرف وشملت الدكتور المشرف على ال

للرياضيات في مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم، وأربع معلمـات لمـادة الرياضـيات    

) 8(وبلـغ عـددهم جميعـا     للصف السابع األساسي من حملة شهادة الماجستير والبكالوريوس،

ستشارتهم حول المادة الدراسية، وأبـدت اللجنـة   وبعد عرضها على لجنة المحكمين ال محكمين

مثل وضع الزمن المناسـب لعـدد    ء التعديالت الالزمةقامت الباحثة بإجراومالحظات حولها، 

  .الحصص، وتغيير بعض المصطلحات داخل المادة التدريبية

  )المعتادة(مذكرة التحضير لوحدة األعداد الصحيحة باستخدام الطريقة التقليدية  2:5:3

استعانت الباحثة بمذكرة التحضير لوحدة األعداد الصحيحة من معلمة الرياضيات للصف 

  ).المعتادة(السابع األساسي بالطريقة التقليدية 

 ،مجموعـة األعـداد الصـحيحة    :كرة التحضير على ثمانية بنود هيحيث اشتملت مذ

 ،ع األعداد الصحيحةخصائص عملية جم ،جمع األعداد الصحيحة ،القيمة المطلقة ،معكوس العدد
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ويتم تدريسها في  ،قسمة األعداد الصحيحة ،ضرب األعداد الصحيحةو ،طرح األعداد الصحيحة

 )المعتـادة (ام الطريقة التقليديـة  ن دقيقة باستخديأربعبكل حصة زمن حصة صفية، حدّد ) 15(

  ).16( الملحقوهي من إعداد الباحثة 

  :وقد اشتملت مذكرة التحضير على

  رسعنوان الد 

  .عدد الحصص 

  .األهداف 

  ).خطوات التنفيذ(األساليب واألنشطة  

 .التقويم 

  )االختبار القبلي(اختبار التكافؤ  3:5:3

تمثلت أداة القياس الختبار التكافؤ في الدراسة باختبار قبلـي، حيـث اتبعـت الباحثـة     

  :الخطوات التالية

مستوى الصف السابع األساسي  –استعانت الباحثة باالختبار التشخيصي لمبحث الرياضيات  -1

  .طولكرم –المعّد من قبل مديرية التربية والتعليم 

قامت الباحثة بصياغة االختبار القبلي من نوع االختيار من متعدد، حيـث كانـت فقـرات     -2

واشتملت  ،ولكل فقرة أربع خيارات ،بواقع عالمة لكل فقرة ،فقرة) 30(االختبار تتكون من 

لمفاهيم والمبادئ والمهارات الرياضية في منهاج الرياضيات للصفوف فقرات االختبار على ا

وخصصـت   ،)من الصف الرابع األساسي إلى الصف السـادس األساسـي  (الثالثة السابقة 

  ).2(الملحق ، دقيقة لإلجابة على فقرات االختبار) 40(الباحثة حصة دراسية 

  ).3( لملحقا ،حددت الباحثة اإلجابة النموذجية لفقرات االختبار -3
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  صدق االختبار القبلي 1:3:5:3

تحققت الباحثة من صدق االختبار، بعرضه على لجنة من المحكمين شـملت الـدكتور   

إضافة إلى مشرفين تربويين في مادة الرياضيات في مديريـة التربيـة    ،المشرف على الرسالة

ستير والبكـالوريوس  والتعليم في مدينة طولكرم، ومجموعة من المعلمات من حملة شهادة الماج

وطلب إليهم إبـداء   محكمين،) 8(وبلغ عددهم جميعا  ،ذوي خبرة طويلة في تدريس الرياضيات

وعرضت على الدكتور المشرف على  ،وجمعت مالحظات المحكمين ،مالحظاتهم حول االختبار

ر، وكـذلك  الرسالة، وعّدل االختبار بناًء عليها، حيث تّم تعديل بعض النواحي الفنية في االختبـا 

المربع هو متوازي أضالع زوايـاه  ) ج(تغيير االختيار ): 11(مثال الفقرة  ،تغيير بعض الفقرات

) ب(تغيير االختيار ): 21(قوائم بدال منها متوازي األضالع الذي زواياه قوائم هو مربع، الفقرة 

وبذلك خـرج   ة،عملية جمع الكسور عملية تجميعية بدال منها عملية قسمة الكسور عملية تجميعي

  ).2(االختبار بصورته النهائية الملحق 

  ثبات االختبار القبلي 2:3:5:3

طالبة من أفـراد  ) 37(قامت الباحثة بتجريب االختبار على عينة استطالعية، مكونة من 

مجتمع الدراسة، غير عينة الدراسة، في مدرسة بنات محمود الهمشري األساسية، وتّم التحقـق  

  ).2009العاني، : (التالية) 20(باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  من ثبات االختبار

)3 -1(…………………⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

t s
pq

k
kR 

  :حيث

    tR: معامل ثبات االختبار 

K    : عدد فقرات االختبار.  

P    :  لكل فقرة اختبارية) للمجموع الكلي(نسبة المجيبين صحيحا.  
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 q  : لكل فقرة اختبارية) للمجموع الكلي(جيبين بصورة خاطئة نسبة الم.  

 pq  : حاصل ضرب النسبتين لكل فقرة اختبارية.  

  2
ts  :تباين درجات الطلبة في كل االختبار.    

ض وهي قيمة مقبولة تربويـا ألغـرا  ) 0.88(وبلغت قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة 

  .الدراسة

  تحليل نتائج االختبار القبلي 3:3:5:3

طالبة مـن أفـراد مجتمـع    ) 37(بعد تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من 

الدراسة، غير عينة الدراسة في مدرسة بنات محمود الهمشري األساسية، قامت الباحثة بحسـاب  

  :معامالت الصعوبة لفقرات االختبار حسب المعادلة التالية

  ).2-3% ................. (100×   =  صم 

  :حيث

  .معامل الصعوبة=  صم 

  .عدد المتعلمين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة :خ

  .مجموع المتعلمين :ن

، وهي متفقة مـع  )11(، الملحق )0.78-0.31(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين           

  ).2007الكبيسي، ) (0.80-0.20(ويا والذي يتراوح بين معيار معامالت الصعوبة المقبولة ترب

  :كما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار، حسب المعادلة التالية

  ).3-3......................(  ص -س =   تم 

 خ

 ن

 ن
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  :حيث

  .معامل التمييز :تم 

فقرة إجابة صحيحة الممثلة ألعلى عدد المتعلمين الفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا عن ال :س

  .من األوراق بعد ترتيبها تنازليا حسب عالماتها الكلية%) 50(

عدد المتعلمين الفئة الدنيا في التحصيل الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة الممثلة ألدنى  :ص

  .من األوراق بعد ترتيبها تنازليا حسب عالماتها الكلية%) 50(

  .لمجموعتين، أو نصف عدد أفراد العينةعدد أفراد إحدى ا: ن

، وهي قيم مقبولة تربويـا  )11(، الملحق )0.61-0.33(وتراوحت معامالت التمييز بين 

فـأكثر  ) 0.30(ألغراض الدراسة وفق المعيار الذي وصـفه التربويـون لمعـامالت التمييـز     

  ).2007الكبيسي،(

  )االختبار البعدي(االختبار التحصيلي  4:5:3

    :لمحاور التالية المتعلقة باختبار التحصيلتّم وصف ا

  وصف االختبار التحصيلي 1:4:5:3

عمليتـي الجمـع   : مكّون من أربعة مجاالت وهي قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي

والتـي تّركـز علـى     سمة، خصائص األعـداد، المجموعـات  والطرح، عمليتي الضرب والق

جدول المواصفات الخاص بذلك الغـرض حيـث تـّم    بعد تصميم  ،االختبارات الوطنية والدولية

الوحدة الثانية فـي الفصـل    ،)14( تحليل األهداف التعليمية في وحدة األعداد الصحيحة الملحق

مـدارس  الالدراسي األول من كتاب الرياضيات المقرر لطلبة الصف السـابع األساسـي فـي    

فقـرة مـن نـوع    ) 25(يتكون من  السؤال األول :الفلسطينية، وقد اشتمل االختبار على سؤالين

والسؤال الثاني يتكون من  ،ولكل فقرة أربع خيارات ،بواقع عالمة لكل فقرة ،االختيار من متعدد
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 بواقع عالمتـين، ) ب(بواقع ثالث عالمات، والفرع ) أ(الفرع  ،من نوع المقال) أ ، ب(فرعين 

  ).4(الملحق 

السابع األساسي في وحدة األعداد  ويهدف هذا االختبار إلى قياس تحصيل طالبات الصف

  .الصحيحة بعد تنفيذ الدراسة

، تّم صياغة أسئلة شاملة لكل جـزء مـن   ) 15( ومن خالل جدول المواصفات الملحق

لتقويم التحصـيل   وطنيأجزاء المحتوى، وتراعي مستويات األهداف المقترحة حسب المجلس ال

 (National Assessment of Educational Progress)في الواليات المتحـدة األمريكيـة   

(NAEP, 1996) ،المعرفة المفاهيمية ، المعرفة اإلجرائيـة ، حـل المشـكالت    :وهي ثالثة-

وكذلك أخذ كل درس نصيبه من األسئلة بمـا يناسـب زمـن تنفيـذه      ،)2009 ،دبوس(المسألة 

  ).30(ختبار هي المقترح من قبل المعلم، والجدير بالذكر هنا أن العالمة الكاملة في هذا اال

  :اآلتية، التي تّم تحليل النتائج بناء عليها األربعة تّم تجزئة االختبار التحصيلي للمجاالت

وتكّونت من ثماني فقرات، ثالث فقرات لعملية الجمع، بواقـع  : عمليتي الجمع والطرح •

 ).6(ثالث عالمات، وخمس فقرات لعملية الطرح، بواقع ثماني عالمات، الملحق 

وتكّونت من خمس فقرات، ثالث فقرات لعمليـة الضـرب،   : الضرب والقسمةعمليتي  •

 ).7(بواقع عالمة لكل فقرة، وفقرتين لعملية القسمة، بواقع عالمة لكل فقرة، الملحق 

 ).8(تكّونت من تسع فقرات، بواقع عالمة لكل فقرة، الملحق : خصائص األعداد •

 ).9(لكل فقرة، الملحق وتكّونت من خمس فقرات، بواقع عالمة : المجموعات •
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  :يلخص مجاالت االختبار التحصيلي، ورقم الفقرة عليه) 3 :3(الجدول 

  رقم الفقرة مجاالت االختبار التحصيلي

  ).أ، ب( 26، 22، 18، 12، 10، 9، 6  عمليتي الجمع والطرح -1

  .25، 16، 15، 14، 7  عمليتي الضرب والقسمة -2

  .24، 23، 21، 19، 8، 4، 3، 2، 1  خصائص األعداد -3

  .20، 17، 13، 11، 5  المجموعات -4

  ).5( وحددت الباحثة اإلجابة النموذجية لالختبار التحصيلي الملحق

  صدق االختبار التحصيلي 2:4:5:3

للتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار على لجنة من المحكمين، شملت 

المشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم فـي   واثنين من ،الدكتور المشرف على الرسالة

ومجموعة من المعلمات ممن لهم خبرة طويلة في تدريس الرياضيات من حملـة   ،مدينة طولكرم

رائهـم  آوطلب إليهم إبـداء   محكمين،) 8(وبلغ عددهم جميعا  شهادة الماجستير والبكالوريوس،

وإضافة وتغيير  ،ومدى كفايته للوقت المحدد مدى شموليته :ومالحظاتهم حول االختبار من حيث

تغييـر  ): 8(، والفقرة |ب|قيمة ب بتغييرها إلى قيمة ): 21(مثال الفقرة  وتعديل بعض األسئلة،

أو  ،وتوزيع العالمات على األسـئلة  الخاصية التبديلية بدال منها إضافة العدد صفر،) أ(االختيار 

  ).4( ورته النهائية الملحقاالختبار بصوبذلك خرج  ،أي مالحظات أخرى

  ثبات االختبار التحصيلي 3:4:5:3

من أجل معرفة درجة ثبات االختبار، قامت الباحثة بتطبيقه على عينـة مـن مجتمـع    

من مقرر الرياضيات  وحدة الثانية األعداد الصحيحةالدراسة، غير عينة الدراسة، بعد إنهائهن لل

من شعبة لإلناث في مدرسة بنات محمود الهمشري للصف السابع األساسي، وتكونت هذه العينة 

طالبة، وتّم التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ ) 37(األساسية، وبلغ مجموعهّن 

  ).2009العاني، : (ألفا التالية
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  :حيث

   α: معامل ثبات االختبار ألفا.  

K  : عدد فقرات االختبار.  

∑ 2
iS :مجموع تباين توزيع درجات كل االختبار.  

2
ts: تباين توزيع درجات كل االختبار.  

وهي قيمة مقبولة تربويـا ألغـراض   ) 0.89(وبلغت قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة 

  .الدراسة

  :تحليل نتائج االختبار التحصيلي 4:4:5:3

بعد تطبيق االختبار المعّد ألغراض هذه الدراسة على عينة اسـتطالعية مـن مجتمـع    

ـ  ل سـؤال مـن أسـئلة    الدراسة من غير عينة الدراسة، حسبت معامالت الصعوبة والتمييز لك

وعشرون  مسيتكون من خ ختبار من سؤالين، السؤال األول موضوعييتكون اال االختبار، حيث

  ).أ ، ب(يتكون من فرعين  فقرة، والسؤال الثاني مقالي

قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار فـي السـؤال األول حسـب    

  ).2007الكبيسي، (، )3-2(المعادلة 

، وهي متفقـة مـع   )12(، الملحق )0.69-0.22(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين 

  ).2007الكبيسي، ) (0.80-0.20(لمقبولة تربويا والذي يتراوح بين معيار معامالت الصعوبة ا
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كما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار في السـؤال األول حسـب   

  ).2007الكبيسي، (، )3-3(المعادلة 

، وهي قيم مقبولة تربويـا  )12(، الملحق )0.55-0.33(وتراوحت معامالت التمييز بين 

فـأكثر  ) 0.30(اسة وفق المعيار الذي وصـفه التربويـون لمعـامالت التمييـز     ألغراض الدر

  ).2007الكبيسي،(

) أ ، ب(بفرعيـه  ) المقالي(كما وقامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة للسؤال الثاني 

  :حسب المعادلة التالية

  =معامل الصعوبة   
  مجموع الدرجات المحصلة على السؤال

) ..................3-5.(  
  درجة السؤال×  نعدد المتعلمي

وهي متفقة . للفرعين أ ، ب على الترتيب  0.63،  0.79حيث كانت معامالت الصعوبة 

الكبيسـي،  ). (0.80 – 0.20(مع معيار معامالت الصعوبة المقبولة تربويا والتي يتراوح بـين  

2007.(  

حسـب المعادلـة   ) المقـالي (كما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز للسؤال الثاني 

  :التالية

  مج ص  –مج س = معامل التمييز 

  :حيث

  .مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا: مج س

  .مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا: مج ص

  .الدرجات المخصصة للسؤال: مج م

ن× مج م   
)............................3-6.(  
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  .عدد أفراد إحدى المجموعتين :ن

وهي قيم مقبولة . للفرعين أ ، ب على الترتيب  0.51،  0.33وكانت معامالت التمييز   

. فـأكثر ) 0.30(تربويا ألغراض الدراسة وفق المعيار الذي وصفه التربويون لمعامالت التمييز 

  ).2007الكبيسي، (

  .استبانة مقياس االتجاهات نحو الرياضيات حسب مقياس أسلوب ليكرت 5:5:3

أثر استخدام نموذج ويتلـي  "الة دكتوراه بعنوان ابقة، من رساستعانت الباحثة باستبانة س

صـف السـادس   في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي واالتجاه نحوها لدى تالميـذ ال 

متحقّق من صدقه وثباتـه،   ،)2010(لعام  ،مشعل الشهرانيمحمد بن برجس  ، للباحث"اإلبتدائي

) 0.86(ديل سـبيرمان بـراون   وحسب إجراء تع) 0.90(حيث بلغ الثبات حسب معادلة جتمان 

  .وهي معامالت ثبات عالية وتدل على أن المقياس يمكن الوثوق به إلى درجة كبيرة

دروس : وهـي  عبـارة موجبـة  ) 12( ،عبـارة ) 24(حيث يتكون هذا المقياس مـن  

الرياضيات مسلية، أنشطة دروس الرياضيات جيدة، أتمتع بقراءة كتاب الرياضيات، الرياضيات 

يع الطالب، تساعد الرياضيات على تنمية طرق التفكير السليم، للرياضـيات دور  ضرورية لجم

كبير في معظم االكتشافات العلمية، الرياضيات مادة قّيمة وضرورة ألنها تفيد المجتمع، أفضـل  

الرياضيات على غيرها من المواد األخرى، الرياضيات من المواد المحببة إلى نفسي، يحتاج كل 

 عبـارة سـالبة  ) 12(وت، الرياضيات مادة أساسية، أستمتع بدراسة الرياضيات، الناس للرياضيا

قراءة كتاب الرياضيات مضيعة للوقت، أشعر باإلجهاد عندما أقوم بدراسة الرياضـيات،  : وهي

المسائل التي ندرسها غير مهمة، الرياضيات مادة عقيمة، ال ضرورة للرياضيات فـي حياتنـا   

صعبة، ال حاجة لوجود الرياضيات في المنهج الدراسي، الرياضـيات  اليومية، الرياضيات مادة 

مكروهة من جميع الطالب، لن يضار أحد لو لم ندرس الرياضيات، دراسة الرياضـيات عمـل   

وكل عبارة مـن هـذه    شاق، ال أهتم بالرياضيات كثيرا، أفضل دراسة العلوم على الرياضيات،

تأكد ، ال أوافق ، ال أوافـق  بشدة ، أوافق ، غير م أوافق( :العبارات أمامها خمس اختيارات هي
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على الترتيب في حالة العبارات )  1،  2،  3،  4،  5( وتأخذ هذه االختيارات الدرجات ، )بشدة

 ،على الترتيـب أيضـاً  )  5، 4،  3،  2،  1( الموجبة ، وفي العبارات السالبة تأخذ الدرجات 

  ). 10(الملحق 

  سةإجراءات تطبيق الدرا 6:3

  :اتبعت الباحثة في تنفيذ الدراسة الخطوات التالية

) 27/7/2010: (مراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيـة بتـاريخ   -1

  .يوّضح ذلك) أ:1(وملحق . للحصول على كتاب تسهيل مهمة تطبيق الدراسة

للحصـول  ) 9/8/2010: (تـاريخ رام اهللا ب دينةمراجعة وزارة التربية والتعليم العالي في م -2

طولكرم لتسهيل مهمة تطبيق الدراسة  دينةعلى كتاب موّجه إلى مديرية التربية والتعليم في م

  .يوّضح ذلك) ب:1(وملحق . في المدارس

) دليل البرنامج التدريبي للمعلمة وفق إستراتيجية التعليم التعـاوني (المادة الدراسية  تحضير -3

، )2010/2011(ذلك في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي للصف السابع األساسي و

  .يوّضح ذلك) 17(وملحق . حصة دراسية) 21(وبلغ عدد الحصص 

، وبلغ عـدد  )المعتادة(مذكرة التحضير لوحدة األعداد الصحيحة بالطريقة التقليدية  تحضير -4

  .يوّضح ذلك) 16(وملحق . حصة دراسية) 15(الحصص 

االختبار القبلي لقياس تكافؤ المجموعات، واالختبار البعـدي لقيـاس   : ن هماياختبار إعداد -5

  .يوضحان ذلك) 4( ،)2(وملحق . التحصيل

  .يوّضح ذلك) 10(وملحق . نحو الرياضيات الباتاستبانة لقياس اتجاه الط إعداد -6

تعديل الـالزم  الباحثة المادة الدراسية واالختبارات على لجنة من المحكمين إلجراء ال توزيع -7

  .لها
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الحصول على كتاب من مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم، بالموافقة على تطبيـق   -8

، )16/9/2010(في المدارس الحكومية في مدينة طـولكرم بتـاريخ   ) أطروحتها(دراستها 

  ).ج:1(الملحق 

س، وأيضـا مـع   زيارة المدارس المشاركة في الدراسة، واجتمعت مع مديرات هذه المدار -9

معلمات الرياضيات للصف السابع األساسي فيها، من أجل شرح أهداف وأهميـة الدراسـة،   

  . ومعرفة إمكانية تعاونهم معها، وتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاح الدراسة

أثناء زيارة الباحثة األولى للمدارس قامت بإجراء امتحان قبلي، لعينة اسـتطالعية غيـر    -10

في مدرسة بنات محمود الهمشري األساسية، وتّم تصحيح االمتحان وحسـاب   عينة الدراسة،

  .معاملي الصعوبة والتمييز، والتحقق من الثبات

قامت الباحثة بزيارة مدرسة بنات أبي سلمى الكرمي األساسية، ومدرسـة بنـات فاطمـة     -11

وقامـت   الزهراء األساسية، حيث تحتوي كل مدرسة على شعبتين للصف السابع األساسي،

الباحثة بإجراء االختبار القبلي على الشعب األربعة لغرض قياس التكـافؤ بينهمـا، بـاليوم    

، وجمعت الباحثة األوراق، وصححتها، ورصدت العالمـات جميعهـا   )26/9/2010(نفسه

  .للشعب في مدرستي بنات أبي سلمى الكرمي األساسية، وبنات فاطمة الزهراء األساسية

  :لقة باختبار التكافؤتحليل النتائج المتع

وتم تطبيق االختبار على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية قبـل البـدء بـإجراء    

األعـداد  "المعالجة الصفية للتحقق من تكافؤ المجموعتين في االختبار القبلـي فـي موضـوع    

ين نتائج تحليل التباين األحـادي للتكـافؤ بـين المجمـوعت    ) 3: 4(ويبين الجدول " . الصحيحة

  .الضابطة والتجريبية على االختبار القبلي
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نتائج تحليل التباين األحادي للتكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على ): 3 :4(جدول 

  االختبار القبلي

  مصدر التباين
مجموع

 )SS(المربعات 

عدد درجات

 )df(الحرية

متوسط مجموع 

 )MS(المربعات

"F "

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

ن المجموعاتبي

)SSB(  
46.788  1  46.788  

داخل المجموعات  0.100  2.737

)SSW(  
2290.616  134  17.094  

    SST( 2337.404  135(الكلي 

أي أنه , )0.05(أكبر من )  0.100(أن قيمة مستوى الداللة , )3: 4(يتضح من الجدول 

المجموعتين قبل تطبيـق   بين أفراد) α=0.05(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

  .التجربة بمعنى أن المجموعتين متكافئتان

قامت الباحثة بتزويد معلمات مدرستي بنات أبي سلمى الكرمي األساسية، وبنات فاطمـة   -12

الزهراء األساسية بالوحدة الثانية بعد صياغتها، وتعريفهـا باسـتخدام إسـتراتيجية التعلـيم     

، لالسترشاد بها، واالستفادة منهـا  )17(، الملحق )ي للمعلمةدليل البرنامج التدريب(التعاوني 

وشرحها للطالبات في الشعب التجريبية، حيث قامت الباحثة بتوضـيح إسـتراتيجية التعلـيم    

