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 في اكتداب بعض السفاليم األقخانم يتعم إستخاتيجيةاثخ استخجام 
 الخياضية لجى تالميح التخبية الخاصة

   
  ألعبادي إبخاليمليفاء عبج الخحسن م.م.    

 كمية تخبية أساسية/ جامعة السهصل
 ( 2192/ 28/6شذخ في  قبل لم 2192/ 99/4)  قجم لمشذخ في 

 
 مخص البحثم

، في اكتداب السفاليع الخياضية  اإلقخانع يتعم إستخاتيجيةاثخ استخجام  عمى عخفالتالى البحث  ييجف
عشج مدتػى داللة  يػجج فخق دال إحرائيا   ال األولى: الرفخيتيغ فخضيتيغالوضعت الباحثة  ذلظولتحقيق 

درجات  ػسطومت األقخانمع تع إستخاتيجيةوفق  عمى متػسط درجات السجسػعة التجخيبية التي تجرس بيغ (5و55)
 يػجج الوالثانية  وفق الصخيقة االعتيادية في اكتداب السفاليع الخياضية.عمى س السجسػعة الزابصة التي تجر 

وفق  عمى ( بيغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية التي تجرس5و5 5عشج مدتػى داللة ) فخق دال إحرائيا  
ادية في الصخيقة االعتيق وفعمى ة التي تجرس صبالسجسػعة الزاومتػسط درجات  ع اإلقخانيتعم إستخاتيجية

اقترخ البحث عمى تالميح التخبية الخاصة في مخكد محافطة ، إذ الجشذ ستغيخل ااكتداب السفاليع الخياضية وفق
 عيشةاستخجمت الباحثة الترسيع التجخيبي ذا السجسػعتيغ الستكافئتيغ، اذ تكػنت وقج  1522/1521نيشػى 
 بػاقع ةتمسيحو  تالميح(6مغ ) تتجخيبية تكػن احجىسا، يحه مػزعيغ عمى مجسػعتيغوتمسسيح (تم21مغ ) البحث

ميح ال(ت6ضابصة تكػنت مغ ) واألخخى  األقخانع يتعم إستخاتيجيةودرست عمى وفق ذكػر ( 3)و إناث(3)
بيغ  عسمية التكافؤ كػر ودرست عمى وفق الصخيقة االعتيادية وقج تشاولتذ (3) إناث(3) بػاقع اتوتمسيح

 عجت الباحثة اختبارا  ، حيث أ واألميات لإلباء، والسدتػى التعميسي باألشيخ شيسجسػعتيغ متغيخات: العسخ الدمال
ثع تع االعتساد عمى االختبار برػرتو الشيائية  ي لوالرجق الطاىخ  أجخاءوبعج الكتداب السفاليع الخياضية 

 (. 5,82بمغ الثبات) حيث (15ردسػن ذايتر -ادلة )كػردباستخجام مع األداة  استخخج معامل ثبات
البحث تست  أدواتوبعج تصبيق ،لكياس اكتداب السفاليع الخياضية وقج قامت الباحثة بتصبيق االختبار

 :اآلتيةالشتائج  وأضيخت" إحرائيامعالجة البيانات 
 تجرس  ة التيجسػعة التجخيبيبيغ متػسط درجات الس (5و5 5) عشج مدتػى داللة يػجج فخق دال إحرائيا   -2

 ادية في اكتداب بعس السفاليع الخياضية وفق الصخيقة االعتيعمى 
 التي تجرس التجخيبيةبيغ متػسط درجات السجسػعة  (5و5 5) عشج مدتػى داللة فخق دال إحرائيا   اليػجج -1

 وفق الصخيقةى معومتػسط درجات السجسػعة الزابصة التي تجرس  األقخانتعمع  إستخاتيجيةوفق  عمى
 الجشذ. ستغيخل ا  اضية وفقفي اكتداب السفاليع الخي االعتيادية

في  األقخانتعمع  إستخاتيجيةنتائج البحث بزخورة االىتسام باستخجام  في ضػءقج اوصت الباحثة و 
، اذ  لخاصةااليجابي في تشسية التفاعل الرفي لجى تالميح التخبية ا ألثخىااكتداب التالميح مفاليع رياضية وذلظ 
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  التعخف عمىو أ عمى مػاد دراسية اإلقخانتعمع  إستخاتيجيةثخ استخجام دراسة مساثمة لمتعخف عمى ا إجخاء خحتاقت
 .والسخحمة عس الستغيخات كالتفاعل االجتساعيبمع  اإلقخانتعمع  إستخاتيجية تأثيخ

 

The effect of Peer Teaching Strategy on the acquisition of some by 

mathematical concepts Special Education pupils 
 

Assistant lecturer  Haifa Abdurrahman Braham Albania  
College of Basic education/Mosul university 

The current research amides know the effect of peer teaching strategy on the 

acquisition of mathematical concepts. To achieve the aim of this research ,the 

researcher put two null hypotheses .The first ,There is no statistically significant 

difference at the level of    (0.5)between the average of the grades of experimental 

group that used peer tutoring and that of the control group that used traditional 

method in the acquisition of some mathematical concepts in the post- test phase 

according to sex variable. The sample included all special education pupils at Nineveh 

center for the year 2011/2012. The researcher used the experimental design with two 

equal groups. The sample consisted of (12) male and female pupils divided in two 

groups ;the experimental with(6)pupils , (3) males and (3) females who used peer to 

touring and the other control group of (6) pupils with(3) males and (3)females that 

used traditional method .Equivalence process in clouded 'time age measured in month 

and the academic achievement of the parents'. The researcher made a test to acquire 

mathematical concepts. After doing surface validity ,the test in its final image was 

adopted. Stability was done using re-test reaching (0.82).The researcher applied the 

test to measure the acquisition of math metical concepts .After applying the tools, the 

data were treated statistically .The results showed; 

1-There is a statistically significant difference at the level of (0.5)between the means 

of the experimental group that used peer tutoring and the one of the control group 

that used traditional method on the acquisition of some mathematical concepts in 

post test 

2-  There is no statistically significant difference at the level of (0.5), between the 

means of the experimental group that used peer to tutoring the average of the 

control group that used the traditional method in acquiring some mathematical 

concepts in post test according to sex variable. 

Given the results mentioned above, the researcher recommends the use of 

using peer tarring strategy in the acquisition of mathematical concepts due to its 

positive effect in developing class interaction between the pupils of special education 

The researcher suggests using a similar study to know the effect of using peer 

tutoring stretchy on learning some materials or initiate a study about the effect of 

using peer tutoring to ring strategy on some variables like social interaction and the 

stage. 

 

 

 

 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
 College of Basic Education Researchers Journal  

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021)  
 

 422 

 -مذكمة البحث:
في نقل السادة التعميسية فان عسمية التعميع تختبط  "دورا" بارزا وأساليبوتمعب شخيقة التعميع 

التي تشاسب الفخوق الفخدية  واألساليبارتباشا" وثيقا" بقجرات ونػعية التالميح في استخجام الصخائق 
خجام السعمسيغ لصخيقة السحاضخة التالميح يدببيا است غم يع لجى كثيخمذكالت التعم أن،لمستعمسيغ

دون محاولة الفرل  رتفا  عجد التالميح فيوذلظ الاستخجاميا  إلىفي التجريذ التي يزصخىع 
تصمبيا التفاوت في يالصخيقة بشػ  مغ السداعجة الفخدية التي يحتاجيا كل تمسيح و  ىحه إتبا 

السفاليع  عفي تعم ا  تسدت ضعفنية الالباحثة السيجاية ومغ خالل رؤ  ،االستيعاب لجى التالميح
 تػفيخ التقشيات الحجيثة ،متسثمة في الخياضية واكتدابيا لجى التالميح في صفػف التخبية الخاصة

 مغ متغيخات تعػق اكتداب تمظ السفاليع  وما تتزسشوبالػسائل الحجيثة قاعة الرف وقمة تجييد 
الجراسي واحتفاضيع بسادة شخائق  دتػى تحريميعضعف في ممغ انػن ميح يعالتال أغمبية إنكسا 

 بالتصبيق العسمي في مجارس السخحمة االبتجائية. أثارىا ىالتجريذ التي تتجم
 
 -:هسية البحث أ

يذيج القخن الحادي والعذخون تغيخات سخيعة ومتالحقة في شتى مشاحي الحياة كسا ان 
في العقػد الساضية،  األمخة ان عمي" قياسا" لسا كججاعف متدايجة حجع التخاكع السعخفي اخح يتزا

وذلظ بفعل انتذار وسائل االترال الحجيثة والتقشيات الستصػرة.وتذكل ىحه التغيخات تحجيا" 
السعخفية والسيارية  قجراتوالفاعمة في تشذئة الفخد وتشسية  األداة حكيكيا" لمتخبية السعاصخة، باعتباره 

ليربح عشرخا"مؤثخا" في السجتسع ومداىسا" في  "ساعياوتخبػيا" واجت يا"وإعجاده عمسوالػججانية ، 
 (16، 1522بشائو وتصػيخه)إبخاليع ، 

يالحع  عمى عسمية التعمع في مختمف العرػر، أنيا في تغيخ مدتسخ ، فكل فتخة زمشية 
التعميع  انيا،فعشجما كأخخى أفزل مش إلىتتسيد بشػ  مغ التعمع وكل فتخة يشتقمػن مغ مخحمة تعمع 

عامل التفكيخ وركدوا عمى  أىسمػاتمقيغ والذخح ،رأى العمساء والباحثػن أنيع قج يعتسج عمى ال
 واآلراء األفكارالعقل والسشاقذة والتفكيخ،وىكحا تتابعت  عسالأ الحفع، فطيخ التعمع القائع عمى 

لحي مع االنفخادي التعػ أفزل مغ اانو وفي اآلونة األخيخة أوججوا ما ى إالبحثا" عغ تعمع أفزل 
، 1552)الحيمة،الفكخة العمسية  لمستعمسيغ إيرالمتعمع في ػم عمى السجيػد الذخري لكل يق

 إحجاثالتيار الحزاري وعامال" فعاال" في  أدواتميسة مغ  أداة التخبية  أصبحتلحلظ .  (22
 وسعيع في بشاء مجتتد لمحياة لكي التغيخات االجتساعية واالقترادية والثقافية في العالع فيي تعج

نسػا" متكامال"في جسيع نػاحيو  مشسػمياديشو كافة مغ خالل تػفيخ فخص مالئسة للشيػض بو في وا
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 أصبحتوشخائقو، حتى  وأساليبوالعشاية بالتجريذ  إلىومغ خالل ذلظ فان التخبية الحجيثة تتجو 
 (23، 1555،وآخخون ي ياد)عبج ال سيةشخائق التجريذ عشرخا" ميسا" مغ عشاصخ العمسية التعمي

شكاال" واستخاتيجيات مختمفة،وأصبح مفيػما" واسعا" يتخح أشخائق التجريذ الحجيثة  أخحت ذإ
ق التجريذ ائوضيخت عالقة وثيقة بيغ شخ  ،والغايات السشذػدة لألىجافأشكاال" مختمفة تبعا" 

 (15، 1553،هجػالالخ)"أيزاة " مختمفإشكاالبحلظ فان االستخاتيجيات أخحت و واستخاتيجيات
ػاضيع الحجيثة في ميجان التخبية ىي التخبية الخاصة ، فقج ضيخ مػضػعيا ومغ الس

مشفرال في بجاية الشرف الثاني مغ القخن العذخيغ والتي تعشي تقجيع األساليب التخبػية الخاصة 
كسا  ا"يزار وح ا"ثقافي ا"فلحوي الرعػبات التعميسية ، وعّج عجم االىتسام بيحه الفئة مغ الشاس تخم

ة تيجد سالمة السجتسع وتديج مغ ىجر شاقاتو السادية والبذخية ، لحا فسػضػعيا ازدىخ إنيا مذكم
    (25:  1525كػافحة وعبج العديد ، ) .بذكل سخيع ججا في نياية القخن العذخيغ 

غ وعمساء لحلظ فقج حطي ميجان التخبية الخاصة مكانة مخمػقة نتيجة الىتسام الباحثي
الفئات  بيحهاالىتسام  أصبحوغيخىع بحوي صعػبات التعمع حتى  اءواألشبية وعمع الشفذ تخبال

 (45، 1554، الطاىخ)األولػياتالخاصة يسثل مػقعا" متقجما" في سمع 
الستعمسيغ  الكتداب  إمامالفخص  تييئةتعسل عمى   أخحت إذ فإنيافزال" عغ ذلظ 

عغ شخيق الشذاط  عأذىانيالسعمػمات الى  الإيرورىا في الخبخات التعميسية،الى جانب د
، 1558بسعشاه الػاسع )مارون، اليتجدا مغ السشيج  ا"والسسارسة. وبيحا يتدع دورىا ليربح جدء

يجة مغ االبخامج الحجيثة التي حطيت باىتسامات متد  إحجىتعج بخامج التخبية الخاصة  إذ (11
سثمت مطاىخ ،وقج تاألخخى لسجاالت ف اميغ في مختمالسؤسدات التعميسية والسختريغ والعام

التصػر في بخامج التخبية الخاصة بالتقجم في أساليب التعخف والتذخيز لمتالميح الحيغ يعانػن 
 وتأىيلمغ صعػبات تعميسية ، كسا تسثمت في ازدياد عجد السختريغ والعامميغ في مجال تخبية 

 (15، 1555ىؤالء التالميح)كػافكة ،
جريذ ، ووضعو مػضع التشفيح في مجال ػ ججيج في التكل ما ىم بلسالسيع اإلإن مغ ا

العسل التخبػي السيسا إن العالع اليػم يذيج قفدات نػعية وكسية في جسيع مجاالت الحياة وان 
البقاء عمى الصخائق واالستخاتيجيات واألساليب والبخامج التعميسية التقميجية في التجريذ سيحجث 

  (14:  1558، عصية )لعالع الستقجم ن اا وبيغ بمجاتفاوتا  بيشش
لحلظ نجج بان التعخف عمى ىحه األساليب والصخائق وعمى مجى االستفادة مشيا يعج مغ 

   (277:  1552قصامي ، )األمػر السيسة بالشدبة إلى السختريغ في مجال التخبية والتعميع . 
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ئق خ السشاىج وشخاصػيا كبيخا  بتوعمى ىحا األساس اىتست السؤسدات التخبػية اىتسام
يديا بذكل عام ومشاىج الخياضيات بذكل خاص ، وقج تأثخت الجول الشامية بحلظ مسا أدى تجر 

