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 مستخلص الدراسة
أثر استخدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي 

 بمدينة مكة المكرمة
معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي لدى تلميذات هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام  

 .الصف الرابع االبتدائي مبدينة مكة املكرمة
ما أثر استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي : وحتددت مشكلة الدراسة يف السؤال التايل 

 االبتدائي؟لدى تلميذات الصف الرابع 
 : ولإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس اختربت الباحثة الفروض التالية 

عينة الدراسة يف مهارات الرتابط درجات بني متوسطات ( 1010)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
واستخدامها، تعزى الستخدام معمل الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية 

 .الرياضيات االفرتاضي
عينة الدراسة يف مهارات الرتابط  درجاتبني متوسطات ( 1010)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3

كي تنتج كاًل متكاماًل الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، ل
 .، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضيابطاً ومرت 

عينة الدراسة يف مهارات الرتابط  درجاتبني متوسطات ( 1010)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات، تعزى الستخدام 

 .ياضيات االفرتاضيمعمل الر 
عينة الدراسة يف مهارات الرتابط  درجاتبني متوسطات ( 1010)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

 .، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضيجمتمعةالرياضي القبلي والبعدي عند مستوى مهارات الرتابط الرياضي 
من مقرر الرياضيات للصف الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية،  (اجلرباألمناط و )الدراسة على فصل  بقتوقد ط   

من قبل الباحثة، كما مت إعداد اختبار  إعدادهود رِّست موضوعات الفصل باستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي، الذي مت 
ثة تصميم اجملموعة الواحدة ذات واستخدمت الباح. الدراسة تاو مهارات الرتابط الرياضي والتحقق من صدق وثبات أد

 .تلميذة، وقد مت تدريسهن باستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي( 30)وتكونت عينة الدراسة من . االختبار القبلي والبعدي
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة و  هذاومعادلة بالك كأسلوب إحصائي، ( ت)كما مت استخدام اختبار  

واستخدامها، فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها  التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية)وى إحصائية عند مست
ومهارات الرتابط ( ، التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضياتكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطاً البعض، ل
 .جمتمعة لصاحل التطبيق البعديالرياضي 

وضع آلية لتطبيق املعامل االفرتاضية يف تدريس  :التوصيات اليت ميكن إمجاهلا يف الدراسة إىل جمموعة منوتوصلت  
وضع رؤية لبناء معامل الرياضيات االفرتاضية يف ضوء ارتباطها ، العالقات الرياضية يف مقررات الرياضيات باملرحلة االبتدائية

تشجيع البحث العلمي يف جمال املعامل االفرتاضية، وذلك بتخصيص دعم و البتدائية، رحلة اباحلياة واملواد الدراسية األخرى بامل
 .مادي إلجراء هذه البحوث وتعميمها

 
 



     

  ه 

 
  

The study Abstract 
 

The Effect of Using The Virtual  Math Lab in the Development of 
Interdependence Math Skills for the fourth grade pupils in Makkah 

 
 This study aimed to investigate the effect of using the virtual  math lab in the development 
of  interdependence math skills for the fourth grade pupils in makkah. 
 The problem of the study has been identified in the following question: 
  What is the effect of the use of virtual  math lab in the development of  interdependence 
math skills for the fourth grade pupils? 
 To answer the main question of the study, The researcher tested the following hypotheses: 

1. No statistically significant differences at the level of (0.05) between the study sample 

averages in the skills of interdependence math pre and post test at identifying relationships 
between mathematical ideas and it's use, due to the use of the virtual  math lab. 

2. No statistically significant differences at the level of (0.05) between the study sample 

averages in the skills of interdependence math pre and post test at the level of 
understanding of how the mathematical ideas relate to each other, in order to produce both 
integrated and inter-dependent, due to the use of the virtual  math lab. 

3. No statistically significant differences at the level of (0.05) between the study sample 

averages in the skills of interdependence math pre and post test at identifying mathematics 
and its applications in the context of outside mathematics, attributed to the use of the 
virtual  math lab. 

4. No statistically significant differences at the level of (0.05) between the study sample 

averages in the skills of interdependence math pre and post test at the level of 
interdependence skills math as a whole, due to the use of the virtual  math lab. 

 The study was applied on the Chapter of )patterns and algebra( of decision math for the 

fourth grade primary, Saudi Arabia, and studied topics chapter using laboratory mathematics 
virtual, which was created by the researcher, also a test skills interdependence math was 
prepared and verify the validity and reliability study tools. The researcher used the design of 

one group of pre and post test. The study sample consisted of (25) schoolgirl who have been 

studied  using the virtual math lab. 
 T-test and the Black equation were used as a statistician, where study results showed that 

there were statistically significant differences at the level (to identify relationships between 

mathematical ideas and it's use, understanding of how the mathematical ideas relate to each 
other, in order to produce both integrated and inter-dependent, identify mathematics, its 

applications in the context of outside mathematics) and interdependence skills math as a 

whole in faver of the pre test Skills  
 The study found a set of recommendations that can be summarized in: Establishing a 
mechanism for the application of virtual  labs in the teaching of mathematical relationships in 
primary school math textbooks, Develop a vision to build virtual math lab in light of the 
association of life and other study subjects for primary stage, and Encourage scientific 
research in the field of virtual laboratories by allocating financial support to conduct this 
research and dissemination. 
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 ــداءــــــــــاإلهــــــــــــــ
.. لكل أرض خضراء تربة خصبة ويد تبذر وتسقي مث حتصد وجتين.. لكل طريق مرصوف جهد مبذول 

ولكل قصة جناح فصول وتتابع أحداث؛ ويتخلل كل هذا أوقات يسرية وصعبة وعقبات ت ذللها اآلمال 
 ..ولكل منا أهداف وغايات منشودة تلك اليت حنققها مبساعدة اآلخرين ونبنيها بأيدي احملبني.. واألحالم

ـــواألف.. فاألحزان اليت تبدو يف وجوهنا ميسحها من اخرتناهم صفوة حلياتنا ـــــ : وح على حميانا ترمسهاــراح اليت تلــ
ومن منا ميكنه أن يبين جناحه .. أم وأب وأخ وكل األحباب من منا يستطيع أن يكمل مشواره يف احلياة وحيداً 

 .. ال أحد فمن حولنا هم الذين نعتربهم عوناً لنا إلكمال الطريق.. وحيداً 
، وكان رفيقًا وعونًا يل يف مسرية من ساهم يف إهنائهاشخاص، إىل كل أهدي رساليت هذه إىل هؤالء األ     

 ..وكل من أعطاين مساحة يف حياته وجزءاً من وقته والزمين حلظة بلحظة لتكتمل دراسيت.. هذا الدرب
إىل من تعب وكافح حىت رسم الزمان على وجهه جتاعيد .. إىل فخر حيايت ومن أمحل امسه اعتزازًا وحباً   

 والدي احلبيبإىل .. يزيل احلزن واألننيريسم حببه على وجهي بسمة األمل و ، لاحلياة وإرهاق السنني
إىل من تدعو اهلل أن يبلغين .. إىل حضن األمان ورمز احلنان.. وعالجي يف مرضي.. إىل وساديت يف نومي 

 بيبةإىل والديت احل.. إىل سبب سعاديت يف احلياة وأفراحي.. يـاحـجن
ـــفكإىل مــن وهبتــين مــن أ  ـــنرها وأاـــــــ ـــارت أمــامي الطريــق بتوجيهاهتــا فكـــــــــــــــــ ـــانت معـــــــــــــــــــ ـــي خطـــــــــــ وة ـوة خبطـــــــ

 ..يـــــــــــدر مـا أرادت هــــــــــــون بقــــــــــــوح أن أكــــارت يف نفسي الطمــــــا فأثــــــــــــادهـا وإرشــــــــــعهضــبتوا بلحظـةة ـوحلظ
 نيفني بنت محزة الربكايت. دأستاذيت إىل 

إىل من رافقين وسار معي .. إىل صاحب القلب الطيب والنوايا الصادقة.. إىل توأم روحي ورفيق دريب  
 أخي الغايل تركي إىل .. يشجعين ويرعاين ومايزال

إىل من كان وداعهم عاصفة .. سماءوفاضت أرواحهم إىل ال.. إىل من رحلوا يف منتصف الطريق بال لقاء     
: إىل من أمسع مهساهتم يف أذين.. وأصبحت بعد وداعهم باكية.. أمسيت معهم ضاحكة.. ثلج وبرد وصقيع
.. اد فنيتـوأجس.. ار انتهتـإىل أعم.. معــيتح دــين لتمســإىل من تالمس أيديهم عي.. أكملي املشوار

ـــإىل إخ.. ات طيبة بقيتــوذكري ــ  .وأسكنهم الفردوس األعلى ومجعين هبمرمحهم اهلل ( نايف، نداء، إهداء)ويت ـــ
 ..ةـــــــــــــــــميلـــــــــــد اهلل يف إكمـــــــال مســـرييت العـا دور بعـــــــــــان هلــــــــــاؤل وكــــــــــــــل والتفــــــــــــــــحتـين األمــــــــــإىل من منــ  

 أمرية بنت عبد املؤمن إيشان. ة خاليت دابنإىل 
 ..افيةــــــــــــة الصـــــــــمـــديف إىل البســـــــق هـــل لتحقيصــا املتواــــــــة وتشجيعهـــــــــــــادقصا الــــــــــإىل من أحاطتين بدعواهت 

 االء أدامها اهلل يل أختاً  زوجة أخيإىل 
إىل األزهار .. اهرة والنفوس الربيئةـلوب الطـإىل الق.. اسيس الرائعةـأصدق املشاعر واألح اإىل من أكن هلم 

 نايف و روز.. إىل رياحني حيايت أبناء أخي.. الندية
ــاحــالب                                                                                                    ــثـــ ــــ  ةـ
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 تقـــــــــــــديــــــــــرشكــــــــــــــر و 
احلمد هلل الذي ال إله إال هو سبحانه رب العزة واجلالل ناصب اجلبال ومفجِّر األهنار باسط األرض ورافع  

السماء، أشكره على نعمائه اليت ال تعد وال حتصى وآالئه اليت ال جتحد وال تنسى شكرًا دائمًا بال انقطاع 
 على أن أعانين يف رساليت وسخر يل األسباب يف إهناء دراسيت راجيًة أن لصاحب األمر املطاع أمحده تعاىل

يتقبل عملي هذا خالصًا لوجهه سبحانه والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد اهلادي األمني وعلى آله 
 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ملن كان للمساته احلانية ولفتاته الكرمية بصمة بفيض من احلب والتقدير أتقدم خبالص الشكر واالمتنان،  
واضحة وقصة جناح تروى ملا بذله من جمهود كبري يف تطوير العلم وبذل املال وتذليل العقبات وإنشاء صروح 
العلم يف كافة اجملاالت خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود أطال اهلل يف عمره وأمده 

 .العافيةبالصحة و 
والديَّ احلبيبني تاج على رأسي شكرًا لدعواتكما الصادقة شكرًا لعونكما يل أسأل اهلل القدير أن يتقبل  

دعائي لكما يا خري العطاء يا جنومًا المعة يف السماء خالد وفوزية أمساء أضعها وسامًا على صدري أطال اهلل 
 .بالصحة والعافية اوأمدمه ايف أعمارمه

كل من قدم يل العون، إىل كل من شاركين جهدي وعنائي وأسهم معي يف إمتام حبثي ودراسيت،   شكراً إىل  
إىل من كان معي على خارطة الطريق يف أصعب األوقات وأيسرها، إىل كل من خطت يداه علمًا انتفعت به 

واالعرتاف  ودرسًا تعلمت منه، إىل كل شخص له بصمًة يف حيايت العلمية، لكم مين كل الشكر والتقدير
 .باجلميل

ة ـوكليـة الرتبيـة لثلـ كما أوجه شكري وتقـديري إىل جامعـة أم القـرى الـيت أتاحـت يل فرصـة مواصـلة دراسـيت، 
ــــن عجــــري احلــــ. د.أعادة ســــيف عميــــدها  ــــد ب ــــدريسزاي ــــاهج وطــــرق الت ــــيس قســــم املن          ارثي، وأخــــص بالشــــكر رئ

أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بالقســـم الـــذين أمـــدوين بـــالعلم واملعرفـــة ولكافـــة ، عبـــد اهلل بـــن حممـــد آل متـــيم. دة دســعا
 .فجزاهم اهلل عين خري اجلزاء

ــــرًا وتقـــشك  ـــديرًا خالصـ ــ ــًا حروفه منسوجـــ ــ ـــ ــ ــة من ذهب ملن أقف عند عطـ ـــ ــــائهـ ــ ــا إجـ ــ ــ ـــ ــــالاًل واحرتامـ ــ ــ اً ــ
ة، مل تبخل عليَّ ــلت باإلشراف على هذه الدراسـمحزة الربكايت اليت تفض نيفني بنت. أستاذيت الفاضلة سعادة د

كانت مالذًا يل وإجابات . بعلمها، ومل تتجاهلين يف ضيق وقتها، خطت يداها سطور العلم فقرأت وتعلمت
ية، وأطال اهلل فجزاها اهلل عين خري اجلزاء وأمدها بالصحة والعاف ا األثر الكبري يف إثراء دراسيتسئليت، وكان هلأل

 .عطائها لتظل منهاًل لكل املهتمني بالعلم
    إحســــان بـــــن حممــــد كنســـــارة . د.وأوجــــه شــــكري وتقـــــديري إىل عضــــوي مناقشـــــة خطــــة الدراســــة ســـــعادة أ 

 .اهلل عين خري اجلزاء اعبد اللطيف بن محيد الرائقي فجزامه. وسعادة د
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ريس ومشرفني ومشرفات بوزارة الرتبية والتعليم والشكر موصول حملكمي أدوات الدراسة من أعضاء هيئة تد 
 .فقد كان ملالحظاهتم وتوجيهاهتم أثر يف إفادة الباحثة جعله اهلل يف ميزان حسناهتم

ربيع بن سعيد طه الذي قام باإلشراف على املعاجلة اإلحصائية . د.كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة أ 
 .فجزاه اهلل عين خري اجلزاء

ـــالـــــــــــــــشة رســـــــــــــــاقـــــــــــــــبول منـــــــــبق اـة لتفضلهمــــــــــــــــــر إىل جلنـة املناقشــــــــــــر والتقديـــــــــــــــــــه بالشكـــــــــــــــــــــوأتوج  يت ـــــــــــ
سأسـعى بـإذن اهلل إىل تقبـل توجيهاهتمـا و  بثينـة بنـت حممـد بـدر. وسعادة دصباح بنت حممد اخلرجيي . سعادة د

 .اهلل عين خري اجلزاء اواألخذ هبا فجزامه
ــــكـــل الشـــكر والتقـــدير إىل مـــن أعطتـــين مـــن رأيهـــا كـــل فكـــر ســـديد وأم  ــــدتين بكــــــــــــ ل مـــا هـــو نـــافع ومفيـــد ـــ

 .اءفجزاها اهلل عين خري اجلز  هلل باخليورشفاء بنت عبد ا. ادة دـــــــــــــــــــــسع
وأقدم شكري وتقديري إىل إدارة الرتبية والتعليم مبكة املكرمة لتسهيل مهمة الباحثة لتطبيق أدوات الدراسة  

 .فجزاهم اهلل عين خري اجلزاء
معي أثناء تطبيق  نهلكل وقت وجهد بذلومنسوباهتا  43/كما أقدم شكري وتقديري إىل مديرة املدرسة ب 

 .نأدوات الدراسة، وكان له الفضل بعد اهلل يف إجنازها بالصورة املطلوبة، جعله اهلل يف ميزان حسناهت
وأقدم خالص شكري وامتناين ألحبة وقفوا معي ومنحوين العزم لتخطي الصعاب وشجعوين لبلورة أفكاري  

 :وخروجها ألرض الواقع
لمات املناسبة اليت تويف حق قدرها يا أمًا مل تلدين يا صاحبة القلب خاليت احلبيبة فاطمة ال أملك الك 

 . الرحيم حفظها اهلل وأمدها بالصحة والعافية
لك تتهادى احلروف بكلماهتا لتجسد أمجل عبارات الشكر فال الكلمات وال احلروف ستفي حبقك عليَّ  

 من الشكر لكنَّ دعائي لن يعجز عن ذلك أخي الغايل تركي 
ــــلت باإلخاء ورأيت التفمن حت  ــ ـــ ــ ـــاؤل بعينها والسعـــ ـــ ــ ــ ـــ ادة يف ضحكتها وأمدتين بالعون طوال فرتة دراسيت ـ

 .أخيت الغالية االء بنت مجيل خباري
ــــملسة وف  ــ ـــ ــ ـــاء وشعـ ــ ــ ار جهد وتدفق عطاء يعجز عن تعبري الشكر والتقدير صديقايت ورفيقات دريب ــ
( ذة رمي بنت أمحد العامودي، األستاذة غدير بنت علي احملمادي، األستاذة هناد بنت حسن باتوبارةاألستا)

 .أدعو اهلل هلن بالتوفيق والسداد
من متيزت بالعطاء وكانت خري معني يف جتسيد أفكاري ابنة عمي جلني بنت سامي خباري أسأل اهلل هلا  

 .والسداد التوفيق
يتقبل دعائي وجيزيكم عين خري اجلزاء لكل شخٍص قام بتوجيهي، ولكل فرد أعانين، أدعو اهلل عز وجل أن  

لطليب فالنفوس املشرقة األبية املعطاء تستحق كل الشكر والتقدير  ولكل من وضع وقته وجهده وفكره رهناً 
 .ملا حيب ويرضى والدعاء وفقكم املوىل دائماً 
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َاأل ل  ص  َالف 

اد هَ  ع  ب 
 
َو أ ة  ر اس  َال  ِك  ة  َام ش 

 

أثر استخدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى تلميذات الصف 
 الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة

 :المقدمة
يشهد عاملنا تسارعًا معرفيًا واسعًا يف كافة نواحي احلياة، وقد رافق هذا التسارع الالمتناهي يف التطور  

، وكذلك يف االسرتاتيجيات التعليمية املستخدمة تعلمالتعليمية املتوقعة من امل ئجواختالفًا يف النتاالكوين تنوعًا 
ــــمن قبل املعلم، وأساليب التقومي وأدواته؛ حبيث ت ــ ــــراعي مجيع الفئات العـــ ـــ ــ ـــمرية واملستويات املعـ ــ ــ  متعلمرفية للــ

 (.44: 3141أبو أسعد، )
ـــخدام التكنولوجيا خيارًا ميكن جتنبه يف البيئات التعليمية؛ فالتكنولوجيا من الصلم يعد استف  ـــ ــ ــرافة اآلليــ ــ ــ ة ــ

  هتمت جزءًا ال يتجزأ من حياإىل الربيد اإللكرتوين أحدثت تغريًا جوهريًا يف حياة األفراد وأعماهلم، حىت أصبح
نفسه،  تعلموتغري دور امل. فاعلية املعلم وعمله املهينالشخصية، فقد أصبحت التكنولوجيا قادرة على رفع 

إعادة تركيبها وترتيبها، ويبقى احلاسب اآليل من مث ل للمعلومات و الذي حتول من حافظ للمعلومات إىل حملِّ 
م الكبري من ـذا الكــات الضرورية من هـــد على انتقاء املعلومـهو السبيل الوحيد ملواكبة هذا التحول، واملساع

 (.44 -43: 3110اجلندي، علياء الل و )املعطيات 
قد أسهم التطور الكبري يف جماالت االتصاالت الرقمية؛ والتقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات؛ كانتشار ف 

شبكات احلاسوب، والشبكة العنكبوتية العاملية، والتوسع يف استخدام وتطوير برجميات الوسائط وبرامج 
 (.3: 4139الراضي، )ة إنشاء املعامل االفرتاضية والتوسع يف إعداد برجمياهتا احملاكاة، يف إمكاني

إىل أن املعامل االفرتاضية تعترب الركيزة األساسية يف التعليم اإللكرتوين يف اجملال ( 44: 3116)د البيايت وأك 
اليت تعترب امتدادًا لتكوير العملي والتطبيقي، فاملعمل االفرتاضي يعترب أحد مستحدثات التكنولوجيا احلديثة، و 

فاملعمل االفرتاضي حياكي على حنو كبري املعمل الواقعي مع وظائفه وأحداثه، ويتم . أنظمة احملاكاة اإللكرتونية
 .من خالله احلصول على نتائج مشاهبة لنتائج املعمل الواقعي

الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات،  :مثلر بالنسبة للعلوم التجريبية وت عد املعامل االفرتاضية شائعة االنتشا 
ديد من املعامل االفرتاضية يف ــريع لشبكة االنرتنت العثور على العـــاألحياء، وحىت الطب، وميكن بتصفح س

العديد من اجملاالت، وتسمح هذه املعامل بإجراء العديد من التجارب؛ اليت يتعذر إجراؤها يف الظروف 
 (. كإجراء التجارب على احليوانات احلية)قتصادية أو أخالقية العادية، وقد يرجع هذا ألسباب ا
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ويف مطلع القرن العشرين أقر ثورندايك أن التمارين الرياضية، تعترب اجلزء األكثر أمهية يف تعلم مادة  
وميكن النظر إىل الرتكيز على . الرياضيات، وتركز االهتمام على التدريب واملمارسة لفرتة زمنية غري بسيطة

أما احملور الذي ينبغي أن ينصرف إليه ج ل التمرين، وحل التمرينات باعتباره لبنة هامة يف تعلم الرياضيات، 
 . االهتمام فهو حل املسألة الرياضية

ـــوهذا ما تسمح به املعام  ــ ــ ـــل االفرتاضية بالتحقق من حماكاة القوانني الطبيعية؛ وبالتعامـــ ــ ـــ ـــل مــ ع املتغريات ــ
ـــعلى مستويات خمتلفة، وهبذا فهي هتيئ ظروفًا للتجريب بشك ـــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــل أفضـ ـــ ـــل من املعامـ ـــ ـــل الواقــ ـــعـــ ــ  يةـ

Gomes, 2008: 1797) & Palhares) 
مفاهيمها ومهاراهتا بشكل  تعلمنيوتعد رياضيات املرحلة االبتدائية من املواد األساسية اليت جيب إكساب امل 

جيد؛ ملا هلا من أمهية يف تنمية القدرة على تفكريهم، وصقل املهارات األساسية لكل فرد يف حياته اليومية، 
وأصبح لزامًا على الثقافة الرياضية أن ترفع الفرد إىل مستوى املسؤولية؛ ليحقق تعليمًا رياضيًا أفضل، وخلق 

 . ى مواجهة حل املشكالت ومتطلبات املستقبل بكفاءةجيل مفكر ومنتج ومبدع وقادر عل
اسرتاتيجيات ولقد ظهرت موضوعات كثرية ومتنوعة يف رياضيات املرحلة االبتدائية، حيتاج كل منها إىل  
كبرياً، فلم تعد قاصرة   التدريس حتوالً  طرقاسرتاتيجيات و قت جتتاز فيه متنوعة ومناسبة يف تدريسها؛ يف و طرق و 

على أن  تعلمطريقة التدريس على أهنا تساعد املاالسرتاتيجية و املعرفة، بل أصبح ينظر إىل  تعلمملعلى تلقني ا
يفكر، ويكتشف بنفسه احللول املمكنة لكل مشكلة رياضية تواجهه، وتساعده أيضا على تنمية االجتاهات 

طريقة اسرتاتيجية و ة على أن وتؤكد معظم االجتاهات املعاصر . اإلجيابية لديه والدافعية حنو تعلم الرياضيات
م وعلى ملا يتعلمون، فكلما كان التدريس قائمًا على الفه تعلمنيمدى فهم امل علىالتدريس تؤثر تأثريًا قويًا 
بح اكتساب املهارة أمرًا لكناً ، كان أكثر وضوحًا ويسراً، وأصتعلموعلى نشاط امل اخلربات العلمية احملسوسة

 .(44: 3113أبو زينة؛ وعبابنة، )و ؛(304: 3116صاحل،  ماجدة )
الرياضيات من العلوم املهمة والضرورية ألي فرد مهما كانت ثقافته؛ ألهنا تأخذ حيزاً مهماً يف احلياة،  وتعترب 

ثري من ــدم الكـوللرياضيات دور مهم يف تق. ور حياته اليوميةـرارات املتعلقة بأمـوحيتاجها الفرد يف اختاذ الق
اجملتمعات؛ ألهنا تعمل على حل الكثري من املشكالت اليت تعرتض اجملتمع الذي يسعى ألن يكون جمتمعاً 
علميًا تقنياً، والرياضيات هي إحدى جماالت املعرفة املهمة؛ ألن التقدم يف أي جمال من جماالت املعرفة، جيب 

 . أن يكون مرتبطاً مبعرفة رياضية واسعة
نظرة حديثة؛  تدريسها؛ يعطي للرياضيات اسرتاتيجيات وطرقصل يف مناهج الرياضيات و التطور الذي حو  

كيف يتعلمون الرياضيات أكثر من تعليمهم ماذا يتعلمون، وهذا يؤكد على دور   تعلمنيتستند إىل تعليم امل
 .(44-9: 3119عباس والعبسي، ) ابه مهارة التفكري السليمالرياضيات احلديثة يف تنمية الفرد، وإكس
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وللتكنولوجيا أمهية جوهرية يف تعليم الرياضيات وتعلمها، فمن ناحية تساعد التكنولوجيا يف إثراء مدى  
ونوعية االستقصاء والبحث من خالل توفري وسائل وأدوات مشاهدة األفكار الرياضية من منظورات متعددة، 

؛ أي أن التكنولوجيا تعلمنيامل ومن ناحية أخرى توفر فرصًا للمعلمني لتكييف التدريس حسب حاجات
وباإلضافة إىل ذلك فاللتكونولوجيا أثر على ماهية الرياضيات . تساهم يف دعم التعليم الفعَّال والتعلم املنتج

اليت جيري تدريسها؛ وذلك من خالل تسهيل تعلم موضوعات الرياضيات وبناء أو عمل مناذج ومتثيالت 
 (.90 -94: 3141زينة،  أبو)لألفكار واملواقف الرياضية  

ذلك  علىساعد و لذا جند أن الرياضيات بفرعيها اجملرد والنظري أصبحت تنمو وتتطور بشكل كبري جداً،  
ــة لسنوات لنشــاضي حباجــصول عليها، ففي الوقت الذي كان الريــسرعة نقل املعلومة وسرعة احل ــ ـــ ــر طريقــ ــ ــ ـــ ــ ة ــ
صبح بإمكان نشر كل هذا بصورة سهلة وسريعة عرب اجملالت التعليمية اإللكرتونية أو نظرية أو مفهوم جديد، أ

هذا التطور النوعي والكمي يف الرياضيات؛ قابله تطور منهج الرياضيات بصورة جعله أكثر تشويقاً . احملكمة
 (.31: 3141أبو أسعد، )ووضوحاً؛ معتمداً يف ذلك على وسائل واسرتاتيجيات تدريسية وتقوميية حديثة 

وعلى الرغم من التقدم الذي حدث ومازال حيدث يف تطوير مناهج الرياضيات باملرحلة االبتدائية، يالحظ  
للمهارات  تعلمني، واليت من أبرزها تدين مستوى املاملشكالتأن الرياضيات ال تزال تواجه العديد من 

ــى تطبيقها يف جمال احلياألساسية الالزمة لتعلم الرياضيات، باإلضافة إىل عدم القدرة عل ـــاة العمـــ ــ ــ لية اليومية، ـ
لا يعيق حتقيق األهداف الرئيسية لتدريس الرياضيات باملرحلة االبتدائية بصفة عامة، وبالصف الرابع االبتدائي 

وكوهنا ا املتعلم من الصفوف الدنيا إىل الصفوف العليا يف التعليم، هنا مرحلة انتقالية انتقل فيهأل بصفة خاصة
وحتقيق النمو ر يف خمتلف جوانب منو املتعلمني البداية احلقيقية لعملية التنمية الشاملة ملدارك املتعلمني اليت تؤث

 .الشامل واملتزن لشخصياهتم
، وأكدت مهارات الرتابط الرياضييف ويؤكد ذلك العديد من نتائج الدراسات والبحوث اليت تشري إىل تدين  

أن نسبة كبرية من تالميذ املرحلة االبتدائية ال يتمكنون من حتديد املعىن ( 343: 3111)دراسة العرايب 
ـــكم. اللفظي للرموز الرياضية، وال من ربطها بنطقها وتعريفها ــــة هبـا أظهرت دراســ ــ ــــوت وعبد القــ ــ ادر ـ

 قدرهتم على قراءة أن العديد من تالميذ الصف السادس االبتدائي يعانون ضعف يف( 100: 3110)
 .الرياضيات

ــومع تعاظم الدور احلضاري واملنفعي الذي تقوم به الرياضيات يف جماالت املعرفة املعاصرة وأوجه التق  ـــ ـــ ــ دم ـــ
إعدادًا قويًا وذكيًا يف الرياضيات من حيث تكوين  املتعلمنيمن األمهية أن نعد  أصبحيف العلم والتكنولوجيا، 

ـــــات جمتمعية ويف مواقـاحلس الرياضي وإدراك مفاهيم الرياضيات لديهم وإتقان مهاراهتا يف سياق ــ ف واقعية، ــ
طرق تدريس الرياضيات وحتديثها وتطويرها، حبيث تتواءم مع ثقافة اسرتاتيجيات و ومن هنا يأيت االهتمام ب

وتنمية اإلبداع، ومن حيث توافقها مع نظريات التعلم املعاصرة املعرفية والبنائية، وتطويعها ملفهوم تعدد  التفكري
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الذكاءات، ومن حيث تطويع اسرتاتيجياهتا مع متطلبات التعلم الذايت والتعاوين، وتبادلية التفاعل بني املعلم 
ار يف يا احلاسب اآليل وإتاحة فرص اإلحبكنولوجوقرنائهم، ومن حيث استثمار ت تعلمني، وبني املاملتعلمنيو 

 .(44: 3111عبيد، )فضاء املعرفة الرياضية عرب شبكات اإلنرتنت 
. Learningلا سبق يتبني أن التوجه املعاصر يف العملية التعليمية يتمثل يف االهتمام بعملية التعلم  

ـــاملراحل العمرية واملراحيف ( أياً كان مسماه)كيف يتعلم الطفل أو التلميذ أو الطالب  ـــ ــ ــ ــل التعليمية، وهـ ـــ ــ ذا هو ـ
وهناك نظريات وتفسريات عديدة يف الكيفية اليت حيدث . جمال الرتكيز يف أنشطة املؤسسات الرتبوية والتعليمية

هبا التعلم، تتعدد النظريات وختتلف، ولكنها يف جوهرها تعترب حماوالت لشرح السلوك الذي يكتسب به 
 .(434: 3111عبيد، )اجتاهات وقيماً  املعرفة، ويعاجل به املعلومات ويكون به (ملتعلما)
كما ورد لدى عباس   (NCTM, 1989)وقد أصدر اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيات يف أمريكا  

، واليت جمموعة من املعايري ملناهج الرياضيات، واليت مسيت مبعايري الرياضيات املدرسية( 44: 3119)والعبسي 
ذلك حيتاج حتقيقها إىل ــاءة، وكـعرفة والكفدر عاٍل من املـاج قوي ومعلمني على قـا إىل منهـحيتاج حتقيقه

 . سياسات تعليمية وتربوية؛ تدعم التعلم، وغرف صفية تتوفر فيها التكنولوجيا
الرياضيات مل معالتكنولوجيا واليت منها اليت أكدت على أمهية استخدام  وهناك العديد من الدراسات 

ـــة العملية التعليمية كــدور الذي تلعبه يف لا، و االفرتاضي ،  Taxen & Naeve (2001)دراسـ
ـــــراسد ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدر ، Johnson et al (2002) ةــ ــ ـــ، دراسRousson (2005)ـة اسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـة ــ

Kaufmann & Schmalstieg (2005)ـــ، دراس ــ ـــ ــ ،  Scarlatos & Friedman (2007)ـة ـــ
ـــودراسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .وغريها من الدراسات Wang et al (2009)ــة  ـ

ـــوكذلك أثبتت التجارب العاملية للعديد من مراكز البحوث العلمية واجلامع  ــ يف ات أمهية املعامل االفرتاضية ــ
ومن املهم تعاون مؤسسات أكادميية وحبثية؛ ومؤسسات التدريب املهين الصناعية لبناء . التعليم والبحوث

معامل افرتاضية ذات جودة عالية؛ وذات مردود علمي وتقين؛ تساهم يف رفع مستوى اخلرجيني والباحثني 
 (.64: 3116البيايت، )
العربية لتكنولوجيا الرتبية باالستفادة من التجارب احمللية وجاء يف توصيات املؤمتر العلمي األول للجمعية  

والعاملية يف جمال التطوير التكنولوجي، وتطبيقات تكنولوجيا الرتبية واالتصاالت لتحسني العملية التعليمية 
وجودهتا، وكذا إنشاء مراكز منوذجية باجلامعات لتدريب املتعلمني على أحدث مناذج التطبيق التكنولوجي 

 (.43: 3141فل، نو )
لتكـوين روابـط بـني املوضـوعات واجملـاالت الرياضـية  تعلمـنيوتعد الرياضيات كرتابطات أهنا ختاطب حاجة امل 

املختلفــــة داخــــل الرياضــــيات؛ باإلضــــافة إىل بنــــاء روابــــط بــــني الرياضــــيات واجملــــاالت الدراســــية األخــــرى؛ وبــــني 
ى استكشاف، ومتييز، وتطوير، وتوسيع ترابط املوضوعات كما أن القدرة عل. الرياضيات ومواقف احلياة اليومية
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لفائـدة الرياضـيات، وكيـف  تعلمنيداخل الرياضيات واجملاالت املدرسية األخرى، واملواقف احلياتية حتسِّن فهم امل
علــى توســيع منظــورهم إىل الرياضــيات ككــل  تعلمــنيوكــذلك تســاعد الرتابطــات امل. أهنــا تــرتبط بــاملواقف اليوميــة

ل؛ بـداًل مـن النظــر إليهـا كمجموعـة معزولـة مــن املوضـوعات، ولالعـرتاف بالكـل بــداًل مـن التعامـل معهــا  متكامـ
ـــــــــــــــــــارج املدرســـــــــــــــــــل وخــــــــــــــــــــــلتها وفائـدهتا داخـــــــــــــــــــــــــرار بصــــــــــــــــــــكمجموعـة منفصــلة مــن املوضـوعات، ولإلق ة ــ

 (.001: 3113بدوي، )
على فهم وتوظيف املعرفة الرياضية؛ وتكوين الرتابطات بني األفكار من خالل  تعلمنيوميكن مساعدة امل 

لذا ومن هذا املنطلق فإن هناك ضرورة . متنوعة؛ من بينها معمل الرياضيات االفرتاضي طرقاسرتاتيجيات و 
حديثة ومعاصرة، تساهم يف األخذ بيد هؤالء  ةاسرتاتيجيستخدام علمية، ال للقيام مببادرة جادة، بإجراء دراسة

، لتوفر هلم تعليمًا متميزًا مع التطور الفكري الرتبوي لعاملنا املعاصر، وتعليم مهارات الرتابط الرياضي تعلمنيامل
 . وتنميتها

 :مشكلة الدراسة
ــل التعليم انطالقًا من أمهية الرياضيات والدور الذي تلعبه يف النمو العقلي   ــ ـــ ــ ـــ ــافة مراحـ ــ للمتعلمني يف كــ

كوهنا البداية احلقيقية لعملية التنمية الشاملة ملدارك   هذه املرحلةمهية وعلى وجه اخلصوص املرحلة االبتدائية أل
عقلياً ، ألهنا تزودهم بكل ما من شأنه من حتقيق النمو الشامل املتزن لشخصياهتم، روحياً واجتماعياً و ملتعلمنيا

ــونظرًا إىل فع. بعد بيته تعلمكما أهنا البيئة اجلديدة اليت ينتقل إليها امل.ووجدانيًا وجسمياً  ــ الية تأثري تلك البيئة ــ
، فقد استوجب أن تكون هذه البيئة سليمة وصحية ومناسبة وغنية لمتعلميف التكوين النفسي واالنفعايل ل

ماجدة صاحل، )؛ (91: 3113، احلامد وآخرون) لمتعلمل منزل تأمينه لباخلربات واملثريات، لا ال يتيسر يف ك
3116 :9.) 