التعاوني للمعلمات، وكذلك حضور حصصا من خالل تطبيق التجربة على عينة الدراسـة،  

  .للتأكد من مدى تطبيقها للخطة الموضوعة

  ).13/10/2010(بتطبيق التجربة بتاريخ  بدأت -13

) 4(في نهاية التجربة قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي الخاص بالتجربة، الملحق  -14

بنات أبي سلمى الكرمـي األساسـية ، وبنـات فاطمـة     (على العينة الدراسية في مدرستي 

دت العالمات مـن  ، وصححت األوراق، ورص)22/11/2010(، بتاريخ )الزهراء األساسية

  .أجل المعالجة اإلحصائية، واستخراج النتائج
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وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار التحصيلي، تّم تطبيق مقياس االتجاه نحـو الرياضـيات    -15

على أفراد عينة الدراسة، المكونة من المجموعتين التجريبية والضابطة، بعد االنتهـاء مـن   

  .والتعاونية تدريس الوحدة بالطريقتين التقليدية

  تصميم الدراسة 7:3

  :احتوت الدراسة على المتغيرات التالية

  المتغيرات المستقلة  1:7:3

  :طريقة التدريس وهي بمستويين

  . التقليدية .1

 . التعاونية .2

  المتغيرات التابعة  2:7:3

  . التحصيل في الرياضيات .1

 . االتجاه نحو الرياضيات .2

  المتغيرات المضبوطة 3:7:3

زودت الباحثة المعلمات المشاركات بتطبيق الدراسة بالمـادة الدراسـية   : أسلوب المعلمة .1

  ).دليل البرنامج التدريبي للمعلمة وفق إستراتيجية التعليم التعاوني(

تّم تطبيق االختبارات واالستبانة وتقديم المادة الدراسية في توافق زمني لجميـع  : الزمن .2

 .المدارس المشمولة في عينة الدراسة

  :الشكل اآلتيفي ثيل تصميم الدراسة، كما ويمكن تم
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  تصميم الدراسة ) 3: 1(شكل 

  المعالجة اإلحصائية 8:3

  :لتحليل البيانات، ومن المعالجات اإلحصائية SPSSاستخدمت الباحثة برنامج 

  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 1

  .من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية على االختبار القبلي تحليل التباين األحادي للتأكد) 2

لفحص داللة الفروق بين متوسطات التحصيل فـي االختبـار   : اختبار تحليل التباين المتعدد )3

  . البعدي الكلي، وفق متغير الطريقة

ـ  الختبار الفروق بين متوسطات عالمـات المجمو  :لعينتين مستقلتين) ت(اختبار ) 4 ي عتـان ف

الجمـع والطـرح، الضـرب والقسـمة، خصـائص األعـداد،       ( مجاالت االختبار البعدي

  . ، واالتجاهات نحو الرياضيات)المجموعات

ت المجموعة التجريبية في لفحص داللة الفروق بين تحصيل طالبا: لعينة واحدة) ت(ر اختبا) 5

ايير أدائهـا وفـق   الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وبين مع مجاالت االختبار البعدي،

  .المعيار الوطني

االختبار 
القبلي 

)مشترك(  

المجموعة 
التجريبية 

)التعاونية(  

 المجموعة
الضابطة 

)التقليدية(  

 االختبار
البعدي 

)موحدّ (  

مقياس 
االتجاھات 

نحو 
 الرياضيات
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  مقدمة 1:4

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراســة 2:4

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 3:4

  النتائج العامة للدراسة 4:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  مقدمة 1:4

تراتيجية التعليم التعاوني في تحصـيل  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام إس

طالبات الصف السابع األساسي في وحدة األعداد الصحيحة واتجاهاتهم نحوها، ولتحقيق هـدف  

هذه الدراسة تم تدريس مجموعتين من الطالبات في مدينة طولكرم، إحداهما بإستراتيجية التعلـيم  

تبار لقياس التحصيل وتم استخدام مقياس التعاوني، واألخرى بالطريقة التقليدية، كما تم إعداد اخ

لالتجاهات نحو الرياضيات، وكما تم التأكد من صدق األدوات المستخدمة، ومعـامالت ثباتهـا،   

ومعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، وبعد عملية جمع البيانات، تم ترميزها وإدخالهـا  

، وفيمـا  SPSS)(ئية للعلوم االجتماعيـة  للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصا

  .يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل سؤالها وفرضياتها

  النتائج المتعقلة بسؤال الدراسة 2:4

في وحدة األعداد الصحيحة،  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطالبات

، الضرب والقسـمة  عمليتيالدرجة الكلية، عمليتي الجمع والطرح، (ياس البعدي في اختبار الق

ات، يمكـن عـزوه إلـى    ، ومقياس االتجاهات نحو الرياضـي )خصائص األعداد، المجموعات

  ؟إستراتيجية التدريس

 بية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروق بينإلى المتوسطات الحسا) 4 :1(يشير الجدول 

الدرجـة  (القياس البعدي  تحصيل طالبات الصف السابع في وحدة األعداد الصحيحة، في اختبار

، ومقياس االتجاهـات  )، خصائص األعداد، المجموعاتالكلية، الجمع والطرح، الضرب والقسمة

  .نحو الرياضيات، وفق متغير إستراتيجية التدريس
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المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة للمجمـوعتين الضـابطة       : )4 :1(الجدول 

  بعدي ومقياس االتجاه نحو الرياضياتوالتجريبية في اختبار التحصيل ال

المجموعة

  القياس

 التجريبية الضابطة

  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط

  5.24  18.56  5.13 15.90 )الدرجة الكلية(البعدي 

  2.54  6.93  2.66  5.84 الجمع والطرح

  1.22  2.74  1.02  2.29 الضرب والقسمة

  1.81  6.17  1.61  5.00 خصائص األعداد

  1.29  2.71  1.13  2.77 لمجموعاتا

  0.62  3.97  0.55  3.56 االتجاه نحو الرياضيات

، لعمليتي الضرب والقسـمة  )11(، لعمليتي الجمع والطرح )30(العالمة القصوى لالختبار التحصيلي ككل * 

  ).5(، للمجموعات )9(لخصائص األعداد  ،)5(

أعلى من متوسطات المجموعـة  المجموعة التجريبية أن متوسطات  )4: 1(الجدول  يظهر

  .الضابطة، ما عدا المتوسط المتعلق بموضوع المجموعات

  رسماً بيانياً للدرجات وفق المجموعة والقياس) 4: 1(ويمثل الشكل 
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للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل البعدي ومقيـاس   ت الحسابيةالمتوسطا: )4 :1(الشكل 

  االتجاه نحو الرياضيات
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إلى ارتفاع متوسطات عالمات طالبات المجموعة التجريبيـة علـى   ) 4 :1(يشير الشكل 

الجمع والطـرح،  جموعة الضابطة في االختبار البعدي ومجاالته، متوسطات عالمات طالبات الم

والضرب والقسمة، وخصائص األعداد، واالتجاه نحو الرياضيات، وهذا يشـير إلـى أفضـلية    

  .ية على المجموعة الضابطةظاهرية للمجموعة التجريب

  لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةا 3:4

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1:3:4

  :ونصت الفرضية األولى على أنه

متوسـطات  بـين  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

األساسي اللواتي درسـن باسـتخدام   لطالبات الصف السابع  التحصيل في االختبار البعدي الكلي،

، وطالبات الصف السابع األساسـي اللـواتي   )المجموعة التجريبية(إستراتيجية التعليم التعاوني 

  ).المجموعة الضابطة(درسن بالطريقة التقليدية 

، ونتائج الجدول ولفحص الفرضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة تحليل التباين المتعدد

  .تبين ذلك) 4 :2(

بين متوسطات التحصيل فـي  تحليل التباين المتعدد لفحص داللة الفروق نتائج ): 4 :2(جدول 

 وفق متغير الطريقة االختبار البعدي الكلي،

قيمة هوتلنج

 تريس

درجة حرية

 البسط

درجة حرية

 المقام
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

13.236  4 131  433.4700.0001* 

  ).α = 0.05(لةدالة إحصائياً عند مستوى الدال* 

ـ  أي إلى رفض الفرضية الصـفرية، ) 4: 2(يشير الجدول  د فـروق ذات داللـة   توج

 متوسطات التحصيل في االختبار البعدي الكلـي، بين ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

المجموعة (لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 
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المجموعـة  (، وطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسـن بالطريقـة التقليديـة    )جريبيةالت

تحصيل في االختبار البعدي مصدر الفروق بين متوسطات ال) 4 :3(، ويوضح الجدول )الضابطة

  .وفق متغير الطريقة الكلي،

وفق متغيـر   ،متوسطات التحصيل في االختبار البعدي الكلينتائج الفروق بين : )4 :3(جدول 

  الطريقة

مصدر 

  التباين
  المتغير

مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  الطريقة

  *0.016  5.936  40.188  1  40.188  الجمع والطرح

  *0.020  5.514  34.035  1  34.035  الضرب والقسمة

  *0.0001  15.856  69.383  1  69.383  خصائص األعداد

   0.780  0.079  0.562  1  0.562  عاتالمجمو

  الخطأ

      6.770  134  907.222  الجمع والطرح

      6.173  134  827.164  الضرب والقسمة

      4.376  134  586.345  خصائص األعداد

      7.147  134  957.723  المجموعات

 المجموع

        135  947.410  الجمع والطرح

        135  861.200  الضرب والقسمة

        135  655.728  دادخصائص األع

       135  958.284  المجموعات

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

=  α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ) 4 :3(يشير الجدول 

لطالبات الصف السـابع األساسـي    حصيل في االختبار البعدي الكلي،بين متوسطات الت) 0.05

، وطالبـات الصـف   )المجموعة التجريبية(رسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني اللواتي د

  .)المجموعة الضابطة(السابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 
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  ):أ ( لنتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية ا 1:1:3:4

  :على أنه) أ ( ونصت الفرضية الفرعية 

بـين متوسـطي   ) α  =0.05(ئية عند مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا

التحصيل في جمع األعداد الصحيحة وطرحها لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسـن  

، وطالبات الصف السابع األساسـي  )المجموعة التجريبية(باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 

في اختبار التحصيل البعدي لجمع األعداد ) بطةالمجموعة الضا(اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

  . الصحيحة وطرحها

لمجمـوعتين مسـتقلتين    " ت"ولفحص الفرضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة اختبـار  

Independent t-test)( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :4.  

فـي اختبـار   لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق  " ت"نتائج اختبار : )4 :4(الجدول 

 جمع األعداد الصحيحة وطرحها، وفق متغير طريقة التدريسل البعدي تحصيلال

 )70=ن(إستراتيجية التعليم التعاوني )66=ن(الطريقة التقليدية
 قيمة ت

مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

5.84  2.66 6.93  2.54 2.436 0.016* 
، العالمة القصوى لعمليتـي الجمـع   )134(، ودرجات حرية )α = 0.05(الداللة دالة إحصائياً عند مستوى* 

  ).11(والطرح 

د فروق ذات داللة إحصائية وجترفض الفرضية الصفرية، أي ) 4:4(يتضح من الجدول 

بين متوسطي التحصيل في جمع األعداد الصحيحة وطرحهـا  ) α  =0.05(عند مستوى الداللة 

المجموعة (اسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني لطالبات الصف السابع األس

المجموعـة  (، وطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسـن بالطريقـة التقليديـة    )التجريبية

في اختبار التحصيل البعدي لجمع األعداد الصحيحة وطرحهـا، ولصـالح طالبـات    ) الضابطة

  .المجموعة التجريبية
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  :)ب(ائج المتعلقة بالفرضية الفرعية لنتا 2:1:3:4

  :على أنه )ب ( ونصت الفرضية الفرعية 

بـين متوسـطي   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

التحصيل في ضرب األعداد الصحيحة وقسمتها لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسـن  

، وطالبات الصف السابع األساسـي  )المجموعة التجريبية(ني باستخدام إستراتيجية التعليم التعاو

في اختبار التحصـيل البعـدي لضـرب    ) المجموعة الضابطة(اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

  . األعداد الصحيحة وقسمتها

لمجمـوعتين مسـتقلتين    " ت"ولفحص الفرضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة اختبـار  

Independent t-test)( ، ونتائج الجدول)تبين ذلك) 4 :5.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي اختبـار    " ت"نتائج اختبار : )4 :5(الجدول 

 ضرب األعداد الصحيحة وقسمتها، وفق متغير طريقة التدريسل البعدي تحصيلال

 )70=ن(إستراتيجية التعليم التعاوني  )66=ن(الطريقة التقليدية
 قيمة ت

مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

2.29  1.02 2.74  1.22 2.438 0.020* 

، العالمة القصوى لعمليتـي الضـرب   )134(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  ).5(والقسمة 

ـ ترفض الفرضية الصـفرية، أي  ) 4: 5(يتضح من الجدول  ـ  وج ة د فـروق ذات دالل

بين متوسطي التحصيل في ضرب األعداد الصحيحة ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

وقسمتها لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعلـيم التعـاوني   

، وطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسـن بالطريقـة التقليديـة    )المجموعة التجريبية(

في اختبار التحصيل البعدي لضرب األعداد الصحيحة وقسمتها، ولصالح ) عة الضابطةالمجمو(

  .طالبات المجموعة التجريبية
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  : )ج ( بالفرضية الفرعية النتائج المتعلقة  3:1:3:4

  :على أنه )ج(ونصت الفرضية الفرعية 

 بين متوسطي) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التحصيل في خصائص األعداد لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام 

، وطالبات الصف السابع األساسي اللواتي )المجموعة التجريبية(إستراتيجية التعليم التعاوني 

  .في اختبار التحصيل البعدي لخصائص األعداد) المجموعة الضابطة(درسن بالطريقة التقليدية 

لمجموعتين مستقلتين  " ت"ضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة اختبار ولفحص الفر

Independent t‐test)( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :6.  

اختبـار  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي   " ت"نتائج اختبار ) 4 :6(الجدول 

 خصائص األعداد وفق متغير طريقة التدريسل البعدي تحصيلال

 )66=ن(التقليدية  الطريقة
إستراتيجية التعليم التعاوني 

 قيمة ت )70=ن(
مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

5.00  1.61  6.17  1.81 3.982 0.0002* 
 α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*  =  ، العالمة القصوى لخصائص )134(، ودرجات حرية )0.05

  )9(األعداد

فروق ذات داللة إحصائية د توجرفض الفرضية الصفرية، أي  )4: 6(ول يتضح من الجد

بين متوسطي التحصيل في خصائص األعداد لطالبات الصف ) α  =0.05(عند مستوى الداللة 

، )المجموعة التجريبية(السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 

في ) المجموعة الضابطة(للواتي درسن بالطريقة التقليدية وطالبات الصف السابع األساسي ا

  .اختبار التحصيل البعدي لخصائص األعداد، ولصالح طالبات المجموعة التجريبية
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  : )د ( بالفرضية الفرعية النتائج المتعلقة  4:1:3:4

  :على أنه )د ( ونصت الفرضية الفرعية 

بين متوسطي ) α  =0.05(اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

التحصيل في المجموعات لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية 

، وطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة )المجموعة التجريبية(التعليم التعاوني 

  . موعاتفي اختبار التحصيل البعدي للمج) المجموعة الضابطة(التقليدية 

لمجموعتين مستقلتين  " ت"ولفحص الفرضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة اختبار 

Independent t-test)( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :7.  

اختبـار  لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي   " ت"نتائج اختبار ) 4 :7(الجدول 

 تدريسلمجموعات وفق متغير طريقة الالبعدي ل تحصيلال

 )66=ن(الطريقة التقليدية 
إستراتيجية التعليم التعاوني 

 قيمة ت )70=ن(
مستوى 

 الداللة
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

2.77  1.13  2.71  1.28 0.280 0.780 
  ).5(، العالمة القصوى للمجموعات )134(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

فروق ذات داللة وجود عدم قبول الفرضية الصفرية، أي  )4: 7(من الجدول  يتضح

المجموعات  موضوع بين متوسطي التحصيل في) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

المجموعة (لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 

المجموعة (لسابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة التقليدية ، وطالبات الصف ا)التجريبية

  .في اختبار التحصيل البعدي للمجموعات) الضابطة
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   بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة  2:3:4

  :على أنه ونصت الفرضية الثانية

بين تحصيل ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الجمع، والطرح،  في مواضيع ،عة التجريبية في مجاالت االختبار البعديت المجموطالبا

  .والضرب، والقسمة، وبين معايير أدائها وفق المعيار الوطني

 (Oneلعينة واحدة " ت"ولفحص الفرضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة اختبار 

(Sample t test ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :8.  

ت لعينة واحدة، لفحص داللة الفروق بـين تحصـيل طالبـا   " ت"ئج اختبار نتا) 4 :8(الجدول 

الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وبين  المجموعة التجريبية في مجاالت االختبار البعدي،

 معايير أدائها وفق المعيار الوطني

مستوى الداللة قيمة ت المعيار االنحراف المتوسط االختبار

 0.526 0.638 1.95 0.84  1.89  الجمع

  0.543 0.612 5.20 2.15  5.04  الطرح

 0.307 1.029 1.80 1.04  1.67  الضرب

 0.056 2.01 1.2 0.52   1.07  القسمة
، للطرح )3(العالمة القصوى للجمع، )69(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

  ).2(للقسمة   ،)3(للضرب  ، )8(

فروق ذات داللة وجود عدم قبول الفرضية الصفرية، أي  )4: 8(يتضح من الجدول 

ت المجموعة التجريبية في بين تحصيل طالبا) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وبين معايير أدائها وفق المعيار  مجاالت االختبار البعدي،

  .الوطني
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  الثالثة تائج المتعلقة بالفرضيةلنا 3:3:4

  :على أنه الثالثةونصت الفرضية 

بـين متوسـط   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

استجابات طالبات الصف السابع األساسي، اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعـاوني  

األساسي اللواتي درسـن   ، وبين متوسط استجابات طالبات الصف السابع)المجموعة التجريبية(

  . بعد تنفيذ الدراسة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات) المجموعة الضابطة(بالطريقة التقليدية 

لمجمـوعتين مسـتقلتين    " ت"ولفحص الفرضية الصفرية، فقد استخدمت الباحثة اختبـار  

Independent t-test)( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 4 :9.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي مقيـاس    " ت"ائج اختبار نت: )4 :9(الجدول 

 االتجاهات نحو الرياضيات، وفق متغير طريقة التدريس

 )70=ن(إستراتيجية التعليم التعاوني  )66=ن(الطريقة التقليدية
 قيمة ت

مســتوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

3.56  0.55 3.97  0.62 4.012 0.0001*
  ).134(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

فـروق ذات داللـة   رفض الفرضية الصفرية، أي وجـود  ) 4 :9(يتضح من الجدول 

بين متوسط اسـتجابات طالبـات الصـف السـابع     ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

، وبـين  )المجموعـة التجريبيـة  (م التعاوني تعلياألساسي اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية ال

المجموعـة  (متوسط استجابات طالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

بعد تنفيذ الدراسة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات، ولصالح طالبـات المجموعـة   ) الضابطة

  .التجريبية
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  النتائج العامة للدراسة 4:4

بـين متوسـط عالمـات     )α =0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فرو .1

طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني، وطالبـات  

المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة التقليدية على اختبار التحصيل البعدي، ولصالح 

 :وينبثق عن الفرضية األولى، الفرضيات الفرعية اآلتية .يةطالبات المجموعة التجريب

بـين متوسـطي   ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     .أ 

التحصيل في جمع األعداد الصحيحة وطرحها لطالبات الصف السابع األساسي اللـواتي  

، وطالبـات الصـف   )يةالمجموعة التجريب(درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 

فـي اختبـار   ) المجموعة الضـابطة (السابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

التحصيل البعدي لجمع األعداد الصحيحة وطرحهـا، ولصـالح طالبـات المجموعـة     

 .التجريبية

بـين متوسـطي   ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     .ب 

عداد الصحيحة وقسمتها لطالبات الصف السابع األساسـي اللـواتي   التحصيل لضرب األ

، وطالبـات الصـف   )المجموعة التجريبية(درسن باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 

فـي اختبـار   ) المجموعة الضـابطة (السابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

لصـالح طالبـات المجموعـة    التحصيل البعدي لضرب األعداد الصحيحة وقسـمتها، و 

 .التجريبية

بـين متوسـطي    )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     .ج 

التحصيل في خصائص األعداد لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باستخدام 

، وطالبات الصف السـابع األساسـي   )موعة التجريبيةالمج(إستراتيجية التعليم التعاوني 

في اختبـار التحصـيل البعـدي    ) المجموعة الضابطة(لواتي درسن بالطريقة التقليدية ال

 .لخصائص األعداد
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بين متوسـطي   )α  =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .د 

التحصيل في المجموعات لطالبات الصف السابع األساسي اللـواتي درسـن باسـتخدام    

، وطالبات الصف السـابع األساسـي   )المجموعة التجريبية(اوني إستراتيجية التعليم التع

في اختبـار التحصـيل البعـدي    ) المجموعة الضابطة(اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

 .للمجموعات

ت بين تحصيل طالبا )α  =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2

الجمع، والطرح، والضـرب، والقسـمة،    تبار البعدي،المجموعة التجريبية في مجاالت االخ

  .وبين معايير أدائها وفق المعيار الوطني

بين متوسط اسـتجابات  ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود . 3

طالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسن باسـتخدام إسـتراتيجية التعلـيم التعـاوني     

، وبين متوسط استجابات طالبات الصف السابع األساسـي اللـواتي   ) بيةالمجموعة التجري(

بعد تنفيذ الدراسة على مقياس االتجاه نحـو  ) المجموعة الضابطة(درسن بالطريقة التقليدية 

  .الرياضيات، ولصالح طالبات المجموعة التجريبية
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  الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج مناقشة

  

  سةالدرا نتائج مناقشة 1:5

  الدراسة توصيات 2:5
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  الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج مناقشة

 تحصـيل  في التعاوني التعليم إستراتيجية استخدام فاعلية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

  .طولكرم مدينة في نحوها واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي السابع الصف طلبة

 المعالجـات  بعـد  إليهـا  التوصـل  تـمّ  التي الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا ويتناول

  .وتوصياتها اإلحصائية

  الدراسة نتائج مناقشة 1:5

  ، وفروعهاللدراسة األولى الفرضية نتائج مناقشة 1:1:5

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"  أنه على األولى الفرضية نصت

)α  =0.05  (السـابع  الصـف  لطالبـات  ، الكلي سطات التحصيل في االختبار البعديمتو بين 

 وطالبـات  ،)التجريبية المجموعة( التعاوني التعليم إستراتيجية باستخدام درسن اللواتي األساسي

نتـائج   ، أظهرت")الضابطة المجموعة( التقليدية بالطريقة درسن اللواتي األساسي السابع الصف

ي االختبار البعدي الكلـي، وفـق   الفرق بين متوسطات التحصيل ف تحليل التباين المتعدد لفحص

بـين  ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     ،متغير الطريقة

لطالبات الصف السابع األساسي اللواتي درسـن   متوسطات التحصيل في االختبار البعدي الكلي،

