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التحصيل املعريف فاعلية برنامج إثرائي يف الرياضيات على تنمية 
الفائقني باملرحلة الوعي بهوية الرياضيات املصرية لدى الطالب و

  اإلعدادية
  
  

  یربحث مشتق من رسالة ماجست
  
  

  إعداد 
  حشمت عبد الصابر احمد

  مدرس مساعد بقسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة سوھاج –كلیة التربیة 

  
  إشراف

  حسن على حسن سالمة/ د.أ
أستاذ المناھج وطرق تدریس 

  الریاضیات المتفرغ
  جامعة سوھاج -كلیة التربیة 

  جمال حامد محمد/د .أ
أستاذ المناھج وطرق تدریس 

  الریاضیات
  جامعة سوھاج -كلیة التربیة 

  محفوظ یوسف صدیـق.د
  مدرس المناھج وطرق تدریس الریاضیات

  جامعة سوھاج  -كلیة التربیة 
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 :مستخلص البحث
إعداد برنامج إثرائي للطالب الفائقین في الریاضیات، وقیاس فاعلیتھ في تنمیة ھدف البحث الى 

، وكذلك تنمیة الوعي بھویة )حل المشكالت –التطبیق  –الفھم (التحصیل المعرفي عند المستویات العلیا 
اء إبراز اسھامات المصرین القدموتم التركیز في اعداد البرنامج االثرائي على . الریاضیات المصریة

،كأحد مصادر إعداداألنشطة االثرائیة، وكذلك تضمین أنشطة ریاضیة في الریاضیات قدیمًا وحدیثًا
  . تتحدى قدرات الطالب الفائقین

  :وشملت مواد وأدوات البحث ما یلي
دلیل ) ب( .برنامج إثرائي في الریاضیات للطالب الفائقین) أ: (تم إعداد المواد االتیة :مواد البحث

  .إرشادي للمعلم لتدریس البرنامج اإلثرائي للطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي
، كأحد األدوات المستخدمة في اختبار الكفاءة في الریاضیات) أ: (تم إعداد األدوات األتیة: أدوات البحث

صیل المعرفي في اختبار التح) ج. (مقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة) ب( أختیار الفائقین
  . عند مستویات الفھم، التطبیق، حل المشكالت الریاضیات

  : واظھرت نتائج البحث
  األولفاعلیة البرنامج االثرائي في الریاضیات في زیادة تحصیل الطالب الفائقین بالصف 

  ). ١.٢٩(االعدادي، حیث بلغت قیمة الكسب المعدل 
  بھویة الریاضیات المصریة لدى الطالب في تنمیة الوعي كبیر حجم أثرحقق البرنامج

  %). ٦٢( حجم االثر قیمھ، حیث بلغت الفائقین بالصف األول اإلعدادي مجموعة البحث
Abstract : 
This research aims to prepare an Enrichment Program for Gifted Students 
in Math and measuring its Effectiveness on develop cognitive achievement 
of high levels processes  (understanding- applying knowledge - solving 
problems) and developing an awareness of Egyptian mathematics. The 
program main focus is to shed lights on the contributions of Ancient 
Egyptians in the field of mathematics, past & present, as one of the 
resources of preparing the enrichment activities  in addition to including 
math activities challenging the abilities and skills of  gifted students. 
Materials of the study: Enrichment Program: includes 

a)  students Workbook.    B) teacher's guide for teaching program. 
Tools of the study: 

(1) Math proficiency test. (Designed by researcher) 
(2) Math achievement test. (Designed by researcher) 
(3) Scale for evaluating student's Awareness of the identity of 

Egyptian mathematics (designed by researcher). 
Results: The research found the following results: 
(1) The enrichment program in has high degree of the effectiveness in 

increasing student achievement. Which reach(1.29) 
(2) The enrichment program in  math  has a big effective in developing 

student's Awareness of the identity of Egyptian mathematics. Which 
reach (62%) 
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  :مقدمة
یمثل الطالب الفائقون فئة خاصة بل فریدة من نوعھا، وبفضلھم تزدھر 

والطالب الفائقون ھم عماد األمة في المستقبل، إذ . الحضارة وتتقدم اإلنسانیة
عن طریقھم یتوفر لألمة رواد فكر وعلماء یفیدون في شتى مجاالت 

ما یتم  إنووتعد رعایة ھؤالء الطالب استثمارا على المدى البعید، .الحیاة
صرفھ على ھذه الفئة ال یضیع ھباء، بل یظھر مردوده بعد سنوات عدیدة، 
على ھیئة إسھامات وإنجازات ومبتكرات متعددة في كل مجاالت الحیاة 

  .تقریبا
الطالب الفائقون مجموعة متمیزة، تختلف اختالفًا جوھریًا عن اقرانھم  ویعد

مالھم المدرسیة، وأكثر تقدمًا في العادیین، حیث أنھم أكثر قدرة على القیام بأع
  .)Ali,2007(دراستھم عن زمالئھم العادیین

أن الطالب الفائقون ) ١٤٩- ١٤٧، ٢٠٠٥(ویؤكد عبد المطلب القریطى 
  :یتمیزون بعدة خصائص من أھمھا

رانھم  : أعلى تحصیًال )١( ي  حیث أنھم یسبقون أق ادیین ف ي    الع ر الزمن العم
  .ن سنة وثالث سنواتمن حیث التحصیل بفترة تتراوح ما بی

ب        )٢( ي تتطل واد الت ون، والم وم واآلداب والفن ي العل ازا ف ر امتی أكث
  .االستدالل المجرد والفھم اللغوي من أقرانھم العادیین

  .أكثر قدرة على انجاز المھام العقلیة الصعبة )٣(
  .أكثر رغبة في المعرفة واھتمامًا بالموضوعات المجردة والقراءة )٤(
  المالحظة وحب االستطالعالیقظة العقلیة وقوة  )٥(
  ).اللغات والریاضیات(التعامل مع النظم واألفكار المجردة  )٦(
  .االستمتاع بحل المسائل المعقدة واأللغاز )٧(

وقد أكدت العدید من البحوث والدراسات ضرورة رعایة الطالب الفائقین، 
بضرورة إعداد برامج تعلمیھ ) ٢٠٠٠(حیث أوصت دراسة عادل أبو العز 

وتوجیھیھم التوجیھ السلیم في المجاالت  لتنمیة وصقلمواھبھم،ئقین للطالب الفا
  .العلمیة والتقنیة
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على ضرورة أن ُیقدم للطالب ) ٢٠٠٢(كما أكدت دراسة حسن محمد العارف 
حتى ال .الفائقین تعلیم مختلف، وبرامج تزید من دافعتیھم للتفكیر االبتكاري

 .یحدث انطفاء لقدراتھم العقلیة
ا أظھرت د   ة كم ائقین   )Tonneson, 2011(" تونیسون "راس أن الطالب الف

ة     ى بیئ ة إل ي حاج دراتھم، وف دى ق ي تتح واد الت ن الم د م ى المزی ة إل ي حاج ف
ق        ا لتحقی ي یحتاجونھ اعدة الت ام والمس م االھتم ق لھ ي یحق م، لك ة للمعل داعم

  . مستویات اعلي
وتتعدد البرامج التربویة لرعایة الطالب الفائقین، ویصنف عادل عبد اهللا 

  .اإلثراء، التجمیع، التسریع التعلیمي: إلى تلك البرامج) ٢٠٠٦(
تقوم فلسفة التسریع التعلیمي على أن الطالب الفائق لدیھ من النضج العقلي 
المبكر في بعض المجاالت، ومن سرعة االستیعاب والفھم ما یمكنھ من تعلم 
منھج أكثر تقدمًا، أو تعلم قدر أكبر من المعارف والمھارات التي یتعلمھا 

لعادي بالمنھج العادي خالل الفترة الزمنیة نفسھا، وبالتالي یسمح الطالب ا
للطالب الفائق بالتقدم في دراستھ بمعدل أسرع، واجتیاز المرحلة أو المراحل 
الدراسیة في فترة زمنیة أقصر مما یستغرقھ الطالب العادي، ومن ّثم یجب 

من سید سلیمان، عبد الرح. (تجمیع ھؤالء الطالب ذوي القدرات المتماثلة معًا
٤٧- ٤٦، ٢٠٠١.(  

بینما تقوم فلسفة التجمیع على أن عدم وجود الطالب مع أقران یماثلونھ في 
زكریا الشربیني، یسریة . (القدرات یحول دون تحقیق النمو المناسب لھ

  ).٢٩٤، ٢٠٠٢صادق، 
ویعد اإلثراء من أھم برامج رعایة الطالب الفائقین، والتي تھدف إلى رعایة 

الطالب وھم بین العادیین في فصل واحد، لیصبح أكثر مالئمة لقدرات ھؤالء 
الفائقین في مادة أو أكثر من المواد الدراسیة، واإلثراء یقتضي تحسین الكم 
والكیف، وأن یوجد برنامج خارج المدرسة مكمًال لما یقدم داخل المدرسة 

  ).٣٧، ٢٠٠٣،أحالم عبد الغفار(
لمادة المتضمنة في الكتاب المقرر ببعدین ھما وتتمیز المادة اإلثرائیة عن ا

االتساع والعمق، ویعنى االتساع تقدیم موضوعات جدیدة ولكنھا مرتبطة 
بمفردات المقرر، ویھتم العمق بمفردات المقرر فعالً ، وإعطاء الفرصة لمزید 
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رضا مسعد السعید، ھویدا محمد (من التبصر والتفكیر التأملي للطالب 
  ).٣٨٣، ٢٠٠٧الحسیني، 

من أشھر نماذج تنظیم البرامج اإلثرائیة،  Renzulli""رینزولى"ویعد نموذج 
األنشطة ، األنشطة االستكشافیة العامة: وھيویتم من خالل ثالثة مستویات 
مرحلة البحث الفردي أو عن طریق ، التدریبیة الفردیة أو الجماعیة

ن سلیمان، تھاني عبد الرحم(المجموعات الصغیرة لمشكالت حقیقیة أو واقعیة
 ).١٧٤، ٢٠٠٨عثمان، 

وتھتم الدراسة الحالیة باإلثراء كأسلوب من أسالیب تعلیم الفائقین ممثًال في 
لموجود في األنشطة اإلثرائیة، وذلك الن ھذا األسلوب یتفق والنظام التعلیمي ا

، وال یتطلب تنظیمات مدرسیة معقدة، باإلضافة لتجنبھ الكثیر من المدارس
  .لتي تتضمنھا األسالیب األخرىالعیوب ا

المواد األساسیة التي یمكن من خاللھا إثراء  أحدمقررات الریاضیات  وتمثل
تعلیم الطالب الفائقین، ویمثل تاریخ الریاضیات أحد المصادر المھمة للبرامج 

حیث أنھ ال یوجد في تاریخ الریاضیات رجال اثروا العلوم الریاضیة .اإلثرائیة
ن القدماء، حیث یعود الفضل إلیھم في وضع أول نظام أكثر من المصری

عددي عشري تجمیعي معروف في التاریخ، وقد استخدموا الكسور 
وبالتالي تمثل . االعتیادیة، وتوصلوا إلى مساحة الدائرة ومساحة المثلث

حسن (اإلسھامات في الریاضیات قدیمًا وحدیثًا مصدرا ھاما للبرامج االثرائیة 
  .)٨٦، ١٩٩٥سالمة، 

مراعاة الجانب التاریخي في مناھج الریاضیات من األمور المھمة،  ولذلك تعد
حیث أن فھم المتعلم لطبیعة مادة الریاضیات وتاریخھا؛ یساعده على تحقیق 

كما أن من أھم أھداف . المنشودة من دراستھا بأفضل صورة ممكنة األھداف
مساعدة الطالب على التعرف على دور الریاضیات في : تدریس الریاضیات

وأن . التطور الحضاري للشعوب، وتقدیر دورھا في خدمة العلوم األخرى
أساس البناء الفلسفي واالجتماعي لمناھج الریاضیات ھو أن تكون الھویة 

فیة من ارقي اھتمامات واضعي المناھج، باحتضانھم لماضي وتراث الثقا
وحضارة األمة عند تطویر مناھجھا، لغرس الھویة الثقافیة وتنمیتھا، مما 

  ).١٠٦- ١٠٥، ٢٠١١منال سطوحي،(یحفظ للنشء التفرد واإلحساس بقیمتھم 
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مما سبق یتضح أن الطالب الفائقین في الریاضیات لھم قدرات خاصة تختلف 
قدرات أقرانھم العادیین، وبالرغم من ذلك فإنھم یدرسون نفس مقررات  عن

وأغلب المحاوالت التي تمت كانت . الریاضیات التي یدرسھا الطالب العادیون
  .تعتمد على الشكل التقلیدي

  :مشكلة البحث
حیث تركز مناھج التعلیم العام على االھتمام بالقدرات المتوسطة أو العادیة، 

ه المناھج وما یتبعھا من برامج ومقررات ھدفھا الطالب العادي، أن ھذ ُیالحظ
  .لفائقینلومن ثم ھذه المناھج غالبا ما تكون اقل فاعلیة 

على افتقاد البرامج المقدمة ) ٢٠١١( علىوقد أكدت دراسة محمد عبد القادر 
. للطالب الفائقین إلى االتجاھات العالمیة الحدیثة في تعلیمھم وتطویر منھجھم

یث تعتمد على تمارین عادیة ال تضیف للفائق جدیدًا أثناء حل المشكالت ح
الریاضیة، وال تعطى لھم أسلوبًا جدیدًا یمكن أن یتبعھ الطالب الفائق في حلھا، 

  .حتى أن البعض منھم یضطر إلى حفظھا خشیة أن یتضمنھا االختبار النھائي
الفائقین متأثرة أن النظرة الحالیة للطالب ) ٢٠٠٠(ویرى فتحي جروان 

بالمفاھیم التاریخیة الخاطئة، المبنیة على االعتقاد بأن ھؤالء الطلبة ال 
یحتاجون للمساعدة، وأنھم قادرون على التفوق في التحصیل المدرسي 
بصورة أساسیة باالعتماد على أنفسھم، ودونما مساعدة أو رعایة مكثفة من 

ادات تقدیریة أو مكافآت رمزیة المعلمین، ویكتفي غالبا بإعطاء المتفوقین شھ
  في منتصف العام الدراسي ونھایتھ

وقد أدى ذلك إلى أن كثیرًا من الطالب الفائقین یفشلون في تطویر جانب كبیر 
من قدراتھم، بسبب المعوقات والضغوط التي تنجم عن عدم انسجامھم مع 

 مدارس األسالیب والمناھج التعلیمیة، ووسائل تنفیذھا وأسالیب تقویمھا في
كما أنھا ال تتیح لھم فرص البحث المستقلة  قدراتھم،ال تناسب  العادیین، فھي

  ).٢٧٢- ٢٦٩، ٢٠٠٥عبد المطلب القریطى، (
وبالرغم من أھمیة التكامل بین الجانب التاریخي ومقررات الریاضیات، فقد 

أن ھناك قصورًا في إعداد الطالب ) ٢٠١١(أظھرت دراسة منال سطوحي 
میة ھویة الریاضیات المصریة، واالفتقار إلى وجود تكامل بین فكریًا، وتن

  .مقررات الریاضیات وتراثھا
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ویعد التحصیل المعرفي أحد مخرجات التعلیم الھامة التي تشیر إلى المعارف 
والمعلومات التي اكتسبھا المتعلم في عملیة التعلم، وأحد األھداف التعلیمیة 

