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فعالية استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس الرياضيات على التحصيل
والتفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي.
إعداد

د /حسن شوقي علي حسانين
مقدمة البحث ومشكلته:

يتسمما االممااا اارلااممط رممااتموط االلرممي ااسممطي

()1

ممي ري م اار مما،

رحيممت تيايممد

اارلط ة االلرية ردط ة كريطة؛ األرط ااذي أاقى عرئا كريم اط علمى ااردطسمة ورما تقموا رم رمن

تطرية األ يال ورن ثما أامره انماح تحمد أرماا اارمطرين الوامول رااتمريمذ اميق قمم إامى
رواكرة اذا ااتموط رل واارساارة ي .

وترثل ااطياضيا إحدى أاا ااوسائل ااتي يركن أن تساعد ي رمحقة حطكة ااتييم اط

االلرية اارتنوعمة واارتسماطعة ااتمي يرموا رلما االمااا اآلن حيمت أن دطاسمتلا تسملا مي تنريمة
ااقد اط االقلية اداطسيلا كرا أن الا تمريقا رراشطة وغيط رراشطة مي رواقما ااحيماة االرليمة
اارليئة راالرليا ااطياضمية ااتمي يامله لرلما علمى ااو م ااامحيه رما اما يمتا ااتميود رقمدط
رناسه رن اارلط ة ااطياضية( .رحرد أرين اارفتي .)7 5991

وااطياضممميا تكسمممه داطسممميلا رلمممل اارلممما اط ااطياضمممية ااتمممي تسممماعداا علمممى دطاسمممة

رقممط اط أ ممطى رثممل االلمموا حيممت يلترممد شممط ااحقممائ

وعممطل اارفمماايا األساسممية واسممتنرام

ورنمماا ااق موانين واانتطيمما ورطااينلمما رشممكل ممواطي ممي االلمموا علممى ااطياضمميا

ويلممد تنريممة

اارلمما اط ااطياضممية رممن األاممداا ااطئيسممة اتممدطيق االلمموا ممي كا ممة اارطاحممل ااتلليريممة( .ر ممدي

عييي إرطاايا ( )57 0222رناوط أحرد عرط .)999 5991
ور تلح األارية قد أتلط نتائج رلمل اادطاسما

مي ر مال تللميا ااطياضميا إامى أن

تمريذ اارطحلة ا،رتدائية يلانون ضلفا ي تحايللا الطياضيا و ااة مي روضمو ااكسموط

وأن اكتسارلا ارلا اط ااتلارل ر ااكسموط ا،عتياديمة واالشمطية علمى حمد سمواا دون اارسمتوى

اارأرول رن وأن ذاح يؤثط سملرا علمى حمل كثيمط رمن اارشمكم ااطياضمية وقمد أط لم رلمل

تلح اادطاسا ااسره إاى عدا رمئرة مط ااتدطيق اارست درة ي تدطيق روضمو ااكسموط.

( ايية أحرد رحرد حرادة )727 0221

 )5أستاذ رساعد اارنااج ومط تدطيق ااطياضيا – كلية ااتطرية – ارلة ن طان
(ردطق اارنااج ومط تدطيق ااطياضيا – كلية ااتطرية -ارلة اارنيا)
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والتحق رمن و مود امذل اارشمكلة تما اسمتمم رطاا ( )52رمن رللرمي ااطياضميا

راارممداطق ا،رتدائيممة رردينممة ن مطان حممول امملورة رقممط اط ااطياضمميا راارطحلممة ا،رتدائيممة

حيممت أشمماط اارللرممون إاممى أن ااتمريممذ يوا لممون امملورة ممي دطاسممة االديممد رممن ااوحممدا

اادطاسية رنلا :ا،نرام واا رط ا،ستد،ل ااركاني ااكسوط ا،عتيادية واالشمطية ااقسمرة

اارمواممة ااتناسممه وغيممط ذاممح رممن ااروضمموعا

واقممد أشمماط اارللرممون إاممى أن م امما يممتا

تدطيرلا على تدطيق رقط اط ااطياضيا اارموطة وقد يلني ذامح أن تلمح اااملورا يركمن
أن تط

إاى مطيقة ااتدطيق اارست درة رن قرل اارللرين.

واقد تلط

مي ااسمنوا ا ،يمطة رمن ااقمطن االشمطين عمدة نتطيما حديثمة تلترمط

أساسا الدد رن اامط اارست درة ي ااتدطيق ورنلا اانتطية اارنائية.

واانتطية اارنائية  Constructivismي أرسم توايفاتلا تمطى أن اارمتللا يرنمي

رلط ت رنفس رن مل تفاعل اارراشط ر رادة ااتللا وطرمم اارفماايا اا ديمدة ررلاط م

ااسارقة ررا يحدت تييي اط

ي رنيت اارلط يمة علمى أسماق اارلماني اا ديمدة وررما يحمدت

ت ديدا واطتقاا ارنيت اارلط ية( .وايا تاضطوق عريد )571 0227
ويلممد نرمموذا ااممتللا اارنممائي

 Constructivist Learning Modelأحممد

اانراذا ااقائرة على اارنائية وقد اقتط اذا اانروذا ااراحثون راارطكي ااقموري اتحسمين
االلوا رااو،يا اارتحدة ا،رطيكية ويؤكد اذا اانروذا على ااتللا ذي اارلنى ااقائا علمى
اافلا رن ممل اامدوط اانشمم التمريمذ مي عرليمة اامتللا واارشماطكة اافلليمة مي األ نشممة

ااتممي يقورممون رلمما ضممرن ر روعمما أو ممط عرممل رممن أ ممل رنمماا رفمماايرلا ورلمماط لا

االلرية ( .ليل يوسما اا ليلمي ور مطون (Perkins,1991,18- )715-772 5991
)19
وقد تناوا االديد رن اادطاسا است داا نروذا ااتللا اارنائي مي تمدطيق ااطياضميا

ررطاحمل تلليريمة ر تلفممة فمي اارطحلمة ا،عداديممة دطاسمة عرماد رتلممه اايايمطي وعلمي شممااط

ااقطشي ( )0255وااتي أتلط نتائ لا لاايمة اانرموذا مي تنريمة رلما اط رما وطاا اارلط مة

ي ااطياضميا امدى تمريمذ اااما ااسمار األساسمي ودطاسمة دانما رحرمود سمليران ()0229

وااتي أتلط

لااية اانروذا ي تحايل ملرة اااا ااثارن األساسمي مي رمادة ااطياضميا

وات اااتلا نحواا ودطاسة نريل ام اارالحي اد ( )0229وااتي أتلط نتائ لا لااية

اانرممموذا مممي تنريمممة ااقمممدطة ااطياضمممية (ااتواامممل ااطياضمممي -ااتمممطارم ااطياضمممي -ا،سمممتد،ل
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ااطياضي) ادى تمريذ اااا ااثاني اإلعدادي ودطاسة عية رحرمد عرمد ااسمري ( )0227وااتمي
لاايمة اانرموذا مي تنريمة تحاميل اارفماايا االندسمية وااتفكيمط االندسمي امدى تمريمذ

أتلمط

لاايمة اانرموذا مي

اااا األول اإلعدادي ودطاسة ااد رحرمد أرمو اموا ( )0221وااتمي أثرتم

تنرية اارقدطة على حل اارسائل االندسمية امدى ملرمة اااما ااثمارن األساسمي وعمدا و مود مطو
رممين اارنممين واارنمما

( )0227وااتي اثرت

ممي اارقممدطة علممى حممل اارسممائل االندسممية ودطاسممة يطيممة طرضممان سمميا
لااية اانروذا ي تنرية تحاميل مممه اارطحلمة اارتوسممة مي االندسمة

ودطاسة حسن داكط عرد ااحكيا ( )0229وااتي أتلمط

لاايمة اانرموذا مي تنريمة ااتحاميل مي

االندسة وتنرية رلل عرليما االلما ا،ساسمية وو مود عمقمة اطتراميمة داامة رمين ااتحاميل مي

االندسممة وأداا رلممل عرليمما االلمما ا،ساسممية اممدى تمريممذ ااامما األول ا،عممدادي ودطاسممة

ايلاه ااسيد شحاتة رحرد ( )0229وااتي أتلط

لاايمة اانرموذا مي تنريمة ااتحاميل وااتفكيمط

ا،رتكماطي اممدى تمريمذ ااامما األول ا،عممدادي ودطاسمة رحرممد طريم حسممني إسممراعيل ()0222
وااتي أثرت

لااية اانروذا ي تنرية تحايل اارفاايا ااطياضية وااتفكيمط ا،رمداعي ورقماا اثمط

اامتللا اممدى تمريممذ ااامما ا،ول اإلعممدادي وو ممود عمقمة اطتراميممة دااممة رممين ااتحاميل وااتفكيممط
ا،رتكاطي ادى تمريذ اار روعة اات طيرية ي ااتمري اارلدي.

و ي اارطحلة اا ارليمة دطاسمة علمي رحرمد اايعرمي ( )0255وااتمي اثرتم نتائ لما لاايمة

اانرموذا مي تنريمة تحاميل اارفماايا ااطياضمية وااتفكيمط ااطياضمي امدى اامممه اارللرمين ارلمة
رؤتمة ودطاسممة عممدنان سممليا عارممد وطضمما أرممو علموان وايممثا اا ميممه ( )0227وااتممي اثرتم

لااية اانروذا ي تنرية تحايل ااممه اارللرين ركلية ااتطريمة ارلمة ااسملمان قماروق ارقمطط

مممط تممدطيق ااطياضمميا ( )0و فممل قلقلمما ااطياضممي ودطاسممة رلتممي أحرممد إر مطاايا ()0227

ااتي اثرت

لااية اانروذا مي تامويه ااتامو اط اا امئمة امدى مممه شملرة ااطياضميا ركليمة

ااتطرية ارلة حلوان عن قوانين نيوتن الحطكة ودطاسمة ركيم  )0222( beckettوااتمي أتلمط
لاايممة اانرمموذا ممي تنريممة لمما ممممه اا ارلممة ارفمماايا ا،حامماا وا،حترمما،

 )0222( Durmusوااتي أتلط

دطاسممة دوطرممي

لااية اانروذا ي تنرية ااتحايل وا،ت ال نحمو ااطياضميا

ادى مممه اا ارلمة ودطاسمة سمريت  )0222( Smithوااتمي أتلمط نتائ لما لاايمة اانرموذا
ي تنرية ا،ت ال نحو دطاسة ااطياضيا وييادة اارراطسا ااتدطيسية ااقائرة على اارنائية.
ررا سر عطض رن دطاسا

ااطياضمميا

ي ر ال است داا نروذا ااتللا اارنائي مي تمدطيق

يتضممه لاايممة اانرمموذا ممي تنريممة االديممد رممن اارتييم اط

ممي رطاحممل تلليريممة
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ر تلفمة إ ،ان انماح قلمة مي اادطاسما

مي اارطحلمة ا،رتدائيمة امذا يحماول اارحمت ااحممااي

تلطا لااية است داا نروذا اامتللا اارنمائي مي تمدطيق ااطياضميا راارطحلمة ا،رتدائيمة

وأثطل ي ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي .

وتنرية ااتفكيط ا،رتكاطي ُيلد رحوط ااتراا كثيمط رمن اامدول اارتقدرمة مي عامط يتسما
اامة رلمد أن

رسطعة ااتييط وااتسار رن أ ل تحقي أداا أ ضل ي ريم ر ما ،ااحيماة

اثرتم ااكثيمط رممن اادطاسما أن ااتفكيممط ا،رتكماطي امميق روارمة مطيممة واكنلما قممدطة تحتماا ااممى
ا،كتشاا وااتش ي رنذ سنوا ااريمد ا،واى المفل (رامفى عشوي )91 5995

ورنااج ااطياضيا راارطحلة ا،رتدائية تلد ر ا ،ارا اتمدطيه ااتمريمذ علمى أسماايه

تفكيممط سممليرة كرمما أن تحسممين مممط ااتفكيممط ااطياضممي وا،رتكمماط وحممل اارشممكم رممن أامما

أاداا تدطيق ااطياضيا (وايا تاضطوق عريد )97 0222

ويطترم تنريمة ااتفكيمط ا،رتكماطي امدى اامممه مي ااطياضميا اطترامما كريم اط رقمد اط

ااتفكيط ا،رتكاطي ااكارنة اديلا و يرا تو طل ااريئة ااردطسية رن رناخ تطروي سليا يساعد
على عرلية ااتفكيمط ا،رتكماطي رم ا ،مذ مي ا،عترماط ضمطوطة ا،اترماا رماافطو اافطديمة
رممين ااممممه وتممطكلا يتلممارلون ويفكممطون كممل حسممه ماقات م واسممتلدادات ( .رحرممد أحرممد

ااكطش .)19 5997
مط

وقد تناوا

االديد رن اادطاسا

تنرية ااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا

راست داا

وأساايه رتنوعة ررطاحل تلليرية ر تلفة رنلا :دطاسة عرد اهلل عراق قرال

( ) 0255وااتي أتلط

نتائ لا لااية ا ست داا األنشمة اإلثطائية ي تنرية ااتفكيط

اإلرداعي ادى تمريذ اااا ااسادق ا،رتدائي اارواورين ي رادة ااطياضيا راارداطق

ااحكورية رردينة ركة ااركطرة ودطاسة سرا عرد ااحريد سليران حرد ورحرد سويلا

اارسيوني ورحرد رحرد سااا ( )0252وااتي أتلط

نتائ لا لااية نتاا تدطيسي

رتكارل قائا على (مطيقة اارناقشة م رد ل ااتلليا ررساعدة ااكرريوتط م مطيقة
ا،كتشاا اارو ) ي تنرية ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا

اارادة ادى تلريذا
أثرت

اااا األول اإلعدادي ودطاسة ااطي

و ا،ت ال نحو

( )Harriet,2008وااتي

لااية است داا مطيقة حل اارشكم رندر ة ر إحدى استطاتي يا ااتلليمممممممممممممما

ررساعدة ااكرريوتط (األ الاه ااتلليرية) ي تنرية ااتفكيط ا،رتكاطي ادى تمريذ اااا ااطار

واا ارق ا،رتدائي ود اطسة تويم ور طون ( )Twilla & Othes,2008وااتي اثرت نتائ لا
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لااية است داا مط

(اارناقشة وااقرلا

ااس

ومطيقة ا،كتشاا) ي تنرية ااتحايل

وااتفكيط ا،رتكاطي وا،ت ال نحو ااطياضيا ادى تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي ذوي الورا

ااتللا ودطاسة ركة عرد اارنلا اارنا ( )0227وااتي أتلط نتائ لا لااية وحدة رقتطحة ي

االندسة ي تنرية ااتفكيط ا،رداعي وا،ت ال نحو ااطياضيا

ادى ماارا

كلية ااتطرية ي

االندسة ااكسوطية ودطاسة طرضان ط ل رحرد ( )0227وااتي أثرت نتائ لا لااية است داا

رد ل ICT

ي تدطيق ااطياضيا

ي تنرية ااتحايل وااتفكيط ا،رداعي ادى ااتمريذ

رن فضي ااتحايل ورطتفلي ااتحايل راااا األول ااثانوي ودطاسة أرل رحرد أرين ()0221
وااتي أتلط نتائ لا لااية رطنارج رقتط

ااتفكيط ا،رتكاطي ورلل عرليا

ي ااطياضيا

قائا على ااتللا اانشم ي تنرية

االلا ا،ساسية ادى أمفال را قرل ااردطسة ودطاسة ايية

أحرد رحرد حرادة ( )0221وااتي أتلط نتائ لا لااية است داا نروذا ويتلي اارنائي اارلدل
ي تنرية رلاطة حل اارشكم

ا،رتدائي.

وااتفكيط اإلرداعي ي ااطياضيا

ادى تمريذ اااا ااطار

ررا سر عطض رن دطاسا تناوا تنرية ااتفكيط ا،رتكماطي يتضمه تنمو أسماايه

ومممط واسممتطاتي يا ورممدا ل اتنريممة ااتفكيممط ا،رتكمماطي واكممن  ،تو ممد دطاسممة تناواممم

است داا نروذا ااتللا اارنمائي مي تمدطيق ااطياضميا اتنريمة ااتفكيمط ا،رتكماطي يرما عمدا

دطاسة ايلاه ااسيد شحاتة رحرد ( )0229ودطاسة رحرد طري حسني إسراعيل ()0222

وكلتاارا أ طي على تمريذ اارطحلة ا،عدادية رراط.

اذا يحاول اارحت ااحااي تلطا لاايمة اسمت داا نرموذا اامتللا اارنمائي مي تنريمة ااتفكيمط

ا،رداعي ي ااطياضيا ادى تمريذ اارطحلة ا،رتدائية رااررلكة االطرية ااسلودية.

ي ضوا را سر تحدد رشكلة اارحت ااحااي ي ان فال تحايل ااتمريمذ مي

ااطياضمميا وو ممود االديممد رممن ااامملورا ااتممي تموا للا عنممد دطاسممتلا اممذا يسمملى اارحممت
ااحااي إاى تلطا لاايمة اسمت داا نرموذا اامتللا اارنمائي مي تمدطيق وحمدة رم ااكسموط
ومطحلا على ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي ادى تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي.
أهداف البحث :ادا اارحت ااحااي تلطا:

 -5لااية است داا نروذا ااتللا اارنائي ي تدطيق ااطياضيا على تحايل تمريذ

اااا اا ارق ا،رتدائي.
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 -0لااية است داا نروذا ااتللا اارنائي ي تدطيق ااطياضيا
ا،رتكاطي ادى تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي.

على تنرية ااتفكيط

9م االمقة ا،طترامية رين تحايل تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي وتفكيطاا ا،رتكاطي
أهمية البحث:

تتضه أارية اارحت ااحااي يرا قد يسلا ر

ي اا وانه ااتااية:

 -5تمويط أساايه تدطيق ااطياضيا رن مل است داا نراذا ديدة رثل نروذا ااتللا
اارنائي.

 -0يقدا ا ترا اط اقياق تحايل تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي ي وحدة رم ااكسموط
ومطحلمما اارقممططة راافاممل اادطاسممي ااثمماني يركممن اسممت دار
رللرين أو راحثين ر طين.

ممي اممذا اايممطل رممن قرممل

 -9يقممدا ا ترمماط اقيمماق ااتفكيممط ا،رتكمماطي اممدي تمريممذ ااامما اا ممارق ا،رتممدائي يركممن
است دار

ي اذا اايطل رن قرل رللرين أو راحثين ر طين.

 -7يقممدا دامميم الرللمما اتممدطيق وحممدة ر م ااكسمموط ومطحلمما راافاممل اادطاسممي ااثمماني
رااغة ترلا نروذا ااتللا اارنائي يركن ا،ستطشاد ر ويركن اارللا رن رلط مة كيفيمة
است داا اذا اانروذا ي ااتدطيق كرا يركمن ا،ستطشماد رم عنمد إعمداد دايمل اوحمدا

أ طي ترلا الذا اانروذا.

 -1يقممدا او اط عرممل التلريممذ ممي وحممدة رم ااكسمموط ومطحلمما راافاممل اادطاسممي ااثمماني
رامماغة ترلمما نرمموذا ااممتللا اارنممائي يركممن ا،ستطشمماد رلمما عنممد إعممادة اممياغة وحممدا

أ طي ترلا الذا اانروذا.

 -1تو يم أنتمماط ر ممممي رنممااج ااطياضمميا إاممى نرمموذا ااممتللا اارنممائي كأحممد اانرمماذا
ااقائرة على اافكط اارنائي ااتي يركن أن تفيد ي تللا ااطياضيا .

 -7يفته اار ال أراا رحوت أ طي رسمتقرلية تتنماول اسمت داا نرموذا اامتللا اارنمائي مي
تدطيق رنااج ااطياضيا اار تلفة.

حدود البحث:

ااتيا ااراحت ي اارحت ااحااي رااحدود ااتااية:

 عينة رن تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي راارطحلة ا،رتدائية رردطسة االطيسةا،رتدائية رإداطة ن طان ااتلليرية رااررلكة االطرية ااسلودية.
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 وحدة ر ااكسوط ومطحلا ررقطط ااطياضيا راااا اا ارق ا،رتدائي. اافال ااثاني رن االاا اادطاسي  1341-1341ام  1211-1212 /ا.مصطلحات البحث اإلجرائية:

 نموذج التعلم البنائي :أحد نراذا ااتدطيق ااقائرة على اانتطية اارنائيمة و يم يمتا
رساعدة ااتمريذ على رناا رلاط لا رن مل تفاعللا اارراشمط رم رمادة اامتللا و م

أطر م رطاحممل اممي :رطحلممة ااممدعوة رطحلممة ا،ستكشمماا وا،كتشمماا وا،رتكمماط رطحلممة
اقت اط ااتفسي اط وااحلول ورطحلة ات اذ اإل طاا.

 التحصيي : :ما ي ا اسممتيلاه تمريممذ ااامما اا ممارق ا،رتممدائي ا وانممه تللمما ااطياضمميا

اارتضمممرنة روحمممدة رممم ااكسممموط ومطحلممما ررقمممطط ااطياضممميا راافامممل اادطاسمممي ااثممماني
ويستدل علي رن دط ا تمريذ عينة اارحت ي ا ،تراط ااتحايلي اارلد الذا اايطل.