لصف السابع األساسـي  ، وطالبات ا)المجموعة التجريبية(باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني 

  ).4:2(، جدول رقم )المجموعة الضابطة(اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

تبع تحليل التباين المتعدد، بمقارنات ثنائية بين المجموعتين التجريبية والضـابطة،  وقد ُأ

لمجموعتين مستقلتين في مجاالت االختبار البعدي، للفرضـيات الفرعيـة   ) ت(باستخدام اختبار 

 ، وأظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  )أ، ب، ج، د(ربع األ

)α  =0.05( الجمع والطرححصيل في مجاالت االختبار البعدي في مواضيع بين متوسطي الت ،

ما عدا المجموعات، لطالبات الصـف السـابع األساسـي     الضرب والقسمة، وخصائص األعداد
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، وطالبـات الصـف   )المجموعة التجريبية(ام إستراتيجية التعليم التعاوني اللواتي درسن باستخد

، ولصـالح طالبـات   )المجموعـة الضـابطة  (السابع األساسي اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 

  .المجموعة التجريبية

 فـي  التعـاوني  التعلـيم  إستراتيجية استخدام فاعلية إلى تشير التي النتائج تفسير ويمكن

وحدة األعداد الصحيحة في مجال العمليـات الحسـابية األربـع باإلضـافة إلـى       يف التحصيل

 بنّـاء  وتعاونا للطالبات فاعلة مشاركة تتيح اإلستراتيجية هذه استخدام أن إلى ،خصائص األعداد

 في القدرات هذه اندماج يؤدي بحيث الواحدة المجموعة طالبات قدرات من اإلفادة خالله من يتم

 إنجاز عن مسؤوالت أنهّن ويشعرن الواحدة المجموعة أفراد منها ليفيد معا، تحدت واحدة محصلة

 نظرائهن من أكثر شديدين وحماس بفاعلية التعلم على فيقبلن جماعي هدف تحقيق وعن فرد كل

  .الهادفة والمشاركة التعاون من تخلو بطريقة تعلّمن الالئي التقليدية الطريقة في

 يفـرض  حيث التحصيل زيادة في سببا وإجراءاتها التعاونية ةاإلستراتيجي طبيعة أن كما

 والمشـاهدة  والقراءة كاإلصغاء عديدة بمهارات وتقوم وتتعلم تعلم أن خاللها من طالبة كل على

  .التقليدية الطريقة طالبات إليه تفتقر ما وهذا والمناقشة، األفكار وتوليد

 )α  =0.05( إحصائية عند مستوى الداللة  ويمكن أن تفسر الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة

بأنه لم يكن  ،بين متوسطي التحصيل في مجال المجموعات بين المجموعتين التجريبية والضابطة

التركيز كبير على مجال المجموعات في وحدة األعداد الصحيحة مثل التركيز علـى العمليـات   

موعات لم يعتبر موضوع رئيسـي  الحسابية األربع وخصائص األعداد، وذلك ألنه موضوع المج

  .وإنما ثانوي في وحدة األعداد الصحيحة

 ودراسـة  ،)1998( يوسف دراسة مثل الدراسات من العديد نتائج مع النتيجة هذه اتفقت

 الـردادي  ودراسـة  ،)2006( الحربـي  ودراسة ،)2001( مّداح ودراسة ،)1999( عطية أبو

 دراسـة  نتائج مع اختلفت ولكنها)  Tarim & Fikri, 2008( وفاكري تاريم ودراسة ،)2007(

، ولعّل السبب في ذلك هو أن الطريقة جديـدة علـى   )2002( المالكي ودراسة ،)1999( ريان

  .المعلم والطالب فلم تعط نتائج جيدة
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  للدراسة لثانيةا الفرضية نتائج مناقشة 2:1:5

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"  أنه على ثانيةال الفرضية نصت

)α  =0.05  (الجمـع،   ت المجموعة التجريبية في مجاالت االختبار البعدي،ن تحصيل طالبابي

 اختبـار ، أظهرت نتائج " والطرح، والضرب، والقسمة، وبين معايير أدائها وفق المعيار الوطني

 بـين ) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ،عينة واحدةل) ت(

الجمع، والطرح، والضـرب،   عة التجريبية في مجاالت االختبار البعدي،تحصيل طالبات المجمو

والقسمة، وبين معايير أدائها وفق المعيار الوطني، بمعنى أن إستراتيجية التعليم التعاوني تحقـق  

اسـب مـع المعيـار    بما يتن بشكل فّعال ع من أداء الطالبات في العمليات الحسابية األربعالمتوقّ

  ).4:8(الوطني، جدول 

ويمكن أن تفسر الباحثة هذه النتيجة بأن طالبات المجموعـة التجريبيـة اسـتفدن مـن     

على تفاعلهن مع بعضهن الـبعض، وأدى إلـى    هنتقسيمهن إلى مجموعات صغيرة، مّما ساعد

يـة اسـتخدام   رفع تحصيل الطالبات في مهارة العمليات الحسابية األربع، وهذا يدل علـى فاعل 

إستراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل الطالبات في العمليات الحسابية األربع وبما يتناسب مـع  

  .المعيار الوطني

  للدراسة الثالثة الفرضية نتائج مناقشة 3:1:5

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"  أنه على الثالثة الفرضية نصت

)α  =0.05 (باسـتخدام  درسـن  اللواتي األساسي، السابع الصف طالبات استجابات سطمتو بين 

 السابع الصف طالبات استجابات متوسط وبين ،)التجريبية المجموعة( التعاوني التعليم إستراتيجية

 مقيـاس  على الدراسة تنفيذ بعد) الضابطة المجموعة( التقليدية بالطريقة درسن اللواتي األساسي

 ذات فـروق  وجود مستقلتين، لمجموعتين) ت( اختبار نتائج ، أظهرت" ياتالرياض نحو االتجاه

 المجموعـة  طالبـات  اسـتجابات  متوسط بين) α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة

 الضـابطة  المجموعـة  وطالبات التعاوني، التعليم إستراتيجية باستخدام درسن اللواتي التجريبية

 ولصالح الرياضيات، نحو االتجاه مقياس على الدراسة تنفيذ بعد ديةالتقلي بالطريقة درسن اللواتي
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 التجريبيـة  المجموعـة  طالبـات  اتجـاه  أن بمعنى ،)4:9(جدول التجريبية، المجموعة طالبات

 نحـو ) التقليديـة ( الضـابطة  المجموعـة  طالبات اتجاه من أفضل الرياضيات، نحو) التعاونية(

  .الرياضيات

 الطالبـات  تجعـل  التعـاوني  التعليم إستراتيجية بأّن النتيجة ذهه الباحثة تفسر أن ويمكن

 بعضـهن  مـع  والتعـاون  والمحبة واأللفة والسرور المرح من جو في الرياضيات مادة يدرسن

 إزالـة  إلـى  يؤدي مما من خالل تفاعل الطالبات داخل المجموعة مع بعضهن البعض، البعض،

 مـادة  نحـو  إيجابية اتجاهات لديهن تتكون لتاليوبا الرياضيات، مادة من والرهبة الخوف حاجز

 الطالبـات  فيها تشعر التي التقليدية الطريقة بعكس إليهن، المحببة المواد من فتصبح الرياضيات،

  . والجمود الروتين من به تتصف لما الدراسية المادة من والضجر بالملل

 ،)2006( ربـي الح ودراسـة  ،)2005( بركـات  دراسة نتائج مع اتفقت النتيجة وهذه

 ودراسـة  ،)1998( النجـار  ودراسـة   ،)2005( عبيدات ودراسة ،)2007( الردادي ودراسة

 ،)Winston Vaughan, 2002( فوجهـان  وينسـتون  ودراسـة  ،)Ahmadi, 2000( أحمدي

 أوسـتن  ودراسـة  ،)2002( المالكي ودراسة ،)1998( يوسف دراسة نتائج مع اختلفت ولكنها

)Austin, 1995(لسبب في ذلك يرجع إلى قصر مدة التجربة وربمـا يكـون طـالب    ، ولعل ا

المجموعة الضابطة شعروا بأن زمالئهم يخضعون لتجربة جديدة في التدريس مما أثـر علـى   

  .اتجاههم

  الدراسة توصيات 2:5

  :يلي بما الباحثة توصي الدراسة هذه نتائج على بناء

م إستراتيجية التعليم التعـاوني فـي   مزيد من البحوث والدراسات حول فاعلية استخدا إجراء •

التحصيل الدراسي، على مراحل تعليمية مختلفة، وفي مواضيع الرياضيات المختلفة، وبمـا  

سب مع المعايير الوطنية والدولية، حتى يتم تعميم النتائج على مراحل تعليميـة أخـرى   يتنا
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هذه الدراسات التي ومستويات عمرية مختلفة عن طريق تشجيع الباحثين بإجراء المزيد من 

 .أثبتت فاعليتها

 اسـتخدام  فاعليـة  حول دراسات عملاهتمت هذه الدراسة بالتحصيل فقط، لذا ترى الباحثة  •

 الـتعلم،  أثـر  انتقـال  مثـل  أخرى مجاالت في الرياضيات في التعاوني التعليم إستراتيجية

سة أثبتت فاعليتها في ألن هذه الدرا طويلة لفترة بالتعلم االحتفاظ المشكالت، حل االكتشاف،

 .التحصيل، وتتوقع الباحثة أن يكون لهذه اإلستراتيجية تأثير على متغيرات أخرى

 بينهـا  ومـن  تالخطـوا  واضـحة  تكـون  بأن ،أدلة المعلم في حديثة تدريس طرق إدخال •

رفق في هذه الدراسة حتى يكون المعلم ، واإلستفادة من الدليل المالتعاوني التعليم إستراتيجية

ى وعي بالطرق الحديثة بالتدريس وكيفية تنفيذها وذلك من خالل مناقشة المعلمـين مـع   عل

 .بعضهم البعض في دورات تدريبية تعقدها وزارة التربية والتعليم

التعليم التعاوني  بإستراتيجيةمل رسي الرياضيات، وتوضيح آلية العلمد تدريبية دورات عقد •

س الحديثة داخل غرفة الصـف وفـق الخطـوات    حتى يستطيع المعلمين تنفيذ طرق التدري

الصحيحة وذلك عن طريق تشجيع وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبيـة للمعلمـين   

 .لتوعيتهم بالطرق واألساليب الحديثة في التدريس

 تـدريجي  وبشكل ،في حصص الرياضيات التعاونية المهارات استخدام على الطلبة تدريب •

 إلـى  تـدعو  التـي  والوجدانية واالجتماعية الدينية، القيم استخدامب ذلك وتشجيع ومناسب،

حتى يستطيع الطلبة التفاعل مع بعضهم البعض داخل غرفة الصف عنـد تطبيـق    التعاون

 .إستراتيجية التعليم التعاوني والحصول على نتائج أفضل من خالل إعطاء حصص إضافية
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  والمراجع المصادر قائمة
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2004.  
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االجتماعي من خالل التعليم الزمري في تنمية مهارات االتصال اللفظي والقدرة القرائية 
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2007.  

 علـى  المجموعـة  وحجم التعاونية المجموعات بنظام التعلم أثر: يوسف فهد عصام عطية، أبو

 رسـالة . (جنـين  محافظـة  في الرياضيات في األساسي الخامس الصف طالب تحصيل

 .1999. فلسطين. نابلس. الوطنية النجاح جامعة). منشورة غير ماجستير
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 التفكيـر  مهارات تنمية في التعاوني التعلم إستراتيجية أثر: جمعان بن أحمد بن خالد عبيد، آل

 سـلطنة  فـي  العلمي الثانوي الثاني الصف طلبة لدى الكيمياء نحو واالتجاهات لعلميا
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. الهاشمية األردنية المملكة. اربد. اليرموك جامعة). منشورة غير ماجستير رسالة. (عمان

2003.  

 الفوري التحصيل على صغيرة مجموعات في التعاوني التعلم طريقة استخدام أثر: زياد بركات،

 طـولكرم  بمدينـة  الرياضـيات  مـادة  في األساسي الثاني الصف طالبات ىلد والمؤجل

  .933-901/ 2005. 33مج. 4ع. االجتماعية العلوم مجلة ،بفلسطين
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 طلبـة  تحصـيل  فـي  وأثره اإلسالمية التربية في التعاوني التعلم: حرب حسين فوزية الحديد،

). منشـورة  غيـر  ماجسـتير  رسالة. (التقليدية بالطريقة مقارنة األساسي التاسع الصف

  .2004. السودان. الخرطوم. الفاشر جامعة

 مهـارات  إتقان في التعاوني التعلم في المجموعة أفراد بين التجانس أثر: سعد طالل الحربي،
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ـ  مناهجها،: المدرسية الرياضيات: محمد خالد الخطيب، . 1ط. الرياضـي  والتفكيـر  ها،تدريس

  .2009. العربي المجتمع مكتبة: عمان
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  .2004. الكتب عالم: القاهرة. 1ط. التعاوني التعلم أساليب في دراسات: مصطفى محمد الديب،
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. الكتـب  عـالم : القاهرة. وتطبيقاته جياتهواستراتي أسسه التعاوني، التعلم: محمد سناء سليمان،

2005.  

 دار: عمان. التدريس أساسيات: الباقي عبد زيد، وأبو الرحيم، عبد وجامل، إبراهيم، خليل شبر،
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 الدراسة لتنفيذ واإلدارية التنظيمية اإلجراءات )1(ملحق 

 )القبلي االختبار( التكافؤ اختبار )2(ملحق 

 )القبلي االختبار( التكافؤ ختبارال نموذجية إجابة )3(ملحق 

 )البعدي االختبار( التحصيلي االختبار )4(ملحق 

  البعدي التحصيل الختبار نموذجية إجابة )5(ملحق 

  فقرات عمليتي الجمع والطرح)   6(ملحق 

  فقرات عمليتي الضرب والقسمة)   7(ملحق 

  فقرات خصائص األعداد)   8(ملحق 

 فقرات المجموعات)   9(ملحق 

 أسلوب مقياس حسب الرياضيات نحو االتجاهات مقياس استبانة )10(ملحق 

 ليكرت

 القبلي االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت جدول )11(ملحق 

 البعدي االختبار ألسئلة والتمييز الصعوبة معامالت جدول )12(ملحق 

 التحكيم لجنة أعضاء )14(ملحق 

 البعدي التحصيل رالختبا المواصفات جدول )15(ملحق 

 التقليدية الطريقة باستخدام الصحيحة األعداد لوحدة التحضير مذكرة )16(ملحق 

 )المعتادة(

 التعاوني التعليم إستراتيجية وفق للمعلمة التدريبي البرنامج دليل )17(ملحق 

 عمل أوراق )18(ملحق 
  



 106

  .اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة) 1(ملحق 

الكتاب الموجه من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيـة فـي   : )أ:1(ملحق 

وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة رام اهللا، من أجل تسـهيل مهمـة تطبيـق     نابلس إلى

  .الدراسة
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رية الكتاب الموجه من وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة رام اهللا إلى مدي: )ب:1(ملحق 

التربية والتعليم في مدينة طولكرم من أجل القيام بالدارسة في المدارس الحكومية في مدينـة  

  .طولكرم
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كتاب مديرية التربية والتعليم في مدينة طولكرم، بالموافقة على تطبيق الباحثة : )ج:1(ملحق 

 .لدراستها في المدارس الحكومية في مدينة طولكرم
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  )االختبار القبلي ( ر التكافؤاختبا: )2(ملحق 
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  ).االختبار القبلي(إجابة نموذجية الختبار التكافؤ : )3(ملحق 

ــم  رقــ

 السؤال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

رمــــز 

اإلجابـــة 

 الصحيحة
 ج د ب د ب د ب ب أ ج ب ب أ ب ج

ــم  رقــ

 السؤال
161718192021222324252627282930

رمــــز 

اإلجابـــة 

 الصحيحة
 أ د ج د أ ج ج ج أ د د ج ج د د
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  ).االختبار البعدي( االختبار التحصيلي: )4(ملحق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  2010:    /   /التاريخ :........................  المدرسة : ....................... االسم 

  .دقيقة 40: مدة االمتحان                         (     ).الشعبة _ السابع األساسي : الصف 

  

  - :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  السؤال األول

  :ھو  6 –معكوس العدد  -1

    ) صفر           د) ج               6 –) ب               6) أ   

  

  :ھو ) متر عن سطح األرض 300ارتفاع طائرة (العدد الصحيح الذي يعّبر عن  -2

    ) د          300) ج           300 –) ب)                  أ   

  

  

  :باستخدام العدد ھو) ساب توفيرھا دنانير من ح 10سحبت عبير (يمكن التعبير عن الجملة  -3

    ) د     ) ج               10) ب          10 –) أ   

  

  :ھو  9 –د العدد السابق للعد -4

  10) د            8) ج              10 –) ب           8 –) أ   
  

  :ھي }  15أ عدد أولي أصغر من : أ { عناصر المجموعة  -5

  } 13،  11،  7،  5،  3،  2{ ) ب}            13،  11،  9،  7،  5،  3،  2{ ) أ  

  } 17،  13،  11،  7،  5، 3،  2 {) د}            13،  11،  7،  5،  3،  2، 1{ ) ج  

  

دينار وخسر في اليوم  150إذا ربح في اليوم األول (القيمة التي تمثل ربح التاجر النھائية  -6
  ) :دينار 13الثاني 

1  - 6  

300 

1 1 
- 300  

1
10

- 1  10 

1 

‐1
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  143) د              147) ج           137) ب             163) أ  

  :ھي  9=  15+ س 3قيمة س في العبارة  -7

  2) د              2 –) ج                8) ب              3) أ   

  

  :ھي 25=  25+ صفر = صفر +  25الخاصية المتمثلة في العبارة  -8

  إضافة العنصر المحايد) إضافة العدد صفر                         ب) أ    

  خاصية اإلغالق) إضافة النظير الجمعي                     د) ج    

  

  :العبارات التالية تعتبر التمثيل الصحيح للرسم على خط األعداد  إحدى -9

  
  

  :إحدى العبارات التالية تمثل الخاصية التجميعية  - 10

  ) 18+  15+ (  20 -=  18) + 15+  20 - ) (أ  

  15) +  18+  20 -= (  18) +  15+  20 -) (ب 

  15+  18+  20 -=  18+  15+  20 –) ج 

  ) 18×  20 -) + (  15×  20 -) = (  18+  15(×  20 –) د 

  

  :لمجموعات الجزئية للمجموعة ص ھيفإن مجموعة كل ا}  3،  2{ = إذا كانت ص  - 11

  } }3{، } 2{ {) أ  

  } ، } 3،  2{، } 3{، } 2{ {) ب 

  } ، } 3،  2{، } 2{ {) ج 

  } }3،  2{ {) د 
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  :ھي )  3 – 2(  – 5الحسابية  القيمة الصحيحة للعملية - 12

    1 -) د                6) ج               4) صفر            ب) أ  

  :إحدى العبارات التالية صحيحة  - 13

  } 3،  2،  1{ عملية الجمع مغلقة على المجموعة ) أ   

  } 1،  0{ عملية الجمع مغلقة على المجموعة ) ب   

  } 3،  2،  1{ لمجموعة عملية الطرح مغلقة على ا) ج  

  } 1 -،  1،  0{ عملية الضرب مغلقة على المجموعة ) د   

  

  : 5+  5+  5إحدى العبارات التالية تمثل  - 14

  53) د              35) ج          555) ب          5×  3) أ   

  

  :ھو  3÷  9- ناتج قسمة  - 15

  6 –) د        27 - ) ج             3 –) ب              3) أ   

  

  :فإن العدد اآلخر ھو  5 –أحدھما  35عددان حاصل ضربھما  - 16

  30) د           8 –) ج             7 –) ب              7) أ  

  

  :ھو }  5،  4، 3،  2 -{  }  2 -،  3،  2،  1{ الناتج للعملية  - 17

  } 5،  4،  3،  2 -،  2 -،  3،  2،  1{ ) أ   

  } 3،  2 - {) ب  

  } 5،  4،  2 -،  3،  2،  1{ ) ج  

  } 5،  4،  2،  1{ ) د   
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    : ھو |  5| + |  5 -| قيمة العبارة  - 18

    5) د               10 –) صفر             ج) ب           10) أ  

  

  :أكبر عدد صحيح سالب ھو  - 19

  2 –) د                1 –) صفر           ج) ب              1) أ  

  

  :إحدى العبارات التالية ليست صحيحة  - 20

  }1{= } 1{ } 1{) ب}                       1{= } 1{ } 1{) أ  

  =   } 1{) د                           =   } 1{) ج 

  

  :في الشكل المجاور ھي | ب | قيمة  -21 

                                                       ×      ×      0  ×     ×  

    ) د            )     ج            2 –) ب           2) أ  

  

  

ه في اليوم الثاني ثالثة أضعاف دنانير في اليوم األول ، و كانت خسارت 5خسر محمد  - 22
  :خسارته في اليوم األول ، فإن قيمة خسارته في اليومين ھي 

  دينار  15) أ  

  دينار 15 –) ب  

  دينار 20) ج  

  دينار 20 –) د  

  

  :عدد صحيح موجب ھي  العالقة بين أكبر عدد صحيح سالب وأصغر - 23

  أحدھما مقلوب اآلخر) أ  

1 2- 1  ب 

1

2

1 

- 2  
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  ي لآلخرأحدھما النظير الجمع) ب  

  متساويان) ج  

  ال يوجد عالقة بينھما) د  

  :يمثل معكوسھا بالعدد ھو ) درجتان مئويتان فوق الصفر(العبارة  - 24

     4 -) د             4) ج             2) ب            2 –) أ  

  

  :ص ھي 3+ س  –فإن قيمة  14= ، ص  13 -= إذا كانت س  - 25

  29) د        55) ج             1) ب         27 –) أ  

  

  .} 7،  6،  5{ = لتكن ص :  السؤال الثاني

  - :أكملي الجدول التالي ) أ  

-  5  6  7  
5        

6        

7        

  .ھل عملية الطرح مغلقة على المجموعة ص ؟ بيني السبب) ب  

  

  

  



 122

إجابة نموذجية الختبار التحصيل البعدي: )5(ملحق   

  :األولالسؤال  

رقم 
101112131415 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةالفقر

رمز 
اإلجابة 
الصحيحة

 ب أ د ج ب أ ب ج ب ب ب ب  أ ج أ

رقم 
  الفقرة
 

16171819202122232425     

رمز 
اإلجابة 
الصحيحة

      ج أ ب ج أ د ج أ ج ب

  

  :السؤال الثاني

   )أ

- 5 6 7 
 2- 1- صفر 5
    1 - صفر 1 6
 صفر 1 2 7
  

  ص      1 -=  6 – 5ال ، ألنه ) ب
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  فقرات عمليتي الجمع والطرح): 6(ملحق 
  

  :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:  السؤال األول

دينار وخسر في اليوم  150إذا ربح في اليوم األول (القيمة التي تمثل ربح التاجر النھائية  -1
  ) :دينار 13الثاني 

  143) د              147) ج           137) ب             163) أ  
  

  :إحدى العبارات التالية تعتبر التمثيل الصحيح للرسم على خط األعداد  -2

  
  