برامج االثرائیة، ولكي یكون البرنامج الھامة، ویشكل جزءًا حیویًا من ال
االثرائى المقدم للطالب الفائقین ذا قیمة فال بد من ربطھ بالتحصیل ویكون 

  .ذلك في المستویات العلیا
وفي ضوء ما سبق تحددت مشكلة البحث الحالي في وجود قصور في 

م مقررات الریاضیات المقدمة للطالب الفائقین، والتي ال تتمشى مع احتیاجاتھ
واھتماماتھم، وترتب على ذلك وجود قصور في إعداد الطالب فكریًا، تمثل 

وللتصدي لھذه . في ضعف ھویة الریاضیات المصریة لدى الطالب
  :تیةالمشكلة فقد حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة اآل

 ما أثر البرنامج اإلثرائي في الریاضیات على تنمیة التحصیل المعرفي )١(
لدى مجموعة البحث من الطالب الفائقین بالصف عند المستویات العلیا 

 األول اإلعدادي؟
ما أثر البرنامج اإلثرائي في الریاضیات على تنمیة الوعي بھویة  )٢(

الریاضیات المصریة لدى مجموعة البحث من الطالب الفائقین بالصف 
 األول اإلعدادي؟ 

  :البحثمصطلحات 
  :برنامج إثرائي

البرنامج االثرائي  )٣٦، ١٩٩٦ (على الجمل  واحمد حسین اللقانى ُیعرف 
جزء من البرنامج العام الذي یقدم للطالب ممن یحتاجون إلى المزید من بأنھ 

التعلم، وقد یكون ذلك في شكل قراءات، أو أنشطة أو أعمال یقومون بھا، 
  .ویساھم في تخطیطھ المعلم

البرنامج اإلثرائي بأنھ ) ٧٨، ٢٠٠٤(بینما یعرف حسن شحاتة وزینب النجار 
شكل من أشكال تزوید الطالب بخبرات تربویة إضافیة، مكملة للخبرات " 

الصفیة العادیة، التي غالبًا ما توجھ إلى الطالب الفائق، والذي یتمكن من إنھاء 
  "النشاطات الصفیة العادیة بسرعة وكفاءة أكبر من غالبیة الطلبة في الصف
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أن البرنامج االثرائي عبارة عن مجموعة ) ٢٠١١(لي ویرى یحیى القبا
النشاطات المنظمة، التي توفر خبرات تربویة تتسم بالتنوع والعمق الفكري، 

  .والتي غالبًا ال تتوفر في المنھج العام
ومن خالل استعراض التعریفات السابقة یتضح أنھا تتفق على أن اإلثراء 

مقرر بما یتالءم مع خصائص في المنھج ال أو إضافة ینصب على تعدیل
ویعرفھ البحث الحالي بأنھ مجموعة الخبرات .عمقا واتساعًا الفائقینالطالب 

والتي تمثل امتداد  والھندسة واإلحصاء،الریاضیة في موضوعات الجبر 
لألنشطة النظامیة، وتتناسب مع محتوى موضوعات الجبر والھندسة 

إلضافة إلى الوسائل وأسالیب با. واإلحصاء، وینجزھا الطالب بدقة وكفاءة
التدریس وأسالیب التقویم واالختبارات المقدمة للطالب الفائقین بالصف األول 

  . اإلعدادي
  :في الریاضیات الطالب الفائقین

الطالب الفائق في ) ١٩٩٧(ُیعرف حسن علي سالمة وجاسم محمد التمار 
ألكادیمي في الریاضیات بأنھ الطالب الذي یثبت تقدم ملحوظ في األداء ا

من توزیع الطالب في % ٥الریاضیات بالنسبة لزمالئھ، یضعھ ضمن أعلى 
اختبار تحصیلي للریاضیات، باإلضافة على حصولھم على نسبة ذكاء ال تقل 

  .١٣٠عن 
امر   الم آل ع ان س ت حن ا عرف ي ) ٢٤-٢٣، ٢٠٠٩(كم ائقین ف الب الف الط

ذ     أنھم الطالب ال ة ب ى   الریاضیات في المرحلة اإلعدادی % ٩٠ین یحصلون عل
أكثر  یل  ف ار التحص ي اختب ابقف ام  الس ادة   ، الع ي م ابق ف یل الس والتحص

ار        ي اختب ى ف اعي األعل الریاضیات، باإلضافة إلى وقوع الطالب ضمن اإلرب
  .المتتابعة للذكاء  رأفنمصفوفات 

ي      دادي ف ف األول اإلع ائقین بالص الب الف الي الط ث الح رف البح ویع
ذین  الریاضیات بأنھم  ى    الطالب ال ادة الریاضیات     یحصلون عل ي م درجات ف

ة    ة االبتدائی ة المرحل ار نھای ي اختب ا أن  %. ٩٠≥ ف ار  كم ي اختب اتھم ف درج
ى   %. ٨٥≥ الكفاءة في مادة الریاضیات وتقع نسبة ذكاءھم في اإلرباعي األعل

  .في اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن
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  :الوعي بھویة الریاضیات المصریة
طوحي  تع اروق س ال ف ریة   ) ١١٦، ٢٠١١( رف من یات المص ة الریاض ھوی

داد بشكل     التراثبأنھا  ن األج المصري من علم الریاضیات الذي وصل ألینا م
اري  وب أو ارث حض میم       ،مكت ارف وتص ار والزخ ن والمعم ي الف ى ف یتجل

ي   المعابد والمقابر والسدود وغیر ذلك عبر التراكم الحضاري للحضارات والت
ل  الیب     تمث ي األس ح ف یة تتض ن خصوص ا م ا لھ ع لم راث المجتم ن ت زء م ج

ور         دم وتط ي تق ا ف دیر دورھ ع تق ع م ة للمجتم ة الثقافی ن الھوی تخدمة م المس
  .المجتمع عبر المراحل الزمنیة المختلفة

ھ  ریة بأن یات المص ة الریاض وعي بھوی الي ال ث الح رف البح إدراك : ُیع
ي الریاضیات بإسھامات     وإحساس الطالب الفائقین بالصف األول  دادي ف اإلع

داد         ن األج ا م ذي وصل إلین راثھم الریاضي ال المصرین القدماء الریاضیة، وت
ارف،     ار والزخ ن والمعم ي الف ى ف اري، یتجل وب أو ارث حض كل مكت بش
اري      راكم الحض ر الت ك، عب ر ذل دود وغی ابر والس د والمق میم المعاب وتص

ع     للحضارات، والتي تمثل جزء من تراث المج ن خصوصیة، م ا م تمع، لما لھ
ة،    ة المختلف ل الزمنی ر المراح ع عب ور المجتم دم وتط ي تق ا ف دیر دورھ تق

ا  اظ علیھ و والحف م نح دد.ودورھ اً  ویح ن إجرائی الل م ة خ ي الدرج ل الت  یحص
ا ي    علیھ یات ف ي الریاض دادي ف ف األول اإلع ائقین بالص الب الف اس الط  مقی
ي   الوعي بھویة ھویة  ا ف ة  الدرجة  ، وتشیر ) ١(ملحق  الریاضیات كم  المرتفع
ى  المقیاس على ن  عال  مستوى  إل ة الریاضیات، وتشیرالدرجة      م وعي بھوی ال

  .الوعي بھویة الریاضیات من متدٍن مستوى إلى المنخفضة

  اإلطار النظري
  :أوال الطالب الفائقون في الریاضیات

  :المقصود بالطالب الفائقین )١(
ك       خر األدبیات التربویة بتعریفات زت ن تصنیف تل ائق، ویمك ب الف دة للطال عدی

  :التعریفات كالتالي
   :التعریفات التي اعتمدت على محك الذكاء والقدرات العقلیة  )أ (
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ویجرى    ن الت د المحس د     و ُیعرف محمد عب د سید احم د المجی -٢٥، ٢٠٠٠(عب
ي    ) ٢٧ رانھم ف ى اق الطالب الفائقین على أنھم أولئك الطالب الذین یتفوقون عل

ع    . تي یقوم بھا العقلالنشاطات ال ة، وتق ة العام وتتوفر لدیھم االستعدادات العقلی
ى      افة إل ادیین، إض راد الع ن األف رھم م ن غی ى م ة أعل ي مرتب ائھم ف بة ذك نس

  .قدرات عقلیة أخرى
  :التعریفات التي اعتمدت علي محك األداء لتحدید الفائقین  )ب (

ان       د عثم اني محم لیمان وتھ ید س رحمن س د ال رف عب ) ٢٦-٢٥، ٢٠٠٨(ُیع
ذین یظھرون أداء     ك الطالب ال ز  ًاالطالب الفائقین على أنھم أولئ ة   ًامتمی مقارن

ن المجاالت       ر م ي مجال أو أكث بالمجموعة العمریة التي ینتمون إلیھا، وذلك ف
ة ة  :اآلتی ة المرتفع ة العام درة العقلی راف    -الق ن انح ذكاء ع بة ال د نس ث تزی حی

ن ا    اریین ع ة   ، لمتوسط معیاري واحد أو انحرافین معی ة العالی درة اإلبداعی ، الق
ع    ادیمي المرتف یل األك ى التحص درة عل زة،   ، الق ارات متمی ى أداء مھ درة عل الق

یة أو اللغویة ة أو الریاض ارات الفنی ابرة،كالمھ ى المث درة عل زام ،الق  ،وااللت
 .واالستقاللیة في التفكیر ،والمرونة ،والدافعیة العالیة

رى أن  تعریف مكتب التربیة األمریكي للفائقینومن أكثر التعریفات شھرة  ، وی
ك  م أولئ ائقین ھ الب الف الب الط یالً  الط دمون دل ذین یق ى   ال درتھم عل ى مق عل

ة        ة والفنی ة واإلبداعی ة الخاص ة واألكادیمی االت العقلی ي المج ع ف األداء الرفی
ذه     ل لھ ویر الكام ادة للتط ر معت دمات غی طة وخ اجون أنش ة، ویحت والقیادی

  ).٥٩ -٥٧، ٢٠٠٥عبد المطلب أمین القریطى، (ت واالستعدادات الطاقا
  التعریفات التي اعتمدت علي محكات متعددة لتحدید الفائقین  )ج (

ادق    ریھ ص ربیني و یس ا الش رف زكری ائقینعلى  ) ٢٦، ٢٠٠٢(ُیع الب الف الط
ال،       ادیمي ع یل أك ع، وتحص ذكاء مرتف ون ب ذین یتمتع الب ال ك الط م أولئ أنھ

  .وقدرات خاصة
ا  ون   كم د زیت د الحمی ال عب رف كم ى ) ٧٦، ٢٠٠٣(یع درة عل ھ الق وق بأن التف

التعلم بمعدل عال، یتعدى مستوى األداء لدى قرناء من نفس المستوى، ویمكن 
ي     ة ف ھ المرتفع ن درجات ال ع وق، فض ب المتف الل أداء الطال ن خ ھ م مالحظت

  .االختبارات
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ین  Renzulli"رینزولى"ویرى ثالث   أن التفوق حصیلة التفاعل ب الخصائص ال
ة ذكاء او        : اآلتی ارات ال ھا اختب ا تقیس ط كم وق المتوس ة ف ة عام درات عقلی ق

یقیة        درة الریاضیة أو الموس ن المجاالت كالق اختبارات الكفاءة في أي مجال م
ى  وغیرھا داع    ، باإلضافة ال ن اإلب مستوى عال   ، باإلضافة إلى مستوى عال م

  ).carr,2004, p147(من االلتزام في أداء مھمة ما
ویشیر تعریف رینزولي إلى أن التفوق یتكون من تقاطع ثالث مجموعات من 

قدرات عامة فوق المتوسط، مستویات مرتفعة من : وھي االساسیةالسمات 
، ویوضح ومستویات مرتفعة من القدرات اإلبداعیة) الدافعیة(االلتزام بالمھمة 

           )٧٤ ،٢٠٠٧عوف،  طلعت أبو(التفوق من وجھة نظر رینزولي ) ١(شكل 

  التفوق من وجھة نظر رینزولى: )١(شكل             
ة       درة عقلی ون بق ذین یتمتع م ال ي ھ ر رینزول ة نظ ن وجھ ائقون م الب الف الط

ا     ن أھمھ كال م دة أش ي ع ر ف ة، تظھ ي   : عام ق اللفظ رد، المنط ر المج التفكی
ة،    رعة والدق ة، الس ات المكانی ابي، وإدراك العالق ي والحس وق ف واألداء المتف

ى      ال عل ى أداء ع افة إل یل، باإلض ارات التحص ھا اختب ا تقیس ة كم المدرس
ر   .اختبارات الذكاء ة، تظھ كما یتمیز ھؤالء الطالب بخاصیة االلتزام في المھم

الحماسة واالندماج في العمل، والتصمیم على إنجاز : في عدة أشكال من أھمھا
دا   ق األھ ر      و .فالمھمة، واإلصرار على تحقی ة تظھ ة عالی درات ابدعی دیھم ق ل

ي حل المشكالت        ة ف ة والطالق رحمن سید    ( في شكل األصالة والمرون د ال عب
  .)٢٥، ٢٠٠١سلیمان، صفاء غازي، 

ھبة عقلیة أو  لیس فقطأن التفوق ) ١٤١، ٢٠٠٢(مجدي عزیز إبراھیم  ویرى
ق           ى تحقی وق عل ذا التف ل ھ ادرون بفض ددون ق راد مح ا أف ز بھ میة یتمی جس
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ي  النجاحات المناسبة لقدراتھم ل  ، كما أشار رینزول ي     ب ان ف وق سواء ك أن التف
  .صورة قدرات عقلیة أو جسمیة بحاجة إلى الرعایة

  
  التفوق العقلي في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة  )د (

ان     ذكر د عثم اني محم ة  ) ٢٩، ٢٠٠٨(عبد الرحمن سید سلیمان وتھ أن نظری
اردنر  ات Gardnerج رز النظری ن اب وق   م ذكاء والتف ین ال ت ب ي ربط الت
ددة، وقسمھا       جاردنر حیث یرىالعقلي،  اءات متع ذكاء ھو ذك ى سبعة   أن ال إل

ى  اءات وھ ي،       : ذك ي الریاض ذكاء المنطق ي، ال ذكاء اللفظ وي، ال ذكاء اللغ ال
اعي    ذكاء االجتم ، الذكاء الموسیقى، الذكاء المكاني، الذكاء الحسي حركي، وال

ن       والذكاء الشخصي، وھذه ا ي، وم وق العقل دعم النظرة الشمولیة للتف لنظریة ت
اط            ي النق دده ف ي وح وق العقل وم التف یاغة مفھ اردنر ص اد ج د أع م فق ّث

ة     :اآلتیة اة الواقعی ة الحی د    ، القدرة على حل المشكالت لمواجھ ى تولی درة عل الق
ة ضمن اإلطار        ، حلول جدیدة للمشكالت د یكون ذا قیم اتج جدی ى ن التوصل إل

  .أو الحضاري الذي یعیش فیھ الفردالثقافي 
ذكاء،     ة لنسبة ال ویرى جاردنر ضرورة عدم االعتماد على االختبارات التقلیدی
تم   وإنما یتم استخدام تقییم حل المشكلة، والذي یقیس الذكاءات المتعددة، حیث ی
جیع      ة، وتش طة المختلف الل األنش ة خ ة النھای ة مفتوح كالت وخاص ج المش دم

ا،   ى حلھ الب عل تم       الط ذكاءات، وی واع ال ن أن وع م تخدمون أي ن ث یس بحی
ى           ز عل م، والتركی ع المعل اوني م ل التع ام بالعم ائق إذا ق ة ف تصنیف الطالب بأن