الجتاه العاملي احلديث جاء وكذلك اجلهود املبذولة يف تطوير مناهج الرياضيات واسرتاتيجيات التدريس فا 
املعملية، لكوهنا جتعل  األنشطةطرق التدريس احلديثة، اليت منها اسرتاتيجيات و مؤكدًا على أمهية االهتمام ب

 . حجرة الدراسة مناخاً صاحلاً للرتابط الرياضي، تشجع التالميذ على االبتكار واإلبداع

ــة ملعمــل الرياضــيات االفرتاضــي  االطــالعومــن خــالل   ــائج الدراســات األجنبي أثبتــت فاعليتــه يف فقــد علــى نت
،  Johnson et al 2002))دراسـة ،  Taxen & Naeve (2001)ة ـــــــــالعمليـة التعليميـة كدراس

وغريها من  Kaufmann & Schmalstieg (2005)، ودراســــــــــــة Rousson (2005)دراســــــــــــــــــة 
جمـــال معمـــل الرياضـــيات  يف -علـــى حـــد علـــم الباحثـــة -يف حـــني نـــدرة الدراســـات احملليـــة والعربيـــة  الدراســـات،

 . االفرتاضي
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دراسة و ، (3143)احلافظ وأمني دراسة ، (3119)، دراسة الشهري (4139)وقد أوصت دراسة الراضي  
، بالسعي إلنشاء معامل افرتاضية جلميع فروع العلوم وفق أسس ومبادئ التصميم (3144)إميان حجازي 

 .التعليمي

الغامدي وعبد اجلواد، ) التعليمية وكذلك أوصت خطة التعليم االبتدائي باستخدام التكنولوجيا يف العملية  
ــالذي قدم( وطين)عد مشروع وي(. 430 -431: 3110 ـــ ــ ــ ــــعبداهلل بن عبد الامللك ه ـ ــ ـــ  املتعلمنيعزيز ألبنائه ـ

هدف إىل توظيف احلاسب اآليل يف  والذي ، دية من املشاريع الرائدةيف احلاسب اآليل باململكة العربية السعو 
العصر؛  تكنولوجيالدعم املنهج التعليمي من خالل استخدام ، ملتعلقة بالعملية التعليمية والرتبويةكافة األمور ا

وجعل احلاسب اآليل أداة مساندة للتعليم، وتوسيع قاعدة استخدامه لتشمل مجيع املراحل، لتأهيل جيل قادر 
ذلك عالوة على ، املتعلمنيالحتياجات على حماكاة العصر وإجياد البيئة املعلوماتية مبحتواها العلمي املالئم 

يف مجيع املراحل الدراسية؛ لتحسني العملية التعليمية  ياعتماد أسلوب التعلم التفاعلي والذايت كأسلوب أساس
وتكثيف التوعية الشاملة بأمهية وتوظيف تقنية احلاسبات ، وختريج جيل حيسن االستفادة من تقنية املعلومات

  (.490-484 :3113، أبو ريّا)فة بتقنية املعلومات بني أفراد اجملتمع يف التعليم؛ ونشر املعر 
إضافة إىل مواكبة هذا العصر عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، عصر املعلومات واإلنفجار املعريف، وحنن   

حتديد  ومن هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة اليت ميكنكرتبويني جيب االستفادة من هذا التطور ونسرع اخلطى 
 :مشكلتها يف السؤال الرئيس التايل

ما أثر استخدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية مهارات الترابط الرياضي لدى تلميذات  
 الصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة؟

 :فروض الدراسة
 : ولإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس ختترب الباحثة الفروض التالية 

عينة الدراسة يف درجات بني متوسطات ( 1010)لة إحصائية عند مستوى الفروق ذات دال توجد  .4
مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية 

 .واستخدامها، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي
عينة الدراسة يف درجات بني متوسطات ( 1010)لة إحصائية عند مستوى الال توجد فروق ذات د .3

مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض 
 .لكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطاً، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي
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عينة الدراسة يف درجات بني متوسطات ( 1010)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج 

 .الرياضيات، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي
عينة الدراسة يف درجات بني متوسطات ( 1010)لة إحصائية عند مستوى الال توجد فروق ذات د .1

، تعزى الستخدام جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى مهارات الرتابط الرياضي 
 .معمل الرياضيات االفرتاضي

 :أهداف الدراسة
 : يف ضوء مشكلة الدراسة وأمهيتها تسعى الباحثة يف الدراسة احلالية إىل حتقيق اهلدف التايل 
معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي لدى تلميذات الصف  معرفة أثر استخدام 

 .الرابع االبتدائي مبدينة مكة املكرمة

 :أهمية الدراسة
ــونتائج هذه الدراستتضح أمهية الدراسة احلالية يف أهنا تفيد املعنيني بالعملية التعليمية يف كافة جوانبها،   ــ ــ ة ــ

 :قد تفيد
  املتخصصني يف تدريس الرياضيات، وذلك يف التعرف على دور األنشطة املعملية، وآثرها على مستوى تعلم

 . ، حىت تواكب االجتاهات احلديثة يف التعليم، واليت من بينها التعلم باملعمل االفرتاضيتعلمنيامل
  رة تنميتها يف تعلم معلمي ومعلمات الرياضيات يف التعرف على مهارات الرتابط الرياضي، وعلى ضرو

 .الرياضيات
 معاصرة، تساهم يف األخذ بيدهم، لتوفر هلم تعليماً  جتاهاتااسرتاتيجيات و  م هلماملتعلمني يف أن تقد

 .متميزاً مع التطور الفكري الرتبوي لعاملنا املعاصر
  ـــني الرياضـــيات واملـــواد الدراســـية األخـــرى، وإبـــراز دور الر حيـــاة يف ياضـــيات املتعلمـــني يف إدراك الرتابطـــات ب

 . املتعلمني اليومية

 :حدود الدراسة
 :مت تطبيق هذه الدراسة 
  ه4141 /4144يف الفصل الدراسي األول من عام. 
 اجملهزة مبعمل الرياضيات وأجهزة احلاسب اآليل (43/ب) يف إحدى مدارس مكة املكرمة. 
 على تلميذات الصف الرابع االبتدائي. 
  مقرر الرياضيات من (واجلرباألمناط )على الفصل الرابع. 
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 :مصطلحات الدراسة
 :Effectأثر 

ترك فيه أثراً، : بقية الشيء، واجلمع آثار وأثور وأثَر يف الشيء: "األثر لغًة بأنه( 3114)عرف ابن منظور  
 .0" ما بقي من رسم الشيء، وخرجت يف إثره ويف أثره، أي بعده: واألثر بالتحريك

التغري الذي حيدثه استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف مهارات : وتعرف الباحثة األثر إجرائيًا بأنه 
 .(األمناط واجلرب)الرتابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي يف فصل 

 :Virtual  Laboratoryالمعمل االفتراضي 

ليمية تفاعلية يتم من خالهلا إنشاء وإجراء التجارب وسط تفاعلي أو بيئة تع: "بأهنا( 3116)عرفها شرف  
املختلفة عن بعد بطريقة حتاكي التجارب املعملية احلقيقية، حيث يشعر املستخدم أو املتعلم بأنه يف املعمل من 

 .44" خالل حتكمه يف األجهزة كما لو أنه موجود يف موقع التجربة
بيئة تعليم وتعلم تفاعلية ذات مواصفات تقنية عالية يف : هوتعرف الباحثة املعمل االفرتاضي إجرائيًا بأن 

احلاسب اآليل؛ هتدف إىل تنفيذ التجارب املعملية يف الرياضيات بشكل حياكي التجارب الواقعية لتنمية 
 .لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي مهارات الرتابط الرياضي

 :Skillمهارة 

األداء السهل الدقيق، القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان "بأهنا املهارة ( 3114)عرف اللقاين واجلمل  
 .441" حركياً وعقلياً، مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف

هارات الرتابط مل تلميذات الصف الرابع االبتدائيالقدرة على لارسة : وتعرف الباحثة املهارة إجرائيًا بأهنا 
   .الرياضي بدقة وإتقان

 :Correlation Mathematicalاضي الترابط الري

مهارة ميكن من خالهلا أن يدرك املتعلمني يف مجيع مراحلهم : "الرتابط الرياضي بأنه( 3111)عرف عبيد  
التعليمية، أن الرياضيات أداة مفيدة من خالل قوانينها، وأساليبها املنطقية والتنظيمية، وأنشطتها يف كل فروعها 

" خدمة األنشطة احلياتية املتنوعة، إضافة إىل خدمة بعضها البعض من داخلها يف خدمة العلوم األخرى ويف
33. 

مهارات الرتابط  مقياسة اليت حتصل عليها التلميذة، يف الدرج: وتعرف الباحثة الرتابط الرياضي إجرائيًا بأنه 
 .املعد هلذا الغرض الرياضي
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َ َاثلَان  ل  ص  َالف 
ةَ  ر اس  َال  ب َيات  د 

 
َأ

 

 :تمهيد
راض ــــــــــــــــــــــم فيـه استعـــار النظـري، حيـث سيتــــــيتناول هذا الفصل عرضاً جلانبيني رئيسيني اجلانب األول اإلط 

أمــا . ابط الرياضــيمــا تناولتــه بعــض األدبيــات الرتبويــة مــن معلومــات؛ تتعلــق مبعامــل الرياضــيات االفرتاضــية والــرت 
 .اجلانب الثاين فسيتم فيه عرض الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية

 اإِلطَاُر النََّظِري   -َأوَّالا 
 :معمل الرياضيات االفتراضي -المبحث األول

العامل، أصبح من املستحيل مع تعاظم ثورة املعلومات، وتزايد كمية البيانات واملعلومات املنقولة واملتبادلة يف 
على أي فرد أن يلم بصورة كاملة ولو جبزء بسيط عن أي جمال علمي، ومع االنتشار الالهنائي الستخدام 
شبكات الكمبيوتر واإلنرتنت، نشأت فكرة االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة للتكنولوجيا املعاصرة ملا هلا من 

 .فوائد وليزات عديدة
تيجيات عديدة اوأمناط واسرت  تكنولوجياأدت التغريات العديدة اليت يتسم هبا هذا العصر إىل ظهور فقد 
وخباصة يف جمال التعليم الذايت الذي يسري املتعلم فيه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقاً ملا لديه  للتعليم،

قاصرة على حتصيل املعارف واكتساب  ففي ظل هذا العصر مل تعد مهمة التعليم. من خربات ومهارات سابقة
املهارات، بل أصبحت مهمته األساسية هي تأهيل الفرد العرتاك احلياة، واالندماج يف عمق التجربة 
االجتماعية، وأن هنيئه للرتحال املستمر بني دنيا الواقع وعامل الفضاء املعلومايت، وهتيئته نفسيًا وفنيًا لبيئة عمل 

 .(46 -40: 3141نوفل، ) من كل حدب وصوبة متاماً حتيط به مغاير 
تكنولوجيا حديثة تركز على استخدام تطبيقات احلاسب اآليل يف عملية  ورظهولا يساعد على ذلك 

تكنولوجيا الواقع االفرتاضي يف الرياضيات واليت سيكون هلا دور كبري يف تطوير التعليم، ومن أمهها استخدام 
تم استعراض الواقع االفرتاضي واملعامل االفرتاضية من حيث مفهومها، أمهيتها، ويف هذا اجلزء سي. عملية التعليم

ومناذج من بعض املعامل االفرتاضية للرياضيات يف جمال إجيابياهتا وليزاهتا، تطبيقاهتا، تصنيفاهتا، مكوناهتا، 
 .التعليم والتعلم
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 :يدور مناهج الرياضيات في مواجهة الثورة التقنية واالنفجار المعرف
إن التطور الكبري الذي حدث يف استخدام الرياضيات يف العلوم املختلفة، جاء سريعًا وواسعًا حبيث مشل  

مجيع فروع الرياضيات، وعالقتها بأنظمة املعرفة األخرى، مع تغري وتطوير يف نوعية الرياضيات، لا جيب أن 
 .لمتعلمنيدورها الفعال يف الرتبية اهلادفة ليتناوله منهج الرياضيات يف املراحل املدرسية؛ لتستمر يف 

وتؤكد مقرتحات اإلصالح املتعلقة برتبويات الرياضيات ضرورة األخذ بالرؤية البنائية االجتماعية يف تعلم  
 .املعرفة الرياضية متشياً مع طبيعة عصر املعلومات احلايل

 Mathematical Science Education Boardالرياضيةوقد خلصت هيئة تربويات العلوم  

(MSEB) على الرياضيات املدرسية يف عدة ( عصر املعلومات)انعكاسات هذا العصر  4991 بأمريكا عام
أن التعلم ليس عملية سلبية تتمثل يف حفظ وختزين معلومات؛ ميكن اسرتجاعها بسهولة كنتيجة : نقاط منها

مة جديدة ببعض املعرفة السابقة، ويستوعبون للممارسة املتكررة والتعزيز، بل إن املتعلمني يبدؤون كل مه
واألفكار ال تعترب منعزلة يف الذاكرة، ولكنها منظمة ومرتبطة  .ديدة، ويبنون املعاين اخلاصة هبممعلومات ج

أي أن الرياضيات هي سلسلة متصلة . باللغة الطبيعية اليت يستخدمها الفرد، وباملواقف اليت واجهها يف املاضي
وضوعات اليت جيب عدم الفصل بينها، وهذه الرؤية البناءة الفعَّالة للتعلم؛ تعترب منسقة مع ومتكاملة من امل

ماجدة ) الطريقة اليت تدرس هبا الرياضياتالرؤية االجتماعية أو الثقافية للرياضيات، وينبغي أن تنعكس على 
 (.31: 3113عباس والعبسي، )و؛ (301: 3116صاحل، 

 :الواقع االفتراضي
تعد الطريقة السريعة واملتميزة الكتشاف الكيفية؛  Virtual Realityالواقع االفرتاضي  تكنولوجياإن  

 .اليت جترى فيها شؤون العامل الواقعي
يستطيع الفرد أن يعايش العامل الواقعي االفرتاضي من  كنولوجياحيث أنه بفضل اهلل مث بفضل هذه الت  

قادرة على أن متثل الواقع احلقيقي؛ وهتيئ للفرد املقدرة يف التفاعل  خالل بناء بيئات اصطناعية حية ختيلية،
معها، وهناك تطبيقات متعددة ومتنوعة للواقع االفرتاضي، تشتمل على اجلوانب التعليمية والعسكرية والعلمية 

يتها يف جمال وتعد احلقيقة االفرتاضية من أهم أساليب التدريب الفين واملهاري، وذلك ألمه. والرتفيهية وغريها
التعليم والتدريب من خالل استخدام تقنيات حديثة متاثل الواقع يف تصوراهتا وحتركاهتا واستجاباهتا اآللية 

ـــالواق تكنولوجياأن ( 433: 3141)بينما يرى السامل (. 338: 3114الشرهان، ) ـــ ــ ــ ــــع االفرتاضــ ــ ـــ ــ ي ــ
Virtual Reality  وكأنه . ز الواقع احلقيقي؛ والدخول إىل اخليال أو عامل خيايلتتمثل يف إمكانية جتاو

الواقع، فهو عامل مت إنشاؤه كبديل للواقع لصعوبة الوصول إليه أو خلطورته، مثل حضور مكان انفجار الرباكني، 
ولذلك كان البديل بالواقع االفرتاضي للبعد عن خطورة املكان . أو إجراء جتارب خطرية يف معمل الفيزياء

 .احلقيقي من خالل التعامل مع جهاز احلاسب اآليل
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 :مفهوم الواقع االفتراضي
هتتم بعرض  Virtual Realityالواقع االفرتاضي  تكنولوجياأن ( 339: 3114)يرى الشرهان  

وهي تكون مشاهبة أو قريبة جدًا من الواقع . املعلومات واخلربات البديلة، هبدف متثيل الواقع بشكل دقيق
احلقيقي، إذ تعتمد على العقالنية والنظم واستخدام الرسوم البيانية يف عرض املعلومات؛ وتنسيقها باستخدام 

 :ضي منهاوهناك تعاريف عديدة للواقع االفرتا. اخليال العلمي
عبارة عن خربة حسية تتكون عن طريق احلاسوب، جتعل : "الواقع االفرتاضي بأنه( 3110)عرف زيتون  

املتعلم ال يستطيع التمييز بني اخلربة االفرتاضية واخلربة احلقيقية، باستخدام الوسائط املتعددة كالرسومات، 
 .434 "اً واألصوات، والصور، لرتمجة مواقف احلياة الواقعية إلكرتوني

أحد أحدث مستحدثات تقنية احملاكاة اليت مت : "الواقع االفرتاضي بأنه( 3110)وعرف صربي وتوفيق  
 .314" تطويرها واالستفادة منها يف العملية التعليمية

تستخدم احلاسب اآليل يف توليف خربة حسية، جتعل  تكنولوجيالا سبق يالحظ أن الواقع االفرتاضي  
املتعلم ال يستطيع التمييز بني البيئة االفرتاضية والبيئة احلقيقية، وذلك عن طريق الوسائط املتعددة حملاكاة 

 .إلكرتونية مشاهبة ملواقف احلياة الواقعية

 :أهمية الواقع االفتراضي في العملية التعليمية
جودة التعليم وذلك بإعداد املتعلم ملواجهة التغيري  ثية يف العملية التعليمية من حيمهللواقع االفرتاضي أ 

املستمر الذي بات يسود معظم جوانب احلياة املعاصرة؛ اليت تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وهتيئته للرتحال الدائم 
ــ؛ الزيت(13: 3118)د ـوقد ذكر كل من مجيلة خال. بني دنيا الواقع وعامل الفضاء املعلومايت ــ ـــ : 3110)ون ــ

ــري وتوفيـــ؛ صب(481 -439 ــ ــــالس؛ (314 -349: 3110)ق ـ ــ ل ـنوف؛ (438 -433: 3141)امل ــ
الواقع االفرتاضي تعمل على نقل الوعي  تكنولوجياأن  (01 -19: 4143)؛ والبلطان (43 -41: 3141)

اإلنساين إىل بيئة افرتاضية يتم تشكيلها إلكرتونياً، بغرض معايشته األحداث اجلارية داخل الربجمية وكأهنا 
حقيقية، وذلك من خالل حترر العقل للغوص يف تنفيذ اخليال بعيدًا عن مكان اجلسد، وهو عامل ليس ومهي 

 :وتأيت أمهية الواقع االفرتاضي يف التعليم لا يلي. عايشتهوال حقيقي بدليل حدوثه وم
احلقيقي؛ كالتنقل بني يوفر خربات بديلة خلربات حقيقة يصعب أو يستحيل اكتساهبا يف الواقع  .4

 .إخل...اجملرات
 .قدم الواقع االفرتاضي التعليم بصورة جذابة؛ حتتوي على املتعة والتسلية ومعايشة املعلومات والتحكم فيهاي .3
كن الواقع االفرتاضي القائمني على العملية التعليمية من حل مشكالت التعليم احلقيقية، حيث مي   .4

 .تساعدهم يف ختيل املشكالت وطرح حلوهلا وفهمها واستخدامها
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 .ساعد الطالب املعلمني على إتقان مهارات التدريس من خالل املواقف التعليمية االفرتاضيةي .1
من خالل تصميم ومتثيل املعلومات كربامج متعددة  تعلمنيفعالية يف تعليم املاالفرتاضي أوجد ال لواقعا .0

 .الوسائل يف بيئة افرتاضية، لا يساعدهم على بناء خربات تعليمية فعالة
 ون بيئته قابلة للسيطرة عليها، وهلتنفيذ جتارب ومشاريع تعليمية متنوعة، حيث إ تعلمنييستخدمه امل .6

 .على استخدام احلاسب اآليل لتطبيق املعلومات تعلمنيشجع املي
مبمارسة التجارب العملية خطوة خبطوة؛ كما هتيئ هلم الفرصة يف االستمرار يف التجربة  لمتعلمنيتسمح ل .3

 .خالل مدة زمنية مفتوحة
، فكل ما حيلم بتحقيقه يتحقق، حيث يرى املعلومات تتحرك أمامه متعلمنيحيقق اخليال التعليمي لل .8

 .بداخلها، كأنه يطري داخل اجملرة الفضائية ويعيش
 .قادرين على التحصيل بسرعة أكرب تعلمنييساعد على جعل املعلومات أكثر واقعية، لا جيعل امل .9

 . رغبة يف التعليم، ودافعية ملمارسة املعلومات ومشاهدهتا تعلمنييوجد لدى امل .41
واخلطورة، فيمكن لربنامج تعليمي متعدد أسهم الواقع االفرتاضي يف إسقاط حواجز الزمان واملكان  .44

 .الواقع االفرتاضي أن يتخطى حاجز املكان؛ فيسافر مثاًل إىل الكواكب كنولوجياالوسائط بت
الواقع االفرتاضي من تزويد املناهج املعدة إلكرتونيًا باجلانب املعملي التجرييب، وخاصة  تكنولوجياكن مت   .43

 .اءالعلوم التجريبية كالرياضيات والكيمي
على االبتكار والتحفيز، ويهيئ هلم مستوى عاليًا من التفاعل يف جو  تعلمنييساعد الواقع االفرتاضي امل .44

 .اجتماعي
يؤدي إىل دعم العملية التعليمية، ويساعد على  تعلمنيالواقع االفرتاضي من قبل امل كنولوجيااستخدام ت .41

 .س مطورةوذلك بتطبيق أساليب تعليم وتدري. توضيح الرموز اجملردة
على جتاوز حالة  تعلمنيوف الدراسية؛ يؤدي إىل تشجيع املالواقع االفرتاضي يف الصف كنولوجيااستخدام ت .40

 .التلقي السلبية من املعلومات لينطلقوا حنو املشاركة الفعالة يف التعليم

املراحل الدراسية يالحظ أن تكنولوجيا الواقع االفرتاضي استخدمت يف كافة املقررات الدراسية يف لا سبق  
كما أثبتت تكنولوجيا الواقع االفرتاضي فائدة كبرية يف كافة . املختلفة، وأثبتت فعاليتها يف العملية التعليمية

 .نواحي احلياة
يالحظ أن مدارسنا حباجة إىل معامل افرتاضية، لتعويض النقص الذي ينتج عن املعامل احلقيقية، كما  

كما أننا حباجة إىل إعادة بناء املباين القدمية، واالهتمام . اؤه به يف تلك املعاملر أدوبالتايل القيام مبا يتعذ
بالبنية التحتّية لصناعة بيئة افرتاضية موازية لبيئات الواقع، وحباجة إىل تكنولوجيا الواقع االفرتاضي لتدريب 

 .املتقدمةالكوادر املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات وغريها من فروع التكنولوجيا 
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 :تطبيقات الواقع االفتراضي
 :منها على سبيل املثال( 303 -314: 3114) للواقع االفرتاضي تطبيقات عدة ذكر الشرهان  

 تطبيقات الواقع االفرتاضي يف العملية التعليمية: 
االفرتاضية، املكتبات اجلامعات االفرتاضية، الفصول االفرتاضية، املعامل : البيئات التعليمية االفرتاضية منها 

 .إخل... االفرتاضية، واملؤمترات العلمية

 تطبيقات الواقع االفرتاضي يف جماالت أخرى: 
، احلديقة االفرتاضية، ستقبل عن طريق الواقع االفرتاضيحماكاة امل، جماالت الطريان، التصوير الطيب اخليايل 

 .إخل... حماكاة عمليات النانو، نزهة يف متحف افرتاضي

 :المعامل االفتراضية

. طرق التدريس استثمار التقدم التكنولوجي يف استخدام احلاسب اآليلاسرتاتيجيات و يتطلب حتديث  
فهو معلم . وتزخر األدبيات الرتبوية املعاصرة بالدور الذي ميكن أن يلعبه احلاسب اآليل يف التعليم والتعلم

وهو متعلم يوجه . والتدريب واملران عليها( ياضياتمثل الر )خصوصي؛ يساعد على لارسة أعمال تعليمية 
كما يف حالة برجميات اللجو، وتنفذها آليات . مطيعة (سلحفاة)من خالل برجمة؛ تتضمن أوامر تنفذها  فردال

ومن مث . ، فرتسل إشارات إىل األيقونات املختلفة(فأرة)أخرى مبجرد النقر على لوحة املفاتيح؛ أو الضغط على 
 :من تعلمبأن معايري تعليم وتعلم الرياضيات يف هذا الصدد جتمع على أن يتمكن امل: لميكننا القو 

  استخدم تكنولوجيا احلاسب اآليل يف إجراء عمليات وخوارزميات وإنشاءات هندسية ومتثيالت بيانية
حل يهتم بالتفكري واالبتكار وتنمية مهارات لومعاجلة معلومات رياضية؛ مبا يعطيه فسحة من الوقت، 

 . املشكالت والقدرات اإلبداعية
  إدراك أن التكنولوجيا ليست بدياًل للحدس والفهم، كما أهنا عامل مساعد قوي للتعلم الذايت؛ والتعلم

 .املدرسي الذي يقوده املعلم
من ناحية أخرى فإنه على املعلم أن يدرك أن التكنولوجيا أداة صديقة معينة له، وليست بدياًل عنه، وأهنا  

واملهم يف األمر هو حسن . مكملة ملا يعده من وسائط تعليمية ومصادر تعلم لتوفري بيئة تعلم مثمرة وفاعلة
؛ وحتقيق أهداف العملية التعليمية؛ وتيسري العمل االبتكاري يف تعلماستخدامها يف املواقف املناسبة لصاحل امل

 (480 -481: 3111عبيد، . )األنشطة الرياضية
أن دمج التكنولوجيا يف التعليم والتعلم مل يعد ترفًا بل أصبح مطلبًا حيوياً ( 43: 3144)ويرى سامل  

لتطوير البىن واهلياكل الرتبوية ملا تقدمه التكنولوجيا من نقلة نوعية يف إعادة صياغة مفردات العملية التعليمية، 
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باجلوال والواقع االفرتاضي اليت منها املعامل  التعلم: وبدأت تنمو جمموعة من التكنولوجيا املستحدثة مثل
 .Laboratoris  Virtualاالفرتاضية 

 :مفهوم المعامل االفتراضية
 :هناك العديد من األدبيات اليت تناولت مفهوم املعامل االفرتاضية ومنها 
دوات ملعمل برنامج تفاعلي تتوفر فيه األجهزة واأل: "املعامل االفرتاضية بأهنا( 3114)عرف اهلدهود  

الكيمياء والفيزياء إلجراء التفاعالت الكيميائية والفيزيائية، كما ميكنه رسم جداول للنتائج؛ وأخرى رياضية 
 .39"  لتحليل املعادالت التفاضلية والتكاملية عن طريق برامج رياضية ملحقة به

قية، حبيث يتم برجمتها ونشرها معامل ختيلية حتاكي املعامل احلقي: "بأهنا( 3111)وكذلك يعرفها التودري  
 .443" ويتم من خالهلا تطبيق التجارب العملية بشكل حياكي الواقع. على اإلنرتنت أو على اسطوانات

برامج خمتلفة تقوم بتشبيه التجارب على احلاسوب؛ معتمدة على : "بأهنا( 3116)وعرفها البيايت  
هذه الربامج تعرض شاشة احلاسوب صوراً ورسومات  خوارزميات مبنية على حسابات معينة، وعند العمل على

خمتلفة؛ تعرب عن التجربة املراد إجراؤها وتنفيذها، بشكل يساعد الطالب أو الباحث على إجراء التجربة 
 .44 " وفهمها واحلصول على نتائج منها

ونية افرتاضية؛ يتم بيئات تعليم وتعلم إلكرت : "فقد عرف املعامل االفرتاضية على أهنا( 4139)أما الراضي  
من خالهلا حماكاة معامل العلوم احلقيقية، وذلك بتطبيق التجارب العملية بشكل افرتاضي، وتكون متاحة 

 .4" لالستخدام من خالل قرص مدمج أو موقع على شبكة االنرتنت
الوسط وسط تفاعلي إلنشاء وإجراء جتارب عن طريق احملاكاة، وهذا : "بأهنا( 3118)عرفها طلبة كما ي 

الرسومي يتكون من برامج حملاكاة التجارب، ختتلف من ختصص آلخر، ووحدات جتريبية تتضمن بداخلها 
 .444" ملفات بيانات ووسائل؛ تستخدم تلك الوحدات إلجراء التجارب وتقييم أداء اجملرب

من خالهلا حماكاة بيئات تعليم وتعلم إلكرتونية افرتاضية؛ يتم : "بأهنا( 3119)وعرفتها فاطمة الفارسية  
خمتربات العلوم احلقيقية، وذلك بتطبيق التجارب العملية بشكل افرتاضي؛ وتكون متاحة لالستخدام من خالل 

 .41" قرص مدمج أو موقع على شبكة اإلنرتنت
معامل إلكرتونية يتم العمل فيها عن طريق استخدام مواقع على شبكة : "بأهنا( 4143)وعرفها البلطان  

أو برامج احلاسب اآليل املنتجة مسبقاً، حبيث يستطيع الطالب حماكاة التجارب العلمية وتطبيقها كما االنرتنت 
 .86" يف أرض الواقع دون التعرض لألخطار؛ وبأقل جهد وتكاليف لكنة
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 :وهكذا يتنب أن التعريفات قد أمجعت على أن 
ة، يتم من خالهلا حماكاة معامل العلوم املختلفة املعامل االفرتاضية هي بيئات تعليم وتعلم إلكرتونية افرتاضي .4

 .احلقيقية، وذلك عن طريق الوسائط املتعددة
املعامل االفرتاضية عبارة عن معمل ذات مواصفات تقنية عالية يف احلاسب اآليل إلجراء التجارب املعملية  .3

 .وتكراراها، وتسهيل االتصال بني املعلم واملتعلم، وهتيئة بيئة تفاعلية
امل االفرتاضية تساعد على تنفيذ التجارب املعملية اليت يصعب تنفيذها يف املعامل احلقيقية بسبب املع .4

 .خطورهتا أو تكلفتها العالية
 .على شبكة االنرتنت مواقعاملعامل االفرتاضية تكون متاحة إما من خالل أقراص مدجمة أو  .1

 :أهمية المعامل االفتراضية في تدريس الرياضيات
تعلم سبق ذكره أن املعامل االفرتاضية هي وسيط بني الواقع والتجريد، فمن خالهلا يستطيع املتبني لا  

لارسة الرياضيات على حقيقتها، حيث يقوم ببناء النماذج ومالحظة خصائصها رياضياً؛ والتحقق من القوانني 
ريس الرياضيات باملرحلة لذا ميكن استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي كمدخل لتد. والتصميمات الرياضية

حيث إنه يساهم يف تعلم وتذكر اخلصائص وتطبيق املهارات واستيعاب املفاهيم، وحل املشكالت . االبتدائية
الرياضية، وبناء مناذج رياضية توضح املفاهيم واملبادئ الرياضية اجملردة، وجتريب الطرق العلمية لالستقصاء 

من خالله تعلم لارسة أساليب القياس والتقدير والتقريب واكتساب كما ميكن . والربهان الرياضي يف العمل
من التعلم وفقًا لقدراهتم الفردية، كما  تعلمنياجتاهات أفضل حنو تعلم الرياضيات، وخلق بيئة مطمئنة متكن امل

ـــوقد أش. تساعدهم على حتمل املسؤولية ــ ـــ ــار كــ ــ ـــ ــ ــل مـ ـــ ــ ــ ؛ (43: 3116)؛ شرف (40: 3116)ن البيايت ـــ
ــــ؛ احلص(443: 3118)طلبة  ــ ــ ـــ ــ ــــان والعبيـ ــ ـــ ــ ــوفن؛ (310 -311: 3119)د ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ؛ (43: 3141)ل ـ

Bajpai (2012: 297) ؛ وRajendran (2010: 2173) إىل أمهية املعامل االفرتاضية بأهنا: 
 .Learning by doingبالتعلم من خالل العمل  متعلمنيللتسمح املعامل االفرتاضية  .4
بالتعامل مع نظم قد يصعب التعامل معها يف الظروف العادية بسبب التكلفة العالية،  لمتعلمنيتسمح ل .3

 . أو ألغراض األمن والسالمة، وغري ذلك من الشروط اليت يصعب توافرها يف الصف الدراسي التقليدي
امل يف معظم املدارس؛ فضاًل عن العجز يف املدرسني القائمني على تسد العجز الكبري يف جتهيزات املع .4

 .تشغيلها وصيانتها
من توسيع خياله العلمي وتنمية ملكاته االبتكارية بنفسه، وذلك من خالل قدرته على  متعلممتكن كل  .1

 .ومالحظة نتائجها -دون التقيد حباالت حمدودة معدة مسبقاً  -جتربة ما يطرأ على باله من أفكار
تدخل مفهوم املعمل والتجريب إىل علوم كانت تعترب سلفًا غري جتريبية كالرياضيات بفروعها املختلفة لا  .0

 .تعلمنييساعد على تقريب وتثبيت مفاهيمها التجريدية يف أذهان امل
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 .متكن من إجراء التجارب دون تكبد أي خسائر لاثلة حلال إجراء نفس التجارب يف الظروف الطبيعية .6
إمكانيات املعمل املدرسية التقليدية من جمرد إجراء التجارب البسيطة إىل التعامل مع نظم شديدة  جتاوز .3

 .املفاعالت النووية، والصواريخ: التعقيد والتكلفة ورمبا اخلطورة مثل
م أكثر نشاطًا أثناء عملية التعلم، وبالتايل تتهيأ هل تعلمنيجتعل البيئة التفاعلية للمعامل االفرتاضية امل .8

 .الفرصة لفهم دقيق وعميق بالنسبة للمبادئ واملفاهيم املتعلقة مبحتوى املادة الدراسية
، حبيث تتيح لمتعلمنيتضم املعامل االفرتاضية برامج حماكاة جيدة؛ تقدم سلسلة من األحداث الواضحة ل .9

 .اليت تناسبهمهلم فرصة املشاركة اإلجيابية يف جتارب احملاكاة، وتقدم هلم العديد من االختيارات 
 .بتطوير مهارات البحث واالستقصاء العلمي متعلمنيتسمح املعامل االفرتاضية لل .41

 :مزايا المعامل االفتراضية
؛ (49 -48: 3144)؛ البغدادي (33: 3116)؛ البيايت (466 -461: 3110)ذكر كل من زيتون  

ــامل االفرتاضية كمتغري تربعدة مزايا، تؤكد على أمهية وضرورة املع( 164: 3143)واحلافظ وأمني  ـــ ــوي مهــ ـــ م ــ
 :يف تدريس املواد العلمية؛ ويف إثراء اجلوانب العلمية حيث أهنا تساعد يف

 .يف املعمل التقليدي يقضيه املتعلمتقليل وقت التعلم الذي  .4
يف النتائج  إمكانية تغطية كل أفكار املقرر الدراسي بتجارب عملية تفاعلية؛ وتقدمي أعلى معدالت الدقة .3

 .واألمان يف االستخدام
 .حيث توفر هلم مناخاً علمياً تفاعلياً مشوقاً ؛ متعلمنيجعل اجلوانب العملية أكثر متعة وإثارة بالنسبة لل .4
 .متعلمنيتقدمي التغذية الراجعة املناسبة لل .1
ماديًا أو يتطلب إمكانية إجراء التجارب اليت يصعب تنفيذها يف املعمل التقليدي، كوهنا خطرة أو مكلفة  .0

 .إجراؤها وقتاً طوياًل يف املعمل التقليدي
 .استمرار تطوير وحتسني العملية التعليمية وحتسني التعامل مع احلاسب اآليل .6
 .متعلمنيحتقيق مبدأ التعلم املستمر الذايت لل .3
والرسوم البيانية احتواء برامج املعامل االفرتاضية على أدوات تساعد على دعم التجربة مثل الرسوم املتحركة  .8

 .والتحليل
 .إمكانية توثيق نتائج التجارب إلكرتونياً هبدف حتليلها أو معاجلتها أو مشاركتها مع الزميالت .9

إمكانية العرض املرئي للبيانات؛ اليت ال ميكن عرضها من خالل التجارب احلقيقية؛ مع االستعانة  .41
تعدد مصادر املعرفة بصورها املختلفة السمعية  بالصوت والصورة والرسوم الثابتة واملتحركة، إضافة إىل

 .واملرئية واملكتوبة
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والقضاء على . اية األجهزة املعملية؛ وخاصة الثمينة منها أو غري املتوفرةــالقضاء على مشكلة عدم كف .44
 .مشكلة التزاحم أثناء إجراء بعض التجارب

وتنفيذها يف املعمل احلقيقي حيتاج إىل  توفري الوقت واجلهد يف إعداد وتنفيذ التجارب، فتحضري التجربة .43
وقت طويل وجهد كبري، بينما يف املعامل االفرتاضية فيمكن اختصار وقت حتضري وتنفيذ التجربة من 

 . ساعات إىل ثوان معدودة

 :مزايا استخدام المعامل االفتراضية في تعليم وتعلم الرياضيات
بالنسبة الستخدام املعامل االفرتاضية يف جمال تعليم عددًا من املزايا  Wang et al (2009: 10)ذكر  

 :وتعلم الرياضيات على النحو التايل
تسمح املعامل االفرتاضية وما هتيئه من رسوم للمتعلمني بالتعامل بشكل أفضل بكثري مع املفاهيم اجملردة  .4

يت ال يوجد ما يناظرها يف واملعقدة، من حيث الفهم والتمثيل، وتوفر فرصًا لتكوين ومتثيل هذه املفاهيم وال
العامل الواقعي، وهبذا ميكن للمتعلمني االندماج يف أنشطة؛ تتيح هلم التعامل مع أية ظاهرة قد ال تتاح هلم 

 .   فرصة التعامل املباشر على أرض الواقع
سن املعامل االفرتاضية فرص التعلم؛ وجتعله يبدو كتجربة ترفيهية دون اإلخالل باملفاهيم األس .3 اسية؛ اليت حت 

والبيئة املتوافرة خالل املعامل االفرتاضية تشمل أنشطة ترفيهية، تفاعلية، مرنة؛ . تقوم عليها املادة العلمية
ونظرًا ملا توفره التقنيات احلديثة هلؤالء املتعلمني يف . تسمح بالدمج الكامل للمتعلمني يف اخلربة التعليمية

، فإن التعامل مع املعامل االفرتاضية جيعل هؤالء Videogames جمال األلعاب الرتفيهية كألعاب الفيديو
 . املتعلمني أكثر قدرة لالحتفاظ مبا تعلموه أثناء التعامل مع املعامل االفرتاضية

الذين  متعلمنيتسمح املعامل االفرتاضية بإجياد بيئة تعامل أفضل لتعلم الرياضيات؛ خاصة بالنسبة لل .4
يشعرون بامللل من بيئة  تعلمنياملصف الدراسي العادي، وهناك عدد من جيدون صعوبة يف التعلم يف ال

التعلم الصفية التقليدية، وال تتهيأ هلم فرص االخنراط يف األنشطة التعليمية يف الصف الدراسي العادي، بل 
املعامل تبدو  تعلمنيملإن فرص استثارة دافعيتهم من قبل املعلمني اجليدين تبدو حمدودة، فبالنسبة هلؤالء ا

 .  االفرتاضية كبيئة مناسبة الستثارة دافعيتهم ودجمهم يف اخلربات التعليمية
يالحظ لا سبق أن معامل الرياضيات االفرتاضية تعترب حلواًل ملشكالت املعامل احلقيقية، فهي تساعد  

املعملية يف استقصاء املعرفة العلمية وحل املشكالت، وكذلك هتيئة بيئة تفاعلية  ألنشطةاملتعلمني على تطبيق ا
 .أهداف العملية التعليميةتساعد يف حتقيق 

 :تصنيف المعامل االفتراضية
إىل اهتمام مطوري املعامل لالستفادة من تطبيقات احلاسب اآليل يف ( 101: 3144)أشار السعدى  

 :آمنة؛ حتاكي الواقع، فكانت املعامل اإللكرتونية، وظهرت منها عدة أنواع أمههاإجياد بيئة تفاعلية نشطة 
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 وهي معامل ثنائية البعد، تعتمد على املستشعرات إلجراء التجارب، وحتتوي على : معامل العلوم المحوسبة
نات تصميم لعدد حمدود من التجارب املعملية املتاحة على جهاز احلاسب اآليل؛ أو خمزنة على إسطوا

(CD ،DVD)لالنغماس داخل البيئة االفرتاضية متعلموع ال يوفر اجلو املناسب لل، وهذا الن. 
 وهي معامل تقليدية ثنائية البعد، حتتوي على جتارب معملية، تعرض عدداً  :معامل المحاكاة عبر اإلنترنت

نرتنت، حبيث ميكن وهذه الربامج موجودة على شبكة اإل. من اخلربات والتجارب يف صورة لقطات فيديو
يف العامل أن يشاهدها ويتعامل معها، لكن بدرجة تفاعل املتعلم مع عناصر التجربة؛ والتغيري فيها  فردألي 

 .يكون حمدوداً 
 وهي هتدف إىل تقدمي التجارب املعملية بصورة أقرب إىل الواقع، وتعرض الربامج يف  :المعامل االفتراضية

وميكن التعديل يف بيئتها حبيث تتيح قدرًا  . ؛ مصحوبة بالصوت والصورة واحلركةصورة ثنائية أو ثالثية األبعاد
والبيئة االفرتاضية؛ وميكن التحكم يف مساهتا وخصائصها، كما ميكن ألكثر من  ملتعلمكبرياً من التفاعل بني ا

رة إليه يف وهذا النوع من املعامل ستأيت اإلشا. شخص أن يتجول داخل املعمل، وأن يتفاعل مع اآلخرين
 .الدراسةهذه 