 التفك:ي االبتكييا

فييي ال :اضي:ا ::قممدطة تمريمذ ااامما اا مارق ا،رتممدائي علممى

انتمماا أكرممط عممدد رركممن رممن ا،سممت ارا اارناسممرة ألي رفممطدة علممى أن يلكممق اممذا
ا،نتماا قمد اط ااممقمة (اافكطيمة وااشمكلية) واارطونمة (ااتلقائيمة وااشمكلية) وا،اممااة

(اافكطية وااشكلية) ويستدل علي رن دط ا تمريذ عينة اارحمت مي ا ترماط ااتفكيمط

ا،رتكاطي اارلد الذا اايطل.
فروض البحث:

ي ضوا را سمر رمن لفيمة نتطيمة ونتمائج اادطاسما ااسمارقة يسملى اارحمت ااحمااي

إاى ااتحق رن احة اافطول ااتااية:

 )1يو د ط دال إحاائيا رين رتوسمي دط ا تمريذ اار روعة اات طيرية (ااتي دطس
راست داا نروذا ااتللا اارنائي) وتمريذ اار روعة ااضارمة (ااتي دطس

راامطيقة

اارلتادة) ي ااتمري اارلدي ام تراط ااتحايلي ي وحدة ر ااكسوط ومطحلا ااااه

تمريذ اار روعة اات طيرية.

 )2يو د ط

دال إحاائيا رين رتوسمي دط ا

اار روعة ااضارمة ي ااتمري
اار روعة اات طيرية.

تمريذ اار روعة اات طيرية وتمريذ

اارلدي  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي ااااه تمريذ

 ، )3تو د عمقة اطترامية رو رة دااة إحاائيا رين تحايل تمريذ اار روعة
اات طيرية ورين تفكيطاا ا،رتكاطي ي ااتمري اارلدي.
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أدوات البحث :قاا ااراحت رإعداد أدوا اارحت ااتااية:

 -5ا تراط تحايلي ي وحدة ر ااكسوط ومطحلا.
 -0ا تراط ااتفكيط ا،رتكاطي.
 -9أو اط

عرل ااتلريذ وااتي يست درلا ااتمريذ أثناا تللا وحدة

ومطحلا راست داا نروذا ااتللا اارنائي.

ر

ااكسوط

 -7دايل اارللا اتدطيق وحدة ر ااكسوط ومطحلا راست داا نروذا ااتللا اارنائي
عينة البحث:

تمما تمري م ت طرممة اارحممت علممى عينممة رلي م ( )11تلريممذا رممن تمريممذ ااامما اا ممارق

ا،رتدائي رردطسة االطيسة ا،رتدائية رردينة ن طان رااررلكة االطرية ااسملودية اارقيمدين مي االماا
اادطاسي  5790-5795ام  0255 – 0252 /ا تا توييللا إاى ر روعتين:

 ر روعمممة ت طيريمممة :وعمممدداا ( )97تلريمممذا دطسممم وحمممدة " رممم ااكسممموط ومطحلممما "
راست داا نروذا ااتللا اارنائي.

 ر روعة ضارمة :وعمدداا ( )97تلريمذا دطسم وحمدة " رم ااكسموط ومطحلما " راامطيقمة
ااتقليدية.

منهج البحث:

اسمت دا اارممنلج شممر اات طيرممي ااتمريم ت طرممة اارحممت علممى ر رمموعتين أحممداارا
ُ
ت طيريممة واأل ممطى ضممارمة وقيمماق اافممط رممين اار رمموعتين قرليمما ورلممديا واي مماد ح مما
ااتأثيط راست داا اارلارم اإلحاائية اارناسرة.
اإلطار النظري للبحث:

أو :،اانتطية اارنائية:

ترثل اانتطية اارنائيمة  Constructivismإحمدى اانتطيما ااحديثمة مي ر مال ااتطريمة

وااتي تواي ااتراا كريط راارتللا حيت يمطى أامحارلا أن احترمال اكتسماه اارلط مة وا،حتفمات رلما
واسممتط اعلا ممي اارسممتقرل يمميداد إذا تمما اكتسممارلا رواسمممة اارممتللا ورحيممت تكممون رترطكمية حممول
رطات ااسارقة (.امرة عرد ااسما أرو ااحديد علي )572 0255

وتؤكد تلح اانتطية على أن سلوح اافطد رحكموا دائرما ررما يلمطا أو رحكموا ررنائم

اارلط ي ااذي يشكل أحد اارحمددا اارلرمة التلارمل رم ااروقما واامذي رمن مام وعلمى

ضوئ يحدت ااسلوح أو يكتسه( .سلاد رحرد تحي .)1 0225
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وتلد أرحات ان ريا ي

ي نرو اارلط ة وتموطاا أحد اارطتك اي ااتي قار عليلا

اانتطية اارنائية حيت أشاط ريا ي إاى رردأ رنائية اارلط ة وااذي يشيط إاى أن اافطد يرني
رلط تم رنفسم وامميق وعمماا اطغمما تسممكه يم اارلط ممة (وديم ركسمميروق داود 0229

)12

وتلطا اارنائية رأنلا "إحدى اافلسفا ااتي تلط

ي اآلونمة األ يمطة وااتمي تلمتا

رااتللا ااقائا على اافلا ورنماا اارلط مة و مموا اكتسمارلا " ( .ليمل طضموان ليمل وعرمد

ااطاي سويلا اراا )550 0225

وتلط لمما كليممة ااتطريممة ر ارلممة ساسكاتش موان رأنلمما "نتطيممة الممتللا قائرممة علممى أن

اارلط ة ترنى رن قرل اارتللا رلتردا على اانشام االقلي وتنتط إاى اارتللرين على أنلا
كائنا نشمة ترحت عن اارلنى")College of Education, 2002( .
واتف

مسطي يلد  Glassersfeldوايطران  Lermanعلى أن اارنائيمة تشميط إامى

عرلية رناا عقلي واذا اارناا يو

أ لال اافطد اامحقة (أحرد عرد ااطحرن اان دي ور مطون

 .)011 0221واناح اتفا عاا رين ااتطرويين علمى أن اانتطيمة اارنائيمة تلمتا ررنماا اارلط مة
رن مل ااتللا اانشم.

وتقوا اارنائية على ا تطاضين أساسيين ارا :

 -5يرني اافطد ااواعي اارلط ة اعترادا على رطت و ،يستقرللا راوطة سلرية رن اآل طين.

 -0إن وتيفممة االرليممة اارلط يممة (االرليممة االقليممة ااتممي يلممي اافممطد ررقتضممااا روضممو اارلط ممة
واممي تشممرل اإلحسمماق وا،نترممال واإلدطاح وااتممذكط وااممطرم وا،سممتد،ل وااحكمما وغيطامما) اممي

ااتكيا ر تنتيا االااا اات طيري و درت وايق اكتشاا ااحقيقمة اارملقمة(.حسمن حسمين
ييتون وكرال عرد ااحريد ييتون .)91 –90 0229

وتستند اانتطية اارنائية ي ااتللا إاى ر روعة رن اارسلرا رنلا:

 اإلنسان ر لو رتللا يرتلح ا،طادة االاد ة التللا. -تتكون اارلط ة رن ذاح ااذي يركن أن تلط .

 رمما يركممن رلط ت م اممو نتمماا إلعرممال االقممل وااتأرممل يرمما نرممط ر م رممن ر م اط ( .واممياتاضطوق عريد )571 0227

ثانيا :نروذا ااتللا اارنائي:

ُيلد نروذا ااتللا اارنائي أحد اانراذا ااتي تقوا على اارنائية وو قا الذا اانروذا ترمط
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عرلية ااتدطيق رأطر رطاحل اي:
 المرحلة األولى :مرحلة الدعوة ): (Invite Stage
واي رطحلة تنشيم حيت يمط يلا اارللا رشكلة ،ستثاطة دا لية ااتمريمذ المتللا

و ذه انتراالا واشطاكلا ي ا،نشمة.
 المرحلةةةةة الثانيةةةةة :مرحلةةةةة االستكشةةةةا واالكتشةةةةا واالبتكةةةةار ،(Explore
Create Stage)،Discover
و ي امذل اارطحلمة ين مطم ااتمريمذ مى األنشممة عمن مطيم ا،ستكشماا ااتلماوني رمن

مل ر روعا يكونلا اارللا أو ينقسا إايلا اافال مواعية.
 المرحلة الثالثة :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات
)(Propose Explanation and Solution Stage
يقدا ااتمريذ يلا ااحلول واارقتطحما وتفسميط اانتمائج وعرليمة اارفاضملة رمين ااحلمول

اارمطوحة وتتضرن اذل اارطحلة عرل ااتمريذ و لداا ااذاني ورا تا ااتوال إايم

ويركن أن يكون االرل ي اذل اارطحلة طديا أو راعيا.
 المرحلة الرابعة :مرحلة اتخاذ اإلجراء )(Take Action Stage
و ي اذل اارطحلة يقوا ااتمريذ رتقويا أنفسلا رن مل تمري را تللرول رن اارلماطا

طياضممية ممي تمريقمما حياتيممة أو ممي رسممائل ديممدة( .وامميا تاضممطوق عريممد 0227
)579

األسق ااتي يقوا عليلا نروذا ااتللا اارنائي:

يستند نروذا ااتللا اارنائي الدة أسق اي:

 -5إعداد اادعوة ارشاطكة ااتمريذ رمطيقة لااة ي رداية موا ااتللا.

 -0است داا رفاايا ااتمريذ وأ كاطاا ي تو ي اادطق واتاحة اافطاة  ،تراط أ كاطاا.

 -9إتاحة اافطاة التمريذ ارناقشة را تا رل رن مل عرل حواط رين ااتمريذ ورلضملا
اارلل ورينلا ورين اارللا.

 -7تش ي ااتمريذ الط و إاى ااراادط اارتنوعة الرللورا اإل ارة على ا،سئلة وااتأكد
رن دقة تفسيطاتلا وأساسلا االلري.

 -1ا،نتتاط تطة كا ي رلد إاقاا األسئلة وقرل تلقي ا ،ارا .

 -1تش ي ااتمريذ على تلديل تفسيطاتلا ردون ااحكا على احتلا أو مئلا وذاح
اتحفيياا على ا،سترطاط ي مط ااتفسي اط .

 -7ا،اطاط على ا،سترا

اتوقلا

ااتمريذ وتفسيطاتلا وتلليقاتلا قرل إقطاط اارفاايا
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اااحيحة(Perkins,1991,19-21) .

رري اي نروذا ااتللا اارنائي:

يسترد نروذا ااتللا اارنائي ررييات رن رري اي اانتطية اارنائية ورن اذل اارري اي :

 -5رشاطكة ااتلريذ راوطة نشمة ي عرلية ااتللا ألن رحوط االرلية ااتلليرية.

 -0يتيه اافطاة التمريذ القياا ردوط ااراحت واالااا ررا ينري ادي ات ال إي اري نحو
ااطياضيا وعلرائلا وكذاح اار تر ورشكمت .

 -9يساعد ااتلريذ على طرم رللورات ورلاط اا ديدة رااسارقة ررا يؤدي إاى تنتيا اارلط ة.