وعیین  ، وحل المشكلة بأسلوب جدید ومبتكر حصل على درجات واضحة في ن
  ).٢٧-٢٦، ٢٠١١راندا عبد العلیم المنیر، (أو ثالثة من أنواع الذكاءات 

  :االتيتعریفات السابقة یمكن استخالص ال وبدراسة
        ي المجاالت ع ف مل األداء الرفی ث تش وق بحی تتعدد مجاالت التف

ار  ادیمي، واالبتك یل األك ة، والتحص ة أو الخاص ة العام العقلی
 .والنواحي االجتماعیة

    ھ ف أوج الذكاء أحد المكونات األساسیة الالزمة للتفوق في مختل
بعض   درات     النشاط العقلي، حیث یرى ال ع الق ق م وق یتف أن التف

درات         مل ق وق یش بعض أن التف ري ال ي حین ی العقلیة العالیة، ف
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أخري مثل استعدادات عقلیة مرتفعة من حیث التفكیر اإلبداعي، 
 .واستعدادات عقلیة مرتفعة من حیث القیادة االجتماعیة

  یتمیز تعریف رینزولي عن التعریفات األخرى بتأكیده على دور
ة (خصیة والبیئیة العوامل الش ي    ) غیر العقلی ة ف االلتزام بالمھم ك

وق ور التف و وتط ة  . نم لوب رعای ي أس وم ف ذا المفھ س ھ وانعك
ة         ى رعای ى عل وذج رینزول د نم ث یعتم ائقین، حی الب الف الط
راء        ادیین باستخدام االث م الع ط زمالئھ م وس الطالب الفائقین وھ

  .المنھجي
       ن ا اٍل م ى مستوى ع ل إل ائق وص ي مجاالت   الطالب الف ألداء ف

ة ادیین  . معین توى الع ن مس ى م تواه أعل ذه . وأن مس ف ھ وتختل
 .المستویات باختالف طبیعة المجاالت

 :خصائص الطالب الفائقین في الریاضیات )٢(
ي      تناولت ائقون ف ا الطالب الف العدید من الدراسات الخصائص التي یتصف بھ

دیم   الریاضیات، والتي یستطیع المعلم في ضوئھا أن یتعرف علیھم، وبالتالي تق
  .محتوي ریاضي یراعي تلك الخصائص

د  رز  " حیث یؤك ان و وات ي أن  )Diezmann & Watters, 2002(" دیزم عل
ن      ائص م ن الخص دد م زون بع یات یتمی ي الریاض ائقون ف الب الف الط

ا ي،   :أھمھ تدالل الریاض ى االس ة عل درة العالی ل الق ى ح ة عل درة العالی  الق
ة   ر روتینی رق غی یة بط كالت الریاض ا،   المش تمتاع بحلھ ة  واالس درة العالی الق

ات اط والعالق م األنم ى فھ رة  عل ة مختص یة بطریق اطات الریاض ة النش ، وتأدی
 .تفضیل األنشطة الریاضیة واالستمتاع باأللعاب واأللغاز الریاضیةوسریعة، 

یفو ي"یض اموس"و )Brookby, 2004("بروكب  ,McComas(" ماك
ائص    )2011 زون بالخص یات یتمی ي الریاض ائقین ف الب الف أن الط
ة دیھم   :اآلتی ى أن ل افة ال ذلك، باإلض تمتاع ب ام واالس ع األرق ارة م ل بمھ التعام

ا،   ، قدرة عددیة ومكانیة ورمزیة عالیة الفھم الجید للمفاھیم الریاضیة، وتطبیقھ
ا   ا بینھ ى إعادة         ، والترابط فیم درة عل ي حل المسائل الریاضیة، والق التبصر ف

ي،   المرونة الفكریة،، توجیھ العملیات العقلیة والتفكیر المجرد، والتفكیر المنطق
دة ، والقدرة على تعمیم األفكار الریاضیة ى   ، لدیھم ذاكرة ریاضیة جی درة عل الق

 .رؤیة العالقات الكمیة والمكانیة
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ادرعلي    د الق د عب ة محم حت دراس ا أوض ي  ) ٢٠١١(كم ائق ف ب الف أن الطال
ة   ات المنظوم  إدراك:الریاضیات یتمیز بالخصائص اآلتی اھیم    العالق ین المف ة ب ی

یاتیة املة  ، الریاض ة الش ف  أليالرؤی یاتيموق اده  ریاض ع أبع تالكبجمی  ، ام
ى   يقدرات عالیة للتفكیر المنظوم والتعامل مع المجردات والرموز والقدرة عل

میمات ف  ة التص یات  يرؤی ادة الریاض تمتاعم ة   ، االس یر الذاتی راءة الس بق
 .للمبدعین

امر   الم آل ع ان س یف حن یات  ) ٢٠٠٩(وتض ي الریاض ائقین ف الب الف أن الط
ا   ن أھمھ ائص م دة خص زون بع یة،   : یتمی كالت الریاض ل المش ي ح اءة ف الكف

  .إیجاد أكثر من حل للمشكلة، التفكیر في مشاكل مرتبطة بالمشكلة
بق ا س یات     مم ي الریاض ائقین ف الب الف زة للط ائص الممی د الخص ن تحدی یمك

ادة     امتالك قدرات عالیة للتفكیر، وال:وھي ي م تعامل مع المجردات والرموز ف
إتقان المفاھیم والتعمیمات الریاضیة،  ، البراعة الحسابیة والجبریة، الریاضیات

ر       نھج أكث ع م والسھولة في رؤیة العالقات بین المفاھیم الریاضیة، والتعامل م
ي مجال الریاضیات       ، عمقا واتساعًا ل ف ب والتنظیم والتخی ى الترتی ، القدرة عل

درة  تخدامھا  الق یة واس ات الریاض كال والعالق اذج واألش ذكر النم ى ت عل
نظم     ، االستخدام المبكر ألسلوب حل المشكالت، وتطبیقھا ع ال اءة م التعامل بكف

 .الجبریة واألفكار المجردة
  :الفائقین الطالب أدوات الكشف عن )٣(

ائقین،      الب الف ى الط رف عل ي التع تخدمة ف ائل واألدوات المس دد الوس تتع
نفھا  لیمان  ویص ید س رحمن س د ال د و عب د الحمی رف عب بالوي و أش اب الب  إیھ

  : إلى نوعین من الوسائل واالدوات وھما) ٦٠٤-٥٦٠، ص ص ٢٠٠٧(
مل   )أ ( وعیة وتش ائل الموض ارات   : الوس ة، اختب ذكاء الجمعی ارات ال اختب

ارات   ة، اختب ة األدائی ذكاء الفردی ارات ال ة، اختب ة اللفظی ذكاء الفردی ال
  .دراسي، اختبار القدرة على التفكیر االبتكاريالتحصیل ال

مل    )ب ( ة وتش ائل التكمیلی دین،     :الوس ات الوال ین، مالحظ دیرات المعلم تق
مات      وائم الس ة، ق یر الذاتی اریر والس ران، التق یحات األق ترش
ف أداء     ات، مل راء والثق یحات الخب لوكیة، ترش ائص الس والخص

  ).البورتوفولیو(التلمیذ
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ن  ) ١٧٨، ٢٠٠٥(یشیر عبد المطلب أمین القریطي و ن  إلى انھ یمك  الكشف ع
  :الطالب الفائقین في ضوء عدد من المنبئات والمحكات اآلتیة

ن    )أ ( دأ م ع یب اء مرتف ل ذك ارات   ١٣٠معام ن اختب د م ى واح أكثر عل ف
ل     من أفض ب ض ع الطال ة، أو یض ذكاء الفردی ة  %١ال ن المجموع م

  .التي ینتمي إلیھا
ن       مستوى تحصی   )ب ( ى م ع یضع الطالب ضمن أعل %  ١٥:  ٣لي مرتف

  .من زمالئھ بالصف الدراسي نفسھ
  .استعدادات عقلیة مرتفعة من حیث التفكیر اإلبداعي  )ج (
  .استعدادات عقلیة مرتفعة من حیث القیادة االجتماعیة  )د (
ون     )ه ( االت الفن ي مج ة ف ة الخاص تعدادات العقلی ن االس ال م توى ع مس

وم   ة أو العل ریة أو األدائی یقى أو  البص یات أو الموس أو الریاض
  .الریاضة

ى      )و ( ي تشیر إل مجموعة من سمات الشخصیة والخصائص السلوكیة الت
  .تمتع الطالب بمستوى عال من الدافعیة

ةتتبنى   ة الحالی إن الدراس ابق ف رض الس الل الع ن خ املي أو  م اه التك االتج
ف   ي الكش اییر ف ددة المع ق متع ن الطرائ ث   ع ائقین، حی ى الف رف عل تم والتع ی

  :استخدام محكات متعددة كالتالي
یوعا     )أ ( ر ش اییس األكث ق المق تم تطبی ث    : ی ي حی یل الدراس ل التحص مث

ي الریاضیات        ة ف ة االبتدائی ي المرحل ب ف یكون مجموع درجات الطال
  %.٩٠أكبر من أو تساوي 

  .اختیار من یقع علیھ تزكیة معلمیھم من بین ھؤالء الطالب  )ب (
ن       تطبیق اختبار الذكاء، ویتم   )ج ( اء م دأ بنسبة ذك ذین تب اختیار الطالب ال

  .فأكثر ١٢٠
ذین     )د ( تطبیق اختبار الكفاءة في مادة الریاضیات، ویتم اختیار الطالب ال

اوي   ن أو تس ر م اتھم أكب وع درج ط مجم ون متوس ي %.  ٨٥یك ف
ي   ائقین ف ة الف ل فئ ي تمث ة وھ ة المطلوب ى الفئ ل إل ة نص النھای

 .الریاضیات
ذین   یمثل الطالب الوبالتالي  فائقین في الریاضیات في البحث الحالي الطالب ال

ن    دأ م ون        ١٢٠یتمتعون بنسبة ذكاء تب ذكاء، ویك ارات ال د اختب ى أح أكثر عل ف
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ن     متوسط مجموع درجاتھم في مادة الریاضیات  ر م ة أكب ة االبتدائی في المرحل
اوي ادة    % ٩٠أو یس ي م اءة ف ار الكف ي اختب اتھم ف وع درج ون مجم ، ویك

  .% ٨٥كبر من أو یساوي أالریاضیات 
  :أسالیب رعایة الطالب الفائقین )٤(

د   ازي أحم فاء غ لیمان وص ید س رحمن س د ال یر عب ) ٢٠٢-١٧٦، ٢٠٠١(یش
ى  ي     إل ل ف ائقین تتمث الب الف ة الط الیب رعای م أس ع:أھ ریع، االتجمی  ،لتس

  :أسلوب بشيء من التفصیل عرض لكلوفیما یلي .اإلثراء
  Groupingالتجمیع   )أ (

ي    ائقین ف الب الف ع الط ا أن تجمی یة مؤداھ ن فرض لوب م ذا األس ق ھ ینطل
دي       وفر التح ا ی ل، مم ة أفض دیم رعای ال لتق ح المج ة یفس ات متجانس مجموع

د      أكبرلقدراتھم وبالتالي یعملون بطاقة  م لمزی ة دوافعھ ى تقوی ذلك إل ، ویؤدى ك
و االتجاھات    ة من التحصیل، وكذلك نم ي      االیجابی نحو الدراسة والنشاط العقل

  ).١٥٥، ٢٠٠٨عبد الرحمن سید سلیمان، تھاني محمد عثمان، (
 الى) ١٨٣-١٧٩، ٢٠٠١(عبد الرحمن سید سلیمان وصفاء غازیاحمد  ویشیر

ن   لوب م ذا األس الیب أن ھ ةأس ائقین رعای ا   الف كال منھ دة أش تم بع لوب : ی أس
ائقی  ، الفصول الخاصة ائقین    ، نأسلوب المدارس الخاصة بالف ع الف أسلوب تجمی

 .بعد انتھاء الیوم الدراسي
  Accelerationاإلسراع   )ب (

تمكن          ث ی ار سنوات الدراسة، بحی ى اختص رامج اإلسراع إل دف ب البتھ  الط
ة   رة زمنی ي فت ة ف ة التعلیمی اء المرحل ن إنھ ائقین م لالف تغرقھا  أق ي یس ن الت م

  ).٤٦، ٢٠٠١ان، عبد الرحمن سیدسلیم(الطالب العادي بنحو عام أو عامین 
ةیتم  ) ٢٢٥-٢٢٤، ٢٠٠١(حسام مازن  ویذكر أن ھذا النوع من برامج الرعای

ضغط الصفوف   ، تخطي الصفوف  ، القبول المبكر بالمدرسة :بعدة أشكال منھا
  .في المرحلة الواحدة

 SAMPY )The study ofومن أشھر برامج التسریع التعلیمي برنامج 
Mathematically precocious Youth)  وھو عبارة عن برنامج

تسریعي، یھدف إلى تنمیة القدرات المتقدمة في الریاضیات في المراحل 
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المبكرة من العمر، وھو أحد البرامج العالمیة التي ُتقدم للطالب الفائقین في 
الوالیات المتحدة األمریكیة، ویسمح ذلك البرنامج للطالب أن ینھى المرحلة 

ذا البرنامج على التسریع الجزئي، ویوفر الدراسیة في وقت مبكر، ویركز ھ
مة للطالب، الذین ءتربویا، یتسمون بالمرونة والمال البرنامج اثني عشر بدیال

، ٢٠٠٩حنان سالم العامر، (یبدون الرغبة الكاملة في التعلم األكثر سرعة 
٣١(  

 Enrichment  :اإلثراء  )ج (
المھمة في رعایة یمثل إثراء البرنامج التعلیمي أحد االتجاھات التربویة 

الطالب الفائقین، ویھدف ھذا االتجاه إلى إعداد الطالب الفائقین وھم بین 
العادیین في فصل واحد، بحیث یتم توسیع وتعمیق البرنامج التعلیمي المقدم 
لھم، بحیث یصبح أكثر مالئمة لقدراتھم، وذلك من خالل تقدیم موضوعات 

واه الصفي باإلضافة إلى إضافیة، وبالتالي یدرس الطالب محتوى مست
موضوعات متقدمة، والتعمق في المعلومات، والتعرض للمواقف التاریخیة، 

زكریا الشربیني، یسریة صادق، (والقیام بمشروعات فردیة وجماعیة 
٢٠٠٢،٣٠٤.(  

یقصد باإلثراء التعلیمي تعدیل المنھج المعتاد، وجعلھ مناسبًا لقدرات وحاجات 
تضمینھ خبرات تعلیمیة غیر موجودة بالمنھج، بھدف التالمیذ الفائقین وذلك ب

زیادة عمق واتساع خبرات التعلم المتضمنة بالمنھج المعتاد، ویمكن تقدیم 
إضافة منھج جدید، إثراء عن طریق تنمیة : اإلثراء التعلیمي من خالل

أیمن (مھارات التفكیر العلیا، إثراء مرتبط بنوع الموھبة أو مجال التفوق 
  ).٨٥، ٢٠٠١محمد أشرف محمود،  حبیب سعید،

إثراء المنھج أن ) ٢٧١-٢٧٠، ٢٠٠٥(  عبد المطلب أمین القریطيویذكر 
  : فيالعدید من الصور وتتمثل یتخذ 

  : Horizontalاإلثراء األفقي أو المستعرض  )أ (
ویعني إضافة وحدات أو موضوعات دراسیة جدیدة إلى موضوعات المنھج 

ق یتحق شأنھار أو عدة مقررات، والتي من التي یدرسھا الطالب فعًال في مقر
  .االتساع والتمدد واالستمراریة لما یتم تدریسھ