 وهي برامج حماكاة للتجارب الواقعية وتشبه املعامل السابقة، إال أهنا : المعامل االفتراضية ثالثية األبعاد
مثل خوذة الرأس وقفاز البيانات وأغطية الرأس وجهاز التعقب، وتسمح . تستخدم تقنيات العرض احلديثة

 .للتلميذ باالنغماس داخل هذه البيئة

 :تصنيف المعامل االفتراضية في مجال الرياضيات
طبيعة الرياضيات اخلاصة هي اليت يتم فيها التعامل مع املفاهيم اجملردة غري اخلاضعة للتجريب، وهذا ما إن  

يسمح بالنظر إىل املعامل االفرتاضية يف جمال تعلم الرياضيات، وبتصفح شبكة االنرتنت ميكن العثور على 
ملعامل االفرتاضية اخلاصة مبجال تعلم الرياضيات، واليت ميكن تصنيفها إىل ما يلي العديد من هذه ا

Gomes, 2008: 1797) & Palhares): 

معامل افرتاضية خمصصة لتعلم املواضيع املتقدمة يف الرياضيات مع برجميات خاصة تسمح بإجراء التحليل  .4
لك من املواضيع، مثل هذه املعامل تكون خمصصة الدايل، التعامل مع املنحنيات والرسوم البيانية، وغري ذ

اجلامعيني واملتخصصني، والذين ميكنهم مجع املعلومات والبيانات اخلاصة بفهم  متعلمنييف األساس لل
موضوع معني أو برهان نظرية أو صياغة هذه النظرية، وكذلك تسمح هذه املعامل بإجراء النمذجة 

 .الرياضية
اصل بني املتعلمني يف بيئة تعلم إلكرتوين، وتستخدم هذه املعامل شبكة معامل افرتاضية تسمح بالتو  .3

االنرتنت كوسيط لالتصال بني أشخاص يف أماكن متباعدة وخمتلفة، وتسمح هذه املعامل بتقدمي سلسلة 
ومن أمثلة هذه املعامل املعمل األورويب . من املهام حلل مسألة معينة، وتبادل احللول واألفكار ومناقشتها
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European Project واملسمى مبعامل الويب ،WebLabs . وتستقصي هذه املعامل إمكانية
تقدمي طرق جديدة لعرض وصياغة املعرفة الرياضية والعلمية يف اجملتمعات األوروبية للمتعلمني يف املرحلة 

والوصف، سنة، وميكن القول أن حمور اهتمام هذه املعامل هو العمل التعاوين، ( 41-41)العمرية من 
 .وتفسري كيفية عمل األشياء

معامل افرتاضية خمصصة لتعلم الرياضيات مع مواد تعليمية خاصة بالتعلم الشخصي وداخل الصف  .4
وتعمل هذه املعامل كمصدر مركزي يسمح للمعلمني واملتعلمني باحلصول على اقرتاحات خاصة . الدراسي

 .ت الرتبوية والتعليميةبالنشاطات التعليمية التعلمية، وغريها من املقرتحا
ومن أمثلة . معامل افرتاضية خاصة بالتعامل مع اليدويات، واليت تسمح للمتعلم باحملاكاة وإجراء التجارب .1

، حيث ميكن للمتعلم أن جيد العديد من NVLM))تلك املعامل املكتبة الوطنية لليدويات االفرتاضية 
نشاط تفاعلي للمراحل التعليمية املختلفة من ( 441)اليدويات واألنشطة االفرتاضية، واليت تزيد عن 

 :الروضة حىت املرحلة الثانوية عرب املوقع التايل

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  

اللوحات اهلندسية : عددًا من األنشطة املتاحة عرب املوقع ومنهاDuffin (2010: 1) ويذكر  
Geoboards وقطع النماذج ،Pattern Blocks ويرى . املنطقية( األحاجي)، وأدوات الرسم، واأللغاز

أن اهلدف من تلك املعامل هو تقدمي أدوات مرنة وتفاعلية، ميكن بواسطتها تطوير عدد من النشاطات 
 .التعليمية

 :ت األساسية للمعامل االفتراضيةالمكونا
من خالل التتبع للتطورات املتسارعة واإلمكانات القيمة اليت يقدمها احلاسب اآليل يتبني أهنا تتطور على  

الدوام وأهنا وصلت إىل أمناط فيها الصوت والصورة الثابتة واملتحركة، اليت تتمثل يف احملاكاة، واليت كانت نواة 
 .اضيةإلجياد البيئة االفرت 

ولعل من أهم ما مييز املعمل االفرتاضي هو توفري املستلزمات األساسية املطلوبة للقيام بأداء التجربة العلمية  
أو البحثية من دون احلاجة إىل عملية حتضري مسبقة، وميكن حتديد املكونات الرئيسية للمعامل االفرتاضية 

ـــوتشتمل كما ي : 3141)رضا حنان ؛ (316: 3119)احلصان وعبيد ؛ (43 -38: 3116)رى البيايت ــ
 :على( 91 -93: 4143)البلطان ؛ و (494 -489: 3144)الشهري  ؛(81 -39

 األجهزة والمعدات المعملية: 
املعامل االفرتاضية هي امتداد للمعامل احلقيقية وليست بدياًل عنها، لذلك فوجود املعمل احلقيقي ضروري  

تساعد يف إمكانية استخدامها من قبل مستفيدين عديدين منتشرين خارج نطاق جداً، ولكن مبستلزمات أقل؛ 
 . املعمل، ويعملون يف املعمل االفرتاضي

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
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 أجهزة الحاسبات اآللية: 
تتمثل يف أجهزة حاسوب شخصية مربوطة بالشبكة احمللية أو مربوطة بالشبكة العاملية، ليستطيع من خالهلا  

باإلضافة إىل الربامج . املعمل، أو ليتمكن من العمل عن بعد يف أي زمان ومكاناملتعلم العمل مباشرة يف 
وكذلك ربط أجهزة احلاسب اآليل بأجهزة متخصصة تقوم . اخلاصة للوصول إىل الشبكة أي برامج التصفح

ة باستالم البيانات واألوامر؛ وتغيري قيم املدخالت حسب متطلبات التجربة، كما تقوم هذه األجهزة مبهم
 .إرسال البيانات اخلاصة بنتائج التجربة والقراءات املستخلصة واملالحظات اخلاصة بالتجربة

 شبكة االتصاالت واألجهزة الخاصة بها: 
يف حالة إجراء التجارب عن بعد؛ ومبا أن ربط مجيع املستفيدين مع املعمل يكون عن طريق الرتاسل  

حلاسب، وأن تكون خطوط االتصال هذه مأمونة؛ وذات الرقمي، فيجب أن تربط مجيع األجهزة مع شبكة ا
أما من ناحية املستفيد فإن توفر قناة اتصال ذات جودة عالية، متكنه . اعتمادية عالية؛ وحسبما تتطلبه التجربة

من التواصل مع املعمل عن طريق الشبكة احمللية أو العاملية ضروري جداً، لكي يكون هناك تفاعل ما بني 
 .عمل االفرتاضي؛ يستطيع من خالله القيام جبميع التجارب املطلوبةاملتعلم وامل

 البرامج الخاصة بالمعمل االفتراضي: 
وتتمثل يف برامج احملاكاة؛ واملصممة من قبل متخصصني يف هذا اجملال ومن الضروري جدًا تصميم هذه  

، لكي تستدعي انتباههم، متعلمنيالربامج بشكل جذاب ومشوق ولتع؛ خاصة أن هذه الربامج مت عملها لل
 .وتشدهم، وحتثهم على إهناء التجربة، وذلك باالستعانة بتقنيات التحريك والصورة والصوت والرسوم

 برامج المشاركة واإلدارة: 
وهي اليت تتعلق بكيفية إدارة املعمل والعاملني على أداء التجارب من املتعلمني، حيث تقوم هذه الربامج  

لمني يف الربنامج املعملي؛ وحتديد أنواع حقوق الوصول الواجب توفرها لكل مستخدم اخلاصة بتسجيل املتع
وتكمن هنا أمهية وجود مثل هذه الربامج؛ واليت تتيح لكل جمموعة املستويات اليت . للعمل يف التجارب املختلفة

لتجارب واألجهزة؛ تستطيع فيها العمل على التجربة، مثل السماح ملتعلمي مرحلة معينة بالعمل على بعض ا
يف حني . كما يتيح ملتعلمي مرحلة أخرى بالعمل يف مستويات أعلى، وكٌل حسب ختصصه. اليت تناسبهم

 .يتمكن الباحثون وأعضاء اهليئة التدريسية واملعلمات العمل يف مستويات ثالثة
هلا، والتقدم الذي  وميكن أيضًا تسجيل األوقات اليت استغرقها املتعلم يف أداء التجارب ومدى تكراره  

أحرزه والوقت النهائي ألداء التجربة كاملة، إضافة إىل تسجيل مهاراته يف استخدام األجهزة وأدوات املعمل 
كذلك ميكن لقسم من هذه الربامج متابعة نتائج . املختلفة، وهذه اخلاصية ال ميكن توفريها يف املعامل احلقيقية

وقد تتطلب . علم يف أداء التجربةتنتها مع نتائج معيارية حمددة؛ ملعرفة جناح املالتجربة اليت قام هبا املتعلم؛ ومقار 
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بعض التجارب اجتياز املتعلم الختبارات معينة، حىت يتم السماح له من االنتقال من جتربة إىل جتربة ذات 
من مرحلة  مستوى أعلى، وهذه خاصية أخرى تضمن فهم املتعلم وبشكل جيد للمادة العلمية، وعدم انتقاله

إىل أخرى من دون اجتياز مستوى معني من الكفاءة واملقدرة، ومن املهم توفري برامج خاصة تقوم بإدارة 
 .املصادر

 الكوادر الفنية والتقنية: 
إن املعامل االفرتاضية يف حاجة ماسة إىل توفري مادة علمية وعملية للمتعلمني والباحثني، يتم فيها استخدام  

فهناك حاجة ماسة إىل وجود فريق تقين فين، عندما . ناسبة واملالئمة للتعليم اإللكرتوينوسائل اإليضاح امل
يتطلب األمر قيام املؤسسة التعليمية بعمل هذه املواد حملياً، حيث يقوم الفريق بكتابة سيناريو املادة العلمية؛ 

راض املادة حىت يتم إكماهلا، ويشمل وحتويلها إىل مادة إلكرتونية؛ جتذب انتباه املتعلمني؛ وحتثهم على استع
فريق متخصصني يف عمل برامج احملاكاة والتمثيل والصور واملؤثرات الصوتية واحلركية؛ مع فريق آخر يقوم 

 .بتحضري املادة العلمية، ويستطيع الرتبويون تقييم املنهج العلمي والعملي؛ وفحص الربامج وجتريبها

 :في مجال التعليم والتعلم للرياضيات نماذج من بعض المعامل االفتراضية
هناك العديد من األمثلة والتطبيقات للمعامل االفرتاضية يف جمال التعليم والتعلم، ومن تلك املعامل ما هو  

على األدبيات والدراسات السابقة  االطالعومن خالل . عات ومراكز لألحباثتابع ملؤسسات تعليمية وجام
ملعامل االفرتاضية املستخدمة يف العملية التعليمية، أحدمها يتضمن الربامج يالحظ أن هناك منوذجان من ا

احملوسبة وهي متنوعة، أما اآلخر فيتضمن مواقع إلكرتونية على شبكة االنرتنت، يستطيع املتعلم استخدامها 
 :وفيما يلي استعراض هلذه املعامل االفرتاضية. عن بعد من خالل الشبكة

 :االفتراضية من خالل البرامج الحاسوبيةالمعامل  -أوالا 

وهي برامج حاسوبية متكن املتعلم من تطبيق التجارب العملية ورؤية النتائج واملقارنة واالستنتاج، وتتكون  
غالباً من شاشة رئيسية؛ حتتوي على عدد من األيقونات اخلاصة باألوامر والتعليمات واألدوات واألجهزة واملواد 

التجارب، كما أن معظم هذه الربامج مزودة بنماذج مسبقة اإلعداد للعديد من التجارب يف الالزمة إلجراء 
 :ومن أشهر هذه الربامج ما يلي. معظم فروع العلوم الطبيعية وخاصة الرياضيات والفيزياء

  المعمل االفتراضي( كروكودايل كلبسCrocodile Clips:) 
وهي شركة عاملية رائدة يف جمال . الربيطانية Crocodile Clipsاملعمل االفرتاضي املنتج من قبل شركة  

من املدارس الربيطانية، % 31، وهذه التقنية مستخدمة يف أكثر من 4991الربجميات التعليمية تأسست عام 
ولقد قامت إحدى شركات أنظمة احلاسب . دولة حول العامل (61)وكذلك فهي مستخدمة يف أكثر من 

بتعريب وتطوير النسخة االجنليزية من هذه  Crocodile Clipsواملعلومات يف اململكة بالتعاون مع شركة 
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الربامج لتالئم بيئة التعليم يف جمتمعنا العريب، وقد حصلت الشركة على الرتخيص من وزارة الرتبية والتعليم يف 
وهذه الربامج تتميز باملرونة والسهولة، . 4130ة على إنتاج وتسويق ونشر هذه املعامل يف عام اململك

، (4نت) وتستخدم لتنفيذ التجارب العلمية ملواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للمراحل الدراسية املختلفة
 :موقع الشركة على الرابط التايل وميكن حتميل نسخة جتريبية من برامج كروكودايل االفرتاضية من خالل زيارة

 http://crocodile-clips.com/en/Arabic/ 

     واجهة هلذا الربنامج( 4)وميثل الشكل  
 
 

          

 
 
 

 
 (4) شكل

 Crocodile Clips الرياضيات االفرتاضي من برنامج ملعمل واجهة تطبيقية
 

 معمل الرياضيات االفتراضي (NVLM:) 
خاص بالتعامل مع وهو  ؛املعمل االفرتاضي الذي مت إنتاجه من قبل املكتبة الوطنية لليدويات االفرتاضية 

يسمح للمتعلم باحملاكاة وإجراء التجارب، حيث ميكن للمتعلم أن جيد العديد من اليدويات و  ،اليدويات
نشاط تفاعلي للمراحل التعليمية املختلفة من الروضة حىت املرحلة ( 441)واليت تزيد عن  ،واألنشطة االفرتاضية

 : على املعمل من خالل زيارة الرابط التايل االطالعوميكن حتميل نسخة جتريبية و  ،(3نت) الثانوية
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html 

 

   واجهة هلذا الربنامج( 4)و( 3)وميثل شكل 
 
 

http://crocodile-clips.com/en/Arabic/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
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 (3)شكل 
 (NVLM)الواجهة الرئيسية ملعمل الرياضيات االفرتاضي 

   
 
 
 
 
 
 

 
 (4)شكل 

 (NVLM)واجهة تطبيقية ملعمل الرياضيات االفرتاضي 
 

  أوتوجراف )معمل الرياضيات االفتراضي(Autograph: 
كان يف بداية التسعينات من القرن املاضي يف أحد أعرق املدارس الربيطانية وهي الربنامج  هلذا إن أول طرح  

د من وتواىل ظهور العدي ،Douglas Butler وظهر الربنامج على يد ،Oundle School مدرسة
موقعًا متميزاً  الربنامج، وحيتل 3143يف يوليو عام ( 404041)خرها اإلصدار أكان   الربنامجاإلصدارات من 

كذلك ظهرت .يف جمال تعليم وتعلم الرياضيات؛ وذلك ملا يتضمنه من العديد من املزايا اليت ينفرد هبا



 الدراسةأدبيات                                                                       

36  

 
  

كامل على يد اللغة العربية، والنسخة العربية مت تعريبها بشكل  ومنها  بالعديد من اللغات، للربنامجإصدارات 
 .تربويني وأكادمييني متخصصني، ومت ترخيص النسخة املعربة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة

لرموز الرياضيات العربية، وميكن إدخال  كامالً   اً أول برنامج يوفر دعم Autographويعترب برنامج  
اخلطوط املستقيمة، املتباينات، : ات ومنهااملعادالت ثنائية وثالثية األبعاد اخلاصة بالعديد من املوضوع

، (4نت) املعادالت العامة، املعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل والثانية والعديد من الرسوم البيانية األخرى
 : الرابط التايلحتميل النسخة التجريبية من خالل زيارة موقع الشركة على وميكن 

  http://www.autograph-maths.com 

 واجهة تطبيقية هلذا الربنامج( 6)و( 0)و( 1)وميثل الشكل  
         

 
 
 
 
 

 
 (1)شكل 

 Autograph من برنامج واجهة تطبيقية ملعمل الرياضيات االفرتاضي
 
 
 
 

         

 
 
 

 (0)شكل 
 Autograph من برنامج واجهة تطبيقية ملعمل الرياضيات االفرتاضي 

http://www.autograph-maths.com/
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 (6)شكل 
 Autograph برنامجواجهة تطبيقية ملعمل الرياضيات االفرتاضي من 

 

 ــالمعمل االفتراضي في جامع ــــ ــــ ــــ ـــة هانوفـ ــــ ــــ ـــــر بألمــ    (In Honnover University  انياــــ
(Virtual Laboratory: 

الباحثني بتطوير بيئة املعامل االفرتاضية يف العلوم الطبيعية واهلندسة، حيث قاموا بإعداد فقد قام جمموعة من  
. برامج املعامل االفرتاضية؛ وجعلها متوافقة مع املناهج، باإلضافة إىل تطوير معمل األرصاد اجلوية االفرتاضي

 .((Jensen, N, et al, 2004: 2148- 2153 ولقد أدى استخدامه إىل كفاءة عالية يف عملية التعلم

 :المعامل االفتراضية على شبكة اإلنترنت -ثانياا 
هي معامل افرتاضية من خالل مواقع إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت؛ حتتوي على جتارب افرتاضية لكافة  

الفروع العلمية الرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء وعلم األرض، متكن املتعلم من تطبيق التجارب العملية؛ 
، ومن أشهر املواقع اإللكرتونية اليت Flashو  Javaورؤية النتائج واملقارنة واالستنتاج، وتعتمد على لغيت 

 :تقدم معامل افرتاضية

  المعامل االفتراضية التابعة لمشروع( فيتPhET )في جامعة كولورادو: 

لتحسني  ؛االفرتاضيةتقنيات اليقوم على جمموعة من  ؛جلامعة كولورادو اً تفاعلي اً يعترب هذا املشروع موقع 
تدريس وتعليم مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء وعلوم األرض، ويعمل على هذا املوقع فريق من 

يستخدمون معلومات مبنية على نتائج الدراسات السابقة وجتارب  ،علماء ومهندسي برجميات ومعلمي علوم
حبيث تسهل ترمجتها إىل  ، PhETيف موقع الفرتاضيةتقنيات االومتت كتابة . علمية مت التأكد من صحتها

  .عدة لغات غري اللغة اإلجنليزية ومن ضمنها اللغة العربية
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ويتميز املوقع بتوزيع التجارب حسب مستوى الصفوف من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة اجلامعية، ومن  
مركز التميز البحثي لتطوير العلوم ذا املشروع الريادي جامعة امللك سعود لثلة يف هلأهم الرعاة الدوليني 

متها مع مناهج العلوم يف اململكة العربية ءوالرياضيات، حيث قام املركز بتبين املشروع لرتمجة هذه املعامل وموا
 :الرابط التايل على هذه املعامل االفرتاضية من خالل زيارة االطالعوميكن  .(0نت) السعودية

 //phet.colorado.edu/ar    :  http 
 واجهة هلذا الربنامج( 9)و( 8)و( 3)وميثل الشكل 

 
    

 
 
 
 
 

 

 (3)شكل 
 PhETالواجهة الرئيسية للمعامل االفرتاضية من موقع 

 
 
 
 

 
 
 

                                         
 

 (8)شكل 
 PhETمعمل الرياضيات االفرتاضي من موقع  يفواجهة تطبيقية لتجربة بناء الكسر 
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 (9)شكل 
 PhETمعمل الرياضيات االفرتاضي من موقع  يفمنوذج لتجربة بناء الكسر 

 
  معمل الرياضيات االفتراضي(EVLM:) 

ــــــــويف جم  كـــ ــــــــن اإلشــــــــــــــــال الرياضـــــــيات مي  ات ــــــــــــــــــــــــــرياضيــــــــــراضي للــــــــــــــــــــــمل األورويب االفتــــــــــــــــــــــــــارة إىل املعــ
(EVLM) European Virtual Laboratory of Mathematics  . واهلـدف مـن تأسيسـه

هــو إقامــة حلقــة وصــل بــني العديــد مــن مراكــز تعلــم الرياضــيات واملوجــودة يف العديــد مــن اجلامعــات األوروبيــة 
م وتعلـم الرياضـيات، حبيـث يسـتفيد املشاركة يف املعمل، ويسمح هذا املعمل بتقـدمي الـدعم واخلـربة يف جمـال تعلـي

 .(Velichova, 2007: 45)  ومعلمني وعلماء باملهتمني من طالمنه مجيع 

  المكتبة االفتراضية التفاعلية(The Virtual Interactive Library:) 

، وتضم عدد كبري من التجارب واألنشطة  EDinformaticهذه املكتبة تابعة للموقع التعليمي 
وقد اعتمد يف بناء وتصميم . التفاعلية يف علوم الرياضيات واألحياء والفيزياء والكيمياء وعلم األرض وغريها

على هذه التجارب واستخدامها من خالل زيارة الرابط  االطالع، وميكن (8نت) Javaالتجارب على لغة 
  :التايل

    http://edinformatics.com/il/il.htm  
 واجهة تطبيقية هلذا الربنامج( 41)وميثل الشكل 

  

http://edinformatics.com/il/il.htm
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 (41)شكل 
 واجهة تطبيقية لتجربة فيثاغورس من معمل الرياضيات االفرتاضي التفاعلي

 
يف وضع استفادت الباحثة فقد من خالل مامت استعراضه من مناذج لبعض معامل الرياضيات االفرتاضية  

، والبيئة اليت تتناسب مع الالزمةاالحتياجات االفرتاضي من معرفة  الرياضيات عملعداد مإل تصور مقرتح
 . لتحقيق اهلدف من الدراسةللمتعلمني  املرحلة العمرية

اخلربة من خالل املرور هبا  ملتعلمنيإن استخدام املعامل االفرتاضية يكسب ا: القولميكننا لا سبق  
مهم يف مراحل التعليم األساسي،  باملعملولارستها واإلندماج يف األنشطة التعليمية والتفاعل معها، والتعلم 

املشكالت؛ والتخطيط  فرصة جيدة للتعود على التفكري العلمي واإلبدعي؛ وأساليب حل لمتعلمنير لفهي تيسّ 
لعمل معني، بدءًا من األهداف التعليمية املنشودة إىل إجراء العمليات؛ ووصواًل إىل النتائج؛ والتحقق من 

 .صحتها
يف هذه املرحلة مييلون لكل ما هو جديد من اسرتاتيجيات حديثة يف عملية التدريس ويالحظ أن متعلمني  

واملستحدثات العلمية، لذا جيب تقدمي املادة العلمية بأسلوب مشوق ولتع ومثري نتيجة للتطورات التكنولوجية 
يف هذه املرحلة يصبح  املتعلمنيوهذا ما وفرته املعامل االفرتاضية التخيلية اليت حتاكي الواقع، و . بعيداً عن التلقني

 .املعملية واقعاً ملموساً ختيلهم إبداعياً؛ حبيث ميكن توجيهه وتنميته، فيصبح من السهل ختيل التجربة 
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 :الترابط الرياضي -المبحث الثاني
الرياضيات علم جتريدي من خلق وإبداع العقل البشري، ومن ضمن ما هتتم به األفكار والطرائق وأمناط  

طريقة ومنط يف التفكري، ولغة عاملية تستخدم رموزًا وتعابري : التفكري، وميكن النظر إىل الرياضيات على أهنا
ددة، ومعرفة منظمة يف بنية هلا أصوهلا، ت عىن بدراسة األمناط أي التسلسل والتتابع يف األشكال واألعداد حم

 .(46 -40: 3114أبو زينة، )والرموز، وفن يتضح ذلك يف تناسقها وترتيب وتسلسل األفكار الواردة فيها 
كات ميكن وصفها بواسطة فإن الكون مبين حسب منوذج رياضي متكامل، وكل ما فيه من أشكال وحر  

لذا اإلملام بالرياضيات هو املفتاح الذي ال غىن عنه؛ وال بديل له لدراسة علوم الطبيعة يف فروعها . الرياضيات
فمن يدرس تاريخ االكتشافات يف علوم الطبيعة مثاًل؛ جيد أهنا . املختلفة من هندسة وطب وكيمياء وغريها

 .ياتترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الرياض
وتستخدم احلسابات . ففي احلياة اليومية تتدخل الرياضيات يف تفاصيل حياتنا البسيطة منها واملعقدة 

وتؤدي . الرياضية يف تيسري أمورها كتنظيم ميزانية البيت، الطبخ، والقيادة، ونشاطات عامة عديدة أخرى
ما وأن للرياضيات دورًا مهمًا يف العلوم ك. الرياضيات كذلك دورًا يف العديد من اهلوايات واأللعاب الرياضية

الطبيعية ومجيع الدراسات العلمية، إذ تساعد العلماء على تصميم جتارهبم وحتليل بياناهتم، ويستخدم العلماء 
 كما تعتمد العلوم اإلنسانية. هتمالصيغ الرياضية لتوضيح ابتكاراهتم بدقة، ووضع التنبؤات املستندة إىل ابتكارا

وكذلك يف الصناعة تساعد الرياضيات . بقدر كبري على اإلحصاء وأنواع أخرى يف الرياضياتكعلم النفس 
عامالت املتعلقة ويف التجارة تستخدم يف امل. على التصميم والتطوير واختبار جودة اإلنتاج والعمليات التصنيعية

 .(43 -46 :3141أبو أسعد، ) بالبيع والشراء
الصادرة عام  NCTMيف وثيقة اجمللس القومي الوطين ملعلمي الرياضيات  وقد ورد معيار الرتابط الرياضي 

، وتشري تلك الوثيقة إىل معيار الرتابط باعتباره نقلة نوعية يف النظرة إىل Connectionsباسم  3111
. بطالروابط الرياضية، الرتابط الرياضي، الر : طبيعة الرياضيات املدرسية، وي شار إليه مبصطلحات متعددة منها

من خالل هذا املعيار على ضرورة النظر إىل الرياضيات كمجال متكامل، ( (NCTM, 2000: 64ويؤكد 
وليس كمجموعة من اجملاالت املنفصلة، وعلى النظر إىل الرياضيات ككل مرتابط ومتناسق بشكل حمكم، 

رب الصفوف املتتالية، والبد أن يتضح هذا الرتابط عرب املنهج الدراسي اخلاص بصف م عني، وبنفس القدر ع
 :وتتضمن املهارات اخلاصة مبعيار الرتابط الرياضي ما يلي

 .التعرف على الروابط بني األفكار الرياضية واستخدامها .4
 .ومتاسكها لتصبح كاًل متكامالً فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية  .3
 .غري رياضية اتسياقيف  واستخداماهتا التعرف على تطبيقات الرياضيات .4
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وقد أعاد اجمللس القومي الوطين ملعلمي الرياضيات التأكيد على أمهية الرتابط الرياضي عرب النقاط احملورية  
Focal Points  3116الصادرة عام (Eli, 2009: 2.) 

يدركون أن الرياضيات أداة  -يف كل مراحل تعليمهم -تعلمني ت الرياضية إىل فكرة أن املوتشري الرتابطا 
رى ــــل قوانينها وأساليبها املنطقية والتنظيمية وأنشطتها يف كل فروعها، يف خدمة العلوم األخمفيدة، من خال

فهناك ترابطات بني املفاهيم . ويف خدمة األنشطة احلياتية املتنوعة، إضافة إىل خدمة بعضها البعض من داخلها
استخداماهتا يف الفيزياء مثاًل، يف رسم و  الرياضية يف املوضوعات املختلفة، وهناك ترابط بني القوانني الرياضية

يف معاجلة وحتليل البيانات اليت على أساسها تؤخذ القرارات يف الصناعة والتجارة،  ،يف إدارة األعمالاخلرائط، 
وال بد أن يعكس تعليم . إخل... السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ويف العالجات الطبية واجلرعات الدوائية

ائدهتا يف سياقات أهنم يدرسون ويتعلمون مادة هلا ف تعلمنيذج هلذه الرتابطات، حبيث يشعر املمناالرياضيات 
  .(33 :3111عبيد، ) جمتمعية متنوعة

استعراض مفهوم الرتابط الرياضي، أمهيته، مهارات الرتابط الرياضي، استثمار املناهج يف  مويف هذا اجلزء سيت 
 .واألساليب واألنشطة اليت تنميهاتنمية مهارات الرتابط الرياضي، 

 :مفهوم الترابط الرياضي
 : ومن هذه املفاهيم. تعددت األدبيات اليت تناولت مفهوم الرتابط الرياضي 
املعيار الذي ينقل الرياضيات من قطع متناثرة إىل كل : "الرتابط الرياضي بأنه( 3111)عرف السواعي  

 .31" الرياضيات مع املواضيع األخرى والعامل احلقيقيمرتابط ومتناسق بشكل حمكم، ويربط 
روابط رياضية عملية جتعل : "للرتابط الرياضي بأنه Willenskiمفهوم ويلنسكي ( 3111)وأورد دياب  

الرياضيات نسيجًا متقاربًا وكاًل مرتابطًا وتساعد الطالب على استقصاء املفاهيم الرياضية وتكوين روابط 
 .41" وتطبيقاهتا يف احلياةواضحة بني املعارف 

ــــاملعرفة املفاهيمية للرتابط الرياض: أوهلا الرياضي إىل قسمني مفهوم الرتابط( 3116)ويقسم عصر   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ . يــ
إدراك التكامل والتداخل بني املفاهيم داخل اجملال وبني اجملاالت، وإدراك الرتابطات بني املفاهيم الرئيسية : "أي

يتناول املعرفة اإلجرائية للرتابط الرياضي وي قصد : هاثاني، و "لرياضيات كنسق مفاهيمي كبريمع إدراك اوالفرعية، 
ربط العمليات واإلجراءات يف الرياضيات باملواقف احلياتية، وتوظيف العمليات الرياضية يف جماالت : "به

 .0  "إلجرائيةالرياضيات املختلفة، مع إدراك الرتابطات بني املعرفة املفاهيمية وا
ربط بني املعرفة احلالية والسابقة، هبدف تأسيس أو تعزيز : "الرتابط الرياضي بأنهEli (3119 ) وعرف  

   .9  "العالقة بني املبادئ واألفكار الرياضية، وكذلك بني جماالت احملتوى الرياضي
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خربات الطالب الالحقة مبا ربط األفكار اجلديدة بالسابقة، وربط : "على أنه( 3144)ويعرفه رويس  
لديهم من خربات سابقة، وكذلك ربط املوضوعات الرياضية ببعضها البعض يف صف حمدد وبني الصفوف 

 .483" املختلفة، وربط الرياضيات بالعلوم األخرى
العملية اليت تقوم على إدراك التالميذ للرتابطات بني فروع الرياضيات : "بأنه( 4143)وعرفه الرياين  
ختلفة، والرتابطات مع العلوم األخرى، وبناء تصور عن فائدة الرياضيات من خالل قوانينها وأساليبها امل

املنطقية والتنظيمية وأنشطتها يف خدمة كل فروعها ويف خدمة العلوم األخرى، وخدمة األنشطة احلياتية 
 .69" املتنوعة

 :لروابط الرياضيةويف ضوء املفاهيم السابقة، مي كن التمييز بني نوعني من ا 
ــي شري إىل الروابط والعالقات بني األفكار الرياضية، ويهدف إىل إبراز الرياضيات ككل متكام: النوع األول ــ ـــ ــ ل ــ

 .ال كموضوعات منفصلة متباعدة
التطبيقات يتناول الروابط والعالقات بني الرياضيات والعلوم األخرى واألمور احلياتية بشكل يربز : والنوع الثاين

 .الرياضية، ويهدف إىل بيان أمهية الرياضيات كعلم تطبيقي
تسعى إليه الدراسة احلالية يف معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية حديثة يف عملية التعليم وهي معمل وهذا ما  

ارات وملا هلا ألمهية تنمية هذه امله الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي املشار إليها سابقاً 
 .من دور يف حتسني العملية التعليمية

 :أهمية الترابط الرياضي
تتمثل أمهية الرتابط الرياضي يف جعل تعلم الرياضيات مرتبطاً بفهم عميق؛ وقدرة على االحتفاظ هبذا التعلم  

ــــلفرتة أطول، كما أن تلك الرتابطات جتعل املتعلمني يشعرون بأمهية وفائدة امل ــ ـــ . دة املتعلمةاـ
ــوي ـــؤكـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ على أنه يف غياب الرتابط بني املواضيع املختلفة، سيتحتم على NCTM   (274 :2000)دـ

املتعلمني تعلم وتذكر العديد من املفاهيم واملهارات املتباعدة، ولكن وجود الرتابط ميكنهم بناء معارف جديدة 
نظرية وهو ما يتفق مع ما ورد يف مبدأ التعلم، ويتفق هذا الطرح أيضًا مع ال. اعتمادًا على معارفهم السابقة

البنائية اليت تؤكد على حدوث التعلم عندما يتم الربط بنجاح بني املعلومات اجلديدة واملعرفة واخلربات السابقة 
 .(Westwood, 2008: 3)للمتعلمني  

وهذه صور . وتربز أمهية الرتابط الرياضي يف ارتباطه بالعديد من العناصر الرئيسة يف تعليم وتعلم الرياضيات 
 :كن إجيازها على النحو التايلللعالقات مي

أن االستدالل : إىل العالقة بني االستدالل الرياضي والرتابط على اعتبار( 440 :3114)يشري عوض اهلل  
 .  الرياضي يقود إىل ارتباط داخلي بني املعرفة الرياضية
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أن القدرة على حتديد الروابط بني األفكار الرياضية وتطبيقها يف Moss et al  (5 :2005)وأكد  
 .  جماالت أخرى غري الرياضيات؛ ي عد مسة ليزة للفهم يف جمال الرياضيات

أحد مكونات القوة الرياضية : إىل الرتابط الرياضي باعتباره( 3116)وكذلك يشري عصر  
Mathematical Powerحيث تظهر القوة الرياضية يف إدراك "التقومي  ؛ وبالتايل فهو ميثل أحد جوانب

الرتابطات داخل مستويات املعرفة وبينها، والرتابطات بني جماالت الرياضيات، والرتابطات بني الرياضيات 
والعلوم األخرى، واليت متكن املتعلم من بناء تصور؛ أو تقوية تصور قائم بالفعل عن فائدة الرياضيات ومدى 

 .3" نفعيتها
أن هناك عالقة وثيقة بني الرتابط الرياضي وحل املسائل، وتؤكد على أن : Eli  (23 :2009)رىيو  

التالميذ القادرين على حل املسائل هم أولئك الذين ميكنهم بسهولة التعامل مع املعرفة الرياضية بشكل 
تالميذ بشكل عام وأنه بالرغم من معرفة ال. منتظم، كما ميكنهم إجياد الروابط بني عناصر تلك املعرفة

للمتطلبات واملعارف الالزمة حلل املسائل، إال أنه من الضروري التعامل مع تلك املعارف بشكل ي سهِّل إجياد 
 .    العالقة بينها

 :مهارات الترابط الرياضي
رة يتضمن الرتابط الرياضي عدداً من املهارات ويندرج حتت كل منها عدد من املتطلبات الالزمة لتحقق املها 
، وسيتم عرض تلك املهارات استنادًا إىل ما ورد يف وثيقة اجمللس القومي ملعلمي (44موضحة يف شكل )

عباس )املتعلقة بتلك املهارات  والدراسات ؛ باإلضافة إىل ما ورد يف األدبيات3111الرياضيات الصادرة عام 
نيفني )و؛ (441: 3113بدوي، )؛ (00 -01 :3113نة، بأبو زينة وعبا)؛ (14 :3113والعبسي، 

 :وذلك على النحو التايل (446 -443: 3118الربكايت، 

 :التعرف على الرياضيات بين األفكار الرياضية واستخدامها .1

ومن هنا تظهر أمهية اخلربة السابقة يف أهنا تعمل على حتديد مدى اكتساب املتعلم للمعلومات السابقة  
ويساعد حتديد اخلربات املعلم . تبني درجة استعداده لتعلم هذا املوضوعالضرورية لتعلم املوضوع اجلديد، كما 

؛ وما حيتاج ملعرفته قبل البدء تعلم، وتضييق الفجوة بني ما يعرفه اململتعلمنييف معرفة اخلربات اليت يكتسبها ا
تكشف للمعلم ، أي إن اخلربات السابقة تعلمنيلذا جيب أن يبدأ املعلم من حيث انتهى امل. بالتعلم اجلديد

هذه اخلربات، ومن هذه النقطة جيب أن ينطلق املعلم يف تقدمي اخلربة  تعلمنياملدى احلقيقي الكتساب امل
أي إن فكرة ترابط األفكار الرياضية جيب أن حتتويها الرياضيات (. 34: 3113عباس والعبسي، )اجلديدة 

 .املدرسية يف مجيع املستويات
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ـــروابط   ـــدرك املويتطلـــب التعـــرف علـــى ال ـــات  تعلمـــنيبـــني األفكـــار الرياضـــية واســـتخدامها، أن ي أوجـــه العالق
ــــــالرياض ــــــية؛ وهـــــي حســـــــــــــــــ  الرياضـــــياتين ملعلمـــــي ــــــــــــــــــــــلس القـــــومي الوطـــــــــــــــــــا ورد يف وثيقـــــة اجملــــــــــــــــــب مــــــــــــــــ

(NCTM, 2000: 64- 65.) 