 -7يطرم رين االلا وااتكنواو يا را يساعد على توضيه دوط االلا ي حل رشكم اار تر .
 -1ينري طو ااتلاون واارناقشة واكتساه اية ااحواط ااسليرة.
 -1يتيه اافطاة أراا ااتمريذ ارراطسة عرليا
وقياق وتحليل و طل اافطول وغيطاا.

االلا اار تلفة رن رمحتة واستنتاا

 -7يساعد على انتقال ورقاا أثط ااتللا ألن ااتلريذ كون اارلط ة رنفس وأارح
رلنى ورطترمة ررلط ااسارقة.

ذا

 -1يتيه اافطاة أراا ااتمريذ التفكيط رمطيقة علرية؛ ررا يؤدي إاى تنرية أنوا عديدة
رن ااتفكيط( .عية رحرد عرد ااسري )51-57 0227

ثااثا :ااتفكيط ا،رتكاطي :

ُيلطا يلفوطد  Guilfordااتفكيط ا،رتكاطي رأن  :سرا
ااتفكيط واارطونة واألاااة وايضاحلا رااتفايم أو اإلسلاه ( .تحي عرد ااطحرن طوان
.)00 0220

كرا ُيلط

استلدادية تضا ااممقة ي

توطانق  Torranceرأن اإلحساق راارشكم

وااثي اط

ي اارللورا

واالنااط اارفقودة ثا إنتاا أكرط قدط رن األ كاط ااحطة حوالا ثا تقييا اذل األ كاط
وا تياط أكثطاا رمئرة ثا وض اافكطة ااطئيسية روض ااتنفيذ وعطضلا على األ طين(.

ردح أرو ااناط )559 0221

ويطى رحرد أرين اارفتي ( )5995أن ااطياضيا رن اارواد اادطاسية ااتي تلدا

إاى تنرية ا،رتكاط ويركن ات اذاا كوسيم اتنرية ارتكاط ااممه

مريلتلا ااتطكيرية

تسره الا راستنتاا أكثط رن نتي ة رنمقية انفق اارقدرا اارلماة ورنيتلا ا،ستد،اية
تلمي اارطونة ي اسلوه تنتيا اارحتوي ي ااكتاه ااردطسي كرا أن ااطياضيا كرادة
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دطاسية غنية راارواقا اارشكلة ااتي يركن أن يو

اايلا ااممه اي دو اكل روقا حلو،

رتلددة ورتنوعة و ديدة؛ تكسه ااممه رلل ااقد اط

(رحرد أرين اارفتي .)512 5995

األساسية اللرلية ا،رتكاطية.

ويلممطا رحرممد عرممد ااسممري حسممن ااتفكيممط ا،رتكمماطي ممي ااطياضمميا رانممة "نشممام

عقلممي رو ممة نحممو اكتشمماا حلممول أامميلة الرشممكم ااطياضممية رم تكمموين عمقمما

ديممدة

تت اوي االمقا اارلطو ة التلريذ ي روقا طياضي غيط نرمي و ي رمدة يرنيمة رحمددة "

(أرل رحرد أرين )19 0221

ويلط أحرد رحرمد سميد رأنم " نشمام عقلمي رو مة نحمو تكموين عمقما طياضمية

ديدة ي روقا طياضي غيط نرمي ويتكون رن االوارل ااتااية:
 اا طوا عن نرمية ااتفكيط ي ااطياضيا ااردطسية. تكوين ومط رشكم طياضية. -إنتاا عمقا طياضية.

 ااتلريا رن رواقا طياضية. -حل رشكم طياضية غيط نرمية( .يينه رحرد عميفي .)02218779

قد اط ااتفكيط ا،رتكاطي:

 -5ااممقة:

وتلنمممي ااقمممدطة علمممى توايمممد عمممدد كريمممط رمممن اارمممدائل أو اارتطاد ممما أو ا ،كممماط أو

اارشممكم أو ا،سممتلرا ،عنممد ا،سممت ارة ارثيممط رلممين وااسممطعة وااسمملواة ممي توايممداا

(رامفى نوطي ااقرش  )02558012ورنلا ااممقة اافكطية وااممقة ااشكلية.

ااممقة اافكطية:

ُيلط لما أحرمد عرمد االميما عرمادة رأنلما " ااقممدطة علمي اسمتدعاا أكرمط عمدد رركمن رممن

األ كاط اارناسرة ي تطة يرنية رحمددة ارشمكلة أو روقما رثيمط "(أحرمد عرمد االميما عرمادة
.)59 0225

ويلط لا راطي عرد ااحريد حنوطل رأنلا " ااقدطة علمى ذكمط أكرمط عمدد رركمن رمن األ كماط

ي يرن رلين " (راطي عرد ااحريد حنوطل )15 5997

وتلطا ي اادطاسة ااحااية رأنلا :قدطة ااتلريذ على استدعاا أكرط عمدد رركمن رمن

ا،ست ارا اارناسرة الرملوه رن ااسؤال مل تطة يرنية رحددة.
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ااممقة ااشكلية:

يلط لمما أحرممد عرممد االميمما عرممادة رأنلمما " ااقممدطة عل مى اإلنتمماا ااسممطي الممدد رممن

األرثلة وااتوضيحا وااتكوينا إستنادا إاى رثي اط شمكلية أو امفية رلمماة " (أحرمد عرمد
االميا عرادة .)59 0225

وتلطا ي اادطاسة ااحااية رأنلما :قمدطة ااتلريمذ علمى تامريا أكرمط عمدد رركمن رمن

األشكال اارناسرة الرملوه رن ااسؤال مل تطة يرنية رحددة.

 -0اارطونة:

وتلنممي ااقممدطة علممى تيييممط ااحااممة ااذانيممة رتيييممط ااروقمما ايكممون أكثممط رطونممة ممي توايممد

ر روعممة رممن ا،سممت ارا غيممط اارأاو ممة اشمميا رممأاوا وأن تكممون األ كمماط ااتممي يتواممل إايلمما
ااتلريذ رتنوعة ور تلفة وتقاق رلدد األ كاط اارتنوعمة واامنرميمة وتترثمل مي ترماين وا متما

األ كاط واارللورا اا ديدة وتتلدد رتااط اارطونة كقمدطة ورلماطة التفكيمط ا،رتكماطي مي اارطونمة
ااتلقائية وااشكلية( .حنان رن سااا رل عارط )11 0229
اارطونة ااتلقائية:

عط لا أحرد عرمد االميما عرمادة رأنلما " ااقمدطة علمى إنتماا اسمت ارا رتراينمة ارشمكلة أو
روقا رثيط تتسا رااتنو واام نرمية "(أحرد عرد االميا عرادة .)02 0225

وتلطا اارطونة ااتلقائية ي اادطاسمة ااحاايمة رأنلما قمدطة ااتلريمذ علمى إنتماا أ كماط رتنوعمة
رن ا،ست ارا اارناسرة الرملوه رن ااسؤال مل تطة يرنية رحددة.
اارطونة ااشكلية:

تلط لما اممفاا األعسممط رأنلما " ذاممح ااركممون رمن ركونمما ا،رتكمماط اامذي يتامما رلمما اافممطد

اامذي يسمتمي ااتكيمما وتلمديل سملوك رلممدا ااتوامل إامى حممل اارشمكم ااتمي توا لم "

(افاا ا،عسط )01 0222

ويلط لمما أحرممد عرممد االميمما عرممادة رأنلمما " ااقممدطة علممي تيييممط ااوض م ريممطل توايممد حلممول

ديدة ورتنوعة الرثي اط أو اارشاكل ااشكلية "(أحرد عرد االميا عرادة . )02 0225

وتلطا اارطونة ااشكلية ي اادطاسة ااحااية قمدطة ااتلريمذ علمى إنتماا أشمكال رتنوعمة رمن

ا،ست ارا اارناسرة الرملوه رن ااسؤال مل تطة يرنية رحددة.

 -9األاااة:
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تلنمممي ااقيممماا راسمممت ارا غيمممط رأاو مممة أو رلتمممادة وااقيممماا رتمممداعيا رليمممدة أل كممماط

وروضوعا رلينة ررلنى أن تكمون غيمط شمائلة رم عمدا تكمطاط األ كماط وااتريمي وااتفمطد

وتكون قليلة ااتكطاط دا ل اار روعة وت تلا األاااة عمن ااممقمة واارطونمة مي أنلما ،
تشيط إاى كرية األ كماط ا،رتكاطيمة رمل تلترمد علمى قيرمة تلمح األ كماط ونوعيتلما و ودتلما.

(حنان رن سااا رل عارط )11 0229

كرا تُلطا ا،اااة رأنلا اا دة وااتفطد (رامفى نوطي ااقرش )02558012
ا،اااة اافكطية:

ويلط لمما رحرممد رحرممود علممى رانلمما " ااقممدطة علممى ااتلريممط اافطيممد أو ااقممدطة علممى إنتمماا

األ كاط اارااطة أكثط رن األ كاط ااشائلة ااواضحة "(.رحرد رحرود على .)52 5991

وتلمممطا األامممااة اافكطيمممة مممي اادطاسمممة ااحاايمممة رأنلممما قمممدطة ااتلريمممذ علمممى إنتممماا أ كممماط

است ارا غيط شائلة رين ااتمريذ ورناسرة الرملوه رن ااسؤال مل تطة يرنية رحددة.
األاااة ااشكلية:

وتلطا األاااة ااشكلية ي اادطاسة ااحاايمة رأنلما قمدطة ااتلريمذ علمى إنتماا أشمكال

غيط شائلة رين ااتمريذ ورناسرة الرملوه رن ااسؤال مل تطة يرنية رحددة.
خطوات البحث اإلجرائية:

ساط اارحت و قا ال موا اإل طائية ااتااية:

ً
أوال :إعداد أدوات الدراسة:

 -5إع ا االختبا التحص:لي:
تا إعداد ا ،تراط ااتحايلي و

اا موا اإل طائية ااتااية:

أ-تحديد االدا رن ا ،تراط :يلدا اذا ا ،تراط إاى قياق تحايل تمريذ اااا اا ارق

ا،رتدائي ارا تتضرن وحدة ر ااكسوط ومطحلا رن وانه تللا رلط ية عند اارستويا
األدنى وااوسيم واألعلى.

ه-تحليل رحتوى ااوحدة :قاا ااراحت رتحليل رحتوي وحدة " ر ااكسوط ومطحلا" ررقطط
ااطياضيا

راااا اا ارق ا،رتدائي مرقا األاداا رلتردا على تانيا وايا عريد

ونتل حسن ضط ورردو رحرد سليران ( )51-57 ,0225األاداا اارلط ية اتدطيق

ااطياضيا راارطحلة ا،رتدائية إاى اارستويا األدنى وااوسيم واألعلى ثا قاا

ااراحت رحساه اد وثرا ااتحليل كرا يلي:
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*اد تحليل اارحتوى :احساه اد تحليل اارحتوى تا عمطل نتمائج ااتحليمل علمى ر روعمة
رن ااسادة اارحكرين تكون رن عضوين رن أعضاا ايئة ااتمدطيق اممط تمدطيق ااطياضميا

ر ارلة ن مطان وثمثمة رمن رللرمي ااطياضميا رمإداطة ن مطان ااتلليريمة رلمدا ااتأكمد رمن شمرواية

ااتحليممل ا ري م األاممداا اارتضممرنة روحممدة ر م ااكسمموط ومطحلمما وتاممنيا األاممداا تح م

رسمممتوياتلا ااتحاممميلية (أدنمممى  ,وسممميم  ,أعلمممى) وقمممد أشممماط ااسمممادة اارحكرمممون إامممى شمممرواية

ااتحليل األاداا ااتلليرية ,ووض كل ادا تح رستوال ااتحايلي.