  : Verticalاإلثراء األفقي أو المستعرض  )ب (
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ویعني تعمیق محتوي مجال ما من مجاالت المنھج المقرر، أو وحدة دراسیة 
معینة موجودة في المنھج األصلي، وإعطاء بعض التطبیقات والمشكالت 
الواقعیة، التي تسمح للطالب بمزید من التفكیر التأملي، وتنمیة قدرتھم على 
حل المشكالت، واستخدام مھاراتھم في التحلیل والتركیب والتقویم في 

  .موضوع من موضوعات المنھج
 لرینزولى The Enrichment Triad Modelنموذج اإلثراء الثالثيویعد 

 اإلنتاجیة لتشجیع صمم ھذا النموذج من أشھر نماذج اإلثراء التعلیمي، وقد
المستوى األول : حیث یضم ثالثة مستویاتالطالب الفائقین؛  لدى اإلبداعیة

مع اھتمامات الطالب،  یتضمن أنشطة وخبرات ومعارف متنوعة تتناسب
أما .  فتسمح إلعداد كبیرة منھم أن یجدوا ما یفجر طاقاتھم وینشط مواھبھم

تدریب التالمیذ جمیعًا على خمس مجموعات من المستوى الثاني فیھدف إلى 
العملیات والمھارات اتفقت البحوث والدراسات العلمیة على اعتبارھا 

العملیات العقلیة، ومھارات النمو الوجداني، :متطلبات تنمیة الموھبة وھي
. ومھارات البحث المتقدمة، ومھارات التعلم الذاتي، ومھارات التواصل

فیغلب علیة الطابع الفردي أو المجموعات الصغیرة، بینماالمستوى الثالث 
، ریس. رینزولى، س. ج(وھناك معاییر وشروط لاللتحاق بھ واالستمرار فیھ 

٩، ٢٠٠٦.(  
ولقد أجریت العدید من الدراسات التي اثبتت فاعلیة البرامج االثرائیة في 

  :الطالب الفائقین ومنھا
  فاعلیة برنامج إثرائي  التي أثبتت). ١٩٩٤(دراسة ھشام مصطفى كمال

في الریاضیات للتالمیذ المتفوقین بالصف األول اإلعدادي على تحصیل 
 .الطالب لكٍل من جوانب التعلم العادیة واإلثرائیة الموجودة بالبرنامج

  التي أثبتت فاعلیة برنامج إثرائي ).١٩٩٩(دراسة حمادة محمد محمود
لطالب الفائقین مقترح في الریاضیات على تنمیة التحصیل لدى ا

 .بالصف الرابع االبتدائي
  التي أثبتت فاعلیة برنامج إثرائي قائم على ) ٢٠٠٠(دراسة رضا مسعد

األنشطة اإلبتكاریة على تنمیة التحصیل لدى التلمیذات المتفوقات 
 . بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
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 لیة برنامج إثرائي التي أثبتت فعا). ٢٠٠٤(دراسة السعید محمود السعید
مقترح على تنمیة قدرة الطالب الموھوبین بالمرحلة اإلعدادیة على حل 

 .المشكالت الریاضیة مفتوحة النھایة
  التي أثبتت فعالیة برنامج إثرائي ). ٢٠٠٥(دراسة رفعت السید غراب

مقترح في الریاضیات على تنمیة التحصیل لدى الطالب الموھوبین 
 .تعلیم األساسيبالحلقة األولى من ال

 یمكن القول أن العرض السابق لبرامج رعایة الطالب الفائقین في ضوء
البرامج االثرائیة من انسب البرامج لواقعنا التعلیمي، ذلك أن تجمیع الطالب 

. في فصول خاصة أو مدارس خاصة یحتاج إلى میزانیات ضخمة في إنشائھا
عن زمالئھم یمثل انتھاكًا باإلضافة إلى أن جمع الطالب الفائقین وعزلھم 

ھؤالء الطالب من االشتراك والتفاعل االجتماعي، ًاللحقوق اإلنسان، وحرمان
كما أن اإلثراء یسمح للطالب الفائقین بدراسة المواضیع التي یدرسھا بقیة 
تالمیذ الفصل، ولكن یوفر لھم فرص لیندمجوا في المنھج الدراسي لمستوى 

شطة بدیلة تقدم لھم تحدیا اكبر، باإلضافة إلى أن أكثر عمقًا، وذلك من خالل أن
البرامج االثرائیة ھي المحور األساسي في باقي أشكال برامج الرعایة، 
فالتجمیع واإلسراع تعتمد على قرارات إداریةوأنظمة تعلیمیة ولیس أسلوبًا 

الفائقین البحث الحالي البرامج االثرائیة لرعایة الطالب  تبنىمنھجیًا، ولذلك 
حیث یقوم البرنامج الحالي . االستفادة بنموذج رینزولي في بعض مراحلھب

على إثراء المحتوى المنھجي المقدم للطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي، 
وذلك من خالل تقدیم أنشطة أكثر عمقًا مرتبطة بالمحتوى المنھجي، باإلضافة 

باالستفادة من  وذلك. إلى تقدیم الموضوعات الریاضیة بشيء من التاریخ
  . إسھامات الحضارتین المصریة القدیمة واإلسالمیة

  :ثانیًا الوعي بھویة الریاضیات المصریة
یعد مستوى الوعي الخطوة األولى في تكوین الجوانب الوجدانیة بما تتضمنھ 
من القیم واالتجاھات، وعلى الرغم من وقوع الوعي في أدنى درجة من 

اكتساب المتمثل في  الجانب المعرفيمبنیًا على التصنیف الوجداني، إال انھ 
  .المعارف والمعلومات ثم فھم عمیق لتلك المعارف والمعلومات

إدراك الفرد  الوعي بأنھ) ٣٣٩، ٢٠٠٣(ُیعرف حسن شحاتة وزینب النجار 
  .الظاھرة أوألشیاء معینة في الموقف 
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بعد : أن الوعي یتضمن ثالثة أبعاد وھي) ١١١، ٢٠٠٨(ولید خلیفة  ویرى
معرفي یتمثل في اكتساب المعارف والمعلومات ثم فھم عمیق لتلك المعارف 

یتمثل في تقبل الفرد تلك : والمعلومات، أما البعد الثاني فھو بعد وجداني
بعد األدائي ، أما البعد الثالث فھو الالمعلومات والمعارف ویقدرھا ویتأثر بھا

وھو محصلة للبعدین األول والثاني وفیھ ینھج الطالب سلوكًا معین نحو قضیة 
  . معینة، وھذا السلوك منبثق عن معرفتھ الواعیة وإحساسھ العمیق بھذه القضیة

  :ھویة الریاضیات المصریة
الھویة بأنھا مفھوم اجتماعي نفسي، ) ٢٠٠٧(عرف سعد عبد الرحمن محمد ُی

  .دراك مجتمع أو جماعة لذاتھ، وكیفیة تمایزه عن اآلخرینإیة یشیر إلى كیف
أن الھویة تعني في األساس ) ٩٩، ٢٠٠٨(ویؤكد سعید إسماعیل القاضي 

التفرد، والھویة الثقافیة تعني التفرد الثقافي، بكل ما یتضمنھ معنى الثقافة من 
ع التي والھویة الثقافیة تمثل روح المجتم. عادات وأنماط سلوك ومیل وقیم

  .ببقائھا یبقى للمجتمع وجودة، وبذوبانھا یزول المجتمع
الثقافیة ألي  على أن الھویة) ١٤٢-١٣٩، ٢٠٠٩(یؤكد ھاني محمد یونس و

من عدة عناصر مرتبطة ببعضھا، وأي خلل في أحدھا یؤدي تتكون مجتمع 
 التاریخ، الدین، اللغة: إلى خلل في باقي مكوناتھا، ومن أبرز ھذه المكونات

وبناًء على ما سبق، یعرِّف البحث الحالي الوعي بھویة الریاضیات المصریة 
الطالب الفائق في الریاضیاتباإلسھامات المصریة إدراك وإحساس : بأنھ

في تقدم وتطور المجتمع  وتقدیر دورھا.القدیمة في نشأة وتطور الریاضیات
في شكل سلوك باإلضافة إلى ترجمة كل ذلك عبر المراحل الزمنیة المختلفة، 

یتمثل في المحافظة على ذلك اإلرث الحضاري وتلك اإلسھامات المصریة 
  .القدیمة

تاریخ الریاضیات ودورة في تنمیة الوعي بھویة الریاضیات 
  :المصریة

، وتعد تسھم المناھج الدراسیة إسھامًا حقیقیًا في تنمیة الھویة المصریة
التي تلعب دورا بارزا في حضارة الشعوب  فروع المعرفةالریاضیات من 

حیث أن تاریخ الریاضیات حافل بالعدید من االكتشافات الریاضیة .وتقدمھا
  . أثرت بشكل كبیر في تطویر العلم والرقى بالمجتمع، التي الھامة
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یمثل توظیف تاریخ الریاضیات وتطورھا في تقدیم الموضوعات الدراسیة و
طبیعتھا للطالب، وشرح خصائصھا  شيء ھام، حیث یعمل علىتوضیح

وعالقتھا بالمجتمع، وتوضیح الظروف التي ساعدت على االزدھار في 
وبالتالي یساعده على تحقیق األھداف المنشودة من دراستھا . الریاضیات

  .بأفضل صورة ممكنة
على أن تقدیم الموضوع ) ١٧٧، ٢٠٠٧( لیانا كشكو ویؤكد وائل جابر

ون أو نظریة في إطار تاریخي یرسخ لدي الطالب الریاضي من مفھوم أو قان
فكرة أن المعرفة تراكمیة، وال یمكن أن تأتى دفعة واحدة، بل ھي تراكم 
خبرات على مر السنیین، وأن تطور الفكر ھو ثمرة لبناء الجھود القدیمة على 
الحدیثة، كما أن ذلك یفتح الباب أمام الطالب لتحلیل الظروف والسیاقات 

باإلضافة . قبول أو رفض أو تعدیل ھذا المفھوم أو القانون أو النظریةالمتعلقة ب
  . إلى أن ذلك یساعد في تنمیة الثقافة الریاضیة، وتكوین تعلم ذا معنى

أن ھناك في طرق التدریس ما یسمى ) ٢٣٨، ١٩٩٥(ویضیف حسن سالمة 
بالمدخل التاریخي وكذلك المسلمة التاریخیة في تدریس الریاضیات، حیث 

رى البعض انھ یجب ترتیب المنھج المدرسي في الریاضیات حسب الترتیب ی
الزمني لنشأة وتطور المفھوم الریاضي وتقدیمھ للطالب، وذلك یسمى 
بالمسلمة التاریخیة في تدریس الریاضیات، بینما یرى البعض اآلخر أن 

، ویمكن للمعلم أن یستغل إلنتاج فكرى للبشر تراكميالریاضیات تراث 
للدخول إلى  في الریاضیاتقف التاریخیة والحكایات والنوادر التاریخیة الموا

  .موضوع درسھ
إلى أن دراسة طالب ) ٢٠١١(دراسة منال فاروق سطوحي  كما أشارت

الصف األول اإلعدادي لمقرر الھندسة القائم على التكامل مع التراث الفني 
ھویة ن وتنمیة وعي الطالب بیوالمعماري المصري، أدت إلى تحس

  .الریاضیات المصریة وقیم المواطنة
الصادرة " معاییر المنھج والتقویم للریاضیات المدرسیة " وثیقة  وقد أكدت

 علىNCTMعن المجلس القومي لمعلمي الریاضیات بالوالیات المتحدة 
ضرورة تنمیة تقدیر الریاضیات وإدراك أھمیتھا في الحیاة والثقافات المختلفة 

ي الوسائل الفعالة في ذلك ھي تقدیم الموضوعات الریاضیة عند المتعلم، واحد
  . )٥٣-٥٢، ٢٠٠٤ولیم عبید، ( في إطار تاریخي



 م الجزء األول٢٠١٥أبریل ) ٣(العدد ) ١٨( المجلد    – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ١٨٥   
  

لتكوین المفھوم  التتبعیةویؤكد المختصون بتدریس الریاضیات أن الدراسة 
الریاضي تساعد على إدراكھ بوضوح، وأن دراسة مآثر األجداد وجھود 

یبعث على غرس الشعور بتقدیر من العلماء في مختلف الحضارات واألمم 
  ) ١٣٧، ٢٠٠٢منال فاروق سطوحي، (أسھموا في خدمة المجتمع البشري، 

العلمي للریاضیات بمجاالتھا وتتفق كثیُر من الدراسات على أن تفعیل التراث 
لھ من مردود كبیر، سواء على المستوى والمختلفة بالعملیة التعلیمیة أمر ھام، 

یتمثل في ربط الطالب ببلدھم والتأكید على الھویة . العلمي أو الوجداني
المصریة وتنمیة قیم االنتماء، وتنمیة قدرة الطالب على حل المشكالت، 

  .وتنمیة اتجاھاتھم نحو دراسة الریاضیات، وزیادة التحصیل
إلى أن تاریخ ) ٥٧، ١٩٩٩( محمود إبراھیم بدرفقد توصلت دراسة 

مقرر الصف، وذلك من خالل توفیر  الریاضیات یساعد على إثراء وتدعیم
كما أن األنشطة المرتكزة على تاریخ الریاضیات تعد . عدد وافر من األمثلة

وھذا یطبق بنجاح في المدارس الحكومیة . مناسبة مع التالمیذ الموھوبین
  .بوالیة فرجینیا بالوالیات المتحدة األمریكیة

فاعلیة المدخل  إلى) ٢٠٠٢(توصلت دراسة منال فاروق سطوحي  كما
التاریخي للریاضیات وتطورھا في زیادة تحصیل الطالب في وحدة األعداد 
النسبیة، وكذلك في اكتساب الطالب المفاھیم والمھارات المتضمنة بالوحدة، 

  .وتنمیة اتجاه الطالب نحو الریاضیات
والتي  )Meavilla & Flores, 2007( "مافیال و فلوریس"كما أكدت دراسة

ھدفت إلى معرفة أثر استخدام تاریخ الریاضیات كجزء من تدریس 
میذ المرحلة اإلعدادیة والثانویة لتنمیة القدرة على حل الریاضیات لتال

المشكالت الریاضیة المتضمنة بالنصوص القدیمة والحدیثة، إلى أن تقدیم 
المشكالت الریاضیة في إطار تاریخي یعمل على تنمیة مھارة حل المشكالت 

  . الریاضیة لدى الطالب
أن توظیف  )Yee & Chapman, 2011( " یي و تشابمان"وتضیف دراسة

تاریخ الریاضیات في الفصول الدراسیة یؤدي إلى تحسن في نتائج الطالب 
سواء في الناحیة الوجدانیة أو في المجاالت المعرفیة، وھو یمثل حال قابل 

وأنھ ال بد من . الت التي تواجھ تدریس الریاضیاتللتطبیق لبعض المشك
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تزوید المعلمین بالمعارف والمھارات الكافیة للتعرف على المصادر التاریخیة 
 .المناسبة لتدریسھم

ویالحظ من الدراسات السابقة أنھا أكدت على البعد التاریخي للریاضیات في 
لیة بین الریاضیات المناھج المدرسیة، وأكدت على العالقة الوثیقة والتكام

والتراث الحضاري للشعوب، وذلك من خالل تقدیم وحدات تكاملیة تتضمن 
  .العدید من الجوانب التاریخیة

، أن عرض األفكار الریاضیة في سیاق تاریخيیتضح وتأسیسا على ما سبق 
یساعد على تحقیق األھداف المنشودة من دراستھا بأفضل صورة ممكنة، كما 