  (9:  1551إلى مزاعفة االىتسام بيا لمػصػل إلى مكانتيا الالئقة )الجعيبذ ، 
يات ويسكغ اإلشارة إلى التصػر الكبيخ الحي حرل في استخجامات جسيع فخو  الخياض

األخخى ،فقج امتجت االستخجامات السختمفة ليا حتى شسمت  يا بأنطسة السعخفةقتوعالجسيعيا 
 (Lynette , 2002 : 52)ي العمػم ف كثيخا" مغ السجاالت التصبيكية

تمعب السفاليع دورا أساسيا  في الدمػك اإلنداني إذ إن تعمسيا يداعج الفخد عمى إدراك و 
ذ عمى الفخد أن يتعامل مع كل ف ، إتذابو أو اختال مغ ة وما بيشيامجسػعة مغ الستغيخات البيئي

أو تؤثخ فيو كسػاقف أو حاالت ججيجة ، بيشسا يدخت أو ساعجت  ياالسثيخات التي تحيط ب
  الطػاىخ أو األشياء وصشفتيا إلى مجسػعات  أوالسفاليع ىحه عمى الجسع بيغ األحجاث 

ادة بذكل أكثخ اسة السمسيح عسمية در التتديل عمى  افإنيوليحا  (197:  2992االزيخجاوي ، )
 أنياوضػحا  وتخكيدا  ، مسا يتيح فخصة لالستغشاء عغ تجريذ الكثيخ مغ الحقائق . فزال  عغ 

وسيمة ناجحة في عسمية تحفيد الشسػ الحىشي وتصػيخىا الن عسمية تكػيغ مفاليع التالميح تحتاج 
. )السيجة  بقاء"ثخ ا  وأكفيي أسيل تحكخ  ائقتجريذ الحق إلى تفكيخ أعسق وتجخيج أكثخ مسا يتيحو

1551  :77) 
يسيد السفاليع الخياضية كثختيا وتعجدىا في السقخرات الجراسية العمسية ويغمب  ما أىعوان 

الحي يؤدي ألى صعػبة استيعابيا وتػضيفيا  األمخ’ عمييا شابع التجخيج والرخامة في التخكيب
 وأساليبالتخبػية دراسة السفاليع  لاإلعساية لحا تشاولت ياتسجرسية والحفي السجاالت الخياضية ال

سفيػم والتي لم الستعمسػن  ويكػنيا الرػرة العقمية التي يذكميا إلى اإلعسالوتػصمت تمظ ’تعمسيا
التي يسخون بيا داخل  التعميسة -التعميسية واألنذصةالتجريذ والخبيخات  أسمػبتتػقف  عمى 
 (.63: 1558مرصفى،ترػرىع لو.)فيػم و تفكيخىع في السقة خارجيا،وشخيحجخة الجراسة و 

 أواالنتقال مغ أشكال التعمع ، كالتعمع االستجابي  إلىالسفيػم عسػما  اكتداب يذيخ و 
أشكال تعمع أكثخ تعقيجا  إلىتذكيل ارتباشات بديصة بيغ مثيخات محجدة واستجابات محجدة ، 

 يعشي انفراال حادا او ىحا االنتقال ال أنيخ ، غ أخخى يجيات كاالستجالل وحل السذكالت واستخات
معقجا ،  أممصمقا بيغ أشكال التعمع البديصة وأشكال التعمع السعقجة ، فان أي تعمع  بديط كان 

مغ  أويتخممو نذاط مفيػمي معيغ ، وان وضعا  تعميسيا  يخمػ مغ عسمية  تذكيل السفاليع 
  (37:  1558،  ننبيا).ن وضعا مدتحياليكػ معيشة ، قج  مفيػماالنيساك في استخاتيجيات 
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كل  أعزاءمبشي عمى السذاركة االيجابية بيغ  فيػالتعمع التعاوني  أىسية ومغ ىشا تبخز
 األعزاء، وان األعزاءتطيخ مدؤولية كل عزػ في السجسػعة تجاه بكية  إذمجسػعة تعاونية 

لحج ا إلىل عزػ بتحريل ك قاءاالرت إلىف قيادية في مجسػعاتيع،كسا انو ييج ا"يؤدون ادوار 
التالميح مغ خاللو يتعمسػن ميارات  إنعغ الحفاظ عمى عالقات مسيدة، كسا  فزال األقرى

 (44، 1555ميارات نفدية)سميسان،و تعميسية  أكاديسيةعجيجة مشيا ميارات 
ية ام سػاء كانت ابتجائ، الجراسية السخاحللمتجريذ في جسيع  التعاونيتعمع اليرمح و 

وتغييخ أعزائيا  السعمع تشطيع السجسػعات عذػائيا  ذ يتػجب عمى إالجراسات العميا. حلمخاكانت 
 الخصيبدور السعمع مع جسيع التالميح ) يأخحتتاح الفخصة لكل تمسيح لكي  أنبانتطام.ومغ السفيج 

ساريغ التالميح بعس الت الى مسارسةبذكل عام  االستخاتيجياتتيجف ىحه  إذ (385، 1555،
تشسية ميارات  التفكيخ  الرف أو إلى تقجيع مادة عمسية ججيجة أوع التي درسػىا في اليلسفعمى ا

، فزال  عغ ألجمو ي وضع، فعشج استخجم اساليبب تعميسية البج مغ مخاعاة اليجف الحالسختمفة
 1559خخون، .)الرخايخة وآومدتػياتيع تاالستخاتيجيامخاعاة نػعية التالميح الحيغ سيتعاممػن مع 

 :225)  
التعمع التعاوني ، وىي مجسػعات تعميسية  استخاتيجيات إحجى األقخان إستخاتيجيةوتعج 

ان يجعميا مجسػعات غيخ متجاندة ،  اإلمكانتعاونية ثشائية يقػم السجرس بتذكيميا، محاوال" قجر 
عجد مغ  إلىوفي ىحا الشػ  مغ السجسػعات يعسل التالميح معا مجة تتخاوح مابيغ حرة 

التعميسية السذتخكة، وفييا يعسل كل  األىجاف لتحققوذلظ  أسابيعتشفح عمى مجار رز الح
 (18، 1557نذاط تعميسي )عبج الكخيع ، إلنياء شالبيغ

 كإحجىفي تخفيف صعػبات التعمع  اإلقخانتعمع  إستخاتيجيةاستخجام  أىسيةوان 
 ختأثي، عشجما التعميسيةات السؤسدع في التعاوني في عالج صعػبات التعم معالتع استخاتيجيات

مع مختفعي التحريل لحلظ ضيخ االىتسام  حاصل في السجرسةفذميع مذكمة التحريل وان 
زيادة التحريل عمى التفاعل االجتساعي في الفرل الجراسي والعسل  وأساليب قائعغ شخ  حثوالب

لتجريذ تتستع ا او في التعميع التعمع التعاوني استخاتيجيات اذ حيث لرعػبات التعمع األكاديسي
في تحديغ وتعسل (15،  1557،في تكػيغ الفكخة العمسية)الديات نطخي قػي  وأساسية بسخجع

، كسا تقػي التالحع وإناثوزيادة تعمع التالميح ذوي صعػبات التعميسية )بصئي التعمع( مغ ذكػر 
.مسا يؤدي الى ع يشيذجيع فيسا بع السداعجة ،والتيفي تقجتيع االجتساعي بيغ التالميح وزيادة رغب

الرعػبات وزيادة في السيارات والفيع والشسػ السعخفي وتشسية السيارات والسفاليع مغ  ميل مغالتق
التعميع لحوي الرعػبات  أنػا  أفزلتعج و ( كسا92، 1555االستخاتيجية)الجيب، ىحه خالل
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فيي جييع،لسيارات لة اوتشسي إكدابيسكغ ان تدتخجم في  اإلقخانالتعميسية، وان استخاتيجية تعمع 
عمسو تمظ يسل تمسيحيغ االول لجيو ميارات وقجرات اكثخ مغ التمسيح الثاني وبحلظ يسكغ ان تذ

 (321، 1525، الحاجالسيارات او القجرات )
 يتجاىميايخجم في شخح االحتياجات التي  أنمغ شانو  اإلقخانيسكغ القػل ان تعمع و 

 (81 ،1554، عإبخالي)، التعمع التقميجي
تكػن أكثخ مخونة مغ عالقة الصالب  بعزيع ببعس غالبا" ما اإلقخانعالقة  أنا سك

لمتالميح  واألكاديسيةالسديج مغ تعديد السيارات االجتساعية  اإلقخانتعمع  بالسعمع وقج أضيخ
 (p. ’Nazzal,2002 ,55)العادييغ وذوي االحتياجات الخاصة

الحي ندتصيع بو  ره فبالقجرلعمع وتصػ ع افي في ساسألاكافة  نػاعيابأالسفاليع  وتعج
في  ا"عسمية التعمع نجاح تقج حققالصخائق التي يسكغ بيا تحديغ تعمع الستعمسيغ  إلىالتػاصل 

 (27، 1553الخػالجة، ) جافعية لجييع مغ اجل اكتذاف السديج مغ السفاليع العمسية ذاتياال إيجاد
ايشة تبات محػادث أو مثيخ  شيفيؤدي إلى ترإن اكتداب السفيػم يتزسغ أي نذاط 

جدئيا في صشف واحج ، وان قجرة الستعمع عمى ترشيف ىحه السثيخات أو الحػادث بصخيقة متدقة 
 (38،  1558بصخس ، )وثابتة . 

االىتسام بتالميح التخبية الخاصة انصالقا" مغ دور السجرسة في بشاء وتكػيغ شخرية  أن
األساسية لذخرية التمسيح  السعالع وإرساءئمة في بشاء االعتسسا" لجور دورا" مكسال" وميعج الصفل 

شسػحو وتيحيب سمػكو وصقل عػاشفو وتشسية  وإذكاءمعخفتو وتشػيع خبخاتو  آفاقوفي تػسع 
 (4، 1525 ،عبيج )األخخى  أفكاره ومذاعخه وذكاءه وقجراتو الحىشية

 البحث الحالي: أىسية تأتيتقجم  وفي ضػء ما
في  أثخىاختيار إستخاتيجية تعميسية واختبار ت الحجيثة في اتجاىااال مع حا البحثيتساشى ى .2

 عسمية التجريذ قج تديع في اكتداب السفاليع الخياضية لجى تالميح التخبية الخاصة 

السػاد األساسية التي ليا الجور الكبيخ في تصػيخ القجرات لجى مغ الخياضيات مادة عمسية  .1
 .  ألتحريمي اىعة ورفع مدتػ تالميح التخبية الخاص

كتداب السفاليع فيي بسثابة وحدجة بشداء العمدع ومفاتيحدو، ومتدى اسدتصا  تالميدح التخبيدة أىسية ا .3
الخاصة تعمسيا والكذف عغ مجاالتيدا السختمفدة تسكشدػا مدغ فيسيدا، ومعخفدة شخائدق اسدتعساليا 

 في حياتيع الجراسية.

تدددداب فدددي اك ة تعمدددع اإلقدددخانيجيتخكدددو إسدددتخاتتالدددحي  لألثدددخ ؤولػن يددددتفيج مشدددو السدددد نأيسكدددغ  .4
 السفاليع الخياضية في مجيخية التخبية الخاصة .
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السخحمددة الجراسددية التددي يتشاوليددا البحددث، وفئدددة التالميددح الددحيغ يتعامددل معيددع، وىددع فئدددة  أىسيددة .5
السديج مغ البحػث والجراسات الخاصة فدي مجدال  إلىتالميح التخبية الخاصة الحيغ ىع بحاجة 

 ا.يسياضيات ومفالالخي

ثيغ في مجدال شخائدق التدجريذ ومخصصدي السشداىج عدغ السددتػى السعخفدي يعصي مؤشخا" لمباح .6
اكتداب السفاليع  يع عمىتلتالميح التخبية الخاصة في استيعابيع السفاليع الخياضية ومجى قجرا

 لغخض تصػيخىا وتشسيتيا.العمسية 

 -هجف البحث:
لسفاليع الخياضدية لدجى ا بعسفي اكتداب  نقخااإلع يتعم يجيةإستخات  استخجاماثخ   التعخف عمى-

 -:اآلتية غالرفخيتي يغالفخضيت  تالميح التخبية الخاصة ولتحقيق ىحا اليجف تع صياغة
بدددديغ متػسددددط درجددددات السجسػعددددة  (5و5 5)يػجددددج فددددخق دال إحرددددائيا"عشج مدددددتػى داللددددة ال -2

زدابصة السجسػعدة ال جداتومتػسط در  نتعمع اإلقخا إستخاتيجيةوفق عمى التجخيبية التي تجرس 
 وفق الصخيقة االعتيادية في اكتداب السفاليع الخياضية.عمى تي تجرس ال

بدددديغ متػسددددط درجددددات السجسػعددددة  (5و5 5)يػجددددج فددددخق دال إحرددددائيا"عشج مدددددتػى داللددددة ال -1
متػسددط درجددات السجسػعددة الزددابصة  و تعمددع اإلقددخان إسددتخاتيجيةوفددق عمددى التجخيبيددة التددي تددجرس 

 وفقا" لستغيخ الجشذ.ي اكتداب السفاليع الخياضية دية فاالصخيقة االعتيفق التي تجرس و 

 
 يقترخ البحث الحالي عمى  حجود البحث: -
الردددف الخابدددع االبتدددجائي الدددحيغ يجرسدددػن فدددي صدددفػف التخبيدددة الخاصدددة فدددي وتالميدددح تمسيدددحات  -

 م .  1521-1522لمعام الجراسي  ، نيشػى محافطة 
-1521-1522ع االبتجائي لمعام الجراسي رف الخابات السقخر لماضيكتاب الخيغ م األولالجدء 

 الجراسي األوللمفرل .
 1521-15522الفرل الجراسي األول مغ العام الجراسي  -
 -تحجيج السرظمحات: 

 عخفها كل من اإلستخاتيجيةاوال": 
د لفدخ حدديغ اداء ابانيا خصة مشطسة يسكغ تعجيميا ومتابعتيا وتيجف الى ت: (1555) ألذخيفي -

 (148، 1555يفي، .)الذخ اثشاء التعمع
التددي يخصصيددا السعمددع مدددبقا" لتعيشددو عمددى تشفيددح  اإلجددخاءات"مجسػعددة مددغ  : 1553الفددتالوي) -

مختمفدة مدغ  أبعدادالتجريددية، متزدسشة  األىدجافالستاحة لتحقيدق  اإلمكاناتضػء  فيالتجريب 
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 األسددددددئمةنددددددػ  تقددددددػيع و ال خيقددددددةيبات وشوالتددددددجر  واألمثمددددددةوشخائددددددق تقددددددجيع السعمػمددددددات  أىددددددجاف
 (85، 1553لسدتخجمة)الفتالوي، ا