*حساه ثرا تحليل اارحتوى:

تا ااتوال إاى ثرا تحليل اارحتوى رن مل:

 قياا ااراحت رتحليل رحتوي وحدة ر ااكسوط ومطحلا ررقطط ااطياضيا

اا ارق ا،رتدائي مرقا األاداا اارلط ية اتدطيق ااطياضيا

راااا

راارطحلة ا،رتدائية

وتوال إاى ( )50اد ا تقيق اارستوى ا،دنى و( )1أاداا تقيق اارستوى ااوسيم

و( )1أاداا تقيق اارستوى ا،على.

 قيمماا أحممد اامميرما رااتحليممل رلتيرمما رممنفق ااتاممنيا و مماا ااتحليممل رمارقمما اتحليممل
ااراحت ررا يشيط اثرا ااتحليل.

ا-تحديد األارية وااوين اانسري اركونا ا ،تراط:

تا تحديد األارية وااوين اانسري اروضوعا

وعدد

ي ضوا عدد ااافحا

ااحاص اار ااة اكل روضو و دول ( )5يوضه ذاح
ج و ()5

االوزان النسب:ة لموضوعا :وح ة " جمع الكسو وط حها "
النسبة
عدد
النسبة
عدد
الموضوع
الحصص
الصفحات
2373.
3
2.72
8
جمع الكسور المتشابهة
13738
2
1.72
3
طرح الكسور المتشابهة
13738
2
1.72
3
جمع الكسور غير المتشابهة
13738
2
1.72
3
طرح الكسور غير المتشابهة
13738
2
1372
3
جمع األعداد الكسرية
13738
2
1372
3
طرح األعداد الكسرية
1171.
13
%133
21
المجمــــــــــــوع

الوزن
النسبي
23732
12721
12721
12721
12781
12781
11711

د-إعداد دول رواافا ا ،تراط :تا رناا دول تفايلي ارواافا ا ،تراط يتضرن ()51

سؤا ،وعدد رفطدا ا ،تراط(األسئلة) ااتي سوا يتا وضللا ي كل روضو وامى

( )7أسئلة الرستوى األدنى و( )1أسئلة الرستوي ااوسيم و( )9أسئلة الرستوى األعلى.
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واتحديد عدد أسئلة كل روضو ورستوال ااتحايلي ي ا ،تراط قاا ااراحت ررناا دول

رواافا

يوضه األويان اانسرية ارستويا

األاداا دا ل ااروضوعا

وذاح رضطه عدد

أسئلة ا ،تراط ااكلي × ااوين اانسري ارستوى االدا دا ل ااروضو × ااوين اانسري
الروضو ككل وقسرة ااناتج على  .522×522و دول ( )0ااتااي يوضه ذاح:

 - 922ج و ()9
األوزان النسب:ة لمستو:ا :األه اف اخ الموضوعا :وع

أسئلة ك موضوع في االختبا .

المستو:ا :التحص:ل:ة
املوضوع

الوزن النسيب

األدنى

للموضوع

الوسيط

مجموع أسئلة

األعلى
عدد األهداف

عدد

الوزن النسيب

عدد

عدد

الوزن النسيب

عدد

األهداف

ملستوى

األسئلة

األهداف

ملستوى

األسئلة

اهلدف داخل

يف

اهلدف داخل

يف

املوضوع

االختبار

املوضوع

االختبار

ك موضوع

الوزن النسيب

عدد

ملستوى اهلدف

األسئلة يف

داخل املوضوع

االختبار

في االختبا

جمع الكسور المتشابهة

92.22

2

27.2

9

9

92.6

2

2

22.2

2

2

طرح الكسور المتشابهة

26.92

9

22

2

9

22

2

2

92

2

9

جمع الكسور غير المتشابهة

26.92

9

22

2

2

92

2

2

92

2

2

طرح الكسور غير المتشابهة

26.92

9

22

2

2

92

2

2

92

2

2

جمع االعداد الكسرية

29.22

2

22.2

2

2

22.2

2

2

22.2

2

2

طرح االعداد الكسرية

29.22

2

22.2

2

2

22.2

2

2

22.2

2

2

99.99

50

7

1

1

1

2

22
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ام -اياغة رفطدا ا ،تراط:
اي ي

رفطدا

ا ،تراط رمطيقة روضوعية ي اوطة ا ،تياط رن رتلدد ,وذاح

اقياق رستويا ااتحايل ااثمثة األدنى وااوسيم واألعلى .وقد طوعي تيييط روق اارديل
اااحيه رن رفطدة أل طى عشوائيا وتا تحديد دط ة اكل رفطدة رن رفطدا
ورذاح أارح اادط ة االترى ام تراط ( )51دط ة.

ا ،تراط

و-عطل اااوطة األ واية ام تراط على اارحكرين:

تا عطل اااوطة األ واية ام تراط على ر روعة رن ااسادة اارحكرين ااسار

ذكطاا رلدا ااتأكد رن اد

األاداا وشرواية اارفطدا

رحتوى ا ،تراط رن حيت ردى قياق رفطدا

اروضوعا

ا ،تراط

ااوحدة ودقة اااياغة االلرية وااليوية وقد

أشاط اارحكرون اتلديل اياغة رلل اارفطدا اتتناسه ر تمريذ اارطحلة ا،رتدائية وقد
أ طي ااتلديم ااميرة.

ي-اات طرة ا،ستممعية ام تراط ااتحايلي:
احساه ااثوار

استممعية تكون

اإلحاائية ام تراط ااتحايلي تا تمري

ا ،تراط على عينة

رن ( )90تلريذا رن تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي رردطسة شطقي

ااحرط ا،رتدائية رإداطة ن طان ااتلليرية وذاح احساه ثرا
وااترييي ويرن ا ،ارة علي .
تا حساه ثرا

ا ،تراط ورلارم

ا ،تراط راست داا رلارل أافا الثرا

ااسلواة

وقد رلغ رلارل ااثرا

( )2.71ررا يلني ثرا ا ،تراط كرا ترين سلواة رفطدا ا ،تراط حيت وقل رلارم

ااسلواة ي اافتطة ااريلقة ] [ 2.17 -2.05كرا ترين قدطة ا ،تراط على ااترييي حيت أن
رلارم

ااترييي(ااتراين) ارفطدا

ا ،تراط وقل

ي اافتطة ااريلقة ][2.07 -2.55

واتحديد يرن ا ،تراط تا حساه رتوسم يرن إ ارة االينة ا،ستممعية على ا ،تراط

وقد و د أن اايرن ااميا اإل ارة علي ( )91دقيقة ورذاح أاره ا ،تراط ي اوطت

اانلائية (رلح .)5

 - 0إع ا اختبا التفك :االبتكا

في ال :اض:ا::

أ -تحديد االدا رن ا ،تراط :يلدا ا ،تراط إاى قياق ااقدطة على ااتفكيط ا،رتكاطي
ي ااطياضيا ادى تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي.

ه -تحديممد قممد اط ااتفكيممط ا،رتكمماطي :رممن مممل ا،دريمما واادطاسمما ااسممارقة تمما تحديممد
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قد اط ااتفكيط ا،رتكاطي مي ااطياضميا وامي :ااممقمة (اافكطيمة-ااشمكلية) واارطونمة

(ااتلقائية وااشكلية) واألاااة (اافكطية وااشكلية).

ا -إعداد اااوطة األواية ام تراط :تا امياغة أطرلمة رفمطدا ُيملمه يلما رمن ااتمريمذ
كتارة أكرط عدد رركن رمن ا،سمت ارا علمى كمل رفمطدة وذامح اقيماق قمد اط ااتفكيمط
د-

ا،رتكاطي ي ااطياضيا .

مطيقة تاحيه ا ،تراط :يلمي اكل تلريذ سر دط ا رويعة على اانحو ااتااي

 -5دط ة ااممقة اافكطيمة :وتقماق رقمدطة ااتلريمذ علمى اسمتدعاا أكرمط عمدد رركمن رمن
ا،سممت ارا اارناسممرة الرملمموه رممن ااس مؤال ويلمممى دط ممة علممى كممل اسممت ارة ر م
حذا ا،ست ارا ااركططة.

 -0دط ممة ااممقممة ااشممكلية :وتقمماق رقممدطة ااتلريممذ علممى إنتمماا أكرممط عممدد رركممن رممن
األشكال اارناسرة الرملوه رن ااسمؤال ويلممى دط مة علمى كمل اسمت ارة رم حمذا
ا،ست ارا ااركططة.

 -9دط مممة اارطونمممة ااتلقائيمممة :وتقممماق رقمممدطة ااتلريمممذ علمممى إنتممماا أ كممماط رتنوعمممة رمممن
ا،سمت ارا اارناسمرة الرملموه رمن ااسمؤال ويلممى دط مة علمى كمل ئمة رم حمذا
ا ،كاط ااركططة.

 -7دط ممة اارطونممة ااشممكلية :وتقمماق رقممدطة ااتلريممذ علممى إنتمماا أشممكال رتنوعممة رممن
ا،سمت ارا اارناسمرة الرملموه رمن ااسمؤال ويلممى دط مة علمى كمل ئمة رم حمذا
ا ،كاط ااركططة.

 -1دط ممة ا،اممااة اافكطيممة :وتقمماق رقممدطة ااتلريممذ علممى إنتمماا اسممت ارا نممادطة غيممط
شائلة رين ااتمريذ ورناسرة الرملوه رن ااسؤال.

-1دط ممة ا،اممااة ااشممكلية :وتقمماق رقممدطة ااتلريممذ علممى إنتمماا أشممكال نممادطة وغيممط شممائلة رممين
ااتمريممذ ورناسممرة الرملمموه رممن ااسمؤال وتحسممه دط ممة ا،اممااة حسممه اانسممرة اارئويممة
اتكطاط اافكطة كرا او روضه ر دول ( ( )9ام اادين طا عما اهلل ) 52 0255
دول ()9
تويي دط ة األاااة حسه اانسرة اارئوية التكطاط
النسبة المئوية
لتكرار الفكرة
درجة األصالة

أقل من %1

1711 - %1

2711- %2

3711 -%3

2711-%2

3

2

3

2

1
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-7اادط ممة ااكليممة :حااممل رم دط مما ااممقممة اافكطيممة وااشممكلية واارطونممة ااتلقائيممة
وااشكلية واألاااة اافكطية وااشكلية واي ترثل ااقدطة على ااتفكيمط ا،رتكماطي مي

ااطياضيا .