المصریین القدماء في تطور الریاضیات یولد لدى  أن توضیح إسھامات
االعتزاز بھویتھم المصریة، وتقدیر العلماء الریاضیین الذین  الدارسین

في ابتكارھا، وتنمیة اإلحساس لدیھم بأنھم یمكن أن یكونوا ریاضیین  أسھموا
كما أن توظیف تاریخ . ومكتشفین أو مبتكرین للمزید من األفكار الریاضیة

كما أن . الریاضیات سیضیف إلى القانون أو المفھوم أو النظریة بعض العمق
 فضل الریاضیات بتاریخھا الظاھر وغیر الخفي في الحضارة إظھار

المصریة وغیرھا من الحضارات على التقدم الحضاري ومدى تأثرھا بھ، 
یعمل على الربط بین الطالب وحضاراتھم من جانب والریاضیات من جانب 

، ُمقدرًا لدور بلده أخر، وبالتالي ینشأ مواطن واع، لھ والء لبلدة، معتز بھویتھ
  .الحضاري والتاریخي المعاصر
العدید من األدبیات  ، كما أشارتتلك األھمیة وإذا كان تاریخ الریاضیات لھ

من خالل رجوع  –والدراسات السابقة، فان واقع مناھج الریاضیات المدرسیة 
الباحث إلى كتب الریاضیات في المراحل المختلفة، وما أكدتھ دراسة منال 

یكشف عن ابتعادھا عن ذلك األمر، وتضمینھا -) ٢٠١١(فاروق سطوحي 
ع بدایة كل وحدة تتضمن معلومة عن أحد العلماء، فقط في بضعة أسطر م

  .األمر الذي یجعلھا ال تحقق الھدف من تضمین البعد التاریخي
یؤكد على الجوانب التاریخیة للموضوعات الریاضیة التي  بحث الحاليال

یدرسھا طالب الصف األول اإلعدادي، والتركیز على إسھامات الحضارة 
. اضیات وكذلك إسھامات الحضارة اإلسالمیةالمصریة القدیمة في مجال الری

انطلقت منھ الریاضیات،  أساسًاوذلك الن الحضارة المصریة القدیمة تمثل 
بینما الحضارة اإلسالمیة تمثل المكاسب التي جناھا المسلمون من الحضارات 
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السابقة سواء المصریة القدیمة والبطلمیة والرومانیة والقبطیة، والتي تمثلت 
وفیما یلي .اإلسھامات العربیة اإلسالمیة في مجال الریاضیاتمن  في العدید

. عرض لتاریخ وعالقة الریاضیات بأشھر الحضارات التي مرت بمصر
  :وفیما یلي توضیح لذلك

  الریاضیات والحضارة المصریة القدیمة
ربما ال یوجد في تاریخ الریاضیات رجال أثروا العلوم الریاضیة أكثر من 

یعود إلیھم الفضل األول في وضع أول نظام عدى  حیثاء، المصریین القدم
سنة  ٣٤٠٠عشري تجمیعي معروف في التاریخ، ویعود ذلك إلى حوالي 

م، وكان ھذا النظام یعتمد على نظام التجمیع، بمعنى أنھ ال یھم وضع الرقم .ق
كما في المكان، فالمھم ھو عدد الرموز المستخدمة بغض النظر عن مكانھا، 

المصریین القدماء الكسور االعتیادیة، ولكن كانوا یستخدمون كسورًا استخدم 
واحد صحیح، ویمكنھم بھذه الطریقة التعبیر عن أي كسر، البسطھا 

  ) ٧٢، ٢٠٠٤حسن سالمة، ( Unit Fractionالوحدةكسور ھتسمى وھذ
وفى مجال الجبر، فقد حل المصریون القدماء بعض المعادالت من الدرجة 

یة، وكان یتم ذلك بطرق حسابیة أو ھندسیة، وكانوا یشیرون إلى األولى والثان
، وعرف "Aha" آھا " وتنطق بصوت یماثل " كومة"المجھول بكلمة 

المصریون القدماء بعض المتوالیات العددیة والھندسیة، وكیفیة إیجاد مجموع 
عدة حدود من كل منھما، وكانت المسائل والحلول في معظمھا لفظیة كالمیة 

ویدل على ذلك بعض . د على الحساب العقلي أو الصورة الھندسیةتعتم
أو  –) بردیة رایند(المسائل التي وردت في الباب الرابع من بردیة أحمس 

محمود محمد (م .ق ١٦٥٠والتي یعود تاریخھا إلى قرابة عام –كتاب أحمس 
  ).٢٨، ٢٠٠٦حسن، 

أما في مجال الھندسة، فقد عرف المصریون القدماء الكثیر من علم الھندسة، 
بما تشملھ من خطوط وإشكال ومجسمات وقوانین ونظریات، واستخدموھا في 
حیاتھم، فقد استخدموا النقطة والخطوط الھندسیة المموجة والحلزونیة 

المربع والمثلث والمتوازیة والراسیة واألفقیة والمائلة، والدائرة والمستطیل و
واالسطوانة، في عمل تكوینات ھندسیة، إلشكال اإلنسان والحیوان والتمائم 
والزخرفة واألدوات وفي حلي الزینة، من أساور وقالئد زینت بالزخارف 
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الھندسیة كالدوائر والحلزونات والخطوط، وفى تصمیم األساس ثم حفر 
  ).  ١٢٥، ٢٠١١منال فاروق سطوحي، (زخارف ھندسیة علیھا 

وھناك بعض األدلة التي تثبت أن المصریین القدماء كانوا یعرفون قانون 
ومعظم البحوث الحدیثة في مجال . مساحة الدائرة، وحجم االسطوانة القائمة

تاریخ الریاضیات أثبتت أن المصریین القدماء كانوا یعرفون أن مساحة أي 
حسن (االرتفاع × مثلث عبارة عن حاصل ضرب نصف طول القاعدة 

  ).٢١، ٢٠٠٤سالمة، 
عملیة مرتبطة بحیاتھم  تجریبیةالقدماء مع الھندسة بطرق  المصریونوتعامل 

واحتیاجاتھم، حیث أن فیضان النیل كان یطغى دائمًا على األراضي، وبالتالي 
تنشا منازعات حول حق الملكیة، ولذلك نشأت مھنة المساحة، وإقامة 

من قیاس الزاویة، ومن ھنا  مشروعات الري، وتمكن متخصص المساحة
شجعت الحاجة للقیام بالقیاس، ویظھر ذلك جلیَا في الرسومات الموجودة على 

بل أن كلمة ھندسة في األصل المصري القدیم  .جدران المقابر والمعابد
)Geometry (تعني قیاس األرض  

ولقد برع المصریون القدماء في قیاس الزوایا واألطوال وحساب المساحات و 
حجوم والمكاییل، ومثال علي ذلك الدقة الموجودة في بناء الھرم، فزوایا ال

أي أن نسبة الخطأ ) درجة ٩٠.٣٠درجة و  ٨٩.٥٦(قاعدة الھرم بین 
متر، والفرق بین أكبر أضالع  ٢٢٧، بینما طول ضلع القائمة یبلغ %٠.٠٧

 ، واتجاه كل جانب من جوانب الھرم یكاد٠.٢٠القاعدة وأصغرھا ال یتعدى 
یكون موازیَا تماما للجھات األصلیة األربعة، كما لوحظ أن نسبة طول جانب 

وأن عمَال ضخمَا بھذا الحجم البد أن یحمل بین . الھرم إلي ارتفاعھ تساوي ط
ن یمتلكونھا، وھناك أثار أخري وطیاتھ مھارات ریاضیة فائقة كان المصری

  )٥، ٢٠١١ محفوظ یوسف،(تحمل نفس المعني مثل المسالت والمعابد 
وبالنظر إلى الواقع نجد أن المعابد والمنشآت المصریة القدیمة دلیل كبیر على 

حیث نجد أن المعابد احتوت على العدید من األعمدة التي . تقدمھم في الھندسة
ھندسیة، فمن تلك األعمدة ما یأخذ شكل مضلع، ومن تلك األعمدة  أشكالتمثل 

  .یأخذ الشكل االسطوانيما یأخذ الشكل المخروطي، ومنھا ما 
ومن خالل العرض السابق إلسھامات المصریین القدماء في الریاضیات 

للمصرین القول أن  یمكن .بفروعھا المختلفة من الحساب والجبر والھندسة
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ویمكن االستفادة من ذلك التراث الھائل .باع كبیر في تطور الریاضیات القدماء
ضیات للطالب الفائقین بالمرحلة في الریاضیات في تدریس موضوعات الریا

بھویتھم المصریة ویدفعھم إلى أن  واالعتزازاإلعدادیة، فھذا یشعرھم بالفخر 
یكونوا مكتشفین مطورین لتراث األجداد وخاصة أن قدراتھم العقلیة تؤھلھم 

  .لذلك

  :الریاضیات والحضارة اإلسالمیة
مرحلة االكتساب : وھيمراحل ة مرت الریاضیات في الحضارة اإلسالمیة بعد

مرحلة نقل األدوات ، مرحلة اإلبداع واالبتكار، المباشر وغیر المباشر
، ٢٠١١منال فاروق سطوحي، (مرحلة الجمود وتوقف البحث، والكتب

١٢٩(.  

  إسھامات المسلمین في تطور الریاضیات 
ھذب المسلمون أشكال األرقام التي استخدمھا الھنود،  :في مجال الحساب

، ١صفر، (سلسلتین من األرقام عرفت أحدھما باألرقام الھوائیة وكونوا منھا 
وھي المستعملة حالیَا في أغلب البالد العربیة، ) ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢

وعرفت الثانیة باسم األرقام الغباریة، وھي أرقام مرتبة في األصل على 
ندلس، وقد انتشر ھذا النوع من األرقام في بالد المغرب واأل.أساس الزوایا

وقد حدث تحویر لتلك األرقام حتى اتخذت الشكل .وانتقلت بعد ذلك إلى أوربا
أحمد عبد ) (9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0(النھائي المعروف حالیَا 

  ).٥١، ١٩٩١الرازق، 
ولم تقتصر جھود علماء المسلمین في علم الحساب عند حد تھذیب األرقام 

اسة األعداد وخواصھا، فقد فقسموھا إلى الھندیة وتطویرھا، بل تعمقوا في در
: كما قسموا األعداد من جھة أخرى إلى أربعة أنواع. أعداد زوجیة وفردیة

كما تم إدخال .أعداد تامة، وأعداد ناقصة، وأعداد زائدة، وأعداد متحابة
العالمة العشریة والكسور العشریة، والتعبیر عن األعداد ألساس معین 

عام " غیاثالدین الكاشي"د ابتكر العالم العربي فق. باستخدام أساس آخر
م الكسور العشریة، كما حول الكاشي رموز األعداد من األساس ١٤٢٦

كما توصل العرب إلى قاعدة إلیجاد . الستیني إلى األساس العشري وبالعكس
األعداد المتحابة، وتوصلوا لقوانین مجموع األعداد الطبیعیة، ومجموع 
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كما برعوا وتفننوا في المربعات السحریة . عباتھامربعاتھا، ومجموع مك
  )٢٨، ٢٠٠٦محمود محمد حسن، (لألعداد 

الحساب الغباري ویقصد بھ : كما قسم المسلمون الحساب إلى قسمین ھما
الحساب الذي یحتاج إلي ورقة وقلم عند استعمالھ، والحساب الھوائي وھو 

  ).٥٣، ١٩٩١الرازق، أحمد عبد (الذي ال یحتاج إلي أدوات في استعمالھ 
أما علم الحبر، فیرجع الفضل الكبیر في تقدمھ وتطوره ووضع أسمھ إلى 

ووضع " الجبر " ویعتبر أول من استعمل لفظ . العلماء العرب والمسلمین
" ، وكان كتابھ الشھیر "محمد بن موسى الخوارزمي " أصولھ العالم العربي 

درًا أساسیًا للعرب والغرب مص. م ٨٢٥الذي نشر عام " الجبر والمقابلة 
  )٣٣، ١٩٩٦فتحي یونس، (فیالجبر 

كما توصل العرب إلى حل معادالت الدرجة الثانیة، وكان لھم قانون لكل 
صنف من تصنیفاتھم لتلك المعادالت، واستخدموا طرقًا ھندسیة لحل بعض 

كذلك عالج العرب أنواعًا متعددة من المعادالت . معادالت الدرجة الثانیة
یالة، وھي المعادالت التي تشتمل على أكثر من متغیر ویكون لھا عدد غیر الس

  ).٢٠٠٦،٢٨محمود محمد حسن، (محدود من الحلول 
ویرجع الفضل إلي العلماء المسلمین في استخدام الرموز في األعمال 

استخدام الحرف  ىفيالریاضیة، حیث یعود الفضل إلي أبو الحسن القلصاو
، وللمجھول ) (بالرمز  إلیھاوالتي صار یرمز ) ـج(األول من كلمة جذر 

، ولمربع المجھول بالحرف األول من )ش" (شي"بالحرف األول من كلمة 
، )ك" (كعب"، ولمكعب المجھول بالحرف األول من كلمة  )م" (مال "كلمة 

وقد ) (واستخدمت للنسبة ثالث نقاط " ل"ولعالمة المساواة بالحرف 
، ١٩٩١أحمد عبد الرازق، (ساعدت ھذه الرموز علي تقدم العلوم الریاضیة 

٥٧.(  
كان للعرب والمسلمین إسھامات كثیرة في حفظ وتطویر :وفى مجال الھندسة

الھندسة التي نقلوھا عن اإلغریق، ثم أضافوا إلیھا وھذبوھا وشرحوھا وألفوا 
إلقلیدس، ولم یتوقف " األصول " ترجم العرب كتاب فقد . فیھا الكتب الكثیرة

المسلمون على النقل والترجمة فقط، بل یرجع للمسلمین وضع أصول الھندسة 
كما قام .التحلیلیة، كما أنھم استعانوا بالھندسة في حل المسائل الجبریة

المسلمون برسم المضلعات المنتظمة بمعادالت جبریة، كما نجحوا في أیجاد 
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ط الدائرة إلى قطرھا بدقة عالیة، كما تناولوا علم تسطیح الكرة، نسبة محی
وسخروا .فنقلوا الخرائط من السطح الكروي إلى السطح المستوي والعكس

، ١٩٩١أحمد عبد الرازق، (الھندسة المستویة والمجسمة في أبحاث الضوء 
٥٩.(  

ة تكشف اآلثار اإلسالمیة الموجودة حالیا بشتى أنواعھا عن مدي معرفو
وتشیر العناصر الزخرفیة .العلماء المسلمین بالعدید من النظریات الھندسیة

التي تزین المنشآت اإلسالمیة من عمائر وتحف ومساجد على معرفة علماء 
المسلمین بقواعد علم الھندسة، لضبط رسم الخطوط والدوائر، وتقسیم األشكال 

ندسیة، المتمثلة في فن الھندسیة وتركیبھا، والعبقریة في استعمال الخطوط الھ
األرابیسك ورسوماتھ، وزخارف المساجد مثل األقواس ثالثیة األوراق، 
والحلي التي على شكل أزھار متفتحة رافعة أوراقھا إلى السماء، واإلشغال 

  .الجلدیة، ورسومات السجاجید
أما علم حساب المثلثات، یرجع الفضل الكبیر للعلماء المسلمینفي وضعھ كعلم 

فعلماء المسلمین ھم أول من استعملوا الجیب، بدَال من وتر .عن الفلكمستقل 
، وھم أول من ادخل الظل وتمام اإلغریقعند  ًاضعف القوس الذي كان معروف