  :إحدى العبارات التالية تمثل الخاصية التجميعية  -3

  ) 18+  15+ (  20 -=  18) + 15+  20 - ) (أ  

  15) +  18+  20 -= (  18) +  15+  20 -) (ب 

  15+  18+  20 -=  18+  15+  20 –) ج 

  ) 18×  20 -) + (  15×  20 -) = (  18+  15(×  20 –) د 
  

  :ھي )  3 – 2(  – 5القيمة الصحيحة للعملية الحسابية  -4

    1 -) د                6) ج               4) صفر            ب) أ  

  

    : ھو |  5| + |  5 -| قيمة العبارة  -5

    5) د               10 –) صفر             ج) ب           10) أ  
  

دنانير في اليوم األول ، و كانت خسارته في اليوم الثاني ثالثة أضعاف  5خسر محمد  -6
  :خسارته في اليوم األول ، فإن قيمة خسارته في اليومين ھي 

  دينار 15 –) ب    دينار  15) أ  
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  ينارد 20 –) د    دينار 20) ج  

  :السؤال الثاني

  .} 7،  6،  5{ = لتكن ص 

  - :أكملي الجدول التالي ) أ  

-  5  6  7  
5        

6        

7        

    

  .ھل عملية الطرح مغلقة على المجموعة ص ؟ بيني السبب) ب
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  فقرات عمليتي الضرب والقسمة): 7(ملحق 

  

  :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

  

  :ھي  9=  15+ س 3ة س في العبارة قيم -1

  2) د              2 –) ج                8) ب              3) أ   

  

  : 5+  5+  5إحدى العبارات التالية تمثل  -2

  53) د              35) ج          555) ب          5×  3) أ   

  

  :ھو  3÷  9-ناتج قسمة  -3

  6 –) د        27 - ) ج             3 –) ب              3) أ   

  

  :فإن العدد اآلخر ھو  5 –أحدھما  35عددان حاصل ضربھما  -4

  30) د           8 –) ج             7 –) ب              7) أ  

  

  :ص ھي 3+ س  –فإن قيمة  14= ، ص  13 -= إذا كانت س  -5

  29) د        55) ج             1) ب         27 –) أ  
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  فقرات خصائص األعداد): 8(ملحق 

  

  :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

  

  :ھو  6 –معكوس العدد  -1

    ) صفر           د) ج               6 –) ب               6) أ   

  

  :ھو ) متر عن سطح األرض 300ارتفاع طائرة (العدد الصحيح الذي يعّبر عن  -2

    ) د          300) ج           300 –) ب)                  أ   

  

  :باستخدام العدد ھو) ساب توفيرھا دنانير من ح 10سحبت عبير (يمكن التعبير عن الجملة  -3

    ) د     ) ج               10) ب          10 –) أ   

  

  :ھو  9 –العدد السابق للعدد  -4

  10) د            8) ج              10 –) ب           8 –) أ   

  

  :ھي 25=  25+ صفر = صفر +  25الخاصية المتمثلة في العبارة  -5

  إضافة العنصر المحايد) إضافة العدد صفر                         ب) أ    

  خاصية اإلغالق) إضافة النظير الجمعي                     د) ج    

  

  :حيح سالب ھو أكبر عدد ص -6

  2 –) د                1 –) صفر           ج) ب              1) أ  

1  - 6  

300 

1 1 
- 300  

1
10 

- 1  10 

1 

‐1
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  :في الشكل المجاور ھي | ب | قيمة  -7

                                                       ×      ×      0  ×     ×  

    ) د            )     ج            2 –) ب           2) أ  

  

  

  :عدد صحيح موجب ھي  العالقة بين أكبر عدد صحيح سالب وأصغر -8

  أحدھما النظير الجمعي لآلخر) ب      أحدھما مقلوب اآلخر) أ  

  ال يوجد عالقة بينھما) د           متساويان) ج  

  

  :يمثل معكوسھا بالعدد ھو ) درجتان مئويتان فوق الصفر(العبارة  -9

     4 -) د             4) ج             2) ب            2 –) أ  

1  2 - 1  ب 

1

2

1 

- 2  
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  فقرات المجموعات): 9(ملحق 

  

  :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

  :ھي }  15أ عدد أولي أصغر من : أ { عناصر المجموعة  -1

  } 13،  11،  7،  5،  3،  2{ ) ب}            13،  11،  9،  7،  5،  3،  2{ ) أ  

  } 17،  13،  11،  7،  5، 3،  2{ ) د}            13،  11،  7،  5،  3،  2، 1{ ) ج  

  

  :لمجموعات الجزئية للمجموعة ص ھيفإن مجموعة كل ا}  3،  2{ = إذا كانت ص  -2

  } ، } 3،  2{، } 3{، } 2{ {) ب         } }3{، } 2{ {) أ  

  } }3،  2{ {) د       } ، } 3،  2{، } 2{ {) ج 

  

  :إحدى العبارات التالية صحيحة  -3

  } 3،  2،  1{ عملية الجمع مغلقة على المجموعة ) أ   

  } 1،  0{ عملية الجمع مغلقة على المجموعة ) ب   

  } 3،  2،  1{ عملية الطرح مغلقة على المجموعة ) ج  

  } 1 -،  1،  0{ عملية الضرب مغلقة على المجموعة ) د   

  

  :ھو }  5،  4، 3،  2 -{  }  2 -،  3،  2،  1{ للعملية  الناتج -4

  } 3،  2 - {) ب      } 5،  4،  3،  2 -،  2 -،  3،  2،  1{ ) أ   

  } 5،  4،  2،  1{ ) د       } 5،  4،  2 -،  3،  2،  1{ ) ج  

  

  :إحدى العبارات التالية ليست صحيحة  -5

  }1{= } 1{ } 1{) ب}                       1{= } 1{ } 1{) أ  

  =   } 1{) د                           =   } 1{) ج 
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  استبانة مقياس االتجاهات نحو الرياضيات حسب مقياس أسلوب ليكرت: )10(حق مل

  )2010الشهراني، (عبد اهللا بن عبد الرحمن المقوشي المشار إليه . د :عداد وتطوير ونشرإ

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  .استبانة مقياس االتجاھات نحو الرياضيات حسب مقياس أسلوب ليكرت

  .............................:المدرسة............................. :اسم الطالبة

  (      ).الشعبة  –ع األساسي الساب :الصف

    

  :تعليمات

  :عزيزتي الطالبة

ك بوضع إشارة  ارات وذل ارة من العب ى كل عب ذي   حددي مدى موافقتك عل تحت الموقف ال
  :يعبر عن شعورك اتجاه كل عبارة من العبارات التالية

  :مثال

م  رق
العبارة

ق العبارة أواف
 بشدة

ر  أوافق غي
 متأكد

ق  قال أواف ال أواف
 بشدة

ة  1 ول حص د حل اج عن عر باالنزع أش
 .الرياضيات

X    

  .إجابة الطالبة على ھذه العبارة تدل على أنھا ترى أن الرياضيات ضرورية لجميع الطالب  
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  -:تحت الموقف الذي يعبر عن شعورك اتجاه الرياضيات Xضعي عالمة  

رقم 
أوافق  العبارةالعبارة

غير أوافق بشدة
 متأكد

ال 
أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

     .دروس الرياضيات مسلية 1

     .قراءة كتاب الرياضيات مضيعة للوقت 2

     .أنشطة دروس الرياضيات جيدة 3

     .أتمتع بقراءة كتاب الرياضيات 4

     . أشعر باإلجهاد عندما أقوم بدراسة الرياضيات 5

     .الرياضيات ضرورية لجميع الطالب 6

     .المسائل التي ندرسها غير مهمة 7

     .الرياضيات مادة عقيمة 8

تساعد الرياضيات على تنميـة طـرق التفكيـر     9

 .السليم

    

     .ال ضرورة للرياضيات في حياتنا اليومية 10

للرياضيات دور كبير فـي معظـم االكتشـافات     11

 .العلمية

    

     .الرياضيات مادة صعبة 12

الرياضيات مادة قّيمة وضـرورة ألنهـا تفيـد     13

 المجتمع

    

     .ال حاجة لوجود الرياضيات في المنهج الدراسي 14

    أفضل الرياضيات على غيرها من المواد األخرى 15

     .الرياضيات مكروهة من جميع الطالب 16

     .الرياضيات من المواد المحببة إلى نفسي 17

     .يضار أحد لو لم ندرس الرياضيات لن 18

     .دراسة الرياضيات عمل شاق 19

     .يحتاج كل الناس للرياضيات 20

     .ال أهتم بالرياضيات كثيراً 21

     .الرياضيات مادة أساسية 22

     .أستمتع بدراسة الرياضيات 23

     .أفضل دراسة العلوم على الرياضيات  24
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جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار القبلي: )11(حق مل  

 معامل التمييزمعامل الصعوبةرقم الفقرة
10.560.33 
20.470.38 
30.390.44 
40.390.33 
50.390.33 
60.610.44 
70.440.44  
80.420.61 
90.500.33 
100.420.38 
110.560.39 
120.560.39 
130.420.39 
140.720.44 
150.560.33 
160.500.44 
170.530.39 
180.530.39 
190.560.33 
200.640.39 
210.360.61 
220.530.61 
230.390.33 
240.640.50 
250.690.50 
260.780.33 
270.440.44 
280.690.39 
290.310.61 
300.390.44 
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جدول معامالت الصعوبة والتمييز ألسئلة االختبار البعدي: )12(ملحق   

  :السؤال األول

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.25 0.50 
2 0.28 0.33 
3 0.25 0.55 
4 0.25 0.44 
5 0.31 0.38 
6 0.22 0.44 
7 0.67 0.44 
8 0.44 0.33 
9 0.25 0.38 

10 0.36 0.50 
11 0.25 0.44 
12 0.50 0.55 
13 0.50 0.33 
14 0.28 0.38 
15 0.22 0.55 
16 0.28 0.33 
17 0.22 0.38 
18 0.25 0.44 
19 0.25 0.38 
20 0.47 0.38 
21 0.69 0.33 
22 0.39 0.38 
23 0.31 0.44 
24 0.25 0.44 
25 0.47 0.38 

  

  :السؤال الثاني

 لتمييزمعامل ا معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.79 0.33 
2 0.63 0.51 
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  أعضاء لجنة التحكيم: )13(ملحق 

 مكان العملالمؤھل العلمياالسم الرقم
 جامعة النجاح الوطنية دكتوراه أساليب رياضيات ياسين الدين صالح 1

 جامعة النجاح الوطنية دكتوراه في القياس والتقويم محمد دبوس 2

3 
 أساليب رياضياتماجستير  عبد الكريم صالح

المشرف التربوي في مديريـة  

 طولكرم

4 
 بكالوريوس رياضيات رائد مالك

المشرف التربوي في مديريـة  

 .طولكرم
5 

 ماجستير أساليب رياضيات آنية هزيم
معلمة في مدرسة بنات الشهيدة 

 .فاطمة غزال األساسية
6 

 بكالوريوس رياضيات شيخة ضميري
معلمة في مدرسة بنات زنوبيـا  

 .ألساسيةا
7 

 بكالوريوس رياضيات أماني الحضيري
معلمة في مدرسة بنات فاطمـة  

 .الزهراء األساسية
8 

 بكالوريوس رياضيات نسرين أبو دية
معلمة في مدرسة بنـات أبـي   

 .سلمى الكرمي األساسية
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  التعليمية  األهدافتحليل ): 14(ملحق 

  : حةالصحي األعداد وحدة في التعليمية األھداف تحليل

  األھداف مستوى  األھداف  الدرس

  

  األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني

  

  

  

  

  الثالث

ة تتعرف أن -1 ى الطالب داد مجموعة عل  الصحيحة األع
  .ومكوناتھا

ة الجمل عن الطالبة تعّبر أن -2 داد باستخدام اللفظي  األع
  .الصحيحة

ز أن -3 ة تمي ين الطالب ة ب داد مجموع حيحة األع  الص
  .اللفظية الجمل اللخ من والسالبة الموجبة

رف أن -4 ة تتع ى الطالب ة عل داد عالق ة األع  الطبيعي
  .الصحيحة باألعداد

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد الطالبة تمثل أن -5

دد أن -6 ة تح ة الطالب ين العالق ة ب داد مجموع  األع
ة خالل من الطبيعية األعداد ومجموعة الصحيحة  أو أمثل
  .نماذج

تنتج أن -7 ةالطال تس ة أن ب داد مجموع حيحة األع  الص
  -ص  صفر  +ص المجموعات اتحاد من تنتج

  .العدد معكوس على الطالبة تتعرف أن -1

  .العدد معكوس قيمة الطالبة تجد أن -2

  .األعداد خط على العدد معكوس الطالبة تمثل أن -3

داد مجموعة عناصر الطالبة تكتب أن -4  حةالصحي األع
  .المميزة بالطريقة المعطاة

ة تتعرف أن -1 ى الطالب ة عل ة القيم دد المطلق  صحيح لع
  .ورمزھا

  .الصحيحة لألعداد المطلقة القيمة الطالبة تجد أن -2

ل أن -3 ة تمث ة الطالب ة القيم داد المطلق حيحة لألع  الص
  .األعداد خط على

  .مطلقة قيمة فيھا بسيطة معادالت الطالبة تحل أن -4

  المفاھيمية فةالمعر

  

  

  

  

  

  

  اإلجرائية المعرفة

  

  

  

  المسألة -المشكالت حل

  المفاھيمية المعرفة

  

  

  

  

  المفاھيمية المعرفة

  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  
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  األھداف مستوى  األھداف  الدرس

  

  الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخامس

  .الصحيحة األعداد جمع طريقة الطالبة تتعرف أن -1

  .يحةالصح األعداد جمع ناتج الطالبة تجد أن -2

ل أن -3 ة تمث ع الطالب داد جم حيحة األع ى الص ط عل  خ
  .األعداد

ع حاصل الطالبة تستنتج أن -4  موجب صحيح عدد جم
ع دد م حيح ع ب ص ون موج اتج يك دداً  الن ً  ع حيحا  ص

 ً   .موجبا

تنتج أن -5 ة تس ع حاصل الطالب دد جم الب صحيح ع  س
ً  عدداً  الناتج يكون سالب صحيح عدد إلى ً  صحيحا   .سالبا

ى موجب صحيح عدد جمع الطالبة ستنتجت أن -6  عدد إل
الب صحيح ون س اتج يك ً  الن اويا رق مس ين للف ين ب  القيمت
ذي العدد إلشارة مشابھة إشارته وتكون لھما المطلقتين  ال

  .أكبر المطلقة قيمته

رف أن -1 ة تتع ائص الطالب ة خص ع عملي داد جم  األع
  ).والتجميعية التبديلية( الصحيحة

تخدم أن -2 ةالطال تس واص ب ع خ ي الجم ة ف ع عملي  جم
  .الصحيحة األعداد

ع أن -3 ة تجم ددين الطالب حيحين ع تخدام ص ط باس  خ
  .األعداد

ة تتعرف أن -4 ى الطالب ة اإلغالق خاصية عل  لمجموع
  .الجمع لعملية بالنسبة الصحيحة األعداد

اد على اإلغالق خاصية الطالبة تطبق أن -5 اطع اتح  وتق
  .المجموعات

ز أن -6 ةالط تمي ين الب ة خصائص ب ع عملي داد جم  األع
  .الصحيحة

ة تتعرف أن -7 ى الطالب ر خاصية عل ي الجمعي النظي  ف
  .الصحيحة األعداد مجموعة

  

  المفاھيمية المعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

المسألة- المشكالت حل  

إلجرائيةا المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

المسألة- المشكالت حل  

المسألة- المشكالت حل  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  
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  األھداف مستوى  األھداف  الدرس

  

  تكملة

  الخامس

  

  

  

  

  السادس

  

  

  

  

  

  

  

  السابع

  .معطى لعدد الجمعي النظير الطالبة تجد أن -8

ة تتعرف أن -9 ى الطالب د العنصر عل ي المحاي ة ف  عملي
  .الصحيحة األعداد جمع

ي المحايد العنصر أن الطالبة تبين أن -10 ة ف ع عملي  جم
  .الصفر ھو الصحيحة األعداد

ة تستنتج أن -11 ه صحيح عدد كل أن الطالب  معكوس ل
  .جمعي

رف أن -1 ة تتع ى الطالب ة عل رح عملي دا ط  داألع
  .الصحيحة

  .الصحيحة األعداد طرح ناتج الطالبة تجد أن -2

ق أن -3 ة تتحق ن الطالب ة خواص م داد طرح عملي  األع
  .الصحيحة

ل أن -4 ة تمث ة الطالب رح عملي داد ط حيحة األع  الص
  .بالكرات

داد طرح عملية الطالبة تمثل أن -5 ى الصحيحة األع  عل
  .األعداد خط

ل أن -6 ة تح ائل الطالب ة مس ى كالمي ع عل رح جم  وط
  .الصحيحة األعداد

  .الصحيحة األعداد ضرب عملية الطالبة تتعرف أن -1

رف أن -2 ة تتع واص الطالب ة خ رب عملي ي الض  ف
  .الصحيحة األعداد

رف أن -3 ة تتع ية الطالب ع خاص ة توزي رب عملي  الض
  .الجمع عملية على

ل أن -4 ة تح ادالت الطالب ى مع ة عل داد مجموع  األع
  .الضرب عملية باستخدام الصحيحة

  المفاھيمية المعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المفاھيمية المعرفة  

المسألة- المشكالت حل  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

المسألة- المشكالت حل  

اإلجرائية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  

المسألة- المشكالت حل  

المفاھيمية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

المفاھيمية المعرفة  

اإلجرائية المعرفة  
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  األھداف مستوى  األھداف  الدرس

  

  الثامن

  

  

  

  

  .الصحيحة األعداد قسمة عملية الطالبة تتعرف أن -1

  .الصحيحة األعداد قسمة ناتج الطالبة تجد أن -2

ل أن -3 ة تح ادالت الطالب ى مع ة عل داد مجموع  األع
  .القسمة عملية ستخدامبا الصحيحة

اتج عدد قسمة ناتج الطالبة تستنتج أن -4 ددين قسمة ن  ع
  .موجب عدد ھو نفسھا اإلشارة لھما صحيحين

تنتج أن -5 ة تس اتج الطالب مة ن ددين قس حيحين ع  ص
  .سالب عدد ھو اإلشارة في مختلفين

ل أن -6 ة تح ائل الطالب ة مس ى كالمي مة ضرب عل  وقس
  .الصحيحة األعداد

  المفاھيمية ةالمعرف

  

  

  

  

  

  

  

 

المفاھيمية المعرفة  

المسألة- المشكالت حل  

اإلجرائية المعرفة  

المسألة- المشكالت حل  

اإلجرائية المعرفة  
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  لمواصفات الختبار التحصيل البعديا جدول: )15(ملحق 

ويم التحصيل  ومي لتق جدول المواصفات لوحدة األعداد الصحيحة حسب المجلس الق
ة  دة األمريكي ات المتح ي الوالي  National Assessment ofف

Educational Progress (NAEP)  دي يل البع ار التحص وس،(الختب  دب
2009.(  

  .ألول  يمثل عدد المعارف الرياضية في الوحدةالصف ا :مالحظة

  .مثل النسبة المئوية لمستوى الھدف لكل خليةالصف الثاني ي            

  .الصف الثالث يمثل عدد األسئلة في االختبار على كل مستوى ومجال            

 

  مستوى   األھداف        
 المحتوى

 

  
 المجموع حل المشكالت المعرفة اإلجرائية ميةالمعرفة المفاھي

  المفاھيم
  %39.5الوزن النسبي 
 عدد األسئلة

12  
63.15%  
7 

6  
31.6%  
3 

1  
5.2%  
1 

19 

  التعميمات
  %27.1الوزن النسبي 
 عدد األسئلة

4  
30.7%  
2 

3  
23.1%  
2 

6  
46.15%  
4 

13 

  الخوارزميات
  %27.1الوزن النسبي  
 عدد األسئلة

6  
46.15%  
4 

6  
46.15%  
3 

1  
7.6%  
1 

13 

  حل المسألة
  %6.35الوزن النسبي 
 عدد األسئلة

0 
3  
100%  
2 

0 3 

 المجموع
22 18 8 48 
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 )المعتادة(ام الطريقة التقليدية التحضير لوحدة األعداد الصحيحة باستخد مذكرة )16(لحق م

  .عنوان الدرس وعدد الحصص واألهداف واألساليب واألنشطة والتقويم

 التقويم األساليب واألنشطة األهداف الحصص عدد الدرسعنوان

مجموعة 

األعداد 

  الصحيحة

حصة 

  واحدة

أن تتعرف الطالبـة مجموعـة    -1

  .األعداد الصحيحة ومكوناتها

أن تعّبر الطالبـة عـن الجمـل     -2

  .اللفظية باستخدام األعداد الصحيحة

  .مناقشة المفهوم وتوضيحه -

  .تمثيله بأشكال فن -

  .28األمثلة صفحة مناقشة  -

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .39أنشطة صفية صفحة 

  

 حصتان  معكوس العدد

  :الحصة األولى

أن تتعــرف الطالبــة معكــوس  -1

  .العدد

أن تجد الطالبة قيمـة معكـوس    -2

  .العدد

ــداد   -3 ــة األع ــل الطالب أن تمث

  .ومعكوسها على خط األعداد

  :الحصة الثانية

هيم أن تتثبت الطالبة مـن المفـا   -1

  .السابقة

  :الحصة األولى

  .مناقشة المفهوم وتوضيحه -

  .41صفحة  2مناقشة مثال  -

مناقشة كيفية تمثيل األعداد على خـط   -

  .40،  39األعداد وأمثلة صفحة 

  :الحصة الثانية

مراجعة الطالبات بالمفـاهيم السـابقة    -

ــحيحة ،  ( ــداد الص ــة األع مجموع

 1ومناقشـة تمـرين   ) ومعكوس العدد

  .42صفحة 

  :الحصة األولى

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .41أنشطة صفية صفحة 

  :الحصة الثانية

تكليف الطالبـات بحـل    -

 42تمارين ومسائل صفحة 

،43.  
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 التقويم األساليب واألنشطة األهداف الحصص عدد عنوان الدرس

  حصة واحدة  القيمة المطلقة

  .أن تتعرف الطالبة القيمة المطلقة ورمزها -1

الطالبـة القيمـة المطلقـة لألعـداد      أن تجد -2

  الصحيحة

أن تمثل الطالبة القيمـة المطلقـة لألعـداد     -3

  .الصحيحة على خط األعداد

مناقشة المفهوم وتوضيحه  -

  نظرياً 

وباستخدام خـط األعـداد    -

  .استنتاج تعريف المفهوم

  

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .45أنشطة صفية صفحة 

  

جمع األعداد 

 الصحيحة

  

حدةحصة وا  

أن تتعرف الطالبة طريقـة جمـع األعـداد     -1

  .الصحيحة

  .أن تجد الطالبة ناتج جمع األعداد الصحيحة -2

  .مناقشة المفهوم -

،  45مناقشة األمثلة صفحة  -

46.  