 :الرياضية لحل المشكالت الرياضيةاستخدام الترابطات  . أ

حل املشكالت ي ضفي على املوضوعات الرياضية نوعاً من الرتابط : أن( 41: 3113)يذكر هبوت وبلطية  
اجليد، حبيث تبدو الرياضيات موضوعاً واحداً مرتابطاً، وكذلك فإن الرتابطات الرياضية مي كن أن تتم من خالل 

خمتلف فروع الرياضيات حلل هذه املشكلة، ويتطلب هذا أن يعرض  تعلماملعرض مشكلة واحدة يستخدم فيها 
. املنهج مشكالت أو مسائل؛ يتطلب حلها الربط بني فروع الرياضيات املختلفة، وت ربز البناء الرياضي املوحد

 أن النظرة إىل الرياضيات من خالل مفهوم اجملموعة تربط أجزاء( 33: 3141)وهذا ما أكد عليه أبو زينة 
وموضوعات الرياضيات، وتقرهبا من بعضها البعض، سادة بذلك الفجوة اليت كانت تفصل بني فروعها 

 .املختلفة

 :األفكار الرياضية المترابطة ال بد أن تتخلل المحتوى الرياضي عبر كل المستويات . ب

واستخدام يعرض اجمللس أمثلة للروابط بني األفكار واملفاهيم؛ كتقدمي الضرب على أنه مجع متكرر،  
العمليات احلسابية يف سياقات خمتلفة؛ كإجياد النسب املئوية، وحساب املساحات واحلجوم، ورؤية خواص 

ومن  (.(NCTM, 2000: 6 العمليات، كاجلمع يف جمموعات األعداد املختلفة، ومن مث يف املقادير اجلربية
تند إىل نفس القواعد املنطقية يف اجلرب عرض طرق الربهان اليت تس( 34: 3111)األساليب اليت يطرحها عبيد 

 . واهلندسة والتحليل الرياضي

النظرة لألفكار الجديدة كتوسعة لألفكار السابقة، واستخدام المتعلمين لما تعلموه مسبقاا  . ت
 :للتعامل مع أوضاع جديدة، وربط التمثيالت المتعددة للمفهوم الواحد وتمييزها

واضيع املختلفة بشكل تدرجيي، مبا يربز السمات واملالمح املشرتكة بينها يتطلب هذا مراعاة االنتقال بني امل 
إذا كان احلساب يشكل بنية : فعلى سبيل املثال. ويف نفس الوقت يعرض خصوصية كل موضوع عن اآلخر

 معرفًا عليها العمليات احلسابية األربع، واليت ت شكل( أعداد)رياضية تتكون من جمموعة من املفاهيم ت سمى 
: 3111، شوق)بدورها بنية أساسها عملية اجلمع، فإن اجلرب يعمل على تعميم ما مت دراسته يف احلساب 

ويبدأ املنهج يف عرض املعاجلة اجملردة؛ وطرح األفكار األساسية يف اجلرب وهي املتغريات، النسبة (. 443
والتناسب، املعادالت، اإلقرتانات، وكذلك عند التعامل مع جمموعات األعداد، ومع األشكال اهلندسية؛ وإجياد 

زوايا املثلث، وإجياد صيغة عامة جملموع زوايا املضلعات  جمموع زوايا األشكال الرباعية واخلماسية مبعرفة جمموع
املنتظمة، أو إجياد مساحة األشكال الرباعية كشبه املنحرف ومتوازي األضالع مبعرفة مساحة املستطيل 

وهذه األمثلة توضح الرتابط بني . واملثلث، أو تطبيق نظرية فيثاغورث إلجياد العالقة بني مساحة املربع وقطره
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وميثل (. 46: 3144أبو العجني، )الرياضية، وكذلك البد من توضيح التمثيالت املتعددة للمفهوم  األفكار
، والنسبة املئوية  (100)، والكسر العشري (4/3)عرض الكسر العادي ( 33: 3111)لذلك عبيد 

ة متوازي ، ونسبة مساحة املثلث إىل مساح(41) ، أو النسبة املثلثية جا(3:1)، والنسبة احلسابية(01%)
 .األضالع املشرتك معه يف القاعدة، أو التعبري عن اجملموعات بصور خمتلفة

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية، وكيف تبنى على بعضها البعض، لكي تنتج كالا متكامالا  .2
 :مترابطاا 

حيدث عزالً  ، حبيث ال(مفاهيم ومهارات وعالقات وخوارزميات)ويتم ذلك من خالل ربط املعرفة الرياضية  
وال انفصااًل بني العمل احلسايب والقياس والنشاط اجلربي واهلندسي؛ بل يكون كاًل متكاماًل يكمل بعضه 

وال يكون لكل درس هدف يبدو منفصاًل عن هدف الدرس التايل، بل تنساب األفكار الرياضية . البعض
نظرة إىل  املتعلمنيا تتكون لدى فعندم(. 33: م3111عبيد، )بطريقة طبيعية عرب الدروس واملوضوعات 

الرياضيات ككل متكامل فسوف يكون لديهم ميل أقل للنظر إىل املفاهيم واملهارات الرياضية على أهنا 
منفصلة، وإذا ارتبطت املفاهيم باإلجراءات؛ ينظر التالميذ إىل الرياضيات على أهنا جمموعة متكاملة من 

 (.00: 3113نة، بأبو زينة وعبا)القوانني 
ويتطلب فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية، وكيف تبىن على بعضها البعض، لكي تنتج كاًل متكامالً  

 :العالقات التالية تعلمومرتابطاً، أن يدرك امل

 : القدرة على رؤية نفس التركيب الرياضي في أوضاع مختلفة ظاهرياا  . أ

على ضرورة أن تتوافر لدى NCTM   (65 :2000)يؤكد اجمللس القومي الوطين ملعلمي الرياضيات 
املتعلمني القدرة على رؤية نفس البناء الرياضي يف أوضاع تبدو خمتلفة ظاهرياً، وذلك أثناء تقدمهم يف املراحل 

ويتطلب هذا من املنهج عرض نفس الرتكيب الرياضي بصور خمتلفة، وهذا بالتايل ي سهم يف . الدراسية املتتالية
فيمكن مثاًل عرض التناسب الطردي كحالة خاصة من . ضوعات تبدو خمتلفة للمتعلمإجياد ترابط بني مو 

املعادالت اخلطية، أو عرض معادالت الدرجة األوىل يف صورها املختلفة، واستخدام خط األعداد يف عرض 
إلجياد مفهوم القيمة املطلقة، واستخدام هذا املفهوم إلجياد املسافة بني نقطتني على خط األعداد كمقدمة 

املسافة بني نقطتني يف حالة نظام اإلحداثيات، واستخدام خط األعداد إلجياد متثيل األعداد غري النسبية، 
وعلى ذلك فإن عرض املواضيع الرياضية جيب أن يستند إىل اخلربات السابقة للمتعلمني وميهد خلربات الحقة 

 .عرب الصفوف املتتالية
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 :والمفاهيم يجب التركيز عليه عبر الرياضيات المدرسيةالتكامل بين اإلجراءات  . ب

ـــيعاب املفاهيمـــيؤكد اجمللس أنه بدون الربط بني االست  ، Conceptual Understandingي  ـــ
فإن الرياضيات تبدو كمجموعة من القواعد العشوائية، وكذلك فإن تطوير  Proceduresواإلجراءات 

ناء متماسك؛ يتضمن احلد من رؤية املفاهيم واملهارات كعناصر متباعدة                 املتعلمني لرؤيتهم للرياضيات كب
NCTM, 2000: 65))(51 :2006)، وي عرف  Ault القدرة على التمييز : "االستيعاب املفاهيمي بأنه

والتعريفات، واملقارنة بني األمثلة والال أمثلة للمفهوم، واستخدام التمثيالت املتعددة للمفهوم، وتطبيق احلقائق 
املهارات، : "فيعرف اإلجراءات بأهنا( 646 :3113)أما بدوي ". واملطابقة بني املفاهيم ذات الصلة

ــوالعمليات، واآلليات واليدوي ـــ ــ ــ ــحل تعلمات واحلسابات اليت يستخدمها املـــ ــوتع". ل املشكالتـ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ  رضـ
(2005: 59) Long  اجلدل الدائر حول الرتكيز على املفاهيم أو املهارات بني الدعوة إىل أن إتقان إىل

املتعلمني لتلك املفاهيم يدفعهم لتطوير إجراءات ومهارات حسب فهمهم، أو الدعوة إىل الرتكيز على 
إىل أنه من املتفق عليه أنه ال جيب تعل م القواعد اخلاصة  Dewall  (8 :2007)ويذكر. املهارات

باإلجراءات يف غياب املفاهيم، ولكن لألسف هذا ما حيدث، فاإلجراءات بدون مفاهيم تبدو كقواعد يتم 
وضعها بدون سبب أو دليل م قنع، وتؤدي إىل أخطاء وكراهية للرياضيات، ومجيع اإلجراءات الرياضية مي كن 

أساس مفاهيمي؛ يصعب  ربطها بأفكار مفاهيمية توضح طبيعة هذا اإلجراء، واإلجراءات املطورة على
 .تصنيفها عما إذا كانت متثل إجراءات أو مفاهيم

 :التعرف على الرياضيات واستخداماتها في سياق خارج الرياضيات .1

أمثلة حول تطبيقات رياضية يف  -عرب كل املستويات الدراسية -جيب أن تتضمن الرياضيات املدرسية  
ويأيت هذا . متعلمنيدراسية األخرى؛ كما ترتبط باحلياة اليومية للجماالت عديدة، وترتبط هذه األمثلة باملواد ال

 .تعبرياً عن أمهية الرياضيات كمادة تطبيقية وأهنا ليست جمرد قواعد صماء غري ذات أمهية
والعالقة بني الرياضيات وسائر العلوم الطبيعية ليست أمرًا حديثاً، فهي عالقة قدمية تربط بني الرياضيات  

وقد وصل هذا الرتابط إىل قمته . والفن املعماري، وقياس األرض عند قدماء املصريني والبابليني وعلم الفلك،
عن هذه  Galileoويعرب  . يف القرن السابع عشر مع تطور التفاضل والتكامل وامليكانيكا الكالسيكية

الكون يبدو ككتاب مفتوح : "العالقة بني الرياضيات وسائر العلوم بل والنظرة إىل الكون ككل بالقول التايل
باستمرار أمام أعيننا، وال ميكن فهم هذا الكتاب دون أن يتعلم املرء أواًل اللغة واألحرف اليت ك تب هبا، وهي 
لغة الرياضيات وأحرفها املثلثات والدوائر واألشكال اهلندسية، وبدون هذا الفهم يبقى املرء يف تيه أمام هذا 

 (.Dijkgraaf, 2008: 97" )الكون
وتشمل . وهناك العديد من العلوم الرياضية اليت ترتبط بالعلوم واجملاالت األخرى، ومنها الرياضيات احليوية 

تطبيقاهتا جسم اإلنسان، ومن أمثلتها دراسة النماذج الرياضية للدماغ، وتوصيل التيار يف اخلاليا العصبية، 
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يف جسم اإلنسان أو احليوان، واهلندسة الوراثية وعمل وظائف خمتلف األعضاء، وتوزيع األدوية أو بقاياها 
الرياضية؛ اليت تشمل تصميم األجهزة الطبية، مثل أجهزة القلب واألطراف الصناعية وأجهزة التصوير باألشعة 
الطبقية املقطعية، وعلم النبات الرياضي؛ ويبحث يف مشاكل منو اخلاليا ومنو النباتات وأشكاهلا، وامتصاص 

ية، والتفاعل بني احلياة النباتية والبيئة والرياضيات الصناعية والتطبيقية، اليت تربز دور الرياضيات النباتات لألغذ
يف الصناعة والتصميم، والتطوير، واختبار جودة اإلنتاج والعمليات التصنيعية وتصميم اجلسور، واملباين، 

العبودي، )امالت التجارية واالقتصادية إخل، والرياضيات املالية اخلاصة باملع...والسدود، والطرق السريعة
3113: 1.) 

ويف جمال املناهج فإن هناك العديد من الدراسات واملشاريع اليت ط بقت عملياً؛ هبدف الربط بني الرياضيات  
واملواد األخرى، ودار جزء كبري منها حول الربط بني الرياضيات والعلوم، وهناك مداخل اجتهت إىل تكامل 

 Mathematics, Science and Technologyالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا مثل مدخل 
(MST)  . وقام هذا على أساس معايري عدد من املؤسسات الرتبوية يف الواليات املتحدة وهي اجمللس القومي

ولكن (. 480 :3113حسن، )ملعلمي الرياضيات، ومعايري تعليم العلوم القومية، ومعايري التنور التكنولوجي 
اد الدراسية؛ وتناول املفاهيم الرياضية بصور خمتلفة لتقريبها ميكن أن ميتد الربط بني الرياضيات والعديد من املو 

ومن األمثلة اليت ميكن طرحها ما يتعلق مبفاهيم النسبة واملعدل والتناسب؛ اليت . من ذهن التلميذ وبيان أمهيتها
األعلى واألقل  تعرب عن الظواهر الطبيعية والبيولوجية، واألعداد املوجبة والسالبة؛ اليت ت عرب عن درجات احلرارة

من صفر، أو االرتفاع واالخنفاض عن سطح البحر، ويف التناظر مع خط األعداد، وميكن استخدام هذا 
يف متاثل لرتتيب األعداد املوجبة والسالبة على خط ( قبل وبعد امليالد)التناظر لرتتيب األحداث التارخيية 

لألعداد للتعبري عن املسافات بني  Scientific Notationاألعداد، وكذلك استخدام الصورة العلمية 
املللي، البيكو، )الكواكب يف اجملموعة الشمسية، واستخدام القوى السالبة للتعبري عن الوحدات الصغرية 

، واستخدام املعادالت اجلربية للتحويل من التدريج املئوي إىل الفهرهنييت، ووزن املعادالت الكيميائية أو (النانو
ني عمر ورقة النبات وكمية الضوء الالزمة للتمثيل الضوئي، ومي كن كذلك الدمج إلبراز تطور معرفة العالقة ب

الرياضيات عرب العصور التارخيية وإسهامات علماء الرياضيات يف منهاج التاريخ مبا يبني االهتمام املتواصل 
ا رياضية جاءت يف جانب كبري منهللفكر اإلنساين بالعلوم الرياضية عرب العصور املختلفة، وأن تلك املعرفة ال

 .(14 :3144، أبو العجني) لفهم الظواهر احمليطة باإلنسان
مثااًل على لعبة كرة القدم، حيث إن الكرة أحيانًا ال تسري يف خط ( 4443 :3119)دعيبس رمي وتقدم  

مستقيم، بل تلف يف اهلواء وال تصل إىل هدفها، وهي ظاهرة درسها علماء الرياضيات، واستمروا يف البحث 
اسي عن أفضل األشكال الرياضية اليت جتعل الكرة قابلة للحركة بطريقة أفضل، وتوصلوا إىل أن الشكل اخلم

لقطع اجللد املكونة للكرة، جيعل سطح الكرة يف أفضل حاالته، ويقلل من تأثر احتكاكه باهلواء، وكذلك مي كن 
إبراز العالقة بني الرياضيات والفنون والنواحي اجلمالية للرياضيات، كالنسبة الذهبية املتمثلة يف عدد من املعامل 
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، وهي لوحة (الوجوه األربعة)املشهورة باسم  ان، أو لوحة دافنشيالتارخيية، ومنها جامع عقبة بن نافع يف القريو 
 . متثل أشكااًل هندسية من املثلثات واملربعات

 إن الرياضيات بكل فروعها، حتظى بأمهية بالغة يف حياة اجملتمع اليومية، وتصريف وتنظيم أمور معاشهم 
يهم من أمور مادية، كما أن هلا دوراً كبرياً يف وحل مايقع بينهم من أمور حتتاج للحساب، وحتديد ماهلم وما عل

تسهيل عبادات املسلمني، إذ أن أغلب العبادات حتدد بزمن معلوم، وال ميكن حتديده وضبطه إال من خالل 
كذلك هلا دور هام يف حياة املسلمني من خالل حتديد ما عليهم من واجبات مالية كضبط . العلوم الرياضية

 (.441: 3118نيفني الربكايت، )التكاليف  قيمة الزكاة وغريها من
باإلضافة إىل كل ما سبق ذكره من أمثلة، يبقى اجملال مفتوحًا أمام الرتابط بني الرياضيات واملواد الدراسية  

األخرى، واحلياة اليومية للمتعلم، فالتطبيقات الرياضية تلعب دورًا هامًا يف تقدم العديد من العلوم األخرى، 
 . ه التطبيقات أمرا هام يف حتقيق وحدة املعرفة وتكاملهاواستشعار هذ

 :استثمار المناهج في تنمية مهارات الترابط الرياضي
وتعد مناهج املرحلة االبتدائية نقطة انطالق لتنمية مهارات الرتابط الرياضي؛ لذلك البد من استثمار هذه  

ـــاخل املتعلمنياملناهج يف بناء الرتابطات لبناء فهم  ـــــ ــ ــ ــاص، يف مرحلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة التعـــ ــ ـــ ــ ـــليم االبتــ ــ ـــ ، 3113بدوي، )دائي ــ
 :حبيث يستطيعون( 000 -001

 توظيف الرياضيات يف حياهتم اليومية واملواد الدراسية األخرى. 
 توظيف األفكار الرياضية لتوسيع فهمهم لألفكار الرياضية األخرى. 
  واستخدام العالقات بني املوضوعات املختلفة يف الرياضياتاستكشاف، ومتييز. 
  الربط بني خمتلف متثيالت املفاهيم أو اإلجراءات ببعضها البعض؛ وإدراك العالقات بني املوضوعات

 .الرياضية املختلفة
 تعريف املفاهيم واإلجراءات املتشاهبة واملتماثلة اليت يتم تناوهلا بشكل مرتابط يف الرياضيات. 
 نظر إىل الرياضيات ككل متكامل، وليس كمجموعة من املوضوعات الرياضية املنفصلةال. 
 البيانية، والعددية، واحلسية، واجلربية، : استكشاف املشكالت ووصف النواتج باستخدام النماذج الرياضية

 .واللفظية، أو التمثيالت
 تقدير دور الرياضيات يف ثقافتنا وجمتمعنا . 
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 :التي تنمي مهارات الترابط الرياضي األساليب واألنشطة
 :أن تقدمي الرياضيات املرتابطة يتطلب حتقق النقاط التالية( 641: 3110) حمموديذكر  

 إعداد املعلم املؤهل لتدريس الرياضيات املرتابطة، وهذا دور كليات ومؤسسات إعداد املعلمني. 
 تنميتهم مهنياً، حبيث يصبحون قادرين على  التدريب املكثف ملعلمي الرياضيات احلاليني، مبا يؤدي إىل

 .تدريس الرياضيات املرتابطة بفاعلية
 إعادة النظر يف مناهج الرياضيات للمراحل الدراسية املختلفة، حبيث ت قدم يف صورة مرتابطة. 
 االستفادة من املعايري القومية للرياضيات وتطبيقها يف املراحل الدراسية املختلفة. 
 تقومي املناسبة مبا ي ساير االجتاهات املعاصرة، وخيدم الرتابط يف الرياضيات مع العلوم اختيار أساليب ال

 .األخرى، ومع املواقف احلياتية
على دور املعلم يف تنمية مهارة الرتابط الرياضي، حيث إن الرتابطات ( 81: 3141)وتؤكد بثينة بدر  

. درة على الربط بني ما سبق دراسته وما سوف يدرسهالرياضية تعترب العامل اجلامع؛ الذي يعطي املتعلم الق
وهذا بالضرورة يتطلب من املعلم فهمه لتتابع املعرفة الرياضية، وإملامه مبا سبق دراسته، حىت ال يكرر املفاهيم 

 علوم طبيعية، لغة عربية، علوم اجتماعية،)واملعارف، وإدراكه لكيفية ربط الرياضيات باملواد الدراسية املختلفة 
، لكي يوجه املتعلمني إىل عمل تلك الرتابطات الرياضية؛ اليت تساعدهم على منو معرفتهم (إخل...دين،

 .الرياضية بصورة سليمة
وهناك العديد من املناهج الدراسية اليت قامت على أساس معايري اجمللـس القـومي ملعلمـي الرياضـيات، ومنهـا  

عــدداً مــن تلــك املنــاهج  DeWall  (10 :2007)الرياضــي ويــذكرمــا أوىل اهتمامــاً خاصــاً ملعيــار الــرتابط 
وقامـت بتطـويره جامعـة ميتشـجان، والرياضـيات  Connected Mathالرياضـيات املرتابطـة : والـربامج وهـي

لة ـــــروع رياضيات املرحـــــــــومش كونسن،ــعة ويســــورته جامــــــــــوط Mathematics In Contextيف السياق 
ـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــاملت ـــطة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــن خـــــــــ ـــالل التطبيـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــقات مــن معـــــــــــــــــــــ ــــــهد البـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــلــــوالتع حثـــــــــــ  مــــــــــــــــــ

Middle School Mathematics Through Applications Project،  ومواضــيع
 . من جامعة مونتانا Middle Grade Math Thematics لرياضيات املرحلة املتوسطة

عدداً من األساليب ميكن ملعلمي الرياضيات اتباعها لتنمية ( Swayer, 2008: 434)وكذلك اقرتح   
 :تعلمنيلدى امل فهم الروابط الرياضية وتكوينها

 على امتالك الكفاءة يف تطبيق اإلجراءات الرياضية تعلمنيمساعدة امل. 
 بتحديد املعرفة الرياضية واإلجراءات املرتبطة حبل املسائل الرياضية تعلمنيأن يقوم امل. 
 توضيح اخلطوات واإلجراءات اليت يتبعوهنا أثناء حل املسائل تعلمنيأن يطلب املعلم من امل. 
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  على االعتماد على خرباهتم التعليمية املكتسبة من املواد الدراسية األخرى أو خرباهتم  تعلمنيامل تشجيع
 .اخلاصة عند التعبري عن أفكارهم يف جمال الرياضيات

 على استخدام مفاهيم رياضية سليمة عند التعبري عن املعارف املكتسبة لديهم تعلمنيتشجيع امل. 
 بشكل تلقائي للرتابط بني الرياضيات واملواد األخرى أو بينها  تعلمنيامل االستجابة بشكل جيد عند إدراك

 .وبني التطبيقات احلياتية
بطرق عدة كما ذكرها بدوي  تعلمنيي مهارات الرتابط الرياضي لدى املويستطيع املعلم أن ينم  
(3113 :006- 003:) 
 :لالتعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها من خال .4

 (احلسابية واهلندسية)على اكتساب بعض املهارات الرياضية  تعلمأنشطة ومواقف هتدف إىل تدريب امل ،
املقارنة، : مهارات يف تعلمنيحيث ميكن للمعلم توظيف تلك البيانات واملعلومات يف إكساب امل

 إخل... والرتتيب، واجلمع، والطرح،
  وحل املشكالت، حيث ميكن للمعلم أن يكون مواقف أنشطة ومواقف هتدف إىل تنمية مهارات التفكري

 .ومشكالت رياضية مرتبطة مبوضوع رياضي معني؛ توظف فيها املعلومات السابقة
  أنشطة ومواقف هتدف إىل تنمية مهارات البحث يف الرياضيات؛ من مجع للمعلومات وتقصي للبيانات

 .وتصنيفها وجدولتها واخلروج باستنتاجات حوهلا
 :من خالل لكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطاً رتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض فهم كيفية ا .3

  أنشطة ومواقف هتدف إىل تنمية مهارات قراءة اجلداول واملخططات والرسوم البيانية، وإجراء املقارنات
 .والربط العالقي بني املعلومات الواردة يف تلك اجلداول واملخططات

 تنمية احلس الرياضي واملتمثل يف أنشطة ومواقف هتدف إىل: 
o لالستخدامات املختلفة لألعداد، وإدراك معانيها تعلمإدراك امل. 
o امتالك مهارة احلكم على الكم النسيب لتلك األعداد، واالستخدام املتبصر هلا يف املواقف املختلفة. 
o  (.إخل...توقعات ألوزان، وألطوال، واألحجام،)بناء توقعات ذات صبغة عددية 
o االستيعاب الواعي للتأثري النسيب للعمليات على األعداد. 

 :من خالل التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات .4
 للجمال الرياضي، وإدراكه لقوة الرياضيات والرتابطات بني  تعلمأنشطة ومواقف هتدف إىل تنمية تذوق امل

 . اليومية تعلمياضيات ودورها الوظيفي يف حياة املالرياضيات واملواد الدراسية األخرى، وبني الر 
  أنشطة ومواقف متهيدية تقدم ملوضوع رياضي جديد أو كمدخل تدريسي لذلك املوضوع، حيث يستثمر

حنو التعلم املبين  تعلمنياملعلم املعلومات احلياتية الواردة يف التحقيق الرياضي يف استثمار اهتمامات امل
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احلقيقي ذي املعىن، واالبتعاد عن املعلومات والبيانات اجملردة البعيدة عن واقع على خلق فرص للتعلم 
 .وحاجاهتم تعلمنيحياة امل

ربط األفكار الرياضية؛ فيما بينها من جهة، ومع ما حوهلا من  تعلمنييالحظ لا سبق أنه عندما يستطيع امل 
ـــذي يؤكد على ارتباط األفكجهة أخرى؛ فإن فهمهم يصبح أكثر عمقاً، ومن خالل التدريس ال ـــ ــ ار الرياضية ــ

 .الرياضيات فحسب، لكنهم يدركون فائدة الرياضيات واستخدامها ملتعلمنيال يتعلم ا
وبدون الرتابط تصبح فرصة الوصول للمعرفة السابقة واإلضافة عليها عملية حمبطة ومثبطة، فالرتابط يساعد  

؛ فهو يضمن عدم التكرار واإلسهاب، والرتابط يساعدنا مجيعاً على حتديد على بناء التعلم ومنوه وتعميقه وبقائه
اخلطوط اليت تربط خربات التعلم املتنوعة لدينا، حىت يتسىن تنظيمها وربطها وإسنادها باستخدام السياق 

 .واحملتوى واهلدف أو األولوية
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 (  44)شكل 
 معيار الرتابط الرياضي

 نقاًل عن( 84: 3141)بثينة بدر 
( Division of Curriculum and Instruction in Pinellas county Schools, 2006) 

القدرة على رؤية نفس 
التركيب الرياضي في 
 أوضاع مختلفة ظاهرياا 

 

األفكار الرياضية 
المترابطة البد أن تتخلل 
المحتوى الرياضي عبر  

 كل المستويات

 

استخدام الترابطات 
الرياضية لحل 

 المشكالت الرياضية

التعرف على الروابط بين األفكار 
 الرياضية واستخدامها

 

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية 
 وتماسكها لتصبح كالا متكامالا 

التكامل بين 
اإلجراءات والمفاهيم 

 في التركيز عليهيجب 
 الرياضيات المدرسية

 

 الترابطات الرياضية
Connections  النظرة لألفكار الجديدة كتوسعة

لألفكار السابقة، واستخدام 
تعلموه مسبقاا  المتعلمين لما

للتعامل مع أوضاع جديدة، 
وربط التمثيالت المتعددة 
 للمفهوم الواحد وتمييزها

التعرف على تطبيقات الرياضيات 
 في سياقات غير رياضية

تطبيقات الرياضيات 
 في الحياة اليومية

التطبيقات الرياضية 
 في العلوم األخرى
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ةَ َ-ا َث ان ي َالَساب ق  ات  ر اس  َال 
 

 :دراسات متعلقة بالمعامل االفتراضية -المحور األول
  دراسةTaxen & Naeve (2001:) 
، الواقــــع االفرتاضـــي يف تــــدريس الرياضــــيات تكنولوجيــــاهـــدفت الدراســــة إىل الكشـــف عــــن تــــأثري اســـتخدام  

اتبـع  ، حيثستوكهومل ات مدينةاخلرجيني يف جامع طالبالمن طالبة و  طالب( 11)من وتكونت عينة الدراسة 
وهـي عبـارة ، CyberMatheومسـي املعمـل  افرتاضـي معمل قام الباحثان بتصميمو  الباحثان املنهج التجرييب،

وبعـد إمتـام فـرتة الدراسـة عـرب املعمـل  عن بيئة تشاركية تسمح للعديد من األفراد بالدخول إىل نفـس بيئـة الـتعلم،
أربـع حمـاور تناولـت فعاليـة بيئـة املعامـل االفرتاضـية وعناصـرها يف تـدريس  االفرتاضي مت توزيـع اسـتبانة مقسـمة إىل

الرياضـيات، مســتوى التفاعـل يف بيئــة الــتعلم، درجـة تعــاون الطالبـات والطــالب بعضــهم الـبعض وبــني الطالبــات 
  :، وأشارت نتائج الدراسة إىلكأداة تعلم  CyberMatheوالطالب واملعلم، نقل احملتوى عرب 

 .ة الواقع االفرتاضي يف تدريس الرياضياتفعالية بيئ .4
 .فعالية التعاونية كسمة من مسات الواقع االفرتاضي يف زيادة التحصيل من خالل هذه البيئات .3
   دراسة Johnson et al (2002:) 
 والرياضيات العلوم تدريس يف االفرتاضي الواقع تكنولوجيا استخدام هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري 

تلميذاً من ( 130)االبتدائية، حيث اتبع الباحثون املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من  املرحلة لتالميذ
تالميذ الصف السادس االبتدائي، واستخدام الباحثون شاشة موضوعة على منضدة؛ يستطيع التلميذ من 

نة الدراسة ذات اجملموعة على عي دواتتطبيق األ متاختبار حتصيلي، خالهلا مشاهدة الواقع االفرتاضي، و 
 .فعالية الواقع االفرتاضي يف تدعيم تدريس ماديت العلوم والرياضيات :الواحدة، وكانت أبرز نتائج الدراسة

  دراسةRousson (2001:) 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن أساليب التفاعل يف بيئات الواقع االفرتاضي لتالميذ املرحلة االبتدائية،  
يف  عاماً ( 43 -8) تراوحت أعمارهم ما بني ؛عدد من تالميذ املرحلة االبتدائيةمن وتكونت عينة الدراسة 

جمموعتني جتريبيتني وجمموعة )جمموعات مت تقسيمهم إىل ثالث قد و مت استخدام املنهج التجرييب، ، مدينة فرنسا
ميأل حيث موضوع الكسور  يف وخباصة ،هبدف التغلب على صعوبات تدريس الرياضيات ، وذلك(ضابطة

األوىل لبيئة يتعرض التالميذ يف اجملموعة التجريبية ، ومن مث بل إجراء التجربة بعدد من األيامالتلميذ استبيانًا ق
يتعرض التالميذ ، وكذلك نيزمن التجربة ساعتوكان يطلب منهم القيام مبهام تفاعلية حبيث الواقع االفرتاضي، 
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أما تالميذ ، يةيف اجملموعة التجريبية الثانية لنفس بيئة الواقع االفرتاضي، ولكن ال يسمح له بالقيام مبهام تصميم
 :انت نتائج الدراسة كاآليتة يف الواقع احلقيقي، وكيتقوم بأداء نفس املهام التصميمفاجملموعة الضابطة 

 .يتعلم التالميذ بشكل أفضل عند تفاعلهم مع بيئات الواقع االفرتاضي يف صورة موضوع تعلم .4
 .فعالية بيئات الواقع االفرتاضي يف تعليم وتغيري املفاهيم لدى التالميذ عينة الدراسة .3
 .فعالية النظام يف تدريس موضوع الكسور لتالميذ املرحلة االبتدائية .4

 Kaufmann & Schmalstieg (2001:) راسة د
وقد مت فيها هدفت الدراسة إىل تطبيق واقع افرتاضي تعاوين لتعليم بعض املهارات احلسابية واهلندسية،  

يف الواليات  طالب املدارس العلياعدد غري حمدد من وتكونت عينة الدراسة من استخدام املنهج التجرييب، 
، واختبار حتصيلي، مت تطبيق بيئة تعلم بتقنية الواقع االفرتاضي الباحثان بتصميمحيث قام ، املتحدة األمريكية

 .فعالية الربنامج يف تسهيل تعليم املفاهيم املطلوبة :وأثبتت نتائج الدراسةاألدوات على عينة الدراسة 

  دراسةMyeong- Kyeong Shin (2001:) 
االفرتاضي داخل الفصول الدراسية، وتكونت عينة هدفت الدراسة إىل تأثري استخدام تكنولوجيا الواقع  

بينما بلغ ( 40) لطالبطالبًا وطالبة من كلية العلوم بأحد اجلامعات الكورية، بلغ عدد ا( 46)الدراسة من 
، استخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته، وقام بإعداد مقياس ملعرفة آراء وتصورات (34) لطالباتعدد ا

و بيئات التعلم القائمة؛ واستبيان لتحديد تصورهم العام عن استخدام الواقع االفرتاضي الطالب والطالبات حن
 :يف التعليم، وأشارت نتائج الدراسة إىل

اعتقاد الطالب والطالبات أن استخدام تكنولوجيا الواقع االفرتاضي متوقع مستقبلياً؛ كما أن استخدامها  .4
 .يف تدريس العلوم إجيايب

تكنولوجيا الواقع االفرتاضي يف التدريس حيول البيئات املتمركزة حول املعلم إىل بيئات تعليمية استخدام  .3
 .قائمة ومتمركزة حول املتعلم

استخدام الواقع االفرتاضي يف تدريس العلوم لطالب وطالبات اجلامعة فعَّال بدرجة كافية لتحقيق أهداف  .4
 .مثلى

بحوث ألجل تسخري تكنولوجيا الواقع االفرتاضي بفعَّالية إىل تكثيف ال Scienceحاجة جمال العلوم  .1
 .خلدمته

   دراسةLawson & Stackpole (2006:) 
هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر تطبيق املعامل االفرتاضية على التحصيل الدراسي ومستوى رضا الطالب  

 اً طالب( 33)وتكونت عينة الدراسة من مت فيها استخدام املنهج التجرييب،  .عن التعلم عرب املعامل االفرتاضية
ومت  ،((Rochester Institute سرتجوطالبة من طالب كلية املعلوماتية واحلاسوب يف معهد رو 
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، وبعد (مدخل إىل إدارة الشبكات)حيث درسوا مساق  ،تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني ضابطة وجتريبية
إهناء دراسة املساق مت تطبيق اختبار حتصيلي، وتطبيق استبيان حول مستوى الرضا عن الدراسة عرب املعامل 
االفرتاضية كأدوات للدراسة، ولنفس الغرض أجرى الباحثان لقاءات مع جمموعات مصغرة من الطالب، 

خاصة فيما يتعلق بإمكانية  ؛الفرتاضيةرضا الطالب عن تطبيق املعامل ا :نتائج التحليل الكميمن أبرز وكانت 
 .واملكان لزمانالوصول إىل مصادر التعلم والتغلب على عوائق ا

 دراسةScarlatos & Friedman   (2002 :) 
مت فيها استخدام الواقع االفرتاضي يف تعليم الرياضيات لألطفال، تكنولوجيا هدفت الدراسة إىل فعالية  

واختبار حيث أعد الباحثون بيئة واقع افرتاضي لتعليم األطفال بعض املفاهيم احلسابية، املنهج التجرييب، 
فعالية هذه  :وأثبتت نتائج الدراسة. مت تطبيق األدوات على عينة الدراسة ذات اجملموعة الواحدة. حتصيلي

 .يف تعليم الرياضيات لألطفال كنولوجياالت

   دراسةwang et al (2003:) 
على فهم املفاهيم الرياضية يف بيئة  بإىل تصميم معمل رياضيات افرتاضي ملساعدة الطال دراسةالهدفت 

 مت فيها استخدام املنهج التجرييب، .يف مساق الرياضيات بافرتاضية، واحلد من نسب الرسوب للطال
عن وذلك بعد مالحظة أن العديد منهم ينصرف ، امللتحقني بكلية اهلندسة بواستهدفت الدراسة الطال

واليت تعترب متطلبات  ،نتيجة ملا جيدونه من صعوبة يف بعض مساقات الرياضيات ،مواصلة دراسة اهلندسة
عن جتربة املعامل االفرتاضية  برضا معظم الطال: وأشارت النتائج إىل .سابقة لاللتحاق بتخصص اهلندسة

 . اسة مساقات اهلندسة التخصصيةيف زيادة دافعيتهم حنو در  كذلك  سامهت واليتلدراسة مساقات الرياضيات، 

  (:2003)دراسة نوار 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري التدريس بتكنولوجيا خمترب العلوم االفرتاضي على تنمية مهارات  

التفكري الع ليا يف العلوم والوعي بتكنولوجيا املعلومات لدى طالب احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي، 
منهم وطالبة  اً طالب( 16)طالباً وطالبة، ( 440)وتكونت عينة الدراسة من ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، 

وطالبة  اً طالب( 11)، و(نرتنتخمترب العلوم االفرتاضي املتصل باإل) WANللمجموعة التجريبية األوىل 
وطالبة  اً طالب( 10)و ،(نرتانتباإل خمترب العلوم االفرتاضي املتصل) LAN للمجموعة التجريبية الثانية

ختبار مهارات التفكري الع ليا يف العلوم، ومقياس مت تطبيق اوقد ، مبحافظة كفر الشيخ  للمجموعة الضابطة
 : وكانت من أهم نتائج الدراسة كاآليت ؛الوعي بتكنولوجيا املعلومات

على تنمية مهارات التفكري  االلكرتوينألسلويب التدريس ( 1010)يوجد تأثري ذات داللة إحصائية عند  .4
املعريف، )، وكذا الوعي بتكنولوجيا املعلومات جبانبيه (التحليل، التواصل، الرتكيب، التخيل)الع ليا يف العلوم 

 .عن الطريقة املتبعة  LAN & WANلصاحل ، وذلك(والوجداين
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التفكري الع ليا يف العلوم بني مهارات ( 1014)وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية  .3
املعريف، )، وكذا الوعي بتكنولوجيا املعلومات جبانبيه (التحليل، التواصل، الرتكيب، التخيل، والدرجة الكلية)

التجريبية األوىل، والتجريبية الثانية، واجملموعة )لدى أفراد اجملموعات الثالث  ،(الوجداين، والدرجة الكلية
 .LAN or WAN  نولوجيا خمترب العلوم االفرتاضيبعد التدريس بتك( الضابطة

  (:2003)دراسة ياسين وآخرون 
هدفت الدراسة إىل تصميم خمترب الفيزياء باحملاكاة التجريبية االفرتاضية كبيئة تفاعلية، واعتمد الباحثون يف  

 :هي ،؛ ملا له من مرونة يف تصميم الربامج التعليمية وفق مخس مراحلADDIEالتصميم على منوذج 
وتكونت عينة الدراسة من طالب املرحلة الثانوية، وقد اعتمد  .التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، والتقومي

 :الباحثون املنهج الوصفي، وتضمنت هذه الدراسة عدة نتائج وهي

تفاعل تساعد على بناء  كما أهنا  ،على تشجيع املتعلمني يف البقاء أكثر يف بيئة التعلماحملاكاة تساعد  .4
 .طريق املدرس أو الكتاب حيث تعطيهم جتارب حية ال يتمكنون من احلصول عليها عن ،أكثر

واحلصول على  ؛باحملاكاة التجريبية اخلربات اليت يكتسبوهنا يف بيئات آمنةللمتعلمني يقدم خمترب الفيزياء  .3
 .لنشاطاهتمسريعة  تغذية مرتدة

غيلها كتطبيقات مستقلة على األقراص املدجمة أو نشرها على ميكن تش ،نشاء بيئات تعلم تفاعليةإإمكانية  .4
 .شبكة االنرتنت

 .تصحيح الفهم اخلاطئ للمفاهيم العلمية من خالل جتارب خمترب الفيزياء باحملاكاة التجريبية االفرتاضية .1

  (:2010)دراسة آمال أحمد 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام املعمل االفرتاضي يف حتصيل املفاهيم الفيزيائية، واكتساب  

ومت فيها استخدام مهارات التفكري العليا والدافعية حنو تعلم العلوم لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي، 
طالبة ( 10)م للمجموعة التجريبية وطالبة منه( 10)طالبة، ( 91)وتكونت عينة الدراسة من املنهج التجرييب 

