
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 دذٓإ ذطني عبد اهلل آٍ وازأ. 

  ســـــــــــــــــــــــِ عطيــــــــــــة بإدازة تعًيـــــــَعًُ

 عوديةوشازة ايتعًيِ باملًُهة ايعسبية ايط

 أ.د/ ظافس بٔ فساد ٖصاع ايػٗسي

 أضتاذ ايسياضيات ايرتبوية بهًية ايرتبية 

 باملًُهة ايعسبية ايطعودية جاَعة املًو خايد
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احلس  أثر استخداو إسرتاتيجية الصف املكلوب على تينية مهارات
لدى طالبات الصف السادس  العددي واستيعاب املفاهيه الرياضية
 االبتدائي

 دذٓإ ذطني عبد اهلل آٍ وازأ. 

  ســـــــــــــــــــــــِ عطيــــــــــــة بإدازة تعًيـــــــَعًُ

 عوديةوشازة ايتعًيِ باملًُهة ايعسبية ايط

 أ.د/ ظافس بٔ فساد ٖصاع ايػٗسي

 أضتاذ ايسياضيات ايرتبوية بهًية ايرتبية 

 باملًُهة ايعسبية ايطعودية جاَعة املًو خايد

  :املستخلص 
أثش اطتخذام إطرتااتَيَْ الفرتا الوبرتٌل  برتٓ ت مَرتْ تورتحلسا  ا رتع         هذف البحث إىل تعشف

فرتا الظرتحلدغ اتدترتذاُٖل ًلتحوَرتك رلرت       العذدِ ًاطرتتَعحلل الارتحلهَا الشٍحلةرتَْ لرتذٔ احللبرتحل  ال     
ْم ترترتل احللبرترتحل    06اطرترتتخذم الرترت وه ػرترتبى التيرترتشٍتي ً  انتَرترتحلس  َ رترتْ  ؼرترتٌاَْٖ تورترتذاسهحل          ( احللبرترت

الفرترتا الظرترتحلدغ اتدترترتذاُٖ اذسطرترتْ الرترتشًة اتدتذاَٖرترترتْ دقةرترتذ س َرترتذّ ا  ورترتْ  ظرترت    ظرترترتم  إىل          
ْم دسطرترتل دحلطرترتتخذام إطرترتااتَي06َْجممرترتٌ ت جت يشٍبَرترتْ تورترتذاسهحل   الفرترتا الوبرترتٌل  فرترت   ( احللبرترت

ْم دسطرترتل دحلل شٍورترتْ العترترتحلدّ 06"الكظرترتٌس ات تَحلدٍرترتْ ًالكظرترتٌس العؼرترتشٍْ"  ًةرترتحلد ْ تورترتذاسهحل    ( احللبرترت
يل ً  ت بَرترتك 9301/9336لبافرترت  ساظرترتى  ًابورترت  التيشدرترتْ نرترتلد الافرترت  الذساطرترتُ ا ًد لبعرترتحلم      

ارتحلهَا الشٍحلةرتَْ   أداتُ البحث التمثبرتت  :جت انتبرتحلس تورتحلسا  ا رتع العرتذدِ ًانتبرتحلس اطرتتَعحلل ال       
ٍوحل  ًأطرتاش  ال ترتحلٖه  رتل ًقرتٌد  رتشًة را  دتلرتْ إةفرتحلَْٖ   رتذ               بٓ جممرتٌ   البحرتث  ببمرتحل ًدعرتذ

( درترت  تتٌطرترت حل  دسقرترتحل  احللبرترتحل  المرترتٌ ت  التيشٍبَرترتْ ًالبرترتحلد ْ : الت بَرترتك       6060تظرترتتٌٔ  
البعرترترتذِ تنتبرترترتحلسِ تورترترتحلسا  ا رترترتع العرترترتذدِ ًاطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ لفرترترتحل  المٌ رترترتْ          

تيشٍبَْ  ًكحلن ةيا ا ثش كرتب  تطرتتخذام إطرتااتَيَْ الفرتا الوبرتٌل  برتٓ ت مَرتْ تورتحلسا          ال
         ُ ً: ةرتٌٕ    ا ع العرتذدِ ًاطرتتَعحلل الارتحلهَا الشٍحلةرتَْ لرتذٔ احللبرتحل  الفرتا الظرتحلدغ اتدترتذاٖ

 هزي ال تحلٖه   توذٍا دعض التٌصَحل  ًالواةحل ل 
  ا رترتع العرترتذدِ  اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا   إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل  تورترتحلسا   الكبمرترتحل  الاتحلةَرترتْجت 

 الشٍحلةَْ  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖل

The Effect of Using Flipped Classroom Strategy in Developing Number 
Sense Skills and Comprehending Mathematical Concepts of the Sixth 

Grade Female Students. 

Hanan Hossain Abdullah Al Ward. 

Prof Dr. Zafer F. Alshehri 

Abstract: 
The aim of the research was to identify the effect of using flipped classroom 

strategy in developing number sense skills and comprehending mathematical 
concepts of the sixth grade female students. A random sample of (60) female 
students from the sixth grade at School of Rogue was selected in Ahad Rafidah 
in the Asir Region, divided into two groups: (30) students studied ''ordinary 
fractions and decimal fractions'' using flipped classroom strategy, and (30) 
students studied the same unit using usual method. The tow per–and post- 
research instruments (number sense skills and comprehension of 
mathematical concepts) ware applied during the first semester of 1439/1440 
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AH. The results were statistically significant at (0.05) between the average 
scores of the students of the experimental and control groups in the post-
application to test number sense skills, comprehending mathematical concepts 
for the benefit of the experimental group, in addition to what was reached with 
a significant, The effect of using flipped classroom strategy in developing 
number sense skills and comprehending mathematical concepts of the sixth 
grade female students. in the light of these results, some recommendations and 
proposals were made. 
Keywords: Number Sense Skills, Comprehending Mathematical Concepts, 
Flipped Classroom Strategy, Sixth Grade. 

 مكدمة: 
تعذ الشٍحلةَحل  تل أها العبٌم الشتب ْ درتحللت ٌسا  العبمَرتْ ًالتو َرتْ العحلصرتشّ      
َوحل : أِ   إر إن ا ظرترتحلدحل  الذ َورترترتْ الرترترت  تعتمرترترتذ  برترترتٓ ا  رترترتذاد تؼرترترتك    فرترترتشوا أطحلطرترترت
دساطرترترترتْ  بمَرترترترتْ أً إقشاَٖرترترترتْي ةَرترترترتث ٍرترترترتتا تٌيَاورترترترتحل :  مبَرترترترتحل  التحبَرترترترت  ًالوحلسسرترترترتْ    

دحللتحللُ  إن هزا ٍت بب تل ارتلل العبرتا أن ٍكرتٌن    ًالتف َا ًالاتَب ًالتاظ   ً
لرتذٍوا  رتذسّ  برترتٓ اطرتتخذام هرترتزي ا  رتذاد د شٍورتْ  مبَرترتْ د َورتْ  لرترتزل  ٍورت   برترتٓ        
 حلتك العمبَرتْ التعبَمَرتْ ًالظرتنيًل    ورتحل تظرتنيًلَْ د رتحلٕ ًت رتٌٍش هرتزي الورتذسّ لكرتُ           

حل ٍظت َ  ال حللب تل نلد دساطتى إتوحلن توحلسا  التعحلت  ت  ا  رتذاد ًاطرتتخذاتو  
ً رترتك أطرترتع ً ٌا رترتذ صرترتحَحْ : إقرترتشإ العمبَرترتحل  الشٍحلةرترتَْ الت ٌ رترتْ الرترت   كرترتل أن  

 تظوا : ة  أِ تؼكبْ سٍحلةَْ تٌاقوىل

ًٍرتنيدِ الاورتا العرتحلم لا رتذاد ًالعمبَرترتحل   بَورتحل  ًاطرتتخذاتوحل د شٍورتْ تشسرتْ ترترتل         
َوحل : ت مَرترترتْ إةظرترترتحلغ ال حللرترترتب دوَمرترترتْ      أقرترترت  إصرترترتذاس ا ةكرترترتحلم الشٍحلةرترترتَْ  دًسوا أطحلطرترترت

ةَحلترترترتى الٌا عَرترترتْ  إر ٍرترترتذسب أن ا ظرترترتحلدحل  التعبورترترتْ دورترترتزي ا  رترترتذاد هرترترتُ         ا  رترترتذاد :
(  4693ال شٍوْ الفحَحْ لعحلجلرتْ الؼرتكل  د شٍورتْ ت  وَرتْ ًت )مرتْ  الرتض ت        

ًس)رترتشوا لرترتزل   رترتإن كرترتث  ترترتل دًد العرترتحلم تظرترتعٓ إىل ت مَرترتْ اجلحلسرترتب ا ظرترتُ لرترتذٔ      
 National) ال رترترتلل : الشٍحلةرترترتَحل ي  حلجلمعَرترترتْ الٌا َرترترتْ لعبمرترترتُ الشٍحلةرترترتَحل     

Council of Teachers of Mathematics [NCTM])   ْذ سكض   بٓ أهمَرتْ ت مَرت 
تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ كٌسورترتحل تظرترتحل ذ :  ورترتا ا  رترتذاد  ًارترتشة  ثَبرترتوحل ًالعل رترتحل   
 َمحل دَ وحل  كمحل تظرتوا ت مَرتْ هرتزي الورتحلسا  إىل  ورتا العمبَرتحل  الشٍحلةرتَْ ًكَاَرتْ         

كرتل أن قوَوورتحل ترتل نرتلد ت مَرتْ هرتزي       سد وحل دبعبوحل البعض  ًترتل ا ترتٌس الرت      
الورترترترتحلسا   ورترترترتا ال )رترترترتحلم العرترترترتذدِ  ًا ظرترترترتحلدحل  دؼرترترترتك  صرترترترتحَ   ًالتورترترترتذٍش العورترترترتٌد      

 (ل4690لبحظحلدحل  الشٍحلةَْ  الغحلتذِ  

ًترترتقتُ أهمَرترتْ ت مَرترتْ تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ لرترتذٔ ال رترتلل ترترتل كٌسورترتحل الورترتذسا   
َرترتحل  الشٍحلةرترترتَْ   الرترت   تبكورترتحل ال حللرترترتب :  ورترتا الارترترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ ًسد ورترترتحل دحللعمب    

 ق  تٌيَاوحل ًت بَووحل : ةرتٌٕ تاكرت  سٍحلةرتُ ت  ورتُ أً إصرتذاس أةكرتحلم سٍحلةرتَْ        
 (ل4693تت حلطب ت  تحل تت بب  مبَى ت بَك هزي الاحلهَا   بذ الوحلدس  

ً ثرترترت  الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ أةرترترتذ أهرترترتا الشكرترترتحلٖض ا طحلطرترترتَْ : تعبرترترتا الشٍحلةرترترتَحل   
 حللب تحل هُ إت ت بَك هلزي الاحلهَا ًرل   ن الوحلسا  الشٍحلةَْ ال  ٍكتظبوحل ال
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ًتٌيَاورترترترتحل : صرترترترتٌسّ  ٌا رترترترتذ ًنٌاسصتَرترترترتحل  تظرترترترتتخذم لعحلجلرترترترتْ الظرترترترتحلٖ  الشٍحلةرترترترتَْ      
 (ل4690ًالؼكل   ا حلصتُ  

ٍورتحل :        ًجيع  اتطتَعحلل هلزي الارتحلهَا الشٍحلةرتَْ إتكحلسَرتْ اطرتتخذاتوحل  عحللمرتحل ً ٌ
وحل  رترت  الظرترتحلٖ  أث رترتحلٕ  مبَرترتْ الرترتتعبا ترترتل نرترتلد سد ورترتحل اارترتحلهَا أنرترتشٔ ًاطرترتتخذات   

الشٍحلةَْ الت ٌ ْي  رتحلل لل الرتزٍل ٍعتمرتذًن  برتٓ ا ارت  دًن  ورتا هلرتحل   حللبورتحل ترتحل          
ٍكٌسٌن    تتقكذٍل تل صتحلن ًتكحلن اطتخذاتوا هلحل  ًدحللتحللُ ٍكرتٌن الرتتعبا دًن   
الظرترترتتٌٔ الرترترتزِ تظرترترتعٓ إىل قوَورترترتى العمبَرترترتْ التعبَمَرترترتْ  ًلرترترتزل   رترترتإن اطرترترتتَعحلل        

دإتحلةرترترتْ الاشصرترترتْ لب رترترتلل لبرترترتتاك  : دساطرترترتْ ًةرترترت     الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ ت ٍرترترتتا إت 
ا تثبرترتْ التعبورترتْ دورترتحل   ن الارترتحلهَا اجلذٍرترتذّ ت ٍرترتتا إتوحلسورترتحل إت ترترتل نرترتلد الت بَرترتك   

 (ل4694الظتمش هلحل  طبَتحلن  

ً ثرترترت  التو َرترترتْ التعبَمَرترترتْ ا ذٍثرترترتْ الرترترت  تظرترترتتخذم كرترترت  ترترترتل ا حلطرترترتب ا لرترترتُ    
كثرتش الٌطرتحلٖ  الاحل برتْ لترتٌ       ًاإلساس  ًتحل ٍبحك دومحل ترتل ًطرتحلٖم تتعرتذدّ ترتل أ    