 أومقششددة ومخصصددة تعسددل عمددى تحقيددق ىددجف عددام  إجددخاءاتىددي سمدددمة  :اإلجخائففيالتعخيفف   -
والسحتددددػى  األىددددجافىددددي  أساسدددديةعشاصددددخ  أربعددددة، وىددددي نطددددام لددددو األىددددجافمجسػعددددة مددددغ 

 واألنذصة والتقػيع.
 من عخفها كل اإلقخانم يمتعثانيا": 

بتعميع بعزيع البعس كأن يقػم بعس الصالب بتعميع  األفخاد يقػم "أسمػب: (1554) ليعإبخا  -2
مدددغ ىدددع اقدددل مدددشيع عسدددخا" أو اقدددل مدددشيع فدددي تحرددديل بعدددس جػاندددب السدددادة الجراسدددية وفيدددع 

 (89، 1554، إبخاليع).أساسياتيا"
يغ السعمدع لقدخ وقدج يكدػن ا الستعمسيغ بتجريذ بعزيع بعزدا" أفخاد" قيام : (1557عبج الكخيع) -1 

يعمددػىع عسددخا" أو مدددتػى مجرسدديا.)عبج   أوسددخ أو فرددل الصالددب او السجسػعددة ذ العفددمددغ ن
 (7، 1557الكخيع،

عسمية تجريذ ثشائية مذدتخكة بديغ تمسيدحيغ مدغ تالميدح الردف الخابدع تخبيدة : اإلجخائيالتعخيف  -
فددع ر  يدداششددو واليددجف مذو تحردديل وا واألخددخاحددجىسا ذو تحردديل عددال  ئي تعمددع(ي)بصخاصددة

اضدديات مددغ خددالل ي التحردديل الددػاشو وتبددادل السعخفددة بيشيسددا فددي مددادة الخيذ مدددتػى التمسيددح
 حل مدألة ما يتصمب انجازه داخل الرف. أوتكميفيع بػاجب 

 عخفها تالميح التخبية الخاصة ثالثا
 درجدة عي الدىالصبي األداءعغ  أداؤىع"ىع التالميح الحيغ يشحخف  :(2117)وآخخون البظايشة  .2

: 1557لبددخامج التخبػيددة الخاصددة حاجددة ماسددة".)البصايشة واخددخون،ا إلددىالحاجددة بح معيددا تردد
19) 

ىع أولئظ التالميدح الدحيغ يختمفدػن عدغ التالميدح العدادييغ اختالفدا  ( 2191)خراونة وآخخون  .1
 ممحػضددا  فددي أدائيددع ، الجدددسي أو العقمددي أو الدددمػكي . وبذددكل مدددتسخ أو متكددخر ، األمددخ

تأديدددة الشذددداشات األساسدددية االجتساعيدددة والتخبػيدددة اح فدددي جرتيع عمدددى الشجدددغ قدددالدددحي يحدددج مددد
 (24:  1525خراونة وآخخون  ، )والذخرية .  

العدادييغ  اقدخأنيع"ىدع التالميدح الدحيغ يختمفدػن عدغ : تخبيدة الخاصدةيح التالمل اإلجخائيالتعخيف  -
وشخائددق تددجريذ  باليوأسدد إسددتخاتيجيةفددي اكتددداب السفدداليع الخياضددية، ويحتدداجػن الددى تقددجيع 

يثدددة ومشددداىج خاصدددة بيدددع تددددتشج الدددى وسدددائل تعميسيدددة ومجددددسات أكثدددخ مسدددا تقدددجم لمتالميدددح حج
 العادييغ.
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 اكتداب السفاليم -رابعا":
العسميدة التدي يكتددب فييدا السدتعمع السفيدػم مدغ  "يىد: Reigeluth  (1997)عخفيدا رايكمدػث . 2

سكددغ السددتعمع مدددغ خيقددة تأو ترددشيفيا بص ييدداالتددي تددجل عم األمثمددةخددالل مددداعجتو عمددى جسددع 
 (Reigeluth)  ،1997 إليياالسفاليع السخاد التػصل  إلىالتػاصل 

مخاحل التعمع يتع مغ خالل تسثيل الكدائغ الحدي لمددمػك الججيدج  أولى"بأنو: (1555جادو ) أبػ. 1
 (468: 1555ابػ جادو ، )ليربح جدءا" مغ حريمتو الدمػكية" 

تمسيدحات عيشدة البحدث مدغ معخفدة ومعمػمدات تالميدح و  ىػ "مقجار ما تكتددبو :ئياإلجخاف عخيالت -
مػضػعات البحث مدغ خدالل التعدخف (السجسػعات-االنتساء-الكيسة السكانيةومفاليع رياضية)ا

بالدجرجات التدي يحردمػن  مقاسدوعمى خرائريا السذدتخكة واسدتخجاميا فدي مػاقدف تصبيكيدة، 
 عج ليحا الغخض".لسا يألبعجكتداب عمييا في اختبار اال

 فية نظخية /دراسات سابقةخم
ضيخت تصبيقدات  اإلسالميالى العيج الخوماني ، وفي التعميع  اإلقخانيعػد تاريخ مداعجة 

وفدي السدجة  أعسدارىعيتفداوتػن فدي  أشفدالمعمدع واحدج  بإشخاف، اذ يمتقي في الكتاب اإلقخانمداعجة 
، وكددان شديخ الكتدداب تيديغالسشسبتددجئػن مدغ ر والاكبداللردغار مددغ ،فيتعمع االكتدابالتدي قزدػىا فددي 

مددغ السبتددجئيغ.وفي القددخن الثددامغ  اقددخأنيعيعدديغ مددغ التالميددح الستفددػقيغ مددغ يشػبددػن عشددو فددي تعمدديع 
فددي  وانجريددو اانكمتددخ فددي  النكدددخعمددى يددج جػزيددف  اإلقددخانعذددخ ضيددخت عددجة تصبيقددات لسددداعجة 

عددج بذددخح الددجروس مخاقددب فيسددا ب كددليقددػم . و بيغم السددخاقعددخف بشطددا اليشددج،ونتج عددغ جيػدىسددا مددا
  (77،  1522اليػيجي ، ) ،اقخأنولسجسػعة مغ 

الستحدجة قدل مدع بجايدة القدخن العذدخيغ،  الػاليداتفدي  اإلقدخانويحكخ بدان الحسداس لسدداعجة 
ىددع  أنيددععمددى  أنفددديع إلددى" واخددح السعمسددػن يشطددخون إعددجاداالتددجريذ ميشددة تتصمددب  أصددبحعشددجما 

 اإلقدخانلدع تذديج تصبيقدات تدحكخ لسدداعجة  األمخيكيدةخبيدة لحلظ فدان الت تجريذ ،لم ىمػن ىع السؤ وحج
تفخيدج التعمديع، عداد  إلدى هػ قدومدع بدخوز ال تالددتيشياوفدي  الخسدديشاتمشح بجء القخن العذدخيغ حتدى 

ث حيدد مدغ تصبيقاتدووتشػعدت  األمخيكيددةالستحدجة  الػاليداتفدي  اإلقددخانبسدداعجة  أخدخى االىتسدام مدخة 
 (.28،  1556اوي، الخح)عية السذاركة نػ و  فاألىجا

 :اإلقخانتعمع  إستخاتيجيةشخوط تصبيق 
التالميددح فكمسددا ازداد التػافددق الشفدددي وتقاربددت السيددػل  واقخأنددوالقبددػل مددغ جانددب القددخيغ السعمددع  -2

 واالستفادة التخبػية اكبخ أكثخالذخرية كمسا كان التفاعل  واآلمال
 .جرسغ بسػضػ  الكفاية ومعخفة القخي -1
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 العامة. واألخالقياتع مغ حيث قػة الذخرية وسالمة الكيع كفاية القخيغ السعم -3

 معخفة القخيغ لكيفية التفاعل مع التمسيح وتجريدو. -4

تددػفيخ وسددائل تقػيسيددة يدددتصيع بيددا السعمددع السذددخف التعددخف عمددى كفايددة التحردديل والتغيددخات  -5
 (55 ،1557،يع ح.)عبج الكخ لجى كل مغ القخيغ والتمسي األخخى الدمػكية 

 :اإلقخانتعمع  إستخاتيجيةيح خصػات تشف
 اإلقخانتجريذ خاص مغ  إلىتحجيج التالميح الحيغ يحتاجػن  -2
بحيث تكػن ىشاك قشاعة تامة مغ مجيخ السجرسة والسعمسيغ بان  اإلقخانالسجرسة لتجريب  تييئة -1

 الرف الجراسي. أوالسجرسة  بأنذصةلغ يخل  اإلقخانتعميع 

 .باإلقخانع عميج وقت التجيتح -3

 بتجريديا. اإلقخانجروس التي سيقػم ترسيع ال -4

 تجريب التالميح الحيغ سيقػمػن بتعميع زمالئيع. -5

 (1. 1555،وآخخون الحفاظ عمى انجماج التمسيح السعمع بالعسمية.  )الدخشاوي  -6

 :اإلقخانمداعجة  أنهاع
 إلقخانيعمداعجة تالميح الفرل  -
 مغ الرفػف الجنيا يعإلقخانعميا مداعجة تالميح مغ صفػف  -

 م العخفاءنطا -

 السداعجة خارج السجرسة -

 :كاألتي اإلقخانمغ مداعجة  إشكالىشاك عجة  أن إلى 1555ويذيخ الحدغ،
 لجسيع الرفػف -
 السختمفة األعساربيغ  -

 األدوارتبادل  -
وأن اكتداب السفيػم يتزسغ ترشيف األشياء إلى فئات وفقا لخرائريا السذتخكة 

أن تعمع السفيػم عسمية معقجة  فزال"حه الخرائز ، بيغ ى لسذتخكة العامةة اجابة لمخاصيواالست
 الجخيجاتلشػعيات مساثمة لمسفيػم( وبيغ  السحدػساتتتصمب السػازنة بيغ الخرائز الفيديائية )

 .  (34:  2995سالمة ، )السصمػبة لتعمع ذلظ السفيػم السجخد . 
مغ االىتسام في لسديج حا يشبغي بحل ا، لخ األساسية تعج السفاليع مغ أدوات التفكيو

تذكيميا وتشسيتيا عشج التالميح ، وتدويج التالميح بالخبخات السباشخة التي تجعل السفاليع ذات 
فاكتداب الستعمع لمسفاليع أمخا  البج مشو لفيع أساسيات السعخفة   (27:  1556حسيشة ، )معشى .
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يا وتبديصيا وإعصائيا تشطيس ة أخخى عغ شخيقجي ع الحاتي مغمغ جية وزيادة القجرة عمى التعم
يتعامل مع األشياء  ألنوتدسية محجدة ، مسا يجعمو يتفاعل مع السعخفة بذيء مغ الثبات 

    (6:  1557التسيسي ، )واألحجاث والعسميات ذات الرفات السذتخكة 
المفطية ،  لتوفيػم او دالكسا أن اكتداب السفاليع عسمية مدتسخة ال تتع بسجخد تعخيف الس

كسا حجد  إتاحة الفخصة لمتعخف إلى األشياء والسػاقف والسقارنة بيشيا ومغ ثع ترشيفياتتصمب بل 
 ( نػعيغ مغ السفاليع ىسا : 1525ربيع )

 :  Logical Conceptsالسفاليم السشظكية  -9

لدو ثالثدة السثمدث شدكل ىشجسدي إن وىي السفاليع التدي يسكدغ تحجيدجىا بيددخ وسديػلة مثدل 
 بالغة في الخياضيات .  أىسيةدرجة . فان السفاليع السشصكية ليا  285ن مجسػ  زواياه وا ال أض
 :  Concepts Natural  السفاليم الظبيعية -2

وىددي مفدداليع غيددخ محددجدة السعددالع وفييددا قددجر مددغ التددجاخل بحيددث ال ندددتصيع ان نحددجدىا 
بيدع ، ج . )ر يع صدعبة التحجيدفداليط بشا مدغ مبرػرة قاشعة ، وتعكذ ما في ىحه الصبيعة التي تح

1525  ،339)   
ففدددي عسميدددة تكدددػيغ السفددداليع يدددداعج السعمدددع السدددتعمع عمدددى تكدددػيغ السفيدددػم الججيدددج وذلدددظ 
بسدددداعجتو عمدددى تردددشيف أو تبػيدددب عدددجد مدددغ األمثمدددة أو األشدددياء أو األحدددجاث إلدددى فئدددات حددددب 

يدج ردػر ججتذديخ إليدو مدغ تمدا ه التدسية و معاييخ معيشة ثع إعصاء تدسية خاصة ليحه الفئات وىح
في ذىغ الستعمع وىػ اسع السفيػم الججيج . أما عسمية اكتداب السفاليع فيي تتع بسدداعجة السدتعمع 
عمى جسع األمثمة الجالة عمى السفيػم أو ترشيفو بصخيقة تسكشو مغ التػصل إلى السفيػم السشذدػد 

   (317،  2992 جاوي ،االزيخ )كسفيػم أي عجد في تجريذ الخياضيات .
فيدددػم عمدددى اعتبدددار اندددو نذددداط عقمدددي معقدددج ، تسدددارس فيدددو جسيدددع الػضدددائف وان تكدددػيغ الس

ن أالعقميددة األساسددية ، ومددغ ثددع فددان مسارسددة الفددخد ليددحه الػضددائف ال يعشددي انددو تعمددع السفيددػم ، إذ 
 إلددىيشتسددي  الفددخد فددي أثشدداء ىددحه السسارسددة ال يكددػن قددج تػصددل إلددى مخاحددل التعددخف عمددى أبعدداد مددا

يسدددخ  (Vygotsky)إن تكدددػيغ السفيدددػم حددددب رأي فيجػتددددكي  و يدددو . ومدددا ال يشتسدددي إل فيدددػمالس
 ضسغ ثالث مخاحل متتالية وىي : 

ىدػ شخيدق لفيدع البيئدة مدغ خدالل التفاعدل  (الفعل)وفييا يكػن  : (العسمية)السخحمة التهفيكية  -2
 السباشخ مع األشياء والسػاقف . 