الظل في المثلثات، ویعزي إلى المسلمین إدخال المماس في حساب المثلثات، 
كما .ویةكما توصلوا إلى القاعدة األساسیة لحساب مساحة المثلثات الكر

نسبة جیوب األضالع بعضھا إلى بعض كنسبة جیوب "توصلوا إلى أن 
، وأوجد "الزوایا الموترة بتلك األضالع بعضھا إلى بعض في أي مثلث كروي

أحمد (علماء المسلمین الجداول الریاضیة للجیب والمماس وتمامھ والقاطع 
  ).٦٩، ١٩٩١عبد الرازق، 

ة اإلسالمیة في تقدم علم الریاضیات، وبعد العرض السابق إلنجازات الحضار
والتطرق إلسھامات بعض العلماء المصریین في ظل الحضارة اإلسالمیة في 

یتضح أنھ یمكن االستفادة من ذلك التراث الریاضي اإلسالمي .الریاضیات
والظاھر في التراث الفني والمعماري في تدریس موضوعات الریاضیات في 

ظیف التراث المصري واإلسالمي في تعلیم وقد تم تو.المرحلة اإلعدادیة
تقدیم أنشطة : الفائقین في البرنامج الحالي وذلك من خالل اتجاھین وھما

، تتناول بعض الجوانب التاریخیة للریاضیات عند المصرین، تعلیمیة تطبیقیة
تكلیف الطالب بمشروعات تتطلب البحث واالستقصاء في تاریخ نظریة أو 



 م الجزء األول٢٠١٥أبریل ) ٣(العدد ) ١٨( المجلد    – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ١٩٢   
  

شف عن إبداع أو إسھام المصرین القدماء في ھذا ریاضیة والكأصل قاعدة
 .الخصوص

  :فروض البحث
من خالل الدراسات السابقة واإلطار النظري تم تحدید فروض البحث على 

  :النحو التالي
بین ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )١(

متوسطات درجات الطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي في 
حل  –التطبیق  –الفھم ( التحصیل المعرفي ككل ومستویاتھ اختبار 

  .قبل وبعد تطبیق البرنامج اإلثرائي في الریاضیات) المشكالت
بین ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  )٢(

متوسطات درجات الطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي في 
إسھامات (وأبعاده مقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة ككل 

نشر إسھامات الحضارتین المصریة  -علماء الریاضیات قدیمًا وحدیثًا
قبل وبعد تطبیق البرنامج اإلثرائي في ) واإلسالمیة في الریاضیات

 .الریاضیات

  :اإلجراءات التجریبیة للبحث
  تمثلت إجراءات البحث في النقاط االتیة 

ات للطالب الفائقین في الریاضی إعداد البرنامج أإلثرائي: أوال
  :بالصف األول االعدادي وذلك من خالل

ي     )١( ب والمراجع الت مراجعة العدید من البحوث والدراسات السابقة والكت
یس      ,تناولت تاریخ الریاضیات د أن د العظیم أحم د و عب ومنھا، ولیم عبی

المة ) ٢٠٠٠( ن س ون   )٢٠٠٤(، حس یس مورل د و ریج دي راش ،رش
اروق  )٢٠٠٤( ال ف ة من طوحي، ودراس ا  )٢٠١١(س ل أوبینیج ، نیوفی
، لتحدید الجوانب التاریخیة المناسبة لموضوعات الریاضیات )٢٠٠٨(

دادي   ا   . بالصف األول اإلع دین رئیسین وھم ى بع ز عل م التركی د ت : وق
ر،         ة لمص الة والعراق ل األص ذي یمث دیم وال ري الق راث المص الت

  . واالنجازات العربیة اإلسالمیة في مجال الریاضیات
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د       تح )٢( دادي، لتحدی ف األول اإلع یات الص اب ریاض وى كت ل محت لی
  .المفاھیم والتعمیمات والمھارات المتضمنة بالمقرر

ة     )٣( مراجعة العدید من األدبیات والمراجع التي اھتمت باألنشطة اإلثرائی
دول،     ض ال ي بع في تعلیم  الریاضیات، و كتب الریاضیات المدرسیة ف

رحمن     دراسة : واأللغاز الریاضیة ومنھا د ال د عب ى أحم ، )٢٠٠٩(یحی
ولى   ي بسان    )٢٠٠٧(، رضا مسعد   )٢٠٠٠(عادل عبد الم د الغن ، عب

ي دي )٢٠٠٥( الزھران د الھوی یات  )١٩٩٥( ، زی اب الریاض ،  كت
ي   ام الدراس ر للع ة قط دادي بدول ف األول اإلع ض )٢٠١٢(للص ،  بع

ة  ة وخاص یات األمریكی اھج الریاض ،  (Holt Mathematics)من
د بع  ف األول    لتحدی ائقین بالص ب الف ي تناس ة الت طة اإلثرائی ض األنش
 .اإلعدادي

ى مجموعة     )٤( ي عل را    عرض البرنامج اإلثرائ ن السادة األساتذة الخب ء م
ع        في ھ، م م علی ك للحك دریس الریاضیات، وذل مجال المناھج وطرق ت

 .إجراء التعدیالت الالزمة 
دیالت التي یسفر  التجربة االستطالعیة للبرنامج اإلثرائي، وإجراء التع )٥(

 عنھا التطبیق االستطالعي
ي     )٦( امج اإلثرائ ة للبرن فر    : الصورة النھائی ي أس دیالت الت د إجراء التع بع

عنھا التطبیق االستطالعي ، تم الوصول إلى الصورة النھائیة للبرنامج 
ى    البرنامج اإلثرائيوبذلك أصبح  .اإلثرائي ائي عل صالحًا للتطبیق النھ
 ) ١(كما في ملحق  ساسیةتجربة البحث األطالب 

  :أدوات البحثإعداد : ثانیًا
  اعداد االختبار التحصیلي في المستویات العلیا للتفكیر )١(

: إلعداد اختبار التحصیل المعرفي في الریاضیات قام الباحث بالرجوع إلى
عفاف أحمد ) ٢٠٠١(،جابر عبد الحمید جابر )١٩٩٥(حسن على سالمة 

إعداد اختبار التحصیل األكادیمي وفقًا وفي ضوء ذلك تم ) ٢٠٠٦(عویس 
  :للخطوات اآلتیة

  :الھدف من االختبار  )أ (
استھدف االختبار التحصیلي قیاس تحصیل الطالب الفائقین بالصف األول 

الفھم، التطبیق، حل :اإلعدادي الفائقین عند المستویات المعرفیة التالیة
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المتضمنة البرنامج في موضوعات الجبر والھندسة واإلحصاء . المشكالت
  .اإلثرائي

  :مواصفات االختبارإعداد جدول   )ب (
عدد األسئلة تم اعداد جدول مواصفات االختبار التحصیلي، وذلك لتحدید 

  .بطریقة تحقق الشمول والتوازن في االختبار
  :صیاغة تعلیمات االختبار  )ج (

تعریف :االتي تضمنت تعلیمات االختباروتم صیاغة تعلیمات االختبار، 
  .إرشادات للطالب یراعیھا أثناء اإلجابة، بالھدف من االختبار الطالب

  :استطالع آراء السادة المحكمین حول اختبار التحصیل المعرفي  )د (
تم عرض االختبار التحصیلي في صورتھ األولیة، على مجموعة من السادة 
المحكمین تخصص مناھج وطرق تدریس الریاضیات، بھدف التعرف على 

صحة مفردات االختبار من الناحیة : في الجوانب اآلتیةآرائھم ومالحظاتھم 
العلمیة واللغویة، انتماء كل مفردة للمستوى الذي تقیسھ، مالئمة االختبار 
لمستوى الطالب، وضوح ومناسبة تعلیمات االختبار، اقتراح ما یرونھ من 
تعدیالت في االختبار، وفي ضوء أراء السادة المحكمین تم إجراء بعض 

  .ت على بنود االختبارالتعدیال
  :التطبیق االستطالعي الختبار التحصیل المعرفي  )ه (

التعرف على مدى قابلیة االختبار استھدف التطبیق االستطالعي لالختبار 
مجموعة الطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي، وحساب  للتطبیق على

  :االتيالزمن الالزم لالختبار، وحساب الصدق، والثبات،وأسفرت النتائج عن 
 تم حساب الزمن الالزم لتطبیق االختبار : زمن تطبیق اختبار التحصیل المعرفي

دقیقة، وبلغ زمن تطبیق جزء  ٦٠وقد بلغ زمن تطبیق جزء الھندسة 
  .دقيقة ٨٠الجبر واالحصاء 

  تم حساب معامالت : لمفردات االختبار والصعوبةمعامالت السھولة
استبعاد مفردتین من مفردات سھولة وصعوبة مفردات االختبار، وتم 

بینما بلغ " ٠.٠٨"حیث بلغ معامل صعوبة المفردة األولى . االختبار
 "١"معامل صعوبة المفردة الثانیة



 م الجزء األول٢٠١٥أبریل ) ٣(العدد ) ١٨( المجلد    – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ١٩٥   
  

 معامالت التمییز لمفردات  حسابتم : معامالت التمییز لمفردات االختبار
حیث كان معامل . االختبار، وتم استبعاد مفردتین من مفردات االختبار

  ). ٠.٢٥(منھا أقل من  تمیز كُل
 االختباربطریقتینصدق منالتحقق تم : صدق االختبار:  
 تم عرض االختبار على مجموعة من السادة المحكمین، :صدق المحكمین

  .الذین أجمعوا على أن االختبار یقیس ما وضع لقیاسھ
 عن طریقتحدید االتساق الداخلي لالختبار تم : صدق االتساق الداخلي 

الذي  للمحوراالرتباط بین كل سؤال والدرجة الكلیة حساب معامالت 
 محاورحساب معامالت االرتباط بین درجات  وكذلكینتمي إلیھ، 

، وتم الدرجة الكلیة لالختبارھا وبین االختبار وبعضھا البعض وبین
حیث ُوجد أن معامل استبعاد خمس مفردات من عبارات البعد الثاني 

  .غیر داٍلارتباطھم مع درجة البعد الثالث 
 االختباروأبعاده المختلفة، عن تم حساب معامالت ثبات : ثبات االختبار

كرونباخ لكل محور من محاوره  ألفامعامل ثبات حساب طریق 
) الفھم( األول المحور: وكانت معامالت الثبات كالتالي. ككل ولالختبار

حل (الثالث، المحور٠.٧٥٠) التطبیق( الثاني ، المحور٠.٦٠٤
وھي قیم دالھ ومقبولة  ٠.٨٥٧ككل ، االختبار٠.٦٨٥) المشكالت

  إحصائیا
 :الصورة النھائیة الختبار التحصیل المعرفي  )و (

عبارات في المحور  ٧عبارة، ) ٣٤(تكون االختبار في صورتھ النھائیة من 
عبارة في البعد  ١١). التطبیق( عبارة في المحور الثاني  ١٦و ) الفھم(األول 
تراوحت معامالت السھولة ألسئلة االختبار ما بین ). حل المشكالت(  الثالث

)  ٠.٢٠  – ٠.٧٨(بینما تراوحت معامالت الصعوبة ما بین ) ٠.٨٠ - ٠.٢٣(
  –  ٠.٢٧( ،و تراوحت معامالت التمییز لباقي أسئلة االختبار ما بین 

داد تم إعالصورة النھائیة لالختبار التحصیلي، و) ٢(ویوضح ملحق ). ٠.٩١
  ) .٣(كما في ملحق . مفتاح التصحیح الخاص بھ

 :مقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة )٢(
بعض  االطالع علىتم  مقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریةإلعداد 

أدبیات البحث والدراسات السابقة، التي عنیت بتصمیم وإعداد المقاییس 
، ودراسة حنان مصطفى أحمد )٢٠٠٦(العلمیة، ومنھا عفاف أحمد عویس 
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وفي ضوء ذلك تم إعداد ، )٢٠١١(، ودراسة منال فاروق سطوحي)٢٠٠٢(
  :وفقًا للخطوات اآلتیة الوعي بھویة الریاضیات المصریةمقیاس 

  الھدف من المقیاس  )أ (
یھدف المقیاس إلى قیاس وعي طالب الصف األول اإلعدادي الفائقین في 

  .لریاضیةالریاضیات مكونات الھویة المصریة ا
  :أبعاد المقیاس  )ب (

بإسھامات علماء الریاضیات : البعد األول:تكون المقیاس من بعدین ھما
إسھامات الحضارتین المصریة القدیمة : المصرین قدیما وحدیثًا، البعد الثاني

  . واإلسالمیة في الریاضیات
  :تعلیمات المقیاس  )ج (

الطالب بیانات الطالب، تعریف : ما یأتي تضمنت تعلیمات المقیاس
یراعیھا أثناء االستجابة لعبارات لطالب بالھدف من المقیاس، إرشادات ل

  .المقیاس، الزمن المحدد إلجابة جمیع عبارات المقیاس
 :تصحیح المقیاس  )د (

یعطى الطالب درجة واحدة إذا قام باختیار البدیل الصحیح، وصفر في 
  .حالة اختیاره البدیل الخاطئ

یاس الوعي بھویة الریاضیات حول مق المحكمیناستطالع آراء   )ه (
 :المصریة

تم عرض مقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة في صورتھ األولیة،  
على مجموعة من السادة المحكمین تخصص مناھج وطرق تدریس 

انتماء كل عبارة :الریاضیات، بھدف التعرف على آرائھم ومالحظاتھم حول
، لغویًا العباراتدقة لطالب، ، مناسبة العبارات لمستوى اللھدف من المقیاس

وفي ضوء أراء السادة .اقتراح ما یرونھ من تعدیالت على عبارات المقیاس
  .المحكمین تم إجراء بعض التعدیالت على عبارات المقیاس
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 :التجربة االستطالعیة لمقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة  )و (
استھدف التطبیق االستطالعي لمقیاس الوعي بھویة الریاضیات 

الصف األول  للتطبیق على طالب المقیاسالتعرف على مدى قابلیة : المصریة
وقد اسفرت . اإلعدادي، والزمن لتطبیقھ، وحساب صدق وثبات المقیاس

  :النتائج عن االتي
 ١٧: وقد بلغتم حساب الزمن الالزم لتطبیق المقیاس : المقیاس زمن تطبیق 

یضاف إلیھا خمس دقائق إللقاء تعلیمات المقیاس، فیكون الزمن .دقیقة
  .دقیقة) ٢٢(الكلي لتطبیق المقیاس ھو

  بطریقتینصدق المقیاس من  التحققتم  :مقیاسالصدق:  
 المحكمین، الذین عدد من عرض المقیاس على  تمحیث :صدق المحكمین

بعد إجراء بعض  لقیاسھأجمعوا على أن المقیاس یقیس ما وضع 
  .التعدیالت، وقد تم إجراء تلك التعدیالت

 حساب معامالت باالتساق الداخلي للمقیاس  تم حساب :االتساق الداخلي
حساب و، للبعد الذي تنتمي إلیھوالدرجة الكلیة  عبارةاالرتباط بین كل 

ھا وبین المقیاس وبعضھا البعض وبین أبعاداالرتباط بین درجات  معامل
، وتم استبعاد عبارتین من عبارات المقیاس، الدرجة الكلیة للمقیاس

احداھما ألنھا غیر دالة مع البعد األول، واألخرى ألنھا غیر دالة مع 
 .المقیاس ككل

  وأبعاده المختلفة، عن تم حساب معامالت ثبات المقیاس : المقیاسثبات
كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقیاس الوعي  ألفامعامل ثبات حساب طریق 