( ةَرتث أػرتحلس   4690دَْٗ ثشٍْ : تعبرتَا الشٍحلةرتَحل   ًهرتزا ترتحل أكذترتى دساطرتْ الوشسرتُ         
ةرترتذد  تعرترتحلٍ  الشٍحلةرترتَحل   (NCTM)إىل أن اجلمعَرترتْ الٌا َرترتْ لعبمرترتُ الشٍحلةرترتَحل   

ًةرترترتم توحل تبرترترتذأ التو َرترترتْ ًالرترترتزِ ٍنيكرترترتذ  برترترتٓ ةرترترتشًسّ اطرترترتتخذام درترترتشاته ةحلطرترترتٌدَْ    
حل ذّ ال لل  بٓ اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةرتَْ ًإ رتذادها   ت حلطبْ : الشٍحلةَحل  لظ

 تطتخذاتوحل : تٌا ا تعبَمَْ قذٍذّ تٌاكب العفش التوين ًتت ببحلتىل

ترترتل نرترتلد ات تمرترتحلد  ً رترتذ درترتشص  أهمَرترتْ اطرترتتخذام التو َرترتْ : ترترتذسٍع الشٍحلةرترتَحل  
 برترتٓ اطرترتااتَيَحل  ًأطرترتحللَب تعبَمَرترتْ  حلٖمرترتْ  برترتٓ تٌيَاورترتحل : العمبَرترتْ التعبَمَرترتْ   

 وحل إطااتَيَْ الفا الوبٌل ًرل  جلع   مبَْ تعبا الشٍحلةَحل  أكثرتش ٍظرتش   ًت
ًطرترترتوٌلْ  ًقعرترترت  ال حللرترترتب أكثرترترتش  رترترتذسّ  برترترتٓ اطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ ًسد ورترترتحل  
درترتحللٌا   ا وَورترتُ  رترت  كرترتث  ترترتل الؼرترتكل  الشٍحلةرترتَْ الرترت   رترتذ تٌاقورترتى : أث رترتحلٕ       

  مبَْ تعبمىل

ع التعبرترتَا الرترتذته الرترتزِ ٍظرترتتخذم   ً ثرترت  إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل أةرترتذ أسرترتٌا   
التو َرترتْ ا ذٍثرترتْ درترتزكحلٕ لتورترتذٍا تعبرترتَا ٍت حلطرترتب ترترت  ةحلقرترتحل  ًتت ببرترتحل  ارترتلل         
الورترترتشن ا رترترتحلدِ ًالعؼرترترتشٍل  ةَرترترتث ٍرترترتتا ً رترترتك هرترترتزي اإلطرترترتااتَيَْ قٌٍرترترت  ا فرترترتْ        
الذساطرترتَْ إىل دسًغ ت ضلَرترتْ تظرترتيبْ ٍرترتتا قمَبرترتوحل  برترتٓ اتساسرترت   َرترتث ٍظرترتت َ    

ً برترترت   رترترتشس الرترترتذسغ  َرترترتى  إل ظرترترتحل  الرترترتحلد   ال رترترتلل الٌصرترترتٌد إلَورترترتحل نرترترتحلس  الافرترترت  
لت بَك تذسٍبحل  ًأسؼ ْ تت ٌ ْ دان  الاف  تظحلها : س   كث  تل خمشقحل  
التعبا لذٔ ال لل ًت مرتُ لرتذٍوا  رتذسا  ًتورتحلسا  تت حلطرتب ترت  الترتٌٔ التعبَمرتُ         

 (ل4690ًتت ببحلتى التعبَمَْ  الؼشتحلن  

 :مشكلة البحح 
ل الشةبرترترتْ اتدتذاَٖرترترتْ : المبكرترترتْ العشدَرترترتْ ٍؼرترترت  الٌا رترترت  إىل أن كرترترتث وا ترترترتل ارترترتل 

الظرترترتعٌدٍْ جيرترترتذًن صرترترتعٌدحل  : اطرترترتتَعحلل دعرترترتض الظرترترتحلٖ  العذدٍرترترتْ ًالتعحلترترترت  تعورترترتحل   
الشةبرتْ اتدتذاَٖرتْ أن  رتذدوا    : لشٍحلةرتَحل   اًةبوحل  ةَث تة  البحلةثحلن : ترتذسٍع  
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كرترترتب وا ترترترتل ال حللبرترترتحل  لرترترتَع لرترترتذٍول  رترترتذسّ  برترترتٓ الرترترتشدم درترترت  الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ         
دؼرترتك  قَرترتذ : تٌا رترتا تعبَمَرترتْ قذٍرترتذّ  إةرترتحل ْ إىل  رترتذم  رترتذستول  برترتٓ       ًت بَوورترتحل

َورتحل  ًسارتحل         َوحل ًره  إدساب العمبَحل  الشٍحلةَْ التعبورتْ دتمثَرت  ًتوشٍرتب ا  رتذاد ةظرتحلد
ٍعٌد رل  إىل أن دعض تعبمحل  الشٍحلةَحل  ٍعتمذن  برتٓ اشٍورتْ الرتتبو  : ػرتش      

ُ تورترترترتحلسا  ال حللبرترترترتحل  الرترترترتذسًغ ًةرترترترت  الترترترترتذسٍبحل  ًا سؼرترترترت ْ البحلػرترترترتشّ الرترترترت  ت ت مرترترترت 
ً ذساتول : الشٍحلةَحل   إةحل ْ إىل  رتذم اهتمرتحلم دعرتض ترت ول لبرتذسًغ الرت  تتعبرتك        
اوحلسا  ة  الظحلٖ  الشٍحلةَْ ًالتذسٍبحل  ال  تت بب تل ال حللبْ أن تاكش ًتاظرتش  
ًتؼش  ًتلةرت   ًهرتزا درتذًسي أةرتذ ا طرتبحلل ا طحلطرتَْ الرت  أد  إىل ةرتعا تظرتتٌٔ          

 ا  الشٍحلةَْ لذٔ ال حللبحل لكث  تل الوحلسا  ًالوذس

( أن ا طرترتحللَب 4690ي الغحلترترتذِ  4690ً رترتذ أكرترتذ  دساطرترتتحل كرترت  ترترتل  ا حللرترتذِ      
ال  ٍظتخذتوحل تعبمرتٌ الشٍحلةرتَحل  كحلسرت  طرتببوحل : ةرتعا تورتحلسا  ا رتع العرتذدِ         
لرترتذٔ ارترتلل الشةبرترتْ اتدتذاَٖرترتْ  إةرترتحل ْ إىل ترترتحل أثبتترترتى دساطرترتحل  كرترت  ترترتل  ا رترتحلصتُ     

( أن ةرترترترترترتعا تظرترترترترترتتٌٔ اطرترترترترترتتَعحلل الارترترترترترتحلهَا 4693  ي  ثمرترترترترترتحلن4696ي الظرترترترترترتبٌلُ  4690
الشٍحلةرترتَْ لرترتذٔ ارترتلل الشةبرترتْ اتدتذاَٖرترتْ كرترتحلن طرترتببى الرترتشَٖع ٍعرترتٌد إىل أطرترتحللَب          

 ًاشاٖك تذسٍع تبوَ َْ ٍظتخذتوحل تعبمُ هزي الشةبْ ت  الدوال

( احللبرتْ ترتل   90ًٍعضص رل  الذساطْ اإلطرتت ل َْ الرت  أقشاهرتحل البحلةثرتحلن  برتٓ       
انتبرترترتحلسٍل أةرترترتذهمحل : تورترترتحلسا  ا رترترتع   اترترترتذاُٖ  إر أ رترترتذاحللبرترترتحل  الفرترترتا الظرترترتحلدغ اد

( أطرتٗبْ  96العذدِ  ًا نش : اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ  ًك  انتبحلس تكٌن تل  
ترترتل سرترتٌع انتَرترتحلس ترترتل تتعرترتذد :  فرترت  "الكظرترتٌس ات تَحلدٍرترتْ ًالكظرترتٌس العؼرترتشٍْ" ترترتل          
 كتحلل الشٍحلةَحل  لبفرتا الظرتحلدغ اتدترتذاُٖ الافرت  الذساطرتُ ا ًد دورتذف تعرتشف       
تظرترترتتٌٔ تورترترتحلسا  ا رترترتع العرترترتذدِ ًاطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ لرترترتذٔ ال حللبرترترتحل        

 ( ٌٍةححل رل ل4  9ًاجلذًتن  

 (: َطتوى َٗازات احلظ ايعددي يدى عيٓة ايدزاضة اإلضتطالعية1جدوٍ )
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 َطتوى األداء

 ممتاش جيد جًدا جيد َكبوٍ ضعيف

 : ايعدد : عدداي : ايعدد : ايعدد : ايعدد

15 10 6 40 4 26.7 3 20 1 6.7 1 6.7 

( ًقرترتٌد ةرترتعا : تظرترتتٌٔ تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ لرترتذٔ     9ٍتبرترت  ترترتل اجلرترتذًد   
( تل ال حللبحل  كحلن تظرتتٌاهل  ٪36احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ  إر أن سظبْ  

( ترترترترتل ال حللبرترترترتحل  كرترترترتحلن  ٪6ل0ةرترترترتعَا : تورترترترتحلسا  ا رترترترتع العرترترترتذدِ  دَ مرترترترتحل  ورترترترتم    
 ص ًقَذ قذوالتظتٌاهل ممتحل

 (: ْتائخ اضتيعاب املفاٖيِ ايسياضية يدى عيٓة ايدزاضة اإلضتطالعية2جدوٍ )
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 داءاأل َطتوى

 ممتاش جيد جًدا جيد َكبوٍ ضعيف

 : ايعدد : ايعدد : ايعدد : ايعدد : ايعدد

15 10 7 46.7 5 33.3 3 20 0 0 0 0 



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2جثنان وأربعون  المئة واالعدد  

495 
 

عا : تظرترتتٌٔ اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ   ( ًقرترتٌد ةرترت 4ٍتبرترت  ترترتل اجلرترتذًد    
( ترترتل ال حللبرترتحل  كرترتحلن ٪6ل30لرترتذٔ احللبرترتحل  الفرترتا الظرترتحلدغ اتدترترتذاُٖ  إر أن سظرترتبْ   

تظتٌاهل ةعَا : اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةرتَْ  دَ مرتحل م قفرت  أِ احللبرتْ  برتٓ      
 تظتٌٔ ممتحلصل

ممحل طبك   قذٍذ تؼرتكبْ البحرتث ا رتحللُ : ًقرتٌد ةرتعا : تظرتتٌٔ تورتحلسا         
ع العرترترترتذدِ ًاطرترترترتتَعحلل الارترترترتحلهَا الشٍحلةرترترترتَْ لرترترترتذٔ احللبرترترترتحل  الفرترترترتا الظرترترترتحلدغ    ا رترترترت

اتدترترتذاُٖ  ًلعرترت  إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل تظرترتوا : ةرترت  هرترتزي الؼرترتكبْ  ًترترتل ه رترتحل  
 رترتإن البحرترتث ا رترتحللُ ٍظرترتعٓ إىل تعرترتشف أثرترتش إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل : ترترتذسٍع       

الشٍحلةرتَْ لرترتذٔ   الشٍحلةرتَحل   برترتٓ ت مَرتْ تورترتحلسا  ا رتع العرترتذدِ ًاطرتتَعحلل الارترتحلهَا    
 احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖل

 :أسئلة البحح 
 طعٓ البحث لإلقحلدْ  ل الظنيال  ا ت جت

        ِ  تحل أثش اطتخذام إطااتَيَْ الفرتا الوبرتٌل  برتٓ ت مَرتْ تورتحلسا  ا رتع العرتذد
 لذٔ احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ؟

 الشٍحلةرترتَْ  ترترتحل أثرترتش اطرترتتخذام إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل  برترتٓ اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا
 لذٔ احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ؟

 :أهداف البحح 
أثرترتش اطرترتتخذام إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل  برترتٓ   برترتٓ تعرترتشف الهرترتذف البحرترتث إىل 

     ُ أثرترتش   ًكرترتزا ت مَرتْ تورترتحلسا  ا رتع العرترتذدِ لرتذٔ احللبرترتحل  الفرتا الظرترتحلدغ اتدترتذاٖ
اطرترترتتخذام إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل  برترترتٓ اطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ لرترترتذٔ        

 احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖل

 :أهنية البحح 
ٍبارت  أس)رتحلس خم  رتُ ت رتحلهه الشٍحلةرتَحل  لبمشةبرتْ        أسرتى  تلأهمَْ البحث  تقتُ

اتدتذاَٖرترترتْ إىل تفرترترتمَا ت رترترتحلهه الشٍحلةرترترتَحل  ً رترترتك إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل :       
ٍورترتذم   ًترترتذسٍع الشٍحلةرترتَحل  لرترتحل هلرترتحل ترترتل أثرترتش : س رترت  العذٍرترتذ ترترتل خمشقرترتحل  الرترتتعبا         