ماتددو أو يسثميددا عددغ شخيددق الرددػرة شقدل التمسيددح معمػ يددا يوفي الرففهرية : السخحمففة االوقهنيففة أو -1
 الخيالية لألشياء بالتخيل وتكػيغ صػر ذىشية . 
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: ويرددل فييددا التمسيددح لسخحمددة التجخيددج واسددتخجام الخمددػز ويحدددل  (السخحمففة الخمديففة )التجخيففج -3
 ة .  يسيالتعم سميةعلالخمد محل األفعال الحخكية كسا تجخل المغة والخياضيات والسشصق في ا

اليع البددديصة ندداتج عددغ الرددفة السذددتخكة التحدداد السجسػعددات السشفرددمة وأن تكددػيغ السفدد
والتدددي تطيدددخ عدددغ شخيدددق الحدددذ الستكدددخر لمطددداىخة أو الذددديء أو الخبدددخة الشاتجدددة عدددغ التكدددخار أمدددا 

،  خفددة الدددابقةالسفدداليع األكثددخ تعقيددجا  فتتكددػن مددغ ربددط الخبددخات الدددابقة والسفدداليع الستعمقددة والسع
ػيغ السفيددػم عسميددة إن تكدد إذ (94:   2997إبددخاليع ، )فيػم السددخاد تعمسددو . ة بددالسوالتددي ليددا عالقدد
. خد مغ خالل وجدػده فدي مػاقدف معيشدة، تحتاج إلى عسميات متتابعة ، يسارسيا الفمخكبة ومخحمية

  وتػجج ثالثة شخوط الكتداب السفيػم وكسا يأتي : ، (11:  1555عكيالن ، )
 خات الستذابية التي يتألف مشيا السفيػم . مغ الخب الفخد سمدمة لجىأن تتػفخ  -2
 أن يدبق سمدمة الخبخات التي تحتػي السفيػم أمثمة سمبية .  -1

 أن يتػافخ تتابع مشاسب مغ األمثمة االيجابية لزسان تعمع السفيػم بذكل سميع . -3

 تي : كحلظ حجد ثالثة عػامل تؤثخ في اكتداب السفيػم وكسا يأ
 ستعمع . ال خرائز -2
 ف التعميسي . خرائز السػق -1

  (258:  2998قصامي ، )خرائز السفيػم السخاد تعمسو .  -3

  دراسات سابقة
لمعيشددة والسددادة الجراسددية  األقددخانتعمددع  إسددتخاتيجيةوجددػد دراسددات سددابقة تشاولددت  قمددةنطددخا" ل

الددددابقة  اتراسدددالجعمدددى ال  االشدددو والسخحمدددة فدددي اكتدددداب السفددداليع الخياضدددية فقدددج قامدددت الباحثدددة 
مغ الجراسات التي تشاولت  ا"ذات العالقة بسػضػ  البحث الحالي فػججت ان ىشاك عجد واألدبيات

الستغيخات وبذكل مدتقل، وستقترخ الباحثة في عخض الجراسات الدابقة التي استفادت مشيا  ىحه
 وبسا يتشاسب مع متغيخات بحثيا.

 (2118دراسة هشجي) -9
تشسية بعس ميارات تعمع اإلقخان في ية إستخاتيجاستخجام اثخ ى معسة التعخف ىجفت الجرا

واالحتفاظ بيدا لدجى تالميدح التخبيدة الخاصدة فدي مدادة القدخاءة وشدسمت العيشدة تالميدح  الجيخيةالقخاءة 
الرددددف الثالددددث االبتددددجائي تخبيددددة خاصددددة لكددددال الجشددددديغ اسددددتخجم ترددددسيع السجسػعددددات الستكافئددددة 

اسددتخجم الباحدث االختبددار مجسػعددة ضدابصة تعمددع اإلقدخان و  تيجيةاتخ إسدباسددتخجام  مجسػعدة تجخيبيدة
االختبار ومعامل االرتباط بيخسدػن وتػصدمت الشتدائج  إعادةستخجم معامل الثبات بصخيقة أالتائي  و 
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 إسدتخاتيجية" لردالح السجسػعدة التجخيبيدة التدي درسدت باسدتخجام إحرائياالجراسة وجػد فخوق دالة 
 (3 ،1558)ىشجي ،اناإلقخ تعمع 
 (2116)دراسة الخحاوي  -2

ىددجفت الجراسدة التعددخف عمدى اثددخ اسددتخجام تدجريذ اإلقددخان فددي الجراسددة فدي العددخاق  أجخيدت
الثالثددة كميددة تخبيددة الخياضددية  السخحمددةالتحردديل الجراسددي السعخفددي لسددادة شخائددق التددجريذ لصددالب 

تجخيبيددددة  ولددددىاألمجسددددػعتيغ  ىإلدددد(شالبددددا" وقدددددسػا 44واشددددتسمت العيشددددة عمددددى )جامعددددة السػصددددل 
اسدتخجمت معيدا الصخيقدة االعتياديدة، ثدع تحقدق والثانيدة ضابصة، اإلقخانتعمع  إستخاتيجيةاستخجمت 

الدمشددددي والددددحكاء والتحردددديل السعخفددددي فددددي السددددادة. اسددددتخجم الترددددسيع  التكددددافؤ فددددي متغيددددخ العسددددخ
بددار التددائي ختاال اإلحرددائيةل ، اسددتخجم الػسددائألبعددجيالتجخيبددي لمعيشددات الستكافئددة ذات االختبددار 

 األسددمػبعمددى  اإلقددخانتعمددع  إسددتخاتيجيةالشتددائج تفددػق  وأضيددختت العيشددات غيددخ الستخابصددة لفخوقددا
 األسدمػبعمدى  اإلقدخانالتقميجي في تحريل الصمبة السعخفدي لسدادة شخائدق التدجريذ وتفدػق تدجريذ 

 (22، 1556التقميجي في االحتفاظ السعخفي.)الخحاوي ،
 (2117)الكخيمعبج  دراسة -3

فدي  األقدخانتدجريذ  إسدتخاتيجيةالعدخاق ىدجفت الجراسدة فاعميدة اسدتخجام  الجراسدة فدي أجخيت
التردسيع  ، اسدتخجمت الباحثدةأساسديةكميدة تخبيدة و  ى الرف الثالدث جغخافيدةتشسية مفيػم الحات لج

 أعدددادةيقدددة جددداىدة واسدددتخخجت الثبدددات بصخ  أداة التجخيبدددي ذات السجسػعدددة الػاحدددجة واعتسدددجت عمدددى 
اسدددتخجمت  لكيددداس مفيدددػم الدددحات،عمى عيشدددة البحدددث والبعدددجي  القبمدددي واعتسدددج االختبدددار تبدددارخالا

الشتددائج  أضيختالثبددات، إليجددادالباحثدة االختبددار التددائي كػسدديمة إحرددائية ومعامدل ارتبدداط بيخسددػن 
التددي إندداث( تفددػق السجسػعددة -لرددالح اسددتجابات الصمبددة )ذكددػر إحرددائيةوجددػد فددخوق ذات داللددة 

 (11، 1557عبجالكخيع،)في تشسية مفيػم الحات اإلقخانتعمع  يةاتيجتخ سإشبقت 
 -مؤشخات ودالالت الجراسات الدابقة:

كدددان اليدددجف اثدددخ  (2118, هشفففجي)اختمفدددت األىدددجاف فدددي الجراسدددات الددددابقة فدددي دراسدددة 
 بيددا لددجى فدداظالجيخيددة واالحتو  ة فددي تشسيددة بعددس ميددارات القددخاء اإلقددخانتعمددع  إسددتخاتيجيةاسددتخجام 

( ىدددجفت التعددخف عمدددى اثدددخ 1556،الخحدداوي )فدددي مددادة القخاءة.امدددا دراسدددةيدددة الخاصددة ميددح التخبتال
فددي التحردديل الجراسددي السعخفددي لسددادة شخائددق التددجريذ واالحتفدداظ بيددا  اإلقددخانتددجريذ  إسددتخاتيجية

فدي  قدخانإلاتدجريذ  إسدتخاتيجيةىدجفيا التعدخف الدى فاعميدة اسدتخجام  (2117)دراسة ,عبفج الكفخيم,
تعمدددع  إسدددتخاتيجيةاسدددتخجام  ىدددجفت التعدددخف عمدددى اثدددخفقدددج جراسدددة الحاليدددة الدددحات،اما الة مفيدددػم شسيدددت

البحدددث  مشيجيدددةامدددا اب بعدددس السفددداليع الخياضدددية لدددجى تالميدددح التخبيدددة الخاصدددة .تددددواك اإلقدددخان
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الددددابقة  والترددداميع السددددتخجمة فدددي الجراسدددات الددددابقة،تبايشت الترددداميع التجخيبيدددة  فدددي الجراسدددات
اسدددتخجم التردددسيع  (2118)هشفففجي , دراسدددةم فدددي كدددل دراسدددة ففدددي حدددث السددددتخجبلاغ مدددشيج بدددايبت

سددددتخجم الترددددسيع فقددددج ا ا(2116)دراسففففة الخحففففاوي, التجخيبددددي ذا السجسددددػعتيغ الستكددددافئتيغ امددددا 
 (1557ع،الكدخيالتجخيبي ذات السجسعتيغ الستكافئتيغ)مجسػعة تجخيبية وضابصة( أما دراسة )عبج 

 إماواختبددددار قبددددل التصبيددددق وبعددددجه، سجسػعددددة الػاحددددجةال وباسددددتخجام لتجخيبدددديع امت الترددددسيخجدددددتف
الجراسدددددددة الحاليدددددددة فقدددددددج اسدددددددتخجمت التردددددددسيع التجخيبدددددددي ذا السجسدددددددػعتيغ الستكافئتيغ)التجخيبيدددددددة 

الجراسددة عمددى  أجخيددت( 1558ىشددجي،)فددي دراسددة  العيشددة ،والزددابصة(متفقا" مددع الجراسددات الدددابقة
إمدا بصئي الدتعمع( -االبتجائي )تخبية خاصة ف الثالثمسيحة مغ الروت (تمسيح12غ )عيشة متكػنة م

عمدددى عيشددددة مدددغ شددددالب السخحمدددة الجامعيددددة بمدددغ عددددجدىع  أجخيددددتفقدددج  (2116)الخحففففاوي,دراسدددة 
عمدددى عيشدددة مدددغ شمبدددة السخحمدددة  أجخيددتفقدددج (2117)عبفففج الكفففخيم ,(شالبددا" وشالبدددة،أما دراسدددة44)

التددددي تددددع  األدواتتبايشددددت فقددددج الجراسددددة الحاليددددة  امددددإوشالبددددة  ا"(شالبدددد13الجامعيددددة بمددددغ عددددجدىع )
البحددث مددابيغ اختبددارات تحردديمية  إغددخاضكسدددتمدمات لتحقيددق  اسددتخجاميا فددي الجراسددات الدددابقة

واختبددددارات الفيددددع فددددي القددددخاءة  ومػضددددػعية واختبددددارات الددددشز القخائددددي واختبددددارات سددددخعة القددددخاءة
السفداليع الخياضدية  بإكددااالختبدارات فدي  تخجمفاسدتلحاليدة واختبارات مفيػم الحات اما الجراسة ا

فقج اختمفت الجراسات الدابقة في استخجاميا ففي  اإلحرائيةالػسائل  إمالتالميح التخبية الخاصة .
، مدددتمقيتيغبعددس الجراسددات اسددتخجمت االختبددار التددائي والػسددط الحدددابي لعيشددة واحددجة ولعيشتدديغ 

  .ومعامل ارتباط بيخسػن 
 -:البحثءات إجخا

 لالبحددث مددغ خددال أىددجافلتجخيبددي الددحي يسكددغ مددغ خاللددو حقيددق ت الباحثددة السددشيج ابعددات
 :اآلتيةالخصػات  إتبا 

 أوال": الترسيم السدتخجم في البحث:
 إذالبحدث الحدالي، أىجافىحا السشيج مع  ءمةلسالألتجخيبيي اختارت الباحثة مشيج البحث 

نتدددائج يسكدددغ  مسدددي لمحردددػل عمدددىحدددث العالبفدددي الباحثدددة تتبشددداه  إنيسكدددغ  مدددا أفزدددل بأندددويستددداز 
 األخدددددخى مدددددغ الثقدددددة خاصدددددة عشددددج مخاعددددداة الطدددددخوف والذدددددخوط السعياريدددددة تعسيسيددددا بجرجدددددة عاليدددددة 

لمتجخيدددب،اذ يعشدددي التجخيدددب مالحطدددة تفاعدددل عػامدددل محدددجدة مدددغ خدددالل ضدددبط ضدددخوف وأسددداليب 
ائج نكيددة نتدد الحرددػل عمددى ووسددائل عسددل تمددظ العػامددل ، كسددا أن السددشيج التجخيبددي يددداعجنا عمددى

 (72، 1525عسل عػامل البحث مع بعزيا البعس)كػافحة، مػثة لغيخ م
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اسدددتخجمت الباحثدددة التردددسيع التجخيبدددي الدددحي يصمدددق عميدددة تردددسيع السجسػعدددات الستكافئدددة 
عمدى بعدجي لمسجسػعدة التجخيبيدة التدي تدجرس  ، وضابصة(باختبارتجخيبيةوالسكػن مغ مجسػعتيغ )

مػضددح فددي  كسددا(الصخيقددة )االعتياديددة بصة التددي تددجرس وفددقلزدداوا اإلقددخانع عمددت إسددتخاتيجيةوفددق 
 (2)شكل

 لمسجػعتيغ الستكافئتيغ ألبعجيذو االختبار  (يبيغ الترسيع التجخيبي لمبحث2) شكل
 السجسػعة

 
 االختبار ألبعجي لمستغيخ التابع الستغيخ السدتقل

 اكتداب مفاليع تعميع األقخان إستخاتيجية التجخيبية
 دددددددددد الزابصة
 -: مجتسع البحث

االبتجائي)تخبيددددة خاصددددة( ا لبددددالغ  الخابددددعسثددددل مجتسددددع البحددددث الحددددالي بتالميددددح الرددددف تي
 في صفػف التخبية الخاصة في محافطة نيشػى. ةوتمسيحا"( تمسيح265)عجدىع

 -عيشة البحث:
 :اآلتيةت تست عسمية اختيار عيشة البحث عمى وفق الخصػابعج تحجيج مجتسع البحث 

 السختمصة لمسجسػعة التجخيبية ومجرسة مأرب سجرسة ل قرجيو العيشةر االختيا الباحثة جتتساع-2
ػعة الزابصة وبعج استبعاد التالميح الخاسبيغ مدغ كمتدا السجسدػعتيغ سالسختمصة لمسج   الفخاتيغ