  .تلخيص النتائج -

  

تكليف الطالبـات بحـل    -

 47أنشطة صـفية صـفحة   

وإعطاء تمـارين ومسـائل   

 .واجب بيتي
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 التقويم األساليب واألنشطة األهداف الحصص عدد عنوان الدرس

خصائص عملية 

األعداد  جمع

 الصحيحة

 ثالث حصص

  :الحصة األولى

أن تتعرف الطالبة خصائص عملية جمـع   -1

  ).التبديلية والتجميعية(األعداد الصحيحة 

أن تستخدم الطالبة الخواص فـي عمليـة    -2

  .جمع األعداد الصحيحة

  :الحصة الثانية

الطالبـة خاصـية اإلغـالق     أن تتعرف -1

  .وتميزها

أن تستخدم الطالبـة خاصـية اإلغـالق     -2

  .وتطبقها على اتحاد وتقاطع المجموعات

  :الحصة الثالثة

أن تتعــرف الطالبــة خاصــية النظيــر  -1

  .الجمعي

أن تتعرف الطالبـة خاصـية العنصـر     -2

  .المحايد

أن تطبق الطالبة خاصية النظير الجمعـي   -3

علــى اتحــاد وتقــاطع والعنصــر المحايــد 

 .المجموعات

  :الحصة األولى

مراجعة لخصائص عملية جمع  -

  .األعداد الصحيحة ومناقشتها

،  49مناقشة األمثلة صـفحة   -

50 .  

  .تلخيص النتائج -

  :الحصة الثانية

  .مناقشة المفهوم -

  .52مناقشة األمثلة صفحة  -

  :الحصة الثالثة

  .مناقشة المفاهيم وتوضيحها -

  .ستنتاجاتتلخيص اال -

ــر  - ــية النظي ــيح خاص توض

  .الجمعي على خط األعداد

  
 

  :الحصة األولى

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .50أنشطة صفية صفحة 

إعطاء تمارين ومسـائل   -

  .واجب بيتي

  :الحصة الثانية

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .53أنشطة صفية صفحة 

إعطاء تمارين ومسـائل   -

  .واجب بيتي 54صفحة 

  :الحصة الثالثة

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .56أنشطة صفية صفحة 

إعطاء تمارين ومسـائل   -

  .واجب بيتي 57صفحة 
 



 142

 التقويم األساليب واألنشطة األهداف الحصص عدد عنوان الدرس

طرح األعداد 

 الصحيحة
 ثالث حصص

  :الحصة األولى

أن تتعرف الطالبـة طـرح األعـداد     -1

  .الصحيحة

عـداد  أن تجد الطالبة ناتج طـرح األ  -2

  .الصحيحة

  :الحصة الثانية

أن تتحقق الطالبة من خواص عمليـة   -1

  .طرح األعداد الصحيحة

أن تمثل الطالبة عملية طرح األعـداد   -2

  .الصحيحة بالكرات

  :الحصة الثالثة

أن تمثل الطالبة عملية طرح األعـداد   -1

  .الصحيحة على خط األعداد

أن تحــل الطالبــة معــادالت علــى  -2

 .اد الصحيحةمجموعة األعد

  :الحصة األولى

  .مناقشة المفهوم وتوضيح الطريقة -

  .58صفحة  1مناقشة مثال  -

  :الحصة الثانية

مراجعة الطالبات بمفهوم طـرح   -

  .األعداد الصحيحة

  .60صفحة  3مناقشة مثال  -

  .مناقشة بعض التمارين -

  :الحصة الثالثة

ــاهيم   - ــات بالمف ــة الطالب مراجع

  .السابقة

  .59صفحة  4ال مناقشة مث -

  
 

  :الحصة األولى

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .62تمارين ومسائل صفحة 

  :الحصة الثانية

تكليف الطالبـات بحـل    -

،  4،  3،  1(أنشطة صفية 

5.(  

صـفحة   4ونشاط رقـم   -

61.  

  :الحصة الثالثة 

تكليف الطالبـات بحـل    -

  .62صفحة  2تمرين 

إعطاء الطالبات تمـارين   -

  .ومسائل واجب بيتي
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 التقويم األساليب واألنشطة األهداف الحصص عدد عنوان الدرس

ضرب 

األعداد 

  الصحيحة

  حصتان

  :الحصة األولى

أن تتعــرف الطالبــة ضــرب األعــداد  -1

  .الصحيحة

  .أن تجد الطالبة ضرب األعداد الصحيحة -2

أن تتعرف الطالبـة خصـائص عمليـة     -3

الضرب على مجموعة األعـداد الصـحيحة   

ة ، التجميعية ، العنصـر المحايـد ،   التبديلي(

  ).اإلغالق

  :الحصة الثانية

أن تتعــرف الطالبــة خاصــية توزيــع  -1

  .الضرب على عملية الجمع

  :الحصة األولى

  .مراجعة الطالبات في عملية الضرب -

  .63صفحة  2ومثال  1مناقشة مثال  -

تمثيل عملية طرح األعداد الصـحيحة   -

  .بالكرات

  .64حة صف 3ومناقشة مثال  -

  :الحصة الثانية

  .66صفحة  1مناقشة مثال  -

  .مقارنة الناتج مع الخاصية التجميعية -

  .67صفحة  2مناقشة مثال  -

  :الحصة األولى

تكليف الطالبات بحل أنشطة  -

وإعطـاء   67صفية صـفحة  

واجب بيتي باستعمال  3تمرين 

  ).بدون توزيع(الضرب 

  :الحصة الثانية

قي تكليف الطالبات بحل بـا  -

  .أسئلة تمارين ومسائل

  

قسمة األعداد 

 الصحيحة

  

 حصتان

  :الحصة األولى

أن تجد الطالبـة نـاتج قسـمة األعـداد      -1

  .الصحيحة

  :الحصة الثانية

أن تحل الطالبة معادالت على مجموعـة   -1

األعداد الصحيحة باستخدام عمليتي الضـرب  

  .والقسمة

  أن تتثبت الطالبة من مفاهيم الوحدة -2

  :ألولىالحصة ا

مراجعة الطالبات بعمليـة ضـرب    -1

  .األعداد الصحيحة

  .69،  68مناقشة األمثلة صفحة  -2

  :الحصة الثانية

  .69صفحة  3مناقشة مثال 

  

  :الحصة األولى

تكليف الطالبات بحل أنشطة  -

  .70صفية صفحة 

  :الحصة الثانية

 6تكليف الطالبات بحل تمرين 

  .72صفحة 
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.ج التدريبي للمعلمة وفق إستراتيجية التعليم التعاونيدليل البرنام :)17( ملحق  

 عبيـد،  آل( التعـاوني  التعلـيم  إستراتيجية باستخدام التدريس آللية للمعلمة توضيحية نشرة

2003(  

  :فيها ويتم للطالبات والتهيئة اإلعداد :األولى المرحلة

  :التالية المعايير وفق مجموعات إلى الطالبات توزيع. أ

  .طالبات) 6-4( من الواحدة المجموعة في الطالبات عدد يكون أن .1

 طالبـات  بـين  واالسـتعدادات  القـدرات  تنوع حيث من المجموعات بين التكافؤ توفير .2

  .األخرى المجموعات مع وتساويها ، الواحدة المجموعة

  :التالية اإلجراءات وفق التعاوني التعليم معايير تحديد. ب

  .المجموعة أعضاء أدوار باقي وكذا مهامه وتحديد المجموعة مقرر تعيين .1

 وفق آمن تفاعلي جو لضمان أعمالها تنفيذ في المجموعة أفراد بين التفاعل آلية توضيح .2

  :التالية المعايير

  .الجماعية المسؤوليات تحديد 

 المجموعـة  أفراد آراء وتقبل المجموعة أفراد بين المتبادل التفاعل مالمح تحديد 

  .خريةس أو تعليق ودون كانت مهما

  .المطروحة المشكلة لحل الالزمة المهارات تحديد 

  .المجموعة في المشترك القرار اتخاذ كيفية توضيح 

  

  :التالية المتتابعة اإلجراءات وفق التعاوني التعليم ممارسة: الثانية المرحلة

 الفكـرة  هذه تتصف بحيث التعلم موضوع عن فكرة المعلم يعطي :التعلم لموضوع التمهيد. أ

  :يلي بما

  . موجزة تكون .1

  .الطالبات حاجات وبين بينها االرتباط توضح .2

  .جديد وفهم جديدة معلومات إلى للوصول التعاوني للعمل الطالبات تثير .3
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 اإلجـراءات  وفـق  الطالبات إلى التعلم موضوع المعلمة تقدم :التعلم موضوع على التعرف. ب

  :التالية

  .الطالبات على توزع عمل أوراق على أو السبورة على التعلم موضوع يكتب .1

  .للطالبات ومحدد واضح بشكل التعلم موضوع يعرض .2

  .والتدريبات والمسائل والتمارين األسئلة التعلم موضوع عرض في يوظف .3

  .إزاءها عمل والمطلوب التعلم موضوع في المعطيات يحدد .4

  .المشترك للعمل المخصص الوقت يحدد .5

  :التالية اءاتاإلجر وفق ويتم :التعلم بواجبات القيام. ج

 األولـى  المرحلـة  فـي  تحديدها تم كما التعاوني التعليم إجراءات ببدء للطالبات السماح .1

  ).ب(

 مشـترك  فهـم  إلـى  التوصـل  يتم حتى الواحدة المجموعة أعضاء بين الفكري التفاعل .2

 مـن  المساعدة لهم ويقدم المجموعات أفراد بين التفاعل المعلم ويتابع ، التعلم لموضوع

  :حيث

 وخاصـة  األفكـار  من عدد أكبر إعطاء على المجموعات في الطالبات جيعتش 

  .غريبة كانت مهما المجموعة داخل فكرة كل ومناقشة منها، الجديدة

 فـي  صـعوبات  من يصادفهم ما تجاوز على المجموعات في الطالبات مساعدة 

  .الصحيحة اإلجابة لهم تعطى أن دون التعلم

 مـا  لعرض تمهيدا المشترك العمل عن والتوقف التعلم، لنتاجات التقارير إعداد 

 .بأكمله الصف تشمل التي العام الحوار جلسة في المجموعات إليه توصلت

  :التالية اإلجراءات وفق ويتم :الطالبات من الراجعة والتغذية المناقشة. د

  .أعمالها نتاجات عن الرضا مدى عن مجموعة كل سؤال .1

 إلـى  واالسـتماع  األخرى، المجموعات أمام هانتاج لعرض مجموعة لكل الفرصة إتاحة .2

  .عملها في النظر وجهات

  .إليها التوصل تم التي المعرفية النتاجات مناقشة .3

  .نتاجها في نظرها وجهات عن بالدفاع مجموعة لكل السماح .4

  .السبورة على وكتابتها المستجدة األفكار استخالص .5

  .اإلجابات في تدخل وند والحوار النقاش وإدارة تنظيم دور المعلمة مباشرة .6
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  :التالية باإلجراءات المعلمة وتقوم :للمعلمة اإليجابي التفاعل. ه

  .علميا عليه المتعارف بالشكل وصياغتها للمجموعات التعلم نتاجات صحة تأكيد .1

  .المميزة الجهود وإبراز ، المجموعات لجهود والتعزيز والتشجيع الثناء .2

 علـى  والتـدليل  الحياتية المجاالت ضوء في تعلمال نتاجات تقييم الطالبات من الطلب.3 .3

  .أهميتها

  .ورعايتها التعلم واجبات ممارسة في اإلبداعات مالحظة .4

 .بيتية بواجبات الطالبات تكليف .5

  

 وحتـى ) المجموعـات  عمل( التعاوني التعليم بدء منذ مستمرا ويكون :التقويم: الثالثة المرحلة

  :ةالتالي المعايير ضوء وفي ، العمل نهاية

  .المختلفة للمواضيع التعاوني التعليم من المتوقعة األهداف .1

  .الواحدة المجموعة طالب تعاون مدى .2

  .الواحدة المجموعة طالبات بين والمناقشة الحوار طريقة .3

 .البيتي الواجب بتنفيذ المجموعات قيام .4
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.األساسيوحدة األعداد الصحيحة للصف السابع   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

  

                       

  الصحيحة األعداد مجموعة .1

   العدد معكوس .2

  المطلقة القيمة .3

  الصحيحة األعداد جمع .4

  الصحيحة األعداد جمع عملية خصائص .5

  الصحيحة األعداد طرح .6

  الصحيحة األعداد ضرب .7

  الصحيحة األعداد قسمة .8
    

بالوحدةالتعريف  

الوحدةعنوان  

 الصف

الدراسي الفصل  

 الجنس

المتضمنة الدروس  

الصحيحةاألعداد  

األساسيالسابع  

األول     

إناث    

:اآلتية بالعناوين دروس ثمانية  
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  نيالتعاو التعليم إستراتيجية وفق للمعلمة التدريبي البرنامج دليل       

  .األساسي السابع الصف لطالبات

  .الصحيحة األعداد :الوحدة موضوع

  األول :الدراسي الفصل                      2010/2011 :الدراسي العام

  .الصحيحة األعداد

  :المعلمة عزيزتي

 وتتألف دراسية، وحدة شكل على التعاوني التعليم إستراتيجية وفق التدريبي البرنامج تنظيم تّم لقد

  .وبسهولة بيسر المنهج أجزاء تنفيذ نستطيع حتى الطالب، كتاب في وارد هو كما دروس نم

 تعـاوني ال التعليم إستراتيجية الستخدام العلمية الخطوات إظهار إلى التدريبي البرنامج هذا يهدف

 إلـى  الطالبـات  تقسـيم  ويـتم  والمرشـد،  الموجه دورب المعلمة تقوم حيث األخرى، المواد في

 هـدف  ويجمعهما دوريا، تغييرها يتم أفرادها بين من فائدة لها متجانسة غير صغيرة مجموعات

  .محددة دراسية مهام انجاز هو مشترك

  :الخطوات من مجموعتين التعاوني التعليم إستراتيجية وفق المعّدة الدروس وتتضمن

  :عامة خطوات  - أ

 الرياضـية،  التعـاميم  ة،الرياضـي  المهارات الرياضية، المفاهيم( الرياضي المحتوى ويتضمن

 الالزم الزمن ،الحصص وعدد الدروس، وعدد ،التعليمية الوسائل ،والوجدانية السلوكية فاألهدا

  ).التعلم موضوع لتدريس

  :خاصة خطوات   - ب

  :التعاوني التعليم إستراتيجية لتطبيق اإلجرائية الخطوات وتتضمن
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  واألنشطة العروض 

 طالبـة  كل دور وتحديد الفردية الفروق حسب لمجموعاتا توزيع خالل من والتهيئة اإلعداد. 1

 في الجماعية المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال المجموعة، في

  .والنقاش الحل

  .األمثلة من مجموعة عرض خالل من وذلك التعاوني للدرس التمهيد. 2

  .تعاونية مجموعات عمل. 3

  .والتدريبات والمسائل التمارين من موعةومج عمل أوراق إعطاء. 4

  . البيتية الوظائف. 5

  

  .للتقويم اثرائية أنشطة 
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الحصص عدد  

األساسي السابع الصف لطالبات الصحيحة األعداد وحدة لتدريس  

  

  
 م

  
 الدرس اسم

  
 الحصص عدد

  
1 

  
 الصحيحة األعداد مجموعة

  
 حصتان

  
2 

  
 العدد معكوس

  
 حصتان

  
3 

  
 مطلقةال القيمة

  
 واحدة حصة

  
4  
 

  
 الصحيحة األعداد جمع

  
 حصتان

  
5 

  
 األعداد جمع عملية خصائص

الصحيحة

  
 حصص ست

  
6 

  
 الصحيحة األعداد طرح

  
 حصص ثالث

  
7 

  
 الصحيحة األعداد ضرب

  
 حصص ثالث

  
8 

  
 الصحيحة األعداد قسمة

  
 حصتان

   
 المجموع

  
  حصة 21
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش الحل في الجماعية

   

 الجلوس مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد -

  .البعض بعضها مع متقاربين

 من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير -  

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد أقصى بذل

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة وتعطي -

 كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

 .مجموعته من اعليه المتفق اإلجابة يجيب أن مجموعة

  

  
 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الصحيحة األعداد مجموعة :األول الدرس  
 حصتان :الحصص عدد

زيع الطلبة إلى مجموعاتتعليمات تو - 1  

والتھيئة اإلعداد  
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  :تتألف مجموعة األعداد الصحيحة ص من اتحاد ثالث مجموعات -

  ) -ص∪  صفر   ∪+ ص.( ، صفر -، ص+ ص  

 . كل عدد طبيعي هو عدد صحيح -

  .أن تتعرف الطالبة على مجموعة األعداد الصحيحة ومكوناتها -

  .لطالبة عن الجمل اللفظية باستخدام األعداد الصحيحةأن تعبر ا -

أن تميز الطالبة بين مجموعة األعداد الصحيحة الموجبة والسالبة من   -

  .خالل الجمل اللفظية

  .أن تتعرف الطالبة على عالقة األعداد الطبيعية باألعداد الصحيحة -

  .أن تمثل الطالبة األعداد الصحيحة على خط األعداد -

حدد الطالبة العالقة بين مجموعة األعداد الصحيحة ومجموعة أن ت -

  .األعداد الطبيعية من خالل أمثلة أو نماذج

أن تستنتج الطالبة أن مجموعة األعداد الصحيحة تنتج من اتحاد  -

  -ص∪  صفر   ∪ +المجموعات ص

هدف (أن تكتسب الطالبة بعض مهارات التعاون مثل التشكيل  -

  ).وجداني

    
  

  

  ا               

  

 

 

 

            

          

  

 

                      

 

   

                      

  

  

   

                     
  

  

  .ص ورمزها الصحيحة األعداد مجموعة -

  .+ص ورمزها الموجبة الصحيحة األعداد مجموعة -

 . -ص ورمزها السالبة الصحيحة األعداد مجموعة -

  .فن أشكال بأحد الصحيحة األعداد مجموعة تمثيل -

 .األعداد خط على الصحيحة اداألعد تمثيل -

 الرياضيالمحتوى  - 2

  . والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب

الرياضيةالمفاھيم  

الرياضية المھارات  

السلوكية األھداف  

الرياضية التعاميم  

التعليمية الوسائل  



 153

  

    
  

                

 

                    
 

 

                   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

واألنشطة العروض -3  

  .فن بأشكال وتمثيله وتوضيحه الصحيحة األعداد مجموعة مفهوم مناقشة -

  .دقيقة 12 عن الشرح فترة تزيد ال أن على 38 صفحة) 1( المثال مناقشة -

 من السؤال حل على – لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجموعات قيام -

  .39 صفحة صفية أنشطة

  .المجموعات لعمل المعلمة مالحظة -

 يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .السؤال من) 1( الفرع حل في مجموعته من عليها المتفق اإلجابة

 األنشطة في السؤال حل في الفروع بقية إلى نتقالاال الطريقة بنفس -

  .39 صفحة  الصفية

 .الثانية الحصة في مناقشته ويتم بيتي واجب إعطاء -

  .األولى الحصة في إعطاءه تم التي البيتي الواجب متابعة الدرس بداية - 

  .الحل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ - 

 طريق عن أو بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن - 

  .للحل توصلت المجموعة من فرد

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  البيتي الواجب في مجموعته من عليها المتفق

 طريق عن وذلك األعداد خط على لصحيحةا األعداد تمثيل كيفية المعلمة تناقش - 

  .40 صفحة) 2( المثال إعطاء

 الصحيحة األعداد تمثيل كيفية حول السبورة على تدريب بإعطاء المعلمة تقوم - 

  .األعداد خط على

  .التدريب حل على – لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجموعات قيام - 

 أن مجموعة كل في نفسه لرقما يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تختار - 

  .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة تجيب

  .عليه األعداد وتعيين السبورة على األعداد خط برسم طالبة تقوم - 

 صفحة ، 1س ، المدرسي الكتاب من والمسائل التمارين بحل المجموعات تقوم - 

42.  