ه -عطل اااوطة األ واية ام تراط على اارحكرين:
(ااسار

تا عطل اااوطة األواية  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي على ر روعة رن اارحكرين
ذكطاا) رلدا ااتوال اامحية كل رفطدة رن رفطدا

على ااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا

ا ،تراط اقياق ااقدطة

ورناسرة األسئلة اتمريذ اارطحلة ا،رتدائية وقد

أ طي ااتلديم ااميرة ي ضوا رطاا اارحكرين.

و -اات طرة ا،ستممعية  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي:

احساه ااثوار اإلحاائية ام تراط تا تمريق على االينة ا،ستممعية اار تاطة

وتا حساه ثرا ا ،تراط راست داا رلارل أافا الثرا وقد رلغ رلارل ااثرا ( )2.10ررا
يلني ثرا

ا ،تراط واتحديد يرن ا ،تراط تا حساه رتوسم يرن إ ارة االينة

ا،ستممعية على ا ،تراط وقد و د أن اايرن ااميا اإل ارة علي ( )92دقيقة ورذاح

أاره ا تراط ااتفكيط ا،رتكاطي ي اوطت اانلائية( .رلح .)0
- 9إع ا أو اق عم التلم:ذ :

رن مل ا،مم على ا،دريا واادطاسما اارطترممة رنرموذا اامتللا اارنمائي قماا ااراحمت

رإعداد أو اط عرل ااتلريذ ( 1أو اط عرل) ايست درلا أثناا دطاسة وحمدة رم ااكسموط ومطحلما
راست داا نروذا ااتللا اارنائي وذاح رواق وطقة عرل اكمل دطق وكمل وطقمة عرمل رقسمرة إامى

أطرلة أ ياا و

نروذا ااتللا اارنائي اا يا األول اص ررطحلة اامدعوة واا ميا ااثماني ماص

ررطحلمممة ا،ستكشممماا وا،كتشممماا وا،رتكممماط واا ممميا ااثاامممت ممماص ررطحلمممة اقتممم اط ااتفسمممي اط

وااحلول واا يا ااطار
 - 7إع ا

اص ررطحلة ات اذ ا ،طاا.

ل :للمعلم لت :س الوح ة وفااً نموذج التعلم البنائي:

تا إعداد دايل ارللا ااطياضميا ايستطشمد رم عنمد تمدطيق وحمدة رم ااكسموط ومطحلما

راااا اا ارق ا،رتدائي راست داا نروذا ااتللا اارنائي وتضرن اادايل را يلي:

رقدرمممة اامممدايل رطاحمممل نرممموذا اامممتللا اارنمممائي تو يلممما عارمممة ارللممما ااطياضممميا

ااروضممموعا

اارتضرنة ررحتوى وحدة " رم ااكسموط ومطحلما" ااتوييم اايرنمي اروضموعا ااوحمدة ر ممم
ااسيط ي دطوق ااوحدة وقد رلغ عدد دطوق ااوحدة ستة دطوق وكل دطق يتضرن :أاداا
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اادطق األدوا وااوسائل ااتلليرية

مة ااسيط ي اادطق و قا انروذا ااتللا اارنائي ااتقويا.

وقممد تمما عممطل أو اط االرممل ودايممل اارللمما علممى اارحكرممين (ااسممار ذكممطاا) التأكممد رممن اتسمما

أو اط االرممل دايممل اارللمما ر م رطاحممل نرمموذا ااممتللا اارنممائي وامممحيتلرا التمري م
اارحكرون اامحية أو اط االرل ودايل اارللا التمري (رلح ( )9رلح ()7

وقممد أشمماط

ً
ثانيا :إجراءات تطبيق جتربة الدراسة األساسية:

 -5ا تيممماط عينمممة اارحمممت وتكونممم رمممن( )11تلريمممذا رمممن تمريمممذ اااممما اا مممارق ا،رتمممدائي
رردطسممة االطيسممة ا،رتدائيممة رردينممة ن مطان رااررلكممة االطريممة ااسمملودية اارقيممدين ممي االمماا

اادطاسي  5790-5795ا م  0255 – 0252 /ا تما تموييللا إامى ر رموعتين :ر روعمة
ت طيرية ( )97تلريذا ور روعة ضارمة ( )97تلريذا.

 -0ااحاول على روا قة رديطية ااتطرية وااتلليا رن طان رااتمري على االينة اار تماطة (رلحم
)1

 -9قاا ااراحت رتدطيه رللا اافال على است داا نروذا ااتللا ا،اكتطوني ي تدطيق ااوحدة
اار تاطة.

 -7تمري ا ،تراط ااتحايلي وا تراط ااتفكيط ا،رتكماطي علمى عينمة اارحمت قرليما وذامح التأكمد
رن تكا ؤ اار روعتين قرليا ي ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي

و دول ( )7يوضه نتائج ااتمري ااقرلي ام تراط ااتحايلي.
ج و ()2

الف ق ب:ن المجموعت:ن الضابطة والتج :ب:ة في التطب:ق الابلي لالختبا التحص:لي
المجموعة

عدد التالميذ

التجريبية

32

الضابطة

32

المتوسط

2712
2783

االنحرا

المعياري

3781
37.8

قيمة "ت"

داللة " ت"

3722

غير دالة عند 3733

رن دول ( )7يتضه عدا و مود مط دال احامائيا رمين اار رموعتين ااضمارمة واات طيريمة مي

ااتمري ااقرلي  ،تراط ااتحايل ررا يلني تكا ؤ اار روعتين ي ااتحايل قرل ردا ااتمري .
كرا يوضه دول ( )1نتائج ااتمري ااقرلي  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي
ج و ()3
الف ق ب:ن المجموعت:ن الضابطة والتج :ب:ة في التطب:ق الابلي الختبا التفك :االبتكا
المجموعة

التجريبية
الضابطة

عدد التالميذ

32
32

المتوسط

3271
3178

االنحرا

المعياري

.78
878

قيمة "ت"

37122

داللة " ت"

غير دالة عند 3733
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رن دول ( )1يتضه عدا و ود ط دال احاائيا رين اار روعتين ااضارمة واات طيرية ي

ااتمريمم ااقرلمممي  ،ترممماط ااتفكيمممط ا،رتكمماطي ررممما يلنمممي تكممما ؤ اار رمموعتين مممي قمممد اط ااتفكيمممط
ا،رتكاطي قرل ردا ااتمري .

 -1تدطيق وحدة ر ااكسوط ومطحلا ررقطط ااطياضيا راااا اا مارق ا،رتمدائي راافامل
اادطاسممي ااثمماني رممن االمماا اادطاسممي  5790-5795ام م 0255 – 0252 /ا وقممد اسممتيط
ااتمري اافتطة رن  5790/7/01وحتى  5790/1/01ام.

 -1رلد ا،نتلاا رن تدطيق ااوحدة تا تمريم ا ،ترماط ااتحاميلي وا ترماط ااتفكيمط ا،رتكماطي
على عينة اارحت رلديا.

ً
ثالثا :التحليل اإلحصائي للنتائج وتفسريها:

 رناقشة اافطل األول رن طول اارحت:

ارناقشة اافطل األول رن طول اارحت وااذي نص على أن " يو د ط

إحاائيا رين رتوسمي دط ا

تمريذ اار روعة اات طيرية (ااتي دطس

ااتللا اارنائي) وتمريذ اار روعة ااضارمة (ااتي دطس

دال

راست داا نروذا

راامطيقة اارلتادة) ي ااتمري

اارلدي ام تراط ااتحايلي ااااه تمريذ اار روعة اات طيرية ".

تا است داا اارطنارج اإلحاائي  SPSSاإلاداط  12احساه قيرة " " الفط رين
تمريذ اار روعتين ااضارمة واات طيرية ي ااتمري

رتوسمي دط ا

ااتحايلي و اا اانتائج كرا ي اا دول طقا ( )2ااتااي :

اارلدي ام تراط

ج و ()6
الف ق ب:ن المجموعت:ن الضابطة والتج :ب:ة في التطب:ق البع
المجموعة
التجريبية

الضابطة

عدد الطالب

المتوسط

32
32

يتضه رن اا دول ااسار

االنحرا

11711
13732

أن اناح ط

المعياري

178
172

لالختبا التحص:لي

قيمة "ت"

3721

داللة " ت"

دالة عند 3731

دال إحاائيا رين رتوسمي دط ا

تمريذ

اار روعتين ااضارمة واات طيرية ي ا ،تراط ااتحايلي ي وحدة ر ااكسوط ومطحلا
ي ااتمري

اارلدي ااااه اار روعة اات طيرية وعلي يقرل اافطل األول رن طول

اادطاسة واذا يلني اطتفا

رستوى تحايل تمريذ اار روعة اات طيرية ااذين دطسوا

ااوحدة راست داا نروذا ااتللا اارنائي عن تحايل تمريذ اار روعة ااضارمة ااذين
دطسوا ااوحدة راامطيقة اارلتادة.

ويتف م ذاممح ر م نتممائج دطاسممة كممل رممن علممي رحرممد اايعرممي ( )0255دانمما رحرممود
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سمليران ( )0229عمية رحرممد عرمد ااسمري ( )0227يطيممة طرضمان سميا ( )0227حسممن
داكممط عرممد ااحكمميا ( )0229إيلمماه ااسممميد شممحاتة رحرممد ( )0229رحرممد طريمم حسمممني

( )0222دوطري  )0222( Durmusإ ،أن اذل ااداطسا أ طيم علمى رطاحمل تلليريمة
غيط اارطحلة ا،رتدائية رينرا أ طي اادطاسة ااحااية على تمريذ اارطحلة ا،رتدائية.

واتحديد ردى لااية است داا نروذا ااتللا اارنائي ي تنرية ااتحايل قاا حساه

اافلااية راست داا رلاداة رمح  Blackالكسه اارلدل كرا ذكطاا رحرد رحرود يين اادين

ويحيي رن حريد ااتااطي ( )90 0252حيت رلي نسرة ااكسه اارلدل 5.97

وتلح ااقيرة >  5.0واي ااقيرة ااتي حدداا رمح الفلااية ررا يلني لااية است داا
نروذا ااتللا اارنائي اتنرية تحايل تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي ي وحدة " ر

ااكسوط ومطحلا " وقد يط

ذاح األسراه ااتااية:

 إثاطة ااتراا ااتلريذ وتشويق الرلية ااتللا رن مل اارطحلة األواى النروذا ررا ياد رناادا لية ،كتساه اا ر اط ااطياضية.

 تنو األنشمة راارطاحل اار تلفة انروذا ااتللا اارنائي ساعد ااتمريذ على لا واستيلاهوانه ااتللا اارتضرنة رااوحدة ررا أدى اييادة ااتحايل.