غ يدح السجرسدتيتالم-مدع الباحثدة السدجر سدتيغ إدارة تونداتع – قردجيواختياره العيشة و  األسباب.
الرددفيغ  كددال  -سدداعي والثقددافي، مسددا يتزددسغ تقددارب السدددتػى االجترقعددة جغخافيددة واحددجةغ مدد

 إلبعددادبعددج السجرسددتيغ عددغ بعزدديسا فددي السػقددع -يحتػيددان تالميددح مددغ البشدديغ والبشددات)مختمط(
لكددال  وإندداث/ذكددػر 6/ذكددػر واندداثػ6التالميددح متقددارب فددي كددال الرددفيغ) أعددجاداحتسددال التمددػث، 

واختدارت لتسثدل السجسػعدة التجخيبيدة  اتتمسيحو  ميحال(ت6لباحثة باختيار )قامت ايغ(.السجسػعت
عيشدددة البحدددث  أفدددخادمجسدددػ   أصدددبحوبدددحلظ ليسثمدددػا السجسػعدددة الزدددابصة  اتوتمسيدددح تالميدددح(6)
 .وتمسيحة  ا"تمسيح (21)

 العيشة: إفخادالتكافؤ بين 
 األثدخفحز  بإمكانوبح يج الجراسة بحيث يرضبط كل الستغيخات السترمة بالطاىخة ق إن

قامددت الباحثددة بزددبط الستغيددخات  (18، 1555الشدددبي لمعػامددل التددي يددجخميا فددي حدددابو )عددخيفج.
بددديغ مجسدددػعتي  كافدددأتالتدددي قدددج تدددؤثخ عمدددى سددديخ التجخبدددة ودقدددة الشتدددائج التدددي تشدددتج عشيدددا، فقدددج 

 -الستغيخات ىي: هالبحث)التجخيبية والزابصة( إحرائيا" في بعس الستغيخات وىح
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 باألشيخ ا"العسخ الدمشي لمتالميح محدػب-2
 سي آلباء التالميحيالسدتػى ألتعم -2

 السدتػى التعميسي ألميات التالميح -1

 -العسخ الدمشي:

السجسدػعتيغ التجخيبيدة  إلفدخاداسدتشادا الدى سدجالت السجرسدة حدجدت الباحثدة العسدخ الدمشدي 
الحددابيغ فبمدغ لمسجسػعدة ثدع حددبت الستػسدصيغ ، باألشديخ األعسداروالزابصة عغ شخيق تحػيل 

وبددددددانحخاف معيددددددار  (228,5734(شدددددديخا"، وبمددددددغ لمسجسػعددددددة الزددددددابصة)229,2667التجخيبيددددددة)
االختبار التائي ( ولمسجسػعة الزابصة، وباستخجام 5و6726)( لمسجػعة التجخيبية 6و7652)بمغ

 ةالجددج وليددة ل مددغ الكيسددة التائيدد( اقدد5و353الكيسددة التائيددة السحدددػبة) إنضيددخ  مدددتمقيتيغلعيشتدديغ 
، وىدددحا يعشدددي ان السجسدددػعتيغ (25( وبجرجدددة حخيدددة )5,55)عشدددج مددددتػى داللدددة (1,118البالغدددة)
 ( يػضح ذلظ.1) الذكلفي العسخ الدمشي و  انمتكافئت

 
 عسار إفخاد مجسػعتي البحث محدػبة باألشيخأ   (1) كلش

 -:التالميح اإلباء يتعميسالسدتهى ال-
ة فدي السجسدػعتيغ ، تدع العيشد إلفدخاد إلبداءابعج ان تع الحرػل عمى البيانات الستعمقة بسدتػى تعمديع 

 إعجاديةفددي كددل مجسػعددة تبعا"لمتحردديل الجراسددي لددألب )ابتجائيددة فسادون،متػسددصة، اإلفددخادترددشيف 
فدأضيخت الشتدائج  مددتمقيتيغلعيشتيغ  مخبع كاي" باستخجام إحرائيافسا فػق(. تست معالجة البيانات 

-مجسددػعتي البحث)التجخيبيددة إلبداءػى التعميسددي بديغ السدددت إحرددائيةفدخوق ذات داللددة   وجددػدم جعد
وىدحا يعشدي تكدافؤ مجسدػعتي البحدث فدي ىدحا (1( ودرجدة حخيدة)5,55)الزابصة( عشج مدتػى داللة 

 (3)شكلالستغيخ كسا مػضح في 
 تمسيحات  مجسػعتي البحث لإلباءتائج مخبع كاي لمسدتػى التعميسي ن(  3) شكل

 السدتػى التعميسي     الستغيخ
 

 قيسة مخبع كاي سبكالػريػ  دبمػم ثانػية العجد
ةالجج ولي السحدػبة  

السجسهع
 ة

الستهسط  العجد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الكيسة درجة الحخية
التائية 
 السحدهبة

الكيسة 
 التائية
 الجج ولية

مدتهى 
 الجاللة
1015 

 1و 313 91 6.7659 99909667 6 التجخيبية

 

 دال غيخ 20228
 5.6796 9 9801734 6 الزابظة
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 سػعةالسج
تحريل 

 االب
 5، 99 5,533 1 1 1 6 التجخيبية
 1 2 3 6 الزابصة

 -:السدتهى التعميسي ألمهات التالميح
 اتألميدالفدخوق بديغ السددتػى التعميسدي  إيجدادفدي  (مخبدع كداي)"وباسدتخجام إحرائياشتائج ال أضيخت

 (5,55 )عشدددج مددددتػى  إحردددائيةذات داللدددة  فدددخوق جخيبيدددة والزدددابصة(عجم وجدددػد الت)السجسدددػعتيغ 
 (4) الذكلكسا مػضح في  يعشي تكافؤ مجسػعتي البحث في ىحا الستغيخوىحا  (1وبجرجة حخية)

 مجسػعتي البحث تمسيحات  لألمياتسدتػى التعميسي مخبع كاي لمتائج ن   (4) شكل    
 السدتهى التعميسي      الستغيخ

 
 السجسهعة  

 ثانهية العجد
 
 

بكالهريه   دبمهم
 س

 قيسة مخبع كاي
ةالجج ولي السحدهبة  

تحريل 
 إالم

 5, 99 10533 2 2 2 6 لتجخيبية ا
 2 9 3 6 الزابظة
 -تحجيج السادة الجراسية :  مدتمدمات تظبيق التجخبة:

 السددشيج السقددخرادة الخياضدديات ضددسغ اعتسددجت الباحثددة عمددى السػضددػعات السقددخرة فددي مدد
بالسجػعددة التجخيبيددة  وبعددج ذلددظ تددع تحجيددج السددادة التعميسيددة الخاصددة 1522/1521لمعددام الجراسددي 

 أيدامبعج تػزيع عجد الحرز الجراسية حددب  بحث التجخيبيتي الحيث درست مجسػع والزابصة
 لرفػف التخبية الخاصة . األسبػ 

 -أعجاد الخظة التجريدية: -1
التجريددية التدي يقدػم  واإلجدخاءاتذ يسثدل تردػرا" مددبقا" لمسػاقدف التخصيط فدي التدجري إن

( لحا فان التخصيط لجرس يعتبخ بسثابدة مذدخو  129، 1553ويػسف، األحسجبيا السجرس وشمبتو)
لددجى الستعمسدديغ لددحلظ فددان  معخفيددةأبشيددة  إليردداليقددػم ببشائددو السعمددع وىددػ يذددكل مخصصددا" معساريا"

( قامددت الباحثددة بعددخض 48 ،1552مددع والتمسيددح)قصامي وقصددامي،لمسع أىسيددةصدديط ذات عسميددة التخ
في استسارة استبيان لعجد مغ الخبخاء  لمسجػعتيغ الزابصة والتجخيبية نسػذج مغ الخصط التجريدية

لبيان مجى صالحية في التصبيق،وفي ضػء والسحكسيغ مغ ذوي االختراص في شخائق التجريذ 
جددداىدة لمتصبيدددق  فأصدددبحتالتعدددجيالت الالزمدددة عمييدددا الباحثدددة بعدددس  أجدددخت ومالحطددداتيع أرائيدددع

 ( 1-2، ممحق )الشيائيبذكميا 
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اب السفداليع )أي اختبدار تددتصمب تحقيق ىجف البحث وفخضدياتو بشداء اختبدار باك -البحث : أداة
الددمػكية لسحتدػى كتداب الخياضديات لمردف  اإلغخاضضػء  ذلظ فياكتداب السفاليع الخياضية( 

يخدز اكتدداب  (3ممحدق) اختبدار أعدجاد ةالباحثد مغخبية خاصة. لحا تصمب ذلظ الخابع االبتجائي ت
وفددق عمددى العيشددة لمسفدداليع الخياضددية  أفددخادالسفدداليع الخياضددية يدددتصيع مددغ خاللددو قيدداس اسددتيعاب 

 الخصػات اآلتية:
ابددع االبتددجائي حممددت الباحثددة محتددػى كتدداب الخياضدديات السقددخر لمرددف الخ  تحميففل محتففهى الكتففاب:

( 15الباحثدة ) ت.ونتيجدة لمتحميدل حدجداألوللمفردل الجراسدي  تجريديا ية خاصة( لمسادة السقخ)تخب
مدددغ صدددحتيا  التأكدددجالسفددداليع ليتشاسدددب مدددع تصبيدددق التجخبدددة ولغدددخض  همدددغ ىدددح ا"رياضدددي ا"مفيػمددد

عمدددى مجسػعدددة مدددغ الخبدددخاء مدددغ ذوي االخترددداص فدددي مجدددال شخائدددق تدددجريذ  الباحثدددةعخضدددت 
 وأرائيدعالخبدخاء  يعى مالحطداتعمد ال العمػم التخبػية والشفددية ،وبشداءومختريغ في مج ضياتالخيا

وبعددج التعددجيالت ومالحطدداتيع أصددبح . قامددت الباحثددة باالعتسدداد عمددى السفدداليع الخياضددية وتصبيقيددا
ميددددد -الكيسددددة السكانيددددة -اإلعددددجاد تشازليا"وتردددداعجيا" -وىي)االنتسدددداءمفيػما"( 26السفدددداليع) عددددجد

العجدية مفيػم سخاتب ال-واألصغخ األكبخ إشارة -رمد التقخيب -التقخيب -سييشت يشتسي وال -عجدال
 ةالسائمفيػم -اإللفمفيػم -أالفمفيػم العذخة  -كتابة العجد حدب السختبة العجدية -لسجسػعاتا

 والسميػن(. ألف
  -صياغة اإلغخاض الدمهكية:

تغييدخ متػقدع  ثإحدجا، تردف رببدة فدي يقرج بالغخض الددمػكي عمدى اندو: عبدارة لغػيدة 
حددددجدت (،1552:68فددددي سددددمػك السددددتعمع ، القابددددل لمكيدددداس والسسكددددغ تحكيقددددو ومالحطتو.)سددددالمة،

الباحثددة السددادة العمسيددة التددي سددتجرس لمتمسيددحات والتالميددح إثشدداء مددجة التجخبددة وىددي بعددس السفدداليع 
 ةثددددالباحبتددددجائي ووضددددعت الخياضددددية التددددي تزددددسشيا كتدددداب الخياضدددديات السقددددخر لمرددددف الخابددددع اال

ترددشيف بمددػم ل األولددى مددغ السجددال السعخفدديمػزعددة عمددى السدددتػيات الثالثددة  اإلغددخاض الدددمػكية
لكدل  (4كسدا مػضدح فدي ممحدق ) ةددمػكيال أإلغدخاضوبدحلظ تدع صدياغة ، الفيع، التصبيدق(  تحكخ)

ي مدددتػى فددو ع فددي مدددتػى الفيددو  ي مدددتػى التددحكخفددىددجفا" سددمػكيا"  (26) عمفيددػم رياضددي وبػاقدد
الددمػكية ومددتػياتيا مدغ خدالل عخضديا عمدى اإلغدخاض الباحثة مغ صدياغة  تأكجتج التصبيق وق

بعددج إجددخاء بعددس " أيزددا آرائيددعذاتيددا عشددج عددخض السفدداليع الخياضددية فددي ضددػء  لجشددة السحكسدديغ
 فػق فسا %(85عمى اتفاق السحكسيغ بشدبة ) الباحثة اعتسجتالدمػكية  اإلغخاض عمى التعجيالت
 -ق االختبار:صج 
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االختبدار يكديذ بالفعدل الػضيفدة  إن إلدى الرالحية أوصحة  إلىرجق مفيػم يذيخ ال إن
 ،1555جانبيددددا أو بددددجيال" عشيددددا)عخيفج، إلددددى أخددددخى السخرددددز لكياسددددو دون أن يكدددديذ وضيفددددة 

عمى لجشة مغ  ألتحريمي (استخجمت الباحثة الرجق الطاىخي وذلظ بعخض فقخات االختبار116
يذ والعمدػم التخبػيدة صخائدق التدجر االخترداص لاص في مجدال ذوي الخبخة واالخترمغ  السحكسيغ

وقج حرمت الفقخات عمى فسا فػق مغ الخبخاء والسختريغ % 85الباحثة ندبة والشفدية واعتسجت 
 مغ صالحية االختبار  الشدبة وتحقق  ىحه

 -:االختبارثبات 
ة ومشاسدبات عمدى مدجى فتدخات زمشيد إليدوالثبات ىػ السجى الدحي يكديذ االختبدار مدا يخمدي 

-معادلددددددة)كيػرداسدددددتخجمت الباحثدددددة  ولحدددددداب ثبدددددات االختبددددددار(441 ،1554مختمفدددددة)الشبيان ،
الصخائددق  لمحرددػل عمددى بيانددات لمسجسػعددة  أفزددلمددغ  تعددج السعادلددة ىددحهالن ( 15-ريتذاردسددػن 

نفددو مدختيغ عمدى  ارالصخيقدة تصبيدق االختبد ىدحهوتعشدي  اإلفدخادذاتيا الستكخرة لمسجسػعة ذاتيا مغ 
(اختارت الباحثة العيشة مدغ تالميدح الردف الخابدع تخبيدة 157، 1555السجسػعة نفديا)ممحع، إفخاد

وشبق اختبدار اكتدداب  اتوتمسيح تالميح(7االختبار عمى عيشة استصالعية عجدىع ) أجخى خاصة 
 (5و82وبمغ معامل الثبات )السفاليع السحكػر في البحث، 

 -تظبيق التجخبة:
اختبدار اكتدداب  وإعدجادالخصدط الجراسدية  واعدجدغ مجسدػعتيغ البحدث التكدافؤ بدي إجدخاءج بع