، وقد استخدمت الباحثة اختبارًا حتصيليًا يف املفاهيم الفيزيائية، مبحافظة اإلسكندرية للمجموعة الضابطة
واختبارًا حتصيليًا لقياس اكتساب مهارات التفكري العليا، ومقياس الدافعية لتعلم العلوم كأدوات للدراسة، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات اجملموعة التجريبية والضابطة على : الدراسةنتائج أبرز وكانت 
اختبارات املفاهيم الفيزيائية، الدرجة الكلية الختبارات مهارات التفكري العليا، مقياس الدافعية للتعلم لصاحل 

 . اجملموعة التجريبية
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  دراسةRajendran et al (2010  :) 
 ؛لكرتوينعن أثر تطبيق املعامل االفرتاضية على تنمية مهارات التعلم اإلهدفت الدراسة إىل الكشف  

ومت فيها  .والكشف عن أثر تطبيق املعامل االفرتاضية على تنمية مهارات التعلم الذايت ؛ومستوى فهم املبادئ
وطالبة من طالب الصف احلادي عشر  اً طالب( 01)وتكونت عينة الدراسة من استخدام املنهج الوصفي، 

وإجراء مقابالت مع الطالب للتعرف على آرائهم بشكل  ،وقام الباحثون بتطبيق استبيان .مبدينة شيناي اهلندية
إدراك معظم أفراد عينة : الدراسة نتائجمن أبرز  وكان .تفصيلي حنو تطبيق املعامل االفرتاضية كأدوات للدراسة

لتطبيقات املرتبطة باحلاسوب بشكل عام ومنها املعامل ااالفرتاضية، وتفضيلهم  الدراسة ألمهية املعامل
وأظهرت استجاباهتم عن قدرة املعامل االفرتاضية على تنمية مهارات  .االفرتاضية على طرق التعلم التقليدية

 .التعلم الذايت لديهم

  دراسةEl- sabagh (2011 :) 
يف  ةعمليالهارات املافرتاضي قائم على الويب يف تنمية املفاهيم و هدفت الدراسة إىل استكشاف أثر معمل  

 بوطالبة من طال اً طالب( 61)وتكونت عينة الدراسة من ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، مادة العلوم، 
 اً طالب( 46) ومشلتجمموعة ضابطة : الصف الرابع األساسي، حيث مت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني

طالبة، و مت تطبيق اختبار قبلي للتأكد من تكافؤ ( 48)و اً طالب( 44) ومشلتطالبة، وجمموعة جتريبية ( 43)و
إىل جانب اختبار  اً افرتاضي اجملموعتني يف مستوى املفاهيم ومهارات عمليات العلم، وأعد الباحث معمالً 

النتائج   كانت ؛دوات الدراسة، وبعد إجراء التجربة وتطبيق أكأدوات هلا  حتصيلي خاص مبتغريات الدراسة
 : كاآليت

  .اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة بالنسبة لتحصيل املفاهيم العلمية البطتفوق  .4
 .اجملموعة الضابطة بالنسبة إلتقان املهارات العلميةب اجملموعة التجريبية على طال بتفوق طال .3

  دراسةBajpai (2012 :) 
ومت فيها هدفت الدراسة إىل الكشف عن فعالية املعامل االفرتاضية يف الفهم املفاهيمي والتحصيل الدراسي،  

يف جامعة الفيزياء قسم  بوطالبة من طال اً طالب( 01) منالدراسة  تكونت عينةو استخدام املنهج التجرييب، 
 ؛طالبات( 41)و اً طالب( 40)طة ومشلت جمموعة ضاب: بوبال اهلندية، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني

، (الظاهرة الكهروضوئية)درست اجملموعتان وحدة  وقد. طالبات( 8)و اً طالب( 43)وجمموعة جتريبية ومشلت 
املعامل االفرتاضية، وبعد دراسة بتقنية حيث درست اجملموعة األوىل بالطريقة التقليدية، واجملموعة الثانية 

: وكانت أبرز نتائج الدراسة. مت تطبيق اختبار حتصيلي لتقييم مستوى الفهم املفاهيمي لدى اجملموعتني ؛املساق
 . وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للتحصيل الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية
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  (:2011)العيدروس 
بكة االنرتنت يف تنمية مفاهيم متاح على شالتعرف على فاعلية معمل ثنائي افرتاضي هدفت الدراسة إىل  

م املنهج ااستخدومت فيها  ،اإلشعاع النووي الفيزيائي عن طريق لارسة املواد املختربية النووية واإلشعاعية
، اختبار حتصيليم الباحث بإعداد اق ،السنة الرابعة بقسم الفيزياء ، وتكوت عينة الدراسة من طالبالتجريب

 عملفاعلية م: وكانت أبرز نتائج الدراسة ،ذات اجملموعة الواحدة عينة الدراسةومت تطبيق أدوات الدراسة على 
 .يف زيادة حتصيل الطالب الفيزياء االفرتاضي

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 :من خالل عرض الدراسات السابقة يالحظ ما يلي 
تحصيل، ال)املتغريات التابعة تعددت الدراسات وتنوعت يف جمال استخدام املعامل االفرتاضية من حيث  .4

عملية، مهارات التفكري العليا، التفكري العلمي، قوة املالحظة، و التعرف على آراء واجتاهات الهارات امل
العلوم، الرياضيات، الفيزياء، )؛ ومن حيث جمال استخدامها (حنو استخدام املعامل االفرتاضية ملتعلمنيا

الدراسة احلالية معمل الرياضيات االفرتاضي؛ الذي مت إعداده من بينما استخدمت (. احلاسبو اهلندسة، 
 .قبل الباحثة يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي

ـــ؛ لبتتشابه معظم الدراسات مع الدراسة احلالية، من حيث استخدام املنهج التجرييب .3 لية اعحث أثر أو فــــ
، (3119)نهج الوصفي كدراسة ياسني وآخرين لية املعامل االفرتاضية، يف حني استخدم البعض املعاأو ف

حنو استخدام املعامل  تعلمني؛ للتعرف على آراء و اجتاهات املRajendran et al 2010)) ودراسة
 .االفرتاضية

، Rousson (2005)، دراسة  Johnson et al (2002)تتشابه الدراسة احلالية مع دراسة .4
التعليمية اليت أجريت عليها الدراسة وهي املرحلة ، من حيث املرحلة El- sabagh (2011) ودراسة

 .االبتدائية
 .ى املتعلمنيية يف العينة وأهنا اشتملت علاتفقت مجيع الدراسات مع الدراسة احلال .1
 .مشل جمتمع الدراسات نطاقاً واسعاً من البلدان العربية واألجنبية .0
اآلخر، حيث مت مع بعضها اختلفت بعض الدراسات يف أدواهتا، يف حني تشاهبت أدوات بعضها  .6

استخدام االستبيان، اختبار حتصيلي، اختبار مهارات التفكري العليا، اختبار التفكري العلمي، بطاقة 
الذي ) رياضياختبار مهارات الرتابط ال مالحظة، ومقاييس أخرى متعددة، بينما اعتمدت الدراسة احلالية

 (.مت إعداده من قبل الباحثة
 .أظهرت نتائج الدراسات السابقة أمهية استخدام املعامل االفرتاضية .3
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أفادت الدراسات السابقة الدراسة احلالية حباجة امليدان يف تعليم الرياضيات إىل إجراء دراسات تعمل  .8
منظمًا للموقف التعليمي وبطرق  التعلم، كما توفر للمتعلمني ختطيطاً اسرتاتيجيات وطرق على تنويع 

 .جديدة، وكذلك يف تفسري النتائج
التعرف على حجم الدراسات اليت أجريت يف استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي وقد ظهر أنه ال  .9

ـــتطرقت إىل أثر استخدام املعام -حد علم الباحثة على -ربية عحملية أو توجد أي دراسة  ـــ ــ ل االفرتاضية ـــ
تدريس الرياضيات بصفة خاصة، بينما وجدت قلة من الدراسات األجنبية اليت استخدمت املعمل يف 

 .االفرتاضي يف تدريس الرياضيات
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 :دراسات متعلقة بمهارات الترابط الرياضي -المحور الثاني
  (:2000)دراسة الشيخي 

هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر ربط حمتوى الرياضيات حبياة الطالب اليومية على حتصيلهم يف الرياضيات  
من طالب  طالباً ( 69)وتكونت عينة الدراسة من ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، وعلى اجتاهاهتم حنوها، 

مبدينة  طالبًا للمجموعة الضابطة( 40)وطالبًا منهم للمجموعة التجريبية، ( 41)، سطالصف الثالث املتو 
، حيث قام الباحث بتدريس طالب اجملموعة التجريبية باحملتوى احليايت الذي قام بإعداده، حبيث يكون  جدة

ومت التأكد من . مكافئًا لفصل هندسة اجملسمات بالكتاب املقرر، واختباريني حتصيلني، واستبانة لقياس االجتاه
( 100)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : من أبرز نتائج الدراسة كانصدق وثبات األدوات، و 

بني اجتاهات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية، اليت درسن احملتوى 
 .احليايت

  (:2004)دراسة دياب 
تستخدم الروابط الرياضية يف تنمية استقاللية  ؛سرتاتيجية م قرتحةاهدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية  

( 14)طالبة، ( 86)وتكونت عينة الدراسة من  .مبدينة غزة الصف السابع األساسي بتعلم الرياضيات لطال
واتبع الباحث املنهج الوصفي من خالل طالبة للمجموعة الضابطة، ( 14)طالبة منهم للمجموعة التجريبية، و

ملعرفة عالقة كل درس من دروسهما بالروابط الرياضية، ومن مث قام الباحث  ،دراسيتنيحتليل احملتوى لوحدتني 
أداة ) ، وأعد الباحثاالسرتاتيجيةتبع املنهج التجرييب للكشف عن فاعلية هذه او  ،املقرتحة االسرتاتيجيةببناء 

وبطاقات عمل  ،املقرتحة جيةلالسرتاتييشمل اإلطار العام " للمعلم دليالً  احملتوى للوحدات الدراسية، تحليلل
مقياس خاص باالجتاه املتعلق بالروابط و  ،بالروابط الرياضية اً خاص اً اختبارين حتصيليني، اختبار ، "بللطال

 : وكانت نتائج الدراسة كاآليت. (الرياضية وتنمية استقاللية املتعلم
 .التحصيلية لصاحل اجملموعة التجريبية يف االختباراتإحصائية وجود فروق ذات داللة  .4
كشفت النتائج عن فاعلية االسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية االجتاهات حنو استخدام الروابط الرياضية    .3

 .وتنمية استقاللية التعلم

  (:2004)دراسة أحمد 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن التطبيقات احلياتية والعملية املوجودة يف مناهج الرياضيات يف احللقة األوىل  

عليم األساسي يف فلسطني، ومعرفة إىل أي مدى تتكامل هذه املناهج مع املواد األخرى ومع احلياة من الت
العملية، ووضع هياكل عامة مقرتحة ملناهج الرياضيات يف ضوء تكاملها مع املواد األخرى ومع احلياة العملية، 

توى املناهج الدراسية للصفوف من حيث قام بإعداد أداة لتحليل حم ،تبع الباحث املنهج الوصفي التحليلياو 
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من تطبيقات حياتية وعملية، ومن مث قام بإعداد وحدتني  فيهاملعرفة ما يوجد  ؛األول حىت السادس األساسي
وكانت نتائج . دراسيتني للصفني الثالث واخلامس األساسيني، وقام بتجريب الوحدتني على صفني دراسيني

 :الدراسة كاآليت
 .راسيتنيفاعلية الوحدتني الد .4
 .رزت أمهية التكامل بني املوضوعات املختلفة يف إكساب املتعلمني مهارات وقيم واجتاهات إجيابيةب .3

  (:م2006)دراسة النقبي والسواعي 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن معتقدات املعلمني حول الربط بني ماديت الرياضيات والعلوم، وكذلك  

وتكونت عينة الدراسة ومت فيها استخدام املنهج الوصفي، لارستهم للربط بني املادتني داخل الغرفة الصفية، 
استخدم الباحثان االستبانة كأداة وقد . معلمًا ومعلمًة من مدارس دولة اإلمارات العربية املتحدة( 163)من 

 :وكانت نتائج الدراسة كاآليت. للدراسة، ومالحظات وصفية، ومقابالت شخصية مع املعلمني واملعلمات
 .أن لدى املعلمني واملعلمات معتقدات إجيابية حول ربط الرياضيات والعلوم .4

 .إن معلمي العلوم أكثر من معلمي الرياضيات لارسة للربط بني املادتني .3

 .وجود جمموعة من املعوقات حتول بني ربط املادتني منها بنية املناهج .4

  (:2006)دراسة الدويري والقضاه 
هدفت الدراسة إىل م قارنة بني حمتوى موضوع األسس واللوغاريتمات املتضمن يف كتاب الرياضيات للصف  

وكتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف اململكة األردنية اهلامشية، (  احلادي عشر)األول الثانوي العلمي 
ومت فيها وذلك يف ضوء معيار التمثيل الرياضي ومعيار الرتابط الرياضي،  ،يف اململكة العربية السعودية( العاشر)

وقام الباحثان بإعداد قائمة خاصة مبعيار التمثيل استخدام املنهج الوصفي التحليلي املتمثل يف حتليل املضمون، 
الرياضي، وقائمة خاصة مبعيار الرتابط الرياضي كمعيارين للعمليات، مث قاما بتحليل موضوع األسس 

توفر  :النتائجمن أهم وكان . الدراسة وفق املعيارين املذكورينواللوغاريتمات املتضمن يف كتايب الرياضيات قيد 
قارنة بكتاب كة العربية السعودية بنسب أكرب موالتمثيل الرياضيني يف كتاب الرياضيات يف اململمعياري الرتابط 

 .الرياضيات يف اململكة األردنية

  (: 2002)دراسة الخروصي 
تستند إىل التمثيالت والرتابطات الرياضية على  ؛تدريس اسرتاتيجيةهدفت الدراسة إىل تقصي أثر استخدام  

ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، ، مبدينة مسقط الرياضي لدى طلبة الصف العاشرالتحصيل والتفكري 
، مجموعة جتريبيةللطالبة منهم ( 64)طالبة من طالبات الصف العاشر، ( 433)وتكونت عينة الدراسة من 

وكانت أبرز . واستخدم الباحث اختبارًا حتصيليًا واختبارًا يف التفكري الرياضي، ضابطةالمجموعة لل( 64)و
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة  :نتائج الدراسة
لصاحل اجملموعة التجريبية، وترجع هذه الفروق  ، وذلكيف كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكري الرياضي

 . إىل التمثيالت والرتابطات الرياضية التدريس املستندة اسرتاتيجيةبني اجملموعتني إىل 

  (:م2002)دراسة نيفين البركاتي 
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريس باستخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة والقبعات الست  
يف التحصيل والتواصل والرتابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة،  K.W.Lو

مت توزيعهن عشوائيًا على ثالث  ؛طالبة( 90)وتكونت عينة الدراسة من ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، 
مت تدريس اجملموعة األوىل التجريبية باستخدام اسرتاتيجيات حيث جمموعات جتريبية وجمموعة ضابطة، 

تيجية القبعات الست، واجملموعة الذكاءات املتعددة، وتدريس اجملموعة التجريبية الثانية باستخدام اسرتا
وكانت نتائج  .، واجملموعة الضابطة باالسرتاتيجية التقليديةK.W.Lباستخدام اسرتاتيجية  الثالثة التجريبية

 :الدراسة كاآليت
وجود فروق ذات داللة إحصائية وتفوق كل جمموعة من اجملموعات التجريبية الثالث على اجملموعة  .4

الدراسي، وعند مستويات التذكر، التطبيق، التحليل، الرتكيب، ومن حيث الضابطة من حيث التحصيل 
الرتابط الرياضي، كذلك تفوق جمموعة الذكاءات املتعددة والقبعات الست على اجملموعة الضابطة من 

على اجملموعة  K.W.Lت جمموعيت الذكاءات املتعددة وحيث الفهم والتواصل الرياضي، يف حني تفوق
  .مستوى التقومي الضابطة من حيث

تفوق جمموعة الذكاءات املتعددة على جمموعة القبعات الست عند مستوى التقومي، وتفوق جمموعة  .3
القبعات الست على جمموعة الذكاءات املتعددة عند مستوى التذكر، وتفوق جمموعة الذكاءات املتعددة 

موعة القبعات الست صل الرياضي، كذلك تفوق جماعند مستوى الفهم والتو  K.W.Lعلى جمموعة 
 .عند مستوى التذكر K.W.Lعلى جمموعة 

  دراسة Eli(2003:) 
هدفت الدراسة إىل استكشاف املعرفة الرياضية املرتبطة بتدريس مادة اهلندسة والروابط اليت يستخدمها  

 الطالب املعلمني وأنواع تلك الروابط، واستخدمت الباحثة منهج البحث املختلط الكمي والكيفي
(Exploratory Mixed Method).  وطالبة يف قسم تدريس  اً طالب( 38)ومشلت عينة الدراسة

استخدمت الباحثة مقياس تقييم املعلم يف الرياضيات والعلوم كما الرياضيات للمرحلة املتوسطة،  
(DTAMS)  من إعداد جامعة لويس فيلLouisVille ومقياس تقييم الروابط الرياضية ،(MCE) ،

تركيز الطالب املعلمني أثناء عملية التدريس   :أبرز نتائج الدراسة من وكانت. املعلمني بمع الطالومقابالت 
 .على املعرفة اإلجرائية بشكل أكرب من املعرفة املفاهيمية
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  (: 1412)رياني الدراسة 
ي والقوة هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل يف التفكري اإلبداع 

، واستخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم مبدينة مكة املكرمة الرياضية لدى طالب الصف األول املتوسط
طالبًا من طالب الصف األول املتوسط، وأعد الباحث ( 33)اجملموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراسة من 

وكانت أبرز النتائج  . عي كأدوات للدراسةاختبار القوة الرياضية، واستخدم اختبار تورانس للتفكري اإلبدا
بني متوسطات درجات طالب عينة الدراسة ( 1010)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :كاآليت

التواصل )يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار القوة الرياضية ككل؛ ويف اختبار كل عملية من عملياهتا 
 .، وذلك لصاحل التطبيق البعدي(ل الرياضيالرياضي، الرتابط الرياضي، االستدال

  (: 2011)دراسة الرويس 
والتتابع  ،هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى توافر معياري الرتابط والتواصل الرياضي يف مصفوفة املدى 

ومالحظة مدى اهتمام هذه  ؛NCTM))يف اململكة العربية السعودية يف ضوء معايري ( 8 -4)للرياضيات 
وقد قام ومت فيها استخدام املنهج الوصفي التحليل املتمثل يف حتليل املضمون، ، املصفوفة بتنمية هذين املعيارين

الباحث بتحليل املصفوفة بناء على البنود الواردة ضمن معياري الرتابط والتواصل الرياضي الوارد يف معايري 
لس القومي ملعلمي الرياضيات األمريكي، وذلك عن طريق بطاقة التحليل الذي قام العمليات التابعة ملعايري اجمل

أن معيار الرتابط الرياضي كان متوسطًا بشكل عام بنسبة : وكانت أبرز نتائج الدراسة. بإعداده كأداة للدراسة
31094% 

  دراسةGlacey (2011:) 
على تكوين روابط بني الرياضيات والتطبيقات احلياتية، وذلك عرب  الباتساعدة الطهدفت الدراسة إىل م 

ثر هذا التوظيف على األداء التدريسي أ، ومعرفة لرتابط الرياضي خالل أدب األطفالتوظيف موضوع ا
، ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، وخاصة عند حل املسائل الرياضية تلميذات؛للمعلمة وعلى أداء ال

تغري يف طبيعة عمل : وكانت أبرز نتائج الدراسة .الدراسة من تلميذات الصفني الرابع واخلامسوتكونت عينة 
بشكل أفضل عند تعاملهم مع املادة الدراسية  تلميذاتاملعلمة بشكل إجيايب، وانعكس هذا التغيري على أداء ال

 . وعند حل املسائل
  (: 2012)دراسة اآلغا 
تدريس وحدة مقرتحة قائمة على الروابط الرياضية يف تنمية مهارات التفكري هدفت الدراسة إىل تقصي أثر  

طالبة ( 60)ومشلت عينة الدراسة ومت فيها استخدام املنهج التجرييب، وتقدير القيمة العلمية للرياضيات،  ؛الناقد
 ضابطةالة مجموعطالبة لل( 43)و، منهم للمجموعة التجريبية طالبة( 44)، من طالبات الصف احلادي عشر

الباحث اختبار التفكري الناقد يف الرياضيات، ومقياس تقدير القيمة العلمية  واستخدم، غزةمبحافظات 
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. ، وبعد تدريس الوحدة املقرتحة وتطبيق أدوات الدراسة؛ الذي قام بإعدادمها كأدوات للدراسةللرياضيات
 بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني ةإحصائي اللةدذات ق و وجود فر  :كانت أبرز نتائج الدراسة

لصاحل طالبات اجملموعة  ؛ وذلكالبعدي ملقياس تقدير القيمة العلمية للرياضيات التجريبية والضابطة يف التطبيق
 .التجريبية

 :التعقيب على الدراسات السابقة
 :الحظ ما يلييمن خالل عرض الدراسات السابقة 

مهارات الرتابط الرياضي كمتغري مستقل أحيانًا وتابع أحيانًا أخرى  تعددت الدراسات وتنوعت يف جمال  .4
 .كالدراسة احلالية

ــــاختلـــف مـــنهج الدراســـات مـــن دراس  .3 ــــاستخمـــن منهـــا ف ،ة ألخـــرىــــــــــــــ ة ـــــــــــــدم املـــنهج التجـــرييب كدراســــــــــــ
، (3113) ، دراسة اخلروصي(3118)دراسة نيفني الربكايت ، (3111)دراسة دياب ، (3111)الشيخي 

وهــذا مــا اتفقــت معــه الدراســة  .؛ لبحــث أثــر أو فاعليــة مهــارات الــرتابط الرياضــي(3143) غــاودراســة اآل
ــــاحلاليـــة، واألخ ــــرى اســـتخدمت املـــنهج الوصفـــــــــــــــــــــــــــــ ــــي كـــــــــــ ــــ، دراس(3111)دراسة أمحـــد ـــــــــــ  ة النقـــيبـــــــــــــــــ

، دراســــة الـــــرويس Eli (2009) ةـــــــــــــــــ، دراس(3116)، دراســــة الــــدويري والقضــــاه (3116)والســــواعي 
 .بط الرياضي يف املناهج الدراسية؛ للتعرف على معيار الرتاclacey (2001)، ودراسة (3144)

دراسة ، (3111)منها مشل الطالب كدراسة الشيخي ف ،اختلفت عينات الدراسات من دراسة ألخرى .4
 .(3143)غا ، ودراسة اآل(3113)، دراسة اخلروصي (3118)، دراسة نيفني الربكايت (3118)دياب 

تلميذة من تلميذات الصف ( 30)وهذا ما اتفقت معه الدراسة احلالية حيث تكونت عينة الدراسة من 
الطالب املعلمني  أو ، (3116)كدراسة النقيب والسواعي عينته  املعلمني  ومنها من كان الرابع االبتدائي،

، دراسة الدويري والقضاه (3111)املناهج الدراسية كدراسة أمحد  وأ، Eli (2009) كدراسة
 .Clacey (2011) ، ودراسة(3144)، دراسة الرويس (3116)

 .مشل جمتمع الدراسات نطاقاً واسعاً من البلدان العربية واألجنبية .1
يف حني تشاهبت أدوات بعضها اآلخر، حيث مت استخدام  ،اختلفت أدوات بعض الدراسات .0

اختبار مهارات الرتابط الرياضي كدراسة نيفني الربكايت  ،االستبيانات، اختبارات حتصيلية، بطاقة مالحظة
 .وهذا ما اتفقت معه الدراسة احلالية، ومقاييس أخرى متعددة( 3118)

 .أمهية الرتابط الرياضي يف الرياضياتأظهرت نتائج الدراسات السابقة توافقاً من حيث  .6
وكيفية تنميتها لدى  ؛أفادت الدراسات السابقة الدراسة احلالية يف حتديد مهارات الرتابط الرياضي .3

 .الصف الرابع االبتدائي، وكذلك يف تفسري النتائج اتتلميذ

 



    

َ
َ
َ

َ َاثل ال ث  ل  ص  َالف 
ةَ  ر اس  َال  ر اء ات  َإ ج 

 

 منهج ادلراسة
 متغريات ادلراسة

 جمتمع ادلراسة وعينتها
 ادلراسة تاوأد

 ادلراسةإجراءات 
 األسايلب اإلحصائية
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َ َاثلَال ث  ل  ص  َالف 
ةَ  ر اس  َال  ات  ر اء  َإ ج 

 

 :تمهيد
تتناول الباحثة يف هذا الفصل عرضًا إلجراءات الدراسة من حيث منهجها، جمتمعها وعينتها، أدوات  

وفيما يلي تفصيل . الدراسة، وكيفية بنائها؛ والتحقق من صدقها وثباهتا، واملعاجلة اإلحصائية، وحتليل النتائج
 :لذلك

 :منهج الدراسة
املنهج  (3143)عرف عبيدات وآخرون  وقد. املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج التجرييب 

 -للدراسة عاً موضو اليت تكون -شروط احملددة للواقع أو الظاهرة تغيري متعمد ومضبوط لل: "التجرييب بأنه
 . 334 "ومالحظة ما ينتج من آثار يف هذا الواقع أو الظاهرة

هذه اجملموعة الختبار  تعرضجملموعة الواحدة، حيث تذات ا جترييبالشبه التصميم  حثةاستخدمت البا وقد 
ت على املتغري التجرييب، ومن مث مت إجراء اختبار قبلي ملعرفة حالتها قبل إدخال املتغري التجرييب، مث تعرض

 .املتغري التجرييبن الفرق يف نتائج اجملموعة على االختبارين القبلي والبعدي هو تأثري بعدي، فكا
 (4)جدول 

 يوضح تصميم الدراسة كما مت تطبيقه
 

 
 

 :متغيرات الدراسة
 :املتغري املستقل -أوالً 

 .وقد مت إعداده من قبل الباحثة استخدام معمل الرياضيات االفرتاضيوهي  دريسالت اسرتاتيجيةويتمثل يف  
 :املتغري التابع -ثانياً 

 .ويتمثل يف مستوى تنمية مهارات الرتابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة         التجربة                     
  اختبار قبلي

 استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي املعاجلة
  اختبار بعدي
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 :مجتمع الدراسة وعينتها
احلكومية، مبدينة مكة  باملدارسذات الصف الرابع االبتدائي جمتمع الدراسة احلالية على مجيع تلمي شتملا 

 .ه4141/ 4144عام لاملكرمة يف الفصل الدراسي األول 
من تلميذات الصف الرابع االبتدائي مبدينة مكة  (غرضية)احلالية بطريقة قصدية مت حتديد عينة الدراسة وقد  

 :مت اختيار عينة الدراسة كاآليت قدف ؛وحتقيقاً ألهدافها ،جترييب للدراسةالشبه  التصميماملكرمة يف ضوء 

 حتديد املدارس االبتدائية احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مت. 

 ،العينة بطريقة قصدية  درسةحتديد ممت  من خالل التنسيق مع إدارة اإلشراف الرتبوي مبدينة مكة املكرمة
لديها معمل وتوفر  لتسهيل إجراءات التجربة، رسةاستنادًا على مدى استعدادات املد ؛(غرضية)

  .(4)ملحق  الرياضيات اجملهز بأجهزة احلاسب اآليل

  متثل عينة وعة ذات االختبار القبلي والبعدي؛ الباحثة بتحديد جمم قامتيف ضوء أهداف الدراسة
مت اختياره اختيارًا  ، حيثلصف الرابع االبتدائيمن فصل ل، وقد تكونت اجملموعة الدراسة احلالية

 .املدرسةعشوائياً بسيطاً من بني فصول الصف الرابع االبتدائي يف 
 (3)جدول 

 يوضح جمموعة عينة الدراسة وعدد أفرادها

  

تلميذة من تلميذات الصف الرابع االبتدائي وقد مت ( 36)ومن اجلدول يتضح أن حجم عينة الدراسة هو  
حيث إن تطبيق األداة يتطلب حصتني، حصة قبلية . استبعاد تلميذة مل تكتمل استجابتها على أداة الدراسة

ر لديها اختبار بعدي فقط، ومل يتوفر لديها اختبار قبلي، فأصبحت عينة وهذه التلميذة توف. وحصة بعدية
 .تلميذة، وهي العينة اليت مت عليها التحليل( 36)تلميذة من أصل ( 30)الدراسة يف صورهتا النهائية 

 :أدوات الدراسة
 لرتابطيف تنمية مهارات ا االفرتاضي استخدام معمل الرياضيات ثرالدراسة احلالية حتديدًا أل تتطلب 

اختبار مهارات الرتابط و  ،معمل الرياضيات االفرتاضي: وقد قامت الباحثة ببناء أداتني للدراسة وهيالرياضي، 
 :وفيما يلي وصف لكل أداة على حدة. الرياضي

 

 

 عدد التلميذات يف اجملموعة التجريبية عدد التلميذات يف الفصل الفصل اجملموعة املدرسة
اجملموعة ذات االختبار  43/ ب

 القبلي والبعدي
1/3 36 30 
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 :إعداد معمل الرياضيات االفتراضي -أوالا 
، وهو إحدى فصول مقرر الرياضيات للصف الرابع االبتدائي (األمناط واجلرب)اختارت الباحثة فصل  

باململكة العربية السعودية؛ وقد مت اختيار هذا الفصل نظرًا الحتوائه على الكثري من مهارات الرتابط الرياضي، 
ابط نظراً لتوفر املقومات اليت تساعد يف بيان أثر املعمل االفرتاضي من خالله، لذا حددت الباحثة مهارات الرت و 

، وقد اشتمل املعمل على (4)الرياضي املراد تنميتها من خالل استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي جدول 
 :العناصر التالية

 : حول الربنامج وحيتوي على . أ
 التعريف مبعمل الرياضيات االفرتاضي الذي سوف يتم استخدامه. 
 التعريف بالفئة املستهدفة من املعمل االفرتاضي. 
 مل االفرتاضيأهداف املع. 
 تعليمات لكيفية استخدام املعمل االفرتاضي. 
  التعلم التنافسي -التعلم التعاوين -لعب األدوار)اسرتاتيجيات التدريس املساندة للمعمل االفرتاضي- 

 (.حل املشكالت -التعلم الذايت
  الوسائل املستخدمة املساندة للمعمل االفرتاضي(Data Show ،قطع العد، خط األعداد ،

 (، ألعاب تعليمية للعمليات احلسابيةاملكعبات املتداخلة، بطاقات املفردات املصورة لكل رحلة
 حمتوى املعمل االفرتاضي. 

 :عرض لرحلة كل درس؛ وحتتوي الرحلة على . ب
  التهيئة؛ وتتضمن الكشف عن حصيلة املعلومات الرياضية السابقة لدى التلميذة، ومن خالل هذا

والغرض من هذا ربط . تنفيذ املهمة املطلوبة منها يف رحلة كل درس االسرتجاع ميكن للتلميذة
 .املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة

  تدريبات وحل املسائل، حيث يتم عرض الدروس على هيئة رحالت؛ تقوم هبا التلميذة يف كل درس
يث يكون بعدد معني من احملاوالت لتصل إىل احلل الصحيح مع وجود موجه خاص بكل رحلة، حب

 قاع البحر،الفضاء، )وأمثلة هذه الرحالت رحلة إىل . دوره تنبيه التلميذة لعدد احملاوالت املتبقية هلا
حيث . ورحلة مع توم وجريي، وعلى التلميذة إجناز املهمة املطلوبة منها يف كل رحلة (البستان، الغابة

متعة العمل، كما أنه يزيد من دافعية  ملا فيه منمت تصميم معمل الرياضيات االفرتاضي هبذه الصورة 
فهو يساعدها على التفكري املسبق قبل اختاذ القرارات وكذلك . التلميذة وميلها لتعلم الرياضيات

 .التعلم من اخلطأ
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  أنشطة إضافية ختتص بكل رحلة، وقد مت الرجوع إليها باالستعانة حبقيبة املعلم الصادرة من وزارة
مصادر املعلم لألنشطة الصفية، وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها  الرتبية والتعليم من كتاب

 .إعدادهمن قبل الباحثة، مبا يتوافق مع املعمل الذي مت 
  أوراق عمل ختتص بكل رحلة أيضاً، وقد مت الرجوع إليها باالستعانة حبقيبة املعلم الصادرة من وزارة

نشطة الصفية، وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها الرتبية والتعليم من كتاب مصادر املعلم لأل
 .إعدادهمن قبل الباحثة، مبا يتوافق مع املعمل الذي مت 

  استمارة لتقومي الرحلة، تقوم التلميذة فيها بعملية التقومي من حيث مدى إسهامها يف حتقيق أهداف
 . الدرس، مع مدى استيعاهبا وتفاعلها ملراحل الرحلة اليت تقوم هبا ومن مث حتقيق الغرض منها

من وزارة الرتبية  اختبارات تقوميية للرحالت، وقد مت الرجوع إليها باالستعانة حبقيبة املعلم الصادرة . ت
 .والتعليم من كتاب دليل التقومي

 :تحكيم معمل الرياضيات االفتراضي
لتـدريس؛ بقسـم املنـاهج وطـرق ا ملتخصصـنيجمموعة مـن ا ىعرضت الباحثة معمل الرياضيات االفرتاضي عل 

دد ــــــــــــعو تصـني يف تــدريس الرياضـيات، تقنيـات التعلــيم، وجمموعـة أخـرى مــن املخ وجمموعـة مـن املتخصصــني يف
د بــن صــاحل الراضــي ة األســتاذ أمحــار باالســتعانة باســتم (3)ملحــق  دة الرياضــياتامــويني يف بــرفني الرت ـشــمــن امل

باحث جبامعة امللك سعود ختصص وسائل وتكنولوجيا التعليم، وذلك بعد إجراء التعـديالت الالزمـة عليهـا مـن 
ات حولـه فقامـت الباحثـة بـإجراء التعـديالت الالزمـة عليـه، ظـوقد وردت بعـض املالح ،(4) ملحققبل الباحثة 

 (.1)ملحق وبذلك مت إخراج معمل الرياضيات االفرتاضي يف صورته النهائية 

 :اختبار مهارات الترابط الرياضي -ثانياا 
قامت الباحثة باتباع اخلطوات التالية يف بناء اختبار مهارات الرتابط الرياضي لتلميذات الصف الرابع  

 :(األمناط واجلرب)االبتدائي يف فصل 
 :تحديد الهدف من االختبار .1

يهدف االختبار إىل قياس مهارات الرتابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي يف فصل 
 .(األمناط واجلرب)

 :تحديد مهارات الترابط الرياضي .2
، (406: 3118نيفني الربكايت، )و؛ (440 -444: 3114بدوي، ) على األدبيات االطالعمن خالل  

مهارة التعرف على العالقات بني األفكار : وهي .مت حتديد ثالث مهارات أساسية للرتابط الرياضي فقد
وكيف تبىن على بعضها البعض لكي تنتج كاًل  ؛الرياضية واستخدامها، فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية
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، والتعرف على الرياضيات واستخدامها يف سياق خارج الرياضيات، وتتفرع من هذه املهارة متكاماًل ومرتابطاً 
ملهارات ( 4)ويوضح اجلدول . ط الرياضيات باحلياة، وربط الرياضيات بالعلوم األخرىرب: مهارتان، ومها

األساسية للرتابط الرياضي واملهارات الفرعية املنبثقة منها، وذلك كما ورد يف األدبيات اليت مت اإلشارة إليها 
 .سابقاً 

 (4)جدول 
 ة منهامهارات الرتابط الرياضي األساسية واملهارات الفرعية املنبثق

والتي تعبر عنها بطريقة المهارات الفرعية المنبثقة منها  مهارات الترابط الرياضي األساسية
 سلوكية

مهارة التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية 
 .واستخدامها

 .حتديد املعرفة السابقة
 .التعرف على العالقات الرياضية بني املوضوعات السابقة

 .من خالل املعلومات السابقةحل املشكالت احلالية 
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبىن على 

 .بعضها البعض لكي تنتج كالً متكامالً ومرتابطاً 
 .التكامل واالرتباط بني املفاهيم واإلجراءات

األعـــــداد، العمليـــــات، اهلندســـــة، )ارتبـــــاط داخـــــل املوضـــــوعات الرياضـــــية 
 (.القياس، حل املشكالت

 
 
 

التعرف على الرياضيات واستخدامها يف  مهارة
 .سياق خارج الرياضيات

 :ارتباط الرياضيات بالحياة
 .ارتباط الرياضيات وتطبيقاهتا يف احلياة

 .فوائد استخدام الرياضيات يف حل املشكالت
 :ارتباط الرياضيات بالعلوم األخرى

 .ارتباط الرياضيات بالعلوم
 .ارتباط الرياضيات بالرتبية الفنية

 .ارتباط الرياضيات بالدين
 .ارتباط الرياضيات باللغة العربية

 .ارتباط الرياضيات باالجتماعيات
 

 :تحليل المحتوى .1
: 3113)كاًل من أبو زينة وعبانة يف ضوء التصنيف الذي ذكره   (األمناط واجلرب)حتليل حمتوى فصل مت  

املفاهيم، : الرياضيات يصنف إىل أربع فئاتوهو أن حمتوى ( 84: 3119)؛ وعباس والعبسي (430 -443
 .التعاميم، املهارات، واملسائل الرياضية

توزيع فئات من حيث وفقًا للتصنيف املشار إليه  (األمناط واجلرب)نتائج حتليل فصل  (0)ملحق ويوضح  
وفقًا للتصنيف املشار إليه  (األمناط واجلرب)احملتوى بالتفصيل، ويوضح اجلدول التايل نتائج حتليل حمتوى فصل 

 :توزيع فئات احملتوى حبسب التحليل
 



 إجراءات الدراسة                                                                                  

63  

 
  

 (1)جدول 
توزيع فئاته والوزن النسيب لكل مفردة باإلضافة  من حيثوفقاً للتصنيف املشار إليه  (األمناط واجلرب)نتائج حتليل حمتوى فصل 

 للوزن النسيب لعدد احلصص حسب األمهية لكل موضوع
 ملعرفة الرياضيةحتليل ا احملتوى املعريف

 النسبة اجملموع مسائل رياضية مهارات تعاميم مفاهيم
 %4303 30 34 3 4 4 متثيل اجلمل العددية وكتابتها

 %3603 43 44 3 4 4 العبارات واجلمل العددية
 %4106 40 44 1   خطة حل املسألة

 %903 44 41 4 4 4 اكتشاف قاعدة من جدول
 %4103 31 40 4 4 4 والطرحجداول اجلمع : جداول الدوال

 %903 44 9 1   استقصاء حل ملسألة
 %4303 48 44 4 4 4 جداول الضرب والقسمة: جداول الدوال

 %411 414 443 49 0 0 اجملموع
 

السابق أن عملية حتليل احملتوى املعريف للموضوعات السبع املختارة من مقرر الرياضيات يتضح من اجلدول  
ــ تضمن تلك املو للصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول قد أشارت إىل  ـــ مفردة ( 414)ضوعات لـ