ٍحلةرترترتَحل  دلَرترترت  تعبمرترترتْ ً رترترتك إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل إر  كرترترتل أن      لعبمرترترتحل  الش
تظاػرترترتذن درترترتى : ترترترتذسٍع الافرترترت  اإلقشاٖرترترتُ ًترترترتذسٍع  فرترترتٌد أ نرترترتشٔ ترترترتل ت رترترتحلهه       

 ْ ٍورترتذم انتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ الرترتزِ     كمرترتحل الشٍحلةرترتَحل  دحللشةبرترتْ اتدتذاَٖرترت
 كرترترتل أن تظرترترتتخذت ى العبمرترترتحل  : تعرترترتشف تظرترترتتٌٔ تورترترتحلسا  ا رترترتع العرترترتذدِ لرترترتذٔ         

ورترترترتذم انتبرترترترتحلس اطرترترترتتَعحلل الارترترترتحلهَا الشٍحلةرترترترتَْ الرترترترتزِ  كرترترترتل أن      ًكرترترترتزا ٍبرترترترتحلتولاحلل
 تظتخذت ى العبمحل  : تعشف تظتٌٔ اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ لذٔ احللبحلتولل

 :حدود البحح 
 ا تفش البحث  بٓ ا ذًد ا تَْجت

   ثرترترتش إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل : ترترترتذسٍع  فرترترت       تعرترترتشف أ ةرترترتذًد تٌةرترترتٌ َْجت
ًالكظرترتٌس العؼرترتشٍْ" ترترتل كترترتحلل الشٍحلةرترتَحل  لبفرترتا الظرترتحلدغ   "الكظرترتٌس ات تَحلدٍرترتْ
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     ِ ًاطرتتَعحلل    اتدتذاُٖ الاف  الذساطُ ا ًد  برتٓ ت مَرتْ تورتحلسا  ا رتع العرتذد
 الاحلهَا الشٍحلةَْ   ذ أدعحلدي التحللَْ لذٔ احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖل

  ةذًد دؼشٍْجت  ٖ َرتْ   َ ْ تل احللبحل  الفا الظحلدغ اتدترتذاُٖ : الرتذاسغ اتدتذا
 ا كٌتَْ لبب حل  : تذٍ ْ أةذ س َذّ التحلدعْ ل  وْ  ظ  التعبَمَْل

  9301  ت بَرترترترتك البحرترترترتث : الافرترترترت  الذساطرترترترتُ ا ًد لبعرترترترتحلم  ةرترترترتذًد صتحلسَرترترترتْجت-
 هرتل9336

 :مصطلحات البحح 
     إطااتَيَْ الفرتا الوبرتٌلFlipped Classroom Strategyَورتحل    (جت ًُتعرتشف إقشاٖ

ْ الشٍحلةرترتَحل  ترترتل نرترتلد تفرترتمَا الرترتذسًغ  أسورترتحل إقرترتشإا  ترترتذسٍع تورترتٌم دورترتحل تعبمرترت  
دافرترترترت  "الكظرترترترتٌس ات تَحلدٍرترترترتْ ًالكظرترترترتٌس العؼرترترترتشٍْ" لبفرترترترتا الظرترترترتحلدغ اتدترترترترتذاُٖ     
دحلطتخذام  َذٌٍهحل  تتبمل ػش  لبذسغ دحللفٌس ًالفٌ  ًال فٌص  ًإسطحللى 
إىل ال حللبرترتحل   رترتك ػرترتبكْ اتساسرترت  للارترتلع  بَرترتى  برترت  الرترتذسغ  دَ مرترتحل  فرترت     

التعبوْ دحللشٍحلةَحل  لتضٍذ تل توحلسا  ا ع ا فْ    ا سؼ ْ ًالتذسٍبحل  
 العذدِ ًاطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ لذٔ احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖل

   ِتورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدNumber Sense Skills َورترتحل أسورترتحلجت  رترتذسّ  (جت ًُتعرترتشف إقشاٖ
احللبْ الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ   ذ تذسٍع  ف  "الكظٌس ات تَحلدٍرتْ ًالكظرتٌس   

دحلطرترتتخذام إطرترترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل ًالرترترت  تتمثرترت  : إدساب الكرترترتا     العؼرترتشٍْ"  
ال برترترتك ًال ظرترترتت لبعرترترتذد  إدساب ا ثرترترتش ال ظرترترتت لبعمبَرترترتحل   برترترتٓ ا  رترترتذاد  إدساب        
العلترترترتْ العذدٍرترترتْ المَرترترتضّ ًاطرترترتتخذاتوحل  إدساب اطرترترتااتَيَحل  ا ظرترترتحلل الرترترتزهين    

نتبرتحلس العرتذ   ًالتوذٍش التوشٍت  ًتوحلغ دحللذسقْ ال  قف   بَوحل ال حللبرتْ دحلت 
 لزل ل

      َْاطرتتَعحلل الارتحلهَا الشٍحلةرتComprehending Mathematical Concepts جت)
َورتحل أسرتىجت تعمَرتك الاورتا لرترتذٔ احللبرتحل  الفرتا الظرتحلدغ اتدترتذاُٖ ترترتل           ٍُعرتشف إقشاٖ ً
نلد تذسٍع  ف  "الكظٌس ات تَحلدٍْ ًالكظرتٌس العؼرتشٍْ" دإطرتااتَيَْ الفرتا     

سٍبحل  الرت  تعرتذهحل العبمرتْ الرت  تظرتحل ذ      الوبٌل  ًرل  تل نلد ا سؼ ْ ًالترتذ 
ال حللبرتْ  برتٓ تٌةرتَ  الاورتٌم ًتاظرت ي ًتوحلسسترتى اارتحلهَا أنرتشٔ ًا رتحلر الورترتشاس          
ةٌد هزا الاوٌم ممحل ٍظحلها :  رتذسّ ال حللبرتْ  برتٓ تٌيَارتى : تٌا رتا تعبَمَرتْ       

 قذٍذّ  ًٍوحلغ دحللذسقْ ال  قف   بَوحل ال حللبْ دحلتنتبحلس العذ لزل ل

 للبحح اإلطار اليظري 
 احملور األول: إسرتاتيجية الصف املكلوب 
 :مفهوو إسرتاتيجية الصف املكلوب 

( إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل دقسورترتحل سرترتٌع ترترتل الرترتتعبا الرترتزِ 4690 رتشف الؼرترتشتحلن   
ٍرترتتا  َرترتى "قٌٍرترت  ا فرترتْ أً الحلةرترتشّ التوبَذٍرترتْ  ترترتل نرترتلد التك ٌلٌقَرترتحل الترترتٌ شّ    

اإلساسرترت   َرترتث ٍظرترتت َ  ال حللرترتب   ًال حلطرترتبْ إىل دسًغ تظرترتيبْ ٍرترتتا ًةرترتعوحل  برترتٓ    
الٌصٌد إلَوحل نحلس  ا فْ الفاَْ  إل ظرتحل  الرتحلد لبوَرتحلم د ؼرتحلاحل  أنرتشٔ دانرت        

 (ل906ا فْ"  صل 
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( أن إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل تعتمرترتذ  4690ًركرترتش كرترت  ترترتل ا  رترتحلن ًأ رترتذ    
 بٓ اطتخذام التو َحل  ا ذٍثْ د شٍوْ تظم  لبمعبرتا دإ رتذاد الرتذسغ  رتل اشٍرتك      

َرترترتذٌٍ أً تبارترترتحل  صرترترتٌتَْ أً   هرترترتحل ترترترتل الٌطرترترتحلٖم التعرترترتذدّ لَ برترترت   بَورترترتحل   تورترترتحلا   
ال رترتلل : ت رترتحلصهلا أً : تكرترتحلن سنرترتش دحلطرترتتعمحلد أقورترتضّ الكمبَرترتٌتش ا حلصرترتْ دورترتا أً      
هٌاتاوا الزكَْ أً أقوضتوا البٌةَرتْ  برت  ةبرتٌس الرتذسغ  : ةرت  قفرت  ً رت         

 الحلةشا  أً ا ف  لبم حل ؼحل  ًالؼحلسٍ  ًالتذسٍبحل ل

( أسورتحل إةرتذٔ إطرتااتَيَحل  الترتذسٍع العحلصرتشّ "الرت  ٍورتٌم        4692طرتعحلدّ    ً ش وحل
العبرتا دإ رتذادهحل دذ رتْ تحلترتْ  رتل اشٍرتك إ  رتحلٕ دسغ ورتٌرقُ ةرتٌد أةرتذ الٌةرتٌ حل             
الذساطَْ  ًتظرتيَبى دحللفرتٌ  ًالفرتٌسّ ًتٌصٍرت  الؼرتشٍم  برتٓ ال ببرتْ  كرتُ ٍوٌترتٌا          

ترترتحل تعبمرترتٌي ًالوَرترتحلم    اؼرترتحلهذتى درترتحلل ضد  ثرترتا ٍعرترتٌدًا إىل ا يرترتشّ الذساطرترتَْ لت بَرترتك    
 (ل 010دحل سؼ ْ ًالٌاقبحل  را  الفبْ"  صل 

ممحل طبك تعشف إطااتَيَْ الفا الوبٌل أسوحل إةذٔ اتطااتَيَحل  ا ذٍثرتْ  
ال  تشدم د  التو َْ ًالتعبا  ًتوبب دًس ك  ترتل ال رتضد ًالافرت  الذساطرتُ دورتزي      

  الرترترتذسغ ترترترتل نرترترتلد العمبَرترترتْ إرا ٍفرترترتب  لكرترترت  ت ومرترترتحل دًس ا نرترترتش   َرترترتتا درترترتحلل ضد ػرترترتش
تورترتحلا  الاَرترتذٌٍ الرترت  ٌٍ شهرترتحل العبرترتا : أةرترتذ تٌا رترت  اإلساسرترت  الرترت   كرترتل لب رترتلل     
الٌصرترتٌد إلَورترتحل دظرترتوٌلْ  دَ مرترتحل ٍرترتتا دحللافرترت  ةرترت  ا سؼرترت ْ ًالترترتذسٍبحل  الرترت  كرترتحلن      
ٍكبا دوحل ال حللب لَحبوحل درتحلل ضد : الفرتا التوبَرتذِ  ًدحللترتحللُ ٍكرتٌن ال حللرتب هرتٌ        

مرترتى  ثرترتا ٌٍيرترتا ترترتحل تعبمرترتى : أث رترتحلٕ ا فرترتْ ترترتل نرترتلد   الظرترتنيًد ا ًد  رترتل  مبَرترتْ تعب
 تاحل بى : ة  ا سؼ ْ ًالتذسٍبحل  ال  ٍ شةوحل العبال

 أهنية استخداو إسرتاتيجية الصف املكلوب: 

إن تحل توٌم دى إطااتَيَْ الفا الوبٌل تل أدإ نحلص تتمَض ٍكمل :  ذستوحل 
ل جمرتشد تغ َرتْ ترت وه أً     بٓ اطتذ حلٕ ًإةذاث تغَ  توا ًتتمَرتض : ا ًلٌٍرتحل  ترت   

ترترتذسٍع ترترتحلدّ تعبَمَرترتْ إىل ةرترتمحلن إقرترتحلدّ هرترتزا الرترت وه ًإتوحلسرترتى  ةَرترتث أن إطرترتااتَيَْ     
الفا الوبٌل را  الٌقوْ التغ ّ تنيطع دًسوا تغحلٍشوا لبمعبم  الرتزٍل ٍتخبرتٌن :   
ةرترتٌٕ هرترتزي اإلطرترتااتَيَْ  رترتل الوَرترتحلدّ ال م َرترتْ درترتحللٌ ٌف أترترتحلم ال رترتلل : توذترترتْ      

ك أدإ أكثرترتش تعحلًسَرترتْ  ًإطرترتوحلتوحل أكثرترتش تؼرترتحلسكمحل ًتٌاصرترتبمحل :  الافرترت   ًرلرترت  لتحوَرترت
 مبَرترترترتْ الترترترترتذسٍع  كمرترترترتحل أن ه رترترترتحلب تغرترترترت وا تتلصتورترترترتحل : دًس ال رترترترتلل  ترترترترت  تغرترترترت  دًس  
العبم   إر ا تحلد كث  ت وا  بٓ أدإ دًس التبوُ الظبت :  مبَْ التعبَا  ةَث 

تبرترت  تضٍرترتذوا ترترتل    تورترتذم هلرترتا نذترترتْ الرترتتعبا  رلرترت  أن إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل      
تظنيًلَْ التعبا  بٓ أكتحلف ال لل  ً  حوا : الٌ   ساظى  ٌّ دا عرتْ كرتكٔ   
لبتيشٍرترترتب ًاتطتكؼرترترتحلف ًالتوفرترترتُ  إةرترترتحل ْ إىل أن ا سؼرترترت ْ الظرترترتتخذتْ : هرترترتزي        
اإلطااتَيَْ  كل أن تشػذ ال لل ً كل أن تكٌن ًطَبْ لبتٌاص  دَ وا  ًكرت   

ٌةٌ حل  ٍتا تذسٍظوحل ًخمففْ لبتعبا تل رل   كل أن ٍؼك  دٍ حلتَْ تنيثشّ ل
 (ل4692نلد أدإا   بمَْ  ا بَاْ ًت حلًع  