 -اشتطاح ااتمريذ ي اارناقشا

وااحواط مل رطحلة اقت اط ااتفسي اط

تو يط و تلليري ساعد ااتمريذ على اافلا وا،ستيلاه.

 -إي ارية ااتلريذ ونشام

ي اكتساه اارللورا

اارلنى ااقائا على اافلا واارلد عن ااحفت.

وااقياا راات رينا

وااحلول أدى إاى

ساعدل على ااتللا ذو

 رناقشة اافطل ااثاني رن طول اارحت:

ارناقشة اافطل ااثاني رن طول اارحت وااذي نص على أن " يو د ط

إحاائيا رين رتوسمي دط ا

دال

تمريذ اار روعة اات طيرية وتمريذ اار روعة ااضارمة

ي ااتمري اارلدي ا تراط ااتفكيط ا،رتكاطي ااااه تمريذ اار روعة اات طيرية ".

تا حساه قيرة " " الفط رين رتوسمي دط ا تمريذ اار روعتين ااضارمة واات طيرية

ي ااتمري اارلدي  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي و اا اانتائج كرا ر دول ( ).ااتااي :
ج و ( )7
الف ق ب:ن المجموعت:ن الضابطة والتج :ب:ة في التطب:ق البع
المجموعة

التجريبية
الضابطة

عدد التالميذ
32
32

المتوسط
3271
2371

االنحرا المعياري
327212
23712.1

الختبا التفك :االبتكا
قيمة "ت"

داللة " ت"

273.

دالة عند 3731
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يتضه رن اا دول ااسار أن اناح ط دال إحاائيا رين رتوسمي دط ا

تمريذ

اار روعتين ااضارمة واات طيرية ي ااتمري اارلدي  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي ااااه تمريذ

اار روعة اات طيرية وعلي يقرل اافطل ااثاني رن طول اارحت ررا يلني تنرية ااتفكيط
ا،رتكاطي ي ااطياضيا

ااضارمة

ادى تمريذ اار روعة اات طيرية عن ادى تمريذ اار روعة

ويتف م ذاممح ر م نتممائج دطاسممة ممايية أحرممد رحرممد حرممادة ( )0221إيلمماه ااسمميد

شممحاتة ( )0229رحرممد طريمم حسممني ( )0222إ ،أن دطاسممة ممايية أحرممد رحرممد حرممادة

( )0221است در نروذا ويتلى اارنائي اارلدل.
وقد يط

تنرية ااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا ادى تمريذ اار روعة اات طيرية عن

ادى تمريذ اار روعة ااضارمة إاى:

 -طرم اا تمريذ رطاتلا اارتللرة ر

رطاتلا ااسارقة ررا أدى إاى ااتللا ذو اارلنى

مل رطاحل نروذا ااتللا اارنائي و ااة رطحلة ا،ستكشاا وا،كتشاا وا،رتكاط

ورا نتج عن ذاح رن احتفات ااتلريذ راارادة اارتللرة واستدعائلا رأشكال

-

رتنوعة.

االرل ي ر روعا

أدى إاى ترادل اارللورا

أدى إاى توايد األ كاط وتنوعلا.

واأل كاط واارحت عن اارللورا

 ااتطكيي على إي ارية اارتللا ونشام واارشاطكة ر يرمئااتي تتلل رحل اارشكم

عن أ كاط ارتكاطية.

 -رراطسة األنشمة أد

ااتي توا ل أد

ي است مص اانتائج

التحطط رن األ كاط اارنموية واارحت

إاى أن يرني ااتمريذ اارلط ة رأنفسلا ررا يتيه اافطاة

الا اتوايد أ كاط وتمريقا

ديدة وغيط رسروقة.

 رناقشة اافطل ااثاات رن طول اارحت:
)1

ارناقشة اافطل ااثاات رن طول اارحت ااذي نص على أن  " :تو د عمقة
اطترامي رو رة دااة إحاائيا رين تحايل تمريذ اار روعة اات طيرية ورين
تفكيطاا ا،رتكاطي ي ااتمري اارلدي ".

تممما حسممماه رلارمممل ا،طترمممام رمممين دط ممما تمريمممذ اار روعمممة اات طيريمممة مممي ا ،ترممماط

ااتحايلي ودط اتلا مي ا ترماط ااتفكيمط ا،رتكماطي مي ااتمريم اارلمدي وقمد رلمغ رلارمل
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ا،طترام (  ) 2.10واو رلارل اطترام دال عند  2.25ورلذا يط ل اافطل ااافطي وُيقرل
اافطل اارديل ررا يلني و ود عمقة اطترامي رو رة ذا د،اة إحاائية رمين ااتحاميل

وااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا ادى تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي.

ويتف ذاح ر نتائج دطاسة رحرد طري حسني إسمراعيل ( )0222إ ،أن اادطاسمة

ااحاايممة أ طيمم راارطحلممة ا،رتدائيمممة رينرمما أ طيمم دطاسممة رحرمممد طريمم حسممني راارطحلمممة

اإلعدادية.

ً
رابعا :التوصيات والبحوث املقرتحة:
التوصيات:

 -5است داا نروذا ااتللا اارنائي ي تدطيق ااطياضيا

ررطاحل تلليرة ر تلفة ارا ا

رن لااية ي تنرية ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا .

 -0تأكيد لااية است داا نروذا ااتللا اارنائي ي تدطيق ااطياضيا
ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي رن

اارللرين واارو لين.

على تنرية

مل عطل نتائج األرحات ي اذا اار ال على

 -9عقد دو اط تدطيرية الرللرين على كيفية است داا نروذا ااتللا اارنائي وتنرية ااتفكيط
ا،رتكاطي ادى ااممه.

 -7ا،اتراا رتنرية قد اط ااتفكيط ا،رتكاطي ادى ااممه واارللرين ي ري اارطاحل اادطاسية.
 -1تش ي اارللرين على تنرية ااتفكيط ا،رتكاطي رن مل تاريا أنشمة تلليرية رتنوعة.

 -1تش م ي ااقممائرين رااتممدطيق ممي ر مطارج إعممداد رللمما ااطياضمميا علممى تمممويط رحتمموى
اارقممط اط ااتدطيسممية ررمما يسمماعد علممى تنريممة ااتفكيممط ا،رتكمماطي اممدى ااممممه اارللرممين
ورن ثا نقل رطاتلا التمريذ رستقرم.

البحوث املقرتحة:

 -5دطاسمة لاايممة اسممت داا نرموذا ااممتللا اارنممائي ممي تمدطيق ااطياضمميا علممى رتييم اط
أ طى غيط ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي.

 -0إ مطاا دطاسمما رقاطنممة رممين لاايممة اسممت داا نرمموذا ااممتللا اارنممائي ورلممل نرمماذا
ااتممدطيق األ ممطى ااقائرممة علممى اارنائيممة ممي تممدطيق ااطياضمميا علممى ااتحامميل وااتفكيممط
ا،رتكاطي.
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 -9دطاسممة لاايممة اسممت داا نرمموذا ااممتللا اارنممائي ممي تممدطيق ااطياضمميا علممى تنريممة
ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي ادى تمريذ اافئا اا ااة.

 -7دطاسة لااية است داا نروذا ااتللا اارنائي ي تدطيق ااطياضيا على تنرية أنرام
أ طى رن ااتفكيط رثل ااتفكيط ااطياضي واالندسي وااناقد.

 -1رطنارج تدطيه رقتط اتنرية ااتفكيط ا،رتكاطي ارللري ااطياضميا وأثمطة علمى ااتفكيمط
ا،رتكاطي ادى ااممه.
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املراجع

5م أحرد عرد ااطحرن اان مدي ور مطون ( :)0221ات ااما حديثمة امتللا االلموا مي ضموا
اارلاييط االاارية وتنرية ااتفكيط واانتطية اارنائية ااقااطة داط اافكط االطري.

0م أحرمد عرمد االميما عرمادة ( :)0225ااحلمول ا،رتكاطيمة الرشمكم  :اانتطيمة وااتمريم
رطكي ااكتاه النشط ااقااطة

9م أرل رحرد رحرد أرين ( ":)0221لااية رطنارج رقتط

ي ااطياضيا قائا على اامتللا

اانشم ي تنرية ااتفكيط ا،رتكاطي ورلل عرليا االلا األساسمية امدى أمفمال رما قرمل

ااردطسة" طسااة دكتوطال غيط رنشوطة كلية ااتطرية -ارلة اارنيا.

7م إيلاه ااسيد شحاتة رحرد (" :)0229أثط اسمت داا نرموذا ااتللميا اارنمائي مى تمدطيق
اارسمائل االندسمية رتلمددة ااحلمول راارطحلمة اإلعداديمة علمى تنريمة ااتفكيمط ا،رتكماطي

ورقاا أثط ااتللا" طسااة را ستيط غيط رنشوطة كلية ااتطرية -ارلة أسيوم.

1م ح ايي عرد ااحريد أحرد ح ايي ( " :)0229لااية است داا نروذا ااتلليا اارنائي ي

تدطيق االلوا على تنرية ااتحايل وااتفكيط ا،رتكماطي امدى تمريمذ اارطحلمة اإلعداديمة"

ر لة كلية ااتطرية راايقايي

االدد  17اا يا ااثاني يوايو ص ص .521-71

1م حسن حسين ييتون وكرال عرد ااحريد ييتون ( :)0229ااتلليا وااتمدطيق رمن رنتموط
اانتطية اارنائية اامرلة األواى ااقااطة عااا ااكته.

7م حسن داكط عرد ااحكيا ( " :)0229لاايمة نرموذا اامتللا اارنمائي مي تمدطيق االندسمة
مممي ااتحاممميل وتنريمممة رلمممل عرليممما االلممما األساسمممية امممدى تمريمممذ اااممما األول

اإلعدادي" طسااة را ستيط غيط رنشوطة كلية ااتطرية – ارلة اارنيا.

1مم حنممان رنم سممااا رل عممارط ( :)0229درممج رطنممارج  TRIZممي ااطياضمميا
المراعة واانشط عران.

ديرونممو

9مم اامد رحرمد أرمو اموا( " :)0221أثمط اسمت داا األسملوه اارنمائي مي اارقمدطة علمى حمل

اارسأاة االندسية ادى ملرة اااا ااثارن األساسي" ر لة كلية ااتطرية -عمين شمرق
م راط

 92ا  , 5ص ص .511 - 519
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52م ليل طضوان ليل عرد ااطاي سمويلا ارماا ( " :)0225أثمط اسمت داا نرموذا اامتللا
اارنممائي ممي تممدطيق االلمموا علممى تنريممة رلممل اارفمماايا االلريممة وااتفكيممط ااناقممد اممدى
تمريذ اااا ااثاني اإلعدادي " ر لة اارحت ي ااتطرية وعلما اامنفق كليمة ااتطريمة
ارلة اارنيا اار لد ( )51االدد( )0أكتورط.