شبقددت الباحثددة تجخبتيددا عمددى تالميددح التخبيددة الخاصددة لكددل  وتحجيددج السػاضدديع السفدداليع الخياضددية
حردددز مقددددسة لكدددال السجسدددػعتيغ وشبقدددت التجخبدددة فدددي مجرسدددة مدددأرب السختمصدددة  أربعدددة أسدددبػ 

 الزابصة. لمسجسػعة والفخانيغلمسجسػعة التجخيبية 
 األقخان: استختيجية تعمم  تظبيق

 األدوارجسيدع التالميدح  باشدتخاك اإلقدخانتعمدع  إسدتخاتيجيةدرست السعمسة التالميح باستخجام 
التمسيددح يعمددع يستمكددػن اتقانددا" أكثددخ لمسفدداليع الخياضددية  كددل تمسيددح مددغ التالميددح الددحيغيقددػم  و بيددشيع
مدغ خدالل الخصدػات  اإلقدخانع يتعمد إسدتخاتيجيةتصبيدق  عمدى باإلشدخافسعمسة ومغ ثع تقػم ال األخخ
 :الالتية

 تحجي ىجف السػضػ   -
 دور الستعمع يأخحشخح ميام التمسيح الحي يأخح دور السعمع والتمسيح الحي  -

 وجعميع يجمدػن مع الستعمسيغ. اإلقخانتحجيج التالميح لمكيام بتعميع  -

 يع قخاءتو لدمالئيع.بتعم اإلقخانسيقػم تحجيج السفاليع الخياضية الحي  -
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 أما( دقيقدة لمتالميدح لمكيدام بالسيسدة.15تحجيج وقدت التعمديع  بداالقتخان فتعصدي السعمسدة الػقدت ) -
 العسمية والسداعجة اذ ا لدم ذلظ. دور السعمسة تذخف عمى سيخ

 :  ألبعجياالختبار 
ع السفدددداليالكتددددداب  ميألتحرددددي اربددددختالتصبيددددق ا تددددعبعددددج االنتيدددداء مددددغ تصبيددددق التجخبددددة 

بردديغتو الشيائيددة عمددى تالميددح وتمسيددحات (التجخيبيددة والزددابصة)عمددى تالميددح السجسػعددة  الخياضددية
وذلدظ لتحقيدق التكددافؤ  إجخائدومدغ  أسدبػ بسػعدج االختبدار قبدل  إبالغيدعتدع  إنالتخبيدة الخاصدة بعدج 

بتػجيدو عجة السعمسدة وقامدت الباحثدة ومددا وبإشدخافعيشة البحث فدي االسدتعجاد لالختبار. إفخادبيغ 
 .إجابةفقخة مغ فقخات االختبار دون  إيالتمسيحات والتالميح بعجم تخك 

 

 
 
 
 
 
 
 

  -:رحيح االختبارت
الرددحيحة وصددفخ  لإلجابددة(2درجددة ) تأخددحتيغ التجخيبيددة والزددابصة بعددج اختبددار السجسددػع

(درجددة 45 -مددغ )صددفخ رالستخوكددة، حيددث تخاوحددت درجددة االختبددا أوالسكددخرة  أوالخاشئددة  لإلجابددة
 -:اإلحرائيةالسعالجة 

 :اآلتيةاستعسال الػسائل ب اإلحرائيةػلجت البيانات ع-
 الختبار داللة الفخوق تبعا لستغيخ الجشذ( t-test)مدتقميتيغاالختبار التائي لعيشتيغ  -2

 (وذلظ لمتحقق مغ ثبات االختبار 15-ريتذادرسػن -معادلة)كػردر -3
 اإلبداءمعادلة مخبع كآي الختبار الفدخوق بديغ مجسدػعتي البحدث مدغ اجدل تكدافؤ تحرديل 

 (155، 1554.)الشبيان،واألميات
 عخض الشتائج 

 :مايميعمى والتي تشز  األولى الشتائج الستعمقة بالفخضية -
( بددددديغ متػسدددددط درجدددددات السجسػعدددددة 5و55يػجدددددج فدددددخق دال إحردددددائيا"عشج مددددددتػى داللدددددة )ال -2

تعمع اإلقخان،ومتػسط درجدات السجسػعدة الزدابصة  إستخاتيجيةوفق عمى التجخيبية التي تجرس 
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ار التدددي تدددجرس وفدددق الصخيقدددة االعتياديدددة فدددي اكتدددداب بعدددس السفددداليع الخياضدددية فدددي االختبددد
 .ألبعجي

( 8,5555متػسط درجدات تالميدح السجسػعدة التجخيبيدة ىدػ ) عغتحميل الشتائج  اذا كذف
( وباسددتخجام االختبددار التددائي لعيشتدديغ 5,5555ومتػسددط درجددات تالميددح السجػعددة الزددابصة ىددػ)

( بددديغ متػسدددط تحرددديل تالميدددح 5,55عشدددج مددددتػى ) إحردددائيةداللدددة  اضيدددخ الفدددخق ذ مددددتقميتيغ
 ةالجددددج وليدددد( وىددددي اكبددددخ مددددغ الكيسددددة 4و954)السحدددددػبةائيددددة ذا كانددددت الكيسددددة التالسجسددددػعتيغ ا

كسا ( ولرالح السجسػعة التجخيبية وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية  25( وبجرجة حخية )1,118)
 (5رقع ) شكلفي 

 (5) شكل
الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة االختبار التائي لفخق متهسظات نسه اكتداب 

 لسفاليما
ستهسط ل ا لعجدا السجسهعة

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

الكيسة التائية 
 السحدهبة

 الكيسة التائية
 الجج ولية
 

 مدتهى الجاللة
1015 

 91 9و1488 8و5111 6 التجخيبية

 

 4و954

 

 دال 2و228
 9و1488            5و5111 6 الزابظة

( ودرجدة 5,55عشدج مددتػى ) ائيةإحرك فخق ذي داللة ىشا إن أعالهيالحع مغ الججول 
( بددديغ السجسػعتيغ)التجخيبيدددة والزدددابصة(وىحا يعشدددي تفدددػق السجسػعدددة التجخيبيدددة الدددحيغ 25حخيدددة )

بالصخيقدة  ادرسدػ عمدى تالميدح السجسػعدة الزدابصة الدحيغ  اإلقدخانتعمدع  إسدتخاتيجيةدرسدػا عمدى وفدق 
فددي  اإلقددخانتعمددع   إسددتخاتيجيةة فاعميدد ىوىددحا يددجل عمدداالعتياديددة فددي اكتددداب السفدداليع الخياضددية 

مغ الدتعمع فدي رفدع  األسمػبوالجور الحي يؤديو ىحا السخحمة ،  ىحهاكتداب السفاليع الخياضية في 
 األسددئمةواسددتخجام السشاقذددة الرددفية الستسثمددة بصددخح  تحردديل الستعمسدديغ مددغ فئددات التخبيددة الخاصددة

قددج  واإلسددتخاتيجية، أخددخى سعمسددة مددغ جيددة مددغ جيددة وبدديغ ال ددديعأنفبدديغ الستعمسدديغ  لمتفكيددخ السثيددخة
مسدا سداعج  فيسدا بيشيسدا ، واأللفدةوتػلدج ندػ  مدغ السحبدة نست عشجىع بفزل التعاون والثقدة بدالشفذ 

فخصدة  وإعصدائيعكل تمسيح مدغ زميمدو شخيقتدو فدي فيدع السفيدػم واسدتيعابو وتػضديحو  اكتدابعمى 
خاجعة، فتقديع التالميح عمدى وفدق ة الالتغحي أسمػبشخيق  ومعخفة خصئيع عغ  األخصاءلترحيح 

 بعزديعوالخبخات والسيارات بيغ التالميح واستفادة  اآلراءتبادل  إلىمدتػيات غيخ متجاندة يؤدي 
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ذوي  يفيددج بذددكل خدداص وبجرجددة كبيددخة مددع التالميددح اإلقددخانتعمددع  إن" إبددخاليعمددغ بعددس،اذ يددحكخ 
  (875، 1554، إبخاليع")بأنفديعثقتيع والحيغ تقل  سشخفزةالالسدتػيات السعخفية والسيارية 

( بددديغ متػسدددط درجدددات 5و55اليػجدددج فدددخق دال إحردددائيا"عشج مددددتػى داللدددة ) الفخضفففية الثانيفففة :
تعمدع اإلقخان،ومتػسدط درجدات السجسػعدة الزدابصة  إسدتخاتيجيةالسجسػعة التجخيبية التي تجرس وفق 

يع الخياضية في االختبار ألبعجي وفدق اكتداب بعس السفال التي تجرس وفق الصخيقة االعتيادية في
الفخضدية اسدتخخجت الباحثدة متػسدط اكتدداب السفداليع  ىدحهمتغيخ)ذكػر/إناث( ولغخض التحقق مغ 

بمغ الستػسدط  يػجج فخق بيغ السجػعتيغ  الشتائج أضيختالخياضية لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 
( وانحددخاف معيدداري 6.6667) صة بمغددتبيددة والسجػعددة الزدداب( لمسجػعددة التجخي7.3331الحددابي )

 السحددددػبة الكيسدددةوبمغدددت  (2,6335(لمسجػعدددة التجخيبيدددة والسجػعدددة الزدددابصة بمدددغ)1,2651بمدددغ)
 (6رقع )في شكل  مػضح  كسا(1و118والججولية بمغت) (3و773)

 غيخ الجشذمت وفقعمى الكيسة التائية الكتداب السفاليع الخياضية عشج السجسػعتيغ (6)شكل
الستػسط  العجد السجسػعة

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

الكيسة التائية 
 السحدػبة

 الكيسة التائية
 الجج ولية

 

 مدتػى الجاللة
5,55 

 25 1,2651 7.3331 6 التجخيبية

 

 3و 773

 

 دال 1و118
 2,6335 6.6667 6 الزابصة

غيخ الجشذ ويعدى سبب حدب مت ة التجخيبيةدال ولرالح السجسػعوىحا يعشي يػجج فخق 
مددع  مقارنددة  األثددخلمسجسػعددة التجخيبيددة كددان ليددا  اإلقددخانتعمددع  إسددتخاتيجية اسددتخجام  إن إلددىذلددظ 

شخيقدددة التدددجريذ  تدددأثيخوالددددبب ىدددػ ة يدددفالصخيقدددة مػجدددػدة فدددي العسميدددة التعميس،الصخيقدددة االعتياديدددة 
السعمسة مع تدػفيخ السددتمدمات ضيح الفكخة مغ قبل لػسائل التعميسية وتػ ا فزال"عغواإلستخاتيجية 

نتدائج  إلدى أدىىحا التي حققت نتائج ايجابيا" والتعاون مع كدال الجشدديغ فدي داخدل حجدخة الجراسدة.
 ايجابية لرالح السجسػعة التجخيبية.

 -:اآلتيةخخجت الباحثة باالستشتاجات االستشتاجات: 
الخاصددة وتفػقيددا عمددى الصخيقددة  لددجى تالميددح التخبيددة اإلقددخانع يتعمدد إسددتخاتيجيةفاعميددة اسددتخجام  -

 االعتيادية في اكتداب بعس السفاليع الخياضية.ولرالح السجسػعة التجخيبية.

لدددجى تالميدددح التخبيدددة الخاصدددة وان اسدددتعساليا فدددي  األقدددخانع يتعمددد إسدددتخاتيجيةفاعميدددة اسدددتخجام  -
لسددا اصددة مددغ جيددة ،وكددحلظ التددجريذ تأكيددجا" لمتػجييددات فددي االىتسددام بددحوي االحتياجددات الخ

 تشادي بو مغ نطخيات التعمع في ىحا السيجان مغ جية أخخى.
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 -في ضهء نتائج البحث تهصي الباحثة: -تهصيات:ال
الردددفػف  معمسددديمعمسدددات ومعمسدددي التخبيدددة الخاصدددة بذدددكل خددداص ومعمسدددات و  عمدددى التأكيدددج -2

تعمديع فدي  بأنػاعيدا قدخاناإلتعمدع  إسدتخاتيجيةاسدتخجام  بزدخورةالعادية في السؤسددات التعميسيدة 
بعدس العػامدل  إزالدةالسشاىج الجراسية وذلظ لتسيدىدا بتشسيدة مفداليسيع وميداراتيع وفاعميتيدا فدي 

 الشفدية عشجىع كالخػف والقمق واالنصػائية والعجوانية.
فتح دورات مغ قبل السجيخية العامة لتخبيدة نيشدػى لتدجريب معمسدي ومعمسدات الردفػف  ضخورة  -1

 مغ استخاتيجيات التعمع التعاوني في التعميع. وأمثاليا يةاإلستخاتيج ىحهجام الخاصة الستخ

تعميسيدددة متشػعدددة مدددغ قبدددل معمسدددي التخبيدددة الخاصدددة لديدددادة  إسدددتخاتيجيةعمدددى اسدددتخجام  التأكيدددج -3
  لمستعمع.العمسي  بفي تشسية الجان أىسيةسفاليع والسعارف والخبخات لسا لالكتداب لااكتدابيع 

 -:اآلتيةتقتخح الباحثة بأجخاء الجراسات  لمبحث الحالي ساال"استك -مقتخحات:
الجراسدددة لتذدددسل الجددددء الثددداني مدددغ السدددشيج السقدددخر لسدددادة  ىدددحه إجدددخاءاتدراسدددة تددددتكسل  إجدددخاء -

)اثخ اسددتخجام إسددتخاتيجية تعمددع اإلقددخان فددي ة بتالميددح الرددف الخابددع االبتددجائيالخياضدديات الخاصدد
 تشسية التفاعل االجتساعي(

 في مجال التخبية الخاصة. أخخى صبق عمى صفػف دراسية دراسة مساثمة ت خاءإج -
 األخددددخى مدددع بعددددس الستغيددددخات  اإلقددددخانع يتعمدددد إسددددتخاتيجيةدراسددددة مساثمددددة لمتعددددخف عمدددى  إجدددخاء -

 كالتفاعل االجتساعي والسخحمة .
 السرادر العخبية واألجشبية: 
ة والتعمففيم ت تحميميففة فففي التخبففقزففاوا تخبهيففة نفدففية مقففاال(،1522،فاضددل خميددل،) إبددخاليع -9

 .لمشذخ/جامعة السػصل األثيخ،دار بغ العالي وطخائق التجريذ
ولبدددة  أبشددداء،مصبعدددة الفففتعمم وأسفففالي الفففتعمم  اسفففتخاتيجيات(،1554،مجدددجي عديدددد) إبدددخاليع -1

 مرخ. -ػ السرخية،القاىخةمحدان،مكتبة االنج

تبدددددددة االنجمدددددددػ ،مكحجيثفففففففة ففففففففي تعمفففففففيم الخياضفففففففيات أسفففففففالي ( 2997،مجدددددددجي) إبدددددددخاليع -3
 ة،القاىخة.السرخي

،دار السددديخة لمشذددخ والتػزيددع 1طعمففم الففشفذ التخبففهي,( 1555جددادو صددالح ي عمددي،) أبددػ -4
 والصباعة،عسان.