ٍتبرترترت  ممرترترتحل طرترترتبك أن إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل  كرترترتل أن تظرترترتوا : قوَرترترتك      
أهرترتذاف الرترتتعبا : الشٍحلةرترتَحل  ً  هرترتحل ترترتل الرترتٌاد  إر أن كرترتث  ترترتل خمشقرترتحل  الرترتتعبا  
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 ذسترتى  برتٓ الاورتا ًالترتزكش       كل ت مَتوحل تل نلهلحل  رل  أن ال حللرتب ٍظرتتخذم  
ًاتطت تحل  ًالتحبَ  ًالتاظ   ًالشدم الٌةٌ حل   ًتوََا ا بٌد ًة  الؼكل  
تل نلد تٌيَا تحل تعبمى : ال رتضد  دحل سؼرت ْ الرت  ت ارتز دانرت  ا فرتْ  ًكٌسرتى        
أطرترتبٌل قذٍرترتذ درترتحللتعبا ٍعتمرترتذ  برترتٓ اطرترتتخذام التو َرترتْ ًالرترت  أصرترتبح  ترترتل أًلٌٍرترتحل    

ن رل  جيع   مبَْ التعبا أكثرتش إثرتحلسّ دحلل ظرتبْ لب حللرتب إر أسرتى      ةَحلّ أِ إسظحلن   إ
ٍظرترترتتخذم تورترترتحلسا  الرترترتتاك  الت ٌ رترترتْ : أث رترترتحلٕ تعبمرترترتى  ًهرترترتزا  ورترترتك ترترترتحل تظرترترتعٓ إلَرترترتى  

 العمبَْ التعبَمَْل

 دور املعله يف إسرتاتيجية الصف املكلوب 
( أسرترتى إلحرترتحل  إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل ه رترتحلب أترترتٌس جيرترتب  4692أػرترتحلس  رترتذان  

أن ٍرترتضًد ال رترتلل دقسؼرترت ْ  حل برترتْ ًتت ٌ رترتْ دانرترت  الافرترت   ت ورترتحلجت  لعبرترتا اتبحل ورترتحل برترتٓ ا
   ْ أن ٍرتتا إقرتشإ أسؼرت ْ الرتتعبا الاشدٍرتْ  رتل         ًالذساطُ   َث تكرتٌن  شدٍرتْ ًعحل َرت

  اىل قحلسرترتب اشٍرترتك ال حللرترتب د اظرترتى  ًةظرترتب الٌ رترت  الرترتزِ ٍظرترتت َ  هرترتٌ احرترتحلصي  َرترتى     
ال رترتلل أكثرترتش تاحل بمرترتحل إدساب أن ارترتٌد ًقرترتٌدّ الاَرترتذٌٍ التعبَمرترتُ تومرترتْ قرترتذوا جلعرترت   

جيرتب أن ترتضًد تورتحلا  الاَرتذٌٍ     ي كمرتحل  ً حلطوحل لعشس هزي الوحلا  ًالتاحل رت  تعورتحل  
ٍ بغرتُ أن    ًالتعبَمَْ ال لل دحللشاق  ًالفحلدس اللصتْ تطتكمحلد  مبَْ تعبرتَموا 

ٍظوا تفمَا الاف  الوبٌل دؼرتك   رتحلم : اتطرتتاحلدّ إىل ا رتذ ا  فرتٓ ترتل ً رت         
 إثشإ  مبَْ التعبا لب لللالحلةشّ الشمسُ : 

ممرترترتحل طرترترتبك ٍتبرترترت  الرترترتذًس الرترترتزِ ٍنيدٍرترترتى العبرترترتا : إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل        
 مظنيًلَتى ه حل أكك  إر أن تفمَا الاَذٌٍهحل  جيب أن ٍكٌن ً ك أطرتع ًتعرتحلٍ    
د َورترتْ لكرترتُ ٍكرترتٌن لرترتى  حل بَرترتْ أكرترتك لرترتذٔ ال رترتلل  إر أسرترتى جيرترتب أن ٍظرترتتخذم لغرترترتْ            

دعرترتض ا ػرترتَحلٕ الرترت  قترترتحل  إىل تعمرترتك  ًٍت برترتى إىل    دظرترتَ ْ ٍاومورترتحل ال حللرترتب  ًٍكرترتشس 
دعض ا ػَحلٕ ال   كل أن ٍاومورتحل ال حللرتب د شٍورتْ صرتحَحْ  ً رتحلًد أن  ورتك       
عَرترت  ا هرترتذاف الرترت  ٍتبرترتم وحل الرترتذسغ  ًأن ٍفرترتما الاَرترتذٌٍهحل  د شٍورترتْ يرترتزل        
ال لل ًت تؼعشها دحللبرت   ًهرتزا ترتحل ٍت برتب قورتذوا أكرتك ت رتى  إةرتحل ْ إىل استوحلٖرتى          

ْ تظرترتحل ذ ال حللرترتب  برترتٓ  ورترتا الرترتذسغ  ًلَظرترت  الرترت  تضٍرترتذ تعوَرترتذ الرترتذسغ لذٍرترتى   أسؼرترت 
ًأٍبوحل أن ٍفرتما أسؼرت ْ إةرتحل َْ تت ٌ رتْ ٍرتتا ت اَرتزهحل : الافرت  الذساطرتُ  ًكرت           
هرترتزا  مرترت  العبرترتا  رترتبٕ أكرترتك : التحبرترت  لبرترتذسغ  ًلكرترتل درترت اع الٌ رترت  ٍظرترتحل ذي      

ً رترت  ا فرترتْ : دحللتغبرترتب  برترتٓ الارترتشًة الاشٍرترتذّ درترت  ال رترتلل  ً ك رترتى ترترتل اطرترتتغلد  
الاكَرترتض  برترتٓ الٌةرترتٌ حل  الرترت  قترترتحل  إىل اهتمرترتحلم أكرترتك  ًجيعبرترتى  رترتحلدس  برترتٓ س رترت      
العذٍذ تل الخشقحل  التعبَمَْ لذٔ ال لل ممحل ٍظو   بَى تقدٍْ ًاقبى ًسطرتحللتى  

  بٓ أ  ًقىل

 إسرتاتيجية الصف املكلوب وتينية مهارات احلس العددي 

ذ اإلطرترتااتَيَحل  الرترت  تعتمرترتذ  برترتٓ    س)رترتشوا  ن إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل أةرترت    
ال حللرترتب :  مبَرترتْ الرترتتعبا  إسورترتحل كاَبرترتْ درترتقن ت مرترتُ ا رترتع العرترتذدِ لرترتذٔ ال حللرترتب       

 سوحل تظحل ذ :  ورتا الٌةرتٌ حل  الشٍحلةرتَحل  الرت  ترتشتبم دحل  رتذاد ً مبَحلتورتحلل       إةَث 
ةَث تضًد إطااتَيَْ الفا الوبٌل ال حللرتب افرتحلدس ًسًادرتم تتعرتذدّ دحلطرتتخذام      
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ْ ا ظَْ  ًال حل ؼْ ًاش  ا طٗبْ ال  دذًسهحل تضٍذ تل تعذد  وا الٌطحلٖ  التو َ
ال حللب   ببمحل  ل أسوحل تظرتتخذم الفرتٌس الشَٖرتْ الرت  ترتث  س برتْ ال حللرتب : الرتتعبا          
ةَرترترتث أن ت رترترتٌع التو َرترترتحل  التعبَمَرترترتْ ٍرترترتنيدِ إىل تكرترترتٌٍل ًد رترترتحلٕ العش رترترتْ دؼرترترتك  طرترترتبَا     

 (ل4690 الوفحلدِ  

 ت مَرترتْ ا رترتع العرترتذدِ : الشٍحلةرترتَحل   إر  ًدحللترترتحللُ  إسورترتحل تظرترتوا دؼرترتك  كرترتب  : 
أسوحل قٌد  مبَْ التعبا تل الؼك  التوبَذِ الزِ ٍعتمذ  بٓ التبو  إىل الؼك  
التاحل بُ الرتزِ جيعرت  ال حللرتب أكثرتش سؼرتحلامحل : الرتتعبا  إر ٍظرتت َ  ةرت  الؼرتكل           
الشٍحلةرترتَْ د اظرترتى ترترتل نرترتلد  ومرترتى لع رترتٓ ا  رترتذاد ًكَاَرترتْ التعحلترترت  تعورترتحل  كمورترتحل         

ًةيموحل ًتوذاسوا  ًتفرتب  لذٍرتى الورتذسّ  برتٓ إدساب  رتذّ  ثرتَل  هلرتحل  ًإدساب         ًسظبوْ
ًتعش رترتْ العل رترترتحل  ًالعمبَرترتحل  الرترترت  ٍرترتتا إقشإهرترترتحل  بَورترتحل  ممرترترتحل ٍظرترتو   بَرترترتى  َرترترتحلغ      

 ا ػَحلٕ التعبوْ دحل  ذاد ًالشتب ْ دٌا   ا َحلّل

 إسرتاتيجية الصف املكلوب وتينية استيعاب املفاهيه الرياضية 

تَيَْ الفا الوبٌل أةذ هزي اإلطااتَيَحل  ا ذٍثْ ال  تعتمرتذ   ث  إطاا
 برترتٓ اطرترتتخذام ا حلطرترتب ًالٌطرترتحلٖم التعرترتذدّ : التعبرترتَا  إر أسورترتحل : قٌهشهرترتحل  كرترتشّ      
دظَ ْ ةَث ٍتاحل   ال حللب ت  الحلدّ التموَذٍْ : ال ضد  ب  الرتزهحلل إىل الفرتا   

تا إ ذادي تل  ب  تعبرتا  الذساطُ ًٍقنز رل   حلدّ ػك  الاَذٌٍ التعبَمُ الزِ ٍ
الفرترترترتا الذساطرترترترتُ  ًٍظرترترترتتبذد رلرترترترت  الترترترترتذسٍع البحلػرترترترتش  الرترترترتزِ ٍؼرترترترتحلس إلَرترترترتى  حللبورترترترتحل      
دحللحلةرترتشّ  : الفرترتا الذساطرترتُ ًدحللترترتحللُ ٍرترتتا إ رترتحلدّ تٌقَرترتى ً رترت  الفرترتا الذساطرترتُ        
لبموحلم تثرت  الؼرتشً حل  ًاتطتاظرتحلس ًال حل ؼرتْ أً العمرت  دبظرتحلاْ  برتٓ تورتحلم الفرتا          

حل ترت  ال حللرتب إىل ال رتضد : يرت  ال مرتٌر  التوبَرتذِ       الذساطُ  ال  كحلن ٍرتتا إسطرتحلهل  
(  ًلرترترتزل   رترترتإن إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل تظرترترترتحل ذ      4696لبترترترتذسٍع  د  مرترترتحلن    

 ال حللب : اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ إر اسوحلجت
          :  تظحل ذ ال رتلل الرتزٍل ٍعرتحلسٌن : اتطرتتَعحللجت  ع رتذتحل ٍكتؼرتا العبرتا  يرتٌا

 ل لل الزٍل  تحلقٌن إىل د ا إةحل:لالاوا ًاتطتَعحلل   إسى ٍظتوذف ا
       ترترترترتنيدِ دًسوا تومورترترترتحل : اطرترترترتتوذاف الارترترترتحلهَا ا حلاٗرترترترتْ اجلٌهشٍرترترترتْ لرترترترتذٔ ال رترترترتلل

 حل طٗبْ ال   حللبوحل تحل تتا اإلقحلدْ   وحل دؼك  نحلا٘ تظحل ذ : قذٍذ  يٌا  
 التعبا ال  ٍ بغُ تٌةَحوحلل

       ْالرتتعبا   رتإرا   ٍظت َ  العبا تعشف ال رتلل الرتزٍل ٍ توبرتٌن لبمشاةرت  التحللَرت :
ًقرترترتذ ترترترتل نرترترتلد الاَرترترتذٌٍهحل  التعبَمَرترترتْ الوبٌدرترترتْ أن عَرترترت  ال رترترتلل تعبمرترترتٌا          

 ًاطتٌ بٌا   قسى ت ةحلقْ لتبَ  الٌ   ًالتذسٍع تشّ أنشٔل

  الجاىي: مهارات احلس العددياحملور 
 :مفهوو احلس العددي 

قسرترترتىجت "قرترترتضٕ ترترترتل ا رترترتع الشٍحلةرترترتُ ٍشكرترترتض  برترترتٓ       د( 4662كمرترترتحلد ًالب رترترتحل    ى ش رترترت
العذدٍرترترتْ دورترترتذف ت مَرترترتْ الاورترترتٌم العرترترتحلم لبعرترترتذد  ً َمترترترتى ًالعمبَرترترتحل   بَرترترتى      ال )ٌترترترتْ

ًالشًسْ : ت مَْ اطااتَيَحل  ا ظحلل الزهين ًالتوذٍش التوشٍت ًاستوحلٕ العل ْ 
 (ل966العذدٍْ المَضّ ًاطتخذاتوحل"  صل 
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( أسرتىجت " ورتا  رتحلم لا رتذاد ًالعمبَرتحل   بَورتحل دحلإلةرتحل ْ إىل        4696ً ش ى العٌٍبْ  
سّ  برترترتٓ اطرترترتتخذام ًت بَرترتك هرترترتزا الاورترترتا د رترترتشة تشسرترتْ إلصرترترتذاس أةكرترترتحلم سٍحلةرترترتَْ   الورترتذ 