قیمة معامل : ،وكانت كالتاليوالمقیاس ككلبھویة الریاضیات المصریة 
ھي  المقیاس ككل٠.٦٢٤البعد الثاني، و٠.٦٠٤ھي  البعد األولثبات 

  وھي قیم دالھ ومقبولة إحصائیا ٠.٧٤٨
 :الوعي بھویة الریاضیات المصریة لمقیاسالصورة النھائیة   )ز (

الصورة النھائیة لمقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة من تتكون 
كما في .عبارات في البعد األول وتسع عبارات في البعد الثاني ٧عبارة،) ١٦(

  ).٤(ملحق 
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  :ثالثًا عینة البحث
تم اختیار فصلین من فصول الصف األول اإلعدادي بمدرسة جیل المستقبل 

طالب وطالبة، لتطبیق ) ٦٥( ، بواقع)٣- ١(و ) ١- ١(الخاصة، ھما فصال 
- ١(تجربة البحث علیھما، ویدرسھما نفس المعلم، وتم استبعاد الفصل الثالث 

بالمدرسة وذلك الختالف المعلم القائم بالتدریس، واعتمد الباحث في ) ٢
تحدیده لمجموعة البحث من الطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي على 

، اختبار الكفاءة "Raven"ات المتتابعة لاختبار المصفوف: أربعة محكات ھي
في ضوء .الریاضیة، سجل التحصیل المدرسي السابق، رأي المعلمین

المحكات األربعة السابقة تم تحدید الطالب الفائقین من بین طالب الفصول 
تلمیذًا وتلمیذًة فائقین في ) ٢٤(وقد أظھرت النتائج وجود . التي تم اختیارھا

  .الریاضیات

تحدید فاعلیة البرنامج االثرائي في الریاضیات في تنمیة التحصیل : رابعًا
والوعي بھویة الریاضیات المصریة لدى تالمیذ الصف األول االعدادي وذلك 

  :من خالل
االختبار التحصیلي، ومقیاس الوعي (تطبیق مواد وأدوات البحث  )١(

  .قبلیًا على مجموعة البحث) بھویة الریاضیات المصریة
البرنامج االثرائي، وفق الخطة الزمنیة للمنھج، لمجموعة تدریس  )٢(

  .البحث
االختبار التحصیلي، ومقیاس الوعي بھویة (تطبیق أدوات البحث  )٣(

  . بعدیًا على مجموعة البحث) الریاضیات المصریة
  رصد البیانات ومعالجتھا احصائیًا )٤(
  .تحلیل وتفسیر النتائج وتقدیم التوصیات )٥(

  :نتائج البحث
  :ولاألإجابة السؤال 

ة      : نص السؤال األول على ى تنمی ي الریاضیات عل ي ف ما أثر البرنامج اإلثرائ
ف األول          ائقین بالص ن الطالب الف دى مجموعة البحث م ي ل التحصیل المعرف

  اإلعدادي؟
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  :إلجابة السؤال الثالث صیغ الفرض التالي 
توى     " د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دالل د ف ین ) ٠.٠٥(ال توج طات ب متوس

یل    ار التحص ى اختب دادي عل ف األول اإلع ائقین بالص الب الف ات الط درج
قبل وبعد تطبیق ) حل المشكالت –التطبیق  –الفھم ( المعرفي ككل ومستویاتھ 

  "البرنامج اإلثرائي في الریاضیات
وكانت ، للعینات المرتبطة" ت"والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب قیمة 

   :)١(في جدول النتائج كما ھو موضح 
   )١(جدول 

وداللتھا اإلحصائیة بین متوسطات " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 
  درجات طالب مجموعة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار التحصیل المعرفي 

  العدد  المستوى
" ت"قیمة   نتائج التطبیق البعدي  نتائج التطبیق القبلي

االنحراف   المتوسط  المحسوبة
االنحراف   المتوسط  المعیاري

  المعیاري
التحصیل 
  *١٤.٢٣ ٦.٣٤  ٢٣.٥٨  ٣.٤٠  ٢.٥٨  ٢٤  المعرفي

   ٢.٠٧٤=  ) ٢٣، ٠.٠٥( ت* 
أن ھناك فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات الطالب    ) ١(یوضح جدول 

ة  في  التطبیق القبلي والبعدى ألداء الطالب على االختبار التحصیلي،   وبمقارن
ین      ائیة ب ة إحص ًا ذا دالل اك فرق د أن ھن وبة نج ة و ت المحس ة ت الجدولی قیم
متوسطى درجات التطبیقین القبلي والبعدي الختبار التحصیل المعرفي لصالح  
روض        ن ف رض األول م ض الف م رف اس ت ذا األس ى ھ دي، وعل ق البع التطبی

  :البحث وتصبح النتیجة كالتالي
د مستوى   ھناك فروق ذات داللة إحص ین متوسطي درجات    ) ٠.٠٥(ائیة عن ب

ل       ي قب یل المعرف ار التحص ي اختب دادي ف ف األول اإلع ائقین بالص الطالب الف
  .وبعد تطبیق البرنامج اإلثرائي لصالح التطبیق البعدي

  :في التحصیل المعرفيثرائي البرنامج اإل حجم أثر
ر  ) ٢(یوضح جدول  امج اإل حجم أث ي الریاضیات    البرن ي ف علىالتحصیل  ثرائ

  :البحث مجموعةالمعرفي الكلي لدى الطالب 
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حجم أثر البرنامج اإلثرائي في الریاضیات في التحصیل المعرفي : )٢(جدول 

  الكلي  لدى طالب مجموعة البحث

" ت"  المستوى
  المحسوبة

درجة 
الداللة  d  مربع ایتا  الحریة

 العملیة
االختبار 

  كبیر  ٥.٩٣  ٠.٩٠  ٢٣  ١٤.٢٣  التحصیلي

م  ) ٢(یوضح جدول  ائم       أن قیمة حج ي الریاضیات الق ي ف امج اإلثرائ ر البرن أث
ي  ي الكل یل المعرف ي التحص لیة ف ة التواص ى النظری ائقین  عل الب الف دى الط ل

ر    )٥.٩٣(بلغت  ) مجموعة البحث (بالصف األول اإلعدادي  ة أكب ذه القیم ، وھ
ن   ار السابق    ) ٠.٨(م ي المعی ة     . الموضحة ف ة المعرفی ي البنی ن ف أي أن التحس

ار ككل   % ٩٥لدى الطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي بلغت   ي االختب . ف
ي  وبالتالي فإن  ة التواصلیة      البرنامج اإلثرائي ف ى النظری ائم عل الریاضیات الق

  .لدى طالب مجموعة البحثالمعرفي الكلي لھ أثر كبیر على زیادة التحصیل 

  :فاعلیة البرنامج المقترح في التحصیل المعرفي
ار   ) ٣(یوضح جدول  ي االختب نسبة الكسب المعدل وداللتھا لمجموعة البحث ف

  .التحصیلي
   )٣(جدول 

  لمعدل لمجموعة البحث في االختبار التحصیلينسبة وداللة الكسب ا

  البیانات      
  المستوى

  المتوسط
  قبلي

  المتوسط
  بعدي

النھایة 
  العظمى

  )د(

نسبة 
الكسب 
  المعدل

  الداللة 

  عالیة  ١.٢٩  ٣٤  ٢٣.٥٨٣٣  ٢.٥٨٣٣  االختبار ككل

دول   ح ج ت  ) ٣(ویوض دل بلغ ب المع بة الكس ل ) ١.٢٩( أن نس ار كك . لالختب
ي   وھذا یدل أن  ة ف البرنامج اإلثرائي في الریاضیات لھ درجة عالیة من الفاعلی

ي  .زیادة تحصیل الطالب على االختبار ككل وھذا یعني أن البرنامج اإلثرائي ف
  .الریاضیات أدى إلى تنمیة التحصیل المعرفي لدى طالب مجموعة البحث

على وجود تتفق ھذه النتیجة مع نتائج العدید من الدراسات التي أكدت نتائجھا 
عالقة ارتباطیھ إیجابیة بین البرامج اإلثرائیة في الریاضیات للطالب الفائقین 

دراسة ھشام مصطفى كمال : وارتفاع تحصیلھم المعرفي، ومن ھذه الدراسات
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، دراسة رضا مسعد )١٩٩٩(، دراسة حمادة محمد محمود )١٩٩٤(
ید غراب ،دراسة رفعت الس)٢٠٠٤(السعید محمود السعید، دراسة )٢٠٠٠(
 ).٢٠١٠(، دراسة غادة أحمد خلیل )٢٠٠٥(

  : إلى ما یأتيالحالیة وقد تعود النتیجة 
  أسھم البرنامج اإلثرائي في سد بعض  حیث: الحالي اإلثرائيالبرنامج

النقص الحاصل بالمناھج المدرسیة، مثل الجانب التاریخي وربطة 
بموضوعات المنھج، وتقدیم أنشطة متنوعة تتسم بالعمق والتحدي 

  .  لقدرات الطالب
 حیث حققت األنشطة : اإلثرائيالتي تضمنھا البرنامج  األنشطة اإلثرائیة

س  بین الطالب،األمر الذي دفع المعلم إلى اإلثرائیة نوعا من التناف
بجذبھم إلى استخدام مستویات التفكیر استثمار ھذه الحالة اإلیجابیة 

فقد ساعدت األنشطة اإلثرائیة الطالب . التالعلیافي حل المشك
، توفیر غیرھا عنالبحث واالكتشافلتمییز المعلومات الصحیحة :على

تنبیھ الطالب إلى مستوى أعلى بیئة تعلم نشطة تتحدى قدرات الطالب، 
مطلوب التحرك إلیھ، وعدم الوقوف عند المستویات المعتادة، استثارة 
الفضول الفكري والطموح الریاضي لدى الطالب، التزام الطالب 
وجدیتھم، تنمیة قدرة الطالب على حل المشكالت الریاضیة الغیر 

  .روتینیة

   :الثانيإجابة السؤال 
ثرائي في الریاضیات في تنمیة ما أثر البرنامج اإل: على الثانينص السؤال 

مجموعة البحث من الطالب الفائقین لدى الوعي بھویة الریاضیات المصریة 
  بالصف األول اإلعدادي؟ 

  : التاليصیغ الفرض الثالث إلجابة السؤال 
بین متوسطات ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى "

الفائقین بالصف األول اإلعدادي على مقیاس الوعي بھویة درجات الطالب 
 -إسھامات علماء الریاضیات قدیمًا وحدیثًا(الریاضیات المصریة ككل وأبعاده 

قبل وبعد ) نشر إسھامات الحضارتین المصریة واإلسالمیة في الریاضیات
  ."ثرائي في الریاضیاتتطبیق البرنامج اإل
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مقارنة للللعینات المرتبطة " ت"قیمة  حسابالفرض تم ھذا صحة والختبار 
لمقیاس الوعي بھویة  البعديالقبلیودرجات التطبیق درجات التطبیق بین 

  ):٤( جدول وكانت النتائج كما ھو موضح في. الریاضیات المصریة
وداللتھا " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة : )٤(جدول 

البعدي ینالقبلي والبحث فیالتطبیق ةجموعمطالب درجات  اتبین متوسط اإلحصائیة
 لمقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة 

  العدد  المستوى
" ت"قیمة   نتائج التطبیق البعدي  نتائج التطبیق القبلي

االنحراف  المتوسط  المحسوبة
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري

٤.٦  ٨.٠  ٢٤  المقیاس ككل
٣.٨١  ٣.٢١  ١٢.٢٩  ٨*  

  ٢.٠٧٤)  = ٢٣، ٠.٠٥(ت* 
ھناك فرق بین متوسطي درجات الطالب في التطبیق  أن) ٤(یوضح جدول 

وبمقارنة قیمة ت القبلي والبعدي لمقیاس الوعي بھویة الریاضیات المصریة، 
بین  ًا ذات داللة إحصائیةالمحسوبة نجد أن ھناك فرق "ت"الجدولیة و

التطبیقین القبلي و البعدي لمقیاس الوعي بھویة درجات  اتمتوسط
، وعلى ھذا األساس تم رفض الفرض التطبیق البعديلصالح الریاضیات ككل 

  :من فروض البحث وتصبح النتیجة األول
بین متوسطي درجات ) ٠.٠٥(یوجد فرق ذا داللة إحصائیة عند مستوى 

ھویة الریاضیات قبل الطالب الفائقین بالصف األول اإلعدادي لمقیاس الوعي ب
التواصلیة قائم على النظریة الثرائي في الریاضیات وبعد تطبیق البرنامج اإل

  . لصالح التطبیق البعدي
 :حجم أثرالبرنامج اإلثرائي في الوعي بھویة الریاضیات المصریة

علىالوعي ثرائي في الریاضیات البرنامج اإلحجم أثر ) ٥(یوضح جدول 
  :لدى الطالب مجموعة البحثبھویة الریاضیات ككل 

   )٥(جدول 
  على الوعي بھویة الریاضیات المصریةثرائي في الریاضیات البرنامج اإلحجم أثر 

 الداللة العملیة d  مربع ایتا  درجة الحریة  المحسوبة" ت"  المستوى

  كبیر  ١.٥٩  ٠.٣٩  ٢٣  ٣.٨١  المقیاس ككل
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في ثرائي في الریاضیات البرنامج اإلحجم أثر قیمة أن ) ٥(یوضح جدول 
تنمیة الوعي بھویة الریاضیات لدى طالب مجموعة البحث بلغت على 

وبالتالي فإن البرنامج  .)٠.٨(، وھذه القیمة أكبر من )١.٥٩(الترتیب 
تنمیة في  كبیرلھ أثر  التواصلیةقائم على النظریة الثرائي في الریاضیات اإل

  .ثب مجموعة البحلدى طالالوعي بھویة الریاضیات المصریة 
التي أثبتت ). ٢٠١١(دراسة منال فاروق سطوحي :وتتفق النتیجة الحالیة مع

فاعلیة مقرر في الھندسة قائم على التراث الفني المعماري المصري لتنمیة 
الوعي بھویة الریاضیات المصریة وقیم المواطنة لدى طالب المرحلة 

التي أثبتت فاعلیة ). ٢٠٠٢(دراسة منال فاروق سطوحي وكذلك . اإلعدادیة
استخدام المدخل التاریخي للریاضیات في تدریس األعداد النسبیة على 

  .تحصیل طالب المرحلة اإلعدادیة
ما تضمنھ البرنامج من أنشطھ :وقد تعود ھذه النتیجة الحالیة إلى ما یأتي

إعجاب الطالب ، تتكامل فیھا موضوعات الریاضیات والجانب التاریخي
ضرب مقدار جبري في "اریخیة، حیث الحظ الباحث أثناء درس بالنواحي الت

إعجاب الطالب بطریقة باسكال واالستفادة منھا في عملیة " مقدار جبري
كما الحظ الباحث إعجاب الطالب بالنواحي الجمالیة في الزخارف . الضرب

  .اإلسالمیة وكیف تمت االستفادة من النظریات

  
  
  
  
  
  
  
  



 م الجزء األول٢٠١٥أبریل ) ٣(العدد ) ١٨( المجلد    – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ٢٠٤   
  

  :المراجع
  :العربیةالمراجع 

دار :القاھرة. الرعایة التربویة للمتفوقین دراسیا). ٢٠٠٣.(عبد الغفار رجبأحالم  )١(

 .للنشر والتوزيعالفجر 
. معجم المصطلحات التربویة والنفسیة). ١٩٩٦. (، على الجملاللقانىاحمد حسین  )٢(