ادة عملية وقد مت إع. رياضية مسألة( 443)مهارة، و( 49)تعاميم، ( 0)مفاهيم، ( 0: )موزعة كالتايل
يف ضوء التصنيف الذي مت اتباعه بعد مضي أربعة أسابيع على عملية التحليل األوىل ومت التحليل مرة أخرى 

 .احلصول على نفس النتائج تقريباً الواردة يف اجلدول السابق

 :صياغة األهداف السلوكية .4
بصياغة األهداف السلوكية لتكون منطلقًا لبناء اختبار مهارات الرتابط الرياضي، وقد  قامت الباحثة 

حرصت الباحثة على أن تكون هذه األهداف متوائمة مع عملية حتليل احملتوى حيث بلغ عدد أهداف الفصل 
حملتوى  هدف لثلة حسب الوزن النسيب لألهداف ومشوهلا( 31)مت اختيار أهداف االختبار  .هدفاً ( 04)

املادة التعليمية وقد أحلقت األهداف مع األسئلة يف قائمة مفردات اختبار مهارات الرتابط الرياضي ليتم 
 هدفاً ( 04) حتكيمها للتأكد من مالءمتها ألسئلة االختبار وملهارات الرتابط الرياضي، وقد قسمت األهداف

فهم كيفية ارتباط ملستوى ( 14)، ية واستخدامهاالتعرف على العالقات بني األفكار الرياضملستوى  (8) :إىل
التعرف على ملستوى ( 1)، واألفكار الرياضية وكيف تبىن على بعضها البعض لكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطاً 

ملستوى ( 3)و  ربط الرياضيات باحلياةملستوى  (3)منها  الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات
 .بالعلوم األخرىربط الرياضيات 
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 :إعداد الصورة المبدئية الختبار مهارات الترابط الرياضي .1
يف ضوء مهارات الرتابط الرياضي األساسية واملهارات الفرعية املنبثقة منها؛ اليت أوردهتا األدبيات واملشار  

الرياضي يف فصل  ، فقد قامت الباحثة بإعداد الصورة األولية الختبار مهارات الرتابط(4)إليها يف اجلدول 
تضمن االختبار عدداً و . من نوع االختيار من متعددسؤااًل ( 31)وقد تكون االختبار من  ،(األمناط واجلرب)

الباحثة صياغتها يف صورة بسيطة وواضحة ومناسبة ملستوى عينة الدراسة، كما  تحاول ؛من التعليمات
توزيع أسئلة اختبار مهارات الرتابط الرياضي ( 1)ويوضح اجلدول . اوطريقة اإلجابة عليه افكرهت توضح

 .(األمناط واجلرب)حبسب حمتوى فصل 
 (0)جدول 
 هلا وإجياد الوزن النسيبحبسب دروس الفصل توزيع فقرات اختبار مهارات الرتابط الرياضي 

 
 
 
 

 
 

 احملتوى املعريف

  مهارات الرتابط الرياضي
 

 اجملموع

 
 

 النسبة
التعرف على 
العالقات بني 

األفكار 
الرياضية 

 واستخدامها

فهم كيفية ارتباط 
 األفكار الرياضية وكيف

تبىن على بعضها البعض 
لكي تنتج كالً متكامالً 

 ومرتابطاً 

التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا 
 يف سياق خارج الرياضيات

ربط الرياضيات 
 باحلياة

ربط الرياضيات 
 بالعلوم األخرى

متثيل اجلمل العددية 
 وكتابتها

3 4  4 6 41% 

 %31 1 4 3 4  العبارات واجلمل العددية
 %0 4    4 حل املسألةخطة 

 %41 3   3  اكتشاف قاعدة من جدول
جداول : جداول الدوال

 اجلمع والطرح
 4   4 40% 

 %0 4    4 استقصاء حل ملسألة
جداول : جداول الدوال

 الضرب والقسمة
 3  4 4 40% 

 %411 31 4 3 44 1 المجموع
   %40 %41 %00 %31 النسبة
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ـــب مـــن جـــدول املواصـــفات حســـب مـــا أش  ـــد عـــدد املفـــردات بالتقري ــــوقـــد مت حتدي ـــود وآخـــر ــــــــــــــــــ ـــه الزي ار إلي
 :والذ مت منه اشتقاق املعادلة التالية( 413 -416: 4998)

 عدد مفردات االختبار× عدد األهداف يف الدرس   =املخصصة لكل درس عدد املفردات 
 اجملموع الكلي لألهداف السلوكية                                                     

 :مثالً 
 4001=      81=    )    31) ×   (1)  =  خطة حل املسألةاملخصصة لدرس عدد املفردات 

                                                              04                 04 
( 0)وهكذا كما يتضح من اجلدول ( 4)أي أن عدد أسئلة درس خطة حل املسألة ال بد أن تكون  

 .السابق

 التجربة االستطالعية الختبار مهارات الترابط الرياضي .6
 :صدق االختبار . أ

 :صدق االختبار بثالث طرق كالتايلمت التأكد من  
 صدق المحكمين: 

قامت الباحثة بعرضه على  ؛(6)ملحق  بعد إعداد اختبار مهارات الرتابط الرياضي يف صورته األولية 
ني يف جمال تدريس ختصاملبقسم املناهج وطرق التدريس؛ وجمموعة أخرى من تخصصني جمموعة من امل

للتأكد من درجة مناسبة السؤال ووضوحه وذلك  .الرياضياتمادة يف  الرتبويني، وعدد من املشرفني الرياضيات
مفردة من أن كل  ملستوى عينة الدراسة، وانتمائه ملا يقيسه، وسالمة الصياغة اللغوية، حبيث يتم التأكد

 (.3)ملحق  الرياضي الذي وضعت لقياسه ابطقيس مهارات الرت ؛ تمفرداته
تلميذة من تلميذات الصف ( 30)بار على عينة استطالعية؛ بلغ عددها قامت الباحثة بتطبيق االخت 

 .اخلامس االبتدائي
وبناًء على مالحظات ومقرتحات احملكمني ونتائج التجربة االستطالعية، فقد مت التعديل على صياغة بعض  

 (3) ملحقسؤااًل ( 31)األسئلة لغوياً، وأصبح اختبار مهارات الرتابط الرياضي يف صورته النهائية، يتكون من 
 .(األمناط واجلرب)توزيع أسئلة اختبار مهارات الرتابط الرياضي حبسب حمتوى فصل ( 6)و يوضح جدول 
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 (6)جدول 
 هلا جدول األوزان النسبية اخلاص بتوزيع فقرات اختبار مهارات الرتابط الرياضي حبسب دروس الفصل وإجياد الوزن النسيب

 صدق المحتوى: 
 ؛اختبار مهارات الرتابط الرياضي يتميز بصدق احملتوى، حيث مت إجراء حتليل للمحتوى نإميكن القول  

 .(0)ملحق  ، ويف ضوء ذلك مت بناء وصياغة أسئلة االختبار(1)وبناء جدول املواصفات جدول 

 صدق االتساق الداخلي: 
مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل سؤال مع الدرجة الكلية للمستوى الذي ينتمي إليه، ومع الدرجة  

استخدامه هو معامل االرتباط الثنائي املتسلسل الكلية لالختبار، مع مراعاة أن معامل االرتباط الذي مت 
 :وكانت النتائج كالتايل(. Point Biserial Correlation)احلقيقي 

 
 
 

 
 

 احملتوى املعريف

  مهارات الرتابط الرياضي
 

 اجملموع

 
 

 النسبة
التعرف على 
العالقات بني 

األفكار 
الرياضية 

 واستخدامها

فهم كيفية ارتباط 
األفكار الرياضية وكيف 
تبىن على بعضها البعض 
لكي تنتج كالً متكامالً 

 ومرتابطاً 

التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا 
 يف سياق خارج الرياضيات

الرياضيات ربط 
 باحلياة

ربط الرياضيات 
 بالعلوم األخرى

متثيل اجلمل العددية 
 وكتابتها

3 4  4 6 41% 

 %31 1 4 3 4  العبارات واجلمل العددية
 %0 4    4 خطة حل املسألة

 %41 3   3  اكتشاف قاعدة من جدول
جداول : جداول الدوال

 اجلمع والطرح
 4   4 40% 

 %0 4    4 استقصاء حل ملسألة
جداول : جداول الدوال

 الضرب والقسمة
 3  4 4 40% 

 %411 31 4 3 44 1 المجموع
   %40 %41 %00 %31 النسبة
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 (3)جدول 
 معامالت االتساق الداخلي الختبار مهارات الرتابط الرياضي 

  

أن مجيع قيم معامالت االتساق الداخلي كانت موجبة ومرتفعة، وذات داللة ( 3)من اجلدول يتضح  
 .، لا يشري إىل متتع االختبار بدرجة جيدة يف صدق االتساق الداخلي(1010)إحصائية عند مستوى 

 :ثبات االختبار . ب
من خالل برنامج  طريقة التجزئة النصفية مهارات الرتابط الرياضي باستخدام ثبات اختبارمت حساب  

 .ذلك( 8)ويوضح اجلدول            بواسطة معادلة ألفا كرونباخ ( SPSS)التحليل اإلحصائي 
 
 
 
 

 املستوى الثاين املستوى األول

 املستوى الثالث
بالعلوم ربط الرياضيات  ربط الرياضيات باحلياة

 األخرى

ؤال
الس

رقم 
وى 
ملست

ط با
رتبا

اال
كلية 

ة ال
درج

 بال
اط

الرتب
ا

 

ؤال
الس

رقم 
وى 
ملست

ط با
رتبا

اال
كلية 

ة ال
درج

 بال
اط

الرتب
ا

 

ؤال
الس

رقم 
وى 

ملست
ط با

رتبا
اال

كلية 
ة ال

درج
 بال

اط
الرتب

ا
 

ؤال
الس

رقم 
وى 

ملست
ط با

رتبا
اال

كلية 
ة ال

درج
 بال

اط
الرتب

ا
 

1 0722 0721 4 0721 0720 3 0721 0722 2 0722 0720 
1 0722 0720 6 0721 0721 10 0722 0721 11 0722 0721 
1 0720 0720 2 0721 0720 

 
  13 0724 0721 

16 0721 0721 2 0722 0721  
     

   12 0722 0721       

 
  11 0721 0721       

 
  14 0721 0720       

 
  11 0721 0720  

     

 
  12 0722 0721       

   12 0721 0721       

   20 0720 0720  
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 (8)جدول 
 الختبار مهارات الرتابط الرياضي              قيم معامالت ألفا كرونباخ 

 

  
 
 
 

يف مجيع  كانت مرتفعة             مجيع قيم معامل ألفا كرونباخ ( 8)يتضح من اجلدول  
 .االختبار بدرجة عالية من الثبات، وتشري إىل متتع (1090 -1094)املستويات حيث بلغت درجاهتا من 

 :تحديد زمن اختبار مهارات الترابط الرياضي . ت
فيه أول  امت الباحثة بتحديد الزمن؛ الذي متكنتلتحديد زمن االختبار من التجربة االستطالعية، ق 

الزمن دقيقة، مث حددت ( 40)تلميذة من اإلجابة على أسئلة االختبار قبل زميالهتا، وقد بلغ ذلك حوايل 
دقيقة، مث مت حساب زمن االختبار ( 00)الذي استكملت فيه أسئلة االختبار آخر تلميذة، وقد بلغ حوايل 

 :عن طريق حساب متوسط الزمنني السابقني على النحو التايل
 دقيقة 10=         (00) + (40)=      زمن االختبار     

                                3   

  :الدراسةإجراءات 
بعد االنتهاء من إعداد أدوات الدراسة بدأت الباحثة باحلصول على موافقة اجلهات الرمسية لتطبيق الدراسة  

 :باملدرسة احملددة، وقد متت مرحلة التطبيق باخلطوات التالية

  للسماح ( بنات)حصلت الباحثة على خطاب من سعادة مدير عام الرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة
 .تطبيق الدراسة االستطالعيةب
  ه، واختارت الباحثة فصاًل من فصول الصف 38/44/4144مت تطبيق الدراسة االستطالعية بتاريخ

 .مهارات الرتابط الرياضي اختبار عليه ، ط بق(0/4)كل عشوائي وهو الفصل اخلامس االبتدائي باملدرسة بش
  حصلت الباحثة على خطاب من عميد كلية الرتبية جبامعة أم القرى إىل سعادة مدير عام الرتبية والعليم

وبناًء عليه صدر خطاب من مدير . للباحثة بتطبيق الدراسة للسماح( 8)ملحق ( بنات)بالعاصمة املقدسة 
استنادًا إىل ( غرضية)ة قصدية ، وقد مت اختيارها بطريق(43/ ب)الرتبية والتعليم، وهو موجه إىل املدرسة 

              قيمة ألفا كرونباخ  املهارات
 1094 املستوى األول
 1093 املستوى الثاين
 1094 املستوى الثالث
 1090 الدرجة الكلية
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مدى استعدادات املدرسة لتسهيل إجراءات التجربة، ومن مث توفر لديها معمل الرياضيات اجملهز بأجهزة 
 (.4)احلاسب اآليل ملحق 

  مت هتيئة بيئة التعليم بتثبيت معمل الرياضيات االفرتاضي، الذي مت إعداده من قبل الباحثة على أجهزة
 .توفرة يف معمل الرياضياتاحلاسب اآليل امل

  ه4/3/4141مت تطبيق االختبار القبلي ملهارات الرتابط الرياضي على اجملموعة التجريبية بتاريخ. 
  ه على اجملموعة التجريبية، حيث مت استخدام معمل الرياضيات 1/3/4141بدأ تطبيق الدراسة بتاريخ

 :االفرتاضي للتطبيق وذلك على النحو التايل
اجلدول الدراسي ملـادة الرياضـيات مـع معلمـة املـادة واإلدارة املدرسـية، حبيـث تكـون املـادة مبعـدل مت ترتيب  .4

يــــــتم فيهــــــا طــــــرح املــــــادة العلميــــــة : احلصــــــة األوىل. حصـــــتني متتــــــاليتني يوميــــــاً مــــــن الســــــبت إىل األربعــــــاء
باسـتخدام معمـل يتم فيها تطبيق مـا مت طرحـه، وذلـك : باالسرتاتيجيات اليت مت حتديدها، واحلصة األخرى

 .الرياضيات االفرتاضي
ه وكان لقاًء تعريفياً، مت التعرف على اسرتاتيجية 1/3/4141حدث أول لقاء مع التلميذات بتاريخ  .3

 .وكذلك كيفية استخدام أجهزة احلاسب اآليل يف عملية التعلم والتعليم. معمل الرياضيات االفرتاضي
ة ه، حيث مت طرح املادة العلمي0/3/4141ريخ بدأ تطبيق أول درس يف املعمل االفرتاضي بتا .4

، وهو عبارة عن تدريبات يف صورة رحلة البد ومعمل الرياضيات االفرتاضي باالسرتاتيجيات احملددة مسبقاً 
للتلميذة من إجناز املهمة املطلوبة يف الرحلة، وبعد االنتهاء منها، تنتقل التلميذة إىل األنشطة اخلاصة 
بالرحلة، مث إىل أوراق العمل، ومن مث تقوم التلميذة بعملية تقومي للرحلة اخلاصة بالدرس، وذلك عن طريق 

مع العلم أن التلميذة ال تستطيع الدخول إىل الرحلة وإجناز املهمة املطلوبة . يف املعمل استمارة مت إدراجها
منها إال بعد اجتيازها لالختبار املوجود قبل الرحلة، وهو عبارة عن اختبار للمعلومات الرياضية السابقة، 

 .السابقةاليت مت التعرف عليها يف سنوات الدراسة 
يتم تطبيق اختبار مت إدراجه مسبقًا يف املعمل االفرتاضي ( والثاين -ولاأل)عند االنتهاء من الدرس  .1

 -الثالث)وكذلك بعد الدرس . للتأكد من فهم واستيعاب التلميذة للمادة العلمية، اليت مت طرحها
، مث بعد االنتهاء من الفصل بأكمله جيرى (والسابع-السادس-اخلامس)، وكذلك بعد الدرس (والرابع

 :وقد لوحظ أثناء تطبيق التجربة ما يلي. بار الفصل املوجود يف كتاب التلميذةللتلميذات اخت
o   الحظت الباحثة تفاعل التلميذات مع معمل الرياضيات االفرتاضي، حيث أبدين تشوقًا ملعرفة رحلة

 .كل درس من دروس الفصل
o خدام معمل أبدت تلميذات الصف الرابع االبتدائي يف الفصول الثالثة األخرى رغبتهن يف است

 .الرياضيات االفرتاضي أسوة بفصل عينة الدراسة
o ازداد اهتمام التلميذات مبادة الرياضيات فقد زادت الدافعية لديهن يف التعلم. 
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o  أبدت التلميذات رغبتهن يف إكمال املنهج باسرتاتيجية املعمل االفرتاضي بداًل عن طريقة التعليم
 .التقليدية

o  املعلومة الصحيحة حىت بعد انتهاء عدد احملاوالتإصرار التلميذات للوصول إىل. 
o  استخدام معمل الرياضيات االفرتاضيب عند حل التمارين التلميذاتتفاعل.  
o  أمهية التعلم الذايت يف هذه املرحلة العمرية وذلك عن طريق انشغال التلميذة بإجناز املهمة املطلوبة منها

 .دون النظر إىل صديقتها اجملاورة
o  عامل التحفيز لدى التلميذة والذي متثل يف االنتقال من مهمة إىل أخرى يف الرحلة املطلوب برزت قوة

 .إجنازها
o  إلغاء عملية التلقني واستبداهلا بعملية االكتشاف. 

 ه48/3/4141 مت تطبيق االختبار البعدي ملهارات الرتابط الرياضي على نفس اجملموعة التجريبية بتاريخ. 

 :المستخدمة في تحليل البياناتاألساليب اإلحصائية 
 :للتحقق من فروض الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية 
 .معامل االتساق الداخلي للصدق .4
 .حلساب الثبات           معامل ألفا كرونباخ  .3
 .والبعدياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة يف التطبيقني القبلي  .4
 .للمقارنة بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف التطبيقني القبلي والبعدي( ت)اختبار  .1
على املتغري التابع ( استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي)مربع إيتا لقياس حجم األثر للمتغري املستقل  .0

 .مكة املكرمة لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي مبدينة( تنمية مهارات الرتابط الرياضي)
 .معادلة بالك للكسب املعدل .6

 



    

 
 
 
 
 
 
 

 الَفْصُل الرَّاِبعُ 
 

َراَسةِ   َعْرُض َنَتائُِج ادلِّ
 َوُمنَاقََشِتَهاَتْفِسرُي انلَّتَائُِج 

  



   نتائج الدراسة                                                                                     

34  

 
  

َالرَاب عَ 
ل  ص  َالف 

ةَ  ر اس  َال  َن ت ائ ج  ر ض  َع 
 

 :تمهيد
بعد إجراء التجربة والتحليل ، وذلك تعرض الباحثة يف هذا الفصل نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها 

 على ضوء هاتفسري ل فرضية، ومن مث كلنتائج، من خالل عرض الفرضيات والنتائج املرتبطة با هلذه اإلحصائي
 .الدراسات السابقةو  األدبيات

 :عرض نتائج الدراسة
مت التحقق من صحة فروض الدراسة، وذلك من خالل حتليل بيانات الدراسة باستخدام األساليب  

للمجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي، وحساب ( ت)اإلحصائية املناسبة، واليت متثلت يف اختبار 
وفيما يلي عرض للنتائج اليت مت احلصول . ، وكذلك معدل الكسب وفقًا ملعادلة بالك(مربع إيتا)حجم األثر 

 :عليها
 :اختبار الفرض األول وتفسيره ومناقشته

عينة الدراسة يف درجات بني متوسطات  (1010)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية ؛ عند القبلي والبعدي مهارات الرتابط الرياضي

 .، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضيواستخدامها
يف القياسني عينة الدراسة  تلميذاتللتحقق من الفرض األول، مت حساب املتوسطات احلسابية لدرجات و  

قات بني األفكار الرياضية عند مستوى التعرف على العال القبلي والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛
للعينات املرتابطة، وكانت ( ت)ومتت املقارنة بني هذه املتوسطات احلسابية باستخدام اختبار  ،واستخدامها

 :النتائج كالتايل
 (9) جدول 

 عند مستوى التعرف على، يف القياسني القبلي والبعدي عينة الدراسةدرجات للمقارنة بني متوسطات ( ت)نتائج اختبار 
 العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها

املتوسط  القياس املستوى
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 (ت)

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

التعرف على العالقات بني األفكار 
 الرياضية واستخدامها

 1010 31 1041 4043 3011 القبلي
 1061 4011 البعدي
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 االختبار البعدي االختبار القبلي
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 اجملموعة ذات االختبار القبلي والبعدي

مستوى يف مهارات الرتابط الرياضي؛ عند  تلميذاتاملتوسط احلسايب لدرجات الأن ( 9)من اجلدول يتضح  
ويف القياس البعدي  ،(3011)يف القياس القبلي بلغ  التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها

وجود وهذا يعين  .(1010) وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى .(1041)تساوي ( ت)وقيمة  ،(4011)
هارات الرتابط يف م عينة الدراسةدرجات بني متوسطات ( 1010)إحصائية عند مستوى  داللةفروق ذات 

والفروق   .مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامهاعند ؛ القبلي والبعدي الرياضي
جات القياس البعدي املتوسط احلسايب لدر  ت قيمةكانت لصاحل درجات االختبار البعدي، حيث كان

 :وهذا ما أشار إليه الشكل التايل(. 3011)أكرب من القبلي ( 4011)
 (43)شكل 

عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعدي، عند مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية درجات متوسطات 
 واستخدامها

 
 
 
 
 
 
 
 

 
على املتغري ( معمل الرياضيات االفرتاضياستخدام )للمتغري املستقل النتائج السابقة إىل وجود أثر وتشري  

 (عند مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامهاتنمية مهارات الرتابط الرياضي، )التابع 
 .لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي مبدينة مكة املكرمة

 :وكانت نتائجه كالتايل( مربع إيتا)حجم األثر باستخدام وملعرفة حجم هذا التأثري فقد مت حساب  
 (41)جدول 

 بني العالقات على التعرف مستوى االفرتاضي عند الرياضيات معمل استخدام ملعرفة أثر( مربع إيتا)نتائج حساب حجم األثر 
 واستخدامها الرياضية األفكار

 حجم األثر إيتامربع  (ت)مربع  (ت)قيمة  املتغري التابع املتغري املستقل
معمل الرياضيات 

 االفرتاضي
التعرف على العالقات مستوى 

 بني األفكار الرياضية واستخدامها
 كبري 1014 46084 1041
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وهي ( 1014)، واليت بلغت (مربع إيتا)أن حجم األثر مت قياسه من خالل قيمة ( 41)يتضح من اجلدول  
حيث أن  - (1041)د ى لوجود تأثري كبري هو إىل أن احلد األقيمة كبرية وفقًا ملعيار كوهني، والذي أشار 

تأثري ( 1041 -1010)من تأثري ضعيف، ( 1010 -1)من : معيار كوهني للحكم على قيمة حجم األثر هو
 .(مربع إيتا)وهذا ما أشار إليه  -تأثري كبري( 1041)يف حني أكرب من و  ،متوسط

ك، واليت تعطي مؤشرًا عما إذا كان هناك أثر للمتغري كما مت حساب معدل الكسب وفقًا ملعادلة بال 
مستوى التعرف على العالقات بني )على املتغري التابع ( االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام)املستقل 

، وذلك من خالل مقارنة درجات القياس البعدي بدرجات القياس القبلي، مع (األفكار الرياضية واستخدامها
 :    وكانت النتائج كالتايل. الدرجة العظمى للمهارة املقاسة األخذ يف االعتبار

 (44)جدول 
 نتائج معدل الكسب للكشف عن أثر املتغري املستقل يف املتغريات التابعة

الدرجة  املتغري التابع املتغري املستقل
 العظمى

معدل  املتوسطات احلسابية
 الكسب

فعالية 
 بعدي قبلي الربنامج

الرياضيات معمل 
 االفرتاضي

العالقات مستوى التعرف على 
 استخدامهابني األفكار الرياضية و 

 كبرية 3006 4011 3011 1

جيد أن الدرجة العظمى ملستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية ( 44)واملتتبع للجدول  
ومتوسط درجات االختبار ( 3011)درجات، حيث بلغ متوسط درجات القياس القبلي ( 1)واستخدامها هي 

فرقًا كبرياً، ويعطي فعالية لتأثري  -وهو يف صاحل القياس البعدي -وملعرفة إذا كان هذا الفرق(. 4011)البعدي 
مستوى التعرف على العالقات بني )على املتغري التابع ( استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي)املتغري املستقل 

وهي (. 3006)، فقد مت حساب معدل الكسب وفقًا ملعادلة بالك، وكانت (امهااألفكار الرياضية واستخد
 (.403)قيمة كبرية مقارنة باحلد األد ى؛ الذي حدده بالك للحكم على فعالية الربنامج وهو 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : )من النتائج السابقة يتم رفض الفرض األول؛ الذي نص على أنه 
البعدي؛ عند مهارات الرتابط الرياضي القبلي و عينة الدراسة يف  درجات بني متوسطات( 1010)مستوى 

تعزى الستخدام معمل الرياضيات  ،مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها
مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: )الذي ينص على أنه والقبول بالفرض البديل، (االفرتاضي

البعدي؛ عند مهارات الترابط الرياضي القبلي و عينة الدراسة في  درجات بين متوسطات( 0701)
تعزى الستخدام معمل الرياضيات  ،مستوى التعرف على العالقات بين األفكار الرياضية واستخدامها

 (.لصالح التطبيق البعدي االفتراضي



   نتائج الدراسة                                                                                     

31  

 
  

الاليت درسن باستخدام معمل )الدراسة يف االختبار البعدي وقد دلت النتائج على تفوق تلميذات عينة  
، لا يدل على وجود مؤشر جيد، يعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية (الرياضيات االفرتاضي

مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها من مهارات الرتابط الرياضي لتلميذات 
 .االبتدائي مقارنًة بنتائج االختبار القبليالصف الرابع 

يف احتواء مناهج الرياضيات على مهارة ( 3116)وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الدويري والقضاه  
 .التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية، ولكنها تفتقر إىل توظيفها يف عملية التعلم

يف جوهرية دور املعلم، حيث إن الرتابطات الرياضية تعترب ( 81 :3141)وهذا ما أكدت عليه بثينة بدر  
وهذا . العامل اجلامع؛ الذي يعطي املتعلم القدرة على الربط بني ما سبق دراسته؛ وما سوف تتم دراسته

بالضرورة يتطلب من املعلم فهمه لتتابع املعرفة الرياضية، وإملامه مبا سبق دراسته، حىت ال يكرر املفاهيم 
وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات الرتابط . عارفوامل

الرياضي عند مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية، ويرجع السبب يف ذلك إىل استخدام 
  Jghnson et al (2002) معمل الرياضيات االفرتاضي يف تدريس الرياضيات، وهذا ما أكدته دراسة

 .على وجود فعالية للبيئة االفرتاضية، وذلك يف تدعيم تدريس العلوم والرياضيات
وقد أكدت نتائج الدراسة احلالية على أن التعامل مع املعامل االفرتاضية؛ جيعل التلميذات أكثر قدرة على   

 .ومة السابقة باملعلومة اجلديدةاالحتفاظ مبا تعلمنه منها أثناء التعامل معها، وقد متثل ذلك يف ربط املعل

 :اختبار الفرض الثاني وتفسيره ومناقشته
عينة الدراسة يف  درجات بني متوسطات( 1010)لة إحصائية عند مستوى الال توجد فروق ذات د 

مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي؛ عند مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض؛ 
 .مرتابطاً، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضيو لكي تنتج كاًل متكاماًل 

يف ذات عينة الدراسة وللتحقق من الفرض الثاين، فقد مت حساب املتوسطات احلسابية لدرجات تلمي 
القياسني القبلي والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها 

( ت)مرتابطاً، ومتت املقارنة بني هذه املتوسطات احلسابية باستخدام اختبار و البعض؛ لكي تنتج كاًل متكاماًل 
 : التايلللعينات املرتابطة، وكانت النتائج ك
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 االختبار البعدي االختبار القبلي

ايب
حلس

ط ا
وس

املت
 

 اجملموعة ذات االختبار القبلي والبعدي

 (43)جدول 
القبلي والبعدي عند مستوى فهم كيفية ارتباط  عينة الدراسة يف القياسنيدرجات للمقارنة بني متوسطات ( ت)نتائج اختبار 

 مرتابطاً و كي تنتج كالً متكاماًل ل ،الرياضية ببعضها البعض األفكار

مهارات الرتابط الرياضي؛ عند  يف تلميذاتاملتوسط احلسايب لدرجات اليتضح أن قيمة ( 43)من اجلدول  
 يف القياس القبلي مرتابطاً و كي تنتج كاًل متكاماًل فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض لمستوى 
وهي ذات داللة إحصائية  .(8019)تساوي ( ت)وقيمة ، (8003)ويف القياس البعدي  ،(1061) قد بلغت

بني متوسطات  (1010) لة إحصائية عند مستوىالذات د وجود فروق، وهذا يعين (1010)عند مستوى 
فهم كيفية ارتباط مستوى درجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند 

والفروق كانت لصاحل درجات االختبار  مرتابطاً،و كي تنتج كاًل متكاماًل األفكار الرياضية ببعضها البعض ل
(. 1061)من القبلي  أكرب( 8003)املتوسط احلسايب لدرجات القياس البعدي  ت قيمةالبعدي، حيث كان

 :وهذا ما أشار إليه الشكل التايل
 (44)شكل 

 ،رياضية ببعضها البعضالقبلي والبعدي عند مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار ال عينة الدراسة يف القياسنيدرجات  متوسطات
 مرتابطاً و كي تنتج كالً متكامالً ل

 
 
 
 
 

  
على املتغري ( معمل الرياضيات االفرتاضياستخدام )النتائج السابقة إىل وجود أثر للمتغري املستقل وتشري  

كي ل ،فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، عند مستوى تنمية مهارات الرتابط الرياضي)التابع 
 .لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي مبدينة مكة املكرمة (مرتابطاً و تنتج كاًل متكاماًل 

املتوسط  القياس املستوى
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 (ت)

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها   فهم
 مرتابطاً و كي تنتج كالً متكامالً لالبعض، 

 1010 31 8019 4043 1061 القبلي
 3043 8003 البعدي
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 :وكانت نتائجه كالتايل( مربع إيتا)وملعرفة حجم هذا التأثري فقد مت حساب حجم األثر باستخدام 
 (44)جدول 

 األفكار ارتباط كيفية فهم مستوى االفرتاضي عند الرياضيات معمل استخدام ملعرفة أثر( مربع إيتا)نتائج حساب حجم األثر 
 ومرتابطاً  متكامالً  كالً  تنتج لكي البعض بعضها على تبىن وكيف الرياضية

، وقد بلغت (مربع إيتا)السابق يتضح أن حجم األثر الذي مت قياسه من خالل قيمة ( 44)من اجلدول  
ـــو د ى لوجود تأثري كبري ملعيار كوهني، والذي أشار إىل أن احلد األ وهي قيمة كبرية وفقاً ( 1030) ــ ــ ( 1041)هــ
ـــر هو - ـــ ـــ تأثري ضعيف، من ( 1010 -1)من : حيث أن معيار كوهني للحكم على قيمة حجم األث
 (.مربع إيتا)وهذا ما أشار إليه  -تأثري كبري( 1041)تأثري متوسط، ويف حني أكرب من ( 1041 -1010)
رًا عما إذا كان هناك أثر للمتغري ملعادلة بالك، واليت تعطي مؤش كما مت حساب معدل الكسب وفقاً  

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مستوى )على املتغري التابع ( االفرتاضي الرياضيات استخدام معمل)املستقل 
، وذلك من خالل مقارنة درجات القياس البعدي بدرجات (مرتابطاً و كي تنتج كاًل متكاماًل ل ،ببعضها البعض

 :وكانت النتائج كالتايل. يف االعتبار الدرجة العظمى للمهارة املقاسةالقياس القبلي، مع األخذ 
 (41)جدول 

 نتائج معدل الكسب للكشف عن أثر املتغري املستقل يف املتغريات التابعة

أن الدرجة العظمى ملستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، ( 41)يالحظ من اجلدول  
، ومتوسط (1061)درجة، وبلغ متوسط درجات القياس القبلي ( 44) كانت  مرتابطاً و لكي تنتج كاًل متكاماًل 

فرقًا كبرياً  -وهو يف صاحل القياس البعدي -وملعرفة إذا كان هذا الفرق(. 8003)درجات االختبار البعدي 
فهم   مستوى)على املتغري التابع ( استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي)ويعطي فعالية لتأثري املتغري املستقل 

، فقد مت حساب معدل (مرتابطاً و كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، لكي تنتج كاًل متكاماًل 

 حجم األثر مربع إيتا (ت)مربع  (ت)قيمة  املتغري التابع املتغري املستقل
معمل الرياضيات 

 االفرتاضي
 األفكار ارتباط كيفية فهم مستوى

 البعض بعضها على تبىن وكيف الرياضية
 ومرتابطاً  متكامالً  كالً  تنتج لكي

 كبري 1030 3018 8019

الدرجة  املتغري التابع املتغري املستقل
 العظمى

معدل  املتوسطات احلسابية
 الكسب

فعالية 
 بعدي قبلي الربنامج

الرياضيات معمل 
 االفرتاضي

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية 
كي تنتج كالً لببعضها البعض، 
 مرتابطاً و متكامالً 

 كبرية 4033 8003 1061 44
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وهي قيمة كبرية مقارنة باحلد األد ى الذي حدده بالك للحكم (. 4033)ملعادلة بالك وكانت  الكسب وفقاً 
 (.403)على فعالية الربنامج وهو 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : )الفرض الثاين الذي نص على أنهمن النتائج السابقة يتم رفض  
عينة الدراسة يف مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي؛ عند درجات بني متوسطات ( 1010)مستوى 

م مرتابطاً، تعزى الستخداو مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، لكي تنتج كاًل متكاماًل 
توجد فروق ذات داللة : )، والقبول بالفرض البديل الذي ينص على أنه(معمل الرياضيات االفرتاضي

عينة الدراسة في مهارات الترابط الرياضي  درجات بين متوسطات( 0701)إحصائية عند مستوى 
الا متكامالا القبلي والبعدي؛ عند مستوى فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، لكي تنتج ك

 (.لصالح التطبيق البعدي مترابطاا، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفتراضيو 
الاليت درسن باستخدام معمل )وقد دلت النتائج على تفوق تلميذات عينة الدراسة يف االختبار البعدي  

، لا يدل على وجود مؤشر جيد يعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية (الرياضيات االفرتاضي
من مهارات الرتابط ( مرتابطاً و اًل فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، لكي تنتج كاًل متكام)

 .الرياضي لتلميذات الصف الرابع االبتدائي مقارنًة بنتائج االختبار القبلي
الذي أعد اسرتاتيجية مقرتحة؛ تستخدم الروابط الرياضية يف ( 3111)وتتفق الدراسة مع دراسة دياب  

أمهية ارتباط األفكار الرياضية، وكيف تبىن  تنمية استقاللية تعلم الرياضيات للصف السابع األساسي، اليت تربز
 .على بعضها البعض، وماهلا من أثر يف تنمية االجتاهات حنو الرياضيات، وتنمية استقاللية التعلم لدى الطالب

بأنه ال جيب تعل م القواعد اخلاصة باإلجراءات يف غياب  Dewall (8 :2007)وهذا ما أشار إليه  
املفاهيم، فاإلجراءات بدون مفاهيم تبدو كقواعد يتم وضعها بدون سبب أو دليل م قنع، وتؤدي إىل أخطاء 

 . وكراهية ملادة الرياضيات
ككل متكامل،   نظرة إىل الرياضيات تعلمنيأنه عندما تتكون لدى امل( 00 :3113)نة بوأكد أبو زينة وعبا 

طت املفاهيم فسوف يتكون لديهم ميل أقل للنظر إىل املفاهيم واملهارات الرياضية على أهنا منفصلة، وإذا ارتب
وقد دلت نتائج الدراسة . إىل الرياضيات على أهنا جمموعة متكاملة من القوانني تعلمنيباإلجراءات؛ ينظر امل

مهارات الرتابط الرياضي عند مستوى فهم كيفية ارتباط  احلالية على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
األفكار الرياضية، وكيف تبىن على بعضها البعض، لكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطًا تعزى الستخدام معمل 

على أمهية التعلم بالبيئات  Taxen & Naeve (2001)الرياضيات االفرتاضي وقد أكدت دراسة 
االفرتاضية، وكما أشارت نتائج دراستهم إىل فعالية البيئات االفرتاضية يف تدريس الرياضيات، وماهلا من أثر يف 

 .زيادة التحصيل الدراسي
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حيث قامت الباحثة بإعداد املعمل االفرتاضي كتجربة ترفيهية للتلميذات، دون أن خيل باملفاهيم األساسية  
تقوم عليها املادة العلمية، ومن هنا يالحظ أثر التدريس باستخدام املعامل االفرتاضية يف تنمية مهارة فهم   اليت

 .كيفية ارتباط األفكار الرياضية، وكيف تبىن على بعضها البعض، لكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطاً 

 :اختبار الفرض الثالث وتفسيره ومناقشته
عينة الدراسة يف مهارات درجات بني متوسطات ( 1010)صائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دالة إح 

الرتابط الرياضي القبلي والبعدي؛ عند مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات، 
 .تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي

يف ية لدرجات تلميذات عينة الدراسة للتحقق من الفرض الثالث، فقد مت حساب املتوسطات احلسابو  
القياسني القبلي والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق 

للعينات ( ت)ومتت املقارنة بني هذه املتوسطات احلسابية، وذلك باستخدام اختبار . خارج الرياضيات
التعرف على )، والدرجة الكلية (ربط الرياضيات بالعلوم األخرى)، (ةربط الرياضيات باحليا)املرتابطة، 

 :وكانت النتائج كالتايل(. الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات
 (40)جدول 

 على التعرف مستوى عند والبعدي القبلي القياسني عينة الدراسة يفدرجات للمقارنة بني متوسطات ( ت)نتائج اختبار 
 الرياضيات خارج سياق يف وتطبيقاهتا الرياضيات

املتوسط  القياس املستوى
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 (ت)

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 1010 31 0041 1031 1093 القبلي ربط الرياضيات باحلياة
 1084 4061 البعدي

 1010 31 4090 1033 4088 القبلي ربط الرياضيات بالعلوم األخرى
 1034 3003 البعدي

التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا 
 يف سياق خارج الرياضيات

 1010 31 4033 4043 3081 القبلي
 4043 1046 البعدي

 مستوى ربط الرياضيات بالحياة -أوالا 
يف مهارات الرتابط الرياضي؛  التلميذاتاملتوسط احلسايب لدرجات يتضح أن قيمة ( 40)مبراجعة اجلدول  