  .مساعدة إلى تحتاج التي المجموعات ومساعدة ، المجموعات لعمل المعلمة متابعة - 

 أن مجموعة كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب - 

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب

 ممارسة
 التعلم إستراتيجية

 في التعاوني
األولىالحصة  

 ممارسة
 التعلم إستراتيجية

 في التعاوني
الثانيةالحصة  
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  للتقويم اثرائية أنشطة -4

   : 38 صفحة) 1( مثال

  :الصحيحة األعداد باستخدام اآلتية الجمل عن عبر

  .دنانير 5 محمد ربح. 1

  .دنانير 3 أحمد خسارة. 2

  )زيادة اإليداع اعتبر.(توفيرها حساب في دنانير 10 عبير إيداع. 3

  .التوفير حساب من دنانير 5 سحب. 4

  .الصفر فوق مئوية درجات 3 إلى ميزان حرارة درجة ارتفاع. 5

  ).دقيقة 1) ( فردي بشكل اإلجابة: (39 صفحة صفية أنشطة

  :الصحيحة األعداد باستخدام اآلتية الجمل عن أعبر

  .األمام إلى خطوات 3 أحمد تقدم.1

  .البحر سطح فوق أمتار 6 باريس ارتفاع. 2

  .البحر سطح تحت م276 أريحا مدينة انخفاض. 3

  .الصفي النشاط في لتفوقه محمد للتلميذ عالمات ثالث المعلم إعطاء. 4

  :بيتي واجب

  :الصحيحة األعداد باستخدام اآلتية ملالج عن عبر

  .السلعة في خصم دينارا 80 -ب .األمام إلى خطوات 5  - أ

  .الصفر تحت مئوية درجات 3 إلى ميزان حرارة درجة انخفاض -ج

 . األمام إلى خطوات 7 علي تقدم - د

  : 40صفحة ) 2(مثال 

  :تية عليهارسم خط األعداد ثم مثّل األعداد الصحيحة اآل

  2 - ،  2،  5، 5 - صفر ،  

  ).دقيقة 1) (اإلجابة بشكل جماعي(: تدريب

  :ارسم خط أعداد مناسب ، وامثل كل من األعداد التالية

 - 7  ،12  ،7  ، - 3  

  ).دقيقة 1) (اإلجابة بشكل فردي( :1، س 42تمارين ومسائل ، صفحة 

مام كل عبارة خاطئة أ) ×(أمام كل عبارة صائبة ، وأضع إشارة  √)(أضع إشارة 

  :في المكان المخصص لذلك

  .الطبيعية  ، حيث ط مجموعة األعداد +ص ∪ط = ص    .  أ

  ط  ⊆ص   . ب

  }صفر {=  +ص ∩ - ص  . ج

  ∅= ط  ∩ -ص  .  د

  -ص ∈1-   .  ه

  .مجموعة األعداد الصحيحة مجموعة منتهية  . و

  األولى الحصة

  الثانية الحصة
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  4.الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش الحل في الجماعية

 الجلوس مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد -

  .البعض بعضها مع تقاربينم

 من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير -  

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد أقصى بذل

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة وتعطي -

 كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن مجموعة

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 العدد معكوس:الثاني الدرس
  حصتان :لحصصا عدد

تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1  

والتھيئة اإلعداد  
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 ---------  

  .العدد معكوس على الطالبة تتعرف أن -

  .العدد معكوس قيمة لطالبةا تجد أن -

  .األعداد خط على العدد معكوس الطالبة تمثل أن -

 بالطريقة المعطاة الصحيحة األعداد مجموعة عناصر الطالبة تكتب أن -

  .المميزة

 وذلك المشاركة مهارة مثل االجتماعية المهارات بعض الطالبة تكتسب أن -

  ).اجتماعي هدف(الطالبات بعض خجل لمعالجة

 بالنفس الثقة على وباعث ودقيق فّعال الطالبات بين االتصال كوني أن -

  ).وجداني هدف(

  

  

  

  ا               

  

 

            

          

  

                      

   

 

                      

  

  

  

  

  

العدد معكوس -  

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد معكوس تمثيل

  . والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب

الرياضيةالمفاھيم  

 المھارات

السلوكية األھداف  

الرياضية التعاميم  

المحتوى الرياضي - 2  

التعليميةالوسائل  
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واألنشطة العروض -3  

  .للدرس تمهيداً مهمة أسئلة تعرض - 

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد تمثيل كيفية حول الطالبات تذكير - 

  .وتوضيحه العدد معكوس مفهوم مناقشة - 

  .دقيقة 12 عن الشرح فترة تزيد ال أن على 40 صفحة) 1(المثال مناقشة - 

 من األول السؤال حل على – لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجوعات قيام - 

  .41 صفحة صفية أنشطة

 تنهي التي المجموعة أن أو لمساعدة حتاجت التي المجموعات المعلمة تساعد - 

  .العمل تنهي لم التي المجموعات تساعدها أن ألفرادها يمكن العمل

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  .األول السؤال حل في مجموعته من عليها المتفق

  .41 صفحة) 2(المثال مناقشة - 

 من الثاني السؤال حل على – لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجموعات قيام - 

  .41 صفحة صفية أنشطة

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  .الثاني السؤال حل في مجموعته من عليها المتفق

 رابعوال والثالث الثاني السؤال– والمسائل التمارين حل بيتية وظيفة إعطاء - 

  . 43 ، 42 صفحة والسادس والخامس

  .43 ، 42 صفحة والمسائل التمارين مناقشة - 

  .42 صفحة الثاني للسؤال الحل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ - 

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا قمار المعلمة تطلب - 

  .مجموعته من عليها المتفق

 السؤال حل خط لمناقشة – لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجموعات قيام - 

  .42 صفحة الثالث

 طريق عن أو ، بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن - 

  .للحل توصلت المجموعة من فرد

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  .مجموعته من عليها المتفق

 السؤال حل خطة لمناقشة – لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجموعات قيام - 

  .43 صفحة الرابع

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  .مجموعته من عليها متفقال

  .األسلوب بنفس عملها متابعة مع والسادس الخامس السؤال بحل المجموعات تقوم - 

 إستراتيجية ممارسة
 في التعاوني التعلم

األولى الحصة  

 ممارسة
 التعلم إستراتيجية

 في التعاوني
الثانيةالحصة  
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  للتقويم اثرائية أنشطة -4

  :40 صفحة) 1( مثال

  :األعداد خط على مثله ثم ، اآلتية األعداد من كل معكوس اذكر

   6. ج                4 - . ب              3 .أ

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 41 صفحة ، صفية أنشطة

  :عليه ومعكوسه اآلتية الصحيحة األعداد من كال وأمثّل األعداد خط أرسم

     5 -. ج               صفر. ب             1. أ

   :41 صفحة) 2( مثال

  :اآلتية العبارات من لكل المعاكس الوضع هو ما

   .دينارا 20 خسارة. ب        .البحر سطح فوق متر 200. أ
 .   غربا كم 5 تحرك. د       .دنانير 5 ربح. ج

  ).دقيقة 1) (جماعي بشكل اإلجابة( :2س ، 42 صفحة ، ومسائل تمارين

  -:يأتي مما كل عن أجيب

  ؟ سالب صحيح عدد أكبر هو ما. أ

  ؟ موجب صحيح عدد أصغر هو ما. ب

  ؟ موجب صحيح عدد وأصغر سالب حصحي عدد أكبر بين العالقة ما. ج

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :3س ، 42 صفحة ، ومسائل تمارين

  :عليه ومعكوسها اآلتية األعداد من كال وأمثّل ، مناسب أعداد خط أرسم

   87 - . ج    53 –. ب    14. أ

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :4س ، 43 صفحة ، ومسائل تمارين

  :يأتي امم كل ناتج أجد

  } 4 ، 5 ، 2 -{  }  3 ، 2 -  ، 2 ، 1{ . أ

  ط – ص.  د  } 1{  }  1 -{ . ج  } 1{  }  1 - { . ب

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :5س ، 43 صفحة ، ومسائل تمارين

  :األعداد بخط مستعيناً اآلتية المجموعات من كل عناصر أكتب

  } الصفر عن وحدات 4 يبعد صحيح عدد أ: أ{ . أ

  } 6 - من أكبر سالب صحيح عدد ب: ب{ . ب

  } 2- الصحيح العدد من وحدات 3 بعد على صحيح عدد ج: ج{ . ج

  } 4+ من أصغر سالب غير صحيح عدد د: د{ . د

  ).دقيقة 1) (جماعي بشكل اإلجابة( :6س ، 43 صفحة ، ومسائل تمارين

   ب - ، أ   من كل كوسمع األعداد خط على أحدد

  
  صفر

  األولى الحصة

  الثانية الحصة
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع - 

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار - 

  :مثل طالبة كل دور تحديد - 

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي: القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي: الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي: المراقبة. 4

 الحل في ماعيةالج المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش

 مع متقاربين الجلوس مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد - 

  .البعض بعضها

 أقصى بذل من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير - 

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد

  .مجموعة كل في ةطالب لكل رقما المعلمة وتعطي - 

 أن مجموعة كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب - 

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب

  .دائماً موجبة تكون صفراً يساوي ال صحيح عدد ألي المطلقة القيمة -

  .ورمزها صحيح لعدد المطلقة القيمة على الطالبة تتعرف أن - 

 القيمة الطالبة تمثل أن -  .الصحيحة لألعداد المطلقة القيمة الطالبة تجد أن - 

 بسيطة معادالت الطالبة تحل أن - .األعداد خط على الصحيحة لألعداد المطلقة

 االقتسام مهارة مثل التعاونية المهارات بعض الطالبة تكتسب أن - .مطلقة قيمة فيها

  ).وجداني هدف( توقف دون تتحدث أو اآلخرين على طالبة تسيطر ال حتى

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

               

  

  

 

            

      

  

                    

تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1  

 المطلقة القيمة :الثالث الدرس

  .واحدةحصة:الحصصعدد

والتھيئة اإلعداد  

  .وإشارتها صحيح لعدد المطلقة القيمة -

  .األعداد خط على الصحيحة لألعداد المطلقة القيمة تمثيل -

التعليميةالوسائل   . والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب 

الرياضية المفاھيم  

اضيةالري المھارات  

الرياضية التعاميم  

السلوكية األھداف  

المحتوى الرياضي - 2  
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واألنشطة العروض -3  

  .ورمزها صحيح لعدد المطلقة القيمة مفهوم مناقشة -

  .دقيقة 12 عن الشرح فترة تزيد ال أن على 44 صفحة المثال مناقشة -

 األول السؤال لحل - لوحدها مجموعة كل – بالتعاون المجموعات قيام -

  .صفية أنشطة من 45 صفحة

 يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة

 الثاني السؤال لحل - لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  . صفية أنشطة من 45 صفحة

 العون وتقديم ، عليها وتشرف المجموعات ملع تالحظ أن المعلمة تحاول -

  .لذلك يحتاج لمن والمساعدة

 يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة

  .صفية أنشطة من 45 صفحة الثالث السؤال حل بيتية وظيفة إعطاء -

 إستراتيجية ممارسة
 يف التعاوني التعلم

الدراسية الحصة  

  للتقويم اثرائية أنشطة -4

   :44 صفحة مثال

  :يأتي مما لكل المطلقة القيمة أوجد

  صفر. د         7 - . ج        5 - . ب        3. أ

  )دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 45 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل قيمة أجد

  | 7 + |  7 - . د        |                5 . أ

  | 5 - 7 . ه|                     3 -  . ب

  | 5  -|  7 . و|                     2 - . ج

  ).ةدقيق 2) (جماعي بشكل اإلجابة(: 2س ، 45 صفحة ، صفية أنشطة

 فكم ، األسفل إلى أمتار 5 انخفض ثم ، األعلى إلى مترا 20 بالون ارتفع

  ؟ البالون قطع مترا

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :3س ، 45 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل في س قيمة أجد

   7= |   س . أ
                                               1+ |   6-  =   4+ |  س .  ب

  الدراسية الحصة
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في ةالطالب تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش الحل في الجماعية

 الجلوس مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد -

  .البعض بعضها مع متقاربين

 من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير -

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد أقصى بذل

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة تعطيو -
 مجموعة كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب - 

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الصحيحة األعداد جمع:الرابع الدرس
  حصتان: الحصص عدد

  تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1
 

والتھيئة اإلعداد  
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 ، الملونة الكرات ، والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب

  .رسومات

 مجموع يساوي صحيح عدد هو اإلشارة متماثلي صحيحين عددين مجموع - 

  .إلشارتيهما مماثلة وإشارته للعددين المطلقتين القيمتين

 القيمتين بين الفرق يساوي صحيح عدد هو اإلشارة مختلفي عددين مجموع - 

  .أكبر المطلقة قيمته الذي العدد إلشارة مماثلة وإشارته للعددين المطلقتين

  .الصحيحة األعداد جمع طريقة الطالبة تتعرف أن -

  .الصحيحة األعداد جمع ناتج الطالبة تجد أن -

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد جمع الطالبة تمثل أن -
 موجب صحيح عدد مع موجب صحيح عدد جمع حاصل الطالبة تستنتج أن -

  .موجبا صحيحا عددا الناتج يكون
 سالب صحيح عدد إلى سالب صحيح عدد جمع حاصل الطالبة تستنتج أن -

  .سالبا صحيحا عددا الناتج يكون

 يكون سالب صحيح عدد إلى موجب صحيح عدد جمع الطالبة تستنتج أن -

 إلشارة مشابهة إشارته وتكون لهما المطلقتين القيمتين بين للفرق مساويا لناتجا

  .أكبر المطلقة قيمته الذي العدد
 إعادة( وھي االتصال مھارة مثل التعاونية المھارات بعض الطالبة تكتسب أن -

 ھدف) ( االنطباع مراجعة ، المشاعر وصف ، السلوك وصف ، الصياغة
  ).وجداني

  

  

  

  ا               

  

 

 

            

          

  

  

                     

   

 

                      

  

  

  

  

  

  

  

  .الصحيحة األعداد جمع -

  .الصحيحة األعداد على الجمع عملية إجراء -

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد جمع عملية تمثيل -

الرياضيةالمفاھيم  

الرياضية اراتالمھ  

سلوكيةال األھداف  

الرياضية التعاميم  

  المحتوى الرياضي - 2

التعليمية الوسائل  
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واألنشطة العروض -3  

  .للدرس تمهيد مهمة أسئلة تعرض -

  .الصحيحة األعداد بمجموعة الطالبات تذكير -

  .45 صفحة) 1( مثال مناقشة -

 خط على الصحيحة األعداد جمع عملية تمثيل الطالبة تستطيع)  1( مثال مناقشة بعد -

  .األعداد

  .46 صفحة) 2( مثال مناقشة -

  :أنه الطالبة تالحظ) 2( مثال مناقشة بعد -

  .موجبا صحيحا عددا الناتج يكون موجب صحيح عدد إلى موجب صحيح عدد جمع إذا. 1

  .سالبا صحيحا عددا الناتج يكون سالب حيحص عدد إلى سالب صحيح عدد جمع إذا. 2

 بين للفرق مساويا الناتج يكون سالب صحيح عدد إلى موجب صحيح عدد جمع إذا. 3

  . أكبر المطلقة قيمته الذي العدد إلشارة مشابهة إشارته وتكون لهما المطلقتين القيمتين

  .47 صفحة) 3( مثال مناقشة -

 أنشطة من األول السؤال حل على -لوحدها ةمجموع كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .47 صفحة صفية

 من فرد طريق عن أو ، بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن -

  .للحل توصلت المجموعة

 عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من

  .السبورة على األول السؤال فروع لحل طالبة مجموعة كل من لمعلمةا وتطلب -

 . ومسائل وتمارين صفية أنشطة أسئلة باقي حل بيتية وظيفة إعطاء -

  .47 صفحة صفية أنشطة من الثاني السؤال الدرس بداية -

  .الحل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ -

  . ع ، ص س، من كل قيم إلى المجموعات جميع تتوصل أن المفروض -

 المجموعة من فرد طريق عن أو بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن -

  .للحل توصلت التي

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .وعتهمجم

 نفس إتباع مع 47 صفحة صفية أنشطة من الثالث السؤال بحل المجموعات خالل ومن الطالبات قيام -

  .السابقة الخطوات

 نفس إتباع مع الطالب كتاب من 48 صفحة ومسائل تمارين من األول السؤال بحل المجموعات قيام -

  .السابقة الخطوات

 نفس إتباع مع الطالب كتاب من 48 صفحة ومسائل رينتما من الثالث السؤال بحل مجموعة كل قيام -

  .السابقة الخطوات

 أو لوحدهن مجموعة عمل الصف في المتفوقات للطالبات يمكن صعوبة الطالبات مواجهة حال في -

 من حال بأي كامال الحل تعطي ال أن على تساعدهن أن للمعلمة يمكن الصعوبة استمرار حال في أكثر،

  .األصلية مجموعتها إلى طالبة كل تعود ثّم ، األحوال

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

.مجموعته

 إستراتيجية ممارسة
 في التعاوني التعلم

األولى الحصة  

 ممارسة
 التعلم إستراتيجية

 في التعاوني
الثانيةالحصة  
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  للتقويم اثرائية أنشطة -4

  :45 صفحة) 1( مثال

 دينارا 20 الثاني اليوم في ربح كما ، ارادين 50 األول اليوم في تاجر ربح

  المذكورين؟ اليومين في التجارية عملياته نتيجة فما ،

  :47 صفحة) 3( مثال

  -:يأتي مما كل ناتج أوجد

  7 -+  5. ب      5+  5 -. أ

   5 -+  7. د      7 -+  5 -. ج

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 47 صفحة ، صفية أنشطة

  - :يأتي امم كل ناتج أجد

  3+  1 -. ب      8+  3 -. أ

    5 - +  2 -. د      7+  7 -. ج

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :2س ، 47 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل فأوجد ، 5 -=  ع ، 14=  ص  ، 13-=  س كانت إذا

  5+  ع. ب      ص+  1. أ

  ع+  ص+  س. د      ص+  س. ج

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة( :3س ، 47 صفحة ، صفية أنشطة

 العدد فما ، 20- األول العدد كان فإذا 35- مجموعهما صحيحان عددان

  ؟ الثاني

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 48 صفحة ، ومسائل تمارين

  :يأتي مما كل قيمة أجد

  95 -+  110 -. ب      13 -+  128. أ

   113 -+  17-. ج

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :2س ، 48 صفحة ، لومسائ تمارين

  :يلي مما كل في س قيمة أجد

  صفر=  10+  س. ب      10=  15+  س. أ

  5=  2+  س –. ج

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة(  :3س ، 48 صفحة ، ومسائل تمارين

 ثم ، األول الطابق في العمارة في الكهربائي المصعد كان ما لحظة في

 فبأي ، األسفل إلى طوابق 3 ذلك بعد ونزل ، األعلى إلى طوابق 4 ارتفع

   ؟ اآلن هو طابق

  األولى الحصة

  الثانية الحصة
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع وعةمجم لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع عنيي وال

  والنقاش الحل في الجماعية

 الجلوس مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد -  

  .البعض بعضها مع متقاربين

 من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير -  

  .المجموعة لصالح التمرينات حل يف جهد أقصى بذل

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة وتعطي -

 كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن مجموعة

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الصحيحة األعداد جمع عملية خصائص:الخامس الدرس
  حصص ست: الحصص عدد

تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1  

والتھيئة اإلعداد  
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  .الصحيحة األعداد مجموعة في تبديلية الجمع عملية - 

  .الصحيحة األعداد مجموعة في تجميعية الجمع عملية - 

  .الصحيحة األعداد على الجمع عملية في المحايد العنصر هو الصفر - 

 في جمعي نظير يوجد الصحيحة، األعداد مجموعة إلى ينتمي)  أ(  عنصر لكل - 

  .أ سالب ويقرأ أ– رمزه الصحيحة األعداد مجموعة

  .الصحيحة األعداد مجموعة في مغلقة الجمع عملية - 

  ).والتجميعية التبديلية( الصحيحة األعداد جمع عملية خصائص الطالبة تتعرف أن - 

  .الصحيحة األعداد جمع عملية في الجمع خواص الطالبة تستخدم أن - 

  .األعداد خط باستخدام صحيحين عددين البةالط تجمع أن - 

 لعملية بالنسبة الصحيحة األعداد لمجموعة اإلغالق خاصية على الطالبة تتعرف أن - 

  .الجمع

  .المجموعات وتقاطع اتحاد على اإلغالق خاصية الطالبة تطبق أن - 

  .الصحيحة األعداد جمع عملية خصائص بين الطالبة تميز أن - 

  .الصحيحة األعداد مجموعة في الجمعي النظير خاصية على الطالبة تتعرف أن - 

  .معطى لعدد الجمعي النظير الطالبة تجد أن - 

  .الصحيحة األعداد جمع عملية في المحايد العنصر على الطالبة تتعرف أن - 

  .الصفر هو الصحيحة األعداد جمع عملية في المحايد العنصر أن الطالبة تبين أن - 

  .جمعي معكوس له صحيح عدد كل أن الطالبة تستنتج أن - 

  

  

  

                

  

 

 

            

          

  

  

                     

   

 

                     

  

  

   

  

  

  .التجميعية الخاصية -  .ديليةالتب الخاصية -

  .الجمعي النظير -  .اإلغالق خاصية -
  .الجمع عملية في المحايد العنصر - 

  .األعداد خط باستخدام الصحيحة األعداد جمع -

  .الصحيحة األعداد جمع خصائص باستخدام الصحيحة األعداد جمع -
  الصحيحة األعداد على الجمع عملية إجراء -

.رسومات  ، والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب  

الرياضية المفاھيم  

الرياضية المھارات  

التعليمية الوسائل  

الرياضية التعاميم  

  الرياضي المحتوى - 2

السلوكية األھداف  
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واألنشطة العروض -3  

 أنشطة من األول السؤال حل على - لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .50 صفحة صفية

  .عليها وتشرف المجموعات عمل تالحظ أن المعلمة تحاول - 

 عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  . مجموعته من

  .50 صفحة مثال مناقشة - 

  .تجميعية الصحيحة ألعدادا جمع في الجمع عملية أن إلى المجموعات وتتوصل - 

  .51 ، 50 صفحة ومسائل وتمارين صفية أنشطة أسئلة لحل بيتي واجب إعطاء - 

  .مضادة وأمثلة واقعية أمثلة خالل من وتوضيحه اإلغالق خاصية مفهوم مناقشة -

  .دقيقة 12 عن الشرح فترة زيدت ال أن على 52 صفحة) 1( مثال مناقشة -
  .المجموعات وتقاطع اتحاد على اإلغالق خاصية تطبيق في 52 صفحة) 2( مثال مناقشة -
 صفحة صفية أنشطة من األول السؤال حل على -لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

53.  

  .مساعدة لىإ تحتاج التي المجموعات ومساعدة موعاتشالمج لعمل المعلمة متابعة -

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته

 جمع لعملية بالنسبة مغلقة س كانت إذا الحل طريقة تبين أن الطالبات إحدى من المعلمة وتطلب -

  .السبورة على الصحيحة األعداد

  .54 ، 53 صفحة ومسائل وتمارين صفية شطةأن أسئلة باقي حل بيتي واجب إعطاء -

األولى الحصة  

  ).والتجميعية التبديلية( الصحيحة األعداد جمع عملية خصائص في الطالبات تذكير -

  .50 صفحة صفية أنشطة من الثاني للسؤال الحل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ -

 من فرد طريق عن أو بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن -

  .للحل توصلت التي المجموعة

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته

 طريقة بنفس ومسائل نوتماري صفية أنشطة أسئلة باقي حل في بالتعاون المجموعات تقوم -

 .السابقة الخطوات

  .47 صفحة صفية أنشطة من

 من فرد طريق عن أو ، بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن -

  .للحل توصلت المجموعة

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته

  .السبورة على األول السؤال فروع لحل طالبة مجموعة كل من المعلمة وتطلب -

 . ومسائل وتمارين صفية أنشطة أسئلة باقي حل بيتية وظيفة إعطاء -

ممارسة
 

إستراتيجية
 

التعلم
 

الثانية الحصة  

الثالثة الحصة  
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واألنشطة العروض  يتبع -3  

  .اإلغالق خاصية في الطالبات تذكير -

  .53 صفحة صفية أنشطة من الثاني للسؤال الحل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ -

 األلوان مجموعة على مغلقة ليست) األلوان مزج( عملية أن إلى المجموعات تتوصل أن المفروض من -

  ).أصفر ، أزرق ، أحمر(

 التي المجموعة من فرد طريق عن أو بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن -

  .للحل توصلت

 عليها المتفق جابةاإل يجيب أن مجموعة كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تختار -

  .مجموعته من

  .53 صفحة صفية أنشطة من الثالث السؤال حل -لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .األخرى المجموعات تساعد أن عملها تنهي التي المجموعة ألفراد ويمكن المجموعات عمل المعلمة تتابع -

  .  المجموعات واتحاد تقاطع لعملية النسبةب مغلقة ع العالقة كانت إن المجموعات وتستنتج -

 المتفق اإلجابة يجيب أن مجموعة كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

  .مجموعته من عليها

  .54 صفحة ومسائل تمارين بحل المجموعات تقوم األسلوب بنفس -

 أن للمعلمة ويمكن الحل ومناقشة مجموعة لعم المتفوقات للطالبات يمكن المجموعات تعثر حالة في -

 ومناقشة األصلية مجموعته إلى عنصر كل عودة ثّم كامال الحل تعطي ال أن على المجموعة هذه تساعد

  .السابق األسلوب بنفس الحل

  .السابق األسلوب نفس المجموعات عمل المعلمة تتابع -

  .المحايد والعنصر الجمعي النظير بمفهوم الطالبات تذكير -

  .56 صفحة صفية أنشطة من األول للسؤال لحلا خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ -

 المتفق اإلجابة يجيب أن مجموعة كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من عليها

 ومسائل وتمارين صفية أنشطة من األسئلة باقي لحل -لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .قالساب األسلوب بنفس

  .السابق األسلوب بنفس المجموعات المعلمة وتتابع

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .السبورة على األول السؤال فروع لحل طالبة مجموعة كل من المعلمة وتطلب -  .مجموعته

  . ومسائل وتمارين ةصفي أنشطة أسئلة باقي حل بيتية وظيفة إعطاء - 

الرابعة الحصة  

 مثال عرض خالل من الصحيحة األعداد جمع عملية في المحايد رالعنص مفهوم بمناقشة المعلمة تقوم -