55م م ليممل يوسمما اا ليلممي وعرممد االميمما حسممين حيممدط ورحرممد رممال يممونق (:)5991
تدطيق االلوا ى رطاحل ااتلليا االاا اامرلة األواى اإلرا اط االطرية اارتحمدة درمي

داط ااقلا النشط وااتويي .

50م يطية طرضان سيا ( ":)0227لااية إستطاتي ية قائرة على ااتللا اارنائي ي تنرية

تحاميل مممه اارطحلمة اارتوسممة مي االندسمة" ر لمة االلموا ااتطرويمة واانفسمية -

اارحطين رج ()1

( )9ص ص ( 507م .)571

59م دانا رحرود سليران ( ":)0229أثط نروذا تللا رنائي ي تحايل ملرة اااا ااثمارن

األساسي ي رادة ااطياضيا وأت اااتلا نحواما" ر لمة كليمة ااتطريمة -عمين شمرق -
راط

( )99ا  9ص ص (. ) 179 - 127

57م طرضان ط ل رحرمد ( ":)0227لاايمة اسمت داا رمد ل  ICTمي تمدطيق ااطياضميا

التمريمذ ر تلفمي ااتحاميل راااما األول ااثمانوي علمى تفكيمطاا اإلرمداعي" اارمؤترط
ااقوري ااسنوي ااطار عشط -ر ا
ص ص .111 - 170

ديدة ى ااتلليا اا ارلي االطرمي -رامط رمج 5

51مم يينمه رحرمود رحرمد كارمل عميفمي ( ":)0221أثمط اسمت داا اامتللا ااتلماوني كأحمد

اسمتطاتي يا اامتللا اانشمم مي تمدطيق وحمدة ااكسموط اتمريمذ اارطحلمة ا،رتدائيمة علمى

ااتحايل وااتفكيمط ا،رتكماطي .ر لمة كليمة ااتطريمة رأسميوم مم رامط رمج ()07

ص ص .711 - 709

()5

51م سلاد رحرد تحي (":)0225رداا ااماارة رللرة اافلسفة ي عرليمة ااقمطااة رمن أ مل
ا،ستيلاه ي ضموا اانتطيمة اارنائيمة مي لما اارقمطوا" اارمؤترط االلرمي األول دوط

ااقطااة ي تللا اارواد اادطاسية اار تلفمة اا رليمة اارامطية القمطااة واارلط مة -55

 50يوايو .

57م افاا األعسط( :)0222اإلردا

ي حل اارشكم ااقااطة داط قراا المراعة واانشط.

51م ام اامدين مطا عمما اهلل :تقنمين ا ترماط اامدوائط رمن اااموطة ااشمكلية "ه" ارماطيمة
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توطانق التفكيط اإلرداعي على األمفال ي األعراط رن ( )50-1سنة ررمداطق ااقمرق

رو،ية اا طموا رتا على ااروق :
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=15684
59م عرد اهلل عراق قرال ( " : )0255أثط است داا األنشممة اإلثطائيمة مي تنريمة ااتفكيمط
اإلرداعي ادى تمريذ اااا ااسادق ا،رتدائي اارواورين ي رادة ااطياضيا راارداطق

ااحكورية رردينة ركة ااركطرة "ر لة االلوا ااتطروية واانفسية م اارحمطين رمج ()50
( )9ص ص (. ( 597 – 559

02م عدنان سليا عارمد و طضما أرمو علموان ايمثا اا ميمه (  ":)0227اعليمة اسمت داا نرموذا
ااتللا اارنائي ي تدطيق ااطياضيا على تحايل ملرمة اارطحلمة األساسمية وقلقلما ااطياضمي"
دطاسا

ى اارنااج ومط ااتدطيق م راط

( )507ص ص ( 512م .)512

05م عمية رحرمد عرمد ااسمري ( ":)0227اعليمة اسمت داا نرموذا اامتللا اارنمائي اتمدطيق اارفماايا

االندسمية مي تنريمة ااتحاميل وااتفكيمط االندسمي امدى تمريمذ اااما األول اإلعمدادي" ر لمة
كلية ااتطرية -عين شرق -راط

( )95ا( )5ص ص( .)99 - 9

00م علي رحرمد اايعرمي ( ":)0255أثمط اسمت داا نرموذا اامتللا اارنمائي مي تنريمة تحاميل

اارفماايا ااطياضمية وااتفكيمط ااطياضمي امدى ملرمة رللما اما مي ارلمة رؤتمة ".اار لمة
ااتطروية  -ااكوي

اار لد ( )01االدد ( )99ص ص (.)051 - 591

09م عراد رتله اايايطي علي شااط ااقطشي ( ":)0255أثمط اسمت داا مطيقمة اامتللا اارنمائي مي

تنرية رلا اط را وطاا اارلط ة ي ااطياضيا ادى تمريذ اااا ااسار األساسي" ر لة كلية

ااتطرية  -عين شرق  -راط

( )91ا ( )0ص ص (.) 199 - 195

07مم امرممة عرممد ااسممما أرممو ااحديممد (" :)0255أثممط اسممت داا نرمموذا "رممايري" اارنممائي ممي
تنريمة ااتحامميل وااممدا

ر لة تطرويا ااطياضيا

اإلن ماي ارميئمما ااممتللا مي ااطياضمميا راارطحلممة اارتوسمممة"
رج ( )57ا ( )5ينايط ص ص .)091- 511( :

01م ايية أحرد رحرد حرادة ( " :)0221لااية است داا نروذا ويتلمي اارنمائي اارلمدل مي تنريمة

رلماطة حمل اارشمكم وااتفكيمط اإلرمداعي مي ااطياضميا امدى تمريمذ اارطحلمة ا،رتدائيمة" ر لمة

كلية ااتطرية رأسيوم -راط رج ()05

( )5ص ص (.)771 - 727

01م تحي عرد ااطحرن طوان (0220ا) :اإلردا

عران داط اافكط المراعة واانشط.
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07م ر دي عييي إرطاايا ( " :)0222تمويط رنااج ااطياضيا ااروضمو ااقمديا اا ديمد "
ر لة تطرويا ااطياضيا

رج ( )9ينايط ص ص .) 91 – 59( .

01مم رحرممد أحرممد ااكممطش ( " :)5997ااسمملوكيا اارملورممة الرليممة ا،رتكمماط ورممدى توا طامما
اممدى عينممة رممن رللرممي ااطياضمميا

ممي اارطحلممة ااثانويممة ردواممة قمممط" ر لممة ااتطريممة

اال نة ااومنية ااقمطية التطرية وااثقا ة وااللوا

ص (.)522-10

09م رحرد أرمين اارفتمى ( :)5991قمطااا
ااراطية.

( )500ااسنة ( )01سمرتررط ص

مى تللميا ااطياضميا

ااقمااطة ركترمة األن لمو

92مممم رحرمممد أرمممين اارفتمممي (":)5995دوط ااطياضممميا ااردطسمممية مممي تنريمممة اإلرمممدا امممدى
اارتللا" ندوة اإلردا وااتللا االاا اارطكي ااقوري الرحوت ااتطروية وااتنرية ااقااطة.

95م م رحرممد طري م حسممني إسممراعيل (" :)0222أثممط اسممت داا نرمموذا ااممتللا اارنممائي ممي ت مدطيق

اارفاايا ااطياضية على ااتحايل ورقاا أثمط اامتللا وااتفكيمط اإلرمداعي مي ااطياضميا امدى
تمريذ اااا األول اإلعدادي" ر لة اارحت ي ااتطرية وعلا اانفق كلية ااتطريمة – ارلمة

اارنيا رج ()59

( )9ينايط ص ص (.)951-097

90م رحرد رحرود يين ويحي رن حريد ااتااطي ( " :)0252اعلية رطنارج تدطيري رقتط

ممي تنريممة رلمما اط اسممت داا رلممل وسممائل ااتللمميا ا،اكتطونيممة ممي تللمميا االلمموا اممدى
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فعالية استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس الرياضيات على التحصيل
والتفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي.
إعداد

د 2حسن شوقي علي

امممدا اارحمممت ااحمممااي تلمممطا لاايمممة اسمممت داا نرممموذا اامممتللا اارنمممائي مممي تمممدطيق

ااطياضيا على ااتحايل وااتفكيط ا،رتكاطي ادى تمريذ اااا اا ارق ا،رتدائي.
واتحقي ذاح قاا ااراحت رإعداد أدوا اارحت وترثل

ي إعداد أو اط عرل ااتلريذ

ودايممل اارللمما اتممدطيق وحممدة " ر م ااكسمموط ومطحلمما" راسممت داا نرمموذا ااممتللا اارنممائي

وا تراط تحايلي وا تراط ااتفكيط ا،رتكاطي ي ااطياضيا .

وتكون عينة اارحت رن ( )11تلريذا اا تمريذ اااما اا مارق ا،رتمدائي رردطسمة

االطيسمممة ا،رتدائيمممة رمممإداطة ن مممطان ااتلليريمممة رااررلكمممة االطريمممة ااسممملودية اللممماا اادطاسمممي
 5790/5795ام  0255/0252ا تا تقسيرلا إاى ر روعتين:

 ر روعمة ت طيريمة )97( :تلريمذا دطسم وحمدة " رم ااكسموط ومطحلما راسمت داا
نروذا ااتللا اارنائي.

 ر روعة ضارمة )97( :تلريذا دطس ااوحدة راامطيقة ااتقليدية.
وأتلط نتائج اادطاسة:

 -1و ممود ممط دال إحاممائيا ممي ااتمري م اارلممدي ام ترمماط ااتحامميلي ااممااه تمريممذ
اار روعة اات طيرية.

 -2و ود ط دال إحاائيا ي ااتمري اارلدي  ،تراط ااتفكيط ا،رتكاطي ااااه تمريذ
اار روعة اات طيرية.

 -3و ود عمقة اطترامي رو رمة ذا د،امة إحامائية رمين ااتحاميل وااتفكيمط ا،رتكماطي
ادى تمريذ اار روعة اات طيرية ي ااتمري اارلدي.
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Abstract
The Effectiveness of Using the constructivist learning model in
teaching mathematics on Achievement and Creative thinking for
elementary fifth grade students.
Dr. Hassan Shawky Aly
The present Research investigated the effectiveness of using the
constructivist-learning model in teaching mathematics on
achievement and creative thinking for elementary fifth grade students
To achieve this, the researcher prepared the research tools,
which were preparing students worksheets and teachers guide to teach
adding and subtracting fractions unit by using the constructivist
learning model, achievement test and creative thinking test in
mathematics
The sample of the study included (68) elementary fifth grade students
in Najran Educational Administration – KSA in academic year 1431/1432
H. They were treated as two groups:
The experimental group: (34) students, studied adding and
subtracting fractions unit by using the constructivist learning model
The control group: (34) students, studied the same unit by using the
traditional method.
The study results showed that:
1. There is a significant difference in the achievement post-test
favoring experimental group students.
2. There is a significant difference in the creative thinking posttest favoring experimental group students.
3. There is a significant positive correlation between the
post test of achievement and creative thinking.