ًت رترتٌٍش اطرترتااتَيَحل  تاَرترتذّ : ةرترت  الؼرترتكل   كمرترتحل ٍتبرترتمل اطرترتتخذام ا  رترتذاد       
 (ل043ًال شة الكمَْ كٌطحلٖ  ًتاظ  العبٌتحل "  صل 

( أسرترترتىجت "ػرترترتعٌس ةذطرترترتُ ةرترترتٌد ا  رترترتذاد ٍرترترتتا ت مَترترترتى ترترترتل  4690ً ش ترترترتى ا حللرترترتذِ  
ارتْ ًالت ٌ رتْ لا رتذاد  ًرلرت  ترتل نرتلد  ورتا تع رتٓ ا  رتذاد  ًالورتذسّ           العحلسُ الختب

 برترترتٓ إدساب  رترترتذّ  ثرترترتَل  هلرترترتحل  ًإدساب ًتعش رترترتْ العل رترترتحل  لورترترتحلدٍش ًةيرترترتا ا  رترترتذاد   
 (ل090ًتعش ْ تقث  العمبَحل   بٓ ا  ذاد"  صل 

ممحل طبك  كل تعشٍا ا ع العذدِ دقسى الوذسّ  برتٓ  ورتا ا  رتذاد ًالعمبَرتحل      
دورترتحل  ًدحللترترتحللُ تٌيَرترتا هرترتزا الاورترتا : ةرترت  الؼرترتكل  الشٍحلةرترتَْ الرترت  تتعبرترتك  التعبورترتْ 

دحل  رترترتذاد  ًالتمثبرترترتْ دحللعمبَرترترتحل  ا ظرترترترتحلدَْ  ًتورترترتذٍش ال رترترتٌاته  ًا ظرترترتحلل الرترترترتزهين        
ًتعحلجلْ الكمَحل  العذدٍْ دؼك  خمترتضد ًطرتشٍ   ًإدساب ًتعش رتْ العل رتحل  لورتحلدٍش      

 ًةيا ا  ذاد  ً  هحلل

 :مهارات احلس العددي 
 جت(Tsao, 2005)ٌٍقذ لبحع العذدِ العذٍذ تل الوحلسا  ركشهحل تظحلً 

    الاوا اجلَذ لعحلسُ ا  ذاد ًالشتٌصجت هزا الع فش توا قذوا لبحع العرتذدِ   رتل
ٍظرترتت َ  الارترتشد أن ٍاورترتا ا  رترتذاد درترتذًن سدرترتم الع رترتٓ دورترتحل  ةَرترتث أن  ورترتا ال حللرترتب     

 لٌا  للع ٓ العذد هٌ ػشط أطحلطُ تستوحلد هزا الاوا   ذاد : ا
     ْقبَ  ًتشكَب ا  ذادجت ٍتبمل التعب   ل العذد : صرتٌس تتكحل ٗرتْ ك تَيرت

لعش ْ كَا أن ا ػكحلد التكحل ْٗ لا ذاد تظو   مبَْ تكرتٌٍل ا  رتذاد ٍتبرتمل    
أٍبورترتحل الورترتذسّ للطرترتتخذام الرترتشن لبمتمرترتحلثل  الختبارترتْ لعرترتشس ا  رترتذاد  ًانتَرترتحلس     

 حلدَْلالتمحلثل  اللٖمْ لت اَز العمبَحل  ا ظ
         ِإدساب ا يرترترتا ال ظرترترتت ًال برترترتك لا رترترتذادجت هرترترتٌ الشكرترترتب الورترترتا لبحرترترتع العرترترتذد

ًٍ وظرترترتا إىل ا يرترترتا ال ظرترترتت لا رترترتذاد  ًا يرترترتا ال برترترتك لا رترترتذاد  إدساب العرترترتذد 
ككمَرترتْ را  ةيرترترتا تعرترترت   ررترترتذد( ًتعش رترترتْ كَاَرترترتْ توحلسسرترترتْ العرترترتذد دغرترترت ي ترترترتل  

 ا  ذاد هٌ ػُٕ توا قذوا لبحع العذدِل
 مَضّجت هُ دٌصبْ تٌقَرتى : أث رتحلٕ ا رت   ًالعلترتحل  العذدٍرتْ      اطتخذام العلتْ ال

المَرترترتضّ  رترترتذسحل اشاقرترترت   وبَرترترتْ ةرترترتشًسٍْ لبرترترتتاك  : ا  رترترتذاد  ةَرترترتث أن العلترترترتْ   
المَضّ ٍ بغُ أن تظتخذم لبحكا  بٓ ةيا اإلقحلدْ  أً العذد الرتزِ ترتذًس ةٌلرتى    

 ًهُ دزل  تظو  العحلجلْ العوبَْل
  ًالعمبَرترترتحل  : الٌا رترترتا ا ظرترترتحلدَْجت أن تشًسرترترتْ   الشًسرترترتْ : ت بَرترترتك تاورترترتٌم ا  رترترتذاد

ت بَك الاحلهَا العذدٍْ ًالعمبَحل   بٓ ا  ذاد : الٌا ا ا ظحلدَْ قتحل  إىل 
 ت مَْ  وا الاحلهَا أكثش تل اتهتمحلم دوٌا ذ التزكشل
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 احملور الجالح: استيعاب املفاهيه الرياضية 
 مفهوو استيعاب املفاهيه الرياضية: 

قسرترتىجت "العمبَرترتحل  الرترت  ٍورترتٌم دورترتحل الرترتتعبا لتمََرترتض الاورترتٌم     د( 4696الظرترتبٌلُ   ى ش رترت
ًنفحلٖفى  ل   ي تل الاحلهَا الؼحلدوْ إةحل ْ تطتخذام تع رتٓ الاورتٌم ًدتتترتى    
ًنفحلٖفرترتى : التعحلترترت  ترترت  الت بَورترتحل  ا كحلد َرترتْ ًا َحلتَرترتْ را  الفرترتبْ"  صل      

 (ل049

الرترتتعبا التمثَبرترتُ ةَرترتث  ( أسرترتىجت "تعبرترتا اطرترتا الاورترتٌم  ًهرترتٌ سرترتٌع   4690ً ش رترتى درترتذًِ  
ٍرترتتعبا ال حللرترتب أن الشترترتض ال  رترتٌة أً الكترترتٌل  كبمرترتْ أً سترترتض(  ثرترت  الاورترتٌم الرترتزِ          

 (ل06اكتظبى تظبومحل  ًه حل تكتظب كبمْ الاوٌم الع ٓ الذتلُ هلحل"  صل 

ً بَرترتى  كرترتل تعشٍرترتا اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ أسرترتى تعمَرترتك الاورترتا لبماورترتٌم       
 ظرتحلدَْ الرت  ترتتا  بَرتى  ًكرتزل  قٌٍبرتى ترتل        الشٍحلةُ  ًنفحلٖفرتى ًالعمبَرتحل  ا  

صرترتٌسّ إىل أنرترتشٔ إترترتحل كتحلدَرترتْ  أً ستضٍرترتْ  أً دَحلسَرترتْ  لبوَرترتحلم درترتقدإا  نحلصرترتْ  ٌاسرترتب    
 اتطتَعحلل هلزا الاوٌم  الؼش   ًالتاظ   ًالت بَك  ًا حلر ت )ٌس(ل

 أهداف تينية استيعاب املفاهيه الرياضية 
 أهرترتذاف  حلترترتْ ًأهرترتذاف نحلصرترتْ   ت حفرترتش أهرترتذاف اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ :   

 ( ًهُجت4690أػحلس إلَوحل د شغ  

 :أوًلا األهداف العامة: تيحصر فينا يلي 
 اجلحلسب العش: ًٍتبمل الوٌاس  ًالتعحلتَا ًال )شٍحل ل 
 اجلحلسب اتساعحللُ ًٍتبمل الٌَد ًاتيحلهحل  ًالوَا حنٌ الشٍحلةَحل ل 
 التعبوْ دحللشٍحلةَحل لاجلحلسب ال اظحشكُ ًٍتبمل الوحلسا  دقسٌا وحل الختبا ْ 

 :ثاىًيا: األهداف اخلاصة: تيحصر فينا يلي 
         ْإػبحلع  بٌد ال حللب لبتعرتشف  برتٓ أطرتحللَب ا ظرتحلل الشتب رتْ دحل َرتحلّ الٌا عَرت

 كحللبَ  ًالؼشإ  الشد  ًا ظحلسّ  ال ظبْ الٌٍْٗ  ً  هحلل
            تٌقَى ال حللرتب إىل ال رتشة ًا طرتحللَب الشٍحلةرتَْ  رت  الؼرتكل   رتل ارتشة عرت

عبٌتحل  ًاطتخذام دعض ا سؼرت ْ ترت  اللة)رتْ اهلحلد رتْ ًاطرتتخلص ال ترتحلٖه       ال
 ا طحلطَْل

      ٔت مَرترترتْ طرترترتبٌب اتطتكؼرترترتحلف لرترترتذٔ ال حللرترترتب  ًرلرترترت  دإثرترترتحلسّ دعرترترتض ا طرترترتٗبْ لرترترتذ
ال حللرترتب ًاطرترتتخذام هرترتزي ا طرترتٗبْ : ًصرترتا ًتٌةرترتَ  ًقبَرترت  الؼرترتكل  دورترتذف         

 الٌصٌد إىل ة ل
   ّ تبظرترترت ْ ترترترتل نرترترتلد نكاترترترتى    تعرترترتشف الورترترتٌاس  ا طحلطرترترتَْ : الشٍحلةرترترتَحل  دفرترترتٌس

 دحلطتخذام ا سؼ ْ الختباْل

ٍتبرترترت  ممرترترتحل طرترترتبك أن أهرترترتذاف ت مَرترترتْ اطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ تعتمرترترتذ  برترترتٓ  
 ذسا  ال حللب ًتوحلساتى ًنكاتى الظحلدوْ  ًدحللترتحللُ  ورتُ قرتحلكُ سؼرتحلاى ًتاحل برتى      

 رت   : أث حلٕ  مبَْ التعبا إر أسوحل تٌقرتى ال حللرتب إىل ال رتشة ًا طرتحللَب الشٍحلةرتَْ      
الؼكل   ًت مُ لذٍى طبٌب اتطتكؼحلف  ًتؼرتب   برتٌلى لتعرتشف أطرتحللَب ا ظرتحلل      
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الشتب رترتْ دحل َرترتحلّ الٌا عَرترتْ  ًدحللترترتحللُ  ورترتُ تظرترتحل ذي : تعرترتشف الورترتٌاس  ا طحلطرترتَْ :  
 الشٍحلةَحل  دفٌسّ تبظ ْ  ممحل جيع  لذٍى تٌَد أ ب  لتعبا الشٍحلةَحل ل 

 إجراءات البحح: 
 :ميهج البحح 

 ٓ ػرترتبى التيرترتشٍت الرترتزِ ٍقنرترتز دتفرترتمَا جممرترتٌ ت جت     الرترت وه ا تمرترتذ البحرترتث  برترت
أثرترترتش الرترترتتغ  الظرترترتتو   إطرترترتااتَيَْ إةرترتذاهمحل يشٍبَرترترتْ  ًا نرترترتشٔ ةرترترتحلد ْي لتعرترتشف   

الفا الوبرتٌل(  برتٓ الرتتغ ٍل الترتحلدع   ت مَرتْ تورتحلسا  ا رتع العرتذدِ ًاطرتتَعحلل          
   الاحلهَا الشٍحلةَْ( : الشٍحلةَحل  لذٔ احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ

 :دلتنع البحح 
تكٌن جمتم  البحث تل عَرت  احللبرتحل  الفرتا الظرتحلدغ اتدترتذاُٖ : الرتذاسغ        

 يل9301/9336اتدتذاَْٖ ا كٌتَْ لبب حل  لذٍ ْ أةذ س َذّ لبعحلم 

 :عيية البحح 
ا تفش البحرتث  برتٓ  َ رتْ  ؼرتٌاَْٖ ترتل احللبرتحل  الفرتا الظرتحلدغ اتدترتذاُٖ دبرت            

غ اتدتذاُٖ : تذسطْ ادتذاَْٖ الشًة ( احللبْ تل احللبحل  الفا الظحلد06 ذدهل  
( 06اذٍ ْ أةرتذ س َرتذّ  ً ظرتم  إىل جممرتٌ ت جت إةرتذاهمحل يشٍبَرتْ دبرت   رتذدهل          

 ل( احللب06ْاحللبْ  ًا نشٔ ةحلد ْ دب   ذدهل  

 :مواد البحح 
  إ ذاد دلَ  تعبمْ ًكشاطْ ا سؼ ْ :  فرت  "الكظرتٌس ات تَحلدٍرتْ ًالكظرتٌس      