  .55 صفحة) 1(

  .الصفر هو الصحيحة األعداد جمع عملية في المحايد العنصر أن المجموعات تستنتج -

  .55 صفحة) 2( مثال مناقشة -

 رمزه ص في جمعي نظير يوجد ، ص إلى ينتمي) أ( عنصر لكل أن نالحظ المثال مناقشة خالل من -

  .أ سالب ويقرأ ، أ–

  .الجمعي النظير مفهوم لتوضيح وذلك 56 صفحة) 3( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

  .57 ، 56 صفحة ومسائل وتمارين صفية أنشطة حل بيتي واجب إعطاء -

ممارسة
 

إستراتيجية
 

التعلم
 

التعاوني
 

الخامسة الحصة  

السادسة الحصة  
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للتقويم إثرائية أنشطة -4  

  :49 صفحة مثال

  :يأتي مما كل من للتحقق األعداد خط استخدم

  2 - =  5+  7 - =  7 - +  5. أ

  صفر=  5+  5 - =  5 - +  5. ب

  ).دقيقة 3) (فردي بشكل اإلجابة(: 1س ، 50 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل في التبديلية الخاصية من للتحقق األعداد خط تخدمأس

  7 -+  7=  7+  7 -. ب     2+  5 - =  5 - +  2. أ

  :50 صفحة مثال

  :يلي مما كل ناتج أوجد

  )2 - +  7+ ( 5. ب    2 -) + 7+  5. (أ
األولى الحصة  

  ).دقيقة 3) (جماعي بشكل اإلجابة(: 2س ، 50 صفحة ، صفية أنشطة

  :اآلتية الجمع عمليات في التجميعية الخاصية نم أتحقق

  )130+  210+ ( 125=  130) + 210+  125. (أ

  )3+  60+ ( 57 -=  3) + 60+  57 - . (ب

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :3س ، 51 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما خطوة كل في استخدمت التي الخاصية أذكر

)25  +7 + (- 25    

 =25 ) +7 +  - 25(  

 =25 ) +- 25  +7(  

) =25  +- 25 + (7  

  7=  7+  صفر= 

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :4س ، 51 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل ناتج أجد

  125+  7+  120-. ب  210 - ) + 140+  2150. (أ

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 51 صفحة ، ومسائل تمارين

  :يأتي مما كل ناتج أجد

  120 -) + 180+  117. (أ

  )10 -+  25 - + ( 15. ب

  20 - ) + 140+  120 -. (ج

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة( :2س ، 51 صفحة ، ومسائل تمارين

  :اآلتية الجمع عمليات من كل في التجميعية الخاصية من أتحقق

  )18+  15+ ( 20 - =  18) + 15+  20 - . (أ

  )110 - +  5 -+ ( 115=  110 - ) + 5 - +  115. (ب

- 
أنشطة

 
اثرائية

 
للتقويم

 

الثانية الحصة  
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  :52 صفحة) 1( مثال

  ؟ الجمع لعملية بالنسبة مغلقة س  هل. } 5 ، 2 ، 1{ =  س  المجموع لتكن

  : 52 صفحة) 2( مثال

  وعةللمجم الجزئية المجموعات كل مجموعة ك  المجموعة ولتكن ،}  2 ، 1{ =  ص  المجموعة لتكن

  :ص

  .عناصرها بذكر ك  المجموعة اكتب. أ

  .المجموعات التحاد بالنسبة مغلقة ك  كانت إذا الجدول باستخدام بيّن. ب

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة( :1س ، 53 صفحة ، صفية أنشطة

  .الصحيحة األعداد جمع لعملية بالنسبة مغلقة س  كانت إن أبيّن. } 3 ، 1 - ، 1{ =  س  لتكن

للتقويم إثرائية أنشطة يتبع -4  

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة(: 2س ، 53 صفحة ، صفية أنشطة

  :حيث األساسية األلوان مجموعة هي س  المجموعة لتكن

  .األلوان مزج عملية هي العملية ولتكن}  أصفر ، أزرق ، أحمر{ =  س

  : اآلتي الجدول أكمل. أ
 أصفر  أزرق أحمر األلوان مزج

   أحمر أحمر

  أزرق  قأزر

 أصفر   أصفر

  .األلوان مزج لعملية بالنسبة مغلقة ليست المجموعة هذه أن أبيّن. ب

  ).دقيقة 3) (جماعي بشكل اإلجابة( :3س ، 53 صفحة ، صفية أنشطة

  .ص  للمجموعة الجزئية المجموعات كل مجموعة هي ع  ولتكن}  3 ، 2{ =  ص  لتكن

  .ع  المجموعة عناصر أكتب. أ

  .المجموعات اتحاد لعملية بالنسبة مغلقة ع  كانت إن لبيان جدوال أستخدم. ب

  .المجموعات تقاطع لعملية بالنسبة مغلقة ع  كانت إن لبيان جدوال أستخدم. ج

  )دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة( :1س ، 54 صفحة ، ومسائل تمارين

  .الصحيحة األعداد جمع عمليةل بالنسبة  مغلقة س  كانت إن أبيّن. } 4-  ، 5 ، 1-{ =  س كانت إذا

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة( :2س ، 54 صفحة ، ومسائل تمارين

  ؟ الطبيعية األعداد ضرب لعملية بالنسبة مغلقة ط الطبيعية األعداد مجموعة هل

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :3س ، 54 صفحة ، ومسائل تمارين

  :التالي النحو على 2ط على*  العملية وتعرف}  1 ، 0{ =  2ط لتكن

  ، 1 الحالة هذه في ويساوي 2 العدد على 1+  0 قسمة باقي هو 1*  0

  ، صفر الحالة هذه في ويساوي 2 العدد على 0+  0 قسمة باقي هو 0=  0*  0

  .صفرا الحالة هذه في ويساوي 2 على 1+  1 قسمة باقي=  1*  1

  :اآلتي الجدول أكمل. أ

 1 صفر *

   صفر

1   
  ؟ 2ط على مغلقة*  العملية هل. ب

الثالثة الحصة  

 

الرابعة الحصة  
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  :55 صفحة) 1( مثال

  :اآلتية األمثل تأمل

  15=  صفر+  15. ج  2- =  صفر+  2 -. ب    4=  صفر+  4. أ

  ؟ تالحظ ماذا

  :55 صفحة) 2( مثال

  :األعداد خط باستخدام يلي مما كال أوجد

  3-+  3. ج    5 - +  5. ب     2 - +  2. أ

  :56 صفحة) 3( مثال

  :اآلتية الصحيحة األعداد من لكل الجمعي النظير أوجد

  37. ج      17-. ب      125. أ

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة(: 1س ، 56 صفحة ، صفية أنشطة

  :يلي مما لكل الجمعي النظير أجد

  | 8 -| . ه|      8| . د     736 -. ج      100. ب     4. أ

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :2س ، 56 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما لكل الجمعي النظير إليجاد األعداد خط أستخدم

  2- . د          صفر. ج          8. ب        5- . أ

  ).دقيقة 1) (جماعي بشكل اإلجابة( :3س ، 56 صفحة ، صفية أنشطة

  ؟ الطبيعية األعداد طرح لعملية محايد عنصر يوجد هل

  )دقيقة 3) (جماعي بشكل اإلجابة( : 4س ، 56 صفحة ، صفية أنشطة

 المجموعات كل مجموعة وهي}   ،} 2،1{ ،} 2{ ،} 1{ {=  ع ولتكن ،}  2 ، 1{ =  س لتكن

  :س للمجموعة الجزئية

  .ع المجموعة على المعّرفة المجموعات اتحاد لعملية المحايد العنصر أجد. أ

  ؟ المجموعات اتحاد لعملية بالنسبة ع في عنصر لكل نظير يوجد هل. ب

  ).دقيقة 1) (جماعي بشكل اإلجابة(: 1س ، 57 صفحة ، ومسائل تمارين

  .ط الطبيعية األعداد جمع لعملية المحايد العنصر أجد

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل اإلجابة( :2س ، 57 صفحة ، ومسائل تمارين

  ؟ ط في 5 للعدد جمعي نظير يوجد هل

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة( :3س ، 57 صفحة ، ومسائل تمارين

  .}  ،} 2،1{ ،} 2{ ،} 1{ {=  ص لتكن

  :اآلتي الجدول أكمل. أ

 }1{ }2{ }2،1{  

}1{ }1{    

}2{     

}2،1{     

    
  ؟ ص على العناصر تقاطع ليةلعم بالنسبة محايد عنصر يوجد هل. ب

الخامسة الحصة  

 

السادسة الحصة  
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت رةالمقر المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش الحل في الجماعية

 جلوسال مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد -

  .البعض بعضها مع متقاربين

 طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية  التذكير -  

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد أقصى بذل من

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة وتعطي -

 كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن موعةمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الصحيحة األعداد طرح: لسادسا الدرس
  حصص ثالث: الحصص عدد

 تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1
 

والتھيئة اإلعداد  
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 والنظير منه المطروح مجموع يساوي صحيحين عددين طرح ناتج -

  .للمطروح الجمعي

  .الصحيحة األعداد طرح عملية على الطالبة تتعرف أن -

  .الصحيحة األعداد طرح ناتج طالبةال تجد أن -

  .الصحيحة األعداد طرح عملية خواص من الطالبة تتحقق أن -

  .بالكرات الصحيحة األعداد طرح عملية الطالبة تمثل أن -

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد طرح عملية الطالبة تمثل أن -
  .ةالصحيح األعداد وطرح جمع على كالمية مسائل الطالبة تحل أن -

  

  

  

  

 

                 

  

  

 

 

 

            

          

    

  

                     

   

 

              

   

                   
 

 

            

  

  

  

  .الصحيحة األعداد طرح -

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد طرح عملية تمثيل -

  .بالكرات الصحيحة األعداد طرح عملية ثيلتم -

  .الصحيحة األعداد على الطرح عملية إجراء -

  .رسومات ، والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب

الرياضية المفاھيم  

الرياضية المھارات  

السلوكية األھداف  

التعليميةالوسائل  

الرياضية التعاميم  

المحتوى الرياضي - 2  
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واألنشطة العروض -3  

 صفحة) 1( مثال عرض طريق عن وذلك الطريقة وتوضيح الصحيحة األعداد طرح مفهوم مناقشة -

58.  

  .دقيقة 12 عن الشرح فترة زيدت ال أن -

 صفحة صفية أنشطة من األول السؤال حل على -لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

61.  

  .عليها وتشرف المجموعات عمل تالحظ أن المعلمة تحاول -

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .وعتهمجم

  .58 صفحة) 2( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

  .للعدد الجمعي النظير إضافة طريق عن س قيم إيجاد يتم حيث -

 ومسائل تمارين من الخامس السؤال حل على -لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .62 صفحة

 للمعلمة يمكن كذلك ، األخرى اتالمجموع تستعد أن ألفرادها يمكن المجموعات عمل المعلمة تتابع -

  .مساعدة إلى تحتاج التي المجموعات تساعد أن

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب-

  .مجموعته

  .61 صفحة يةصف أنشطة من الثالث الدرس بداية -

  .الحل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ -

  .تبديلية عملية ليست الصحيحة األعداد طرح عملية أن إلى المجموعات جميع تتوصل أن المفروض -

  .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .توضيحية أمثلة إعطاء خالل من السبورة على ذلك حبتوضي المعلمة تقوم ثّم ومن -

  .61 صفحة صفية أنشطة من الخامس السؤال حل خطة بمناقشة مجموعة كل تبدأ -

  .تجميعية عملية ليست الصحيحة األعداد طرح عملية أن إلى المجموعات جميع تتوصل أن المفروض -

  .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  . توضيحية أمثلة إعطاء خالل من السبورة على ذلك بتوضيح المعلمة تقوم ثّم ومن -

  .ومسائل تمارين أسئلة باقي بحل المجموعات تقوم األسلوب بنفس -

األولى الحصة  

  .الصحيحة األعداد طرح بمفهوم الطالبات تذكير -

  .59 صفحة) 3( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

  .بالكرات الصحيحة األعداد طرح إيجاد يتم حيث -

 صفحة صفية أنشطة من الثاني السؤال حل على -لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

61.  

  .مساعدة إلى تحتاج التي المجموعات ومساعدة المجموعات عمل المعلمة متابعة -

 من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم مليح من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته

  .60 صفحة) 4( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

  .األعداد خط على الصحيحة األعداد طرح إيجاد يتم حيث -

  . ومسائل وتمارين صفية أنشطة أسئلة باقي حل بيتي واجب إعطاء -

ممارسة
 

إستراتيجية
 

التعلم
 

التعاوني
 

الثانية الحصة  

الثالثة الحصة  
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للتقويم إثرائية أنشطة -4  

  :58 صفحة) 1( مثال

  :يلي مما كل قيمة أوجد

  180 - 120 - . د                    5 – 7. أ

  15 – صفر. ه               78 – 75. ب

  )8 -( – 5 - . و            140 – 110. ج

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 61 صفحة ، صفية أنشطة

  :يلي مما كل قيمة أجد

   7 – 9. د                   9 – 7. أ

  12 -  3. ه               3 – 12. ب

  2 -  8. و                 8 – 2. ج

  :58 صفحة) 2( مثال

  :يأتي مما كل في س العدد قيمة أوجد

  110=  10+  س.  ب    120 – 115=  س.  أ

  2 -=  س+  15.  ج

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :5س ، 62 صفحة ، ومسائل تمارين

  :اآلتية المعادالت من كل يف س قيمة أجد

  س+  2=  8 - .  ب      17 – 2=  س.  أ
  )س -+ ( 3=  5 - .  د    2 - =  س – 5 - .  ج

األولى الحصة  

  :59 صفحة) 3( مثال

  :الناتج وأجد ، اآلتية العمليات عن للتعبير العد كرات استخدم

  9 – 7- . ب                  9 – 7. أ

  ).دقيقة 1) (فردي بشكل جابةاإل(: 2س ، 61 صفحة ، صفية أنشطة

  :التالية األعداد طرح عمليات لتمثيل العد كرات أستخدم

  )3-( – 9. ب                  2 – 5 -. أ

  :60 صفحة) 4( مثال

  :اآلتية األعداد طرح عمليات لتمثيل األعداد خط استخدم

  )2 -( – 2. ب      5 – 7. أ

  5 - 2 -. ج

- 
أنشطة
 

اثرائية
للتقويم
 

 

الثانية الحصة  
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  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة(: 3س  ، 61 صفحة ، صفية أنشطة

  ؟ تبديلية عملية الصحيحة األعداد طرح عملية هل

  

  ).دقيقة 3) (فردي بشكل اإلجابة( :4س  ، 61 صفحة ، صفية أنشطة

  :يلي مما كل قسمة أجد

  )4 – 5( – 7-. ب      )3 – 2( – 5. أ

  3 –) 2 – 5. (د    )11 – 22( – 15. ج

  11 –) 22 – 15. (و      4 –) 5 – 7- . (ه

  ).دقيقة 1) (جماعي بشكل اإلجابة(: 5س ، 61 صفحة ، صفية أنشطة

  ؟ تجميعية عملية الصحيحة األعداد طرح عملية هل

  ).دقيقة 2) (فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 62 صفحة ، ومسائل تمارين

  :ييل مما كل قيمة أجد

  1512 – 1161. ب      158 – 120-. أ

  380 - 450. ج

  ).دقيقة 2.5) (فردي بشكل اإلجابة(: 2س ، 62 صفحة ، ومسائل تمارين

  :اآلتية الطرح عمليات لتمثيل األعداد خط أستخدم

  )3 -( – 9. ب              2 – 5 -. أ

  ).دقيقة 1) (جماعي بشكل اإلجابة(: 3س ، 62 صفحة ، ومسائل تمارين

  ؟ الصحيحة األعداد طرح عملية في محايد عنصر يوجد له

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة(: 4س ، 62 صفحة ، ومسائل تمارين

  .الطرح لعملية بالنسبة مغلقة الصحيحة األعداد مجموعة أن تبين أمثلة ثالثة أعطي

  

للتقويم إثرائية أنشطة  يتبع -4  

أنشطة
 

اثرائية
 

للتقويم
 

 الحصة
 الثالثة
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش الحل في الجماعية

   

 الجلوس مجموعة كل أفراد من المعلمة تطلب المجموعات تقسيم وبعد -

  .البعض بعضها مع متقاربين

 من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير -  

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد أقصى بذل

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة وتعطي -

 كل في نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

 .مجموعته من عليها المتفق جابةاإل يجيب أن مجموعة

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الصحيحة األعداد ضرب:السابع الدرس
  .صحص ثالث: الحصص عدد

تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1  

والتھيئة اإلعداد  
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 لحاصل مساوية قيمته صحيح عدد هو صحيحين عددين ضرب حاصل -

 إشارتاهما كانت إذا موجبة وإشارته ، للعددين المطلقتين القيمتين ضرب

  . مختلفتين نتاكا إذا وسالبة ، متماثلتين

  .الصحيحة األعداد مجموعة في تبديلية الضرب عملية -

  .الصحيحة األعداد مجموعة في تجميعية الضرب عملية -

  .الصحيحة األعداد مجموعة في مغلقة الضرب عملية -

  . الصحيحة األعداد ضرب لعملية المحايد العنصر هو الصحيح الواحد

  .الصحيحة األعداد مجموعة في معالج على للتوزيع قابلة الضرب عملية -

  .الصحيحة األعداد ضرب عملية الطالبة تتعرف أن -

  .الصحيحة األعداد في الضرب عملية خواص الطالبة تتعرف أن -

  .الجمع عملية على الضرب عملية توزيع خاصية الطالبة تتعرف أن -

 عملية باستخدام الصحيحة داألعدا مجموعة على معادالت الطالبة تحل أن -

  .الضرب
  ).وجداني ھدف( المجموعة في زميالتھا مع األفكار الطالبة تتبادل أن -

  

  

  

                

  

 

 

           

          

  

  

                     

   

 

                    

  

  

  

   

  

  

  .الضربي المحايد العنصر -    .الصحيحة األعداد ضرب -

  .التجميعية الخاصية -    .التبديلية الخاصية -

  .الجمع على الضرب توزيع -    . اإلغالق خاصية -

  .الصحيحة األعداد على الضرب عملية إجراء -

  .الصحيحة األعداد ضرب عملية لتمثيل العّد كرات استخدام -

  .رسومات ، والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب

الرياضية المفاھيم  

الرياضية المھارات  

التعليميةالوسائل  

الرياضية التعاميم  

المحتوى الرياضي - 2  

السلوكية األھداف  
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واألنشطة العروض -3  

 توضيح ويمكن متكرر جمع عملية هي الطبيعية األعداد ضرب عملية أن الطالبات تذكير - 

  .63 صفحة) 1( مثال مناقشة خالل من ذلك

 صحيح عدد هو موجبين صحيحين عددين ضرب عملية ناتج أن المجموعات وتالحظ - 

  .موجب

  .63 صفحة) 2( مثال بمناقشة المعلمة تقوم - 

 هو سالب صحيح عدد في موجب صحيح عدد ضرب حاصل أن المجموعات تنتجوتس - 

  .سالب صحيح عدد

 صفية أنشطة من السؤال حل على - لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام - 

  .63 صفحة

  .عليها وتشرف المجموعات عمل المعلمة تالحظ  - 

 عليها المتفق اإلجابة يجيب نأ نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  .مجموعته من

  .66 صفحة) 1( مثال مناقشة - 

  .دقيقة 12 عن الشرح فترة تزيد ال أن على - 

 األعداد مجموعة في الجمع على للتوزيع قابلة الضرب عملية أن المجموعات وتستنتج - 

  .الصحيحة

 أنشطة من األول السؤال حل على - لوحدها مجموعة كل– ونبالتعا المجموعات قيام - 

  .67 صفحة صفية

األولى الحصة  

  .64صفحة ) 3(تقوم المعلمة بمناقشة مثال  - 

بعد مناقشة المثال تالحظ المجموعات أن حاصل ضرب أي عددين صحيحين سالبين هو  - 

  .عدد صحيح موجب

يلية وذلك للتحقق من أن الخاصية التبد 3×  5=  5×  3تقوم المعلمة بعرض مثال  - 

  .تتحقق في عملية ضرب األعداد الصحيحة

  .65 صفحة) أ( فرع) 1( مثال بمناقشة المعلمة تقوم - 

 في تتحقق التجميعية الخاصية أن إلى المجموعات جميع تتوصل أن المفروض ومن - 

  .الصحيحة األعداد ضرب عملية

  .65صفحة) ب( فرع) 1( مثال لمناقشة- لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام - 

 عليها المتفق اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب - 

  .مجموعته من

  .السبورة على السؤال حل الطالبات إحدى من المعلمة وتطلب - 

  .الصحيحة األعداد ضرب لعملية اإلغالق خاصية مفهوم بمناقشة المعلمة تقوم - 

 أمثلة إعطاء طريق عن وذلك الضربي المحايد العنصر هوممف بمناقشة المعلمة تقوم - 

 .توضيحية

ممارسة
 

إستراتيج
ية
 

التعلم
 

التعاوني
 

الثانية الحصة  
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واألنشطة العروض  يتبع -3  

 طريق عن أو بنفسها للحل تتوصل لم التي المجموعة تساعد أن للمعلمة يمكن -

  .للحل توصلت المجموعة من فرد

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  . مجموعته من عليها المتفق

 من الثاني السؤال على - لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .67 صفحة صفية أنشطة

 .عليها وتشرف المجموعات عمل تالحظ أن المعلمة تحاول -

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم حملي من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من عليها المتفق

 الصحيحة األعداد مجموعة على المعادالت بحل المجموعات تقوم حيث -

  .الضرب عملية باستخدام
 األسلوب بنفس 67 صفحة صفية أنشطة من الثالث السؤال بحل المجموعات تقوم -

  .السابق
  .ب السابقوتتابع المعلمة المجموعات بنفس األسلو -

 الحصة -تابع
 الثالثة

ممارسة
 

إستراتيجية
 

التعلم
 

التعاوني
 

للتقويم إثرائية أنشطة -4  

  :63 صفحة) 1( مثال

  5×  3 لتمثيل العد كرات استخدم

  

  :63 صفحة) 2( مثال

  5 -×  3 لتمثيل العد كرات استخدم

  

  ).دقيقة 1) ( فردي بشكل اإلجابة(: 63 صفحة صفية أنشطة

  :ييل مما كل قيمة أجد

  4 -×  8. ج         6 -×  5. ب         5 -×  5. أ

األولى الحصة  

-
أنشطة

اثرائية
 

للتقويم
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  :64 صفحة) 3( مثال

  :يلي مما كل قيمة أوجد

  )8 -(-×  5 -. ج                   6 -×  2 -. أ 

   9 -× ) 3 - ( –. د                   7 -×  5 -. ب

  

  :65 صفحة) 1( مثال

  :يلي فيما الصحيحة األعداد ضرب لعملية بالنسبة التجميعية الخاصية من تحقق

  )3 -×  8(×  5=  3 -× ) 8×  5. (أ

  )صفرا×  21 -(×  2=  صفر× ) 21 -×  2. (ب

الثانية الحصة  

للتقويم إثرائية أنشطة يتبع -4  

- 
أنشطة

 
اثرائية

للتقويم
 

 