 .عالم الكتاب: القاھرة
العلوم " الوسطيالحضارة اإلسالمیة في العصور ). ١٩٩١.(الرازقأحمد عبد  )٣(

 .دار الفكر العربي:القاھرة". العقلیة
تصمیم برامج تعلیمیة مقترحة ). ٢٠٠١. (أیمن حبیب سعید، محمد أشرف محمود )٤(

لتنمیة الموھبة لدى التالمیذ بمرحلتي التعلیم األساسي والثانوي 
 .المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة: القاھرة.العام

دلیل عمل : النموذج اإلثرائي المدرسي ). ٢٠٠٦. (ریس. ، سرينزولى. ج )٥(
ترجمة صفاء یوسف االعسر، جابر عبد (، لتحقیق التمیز التربوي
 .دار الفكر العربي: القاھرة).الحمید،شاكر عبد الحمید 

اتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء ). ٢٠٠٦. (جابر الحميدجابر عبد  )٦(
 . عربیة للطبع والنشردار الفكر ال: القاھرة. التلمیذ والمدرس

المناھج التربویة لذوى االحتیاجات التربویة ). ٢٠٠١. (حسام محمد مازن )٧(
 . المكتبة األكادیمیة: القاھرة. الخاصة

 :معجم المصطلحات التربویة والنفسیة). ٢٠٠٤. (، زینب النجارشحاتةحسن  )٨(
  .یةالدار المصریة اللبنان: القاھرة . ، انجلیزى ــ عربىانجليزيعربى ــ 

برنامج مقترح لرعاية الطلبة ). ١٩٩٧. (حسن علي سالمة، جاسم محمد التمار )٩(
مجلة كلية . الفائقين في الرياضيات في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

  . ٨١ -  ٤٢.ص ص ،٢٤مصر، ع - جامعة طنطا - التربية 

. طرق تدریس الریاضیات بین النظریة والتطبیق). ١٩٩٥. (سالمھ حسنعلي )١٠(
  .دار الفجر للنشر والتوزیع:القاھرة

دار : القاھرة.اتجاھات حدیثة في تدریس الریاضیات).٢٠٠٤.(عليسالمهحسن  )١١(
 .الفجر للطباعة والنشر
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فاعلیة استخدام برنامج مقترح قائم على ). ٢٠٠٢. (العارف محمد حسن )١٢(
ما وراء المعرفة في التحصیل وتنمیة قدرات التفكیر  استراتیجیات

مادة الفیزیاء لدى طالب الصف األول الثانوي الفائقین  االبتكاري في
المؤتمر العلمي السنوي الثالث، قضایا ومشكالت ذوي .  دراسیَا

) ١٤-١٢(رؤى مستقبلیة،(االحتیاجات الخاصة في التعلیم قبل الجامعي،
المركز القومي :مصر).٤٥٢- ٣٥٣الجزء األول،كتاب البحوث، ( .مایو

  . للبحوث التربویة والتنمیة
برنامج إثرائى مقترح في الریاضیات لتنمیة ). ١٩٩٩. (محمد محمود حمادة )١٣(

رسالة . (التحصیل والتفكیر االبتكارى لدى الفائقین بالمدرسة اإلبتدائیة
  .،  معھد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاھرة)دكتوراه

. TRIZنظریة الحل اإلبداعي للمشكالت تریز).٢٠٠٩.(سالم آل عامر حنان )١٤(
  .دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع:عمان

برنامج مقترح فى التربیة الصحیة طبقا لبنائیة ). ٢٠٠٢(حنان مصطفى أحمد   )١٥(
المعرفة باستخدام الوسائط المتعددة واثره على التحصیل المعرفى وتنمیة 

رسالة .( بعض عملیات العلم والوعى الصحى لطالب كلیة التربیة بسوھاج
  .ة التربیة، جامعة سوھاج، كلی)دكتوراه

برامج رعایة الموھوبین والمتفوقین في ریاض ).٢٠١١. (عبد العلیم المنیر راندا )١٦(
  .دار الفكر العربي:القاھرة.األطفال

الریاضیات "موسوعة تاریخ العلوم العربیة الجزء الثاني). ٢٠٠٤.(راشد رشدي )١٧(
  .مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت".والعلوم الفیزیائیة

معاصرة في  استراتیجیات).  ٢٠٠٧. (ا مسعد السعید، ھویدا محمد الحسینيرض )١٨(
  .مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة. التدریس للموھوبین والمعوقین

برنامج إثرائي قائم على األنشطة االبتكاریة للتلمیذات ).٢٠٠٠. (السید مسعدرضا  )١٩(
المؤتمر العلمي . متفاوتات القدرة على التحصیل الدراسي في الریاضیات

كلیة التربیة ـ جامعة . الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات . السنوي 
دراسات وبحوث : إتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس(.أكتوبر  ٦

  المؤلف:مصر).٤٨٠-٤٤٧،) ٢٠٠٣(تجریبیة
فاعلیة برنامج إثرائي مقترح لتنمیة التحصیل ). ٢٠٠٥(غراب  السيدرفعت  )٢٠(

إلبداعي في الریاضیات لدى التالمیذ الموھوبین بالحلقة األولى والتفكیر ا
  .، كلیة التربیة، جامعة المنصورة)رسالة ماجستیر. (من التعلیم األساسي

أطفال عند القمة، الموھبة التفوق ). ٢٠٠٢.(، یسریھ صادقالشربينيزكریا  )٢١(
  .دار الفكر العربي: القاھرة. العقلي اإلبداع
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مجلة . سنة ١٠٠إلى  ٧نشاطات في الریاضیات من عمر ). ١٩٩٥( الهويديزید  )٢٢(
  .٦٢ - ٤٨، )١(١، دراسات تربویة

الھویة الثقافیة في كتب الدراسات االجتماعیة ).٢٠٠٦(سعد عبد الرحمن محمد   )٢٣(
بمرحلة التعلیم األساسي العلیا في الیمن من خالل تحلیل محتواھا ووجھة 

  .الیمن. ، جامعة حضر موت، كلیة التربیة)رسالة ماجستیر. (نظر معلمیھا
تفعیل دور كلیات التربیة في الحفاظ على ).  ٢٠٠٨.( القاضي إسماعيلسعید  )٢٤(

، )١( ٤، مجلة كلیة التربیة، جامعة بنھا. الھویة الثقافیة للمجتمع العربي
١١٤- ٨٩.  

فعالیة برنامج إثرائي في الریاضیات باستخدام ). ٢٠٠٤.(السعید محمود السعید )٢٥(
لتنمیة القدرة على حل المشكالت واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى الكمبیوتر 

، )رسالة دكتوراه.( التالمیذ الموھوبین في الریاضیات بالمرحلة اإلعدادیة
  .كلیة التربیة،جامعة المنصورة

دار : كفر الشیخ. المدرسة واألطفال الموھوبون). ٢٠٠٧. (طلعت محمد أبو عوف )٢٦(
  .والتوزیعالعلم واإلیمان للنشر 

تصور مقترح لمناھج العلوم للفائقین استثمار ). ٢٠٠٠(العز سالمة   أبوعادل  )٢٧(
المؤتمر العربي الثاني لرعایة لمستقبل تربوي أفضل في العالم العربي، 

، عمان، الموھوبین والمتفوقین، التَّربیة اِإلبداعیَّة َأفضل استثماٍر للُمستقبل
  .١٢١- ٩٩ص ، ص )نوفمبر  ٢-أكتوبر ٣١.(األردن

المؤتمر . االتجاھات الحدیثة في تعلیم الموھوبین). ٢٠٠٦(عادل عبد اهللا محمد   )٢٨(
العلمي السنوي الرابع عشر، اكتشاف الموھیین والمتفوقین ورعایتھم في 

كتاب ).(مارس  ٢٠-١٩.(مصر. الوطن العربي بین الواقع والمأمول
  )٩٦- ٨٣البحوث، 

ائب وألغاز في المسائل غرائب وعج). ٢٠٠٠. (عادل عبد المولى )٢٩(
  .الدار الذھبیة للطبع والنشر والتوزیع:القاھرة.الریاضیة

. سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة). ٢٠٠١. (سید سلیمان الرحمنعبد  )٣٠(
 .زھراء الشرق: القاھرة). ٤ط(

التقییم ). ٢٠٠٧. (عبد الرحمن سید سلیمان، أشرف عبد الحمید،إیھاب الببالوي )٣١(
 .دار الزھراء: الریاض. یة الخاصةوالتشخیص في الترب

المتفوقون والموھوبون ). ٢٠٠٨.(عبد الرحمن سید سلیمان، تھاني محمد عثمان )٣٢(
 .مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة. والمبتكرون

عقلیا  المتفوقون ).٢٠٠١. (عبد الرحمن سید سلیمان، صفاء غازي احمد )٣٣(
 .مكتبة زھراء الشرق: القاھرة .خصائصھم،اكتشافھم،تربیتھم، مشكالتھم



 م الجزء األول٢٠١٥أبریل ) ٣(العدد ) ١٨( المجلد    – تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ٢٠٧   
  

: الریاضیات بین یدیك لتنمیة التفكیر). ٢٠٠٥.(عبد الغني بسان الزھراني )٣٤(
 .العبیكان: السعودیة. االستعداد الختبار القدرات العامة

الموھوبون والمتفوقون خصائصھم ). ٢٠٠٥. (عبد المطلب أمین القریطي )٣٥(
 .  دار الفكر العربي: القاھرة . واكتشافھم ورعایتھم

دار الفكر : القاھرة . المقاییس واالختبارات النفسیة). ٢٠٠٦. (أحمد عویس عفاف )٣٦(
 .  العربي

فاعلیة األنشطة االثرائیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي ). ٢٠١١(غادة أحمد خلیل  )٣٧(
والتحصیل الدراسي في مادة الریاضیات لدى تلمیذات الصف الخامس 

رسالة . (ینة مكة المكرمةاالبتدائي الموھوبات بالمدارس الحكومیة في مد
 .، كلیة التربیة، جامعة أم القرى)ماجستیر

الطلبة الموھوبین والمتفوقین  حاجات).  ٢٠٠٠( جروان   الرحمنفتحي عبد  )٣٨(
المؤتمر العربي الثاني لرعایة الموھوبین والمتفوقین،  ومشكالتھم،  

). نوفمبر ٢-أكتوبر ٣١.(عمان. التَّربیة اِإلبداعیَّة  َأفضل استثماٍر للُمستقبل
  ١٣٢- ١٢٢ص ص 

أثر العرب والمسلمین في الحضارة األوربیة، المنظمة ). ١٩٩٦. (فتحي یونس )٣٩(
سلسلة الكتب الثقافیة .العربیة للتربیة والعلوم والثقافة

 الجھاز العربي لمحو األمیة وتعلیم الكبار:القاھرة.للراشدین
: القاھرة. یس لذوى االحتیاجات الخاصةالتدر). ٢٠٠٣. (كمال عبد الحمید زیتون )٤٠(

 .عالم الكتاب
مناھج تعلیم ذوي االحتیاجات ): ٢٠٠٢.(مجدي عزیز إبراھیم  )٤١(

 .مكتبة االنجلو المصریة:القاھرة.الخاصة
كلیة .محاضرات في تاریخ الریاضیات).٢٠١١. (محفوظ یوسف صدیق )٤٢(

 .جامعة سوھاج:التربیة
امج قائم على المدخل المنظومي في فاعلیة برن). ٢٠١٠(محمد عبد القادر علي  )٤٣(

تنمیة القوة الریاضتیة وبعض مھارات ما وراء المعرفة لدى الطالب 
، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة )رسالة دكتوراه. (الفائقین بالمرحلة الثانویة

. 
الموھوبون افاق ).٢٠٠٠.(محمد عبد المحسن التویجرى، عبد المجید سید احمد )٤٤(

 .العبیكان: الریاض. ن الواقعین العربي والعالميالرعایة والتأھیل بی
تأثیر المدخل التاریخي لتدریس الریاضیات علي ). ١٩٩٩. (محمود إبراھیم بدر )٤٥(

مجلة تربویات . التحصیل ومھارة التھیئة للدرس والنشاط الالصفي
 .٨٣ - ٥٣، )١(٢، الریاضیات

ت طبیعة الریاضیا(طرق تدریس الریاضیات).٢٠٠٦.(محمود محمد حسن )٤٦(
 .دار محسن للطباعة: سوھاج).وتطورھا
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فاعلیة استخدام المدخل التاریخي للریاضیات في ). ٢٠٠٢. (منال فاروق سطوحى )٤٧(
. تدریس األعداد النسبیة على تحصیل طالب المرحلة اإلعدادیة واتجاھاتھم

 .١٧٦-١٣٦، )١(٨٨، مجلة دراسات في المناھج وطرق التدریس
مقرر في الھندسة قائم على التراث الفني  ).٢٠١١مایو . (منال فاروق سطوحى )٤٨(

المعماري المصري لتنمیة التفكیر البصري الھندسي والوغى بھویة 
مجلة . الریاضیات المصریة وقیم المواطنة لدى طالب المرحلة اإلعدادیة

 .١٦١- ١.٥)  ١(١٧٠، دراسات في المناھج وطرق التدریس
الحكیم عبد اهللا سلیمان،أحمد  ناصر محمد العویشق، محمد عبد اهللا البصیص، عبد )٤٩(

. الریاضیات للصف األول اإلعدادي). ٢٠١٢.(مصطفى سماره
 .قطر:العبیكان

الھندسة في مصر القدیمة مساھمة إفریقیا القدیمة في ). ٢٠٠٨.(نیوفیل أوبینیجا )٥٠(
المركز القومي : القاھرة). ترجمة حسام الدین زكریا( الریاضیات العالمیة

 .للترجمة
دور التربیة في الحفاظ على الھویة الثقافیة ).  ٢٠٠٩. ( ھاني محمد یونس )٥١(

-١٢٧، )١٩(٧٧، المجلة التربویة لكلیة التربیة ببنھا. للمجتمع العربي
١٦٣. 

بناء برنامج إثرائي للتالمیذ المتفوقین بالصف ). ١٩٩٤(ھشام مصطفى كمال  )٥٢(
. االثرائیة والمعتادةاألول اإلعدادي وأثره على تحصیلھم لجوانب التعلم 

 .جامعة المنیا, ، كلیة التربیة)رسالة دكتوراه(
مركز القطان للبحث : فلسطین.ثقافة الریاضیات).٢٠٠٧.(وائل جابر، لیانا كشك )٥٣(

 .والتطویر التربوي
التربیة المائیة بعد جدید في مناھج الدراسات ).٢٠٠٨(ولید محمد خلیفة  )٥٤(

 .دار محسن للطباعة:سوھاج.االجتماعیة
تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال في ضوء متطلبات المعاییر ). ٢٠٠٤.(لیم عبیدو )٥٥(

  .دار المسیرة للصحافة والطباعة والنشر: عمان.وثقافة التفكیر
برنامج .مقدمة في تاریخ الحساب والجبر).٢٠٠٠.(ولیم عبید، عبد العظیم آنس  )٥٦(

ربیة والتعلیم وزارة الت. تأھیل معلمي المرحلة االبتدائیة للمستوى الجامعي
 باالشتراك مع الجامعات المصریة

فاعلیة برنامج إثرائي قائم على االلعاب ). ٢٠٠٩(یحیى احمد عبد الرحمن القبالى  )٥٧(
الذكیة في تطویر مھارات حل المشكالت و الدافعیة لالنجاز لدى الطلبة 

، كلیة الدراسات التربویة العلیا، )رسالة دكتوراه. (المتفوقین في السعودیة
  .امعة عمانج
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