لبفرتا الظرتحلدغ اتدترتذاُٖ الافرت  الذساطرتُ ا ًد       العؼشٍْ" تل كتحلل الشٍحلةَحل 
ً ك إطااتَيَْ الفا الوبٌل  الزِ اطتعحلس  دى العبمْ لترتذسٍع  فرت  " الكظرتٌس    
ات تَحلدٍرترترتْ ًالكظرترترتٌس العؼرترترتشٍْ" لبميمٌ رترترتْ التيشٍبَرترترتْ  : ةَ مرترترتحل ا تمرترترتذ   برترترتٓ     

 الكتحلل الفحلدس تل  ب  الٌصاسّ لتذسٍع المٌ ْ البحلد ْل

 :أدوات البحح 
 البحث  بٓ ا دات  التحللَت جت ا تمذ

   "ٍْانتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ :  فرترت  "الكظرترتٌس ات تَحلدٍرترتْ ًالكظرترتٌس العؼرترتش
 تل كتحلل الشٍحلةَحل  لبفا الظحلدغ اتدتذاُٖ الاف  الذساطُ ا ًدل

   انتبرترترترتحلس اطرترترترتتَعحلل الارترترترتحلهَا الشٍحلةرترترترتَْ :  فرترترترت  "الكظرترترترتٌس ات تَحلدٍرترترترتْ ًالكظرترترترتٌس
بفا الظحلدغ اتدتذاُٖ تل كتحلل الشٍحلةرتَحل   العؼشٍْ" تل توشس الشٍحلةَحل  ل

 لبفا الظحلدغ اتدتذاُٖ الاف  الذساطُ ا ًدل

 :أساليب البحح اإلحصائية 
د حلٕ  بٓ ابَعْ البحث ًا هذاف ال  ٍظعٓ إىل قوَووحل    قبَ  البَحلسحل  

( ًاطرترترتتخشا  SPSSدحلطرترترتتخذام دشسرترترتحلته ا ضترترترتْ اإلةفرترترتحلَْٖ لبعبرترترتٌم اتقتمحل َرترترتْ    
 لاطحللَب اإلةفحلَْٖ ا تَْجت ال تحلٖه ً وحلم

 التكشاسا  ًال ظبْ الٌٍْٗل 
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   فرترترترت  "الكظرترترترتٌس ات تَحلدٍرترترترتْ ًالكظرترترترتٌس تعحلدلرترترترتْ هٌلظرترترترت   ظرترترترتحلل ثبرترترترتحل  قبَرترترترت 
العؼرترتشٍْ" ترترتل كترترتحلل الشٍحلةرترتَحل  لبفرترتا الظرترتحلدغ اتدترترتذاُٖ الافرترت  الذساطرترتُ      

 لا ًد
         تعحلدلرترتْ الظرترتوٌلْ ًالفرترتعٌدْ ًالتمََرترتض لبرترتبم كرترت  ترترتل انتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع

 ِ ًانتبحلس اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْلالعذد
  سٍتؼحلسدطرترتٌن  -تعحلدلرترتْ كرترتٌدسKR-20     ظرترتحلل ثبرترتحل  انتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع  )

 العذدِل
  تعحلدلْ ألاحل كشًسبحلخ  ظحلل ثبحل  انتبحلس اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْل 
      التٌط حل  ا ظحلدَْ  ًاتحنشا حل  العَحلسٍْ  ًانتبرتحلس   (  ظرتحلل دتلرتْ الارتشًة

  دسقرترترتحل  المرترترتٌ ت  التيشٍبَرترترتْ ًالبرترترتحلد ْ : انتبرترترتحلس تورترترتحلسا    درترترت  تتٌطرترترت حل
 ا ع العذدِ ًانتبحلس اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ الوببُ  ًالبعذِل

    تشدرترترت  إٍترترترتحل2)        ظرترترتحلل ةيرترترتا ترترترتقث  الرترترتتغ  الظرترترتتو   إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا  )
الوبرترتٌل(  برترتٓ الرترتتغ ٍل الترترتحلدع   تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ ًاطرترتتَعحلل الارترتحلهَا       

 حلةَْ(ل الشٍ

 ىتائج البحح ومياقشتها 
 :أوًلا: عرض ىتائج البحح 
 :اليتائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال األول والتحكل مً صحة الفرض األول للبحح 

تحل أثش اطتخذام إطااتَيَْ الفا الوبٌل  بٓ ت مَرتْ  س  طنياد البحث  بٓ "
       ُ  رترتشس  "  ًسرترت ؟تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ لرترتذٔ احللبرترتحل  الفرترتا الظرترتحلدغ اتدترترتذاٖ

( درترت  6060تٌقرترتذ  رترتشًة را  دتلرترتْ إةفرترتحلَْٖ   رترتذ تظرترتتٌٔ    البحرترتث ا ًد  برترتٓ أسرترتى " 
تتٌط حل  دسقحل  احللبرتحل  المرتٌ ت  التيشٍبَرتْ ًالبرتحلد ْ : الت بَرتك البعرتذِ       
تنتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ ًهرترتُ  إدساب الكرترتا ال برترتك ًال ظرترتت لبعرترتذد  إدساب        

العلترتْ العذدٍرتْ المَرتضّ ًاطرتتخذاتوحل      ا ثش ال ظت لبعمبَحل   برتٓ ا  رتذاد  إدساب   
إدساب اطرترترترتااتَيَحل  ا ظرترترترتحلل الرترترترتزهين ًالتورترترترتذٍش التورترترترتشٍت( لفرترترترتحل  المٌ رترترترتْ      

 "  ً ذ   إتبحلع ا  ٌا  التحللَْجتالتيشٍبَْ

  ةظحلل التٌط حل  ا ظحلدَْ ًاتحنشا رتحل   لبتحوك تل الاشس ا ًد لببحث 
 لل ( ٌٍة  ستحلٖه ر0العَحلسٍْ ًانتبحلس   (  ًقذًد  

(: املتوضطات احلطابية واالحنسافات املعيازية يدزجات طايبات اجملُوعتني ايتحسيبية 3جدوٍ )

 وايضابطة يف ايتطبيل ايبعدي الختباز َٗازات احلظ ايعددي

 املٗازة

اجملُوعة ايتحسيبية 

 (30ايعدد )

اجملُوعة ايضابطة 

قيُة  (30ايعدد )

 )ت(

ايدالية 

املتوضط  اإلذصائية

 احلطابي

الحنساف ا

 املعيازي

املتوضط 

 احلطابي

االحنساف 

 املعيازي

 0503 5553 0577 6560 0557 7557 إدزاى ايهِ املطًل وايٓطيب يًعدد

 0502 6590 0581 6537 0550 7557 إدزاى األثس ايٓطيب يًعًُيات عًى األعداد

إدزاى ايعالَة ايعددية املُيصة 

 واضتدداَٗا
7550 0557 6523 1507 5571 05001 

إدزاى اضرتاتيحيات احلطاب ايرٖين 

 وايتكديس ايتكسييب
7560 0550 5570 0588 10532 05002 

 05001 13520 1597 24590 1501 30523 االختباز نهٌ
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( أن الارترتشًة درترت  تتٌطرترت حل  دسقرترتحل  احللبرترتحل  المرترتٌ ت      0ٍتبرترت  ترترتل قرترتذًد    
العرترتذدِ ككرترت  التيشٍبَرترتْ ًالبرترتحلد ْ : الت بَرترتك البعرترتذِ تنتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع  
َوحل   رترترتذ تظرترترتتٌٔ دتلرترترتْ        (  لفرترترتحل  6060ً: كرترترت  تورترترتحلسّ ترترترتل توحلساترترترتى دالرترترتْ إةفرترترتحلٖ

المٌ رترترتْ التيشٍبَرترترتْ را  التٌطرترترتم ا  برترترتٓل ً: ةرترترتٌٕ هرترترتزي ال تَيرترترتْ  كرترترتل  برترترتٌد  
الارترترتشس ا ًد ترترترتل  شةرترترتُ البحرترترتث الرترترتزِ سرترترت   برترترتٓ أسرترترتى "تٌقرترترتذ  رترترتشًة را  دتلرترترتْ     

لبرترترترترتحل  المرترترترترتٌ ت  ( درترترترترت  تتٌطرترترترترت حل  دسقرترترترترتحل  احل6060إةفرترترترترتحلَْٖ   رترترترترتذ تظرترترترترتتٌٔ  
التيشٍبَْ ًالبرتحلد ْ : الت بَرتك البعرتذِ تنتبرتحلس تورتحلسا  ا رتع العرتذدِ  إدساب        
الكرترتا ال برترتك ًال ظرترتت لبعرترتذد  إدساب ا ثرترتش ال ظرترتت لبعمبَرترتحل   برترتٓ ا  رترتذاد  إدساب         
العلترترترترتْ العذدٍرترترترتْ المَرترترترتضّ ًاطرترترترتتخذاتوحل  إدساب اطرترترترتااتَيَحل  ا ظرترترترتحلل الرترترترتزهين      

 مٌ ْ التيشٍبَْ"لًالتوذٍش التوشٍت( لفحل  ال

لتعرترتشف أثرترتش الرترتتغ  الظرترتتو  "إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل"  برترتٓ الرترتتغ  الترترتحلد          
ا ًد "تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ" ًاإلقحلدرترتْ  رترتل الظرترتنياد ا ًد لببحرترتث    اطرترتتخذام        

 ل( ٌٍة  ستحلٖه رل 3تشد  إٍتحل  ًقذًد  

ايسياضيات عًى تُٓية َٗازات اضتدداّ إضرتاتيحية ايصف املكًوب يف تدزيظ (: ذحِ أثس 4جدوٍ )

 احلظ ايعددي يدى طايبات ايصف ايطادع االبتدائي

قيُة  املٗازة
2
)

 
) 

 0535 إدزاى ايهِ املطًل وايٓطيب يًعدد

 0545 إدزاى األثس ايٓطيب يًعًُيات عًى األعداد

 0536 إدزاى ايعالَة ايعددية املُيصة واضتدداَٗا

 0565 ايتكديس ايتكسييبإدزاى اضرتاتيحيات احلطاب ايرٖين و

 0575 االختباز نهٌ

( للنتبرترتحلس ككرترت   دَ مرترتحل كحلسرترت   6060( هرترتُ   (2( أن  رترتَا 3ٍتبرترت  ترترتل قرترتذًد   
(  إدساب ا ثرتش ال ظرتت لبعمبَرتحل   برتٓ     6000لوحلسّ إدساب الكا ال بك ًال ظت لبعذد  

 (  إدساب6000(  إدساب العلترترترترترترترتْ العذدٍرترترترترترترتْ المَرترترترترترترتضّ ًاطرترترترترترترتتخذاتوحل   6030ا  رترترترترترترتذاد  
(  ًس)رترتشوا  سورترتحل عَعورترتحل   6000اطرترتااتَيَحل  ا ظرترتحلل الرترتزهين ًالتورترتذٍش التورترتشٍت     

(ل ًهرترتزا 4690( لرترتزل  ٍعرترتذ ةيرترتا ا ثرترتش كرترتب   أدرترتٌ د رترتْ ًالفرترتحل:   6093أكرترتك ترترتل  
ٍؼ  إىل أن ةيا تقث  الرتتغ  الظرتتو   إطرتااتَيَْ الفرتا الوبرتٌل(  برتٓ الرتتغ         

  التحلد   توحلسا  ا ع العذدِ( كب ل

 تائج املتعلكة باإلجابة عً السؤال الجاىي والتحكل مً صحة الفرض الجاىي للبحح:الي 
تحل أثش اطتخذام إطااتَيَْ الفا الوبٌل  بٓ ت مَرتْ  س  طنياد البحث  بٓ "

"  ًسرت   رتشس   ؟اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ لذٔ احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ
( درت   60ل6ةفرتحلَْٖ   رتذ تظرتتٌٔ     تٌقرتذ  رتشًة را  دتلرتْ إ   البحث الثرتحلسُ  برتٓ أسرتى "   

تتٌط حل  دسقحل  احللبرتحل  المرتٌ ت  التيشٍبَرتْ ًالبرتحلد ْ : الت بَرتك البعرتذِ       
تنتبرترتحلس اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ   رترتذ أدعرترتحلدي  التٌةرترتَ   التاظرترت   الت بَرترتك       

  ْ  "  ً رترترتذ   إتبرترترتحلع ا  رترترتٌا  التحللَرترترتْجت  ا رترترتحلر ال )رترترتٌس( لفرترترتحل  المٌ رترترتْ التيشٍبَرترترت
  ةظرتحلل التٌطرت حل  ا ظرتحلدَْ ًاتحنشا رتحل      س الثرتحلسُ لببحرتث   لبتحوك ترتل الارتش  

 ل( ٌٍة  ستحلٖه رل 0العَحلسٍْ ًانتبحلس   (  ًقذًد  
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(: املتوضطات احلطابية واالحنسافات املعيازية يدزجات طايبات اجملُوعتني ايتحسيبية 5جدوٍ )

 وايضابطة يف ايتطبيل ايبعدي الختباز اضتيعاب املفاٖيِ ايسياضية

 ايبعد

اجملُوعة ايتحسيبية 

 (30ايعدد )

اجملُوعة ايضابطة 

قيُة  (30ايعدد )