  :66 صفحة) 1( مثال

  :يلي مما كل قيمة أوجد

  7×  5+  3×  5. ب)               7+  3(×  5. أ

  5×  5 -+  2 -×  5 -. د)           5+  2 - (×  5 -. ج

  ).دقيقة 2) (جماعي بشكل اإلجابة(: 1س ، 67 صفحة ، صفية أنشطة

  :مختلفتين بطريقتين يلي مما كل قيمة أجد

  )5 -+  8 -(×  2-. أ

  )6+  2 -(×  4. ب

  )7 -+  5 -(×  3. ج

  ).دقيقة 3) (فردي بشكل بةاإلجا( :2س ، 67 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل في س قيمة أجد

  3×  2+  7×  2) = 3+  س(×  2. أ

  2 -×  25+  5×  25) = 2 - +  5(×  س. ب

  ).دقيقة 1.5) (جماعي بشكل اإلجابة(:  3س ، 67 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كال قيمة فأحسب ، 10 -=  ع ، 3-=  ص ، 2-=  س كانت إذا

  ع 3 – ص+  س 2. أ

  ع س+  ص 3 – ص س 2. ب
 

الثالثة الحصة  
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  .الفردية الفروق حسب المجموعات توزيع -

  .مرة كل في تغييرها مراعاة مع مجموعة لكل قائدة اختيار -

  :مثل طالبة كل دور تحديد -

  .والتفسير المتابعة دورها: القائدة. 1

  .مسموع بصوت المقررة المادة بقراءة تقوم من هي :القارئة. 2

  .الصحيحة اإلجابات بتسجيل تقوم من هي :الكاتبة. 3

  .والمجموعة المعلمة بين الوصل حلقة هي :المراقبة. 4

 المشاركة دون دورها في الطالبة تبقى أن األدوار توزيع يعني وال

  والنقاش الحل في الجماعية

   

 الجلوس مجموعة كل أفراد من معلمةال تطلب المجموعات تقسيم وبعد -

  .البعض بعضها مع متقاربين

 من طالبة لكل بّد وال ، والتعلم المهام إنجاز في التعاون بأهمية التذكير -  

  .المجموعة لصالح التمرينات حل في جهد أقصى بذل

  .مجموعة كل في طالبة لكل رقما المعلمة وتعطي -

 كل في نفسه الرقم يحمل نم كل وعلى محددا رقما المعلمة وتطلب -

 .مجموعته من عليها المتفق اإلجابة يجيب أن مجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصحيحة األعداد قسمة: لثامنا الدرس
  حصتان: الحصص عدد

تعليمات توزيع الطلبة إلى مجموعات - 1  

والتھيئة اإلعداد  
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  .موجب عدد هو نفسها اإلشارة لهما صحيحين عددين قسمة ناتج -

  .سالب عدد هو اإلشارة في مختلفين صحيحين عددين قسمة ناتج -

  .الصحيحة األعداد قسمة عملية الطالبة تتعرف أن - 

  .حيحةالص األعداد قسمة ناتج الطالبة تجد أن - 

 عملية باستخدام الصحيحة األعداد مجموعة على معادالت الطالبة تحل أن - 

  .القسمة

 عدد هو نفسها اإلشارة لهما صحيحين عددين قسمة ناتج الطالبة تستنتج أن - 

  .موجب

  .سالب عدد هو اإلشارة في مختلفين صحيحين عددين قسمة ناتج الطالبة تبين أن - 

  . الصحيحة األعداد وقسمة ضرب على يةكالم مسائل الطالبة تحل أن - 

 هدف( اإلنجاز على الطالبات وتشجيع ، تعاونية بطريقة المهام تقسيم يتم أن - 

  ).وجداني

  

  

  

  

  

 

                 

  

  

  

 

 

           

          

    

  

                     

   

 

              

 

   

   

                   
 

 

            

 

.الصحيحة األعداد طرح -  

  .الصحيحة عداداأل على القسمة عملية إجراء -
 

  .رسومات ، والملونة البيضاء الطباشير ، السبورة ، المدرسي الكتاب

الرياضية المفاھيم  

الرياضية المھارات  

السلوكية األھداف  

التعليميةالوسائل  

الرياضية التعاميم  

المحتوى الرياضي - 2  
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شطةواألن العروض -3  

  .الصحيحة األعداد ضرب بعملية  الطالبات تذكير -

 األعداد قسمة ناتج إيجاد كيفية حول 68 صفحة) 1( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

  .الصحيحة

  :أن المجموعات وتستنتج -

  .موجب عدد هو نفسها اإلشارة لهما صحيحين عددين قسمة ناتج. 1

  .سالب عدد هو اإلشارة في مختلفين صحيحين عددين قسمة تجنا. 2

  .68 صفحة) 2( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

  .70 صفحة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .عليها وتشرف المجموعات عمل تالحظ أن المعلمة تحاول -

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من عليها متفقال

  صفية أنشطة من األول السؤال حل على -لوحدها مجموعة

األولى الحصة  

  .الصحيحة األعداد قسمة عملية في الطالبات تذكير -

  .69 صفحة) 3( مثال بمناقشة المعلمة تقوم -

 المعادالت حل في س قيم إيجاد إلى المجموعات تتوصل أن المفروض من -

  . القسمة باستخدام الصحيحة األعداد مجموعة على

 من الثاني السؤال حل على - لوحدها مجموعة كل– بالتعاون المجموعات قيام -

  .70 صفحة صفية أنشطة

 أكثر أو مجموعة عمل المتفوقات للطالبات يمكن المجموعات تعثر حالة في -

 يتعط ال أن على المجموعات هذه تساعد أن للمعلمة ويمكن ، الحل ومناقشة

  .األصلية مجموعته إلى عنصر كل عودة ثّم كامال الحل

 اإلجابة يجيب أن نفسه الرقم يحمل من كل وعلى محددا رقما المعلمة تطلب -

  .مجموعته من عليها المتفق

 المعلمة ومناقشة السبورة على السؤال بحل الطالبات إحدى من المعلمة وتطلب -

  .الحل طريقة

ممارسة
 

إستراتيجية
 

التعلم
 

التعاوني
 

الثانية الحصة  
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للتقويم ثرائيةإ أنشطة -4  

  :68 صفحة) 1( مثال

  :يأتي مما كل عن الناتجة القسمة عمليتي اكتب

  8=  2×  4. أ

  8- =  2×  4-. ب

  8=  2-×  4-. ج

  

  :68 صفحة) 2( مثال

  :يأتي مما كل ناتج أوجد

  4÷  16. ج                   3÷  9-. أ

  4 - ÷  16 - .د                3 -÷  9-. ب

  

  ).دقيقة 3) ( فردي بشكل اإلجابة( :1س ، 70 صفحة ، صفية أنشطة

  :يأتي مما كل ناتج أجد

  3 -÷  180. أ

  7 -÷  210. ب

   5 -÷  150 -. ج

  

األولى الحصة  

  : 69 صفحة) 3( مثال

  :يأتي مما كل في س قيمة أوجد

   8=  س 2. أ

  28=  س 5+  3. ب

  13=  س 2 – 5. ج

  

  ).دقيقة 3) (فردي بشكل اإلجابة(: 2س ، 70 صفحة ، صفية أنشطة

  :يلي مما كل قيمة فأوجد ، 2=  ع ، 8=  ص ، 24 -=  س كانت إذا

  ص) + ع- ÷  س. (ب                       . أ

   ص÷ ) ع 4+  س. (د      ع-÷ ) ص+  س. (ج

- 
أنشطة
 

اثرائية
للتقويم
 

 

الثانية الحصة  
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أوراق عمل: )18(ملحق   

       مجموعة األعداد الصحيحة                                       

  

 

  أن تعبر الطالبة عن العبارة الكالمية باألرقام:  الھدف
  مل التالية باستخدام األعداد الصحيحة عبري  عن الج

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

: .....................................................................  مالحظات ولي أمر الطالبة 
.............................................................................................................  

  

: االسم   

درجة   
حرارة الماء 

فوق  25
  الصفر 

ربح علي 
ثالثة دنانير 

وأضاع 
  ديناران 

خسر سعيد  
  ثالثة دنانير 

 

انخفاض   
أريحا عن 

سطح البحر 
  متر  392

حصل مھند على 
ثالثة عالمات فوق 
المتوسط الحسابي 
 لعالمات الصف     

فوز محمود 
ثة نقاط عند بثال

إلقاء قطعة نقد 
 وظھور صورة 

 10في مسابقة بين محمد وأخته علياء اتفقا على الفوز ب 
نقاط  5نقاط عند الحصول على وجھين متماثلين وخسارة 

عند الحصول على وجھين مختلفين إذا حصل محمد على 
مرات عبّر  6مرات ووجھين مختلفين  3تماثلين وجھين م

  باستخدام األعداد الصحيحة عن ربح أو خسارة محمد  ؟

ورقة عمل 
)1(رقم   

: .................................. توقيع ولي األمر  
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  عكوس العدد والقيمة المطلقةم
  
  

  أن تتعرف الطالبة على مفھوم المعكوس الجمعي- 1:  األھداف
  أن تتعرف الطالبة على مفھوم القيمة المطلقة  -2             

    
  ما ھي األعداد الصحيحة ؟ : أوالً 

  األعداد الصحيحة ھي مجموعة األعداد الكلية الموجبة
  .والصفر ومعكوساتھا الجمعية 

  
  إذاً يجب أن نعرف ما ھو المعكوس الجمعي  ؟؟

  على المسافة نفسھا من الصفر على خط  نالعددان اللذا
  .معكوسان جمعياناألعداد ولكن في اتجاھين مختلفين ھما 

 
 
 
 

  ...........ھو  4- بينما المعكوس الجمعي للعدد ........... ھو  4فيكون المعكوس الجمعي للعدد 
  : كمل الجدول التالي أ: مثال 

  المعكوس الجمعي  العدد
5  

  20 
-18  

  
  : إيجاد القيمة المطلقة للعدد : ثانياً 

  ما ھي القيمة المطلقة للعدد ؟  
  .القيمة المطلقة للعدد ھي المسافة من نقطة الصفر إلى ھذا العدد على خط األعداد

  كيف نكتب القيمة المطلقة للعدد ؟ 
  4نكتب القيمة المطلقة للعدد        على الشكل     :على سبيل المثال 

  القيمة المطلقة  البعد عن الصفر  العدد
-7      
4    
-9    

 :مالحظات ولي أمر الطالبة 
 .....................................................................................  

.............................................................................................................
............  

  
  

  
  

:سوف تتعلم : عزيزتي الطالبة   

 مقارنة األعداد الصحيحة •
 ترتيب األعداد الصحيحة •
 إيجاد القيمة المطلقة لألعداد  •

بعض  معرفةلذا يجب عليك 
: الجديدة مثل  تالمصطلحا  

 األعداد الصحيحة •
 المعكوس الجمعي  •

0 2 4 -2‐4 

وحدات4وحدات4

: االسم   

.............: ..................... توقيع ولي األمر  

ورقة عمل 
)2(رقم   

4 
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  جمع األعداد الصحيحة

  
  

  أن تجد الطالبة ناتج جمع عددين صحيحين - 1: األھداف
  

  : جمع األعداد الصحيحة بواسطة خط األعداد 
  : استخدم خط األعداد إليجاد حاصل جمع 

  
1( 5 +- 4  =  

                                                          
  
  
  

  ........................ما ھو برأيك حاصل الجمع للعددين السابقين ؟ 
  

  :بنفس الطريقة أوجدي حاصل كل جمع 
  

2( - 5 +-2  = 
  

  
 

3( -6  +6 =  
 

 
 

  :أوجد حاصل جمع كالً مما يأتي 
   
1  ( - 97  +- 65 ................ =        ............2  (21  +- 39   =

..............................  
  
3 (22   +- 22           ...........................  =4 (8 – 7  +4  =

.................................  
  
  

:  مالحظات ولي أمر الطالبة
....................................................... .............................

.............................................................................................................
............  

  
  
  

:تذكري أنه عند الجمع: عزيزتي الطالبة   

إذا كانت اإلشارتان متشابھتان  •
نجمع العددين ونضع نفس 

 .اإلشارة
إذا كانت اإلشارتان مختلفتان  •

نطرح ونضع إشارة العدد الذي 
  .قيمته المطلقة أكبر

0 1 2 3 4  5 -1

:  توقيع ولي األمر

ورقة عمل 
)3(رقم   

: االسم   
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  األعداد الصحيحة طرح
  
  
  
  

  أن تجد الطالبة ناتج طرح عددين صحيحين - 1: األھداف
  

  : اسطة خط األعداد األعداد الصحيحة بوطرح 
  : استخدم خط األعداد إليجاد

  
  
 

  
  
  
  

  ........................ما ھو برأيك ناتج طرح العددين السابقين ؟                
  

  :بنفس الطريقة أوجدي حاصل كل جمع                
  

  
 
 
 
  
 
 
 
 

  
  : أوجدي  ناتج كالً مما يأتي                

  
  
  
  
  
  
:  حظات ولي أمر الطالبةمال

....................................................................................  
.............................................................................................................  

  
  

0 1 2 3 4 5 

ورقة عمل 
)4(رقم   

: االسم   

:  توقيع ولي األمر

)1    (5  +-2  

)2   ( ‐ 6 – 2  

)3   (8 +-9 2  

)1  (-99 +137                    )2   (27  ) +- 24 (  

)3 (-15  +20                      )4  (-28   ) +-32  (  

:عزيزتي الطالبة   

 لطرح عدد صحيح ما أضف معكوسه الجمعي
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  جمع األعداد الصحيحة وطرحھا

  
  
  

  أن يحل الطالب تمارين تدريبات على األعداد الصحيحة  - 1: األھداف
  

  !!فكر            
  
   �c ‐17إلى    �c  ‐5انخفضت درجة الحرارة في أالسكا في أحد األيام من )  1

 ھل تستطيع ؟؟. وتريد معرفة التغير الذي طرأ على درجة الحرارة
.............................................................................................................

.............................................................................................................   
لعدد ا........ القيمتان المطلقتان لعددين كل منھما معكوس جمعي لآلخر سوف تكونان ) 2  

  .نفسه
أبداً                          ) جـ ( أحياناً                                  ) ب ( دائماً                              ) أ ( 
  ............................فما ھو ھذا العدد ؟  40ھو   20-إذا كان حاصل جمع عدد ما مع )  3
............. موجباً وعدداً سالباً العدد الموجب المضاف سوف يكون دائماً  عندما تجمع عدداً )  4

  .حاصل الجمع
  مساوياً لـ) جـ ( أصغر من                                ) ب ( أكبر من                ) أ ( 
  
ق بين أوجدي الفر. في إحدى ألعاب البلياردو عندما يخسر الالعبون تسجل لھم نقاط سالبة)  5

  . نقطة   17-نقطة وخاسر مع   50رابح مع 
.............................................................................................................

.............................................................................................................  
  :    م أوجدي قيمة )   6
  
  
  
  
  

:  مالحظات ولي أمر الطالبة
....................................................................................  

.............................................................................................................
............  

  
  
  
  
  
  
  

:تذكري  أن : عزيزتي الطالبة   

القيمة االبتدائية –ائية القيمة النھ= التغير   

ورقة عمل 
)5(رقم   

: االسم   

:  توقيع ولي األمر

  6- ) = 9-(–م )   3(                5-=  4-م)   2(                        8=  6-م)  1( 
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  األعداد الصحيحة ضرب

    
  
  

  أن تجد الطالبة ناتج ضرب عددين صحيحين  - 1: األھداف
  

  :ضرب األعداد الصحيحة: أوالً 
  : أوجد حاصل كل ضرب

  
  
  
  

  :واآلن بعد أن تذكرت القاعدة ھل تستطيعين  إيجاد ناتج ما يأتي 
  
  
  
  
  

  :أوجدي  كل عدد ناقص 
  
  

  
  

  :فكر 
أي التعبير اآلتي ال يمكن أن يستخدم إليجاد . في الدقيقة م 6بلغ معدل سرعة انھيار منحدر 

   دقائق ؟4عمق االنھيار بعد 
  
  
  

  :جدي كل حاصل ضرب 
    )1  ( -92  × )-41  = (  
    )2   (-72  ×57  =  
     )3  (44  ×-63   =  
    )4   (51   ×32   =  
  

 :لبة مالحظات ولي أمر الطا
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  

  
  
  

:تذكري أن : عزيزتي الطالبة   

حاصل ضرب عددين  •
صحيحين لھما اإلشارة نفسھا 

 .ھو عدد موجب
حاصل ضرب عددين  •

صحيحين لھما إشارتان 
  .د سالبمختلفتان ھو عد

ورقة عمل 
)6(رقم   

: االسم   

:  توقيع ولي األمر

1  (-6  )-2              = (2      (6  )2 = (  

3  (6  )-2                = (4     (-6 )2=( 

 )1   (-7 ×     =-28           )2    (    ×8   =-72           )3   (-6   ×    =36 

  6-6-6-6-د       4× 6-  - ج           6/4-   -ب             6-+6-+6- +6-   -أ  

)1   (-5  ×4  =                                   )2  (12  ×)3 (=    

)3 (-7    × )-3 ( =                               )4   ( -21  × )-4  (=  
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 خصائص العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة
 

أن تحل الطالبة مسائل على العمليات على األعداد  الصحيحة  - 1: األھداف  
 

:استخدمي ترتيب العمليات    
)1( -7  ×24 – 35    
  
  
)2(                  -  20    

 
                                                                                                                          

      : أوجدي قيمة كل تعبير   
 

)3( 9   ) +-5  ×-2 ........................................................ ( 
 

)4( -15)+20   +-19 ..................................................................... ( 
 

)5( )-3×-5  + (15 ...........................................................................  
 

:ضعي أقواساً حيث يجب لتصبح الجمل الرياضية صحيحة   
)6( 9    +-4  ×-2  ........................................................ 

 
)7( 30 ÷-6   +12 ....................................................... 

 
)8( -2×-4   +15 ............................................................................. 

 
)9(  20÷-5  +25  ×4  ...................................................................... 

 
  3- ) + 2-(×3ما قيمة التعبير التالي ؟ 

 
  4      -د                  5-      -ج             9-     -ب                    14-     - أ

                                                           
 

 :مالحظات ولي أمر الطالبة 
............................................................................................................. 

.............................................................................................................  
 
 
 

:لتجنب االرتباك : عزيزتي الطالبة   

 

بالترتيب من اضربي واقسمي  •
 .اليسار إلى اليمين

اجمعي واطرحي بالترتيب من  •
  .اليسار إلى اليمين

ورقة عمل 
)7(رقم   

: االسم   
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  خصائص العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة
  
  

  أن تحل الطالبة مسائل على العمليات على األعداد الصحيحة  - 1: األھداف
  من مث اشطيب على القيمة من اجلدول واألحرف الباقية هي الكلمة املفقودةأجري العمليات احلسابية التالية و

  
 )-42 ( ÷)6= (         
 +)8)+(-4= (   
 )0)+(-9=(  
 |27|- |-4 |=  
 4= َو م  5= عإذا كانت  

   .............م 2+ ع 3-  فاحسيب   
  .....هو  22-معكوس  
 )-5 ( ×)-3= (  
 )-30( ÷+)3= (  
 |-11|=  
 +)9+)+(8=( 

  .....هو  صاحملايد الضريب يف العنصر  
 ])1-)+(9-([× ) ٢-(احسيب  
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Mathematics and their Attitdes in Tulkarem 

By 
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Dr. Salah El-Din Yaseen 

Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of the use of the 

cooperative learning strategy on the achievement of the basic seventh grade 

students in Mathematics and their attitudes towards it in the governmental 

schools in the Education Directorate in Tulkarem for the first semester of 

2010 / 2011 through answering the following question: 

Are there significant differences between students' achievement in 

the post exams in the Integers unit (the overall grade, the grade in addition 

and subtraction, the grade in numbers properties, the grade in sets), and in 

the approach to mathematics, which could be attributed to the teaching 

strategy? 

To answer the study's questions and test its hypotheses, the study 

was applied on its sample which consisted of (136) students from the basic 

seventh grade whereby two schools were selected intentionally to achieve 

the goals of the study: the two schools were girls schools; two classes were 

chosen from each school and were later distributed among the two schools 

randomly using the lot method (closed papers).  

One of the two groups was experimental while the other was a 

control one. The two classes of the experimental group were taught using a 
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training program that was prepared by the researcher according to the 

cooperative learning strategy, whereas the two classes in the control group 

studied the mathematical content using the traditional learning method (the 

school book).  

The researcher used a pre-test to measure the level of equivalence 

between the experimental and the control groups, approved that it is true 

and valid, and calculated its reliability coefficient using the Kuder 

Richardson Formula (20) whose value was 0.88. The researcher also used 

an achievement post-test to measure the students' achievement (after 

finishing the implementation of the training program according to the 

cooperative learning strategy).  

The post-test's validity was made clear, its reliability coefficient was 

calculated using the Cronbach's Alpha and its value was 0, 89. The 

tendency measurement which was prepared by Al-Shahrani 2010 was 

applied after implementing the study. The degree of equivalence between 

the two groups was checked using the analysis of variance ANOVA. 

The data was analyzed using the multiple analysis of variance, (T) 

test was applied to two separate group and one (T) test for a single group. 

The statistical analyses on the Significance Level  α  = 0.05 the revealed the 

following results: 

1- There were statistically significant differences between the average 

scores of the students of the experimental group and those of the control 
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group in the achievement post-test. The scores were in favor of the 

experimental group students. 

The following sub-results emerge from the first hypothesis result:   

a. There were statistically significant differences between the 

achievement means in integers' addition and subtraction for the 

students of the experimental and the control groups in the achievement 

post-test on the addition and subtraction of integers. The results were 

in favor of the experimental groups students. 

b. There were statistically significant differences between the 

achievement means in multiplying and dividing integers for the 

students of the experimental and the control groups in the achievement 

post-test on the multiplication and division of integers. The results 

were in favor of the experimental group students. 

c. There were statistically significant differences between the mean 

achievement among the students of the experimental and control 

groups in the achievement post-test of the characteristics of numbers. 

The results were in favor of the experimental group students. 

d. There were no statistically significant differences between the 

achievement means of the students in the experimental and control 

group in the achievement post-test. 

2- There were no statistically significant differences between the 

achievement of students in the experimental group with respect to the 
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post-test, addition, subtraction, multiplying and dividing and the 

standards of the group’s performance according to the national standard. 

3- There were statistically significant differences between the means of 

responses among the students of the experimental and control groups 

which emerged after conducting the study on the students’ tendency 

towards mathematics. The results were in favor of the experimental 

group students. 

In light of the study's results, the researcher recommends conducting 

more studies on the effectiveness of the use of the cooperative learning 

strategy and its impact on the students’ achievement on the different 

educational levels and the different subjects in the field of mathematics. 

She also recommended conducting studies on the effectiveness of the 

cooperative learning strategy on other aspects such as transfer of learning 

effect, discovery, problem solving and retention. 

She also recommended holding training courses for mathematics teachers 

to illustrate the way cooperative learning strategy works, as well as 

integrating new teaching means into the teachers’ guides, including the 

cooperative learning strategy. 

 