،دار 1،ط,وسفففففيمة(أسمهبطخائفففففق التجريذ)مشهج,( 1553عثسدددددان يػسدددددف) رديشدددددو،األحسدددددج -5
 .األردنالسشاىج لمشذخ والتػزيع،عسان،
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،جامعدددة السػصدددل،دار 2،طلتخبفففهي ا عمفففم الفففشفذ أسفففذ(2992االزيخجاوي،فاضدددل محددددغ) -6
 الكتب لمصباعة والشذخ،السػصل، العخاق.

،دار السددديخة لمشذددخ 2،طالعففادي عمففم نفففذ الظفففل غيففخ(1557البصانية،أسددامة ي وآخددخون) -7
 والتػزيع والصباعة،عسان.

،دار السدديخة 1،طتشسية السفاليم العمسية والخياضفية لظففل الخوضفة( 1558بصخس،  حافع) -8
 صباعة عسان.لمشذخ والتػزيع وال

بخونخ في تحريل واستبقاء  أنسهذجاثخ استخجام (1557)إسساعيل ألعيبيالتسيسي،غزشفخ  -9
 , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة.األساسيةالسفاليم السهسيكية لجى طمبة كمية التخبية 

هم الخفيفففة السفهففف إلعاقفففة الرفففعهبات التعميسيفففة( 1525الحددداج،محسػد احسدددج عبدددج الكدددخيع) -25
 .األردنليازوري لمشذخ عسان،ا يالتذخيص العالج

،دار الثقافدة لمشذدخ والتػزيدع 2والكتابدة،ط طخق تعمفيم األطففال القفخاءة( 1555الحدغ،ىذام،) -22
 اإلصجار الثاني.

تيشدففهن وهميففجا تابففا فففي اكتدففاب  -اثففخ اسففتخجام أنسففهذجي ميففخل(1556ي ) أيادحسيشددة، -21
غيدخ مشذدػرة،كمية  سدالة ماجددتيخ،ر االبتفجائي الخفامذالسفاليم الشحهية لجى تالميفح الرف  

 جامعة السػصل. -أساسيةتخبية 
،دار الكتددددددددددداب 2،طواسفففففففففففتخاتيجيات  طخائفففففففففففق التفففففففففففجريذ(1552الحيمدددددددددددة،ي محسدددددددددددػد) -23

 العخبية الستحجة. اإلماراتالجامعي،العيغ،

التهجهففففففات الشظخيففففففة  التخبيففففففة الخاصففففففة بففففففين(، 1525،)وآخددددددخون خردددددداونة، ي احسددددددج  -24
 سع العخبي لمشذخ والتػزيع.،مكتبة السجت2،طكيةوالتظبي

،دار وائدل لمشذدخ 2،طففي التخبيفة الخاصفة ااستخجامات التكشهلهجيف(، 1555الخصيب،جسال) -25
 عسان.-والتػزيع

 ،دار الشذخ والتػزيع والصباعة.عسان.2،طمقجمة في التخبية(1553الخػالجة،ي محسػد) -26

تهففا بحففل السدففائل ليم الخياضففية وعالقاكتدففاب السفففا(1551الددجعيبذ،ي سددخحان غالددب) -27
، رسددالة ماجدددتيخ غيددخ الجسههريففة اليسشيففة الخياضففية لظففالب السدففالة الففثسن األساسففي فففي

 مشذػرة ،اليسغ.

،عددددددالع الكتددددددب لمشذددددددخ 2،طعمففففففم نفففففففذ الففففففتعمم التعففففففاوني(،1555الددددددجيب،ي مرددددددصفى) -28
 القاىخة،مرخ.
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خة لمشذدددددددخ والتػزيدددددددع ،دار السددددددددي2،طعمفففففففم الفففففففشفذ أصفففففففهل،(1525)شدددددددحاتة،ربيدددددددع،ي  -29
 والصباعة،عسان.

ففففي  اإلقفففخانتفففجريذ  إسفففتخاتيجية تفففأثيخ(، 1556الخحاوي،عبدددج الددددالم عبدددج الجبدددار حامدددج) -15
 التحرففيل الجراسففي السعخفففي واالحتفففاط بسففادة طخائففق التففجريذ لففجى طففالب كميففة التخبيففة

 /جامعة السػصل،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة.الخياضية

التجريدففففية والسففففجاخل  سففففتخاتجياتاالصففففعهبات الففففتعمم ، (1557الديددددات،فتحي مرددددصفى) -12
 دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة،عسان.العالجية,

 الفففجمج الذفففامل لفففحوي االحتياجفففات الخاصفففة وتظبيقاتهفففا(1555)وآخدددخون  الددددخشاوي،زيجان -11
 .اإلمارات،دار الكتاب الجامعي،العيغ،تخبهيةال

،دار الفجخ، 2،طبيقوالتظ بين الشظخية الخياضيات تجريذرق ( ط2995سالمة.حدغ عمي) -13
 القاىخة.

،دار اليدازوري العمسيدة لمشذدخ 2،طأساسيات في ترفسيم التفجريذ(1552سالمة،عبج الحافع) -14
 والتػزيع،عسان.

،عدددددددددددددالع الكتب،نذدددددددددددددخ، وتػزيدددددددددددددع 2،طالفففففففففففففتعمم التعفففففففففففففاوني(1555سميسان،سدددددددددددددشاء ي) -15
 شباعة،مرخ،القاىخة.

,مكتبفة العبيفجات 9ة .طحات العمفهم التخبهيفمعجم السرظم,(1555،شػقي الدديج)ألذخيفي -26
 لمشذخ والتهزيع.

،عددالع 2ط الشظخيففة والتظبيففق الففتعمم والتعمففيم إسففتخاتيجية(،1559.)وآخددخون الرخايخه.باسددع  -17
 الكتب الحجيث لمشذخ والتػزيع دار الكتاب العالسي لمشذخ والتػزيع ،عسان.

 يع ،عسان.التػز و الشذخ  ،دار2،طصعهبات التعمم( 1554الطاىخ،زكخيا) -18

في تشسية مفههم  اإلقخانتجريذ  إستخاتيجيةفاعمية استخجام (1557،داليا فاروق)يعالكخ  عبج -19
كميددددة التخبيددددة  أبحدددداث، مجمددددة أساسففففية الففففحات لففففجى طمبففففة قدففففم الجغخافيففففة كميففففة تخبيففففة

 .7.مجمج2األساسية،دورية،عمسية.محكسة.العج 

 وائددددددل لمشذددددددخ ،دار2ط,بففففففطء الففففففتعمم وصففففففعهبات , (155) وآخددددددخون عبددددددج اليددددددادي ،نبيددددددل  -35
 .األردنعسان/

،دار 2،طتجريدففها وأسففالي بففخامج التخبيففة الخاصففة ومشاهجهففا ،(1525عبيج،ماجددج الددديج،) -32
 عسان. -صفاء لمشذخ والتػزيع
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،دار الفكددددخ لمصباعددددة مقجمففففة فففففي عمففففم نفففففذ التخبففففهي ،(1555)ان عددددخيفج ،سددددامي سددددمص -31
 .األردنوالشذخ،عسان،

 .دار صددفاء2.طالفعففال ذالحجيثففة فففي التففجري االسففتخاتيجيات(1558عصيددة ،محدددغ عمددي) -33
 لمشذخ والتػزيع،عسان.

،دار الدددسيخة لمشذددخ 2،طتجرسففيها مشففاهج الخياضففيات وأسففالي ،(1555عقالندي ،إبددخاليع ي) -34
 والتػزيع والصباعة،عسان.

االسففتجاللية فففي تحميففل بيانففات  اإلحرففائية األسففالي (،1555عددالم ،صددالح الددجيغ محسددػد) -35
دار الفكدددددددخ 2،طية)البارامتخيفففففففة والالبارامتخيفففففففة(التخبهيفففففففة واالجتسا البحفففففففهث الشفدفففففففية و 

 العخبي.القاىخة.

دار الذفففخوق لمشذفففخ 9التفففجريذ.ط إلففف لسفففجخل ,ا(1553محددددغ كددداضع) الفتالوي.سددييمة -36
 والتهزيع.عسان

 ،دار الذخوق لمشذخ والتػزيع2،طالتعمم سيكهلهجية ،(2998قصامي ،يػسف) -37

،دار الذدددددخوق لمشذدددددخ 2طيكهلهجية التفففففجريذ,سففففف،(1552قصامي،يػسدددددف ونافعدددددة قصدددددامي) -38
 والتػزيع،عسان.

،دار الفكدددخ 2،طاألساسفففيةتعمفففيم التفكيفففخ لمسخحمفففة ،(1552قصدددامي) قصامي،يػسدددف ونايفدددة -39
 .األردن-لمصباعة والشذخ والتػزيع، عسان

،دار 4طمقجمفة ففي التخبيفة الخاصفة,,(2191)عبدج العديدد كػافحة، تيديخ مفمح وعسخ فدػاز -45
 سان.ع-التػزيع والصباعةالسديخة لمشذخ و 

دار 1،طمقجمففة فففي التخبيففة الخاصففة،(1555كػافكة،تيددديخ مفمددح وعسددخ فددػاز عبددج العديددد) -42
 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة،عسان.

(, طخائفففق التعمفففيم بفففين الشظخيفففة والسسارسفففة, الشاشفففخ .السؤسدفففة 1558مارون،يػسدددف) -42
 الحجيثة لمكتاب ,طخابمذ.

م األلعففففاب التعميسيففففة والخسففففهم اثففففخ اسففففتخجا(،1558،)مرصفى،إسددددساعيل عبددددجال الحدددددػ -43
رسددالة فففي اكتدففاب بعففض السفففاليم الخياضففية لففجى تالميففح التخبيففة الخاصففة.  ةالتهضففيحي

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة،كمية تخبية أساسية،جامعة السػصل.

،دار السدديخة لمشذدخ 2،طلفشفذا الكياس والتقفهيم ففي التخبيفة وعمفم،(1555ممحع،سامي ي) -44
 .األردنػزيع،عسان ،والت
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حجيففج السفففاليم البايهلهجيففة الرففعبة لفف  طمبففة السخحمففة , (1551السيجددة،نبال عبدداس) -45
، 2العدجد، 1سدية لمعمدػم التخبػيدة السجدلالقفاد مجمدةالستهسظة من وجهة نظخ مجرسي السفادة,

 جامعة القادسية

يدع، عسددان ،دار الذدخوق لمشذدخ والتػز ففي العمفهم الدفمهكية أساسفيات،(1554الشبيان،مػسدى) -46
 .األردن،

،دار اليدازوري العمسيدة لمشذدخ الحجيثفة ففي التعمفيم والفتعمم األسالي ،(1558نبيان،يحيى ي) -47
 .األردن-والتػزيع،عسان

ففي تشسيفة بعفض  اإلقخانتعميم  إستخاتيجيةاستخجام اثخ ،(1558كخومي.) اليشجي،عسار يمجا -48
رسدالة  ة القفخاءة.خبية الخاصة في مادتالميح الت مهارات القخاءة الجهخية واالحتفاط بها لجى

 جامعة السػصل. - األساسيةكمية التخبية  -ماجدتيخ غيخ مشذػرة

،مكتبددة مشيددل الثقافيددة 2طلخياضففيات,اتففجريذ  واسففتخاتيجيات أسففالي ،(1522اليػيجي،زيددج) -49
 عسان. -التخبػية

50- Nasal ,A(2002),Peer-tutoring and risk students Aexploratong study 

.Action in teacher Education.24(1),p.p 68-80 

51- Lynette's(2002)The Effects of Structured Teaching Method on 

Mathematics Anxiety and Achievement of Grade Eight Learners 

,Master of Education, university of south Africa. 

52- Regolith ,Cm.(1997)Cop and Sequence decision for quality in 

striation, Indiana University.USA. 
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 (2ممحق)
 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 جامعة السػصل
 كمية تخبية أساسية

 قدع التخبية الخاصة
                                                        

 الشيائيةالخصة التجريدية بريغتيا                
 

 د السحتخم.دددددددددددددددددداألستاذ الفاضل دد

 

 -تحية شيبة:
ع اإلقدخان فدي اكتدداب بعدس يتخوم الباحثة بأجخاء دراسة السػسػمة)أثخ اسدتخجام إسدتخاتيجية تعمد    

 السفاليع الخياضية لجى تالميح التخبية الخاصة(.
بددددع فدددي مدددادة الخياضددديات السقدددخرة لمردددف الخاخصدددط تجريدددددية مدددغ متصمبدددات ىدددحه الجراسدددة أعدددجاد ا 

لمفرل الجراسدي األول. ونطدخا" لسدا تتستعدػن بدو 1522/1521لمعام الجراسي  خاصة تخبية االبتجائي
 مغ خبخة عمسية في ىحا السجال . 

بانددو قيددام افددخاد الستعمسدديغ بتددجريذ بعزدديع بعزددا" وقددج يكددػن القددخيغ السعمددع مددغ )) -ع االقددخان:يتعمدد
 ((مدتػى دراسيا" " اونفذ العسخ او الصالب او السجسػعة او يعمػىع عسخا

 

 شاكخيغ لكع تعاونكع        

 

 

 

 الباحثة                                                                      

 م.م. ليفاء عبج الخحسغ 
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 الخياضيات لمرف الخابع ابتجائي تخبية خاصة تجريذنسػذجية ل خصة

 ع اإلقخانيإستخاتيجية تعم عمى وفق
 ((سجسػعة التجخيبيةال))

  السادة: الخياضيات
 اليػم:

 التاريخ:
 عشػان السػضػ : االنتساء

 /تخبية خاصةالرف : الخابع
 دقيقة 45الدمغ: 

 
 اإلغخاض الدمهكية:-
 مغ الستػقع بعج انياء تجريذ ىحة الػحجة)السػضػ (يكػن التمسيح قادرا عمى ان : 

 يحجد مفيػم االنتساء ورمده مغ بيغ الخمػز -2

 ساء خف رمد مفيػم االنتيع -1
 يرشف األشياء التي تشسي وال تشسي لمعشاصخ  -3

 يرل العشرخ بالسجسػعة التي يشتسي الييا -4

 

 -الهسائل التعميسية:

                        الدبهرة  -2
 الظباشيخ السمهن  -2
 لهحة السغشاطيدية -3
 الخسهم السمهنة . -4

 األشكال الهشجسية السمهنة .