 )ت(

ايدالية   

املتوضط  اإلذصائية

 احلطابي

االحنساف 

 املعيازي

املتوضط 

 احلطابي

االحنساف 

 املعيازي

 0501 6595 1520 6503 0556 7560 ايتوضيح

 05001 6542 0599 6533 0549 7563 ايتفطري

 0501 3562 1504 6550 0571 7533 ايتطبيل

 0503 8524 1505 5593 0548 7567 اختاذ املٓظوز

 05001 13594 1592 24580 0594 30523 االختباز نهٌ

( أن الارترتشًة درترت  تتٌطرترت حل  دسقرترتحل  احللبرترتحل  المرترتٌ ت      0ٍتبرترت  ترترتل قرترتذًد    
التيشٍبَرترتْ ًالبرترتحلد ْ : الت بَرترتك البعرترتذِ تنتبرترتحلس اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ       

َوحل   رترتذ تظرترتتٌٔ دتلرترتْ       ككرترت  ً: (  لفرترتحل  6060كرترت  دعرترتذ ترترتل أدعرترتحلدي دالرترتْ إةفرترتحلٖ
المٌ رترترتْ التيشٍبَرترترتْ را  التٌطرترترتم ا  برترترتٓل ً: ةرترترتٌٕ هرترترتزي ال تَيرترترتْ  كرترترتل  برترترتٌد  
الارترتشس الثرترتحلسُ ترترتل  شةرترتُ البحرترتث الرترتزِ سرترت   برترتٓ أسرترتى "تٌقرترتذ  رترتشًة را  دتلرترتْ            

( درترترترترت  تتٌطرترترترترت حل  دسقرترترترترتحل  احللبرترترترترتحل  المرترترترترتٌ ت  60ل6إةفرترترترترتحلَْٖ   رترترترترتذ تظرترترترترتتٌٔ  
التيشٍبَرترتْ ًالبرترتحلد ْ : الت بَرترتك البعرترتذِ تنتبرترتحلس اطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ       
  ذ أدعحلدي التحللَْ  التٌةَ   التاظ   الت بَك  ا حلر ال )رتٌس( لفرتحل  المٌ رتْ    

 التيشٍبَْ"ل

لتعرترتشف أثرترتش الرترتتغ  الظرترتتو  "إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل"  برترتٓ الرترتتغ  الترترتحلد          
الشٍحلةرترترتَْ" ًاإلقحلدرترترتْ  رترترتل الظرترترتنياد الثرترترتحلسُ لببحرترترتث       الثرترترتحلسُ "اطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا  

 ل( ٌٍة  ستحلٖه رل 0اطتخذام تشد  إٍتحل  ًقذًد  

اضتدداّ إضرتاتيحية ايصف املكًوب يف تدزيظ ايسياضيات عًى تُٓية (: ذحِ أثس 6جدوٍ )

 اضتيعاب املفاٖيِ ايسياضية يدى طايبات ايصف ايطادع االبتدائي

قيُة  ايبعد
2
)

 
) 

 0546 ايتوضيح

 0542 ايتفطري

 0519 ايتطبيل

 0554 اختاذ املٓظوز

 0577 االختباز نهٌ

( للنتبرترتحلس ككرترت   دَ مرترتحل كحلسرترت   6066( هرترتُ   (2( أن  رترتَا 0ٍتبرترت  ترترتل قرترتذًد   
(  6003(  ًا رتحلر ال )رتٌس    6091(  ًالت بَرتك   6034(  ًالتاظرت    6030لبعذ التٌةرتَ    

عرترتذ ةيرترتا ا ثرترتش كرترتب   أدرترتٌ د رترتْ    ( لرترتزل  6093ًٍس)رترتشوا  سورترتحل عَعورترتحل أكرترتك ترترتل    
(ل ًهزا ٍؼ  إىل أن ةيا تقث  التغ  الظتو   إطااتَيَْ الفا 4690ًالفحل:  

  الوبٌل(  بٓ التغ  التحلد   اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ( كب ل

  البحح: ثاىًيا: مياقشة ىتائج 
برترتٓ ٍتبرترت  ترترتل ترترتحل تٌصرترت  إلَرترتى البحرترتث ترترتل سترترتحلٖه تارترتٌة المٌ رترتْ التيشٍبَرترتْ       

المٌ رترتْ البرترتحلد ْ : كرترت  ترترتل انتبرترتحلس تورترتحلسا  ا رترتع العرترتذدِ ًانتبرترتحلس اطرترتتَعحلل   
الاحلهَا الشٍحلةَْ : الت بَك البعذِ  ًأن إلطااتَيَْ الفا الوبٌل أثرتش كرتب    
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:   َْ توحلسا  ا ع العذدِ ًاطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ  ممحل ٍعرتين أن ترتذسٍع   
ٍْ" تل كتحلل الشٍحلةَحل  لبفا الظرتحلدغ   ف  "الكظٌس ات تَحلدٍْ ًالكظٌس العؼش

اتدتذاُٖ الاف  الذساطرتُ ا ًد دحلطرتتخذام إطرتااتَيَْ الفرتا الوبرتٌل  رتذ طرتحل ذ        
: ت مَرترترتْ كرترترت  ترترترتل تورترترتحلسا  ا رترترتع العرترترتذدِ ًاطرترترتتَعحلل الارترترتحلهَا الشٍحلةرترترتَْ لرترترتذٔ      
احللبحل  الفا الظحلدغ اتدتذاُٖ دحللمٌ ْ التيشٍبَْ دفٌسّ أكرتك ترتل أ رتشاسول    

ً        احللبحل  المٌ ْ عرتضً  ٍالبرتحلد ْ البرتٌاتُ دسطرتل سارتع الافرت  دحلل شٍورتْ العترتحلدّ  
 البحلةثحلن رل  لحل ٍبُجت

 فرت  "الكظرتٌس ات تَحلدٍرتْ ًالكظرتٌس     دحلل ظبْ لوحلسا  ا ع العذدِجت تبمل  أًلمحلجت
  العؼشٍْ" تل كتحلل الشٍحلةَحل  لبفا الظحلدغ اتدترتذاُٖ الافرت  الذساطرتُ ا ًد   

اورترترتا ال حللبرترترتْ اشٍورترترتْ التعحلترترترت  تعورترترتحل   كرترترتث  ترترترتل الورترترتَا العذدٍرترترتْ الرترترت  جيرترترتب أن ت  
ًتوذٍشهحل تث  تعش ْ تع ٓ ك  تل الوحلطا الؼاب ا صغش ً َرتضي ترتل درت   رتذّ     
 ٌاطا  توذٍش دعض الكظٌس  إةحل ْ إىل ًقٌد كث  الٌةٌ حل  ال  تت برتب إدساب  
أثرترتش العمبَرترتحل   برترتٓ ا  رترتذاد ً ثَبرترتوحل تثرترت  إجيرترتحلد الكظرترتٌس التكحل ٗرترتْ ًالعل رترتْ دَ ورترتحل    

ام الوحلم الؼاب ا كك : توحلسسْ الكظٌس  إةرتحل ْ إىل أن دعرتض العمبَرتحل     ًاطتخذ
 كرترترترتل ةظرترترترتحلدوحل دظرترترترتوٌلْ ترترترترتل نرترترترتلد ا ظرترترترتحلل الرترترترتزهين  لرترترترتزل   رترترترتإن اطرترترترتتخذام       
إطااتَيَْ الفا الوبٌل ال  تتمَض دٌقرتٌد  رتذد كرتب  ترتل ا سؼرت ْ الرت  ت ارتز        

دؼرتك  كرتحل:  برتٓ    نحلس  الاف  الذساطُ ً: أث حلٖى  طحل ذ ال حللبحل   بٓ الترتذسٍب  
المحلسطرترترتْ العمبَرترترتْ لتٌيَرترترتا تورترترتحلسا  ا رترترتع العرترترتذدِ : ةرترترت  العمبَرترترتحل  ًالظرترترتحلٖ         
الشٍحلةَْ  ًأٍبوحل  إن ا تمحلد ال حللبْ :  مبَْ التعبا جيعبوحل تتحم  تظرتنيًلَْ :  
التعبا  ًنفٌصوحل إرا كحلس  تظت َ  إ حلدّ الؼش  ل اظوحل دًن أن ٍظبب هلرتحل رلرت    

 َرترتذٌٍهحل  تؼرترتشًةْ دانرترت  ال فرترتْ التعبَمَرترتْ الرترت     إةرترتشا    مرترتحل ً شترترتى العبمرترتْ ترترتل   
تظت َ  ال حللبحل  الٌصٌد إلَورتحل : أِ تكرتحلن ًصترتحلن أطرتوا :  رتت  الرتحلد لب حللبرتْ        
تشًسْ إ حلدّ ػش  الذسغ ل اظوحل أكثش ترتل ترتشّ ممرتحل طرتحل ذهحل :  ورتا ترتحل ٍتبرتم ى         
ًقعبرترتوحل أكثرترتش  رترتذسّ  برترتٓ ةرترت  ا سؼرترت ْ دًن أن رترتحلٕ  ًت حورترتحل  شصرترتْ لٌةرترت  دعرترتض   

ت  ةرترتٌد الٌةرترتٌ حل   رترت  الاوٌترترتْ لتظرترتقد العبمرترتْ   ورترتحل : أث رترتحلٕ ا فرترتْ         التظرترتحل 
كٌن ا فْ م تعذ لؼش  الذسغ د  تطتوبحلد تظحل ت  ال حللبحل  ًتاحل لتول : 

 ت اَز ا سؼ ْ اإلةحل َْل

ً ذ اتاو  ستحلٖه البحث ت  تحل تٌصب  إلَى العذٍذ ترتل الذساطرتحل  الرت  أكرتذ      
العذدِ لذٔ ال حللبحل  : الشةبْ اتدتذاَْٖ  لحل لى  بٓ أهمَْ ت مَْ توحلسا  ا ع 

ي 4690أهمَرترتْ كورترتذف أطحلطرترتُ لرترتتعبا الشٍحلةرترتَحل   ًترترتل هرترتزي الذساطرترتحل   ا حللرترتذِ       
(  ًالرترت  أػرترتحلس  إىل أن ت مَرترتْ  Louange & Bana, 2010ي 4690ي الغحلترترتذِ  4693

تورتحلسا  ا رتع العرتذدِ ت ٍترتقتٓ إت ترتل نرتلد تغرت  أطرتحللَب الترتذسٍع الظرتتخذتْ            
ًاتبرتحلع أطرترتحللَب تذسٍظرترتَْ تتبرترتمل كرترتث  ترترتل ا سؼرترت ْ ًتشكرترتض  برترتٓ دًس ال حللبرترتْ :  

 التعبا تث  إطااتَيَْ الفا الوبٌل ال    ت بَووحل : هزا البحثل

َورترتحلجت دحلل ظرترتبْ تطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْجت ةرترتشص البحلةثرترتحلن : أث رترتحلٕ ًةرترت      ثحلس
خذاتوحل ًتٌياورتحل  ا سؼ ْ قع  ال حللبرتْ تٌةرت  دعرتض الارتحلهَا  ًتاظرتش طرتبب اطرتت       
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: تٌا رتا تعبَمَرترتْ خمتبارترتْ  إةرتحل ْ إىل تبرترتم  دعرترتض ا سؼرت ْ الرترت  تت برترتب ترترتل    
ال حللبرترترترتْ إصرترترترتذاس ا ةكرترترترتحلم  برترترترتٓ الٌا رترترترتا التعبَمَرترترترتْ  ًاطرترترترتتخذام دعرترترترتض الارترترترتحلهَا    
ًأطرترتحللَب سد ورترتحل اارترتحلهَا أنرترتشٔ  ً رترتذ تةرترت  البحلةثرترتحلن تاحل رترت  ال حللبرترتحل  : أث رترتحلٕ     

بحل  َرتضن درت  تاورتٌم الوحلطرتا الؼرتاب      ت اَز هزي ا سؼ ْ  إةحل ْ إىل أسورتل أصرت  
ا كرترترتك ًالبرترترتحل ا الؼرترترتاب ا صرترترتغش  ًالكظرترترتٌس الاعبَرترترتْ ً رترترت  الاعبَرترترتْ  ًالكظرترترتٌس    
العؼرترتشٍْ ًالكظرترتٌس ات تَحلدٍرترتْ   ًأصرترتب  لرترتذٍول الورترتذسّ  برترتٓ قذٍرترتذ تترترتٓ ٍظرترتتخذم    
ك  ترتل هرتزي الارتحلهَا : الٌا رتا التعبَمَرتْ اجلذٍرتذّ ً: ًا رت  ا َرتحلّ  ً رتذ أطرتوا           

إطرترتااتَيَْ الفرترتا الوبرترتٌل : رلرترت  دؼرترتك  كرترتب   إر أن ت رترتٌع ا سؼرترت ْ   اطرترتتخذام 
ًقعرت  ا فرتْ  ورتم لت بَرتك ا سؼرت ْ الت ٌ رتْ  ًقعرت  ال حللبرتْ تعرتك  رتل أ كحلسهرترتحل           
دًن التوَذ دٌ رت  الرتذسغ إترتحل ترتل نرتلد ال فرتْ التعبَمَرتْ أً : أث رتحلٕ ا فرتْ  رتت            

لحل تتعبمى  ًأتذهحل دثورتْ  أتحلم ال حللبْ أ حلة قذٍذّ لبتعبا  ًقع  لذٍوحل توب  أكثش 
درترترتحلل اع كٌسورترترتحل تاورترترتا الرترترتذسغ  برترترت  أن ترترترتقتُ لبحفرترترتْ ًتظرترترتت َ  الؼرترترتحلسكْ تثرترترت      

  شٍ حلتوحل  كٌن م ٍعذ ه حلب  شًة  شدٍْ دَ ول :  وا الذسغل

ًاتاورترت  سترترتحلٖه البحرترتث ا رترتحللُ ترترت   رترتذد ترترتل الذساطرترتحل  الرترت  سكرترتض   برترتٓ ت مَرترتْ  
بْ اتدتذاَْٖ  لكٌن هزي الشةبرتْ  اطتَعحلل الاحلهَا الشٍحلةَْ لذٔ ال حللبحل  : الشة

هُ أطحلطَْ لحل دعذهحل ًك  تحل تتعبمى ال حللبْ : هزي الشةبْ  ٍضٍذ د َتوحل العش َْ 
الرترترت   ك ورترترتحل تٌيَاورترترتحل  َمرترترتحل دعرترترتذ اٌا رترترتا تعبَمَرترترتْ قذٍرترترتذّ : الشةبرترترتْ الذساطرترترتَْ  

ي 4693ي  ثمرترترتحلن  4696ي الظرترترتبٌلُ  4690اللةورترترتْ  ًترترترتل هرترترتزي الذساطرترترتحل   ا رترترتحلصتٓ    
Wong, 2010        ةَث أػرتحلس  عَعورتحل أن  مبَرتْ اكتظرتحلل الاورتٌم ًاطرتتَعحلدى جيرتب  )

أن ترترتتا ترترتل نرترتلد ت بَورترتى دؼرترتك   مبرترتُ ترترتل نرترتلد ا سؼرترت ْ ًالظرترتحلٖ  الشٍحلةرترتَْ           
الت ٌ رترتْ  ًرلرترت  دحلتبرترتحلع أطرترتحللَب ترترتذسٍع ةذٍثرترتْ تورترتتا درترتزل   ًت ورترتحل إطرترتااتَيَْ      

تخذام ( الرترترترت  دَ رترترترت  ًقرترترترتٌد أثرترترترتش تطرترترترت    4696الفرترترترتا الوبرترترترتٌل تثرترترترت  دساطرترترترتْ صسورترترترتٌس      
إطرترترترتااتَيَْ الفرترترترتا الوبرترترترتٌل : ت مَرترترترترتْ تورترترترتحلسا  الرترترترتتاك  ا ذطرترترترتُ ًتظرترترترترتتٌٍحل        

 اتطتذتد الت حلطت : الشٍحلةَحل ل

 :توصيات البحح 
ٌٍُصٓ دحل تُجت  : ةٌٕ تحل تٌص  إلَى تل ستحلٖه 

    ْةرترترتشًسّ تٌيَرترترتا إطرترترتااتَيَْ الفرترترتا الوبرترترتٌل : ترترترتذسٍع الشٍحلةرترترتَحل  لبمشةبرترترت
  هرتزي الشةبرتْ ًنفٌصورتحل إرا   تفرتمَموحل     اتدتذاَْٖ  كٌسوحل تت حلطب ت  احللبحل

دحلطرترترتتخذام ا لعرترترتحلل التعبَمَرترترتْ ًا سؼرترترت ْ البَٗرترترتْ دحللفرترترتٌس ًا ػرترترتكحلد ًا لرترترتٌان        
 اجلزادْل

   : ترترترترتذسٍب تعبمرترترترتحل  الشٍحلةرترترترتَحل   برترترترتٓ اطرترترترتتخذام إطرترترترتااتَيَْ الفرترترترتا الوبرترترترتٌل
التذسٍع ًت حول اإلتكحلسحل  اللصتْ لزل   لحل هلرتحل ترتل أثرتش : ت مَرتْ خمشقرتحل       

 ت ٌ ْ : الشٍحلةَحل لالتعبا ال
    ترترترترتٌ   ت فرترترترتحل  تعبَمَرترترترتْ : كرترترترت  الرترترترتذاسغ ةَرترترترتث أن ه رترترترتحلب ت فرترترترتْ الكلطرترترترت ا

التعبَمَرترتْ ًلكرترتل م ٍرترتتا تاعَبرترتوحل : عَرترت  الرترتذاسغ ًقترترتحل  إىل تٌا ورترتْ  ًاطرترتا     
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تظتخذم ًكبمْ ترتشًس لاتحورتحل ًالتعحلترت  تعورتحل  ًلرتزل    البيرتٌٕ إىل ت فرتْ        
 ت بَك البحثلا دتٌدً الحلسَْ دذلمحل   وحل كح  تني   ل

           تعمرترتَا ترترتحل تٌصرترت  إلَرترتى البحرترتث لرترترتحل : رلرترت  :  حلٖرترتذّ : ت مَرترتْ تورترتحلسا  ا رترترتع
العرترتذدِ ًاطرترتتَعحلل الارترتحلهَا الشٍحلةرترتَْ  ترترتل نرترتلد ترترتحل ٍتبرترتم ى ترترتل دلَرترت  تعبمرترتْ  

 ًكشاطْ أسؼ ْ ًانتبحلسا  تظوا : رل ل

  ـعجاملراقائنة: 
  :أواًل: املراجع العربية 
 عُإ: داز ايفهس. فاٖيِ واملٗازات ايسياضية.تُٓية امل(. 2016بدوي، زَضإ َطعد ) -

األزدٕ:  تُٓيـة املفـاٖيِ واملٗـازات ايعًُيـة ألطفـاٍ َـا قبـٌ املدزضـة.        (. 2016بطسع، بطسع ذـاف  )  -

 داز املطرية يًٓػس وايتوشيع.

ــايتعًِ املكًــوب.    (. 2018بريغُــإ، جوْــاثٔ )  - ــة    ذــٌ َػــهًة ايواجــل املٓصيــي ب ايسيــا : َهتــل ايرتبي

 اخلًيخ. ايعسبي يدوٍ

(. أثــس ايتــدزيظ املعتُــد عًــى تطبيكــات احليــاة يف اضــتيعاب تًُيــرات ايصــف     2016احلــاشَي، ذٓــإ ) -

 .109-45(،11)19َصس،  دلًة تسبويات ايسياضيات، اخلاَظ االبتدائي يًُفاٖيِ ايسياضية.

رية عُـإ: داز املطـ   إضـرتاتيحيات ايتـدزيظ احلديجـة: َـدخٌ تطبيكـي.     (. 2018محدإ، صالح ايدئ ) -

 يًٓػس وايتوشيع.

(. أثـــس اضـــتدداّ إضـــرتاتيحية ايـــتعًِ املكًـــوب  2016احلٓـــإ، طـــاٖس ذلُـــود; أمحـــد، ذلُـــد ضـــعد )   -

يتــدزيظ ايتــازيت يف تُٓيــة بعــ  َٗــازات ايــتعًِ املــٓظِ ذاتًيــا وايــوعي األثــسي يــدى طــالب ايصــف  

 .78-1(، 79) دلًة اجلُعية ايرتبوية يًدزاضات االجتُاعية، األوٍ ايجاْوي ايعاّ.

(. َــدى ممازضــة َعًُــات ايسياضــيات ألضــاييل ايتــدزيظ ايــ  تطــاِٖ يف 2015اخلايــدي، َٗــا زاغــد ) -

تُٓيــة َٗــازات احلــظ ايعــددي يــدى طايبــات املسذًــة االبتدائيــة. املــاخلس ايعًُــي ايطــٓوي اخلــاَظ  

 تعًــيِ وتعًــِ ايسياضــيات وتُٓيــة َٗــازات  عػــس يًحُعيــة املصــسية يرتبويــات ايسياضــيات بعٓــوإ:   

 .336-308َصس، أغططظ، ايكسٕ احلادي وايعػسئ،

ّ إضـرتاتيحيات ايتـدزيظ ايفعـاٍ.    (. 2015اخلًيفة، ذطٔ جعفس; َطاوع، ضياء ايـدئ ذلُـد )   - : ايـدَا

 َهتبة املتٓيب.

(. فاعًيـة إضـرتاتيحية تدزيطـية قائُـة عًـى ذـٌ املػـهالت ايسياضـية يف         2014ايصغيب، عًي ذلُد ) -

ايعًوّ اإلْطـاْية  -َاتة يًبروث وايدزاضات َعًِ صف يف األزدٕ. تُٓية احلظ ايعددي يدى طًبة

 .204-167(، 2)29األزدٕ،  واالجتُاعية،

(. بيئــة ايصــف املكًــوب يتُٓيــة َٗــازات ايــتفهري احلدضــي وَطــتويات         2017شْكــوز، َــاٖس ذلُــد )    -

يــة. االضــتدالٍ ايتٓاضــيب يف ايسياضــيات يــدى طــالب املسذًــة املتوضــطة رلتًفــي ايطــيطسة ايدَاغ   

 .93-16(،220َصس، ) دزاضات يف املٓاٖخ وطسم ايتدزيظ،

عُــإ: داز أضــاييل وطسائــل تــدزيظ ايسياضــيات يًُسذًــة األضاضــية. (. 2012ضـبيتإ، فترــي ذيــاب )  -

 اخلًيخ.

عُــإ: داز إضــرتاتيحيات ايتــدزيظ املعاصــسة َــع األَجًــة ايتطبيكيــة.    (.2018ضــعادة، جــودت أمحــد )  -

 املطرية يًٓػس وايتوشيع.
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(. ايعالقــة بــني اضــتيعاب طــالب املسذًــة االبتدائيــة باملًُهــة ايعسبيــة     2010ايطــًويي، َطــفس ضــعود )  -

دلًــة ايطــعودية يًُفــاٖيِ املستبطــة بايعًُيــات احلطــابية وَعتكــدات َعًُــيِٗ  ــرا االضــتيعاب.   

 .130-101(،2)5، ايطعودية، جاَعة طيبة )ايعًوّ ايرتبوية(

ــس   ايـــتعًِ املـــدَخ وايـــتعًِ املعهـــوع.  (.2015ايػـــسَإ، عـــاطف أبـــو محيـــد )  - عُـــإ: داز املطـــرية يًٓػـ

 وايتوشيع وايطباعة.

(. فاعًية إضرتاتيحية قائُة عًى ْظسيـة ايـتعًِ املطـتٓد إل ايـدَا  يف     2014عبد ايكادز، عبد ايكادز ) -

َصـس،   دلًـة تسبويـات ايسياضـيات،   تُٓية َٗازات احلظ ايعددي يـدى تالَيـر املسذًـة االبتدائيـة.     

17(2 ،)113-155. 

(. املفـــاٖيِ ايعدديـــة بـــني واقـــع اضـــتيعاب طـــالب املسذًـــة االبتدائيـــة   2014عجُـــإ، إبـــساٖيِ زفعـــ  ) -

دلًــة ايدزاضــات ايرتبويــة وَعتكــدات َعًُــيِٗ باملًُهــة ايعسبيــة ايطــعودية حنــو ٖــرا االضــتيعاب.  

 .332-319(،2)8ضًطٓة عُإ،  وايٓفطية،

ثس اضتدداّ يوذة املائة وخط األعداد يف تُٓية َٗازات احلـظ  (. أ2010ايعويضة، ايطيد عبد ايعصيص ) -

دزاضـــات -دلًـــة نًيـــة ايرتبيـــةايعـــددي واألداء احلطـــابي يـــدى تالَيـــر ايصـــف األوٍ االبتـــدائي.  

 .362-317(، 66ايصقاشيل، ) تسبوية وْفطية،

يعـددي  (. فاعًيـة إضـرتاتيحية اخلـسائط ايرٖٓيـة يف تُٓيـة احلـظ ا      2013ايػاَدي، إبساٖيِ ذلُـد )  -

َصــس،  دلًــة تسبويــات ايسياضــيات،وايترصـيٌ ايسياضــي يــدى تالَيــر ايصــف ايطــادع االبتــدائي.  

16(2،)105-179. 

(. فاعًيـة ايجمدليـات ايتعًيُيـة يف اضـتيعاب املفـاٖيِ ايسياضـية، تصـوز        2013ايكسْي، ظـافس أمحـد )   -

ايعسبيـة يًعًـوّ    اجملًـة (. Gebra Geoَكرتح يوذدة تعًيُية َبٓية وفل بسدليـات اجلبـوججما )  

 .197-129(، 1)4َصس،  املاضطة ايعسبية يالضتػازات ايعًُية وتُٓية املوازد ايبػسية،-االجتُاعية

(. فاعًيـة وـوذد بـاييب ايبٓـائي يف تُٓيـة احلـظ       2008نُاٍ، ذلُد َسفـ ، ايبٓـا، َهـة عبـد املـٓعِ )      -

    َ دلًــة ظ االبتــدائي. ايعــددي وايكــدزة عًــى ذــٌ املػــهالت وايسياضــية يــدى تالَيــر ايصــف اخلــا

اجلُعـة املصـسية يًُٓـاٖخ وطـسم ايتـدزيظ، نًيـة ايرتبيـة،        دزاضات يف املٓاٖخ وطـسم ايتـدزيظ،   

 .202-149(، 131جاَعة عني مشظ، )
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