 سمة .المهحة الخ -

 السجدسات . -

 السمرقات الججارية . -

 الدبهرة البيزاء واألقالم السمهنة. -
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 يتزسن العشاصخ اآلتية: رابعا": سيخ الجرس
 التسهيج: -9

تبددجأ السعمسددة بسقجمددة قردديخة عددغ السػضددػعات الدددابقة ذات العالقددة بالسػضددػ  الحددالي ، الغددخض  
ة جساعيدة فددي شددخح األفكددار تشدداقر بصخيقدد (نتسداءمشيدا تييئددة أذىددان التمسيدحات لمسػضددػ  الججيددج )اال

واآلراء واالستسا  الى وجيات نطخ اآلخخيغ مغ التمسيحات والتفخيق بيغ الرػاب والخصأ وبعدج تأكدج 
 السعمسة مغ إتقان التمسيحات السػضػ  تشتقل إلى السػضػ  الججيج  

ا درسددشا ليددح -خددط واضددحيكتددب عشددػان مػضددػ  الددجرس عمددى الدددبػرة باسددتخجام الصباشدديخ السمددػن وب
السػضػ  الججيج لمتالميدح بذدكل بدديط مدغ خدالل شدخح الدبعس مقجمة))االنتساء(( وبعجىا اليػم ىػ 

والتي تداعج في مشاقذة التالميح ومذاركتيع في السػضػ  والكذف عغ الخبدخات  عمييع األسئمةمغ 
تددػاء الخددخى مثددل رمددد االحوالتعددخف عمددى رمددد االنتسدداء والخمددػز ا التددي يستمكػنيددا تجدداه السػضددػ .

 والتقاشع واليشتسي واالتحاد 
 رمد االنتساء ىػ   ؟ميد رمد االنتساء مغ بيغ العشاصخ االتية -2
( Э) 

 اليشجسية اإلشكال  السجسػعة؟ إلىماىي العشاصخ السشتسية  -1
 (Э ) كتب رمد االنتساء .أ -3

لسعمدددع يذدددخح ػم اتقدددعدددغ السػضدددػ   وبعدددج مشاقذدددة االسدددئمة مدددع التالميدددح ومعخفدددة خبدددخاتيع الذخردددية
 السػضػ  واعصاء التالميح فكخة عشو.

 دقيقة( 35) :خضففففففففالع
تقددػم السعمسددة بذددخح مفرددل عددغ مػضددػ  الددجرس )االنتسدداء( وذلددظ بكتابددة مجسػعددة مددغ الخصددػات  

 وتذدػيق وتخسديخ السػضدػ   واسدتخجام الػسدائل واالشدكال السمػندة والػحدة السغشاشيددية عمى الدبػرة
 خالل ماياتي: بذكل واضح وشخح األسئمة عمى التالميح مغ التالميح أذىانفي 

 ماىػ االنتساءس/) -2
 ىػ العشرخ الحي يشتسي الى السجسػعة التي يذكل العشرخ الػاحج جدا" مشيا  الجػاب/

  بو نقرجهماذا  س/1
 (Э )نعبخ عغ مفيػم االنتساء بخمد معيغ ىػ الجػاب/ 

جسػعات السختمفة. اذا والسالستذابية  ػعاتسي  لمسجسيشتسي اليشتمختمفة لالنتساء مجسػعات   (
تػضح السعمسة كيفية البجء بتقديع العشاصخ الى مجسػعات ويعبخ التمسيح عمى العشاصخ السشتسية 

 (Э )بالخمد   
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حدددب بذددكل ثشددائي تختددار احددج التالميددح  الددى مجسػعددات السعمسددة تالميددح التخبيددة الخاصددةتقدددع  -1

ويصمددب مددغ كددل فددخد  األخددخيجمدددػن بعيددج عددغ  اثشدديغيددخ جمددػس التالميددح كددل ثددع تغ تػاه  العمسدديمددد
مدئػل عغ جدئية معيشة ان يمتقي مع اقخانو مغ السجسػعات االخخى . تع يعػد الى مجسػعتو لكدي 
يعمسيا ماتعمسو، ويتع تقػيع السجسػعدات باختبدارات فخديدة. وتفدػز السجسػعدة التدي يحردل أعزداؤىا 

    ى اعمى الجرجات.عم
االسددئمة عمددى التالميددح خصددػات عددخض الددجرس مددغ خددالل تػزيددع مجسػعددة مددغ  السعمسددة  عددخضت -3

كتابة الخمد الدحي يعبدخ عدغ االنتسداء والخمدد الدحي يعبدخ عدغ العشاصدخ الغيدخ مشتسيدة و  عمى التالميح
الحسزدديات لمسجسػعددة  وشددخح السػضددػ  فتقددػم بتعددجاد مجسػعددة الخزددخاوات تشتسددي الددى مجسػعددة 

نبحة عغ الخزخاوات وفائجتيا لمجدع ومجسػعة الحسزيات واالختالف بيشيسدا  وإعصاء بذكل مبدط
  الذكل وفائجتيا لمجدع. حيث مغ

 قخاءة التالميح: -2

مدغ  األمثمدةمدغ خدالل عدخض مجسػعدة مدغ  ةالردحيح اإلجابدة يختدار أن زميمدومدغ  التمسيدح يصمدب 
 اإلجابةىي  مسية السختمفة والتعخف مابيغ السدتػيات الع حيث يكػن نػ  مغ السذاركة السعمسةقبل 

بالسذداركة فدي  بالتعداون مدع السعمسدة وتختدار السعمسدة التالميدحالرحيحة والخاشئة مدغ قبدل التالميدح 
جام بعددجىا تقددػم السعمسددة بكتابددة الكمسددات عمددى الدددبػرة وبخددط واضددح وباسددتخ األسددئمةوحددل  اإلجابددة

والردػرية وتثبيتيدا عمدى لمػحدة الخاصدة    ددسةالسج واإلشكالعخض  و   واألبيسالصباشيخ السمػن 
الردػرية كالخزدخاوات الذدتػية والرديفية وبدحلظ تدديل لمتالميدح  اإلشدكالفزال" عغ استخجم لػحدة 

 معخفة السجسػعات وعشاصخىا
 الخاتسة وتتزسن:-خامدا":

 التقهيم الشهائي: -9
الشػ  مغ التقػيع بعدج مخحمدة  ويكػن ىحااالسئمة  مغ خالل شخحالتالميح جسيع تقػم السعمسة بتقػيع  

وذلددظ عددغ شخيددق الصمددب مددغ بعددس التالميددح  أىددجافمعخفددة مددجى مددا تحقددق مددغ  االسسارسددة وعخضددي
مشدو وحددب الػقدت البداقي مدغ الحردة كسدا تقدػم  أجدداءماىػ رمدد االنتسداء وكتابدو عمدى الددبػرة او 

مددغ  جى مدداتحققة لمسػضددػ  لسعخفددة مددحددػل بعددس الجػانددب الرددعب األسددئمةالسعمسددة بصددخح بعددس 
 جاف.أى
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 الػاجب البيتي:تحجيج   -1
امثمددة متعددجدة  لمسجسػعددات وكددل  عمددى ان يذددسلالتالميددح  ويحزددخمغ قبددل الػاجددب  السعمسددة تحددجد

 .مجسػعة ليا عشاصخ مشتسية الييا بذكل جيج 
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 الخياضيات لمرف الخابع ابتجائي تخبية خاصة عمى وفقتجريدية ل يةنسػذجخصة 
 االعتيادية()الصخيقة التقميجية

 ((السجسػعة الزابصة))
 السادة: الخياضيات

 اليػم والتاريخ: 
 عشػان السػضػ : االنتساء

 الرف : الخابع
 الفئة السدتيجفة: تالميح التخبية الخاصة

 دقيقة 45الدمغ: 
 اإلغخاض الدمهكية:  -
 :مسيح قادرا عمى ان الػحجة)السػضػ (يكػن الت ىحهتجريذ  إنياءمغ الستػقع بعج  

 يحجد مفيػم االنتساء ورمده مغ بيغ الخمػز -2

 يعخف رمد مفيػم االنتساء  -1
 يرشف األشياء التي تشسي وال تشسي لمعشاصخ  -3

 إلييايرل العشرخ بالسجسػعة التي يشتسي  -4
 الهسائل التعميسية: -
 الدبػرة  -
 الصباشيخ واألبيس والسمػن  -

 لػحة اإلعجاد الصبيعية -
 شاصخ اآلتية:عيخ الجرس: يتزسن الرابعا": س

 التسهيج: -9
 باإلجابدة بسخاجعة السػضػ  الدابق بذكل مبدط ومخترخ ويقدػم احدج التالميدح(الباحثة)تبجأ السعمسة

عمى األسئمة وإعصاء أمثمة عمييا ربط السػضػ  الدابق بالسػضػ  الحالي ويعدخض بعدس السفداليع 
الي )االنتسدددددداء(:بعس حددددددشجسددددددية( والسػضددددددػ  الالسذددددددتخكة  بدددددديغ السػضددددددػ  الدددددددابق )اإلشددددددكال الي

السرددصمحات والسفدداليع الخياضددية السذددتخكة يكتددب عشددػان مػضددػ  الددجرس عمددى الدددبػرة باسددتخجام 
درسدشا ليددحا اليدػم ىددػ ))االنتسداء(( وبعددجىا يسيدج السػضددػ  الججيددج  -الصباشديخ السمددػن وبخدط واضددح

ددداعج فددي مشاقذددة تمددى التالميددح والتددي لمتالميددح بذددكل بددديط مددغ خددالل شددخح الددبعس مددغ االسددئمة ع
 التالميح ومذاركتيع في السػضػ  والكذف عغ الخبخات التي يستمكػنيا تجاه السػضػ .
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 ماىػ رمد االنتساء؟ -2
 ماىي العشاصخ السشتسية الى السجسػعة؟ -1
 كتب رمد االنتساء .أ -3

خح ذدددػضدددػ  يقدددػم السعمدددع يوبعدددج مشاقذدددة األسدددئمة مدددع التالميدددح ومعخفدددة خبدددخاتيع الذخردددية عدددغ الس
 السػضػ  وإعصاء التالميح فكخة عشو.

 دقيقة( 35العخض )
تقددػم السعمسددة بذددخح مفرددل عددغ مػضددػ  الددجرس )االنتسدداء( وذلددظ بكتابددة مجسػعددة مددغ الخصددػات  

عمدددى الددددبػرة ليمقدددي مدددغ خالليدددا عمدددى أذىدددان التالميدددح تردددػرا" واضدددحا" عدددغ السػضدددػ  مدددغ خدددالل 
 ماياتي:

الدجرس )االنتسداء( وذلدظ بكتابدة مجسػعدة مدغ الخصدػات   بذخح مفرل عدغ لسػضدػ تقػم السعمسة  2
عمدددى الددددبػرة ليمقدددي مدددغ خالليدددا عمدددى أذىدددان التالميدددح تردددػرا" واضدددحا" عدددغ السػضدددػ  مدددغ خدددالل 

 ماياتي:
)س/ماىػ االنتساء؟االجابة/ ىػ العشرخ الحي يشتسي الى السجسػعة التي يذكل العشرخ  -2

 (Э )مفيػم االنتساء بخمد معيغ ىػ  اذا نقرجه/ نعبخ عغالػاحج جدا" مشيا س/ م
لالنتساء مجسػعات مختمفة يشتسي اليشتسي . االنتساء لمسجسعات الستذابية وغيخ االنتساء 

لمسجسػعات السختمفة. اذا تػضح السعمسة كيفية البجء بتقديع العشاصخ الى مجسػعات ويعبخ التمسيح 
 (Э )   )عمى العشاصخ السشتسية بالخمد

سددة عمددى التالميددح خصددػات عددخض الددجرس مددغ خددالل تػزيددع مجسػعددة مددغ خددالل متعددخض السع   -1
كتابدددة الخمدددد الدددحي يعبدددخ عدددغ االنتسددداء والخمدددد الدددحي يعبدددخ عدددغ العشاصدددخ الغيدددخ مشتسيدددة لمسجسػعدددة  
وشددخح السػضددػ  فتقددػم بتعددجاد مجسػعددة الخزددخاوات تشتسددي الددى مجسػعددة الحسزدديات بذددكل مبدددط 

يا لمجددع ومجسػعدة الحسزديات واالخدتالف بيشيسدا مدغ الذدكل تعدغ الخزدخاوات وفائدجواعصاء نبدحة 
 وفائجتيا لمجدع.

 قخاءة التالميح: -3
يصمب السعمع مغ التالميح الحي يختارون اإلجابة الردحيح مدغ خدالل عدخض مجسػعدة مدغ االمثمدة  

السدئمة اكة فدي االجابدة وحدل مغ قبل التالميح بالتعاون مع السعمسة وتختار السعمسدة التالميدح بالسذدار 
بعجىا تقػم السعمسة بكتابة الكمسات عمى الدبػرة وبخط واضح وباستخجام الصباشيخ السمػن واألبيس  
وعددخض  واإلشددكال السجدددسة  والرددػرية وتثبيتيددا عمددى لمػحددة الخاصددة فزددال" عددغ اسددتخجم لػحددة 
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ت اميددددح معخفددددة السجسػعدددداإلشددددكال الرددددػرية كالخزددددخاوات الذددددتػية والردددديفية وبددددحلظ تددددديل لمتال
 وعشاصخىا
 الخاتسة وتتزسن:-خامدا":

 التقهيم الشهائي: -4
تقػم السعمسة بتقػيع التالميح ويكػن ىحا الشػ  مغ التقػيع بعج مخحمة السسارسة وعخضو معخفة مجى  

ما تحقدق مدغ أىدجاف وذلدظ عدغ شخيدق الصمدب مدغ بعدس التالميدح مداىػ رمدد االنتسداء وكتابدو عمدى 
ػقت الباقي مغ الحرة كسا تقػم السعمسة بصخح بعس االسئمة حدػل لو أجداء مشو وحدب االدبػرة ا

 بعس الجػانب الرعبة لمسػضػ  لسعخفة مجى ماتحقق مغ اىجاف.
 الهاج  البيتي: -5

التالميح ان يكػن امثمة متعدجدة  لمسجسػعدات وكدل  ويحزخمغ قبل الػاجب  السعمسة تحجد -6
 .بذكل جيج  مجسػعة ليا عشاصخ السشتسية الييا