 ،(4061)ويف القياس البعدي ( 1093) تقد بلغعند مستوى ربط الرياضيات باحلياة، يف القياس القبلي 
وجود فروق ذات ، وهذا يعين (1010)وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى  .(0041)تساوي ( ت)وقيمة 

بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعدي  (1010)لة إحصائية عند مستوى الد
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والفروق كانت لصاحل درجات االختبار . ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند مستوى ربط الرياضيات باحلياة
  (.1093)أكرب من القبلي  (4061)املتوسط احلسايب لدرجات القياس البعدي  ت قيمةالبعدي، حيث كان

على املتغري التابع ( معمل الرياضيات االفرتاضي)النتائج السابقة إىل وجود أثر للمتغري املستقل وتشري  
لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي  (عند مستوى ربط الرياضيات باحلياةتنمية مهارات الرتابط الرياضي، )

 . مبدينة مكة املكرمة
 :كالتايله  وكانت نتائج ،(مربع إيتا)ر باستخدام مت حساب حجم األثفقد التأثري هذا وملعرفة حجم   

 (46)جدول 
 ربط الرياضيات باحلياة مستوى عند االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام ملعرفة أثر( مربع إيتا)نتائج حساب حجم األثر 

( 1003)، واليت بلغت (مربع إيتا)يتضح أن حجم األثر الذي مت قياسه من خالل قيمة ( 46)من اجلدول  
حيث أن  - (1041)وهي قيمة كبرية وفقاً ملعيار كوهني، والذي أشار إىل أن احلد األد ى لوجود تأثري كبري هو 

ــــر هومعي ــ ــ ( 1041 -1010)تأثري ضعيف، من ( 1010 -1)من : ار كوهني للحكم على قيمة حجم األثـ
 (.مربع إيتا)وهذا ما أشار إليه  -تأثري كبري( 1041)تأثري متوسط، ويف حني أكرب من 

للمتغري كما مت حساب معدل الكسب وفقًا ملعادلة بالك، واليت تعطي مؤشرًا عما إذا كان هناك أثر  
، وذلك (مستوى ربط الرياضيات باحلياة)على املتغري التابع ( االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام)املستقل 

من خالل مقارنة درجات القياس البعدي بدرجات القياس القبلي، مع األخذ يف االعتبار الدرجة العظمى 
 :وكانت النتائج كالتايل. للمهارة املقاسة

 (43)جدول 
 باحلياة الرياضيات ربط دل الكسب للكشف عن أثر املتغري املستقل على مستوىمعنتائج 

درجات، وبلغ متوسط ( 3)الدرجة العظمى ملستوى ربط الرياضيات باحلياة أن ( 43)ويالحظ من اجلدول  
ــ، وملعرف(4061)ومتوسط درجات االختبار البعدي ( 1093)درجات القياس القبلي  ـــ ــ ــ ـــة إذا كان هذا الفـــ ــ  رقـــ

( معمل الرياضيات االفرتاضي)لتأثري املتغري املستقل ويعطي فعالية  ،كبرياً   فرقاً  -وهو يف صاحل  القياس البعدي-

 حجم األثر مربع إيتا (ت)مربع  (ت)قيمة  املتغري التابع املتغري املستقل
 كبري 1003 36013 0041 ربط الرياضيات باحلياةمستوى  االفرتاضيمعمل الرياضيات 

الدرجة  املتغري التابع املتغري املستقل
 العظمى

معدل  املتوسطات احلسابية
 الكسب

فعالية 
 بعدي قبلي الربنامج

معمل الرياضيات 
 االفرتاضي

 كبرية 4080 4061 1093 3 مستوى ربط الرياضيات باحلياة
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ملعادلة بالك وكانت  مت حساب معدل الكسب وفقاً فقد  ،(مستوى ربط الرياضيات باحلياة)على املتغري التابع 
 (.403)الذي حدده بالك للحكم على فعالية الربنامج وهو  ،وهي قيمة كبرية مقارنة باحلد األد ى .(4080)

 ى ربط الرياضيات بالعلوم األخرىمستو  -ثانياا 
يف مهارات الرتابط الرياضي؛  تلميذاتاملتوسط احلسايب لدرجات اليتضح أن قيمة ( 40)بالرجوع للجدول  

ويف القياس البعدي ، (4088) قد بلغت عند مستوى ربط الرياضيات بالعلوم األخرى، يف القياس القبلي
وجود ، وهذا يعين (1010)وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى  .(4090)تساوي ( ت)وقيمة  ،(3003)

بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف القياسني القبلي ، (1010) لة إحصائية عند مستوىالفروق ذات د
والفروق كانت لصاحل . والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند مستوى ربط الرياضيات بالعلوم األخرى

 .هو األكرب( 3003)بعدي، حيث كان املتوسط احلسايب لدرجات القياس البعدي درجات االختبار ال

على املتغري التابع ( معمل الرياضيات االفرتاضي)النتائج السابقة إىل وجود أثر للمتغري املستقل وتشري  
لرابع لدى تلميذات الصف ا (عند مستوى ربط الرياضيات بالعلوم األخرىتنمية مهارات الرتابط الرياضي، )

 . االبتدائي مبدينة مكة املكرمة
 :كالتايل  هوكانت نتائج( مربع إيتا)مت حساب حجم األثر باستخدام فقد  التأثريهذا وملعرفة حجم  

 (48)جدول 
ربط الرياضيات بالعلوم  مستوى عند االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام ملعرفة أثر( مربع إيتا)نتائج حساب حجم األثر 

 األخرى
 حجم األثر مربع إيتا (ت)مربع  (ت)قيمة  املتغري التابع املتغري املستقل

مستوى ربط الرياضيات  معمل الرياضيات االفرتاضي
 بالعلوم األخرى

 كبري 1049 40061 4090

وقد بلغت ( مربع إيتا)أن حجم األثر الذي مت قياسه من خالل قيمة ( 48)يتضح من اجلدول السابق  
 (1041)قيمة كبرية وفقًا ملعيار كوهني، والذي أشار إىل أن احلد األد ى لوجود تأثري كبري هو ، وهي (1049)
ـــر هو - ـــ ـــ تأثري ضعيف، من ( 1010 -1)من : حيث أن معيار كوهني للحكم على قيمة حجم األث
 .(ربع إيتام)وهذا ما أشار إليه  -تأثري كبري( 1041)تأثري متوسط، ويف حني أكرب من ( 1041 -1010)
كما مت حساب معدل الكسب وفقًا ملعادلة بالك، واليت تعطي مؤشرًا عما إذا كان هناك أثر للمتغري  

، (ربط الرياضيات بالعلوم األخرى مستوى)على املتغري التابع ( االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام)املستقل 
القبلي، مع األخذ يف االعتبار الدرجة وذلك من خالل مقارنة درجات القياس البعدي بدرجات القياس 

 :وكانت النتائج كالتايل. العظمى للمهارة املقاسة
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 اجملموعة ذات االختبار القبلي والبعدي

 االختبار القبلي
 االختبار البعدي

 (49)جدول 
 ربط الرياضيات بالعلوم األخرى معدل الكسب للكشف عن أثر املتغري املستقل على مستوىنتائج  

( 4)يالحظ أن الدرجة العظمى ملستوى ربط الرياضيات بالعلوم األخرى بلغت ( 49)بالنظر إىل اجلدول  
، (3003)ومتوسط درجات االختبار البعدي ، (4088)درجات، وبلغ متوسط درجات القياس القبلي 

فرقًا كبريًا ويعطي فعالية لتأثري املتغري املستقل  -وهو يف صاحل  القياس البعدي- وملعرفة إذا كان هذا الفرق
، فقد مت (ربط الرياضيات بالعلوم األخرى مستوى)على املتغري التابع ( االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام)

وهي قيمة كبرية مقارنة باحلد األد ى، الذي حدده ( 3068)وفقًا ملعادلة بالك وكانت حساب معدل الكسب 
 (.403)بالك للحكم على فعالية الربنامج وهو 

 مجتمعةالتعرف على الرياضيات وتطبيقاتها في سياق خارج الرياضيات  -ثالثاا 
يف مهارات الرتابط الرياضي؛  لتلميذاتاملتوسط احلسايب لدرجات ايتضح أن قيمة ( 40)بالرجوع للجدول  

يف القياس القبلي بلغت عند مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات، 
وهي ذات داللة إحصائية عند  .(4033)تساوي ( ت)وقيمة ، (1046)ويف القياس البعدي  ،(3081)

بني متوسطات درجات ( 1010) مستوىلة إحصائية عند الوجود فروق ذات د، وهذا يعين (1010)مستوى 
عينة الدراسة يف القياسني القبلي والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند مستوى التعرف على الرياضيات 

والفروق كانت لصاحل درجات االختبار البعدي، حيث كان املتوسط . وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات
 :وهذا ما أشار إليه الشكل التايل(. 3081)من القبلي  أكرب( 1046)احلسايب لدرجات القياس البعدي 

 (41)شكل 
 خارج سياق يف وتطبيقاهتا الرياضيات على التعرف مستوى عند والبعدي القبلي القياسني عينة الدراسة يفدرجات متوسطات 

 الرياضيات
   
 
 
 
 
 
 

الدرجة  املتغري التابع املتغري املستقل
 العظمى

معدل  املتوسطات احلسابية
 الكسب

فعالية 
 بعدي قبلي الربنامج

معمل الرياضيات 
 االفرتاضي

ربط الرياضيات بالعلوم مستوى 
 األخرى

 كبرية 3068 3003 4088 4
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على املتغري ( معمل الرياضيات االفرتاضياستخدام )النتائج السابقة إىل وجود أثر للمتغري املستقل وتشري  
 خارج سياق يف وتطبيقاهتا الرياضيات على التعرف مستوىعند ، تنمية مهارات الرتابط الرياضي)التابع 

 .لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي مبدينة مكة املكرمة (الرياضيات
 :كالتايله  وكانت نتائج ،(مربع إيتا)مت حساب حجم األثر باستخدام فقد التأثري هذا وملعرفة حجم  

 (31)جدول 
التعرف على الرياضيات  مستوى االفرتاضي عند الرياضيات معمل استخدام ملعرفة أثر( مربع إيتا)نتائج حساب حجم األثر 

 وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات
 حجم األثر مربع إيتا (ت)مربع  (ت)قيمة  املتغري التابع املتغري املستقل

معمل الرياضيات 
 االفرتاضي

مستوى التعرف على الرياضيات 
 وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات

 كبري 1044 41069 4033

واليت بلغت ( مربع إيتا)يتضح أن حجم األثر قد مت قياسه من خالل قيمة ( 31)من اجلدول السابق  
 (1041)أن احلد األد ى لوجود تأثري كبري هو ، وهي قيمة كبرية وفقًا ملعيار كوهني، والذي أشار إىل (1044)
ـــر هو - ـــ ـــ تأثري ضعيف، من ( 1010 -1)من : حيث أن معيار كوهني للحكم على قيمة حجم األث
 .(مربع إيتا)وهذا ما أشار إليه  -تأثري كبري( 1041)تأثري متوسط، ويف حني أكرب من ( 1041 -1010)
ملعادلة بالك، واليت تعطي مؤشرًا عما إذا كان هناك أثر للمتغري كما مت حساب معدل الكسب وفقًا  

مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا )على املتغري التابع ( االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام)املستقل 
، وذلك من خالل مقارنة درجات القياس البعدي بدرجات القياس القبلي، مع (يف سياق خارج الرياضيات

 :وكانت النتائج كالتايل. ذ يف االعتبار الدرجة العظمى للمهارة املقاسةاألخ
 (34)جدول 

التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج  معدل الكسب للكشف عن أثر املتغري املستقل على مستوىنتائج 
 الرياضيات

أن الدرجة العظمى ملستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج ( 34)الحظ من اجلدول ي 
ومتوسط درجات االختبار  ،(3081)درجات، وبلغ متوسط درجات القياس القبلي ( 0) بلغت الرياضيات

ويعطي فعالية لتأثري  كبرياً   فرقاً  -وهو يف صاحل القياس البعدي-، وملعرفة إذا كان هذا الفرق (1046)البعدي 

الدرجة  املتغري التابع املتغري املستقل
 العظمى

معدل  املتوسطات احلسابية
 الكسب

فعالية 
 بعدي قبلي الربنامج

معمل الرياضيات 
 االفرتاضي

مستوى التعرف على الرياضيات 
وتطبيقاهتا يف سياق خارج 

 الرياضيات

 كبرية 3033 1046 3081 0
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مستوى التعرف على الرياضيات )على املتغري التابع ( استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي)املتغري املستقل 
 .(3033)وكانت  ،مت حساب معدل الكسب وفقا ملعادلة بالكفقد ( وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات

 (.403)وهو  ،الربنامجوهي قيمة كبرية مقارنة باحلد األد ى الذي حدده بالك للحكم على فعالية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) :أنه الذي نص على ،من النتائج السابقة يتم رفض الفرض الثالث 

عينة الدراسة يف مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي؛ عند  درجات بني متوسطات( 1010)عند مستوى 
تعزى الستخدام معمل الرياضيات  ،الرياضيات مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :أنه ، والقبول بالفرض البديل الذي ينص على(االفرتاضي
عينة الدراسة في مهارات الترابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى درجات بين متوسطات ( 0701)

تعزى الستخدام معمل الرياضيات  ،سياق خارج الرياضياتالتعرف على الرياضيات وتطبيقاتها في 
 (.لصالح التطبيق البعدي االفتراضي

الاليت درسن باستخدام معمل )دلت النتائج على تفوق تلميذات عينة الدراسة يف االختبار البعدي وقد  
فرتاضي يف تنمية ، لا يدل على وجود مؤشر جيد يعزى الستخدام معمل الرياضيات اال(الرياضيات االفرتاضي

من مهارات الرتابط الرياضي لتلميذات الصف ( التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات)
 .الرابع االبتدائي مقارنًة بنتائج االختبار القبلي

مناهج  على أمهية التطبيقات احلياتية والعملية املوجودة يف( 3111)واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة أمحد  
واجتاهات إجيابية من الصف األول حىت السادس  اً وأثرها يف إكساب التالميذ مهارات وقيم ،الرياضيات
 .ودلت نتائجها على أمهية التكامل بني املوضوعات والصفوف املختلفة ،األساسي

بالتطبيقات على أمهية ربط الرياضيات  Glacey (2011)وكذلك اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة  
أبرز من حيث كانت  ،وأثرها على أداء الطالب عند حل املسائل الرياضية للصفني اخلامس والسادس ،احلياتية

فضل عند استخدام التطبيقات احلياتية مع املادة الدراسية يف حل األشكل إىل النتائجها تغري أداء التالميذ 
 .املسائل الرياضية

وهذا ما أكد عليه  .باحلياة اليومية فقط بل امتدت إىل العلوم األخرى فالرياضيات مل تعد مادة مرتبطة 
(Dijkgraaf, 2008: 97) أن العالقة بني الرياضيات وسائر العلوم الطبيعية ليست أمرًا حديثاً، فهي  من

عالقة قدمية تربط بني الرياضيات وعلم الفلك، والفن املعماري، وقياس األرض عند قدماء املصريني والبابليني، 
 .الكالسيكيةووصل هذا الرتابط إىل قمته يف القرن السابع عشر مع تطور التفاضل والتكامل وامليكانيكا 

ملا  ب،على أمهية استثمار التقدم التكنولوجي يف استخدام احلاس( 480 -481 :3111)وقد أكد عبيد  
 وقد أكدت دراسة  .توفره من بيئة تعلم مثمرة، فاعلة وآمنة، تسعى لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة
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Kaufmann & Schmalstieg (2005) تسهيل تعليم املفاهيم  فعالية املعمل االفرتاضي يف على
 .املطلوبة

نتائج الدراسة احلالية إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات الرتابط  أيضاً  وهذا ما أشارت إليه 
ل متعزى الستخدام مع ،الرياضي عند مستوى التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات

 .الرياضيات االفرتاضي

 :الرابع وتفسيره ومناقشته اختبار الفرض
يف عينة الدراسة درجات بني متوسطات ( 1010)ة إحصائية عند مستوى اللال توجد فروق ذات د 
، تعزى الستخدام معمل جمتمعةعند مستوى مهارات الرتابط الرياضي  القبلي والبعدي هارات الرتابط الرياضيم

 . الرياضيات االفرتاضي

 يفوللتحقق من الفرض الرابع، فقد مت حساب املتوسطات احلسابية لدرجات تلميذات عينة الدراسة  
(. جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )الدرجة الكلية  عند الرياضي؛ الرتابط ملهارات والبعدي القبلي القياسني

 : املرتابطة، وكانت النتائج كالتايلللعينات ( ت)ومتت املقارنة بني هذه املتوسطات احلسابية باستخدام اختبار 
 (33)جدول 

مهارات )الدرجة الكلية  عند والبعدي القبلي القياسني عينة الدراسة يفدرجات للمقارنة بني متوسطات ( ت)نتائج اختبار 
 (جمتمعةالرتابط الرياضي 

يف مهارات الرتابط  تلميذاتاملتوسط احلسايب لدرجات الالسابق يتضح أن قيمة ( 33)من اجلدول  
ويف  ،(9081)بلغت ، يف القياس القبلي (جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )الرياضي؛ عند الدرجة الكلية 

 .(1010)وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى  .(8094)تساوي ( ت)وقيمة  ،(46018)القياس البعدي 
بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف ، (1010)لة إحصائية عند مستوى الوجود فروق ذات دوهذا يعين 

(. جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )القياسني القبلي والبعدي ملهارات الرتابط الرياضي؛ عند الدرجة الكلية 
والفروق كانت لصاحل درجات االختبار البعدي، حيث كان املتوسط احلسايب لدرجات القياس البعدي 

 :ما أشار إليه الشكل التايل وهذا .(9081)أكرب من القبلي ( 46018)
 
 

املتوسط  القياس املستوى
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 (ت)

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

مهارات الرتابط الرياضيات 
 جمتمعة

 1010 31 8094 3016 9081 القبلي
 4033 46018 البعدي
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 اجملموعة ذات االختبار القبلي والبعدي

 (40)شكل 
 (جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )الدرجة الكلية  عند والبعدي القياسني القبلي عينة الدراسة يف درجات متوسطات

   
 
 
 
 
 

  

  
 

على املتغري ( استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي)النتائج السابقة إىل وجود أثر للمتغري املستقل وتشري  
لدى تلميذات  "(جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي "عند الدرجة الكلية تنمية مهارات الرتابط الرياضي، )التابع 

 .الصف الرابع االبتدائي مبدينة مكة املكرمة
 :كالتايل  هوكانت نتائج( مربع إيتا)مت حساب حجم األثر باستخدام فقد ثري التأ هذا وملعرفة حجم 

 (34)جدول 
مهارات الرتابط )الدرجة الكلية  عند االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام ملعرفة أثر( مربع إيتا)األثر  نتائج حساب حجم

 (جمتمعةالرياضي 

 ،(1033)واليت بلغت ( مربع إيتا)من خالل قيمة  همت قياسقد حجم األثر أن ( 34)يالحظ من اجلدول   
حيث أن  - (1041)والذي أشار إىل أن احلد األد ى لوجود تأثري كبري هو  ملعيار كوهني، وهي قيمة كبرية وفقاً 

ــــر هو ــ ــ ( 1041 -1010)تأثري ضعيف، من ( 1010 -1)من : معيار كوهني للحكم على قيمة حجم األثـ
بوجود لذا ميكن القول  .(مربع إيتا)وهذا ما أشار إليه  -تأثري كبري( 1041)تأثري متوسط، ويف حني أكرب من 

 .(جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )على الدرجة الكلية  الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي كبري أثر
عما إذا كان هناك أثر للمتغري  ملعادلة بالك، واليت تعطي مؤشراً  كما مت حساب معدل الكسب وفقاً  

مهارات الرتابط الرياضي )رجة الكلية على املتغري التابع الد( استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي)املستقل 

 حجم األثر مربع إيتا (ت)مربع  (ت)قيمة  املتغري التابع املتغري املستقل
معمل الرياضيات 

 االفرتاضي
مهارات )الدرجة الكلية 

 (الرتابط الرياضي جمتمعة
 كبري 1033 39081 8094
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الدرجة  االعتبارمن خالل مقارنة درجات القياس البعدي بدرجات القياس القبلي، مع األخذ يف  (جمتمعة
 :وكانت النتائج كالتايل. العظمى للمهارة املقاسة

 (31)جدول 
 معدل الكسب للكشف عن أثر املتغري املستقل يف املتغريات التابعةنتائج  

بلغت ( جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )يالحظ أن الدرجة العظمى للدرجة الكلية ( 31)من اجلدول  
، (46018)، ومتوسط درجات االختبار البعدي (9081)درجة، وبلغ متوسط درجات القياس القبلي ( 31)

معمل ) املستقل فرقاً كبرياً ويعطي فعالية لتأثري املتغري -وهو يف صاحل القياس البعدي-وملعرفة إذا كان هذا الفرق
فقد مت حساب ( جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي )على املتغري التابع الدرجة الكلية ( الرياضيات االفرتاضي

وهي قيمة كبرية مقارنة باحلد األد ى، الذي حدده بالك (. 4093)معدل الكسب وفقًا ملعادلة بالك، وكانت 
 (.403)للحكم على فعالية الربنامج، وهو 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : )ائج السابقة يتم رفض الفرض الرابع الذي ينص على أنهمن النت 
عينة الدراسة يف مهارات الرتابط الرياضي القبلي والبعدي عند درجات بني متوسطات ( 1010)مستوى 

لقبول بالفرض وا، (، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضيجمتمعةمستوى مهارات الرتابط الرياضي 
 بين متوسطات( 0701)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : )البديل الذي ينص على أنه

عينة الدراسة في مهارات الترابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى مهارات الترابط الرياضي  درجات
 (. لصالح التطبيق البعدي ، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفتراضيمجتمعة

الاليت درسن باستخدام معمل )دلت النتائج على تفوق تلميذات عينة الدراسة يف االختبار البعدي وقد  
، لا يدل على وجود مؤشر جيد، يعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية (الرياضيات االفرتاضي

 .قارنًة بنتائج االختبار القبليلتلميذات الصف الرابع االبتدائي م جمتمعةمهارات الرتابط الرياضي 
، ومن األساليب املتبعة يف ذلك استخدام ملتعلمنيوهذا ما يؤكد أمهية تنمية مهارات الرتابط الرياضي لدى ا 

الذكاءات )، اليت استخدمت اسرتاتيجيات (3118)كدراسة نيفني الربكايت . التدريس احلديثة اسرتاتيجيات
يف تدريس وحدة هندسة اجملسمات من مقرر الرياضيات يف الصف ( K.W.Lاملتعددة، القبعات الست، 

وأشارت نتائج الدراسة إىل تفوق اجملموعات التجريبية على اجملموعة الضابطة يف الرتابط . الثالث املتوسط
الرياضي، وهذا ما اتفقت معه الدراسة احلالية اليت استخدمت معمل الرياضيات االفرتاضي يف تدريس فصل 

الدرجة  املتغري التابع املتغري املستقل
 العظمى

معدل  املتوسطات احلسابية
 الكسب

فعالية 
 بعدي قبلي الربنامج

معمل الرياضيات 
 االفرتاضي

مهارات الرتابط )الكلية الدرجة 
 (الرياضي جمتمعة

 كبرية 4093 46018 9081 31
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وأشارت نتائج الدراسة إىل تفوق التلميذات يف . واجلرب من مقرر الرياضيات يف الصف الرابع االبتدائي األمناط
 .االختبار البعدي على االختبار القبلي يف مهارات الرتابط الرياضي

وقــد قامــت املنــاهج الدراســية علــى أســاس معــايري اجمللــس القــومي الــوطين ملعلمــي الرياضــيات، ومنهــا مــا أوىل  
، الــيت أشــارت إىل تــوافر معيــاري (3116)كدراســة الــدويري والقضــاه   .تمامــاً خاصــاً ملعيــار الــرتابط الرياضــياه

ــــاب  ــــة بكت ــــة الســــعودية بنســــب أكــــرب مقارن ــــاب الرياضــــيات باململكــــة العربي ــــل الرياضــــيني يف كت الــــرتابط والتمثي
 توفر معيار الرتابط الرياضي مبتوسط ، اليت أشارت إىل(3144)الرياضيات يف اململكة األردنية، ودراسة الرويس 

ويرجـــع ســـبب افتقـــار التلميـــذات ملهـــارات (. 8 -4)يف مصـــفوفة املـــدى والتتـــابع للرياضـــيات % 31094عـــام 
رية، ــــــــــــــــــــــفكية والــــــــــــــــــــــــــــــاجاهتن النفســــــــــــــــــــالرتابط الرياضي لعدم االهتمام بتوفري بيئة مشوقة وجذابـة، تلـيب احتي

ــاؤه ومتثيلــه بــرحالت تقــوم  ــاء تصــميم معمــل الرياضــيات االفرتاضــي، الــذي مت بن وهــذا مــا اهتمــت بــه الباحثــة أثن
ـــتعلم  ـــذات ل ـــة التلمي ـــة، لـــا زاد دافعي التلميـــذة يف كـــل درس مـــن الـــدروس بإجنـــاز املهمـــة املطلوبـــة منهـــا يف الرحل

 .الرياضيات
تائج الدراسة احلالية إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات الرتابط الرياضي وهذا ما أشارت إليه ن 

 . ، ويرجع السبب إىل استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي، الذي مت إعداده بالرسوم املتحركةجمتمعة

 :ملخص نتائج الدراسة
وجدت فروق ذات داللة دلت نتائج الدراسة على أثر استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي حيث  

مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية، مستوى فهم  )إحصائية يف مهارات الرتابط الرياضي عند 
كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيف تبىن على بعضها البعض لكي تنتج كاًل متكاماًل ومرتابطاً، مستوى 

 .جمتمعةومهارات الرتابط الرياضي ( ج الرياضياتالتعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خار 
ال والـيت دلـت ـــــــــــــــــــــة يف هـذا اجملــــــــــــــــــــــــــــــــــات السابقـــــــــــــــة مـع مجيـع الدراســــــــــــــــــــــــــــــوجاءت هذه النتائج متوافق 

ــج دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كنتائـــات االفرتاضـــــــــــــــــــــــــــــل الرياضيــــــدام معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية استخـــــعلى فع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Taxen & Naeve (2001)، ـــة ـــة ، Johnson et al (2002) دراســـــــــــــــــ دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rousson (2005)، ــــة ــــة ،Kaufmann & Schmalstieg (2005) دراســـــــــــــــ  دراســـــــ
Scarlatos & Rebecca Friedman (2007)  Lori ، (2009)دراســـــــة و  .wang et al 
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َالفَ  َامَ اخل ََل َص  ََس 
َخََل َمَ  َةَ اسَ رَ الَ َص 

 

  :تمهيد
 .أبرز نتائج الدراسة، وتوصيات ومقرتحات الدراسة هذا الفصل ملخصاً للدراسة، يتضمن يعرض 

 :ملخص الدراسة
ملا  تعلمنيالتدريس تؤثر تأثريًا قويًا يف مدى فهم امل اسرتاتيجيةتؤكد معظم االجتاهات املعاصرة على أن  

؛ كان أكثر وضوحًا ويسراً، تعلمنييتعلمونه، فكلما كان التدريس قائمًا على الفهم واخلربات وعلى نشاط امل
وأصبح اكتساب املهارة أمراً لكناً، ونظراً للتقدم العلمي واالنفجار املعريف الذي يشهده العامل يف أيامنا املعاصرة 

وية إىل استثمار التكنولوجيا يف نظمها، حىت تتمكن من مواكبة أو احلالية فقد استجابت معظم األنظمة الرتب
العصر وتلبية احتياجات اجملتمع، لذلك أصبحت التكنولوجيا عنصراً فعااًل يف بيئة التعلم للمواد الدراسية، وكان 

 .من أمهها مادة الرياضيات
املبادئ، منها مبدأ  على مجلة من( NCTM, 2000)ولقد أكدت مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية  

 .حيت اعتربت أن للتكنولوجيا أمهية قصوى يف تعلم وتعليم الرياضيات. التكنولوجيا
التدريس اليت ظهرت وتوافقت مع نظريات التعلم املعاصرة، ومنها استخدام اسرتاتيجيات وهناك العديد من  

 .معمل الرياضيات االفرتاضي
هتدف إىل معرفة أثر استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي من  ومن هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة اليت 

 .حيث مهارات الرتابط الرياضي

 :وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل 
ما أثر استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع  

 كرمة؟االبتدائي مبدينة مكة امل
وهو أحد فصول مقرر الرياضيات للصف الرابع االبتدائي  )األمناط واجلرب(وقد اختارت الباحثة فصل  

باململكة العربية السعودية، وقد قامت الباحثة ببناء معمل الرياضيات االفرتاضي، واختبار ملهارات الرتابط 
من خالل عرضها على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس وذوي  أدوات الدراسةالرياضي، ومن مث حتكيم 

تلميذة من تلميذات الصف الرابع ( 30)االختصاص، وتكونت عينة الدراسة ذات اجملموعة الواحدة من 
؛ واستنادًا إىل مدى استعدادات املدرسة لتسهيل (غرضية)االبتدائي، مت اختيار مدرسة العينة بطريقة قصدية 
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وقد مت تدريس اجملموعة . ، وتوفر لديها معمل الرياضيات اجملهز بأجهزة احلاسب اآليلإجراءات التجربة
حصة دراسية، كما مت تطبيق  43التجريبية باستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي، وطبقت الدراسة على مدار 

 .اختبار مهارات الرتابط الرياضي قبلياً وبعدياً، ومن مث التوصل إىل نتائج الدراسة
 :ائج الدراسةنت
دلت نتائج الدراسة بوجه عام على تفوق التلميذات يف االختبار البعدي، عند املستويات الثالث، وعند  

 :، وبذلك أصبحت نتائج الدراسة كالتايلجمتمعةمستوى مهارات الرتابط الرياضي 
يف مهارات عينة الدراسة درجات بني متوسطات ( 1010)لة إحصائية عند مستوى الوجود فروق ذات د .4

الرتابط الرياضي القبلي والبعدي عند مستوى التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها، 
 .لصاحل التطبيق البعدي تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي

عينة الدراسة يف مهارات درجات بني متوسطات ( 1010)لة إحصائية عند مستوى الد فروق ذات دو وج .3
كي تنتج كاًل متكاماًل لفهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، بط الرياضي عند مستوى الرتا

 .لصاحل التطبيق البعدي ، تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضي مرتابطاً و 
هارات يف معينة الدراسة درجات بني متوسطات ( 1010)ة إحصائية عند مستوى اللد فروق ذات دو وج .4

 خارج سياق يف وتطبيقاهتا الرياضيات على عند مستوى التعرف القبلي والبعدي الرتابط الرياضي
 . التطبيق البعدي لصاحل تعزى الستخدام معمل الرياضيات االفرتاضيالرياضيات، 

هارات يف معينة الدراسة  درجات بني متوسطات( 1010)ة إحصائية عند مستوى اللد فروق ذات دو وج .1
، تعزى الستخدام معمل جمتمعةعند مستوى مهارات الرتابط الرياضي  القبلي والبعدي الرياضيالرتابط 

 . لصاحل التطبيق البعدي الرياضيات االفرتاضي

 :توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اليت دلت على تأثري معمل الرياضيات االفرتاضي توصي الباحثة  

 :باآليت
وضع آلية لتطبيق املعامل االفرتاضية يف تدريس العالقات الرياضية يف مقررات الرياضيات باملرحلة ضرورة  .4

 .االبتدائية
تفعيل املعامل االفرتاضية ملا هلا من دور يف أمهية ارتباط األفكار الرياضية يف مقرارات الرياضيات باملرحلة  .3

 .االبتدائية
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ضية يف ضوء ارتباطها باحلياة واملواد الدراسية األخرى باملرحلة وضع رؤية لبناء معامل الرياضيات االفرتا .4
 .االبتدائية

االهتمام بالبنية التحتية من كوادر بشرية كإعداد ورش تدريبية؛ ختتص بتدريب املعلمات على تصميم  .1
بصفة بصورة مادية تساعد على تفعيل املعامل االفرتاضية و وإنتاج واستخدام التقنيات احلديثة يف الفصول، 
 استخدام على املعلمات تساعد اليت اإلمكانات مجيع خاصة، والتعليم االلكرتوين بصفة عامة، بتوفري

 .الرياضيات يف وتوظيفها االفرتاضية املعامل
هذه  إلجراء مادي دعم بتخصيص وذلك االفرتاضي تكنولوجيا الواقع جمال يف العلمي البحث تشجيع .0

 .وتعميمها البحوث

 :الدراسةمقترحات 
 :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تقرتح الباحثة بإجراء الدراسات التالية 
 وتعليم تعلم يف توظيفها ومتطلبات االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام واقع ملعرفة دراسة إجراء .4

 .الرياضيات
 الرياضيات معمل استخدام حنو والطالبات الرياضيات معلمات اجتاهات تبني استطالعية دراسية إجراء .3

 .االفرتاضي
 .افرتاضي الرياضيات معمل تصميم حول دراسة إجراء .4
إجراء دراسات لاثلة تتناول أثر استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي  .1

 .ملراحل تعليمية خمتلفة
 .على متغريات تابعة أخرى االفرتاضي الرياضيات معمل استخدام أثر تتناول لاثلة دراسات إجراء  .0

 
 
 



    

 
 
 
 
 
  
 
 
 

َ
َ

عَ  ر اج  َالم  َو  اد ر  ص  َالم 
 

 

َ
 



   المصادر والمراجع                                                                               

94  

 
  

َعَ اجَ رَ المَ وَ َرَ ادَ ص َالمَ قائمةَ
 

 :المصادر -أوالا 
 دار املعارف(4)، اجلزء لسان العرب (:3114) ، أبو الفضل مجال الدينابن منظور ،. 
  المناهج  معجم المصطلحات التربوية المعرفة في(: 3114)اللقاين، أمحد حسني؛ واجلمل، علي أمحد

 .عامل الكتب: ، القاهرة3ط وطرق التدريس،

 :المراجع العربية -ثانياا 
  دار الشروق: عمَّان، 4ط أساليب تدريس الرياضيات،(: 3141)أبو أسعد، صالح عبد اللطيف. 

  تقويم محتوى مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء بعض معايير (: 3144)أبو العجني، أشرف
ة، كلية الرتبي، رسالة ماجستري غري منشورة،  (NCTM)عمليات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

 .غزة: األزهرجامعة 

 األهلية للنشر والتوزيع: األردن، 4ط، الحاسوب في التعليم :(3113)حممد ، أبو ريّا. 

  دار الفرقان: عمَّان، 6ط، الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها(: 3114)أبو زينة، فريد كامل. 

  دار وائل: عمَّان، 4ط، تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(: 3141)أبو زينة، فريد كامل. 

  مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى(: 3113)أبوزينة، فريد كامل؛ عبابنة، عبد اهلل يوسف ،
 .دار املسرية: عمَّان، 4ط

  زيائية واكتساب مهارات ياالفرتاضي يف حتصيل املفاهيم الفأثر استخدام املعمل (:  3141)أمحد، آمال
، مجلة التربية العلميةالتفكري العليا والدافعية حنو تعلم العلوم لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي، 

 .16 -4، ص ص(6)، العدد (44)جملد 

  نموذج مقترح لتكامل مناهج الرياضيات مع المواد األخرى في الحلقة األولى (: 3111)أمحد، منري
، برنامج الدراسات العليا املشرتك بني رسالة دكتوراه غري منشورة، في فلسطين من التعليم األساسي

 .غزة :جامعة األقصى ،جامعة األقصى وجامعة عني مشس، كلية الرتبية

  أثر تدريس وحدة مقترحة قائمة على الروابط الرياضية في تنمية مهارات (: 3143)األغا، هاين
، للرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظات غزة التفكير الناقد وتقدير القيمة العلمية

 .غزة :، كلية الرتبية، جامعة األزهر رسالة ماجستري غري منشورة
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  (44)، اجمللد مجلة التربية العلميةاالجتاهات احلديثة يف تقومي املعرفة الرياضية، (: 3141)بدر، بثينة ،
 .441 -60، ص ص(3)العدد 

  دار : عمَّان، 4ط، في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات استراتيجيات(: 3114)بدوي، رمضان مسعد
 .الفكر

  تدريس الرياضيات الفعال من رياض األطفال حتى السادس (: 3113)بدوي، رمضان مسعد
 .دار الفكر: عمَّان، 4ط، االبتدائي

  المتعددة والقبعات أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات (: 3113)الربكايت، نيفني محزة
لدى طالبات الصف  يفي التحصيل الدراسي ومهارتي التواصل والترابط الرياض .K.W.Lالست و

 :كلية الرتبية، جامعة أم القرىقسم املناهج وطرق التدريس،  ، رسالة دكتوراه غري منشورة، الثالث المتوسط
 .مكة املكرمة

  ــــــمج، اضيةبيئات التعلم االفرت (: 3144)البغدادي، حممد رضا ــــلــ ـــة كليـــ ــــ ـــــة التربيــــ ــــ ، (44)، العدد ةــ
 .49 -4ص ص

  استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العلوم بالمرحلة (: 4144)البلطان، إبراهيم عبد اهلل سليمان
قسم املناهج رسالة دكتوراه غري منشورة،  ،(الواقع وسبل التطوير)الثانوية في المملكة العربية السعودية 

 .مكة املكرمة :كلية الرتبية، جامعة أم القرىوطرق التدريس،  

  تأثير استخدام التمثيالت (: 3110)هبوت، عبد اجلواد عبد اجلواد؛ وعبد القادر، حممد عبد القادر
، املؤمتر العلمي ئيالرياضية على بعض مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االبتدا

معية املصرية يوليو، اجل 34-31املنعقد يف بنها من  -التغريات العاملية والرتبوية وتعليم الرياضيات -اخلامس
 .183-113القاهرة، ص ص :لرتبويات الرياضيات

  فاعلية منوذج قائم على املستويات املعيارية يف تنمية القوة (: 3113)هبوت، عبداجلواد؛ وبلطية، حسن
، ص (34)، العدد (43)، جامعة بنها، اجمللد مجلة كلية التربيةالرياضياتية لدى طالب املرحلة الثانوية، 

 .43-4ص
  لتعليم اإللكتروني، الشبكة العربية األبعاد العملية والتطبيقية في ا(: 3116)البيايت، مهند حممد

 .األردن: ان، عمَّ للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد
  مكتبة الرشدالمدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم(: 3111)التودري، عوض حسني حممد ، :

 .الرياض
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  زياء والكيمياء املخترب االفرتاضي لتجارب الفي(: 3143)احلافظ، حممود عبد السالم ؛ أمني، أمحد جوهر
، اجمللد المجلة الدولية التربويةوأثره يف تنمية قوة املالحظة لطالب املرحلة املتوسطة وحتصيلهم املعريف، 

 .138 -190، ص ص(8)، العدد (4)
  التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر (: 3113)احلامد، حممد معجب وآخرون

 .مكتبة الرشد :، الرياض1، طواستشراف المستقبل
  فعالية استخدام املعامل االفرتاضية يف التحصيل وتنمية املهارات العملية (: 3144)حجازي، إميان السعيد

، ص (41)يف مادة الكليمياء لدى طالب الصف األول الثانوي، جملة كلية الرتبية، بور سعيد، العدد 
 .101 -119ص

  ة مناهج الرياضيات يف ضوء مدخل تكامل تصور مقرتح لتطوير منظوم(: 3113)حسن، إبراهيم
 -483، ص ص(3(، العدد (4)، بورسعيد، اجمللد مجلة كلية التربية الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا،

331 . 
  بيئة تعلم العلوم االفتراضية في ضوء معايير (: 3119)احلصان، أماين حممد؛ العبيد، أفنان عبد الرمحن

، اجلمعية املصرية -املنهج واملعلم والكتاب دعوة للمراجعة–مي الثالث عشر ، املؤمتر العلالجودة الشاملة
 .304 -494ص صالقاهرة، للرتبية العلمية، 

  أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصيل طلبة  (:3118)خالد، مجيلة شريف
بلس، رسالة ماجستير غير الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الولية في محافظة نا

 .فلسطني: ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلسمنشورة
 تدريس تستند إلى التمثيالت والترابطات  استراتيجيةأثر استخدام : (3118) اخلروصي، عادل

ية ، كلرسالة ماجستري غري منشورة، الرياضية على التحصيل والتفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر
 .مسقط :الرتبية، جامعة السلطان قابوس

  امللتقى التحديات التي تواجه علم الرياضيات كقوة محركة لتقدم المجتمع(: 3119)دعيبس، رمي ،
 .3119 -41 -4إىل  9 -33الطاليب العريب اإلبداعي الثاين عشر، جامعة أسيوط، من 

  مقارنة بني كتايب الرياضيات يف اململكة األردنية دراسة حتليلية (: 3116)الدويري، أمحد؛ والقضاه، خالد
اهلامشية واململكة العربية السعودية يف موضوع األسس واللوغاريتمات يف ضوء املعايري العاملية ملناهج 

، األمانة العامة الحتاد اجلامعات مجلة إتحاد الجامعات العربية، (NCTM ،3111)الرياضيات 
 .436 -89ص ص، (13)ان، العدد العربية، عمَّ 

  ُمقترحة تستخدم أسلوب الروابط الرياضية في تنمية  استراتيجيةفاعلية (: 3111)دياب، بسام
التحصيل واستقاللية التعلم لدى تالميذ الصف السابع األساسي في ضوء مستويات الجودة في 
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 جامعة األقصى ، برنامج الدراسات العليا املشرتك بنيرسالة دكتوراه غري منشورة ،النظام المعلوماتي
 .غزة :جامعة األقصى ،كلية الرتبية ،وجامعة عني مشس

   ورقة المعامل االفتراضية نموذج من نماذج التعلم اإللكتروني(: 4139)الراضي، أمحد بن صاحل ،
اإلدارة العامة للرتبية والتعليم  :م العام، وزارة الرتبية والتعليمعمل مللتقى التعليم اإللكرتوين األول يف التعلي

 .مبنطقة الرياض

  يف تدريس الكيمياء  حييل االفرتاضي االستقصائي والتوضفعالية استخدام املعم(: 3141)رضا، حنان
ـــ، الع(44)لد ، جممجلة التربية العلميةعلى تنمية التفكري العلمي لدى طالبات كلية الرتبية،  ــ ـــ ، (6)دد ـ

 .416 -64ص ص

  دراسة حتليلية ملعياري الرتابط والتواصل الرياضي يف مصفوفة املدى والتتابع (: 3144)يس، عبد العزيز الرو
، جامعة األزهر، العدد مجلة كلية التربية يف اململكة العربية السعودية،( 8-4)للرياضيات خالل الصفوف 

 .119 -439، ص ص(3)، اجلزء (410)

  برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة أثر (: 4143)الرياين، علي محد
قسم املناهج ، رسالة دكتوراه غري منشورة، الرياضية لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمة

 .مكة املكرمة :كلية الرتبية، جامعة أم القرىوطرق التدريس،  
  المفهوم، القضايا، : تعليم اإللكترونيال -رؤية جديدة في التعلم(: 3110)زيتون، حسن حسني

 .الدار الصولتية للرتبية: ، التقومي، الرياضالتطبيق
  دار الفكر العريب: ، عّمانمبادئ القياس والتقويم في التربية(: 4998)الزيود، فهمي؛ عليان، هشام. 
  مكتبة الرشد: ، الرياض4، طوسائل وتكنولوجيا التعليم(: 3141)سامل، أمحد حممد. 
  فاعلية معمل العلوم االفرتاضي ثالثي األبعاد يف حتصيل املفاهيم (: 3144)السعدى، السعدى الغول

، المجلة العلميةالفيزيائية اجملردة وتنمية االجتاه حنو إجراء التجارب افرتاضيًا لدى تالميذ املرحلة الثانوية، 
 .193 -119 ، كلية الرتبية، ص ص(3)، اجلزء (3)، االعدد (33)اجمللد 

  تطوير مناهج الرياضيات في اإلمارات العربية المتحدة وفقاا للمعايير (: 3111)السواعي، عثمان
معية املصرية لرتبويات ، كلية الرتبية، اجل-رياضيات التعليم يف جمتمع املعرفة-، املؤمتر العلمي الرابع العالمية

 .10 -31، ص ص بنها :الرياضيات
  نحو )مية السياسة نالتعليم االفتراضي الفلسطيني ودوره في ت آفاق(: 3116)شرف، فاروق حسن

 .فلسطني :، جامعة النجاح الوطنيةرسالة ماجستري غري منشورة، (جامعة افتراضية فلسطينية
  امللحقية ، 4ط، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم(: 3114)الشرهان، مجال عبد العزيز

 .الرياض: الثقافية السعودية
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  أثر استخدام المختبرات االفتراضية في إكساب مهارات التجارب (: 3119)الشهري، علي بن حممد
، ، رسالة دكتوراه غير منشورةالمعملية في مقرر األحياء لطالب الصف الثالث ثانوي بمدينة جدة

 .مكة املكرمة :كلية الرتبية، جامعة أم القرىقسم املناهج وطرق التدريس،  
  أثر استخدام املختربات االفرتاضية يف إكساب مهارات التجارب (: 3144)بن حممد الشهري، علي

دراسات عربية في التربية وعلم ، املعملية يف مقرر األحياء لطالب الصف الثالث ثانوي مبدينة جدة
 .144 -484، ص ص(3)، العدد (0)، اجمللد النفس

  يات األربع يف احلساب يف برامج حمو أسس تدريس العمل: رءوس أقالم حول(: 3111)شوق، حممود
، مصر، جملد مجلة العلوم التربويةاألمية وفق مفهوم البنية يف الرياضيات احلديثة وحاجات الدارسني، 

 .448 -430، ص ص(3)، العدد (43)
 أثر ربط محتوى الرياضيات بالحياة اليومية على تحصيل طلبة (: 3111) سعيد الشيخي، هاشم

ري غري ، رسالة ماجستالمتوسط بمدينة جدة في الرياضيات وعلى اتجاهاتهم نحوهاالثالث  الصف
 .عمان :اجلامعة األردنيةكلية الدراسات العليا، منشورة،  

  دار الفكر : ، عمَّان4، طاالتجاهات المعاصرة في تعليم الرياضيات(: 3116)صاحل، ماجدة حممود
 .للنشر والتوزيع

 املكتب اجلامعي التنوير التكنولوجي وتحديث التعليم(: 3110)دين صربي، ماهر؛ وتوفيق، صالح ال ،
 .مصر: احلديث، اإلسكندرية

  التعليم اإللكتروني في التعليم العام، الشبكة العربية للتعليم المفتوح (: 3118)طلبة، أمحد سعيد
 .األردن: ، عمَّانوالتعليم عن بعد

  3، طمناهج وأساليب تدريس الرياضيات (:3119)عباس، حممد خليل؛ والعبسي، حممد مصطفى ،
 .دار املسرية: عمَّان

  السعودية، العدد صحيفة عكاظ الرياضيات ملكة العلوم وخادمتها،(: 3113)العبودي، فاطمة ،
(3163.) 

  تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكير(: 3111)عبيد، وليم، 
 .املسريةدار : ، عمَّان4ط

  دار : عمَّان، 41ط، البحث العلمي مفهومه وأدواته  وأساليبه( : 3110)عبيدات، ذوقان وآخرون
 .الفكر
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  الرياضيات  فعالية التقويم البديل على التحصيل والتواصل وخفض قلق(: 3111)العرايب، حممد سعيد
املنعقد يف بنها  -م العام يف جمتمع املعرفةرياضيات التعلي -، املؤمتر العلمي الرابعلتالميذ المرحلة االبتدائية

 .311-430القاهرة، ص ص :معية املصرية لرتبويات الرياضياتيوليو، اجل 8-3من 

  مداخل معاصرة لتعليم -، املؤمتر العلمي السادس مداخل تنمية القوة الرياضية(: 3116)عصر، رضا
 .30 -4، ص صبنها :الرياضيات معية املصرية لرتبوياتكلية الرتبية، اجل،-وتعلم الرياضيات

  التمثيالت الرياضية من خالل بعض طرق التدريس املتكاملة مدخل لتدريس (: 3114)عوض اهلل، حممد
أساسيات اجلرب لتالميذ املرحلة االبتدائية وعالقة ذلك بتفكريهم االستداليل وحتصيلهم الفوري واملؤجل، 

 .414 -411، ص ص(4)، العدد (6)، جملد مجلة تربويات الرياضيات
 ورقة عمل مقدمة ، المعمل االفتراضي النووي للتعلم اإللكتروني :(3144)القادر  دعب، العيدروس

 .الرياض :فرباير 3 -1من   للمؤمتر الدويل الثالث للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
  التعليم في المملكة تطور نظام(: م3110)الغامدي، محدان بن أمحد؛ عبد اجلواد، نور الدين حممد 

 .مكتبة الرشد: الرياض، 3ط، العربية السعودية
  املعامل االفرتاضية أو املختربات التخيلية كما يطلق عليها البعض، (: 3119)الفارسية، فاطمة عبد العزيز

 .40 -41، ص ص سلطنة عمان ،الرتبية، وزارة (04)، العدد مجلة التطوير التربوي
  مكتبة : ، الرياض4ط االتصال اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم،(: 3110)الل، زكريا؛ واجلندي، علياء

 .العبيكان
  املدخل املنظومي يف التدريس -املؤمتر العريب اخلامس  ،العلوم المتكاملة :(3110)حممود، حسني

 .القاهرة: جامعة القاهرةمعهد الدراسات الرتبوية، ، -والتعليم
  الربط بني الرياضيات والعلوم معتقدات املعلمني ولارستهم يف (: 3116)النقيب، علي؛ السواعي، عثمان

، العدد الثامن عشر بعد مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسمدارس اإلمارات العربية املتحدة، 
 .439 -94املائة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص ص

  تأثير التدريس بتكنولوجيا مختبر العلوم االفتراضي على تنمية مهارات (: 3119)نوار، إبراهيم أمحد
التفكير الُعليا في العلوم والوعي بتكنولوجيا المعلومات لدى طالب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم 

كلية الرتبية، جامعة   ،تعليموتكنولوجيا ال دريسقسم املناهج وطرق الت، رسالة دكتوراه منشورة، األساسي
 . مصر :كفر الشيخ

  دار املناهج: ، عمَّان4، طالواقع االفتراضي واستخداماتها التعليمية(: 3141)نوفل، خالد حممود. 
  39 -38ص ص ،4 مناهج، رؤية اقتصادية: املنهج الرقمي(: 3113)اهلدهود، إبراهيم عبد العزيز. 
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  تصميم مختبر الفيزياء بالمحاكاة التجريبية االفتراضية  (: 3119)ياسني، واثق عبد الكرمي وآخرون
ـــية والنفسية يف ضوء حتديحنو استثمار أفضل للعلوم الرتبو  -، املؤمتر العلمي الثاينكبيئة تفاعلية ــ ــ ـــ ــ ات ـ

 .سوريا :، كلية الرتبية، جامعة دمشق-العصر
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 :المواقع اإللكترونية -رابعاا 

 4تن 
ــمعم  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــل كروكــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــودايــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــكلبل  ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ،(Crocodile Clips) سـ

clips.com/en/Arabic/-http://www.crocodile ،  م9، م9/4/3144مت اسرتجاعه. 

 3نت 
، (NVLM) معمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرياضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات االفرتاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html م48/43/3143اســـــــــــــــــــــــــــــــرتجاعه ، مت ،
 .م8:41

 4نت   
ـــمع  ــ ــمـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــل الرياضـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــيات االفرتاضـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــي أوتوجـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ،(Autograph)  رافـ
 math.com-http://www.autograph،  م1:41، م39/44/3143مت اسرتجاعه. 
 

 

 

http://www.igi-global.com/chapter/virtual-laboratory-mathematics-education/17842
http://www.igi-global.com/chapter/virtual-laboratory-mathematics-education/17842
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://www.autograph-math.com/
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 1نت 

، PhET( ،http://phet.colorado.edu/ar) تـــــــــــــــــــــروع فيـــــــــــــــــــــــــــــــــاملعامل االفرتاضية التابعة ملش 
 .ص8، م46/4/3144اسرتجاعه مت 

 0نت 

ـــاملكت  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــبة االفرتاضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــية التفــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ،(The Virtual Interactive Library) اعليةــ
 http://edinformatics.com/il/il.htm،  م9:48، م49/4/3144مت اسرتجاعه. 

 
 
 
 
 
 
 

http://phet.colorado.edu/ar
http://edinformatics.com/il/il.htm
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َ(1)قَـحـمل
 صور معمل الرياضيات املجهز بأجهزة احلاسب اآليل 
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َ(2)قَـحـمل
 قائمة بأسماء حمكيم أدوات ادلراسة
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 قائمة بأمساء حمكمي أدوات الدراسة
َ

 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م
تكنولوجيا التعليم  أستاذ إحسان بن حممد كنسارة. د.أ 4

 واالتصال الرتبوي
 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريس أستاذ حفيظ بن حممد املزروعي. د.أ 3
 جامعة أم القرى تكنولوجيا التعليم أستاذ زكريا بن حيي الل. د.أ 4
تكنولوجيا التعليم  أستاذ عبد اهلل بن إسحاق عطار. د.أ 1

 واالتصال الرتبوي
 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى تكنولوجيا التعليم أستاذ علياء بنت عبد اهلل اجلندي. د.أ 0
مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك بثية بنت حممد بدر. د 6

 الرياضيات
 جامعة أم القرى

تدريس مناهج وطرق  أستاذ مشارك سوسن بنت عبد احلميد كوسة. د 3
 الرياضيات

 جامعة أم القرى

مناهج وتقنيات  أستاذ مشارك صباح بنت حممد اخلرجيي. د 8
 التعليم

 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك عبد اللطيف بن محيد الرائقي. د 9
مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك هاشم بن سعيد الشيخي. د 41

 الرياضيات
 امللك فيصل جامعة

مناهج وتعليم  أستاذ مشارك حممد بن عبد اهلل النذير. د 44
 الرياضيات

 جامعة امللك سعود

مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك نوال بنت حممد الراجح. د 43
 الرياضيات

 جامعة األمرية نورة

 جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريس أستاذ مساعد مساح بنت حسني اجلفري. د 44
مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد يعن اهلل بن علي القرين. د 41

 الرياضيات
 جامعة امللك عبد العزيز

مناهج وطرق تدريس  دكتوراه صاحل بن حممد العليان. د 40
 الرياضيات

مشرف تربوي يف إدارة الرتبية 
 والتعليم مبكة املكرمة

مناهج وإشراف  ماجستري سعيد بن علي الشهري. أ 46
 (رياضيات)تربوي 

مشرف تربوي يف إدارة الرتبية 
 والتعليم مبكة املكرمة

مشرف تربوي بإدارة الرتبية  إحصاء وحبوث ماجستري عبد الرزاق نقشبندي . أ 43
 والتعليم يف مكة املكرمة
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 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م
مناهج وطرق تدريس  ماجستري فوزي بن سراج مال . أ 48

 الرياضيات
مشرف تربوي يف إدارة الرتبية 

 املكرمةوالتعليم مبكة 
مناهج وإشراف  ماجستري حممد بن مبارك الزهراين. أ 49

 (رياضيات)تربوي 
مشرف تربوي يف إدارة الرتبية 

 والتعليم مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس إميان بنت حممد عناين . أ 31

 والتعليم  مبكة املكرمة
 أحالم بنت فؤاد مداح . أ 34

 
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس أمل بنت سعيد باجابر. أ 33

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس أنور بنت دخيل اهلل السلمي . أ 34

 املكرمةوالتعليم  مبكة 
مشرف تربوي يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس بندر بن عبد اهلل الصباغ. أ 31

 والتعليم مبكة املكرمة
 تغريد بنت حسني أبو ركبة . أ 30

 
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس

 والتعليم  مبكة املكرمة
تربوي يف إدارة الرتبية  مشرف رياضيات بكالوريوس حامد بن أمحد الثقفي. أ 36

 والتعليم مبكة املكرمة
مشرف تربوي يف إدارة الرتبية  إحصاء بكالوريوس حسن بن سعيد باحسني . أ 33

 والتعليم مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس حنان بنت عبد اهلل هندي. أ 38

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرف تربوي يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس الكرمي الزهراينخالد بن عبد . أ 39

 والتعليم مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس صباح بنت غنيمة الصاعدي . أ 41

 والتعليم  مبكة املكرمة
الرتبية مشرفة تربوية يف إدارة  رياضيات بكالوريوس فريال بنت مبارك اللقماين. أ 44

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس ليلى بنت سليمان احلازمي. أ 43

 ةوالتعليم  مبكة املكرم
مشرف تربوي يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس حممد بن سامل الصبحي . أ 44

 والتعليم مبكة املكرمة
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 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس مرمي بنت عمر موسى . أ 41

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس جنالء بنت حممد اخلطايب. أ 40

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس نوال بنت رشاد سندي . أ 46

 والتعليم  مبكة املكرمة
مشرفة تربوية يف إدارة الرتبية  رياضيات بكالوريوس نورة بنت خلف اجلعيد . أ 43

 والتعليم  مبكة املكرمة
 

 تم ترتيب األسماء أبجدياا حسب الرتبة العلمية *
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َ(1)قَـحـمل
 استمارة حتكيم معمل الرياضيات االفرتايض 
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 خاصة بالمحكمين بيانات
 :مــــــــــــــــــــــــــــــــاالس

 : الدرجة العلمية
 :صــــــــــــــالتخص

 : لــــــة العمـــــجه
 

 مبسم اهلل الرمحن الرحي
 وفقه اهلل/                                                            الدكتور سعادة 

 وفقه اهلل                                                            /سعادة األستاذ 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 يف مناهج وطرق تدريس الرياضيات من تقوم الباحثة بإجراء دراسة تكميلية للحصول على درجة املاجستري 

 :قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة أم القرى بعنوان
أثر استخدام معمل الرياضيات االفرتاضي يف تنمية مهارات الرتابط الرياضي لدى تلميذات الصف الرابع "

 "االبتدائي مبدينة مكة املكرمة
اء املختصني واخلرباء يف هذا اجملال، وملكانتكم العلمية وإسهاماتكم وإميانًا من الباحثة بأمهية أخذ آر  

 لتحكيمه –معمل الرياضيات االفرتاضي – البحثية، فإنه يشرفين أن أعرض على سعادتكم أداة الدراسة
 .وإفاديت مبا ترونه من مالحظات، إذ ال غىن عن رأيكم السديد وتوجيهاتكم الكرمية

                                                                                  ....ولكم جزيل الشكر وفائق التقدير                                      
                                                                                      

 الباحثة                                                                                            
 دعاء بنت خالد عمر                                                                                      
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 مالحظات درجة التحقق التوافق مع مبادئ التصميم ونظريات التعلم
 منخفضة متوسطة عالية عناصر التحكيم م
     حتقيقهاالربنامج يوضح األهداف املطلوب  4

يهدف الربنامج إىل حتقيق األهداف التعليمية احملددة  3
 بكفاءة عالية

    

     احملتوى العلمي للربنامج مناسب ملستوى املتعلمني وخرباهتم 4

     حيتوي الربنامج على جوانب لتنمية التفكري 1

     يعزز الربنامج طريقة التعلم باالستكشاف 0

     الفروق الفردية بني املتعلمنييراعي الربنامج  6

     يسهم الربنامج يف عمليات التعلم الذايت 3

     توافق الربنامج مع املادة اليت يتم تدريسها 8

     .يزيد الربنامج من دافعية املتعلم من خالل جذب االنتباه 9

     سالمة البناء اللغوي يف الربنامج 41

     ثابتة ومتحركةحيتوي الربنامج صوراً  44

     يعرض الربنامج احملتوى بطريقة تشجع العمل اجلماعي 43

     يساهم الربنامج يف تعزيز الثقة واالعتماد على النفس 44

     ارتباط املثريات يف الربنامج بأهداف املوضوع 41

يكسب الربنامج املتعلم الشعور بالتقدم يف مراحل الربنامج  40
 إجيابيةوحتقيق أدوار 

    

 مالحظات درجة التحقق التوافق مع أساسيات مهارات الترابط الرياضي
 منخفضة متوسطة عالية عناصر التحكيم م

يعرض الربنامج احملتوى بطريقة حتقق الرتابط والتماسك بني  46
 عناصره وحتافظ على وحدة املوضوع

    

     ربط املعلومات املقدمة خبربات التعلم السابقة 43

     ربط املعلومات املقدمة باحلياة 48

     ربط املعلومات املقدمة بالعلوم األخرى 49

 مالحظات درجة التحقق التوافق مع مبادئ التصميم ونظريات التعلم
 منخفضة متوسطة عالية عناصر التحكيم م

مــــــن خــــــالل التــــــدرج البصــــــري ( التضــــــاد بــــــاأللوان)الوضــــــوح  31
 وتناسق األلوان

    

     املتحركةو دقة الصورة الثابتة  34

     تركيز الربنامج على ما نريد أن يتعلمه املتعلم 33
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 مالحظات درجة التحقق التوافق مع مبادئ التصميم ونظريات التعلم
 منخفضة متوسطة عالية عناصر التحكيم م

     وجود تلميحات وإشارات جتذب االنتباه 34

يعــرض الربنــامج الصــور والرســوم بشــكل وظيفــي متكامــل مــع  31
 النصوص على الشاشة

    

     استخدام األصوات يف الربنامج بشكل مناسب 30

     يتصف الربنامج باملرونة يف االستخدام ومعاجلة املعلومات 36

     يزود الربنامج املتعلم بتغذية راجعة مناسبة 33

     حيتوي الربنامج على جوانب تزيد من نشاط املتعلم وتفاعله 38

يســـاعد الربنـــامج علـــى توليـــد الصـــور الذهنيـــة املرتبطـــة باملـــادة  39
 التعليمية

    

     يستخدم الربنامج مفاهيم حمسوسة لا يسهل عملية التعلم 41

     الربنامج غري معقد وسهل االستخدام 44

     سهولة حتميل الربنامج 43

     الربنامج يزود املستخدم بتعليمات للتشغيل واالستخدام 44

     الربنامج خايل من أخطاء التصميم وعيوبه 41

زمـين إلهنـاء التجربـة يف وقـت قياسـي لـا تدعيم الربنامج خبـط  40
 يكسب التلميذة السرعة يف األداء

    

     مييز الربنامج بني املدخالت الصحيحة واخلاطئة 46

     ال يتطلب الربنامج مساحة كبرية من القرص الصلب 43
 

 :آراء ومقترحات

َ
َ
َ
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َ(4)قَـحـمل
  نموذج دلرس من معمل الرياضيات االفرتايض
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َ
َ
َ
َ
َ(5)ملحقَ

 (األنماط واجلرب)فصل حمتوى نتائج حتليل 
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 م 3144 -هـ4143بطاقة املفاهيم يف كتاب الرياضيات طبعة 
  (األمناط واجلرب: الفصل الرابع)الفصل الدراسي األول  للصف الرابع االبتدائي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عددها  المفاهيم الواردة في الدرس عنوان الدرس م
 نوعها

 مجردة حسية
    4 اجلملة العددية متثيل اجلمل العددية وكتابتها 4
    4 العبارة العددية العبارات واجلمل العددية 3
     املسألةخطة حل  4

    4 القاعدة اكتشاف قاعدة من جدول 1
    4 الدالة جداول اجلمع والطرح: جداول الدوال 0
     استقصاء حل ملسألة 6

    4 الدالة جداول الضرب والقسمة: جداول الدوال 3
    0  اجملموع
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 م3144 -هـ4143طبعة  بطاقة التعاميم يف كتاب الرياضيات
 (األمناط واجلرب: الفصل الرابع)األول االبتدائي الفصل الدراسي الرابع  للصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوعها عددها التعاميم الواردة يف الدرس عنوان الدرس م
 مسلمة

 (  بديهية)
قانون 

 (مبدأ)
 نظرية 

تتضمن أعداداً وعمليات وإحدى  متثيل اجلمل العددية وكتابتها 4
وميكن ( <أو  >أو )= اإلشارات 

 .متثيلها لفظياً أو بالرسم

4   
  

 

متثيل لكمية رياضية تتضمن أعداداً  العبارات واجلمل العددية 3
 .وعمليات

4   
  

 

      خطة حل املسألة 4

طريقة لتحديد اإلجراء على العدد  اكتشاف قاعدة من جدول 1
للحصول على ( املدخلة)األول 

 (.املخرجة)العدد الثاين 

4   
  

 

جداول اجلمع : الدوالجداول  0
 والطرح

عالقة تعتمد فيها كمية على كمية 
 .أخرى

4   
  

 

      استقصاء حل ملسألة 6

جداول : جداول الدوال 3
 الضرب والقسمة

عالقة تعتمد فيها كمية على كمية 
 .أخرى

4   
  

 

     0  اجملموع
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 م3144 -ه4143طبعة  بطاقة املهارات يف كتاب الرياضيات
 (األمناط واجلرب: الفصل الرابع) الفصل الدراسي األول االبتدائيللصف الرابع 

 عنوان الدرس م
في المهارات الواردة 

 الدرس
 عددها 

 نوعها
 حركية  ( ذهنية )عقلية 

 3 مهارة حتليل اجلملة العددية متثيل اجلمل العددية وكتابتها 4
 

   

    مهارة رسم اجلملة العددية
    3 العددية مهارة حتليل العبارة العبارات واجلمل العددية 3

    العبارة العددية رسممهارة 
 
 
4 

 
 

 خطة حل املسألة

  مهارة فهم املسألة
 
1 

   
    مهارة التخطيط للمسألة

    مهارة حل املسألة
    مهارة التحقق من حل املسألة

    4 قاعدةمهارة استنتاج  اكتشاف قاعدة من جدول 1

 
0 
 
 

 
جداول اجلمع : جداول الدوال

 والطرح

مهارة  اجلمع بني املدخالت 
 واملخرجات

 
 
4 

   

مهارة الطرح بني املدخالت 
 واملخرجات

   

    إنشاء جدول دالةمهارة 

 
6 
 

 
 استقصاء حل املسألة

  مهارة فهم املسألة
 
1 

   
    مهارة التخطيط للمسألة

    املسألةمهارة حل 
    مهارة التحقق من حل املسألة

جداول : جداول الدوال 3
 الضرب والقسمة

مهارة  الضرب بني 
 املدخالت واملخرجات

 
4 

   

مهارة القسمة بني املدخالت 
 واملخرجات

   

    مهارة إنشاء جدول دالة
     49  اجملموع

َ
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 م3144 -هـ 4143بطاقة املسائل يف كتاب الرياضيات طبعة 
 (األمناط واجلرب: الفصل الرابع) للصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عددها المسائل الواردة في الدرس عنوان الدرس م

 34 ............... متثيل اجلمل العددية وكتابتها 4
 44 ............... العبارات واجلمل العددية 3
 44 ............... خطة حل املسألة 4
 41 ............... اكتشاف قاعدة من جدول 1
 40 ............... جداول اجلمع والطرح: جداول الدوال 0
 9 ............... استقصاء حل املسألة 6
 44 ............... جداول اضرب و القسمة: جداول الدوال 3

 443 ............... اجملموع
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وفقاً للتصنيف املشار إليه من حيث توزيع فئاته والوزن النسيب لكل ( األمناط واجلرب)نتائج حتليل حمتوى فصل 
 مفردة باإلضافة للوزن النسيب لعدد احلصص حسب األمهية لكل موضوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حتليل املعرفة الرياضية احملتوى املعريف
 النسبة اجملموع مسائل رياضية مهارات تعاميم مفاهيم

 %4303 30 34 3 4 4 متثيل اجلمل العددية وكتابتها
 %3603 43 44 3 4 4 العبارات واجلمل العددية

 %4106 40 44 1   خطة حل املسألة
 %903 44 41 4 4 4 اكتشاف قاعدة من جدول

 %4103 31 40 4 4 4 جداول اجلمع والطرح: جداول الدوال
 %903 44 9 1   استقصاء حل ملسألة

 %4303 48 44 4 4 4 جداول الضرب والقسمة: جداول الدوال
 %411 414 443 49 0 0 اجملموع
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 األهداف السلوكية
 المجموع 4م 1م 2م 1م األهداف السلوكية المحتوى المعرفي م
متثيل اجلمل  4

 العددية وكتابتها
      43 لة عدديةمج قيمة أن حتسب التلميذة

      صحة اجلملة العددية منالتلميذة  تتحققأن 
      رف التلميذة اجلملة العدديةأن تعّ 
      ول التلميذة اجلملة العددية إىل مجلة لفظيةأن حتّ 
      ول التلميذة اجلملة اللفظية إىل مجلة عدديةأن حتّ 
      بالرسمل التلميذة اجلملة العددية أن متثّ 
      التلميذة مجلة عددية مستعملة اجلمعون أن تكّ 

      تكون التلميذة مجلة عددية مستعملة الطرحأن 
      أن تستنتج التلميذة اجلملة العددية الصحيحة

      أن تعطي التلميذة أمثلة خمتلفة للجملة العددية
احليــاة تتضــمن مجلــة  واقــع مــن مســألةالتلميــذة  تكــونأن 

 أعداد عددية من عدة

     

أن تطبـــــق التلميـــــذة مفهـــــوم اجلملـــــة العدديـــــة علـــــى مـــــادة 
 العلوم

     

العبارات واجلمل  3
 العددية

     41  أن تعرف التلميذة العبارة العددية
      أن تعطي التلميذة أمثلة خمتلفة للعبارة العددية

      أن حتول التلميذة املسألة إىل عبارة رياضية
      التلميذة العبارة الرياضية بالرسمأن متثل 

      العددية والعبارة العددية اجلملة بني التلميذة تقارن أن
      اجلمع مستعملة عددية عبارة التلميذة تكون أن

      أن تكون التلميذة عبارة عددية مستعملة الطرح
      صحة العبارة العددية منالتلميذة  تتحققأن 
تتضمن مجلة  اقع احلياةو التلميذة مسألة من تكون أن 

 .عددية من عدة أعداد
     

أن تطبق التلميذة مفهوم العبارة العددية على مادة 
 الرتبية الفنية

     

     1  التلميذة معطيات املسألة الرياضية حتددأن  خطة حل املسألة 4
      التلميذة املسألة الرياضية للأن حت

      املسألة الرياضيةلكيفية حل التلميذة  ختططأن 
      أن تتحقق التلميذة  من صحة حل املسألة الرياضية
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 المجموع 4م 1م 2م 1م األهداف السلوكية المحتوى المعرفي م
كتشاف قاعدة ا  1

 من جدول
      3 معينة قاعدة منأن حتسب التلميذة قيمة مجلة عددية 

      صحة قاعدة رياضية من التلميذة  تتحققأن 
      أن تعرف التلميذة القاعدة

      دالةلقاعدة  مثالأن تعطي التلميذة 
      رياضية مسألة حلل قاعدة التلميذة تطبق أن

      مسألة رياضيةالتلميذة قاعدة من  ستنتجأن ت
      جدواًل مستعملة قاعدة معينةالتلميذة  تكونأن 

 -جداول الدوال 0
جداول اجلمع 

 والطرح

      8 جدول الدالةأن حتسب التلميذة قيم 
      أن تتحقق التلميذة من صحة قاعدة الدالة

      أن تعرف التلميذة الدالة
      أن تسمي التلميذة مكونات الدالة

      أن تنشأ التلميذة جدول دالة مستعملة اجلمع
      أن تنشأ التلميذة جدول دالة مستعملة الطرح

املدخالت واخلرجات عند كتابة  أن متيز التلميذة بني
 قاعدة دالة

     

      أن توجد التلميذة قاعدة دالة
استقصاء حل  6

 املسألة
     1  التلميذة معطيات املسألة الرياضية حتددأن 
      حتلل التلميذة املسألة الرياضيةأن 
      املسألة الرياضيةلكيفية حل التلميذة  ختططأن 

      التلميذة  من صحة حل املسألة الرياضيةأن تتحقق 
 -الدوال جداول 3

 الضرب جداول
 والقسمة

      8 الدالة قيم جدول التلميذة حتسب أن
      أن تتحقق التلميذة من صحة قاعدة الدالة

      أن تعرف التلميذة الدالة
      أن تسمي التلميذة مكونات الدالة

      جدول دالة مستعملة الضربأن تنشأ التلميذة 
      أن تنشأ التلميذة جدول دالة مستعملة القسمة

 كتابة عند واخلرجات املدخالت بني التلميذة متيز أن
 الدالة قاعدة
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 المجموع 4م 1م 2م 1م األهداف السلوكية المحتوى المعرفي م
      دالة قاعدة التلميذة توجد أن

 04 3 3 14 8  اجملموع
 

 :مفتاح رموز الجدول *
 .التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها هارةترمز مل (4م)  
 .فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البعض، لكي تنتج كالً متكامالً ومرتابطاً  هارةترمز مل (3م)  
 .التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضياتهارة ترمز مل (4م)  
 .جمتمعةط الرياضي هارات الرتابترمز مل (1م)  
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األهداف السلوكية المعرفية وأوزانها النسبية
 

اجملموع الكلي
 

3306 ن
 4803
 

300
 4404
 

40
 300
 

40
 

411
% 

43 ع
 41
 

1 3 8 1 8 04
 

1م
408 ن 

 408
      406
 

 3      4 4 ع

4م
408 ن 

 408
      406
 

 3      4 4 ع

3م
4004 ن 

 4004
 

300
 901
 4404
 

300
 4404
 3303
 

14 6 1 6 0 1 8 8 ع
 

4م
403 ن 

   403
 403
  403
 4108
 

 8 3  3 3   3 ع

البعد السلوكي للمعارف الرياضية
 

مسائل رياضية
1م 

 

        

4م
 

        

3م
 

4 4 1 3 3 1 3 31
 

4م
 

        

مهارات
 

1م
 

4 4      3 

4م
 

4 4      3 

3م
 

4 4      3 

4م
 

        

تعاميم
 

1م
 

        

4م
 

        

3م
 

4 4  3 4  4 41
 

4م
 

3   3 3  3 8 

مفاهيم
 

1م
 

        

4م
 

        

3م
 

4 4  4 4  4 0 

4م
 

        

املوضعنوان 
وع

 

اجملموع 3 6 0 1 4 3 4
 

األوزان النسبية لألهداف السلوكية المعرفية المراد تحقيقها من الموضوعات المختارة
 

     

مفتاح رموز الجدول
: 

م) 
4) 

ترمز مل
هارة

 
التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها

. 
م) 

3) 
ترمز مل

هارة
 

ض، لكي تنتج كالً متكامالً ومرتابطاً 
فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضها البع

. 
م) 

4) 
ترمز مل

هارة 
التعرف

 
على الرياضيات وتطبيقاهتا يف سياق خارج الرياضيات

. 
م) 

1) 
ترمز مل

هارات الرتابط الرياضي 
جمتمعة

. 
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مهارات الرتابط الرياضي حبسب دروس الفصل وإجياد الوزن جدول األوزان النسبية اخلاص بتوزيع فقرات اختبار 
 هلا النسيب

َ

َ
َ

 
 

 احملتوى املعريف

  مهارات الرتابط الرياضي
 

 اجملموع

 
 

 النسبة
التعرف على 
العالقات بني 

األفكار 
الرياضية 

  واستخدامها

فهم كيفية ارتباط 
األفكار الرياضية وكيف 
تبىن على بعضها البعض 

متكامالً لكي تنتج كالً 
 ومرتابطاً 

التعرف على الرياضيات وتطبيقاهتا 
 يف سياق خارج الرياضيات

ربط الرياضيات 
 باحلياة

 

ربط الرياضيات 
 بالعلوم األخرى

 
متثيل اجلمل العددية 

 وكتابتها
2 1  1 6 10% 

 %20 4 1 2 1  العبارات واجلمل العددية
 %1 1    1 خطة حل املسألة

 %10 2   2  من جدولاكتشاف قاعدة 
جداول : جداول الدوال

 اجلمع والطرح
 1   1 11% 

 %1 1    1 استقصاء حل ملسألة
جداول : جداول الدوال

 الضرب والقسمة
 2  1 1 11% 

 %100 20 1 2 11 4 المجموع
   %11 %10 %11 %20 النسبة
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َ
َ
َ
َ

َ(6)ملحقَ
 اختبار مهارات الرتابط الريايض يف صورته األويلة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (األنماط والجبر)في الفصل الرابع  اختبار مهارات الترابط الرياضي

 مقرر الرياضيات للصف الرابع االبتدائي من

 
 :تعليمات االختبار
الفصل الرابع مهاراتك يف الرتابط الرياضي يف  قياس إىل يهدف سؤال 31 من االختبار هذا تلميذيت يتكون

 منك يرجى لذا تربوية، أغراض يف االختبار هذا نتائج تستخدم وسوف الرياضيات، مقرر من( األمناط واجلرب)
 .األسئلة باإلجابة على البدء قبل واتباعها وتأين بدقة التالية التعليمات قراءة

 :الرجاء تعبئة البيانات التالية .4
 
 
 

 
 
 .اإلجابة على مجيع أسئلة االختبار .3
 . واحدة فقط إجابة اختيار من تأكدي لذا سؤال كل على فقط واحدة صحيحة إجابة هناك .4
 .واحدة إجابة من ألكثر اختيارك حال يف للسؤال املخصصة العالمة إلغاء سيتم .1
 (.دقيقة10) االلتزام بالزمن احملدد لإلجابة على هذا االختبار وهو  .0
     .فوراً  الباحثة أو املعلمة سؤال يف ترتددي فال استفسار لديك كان إذا .6

 
 مع متنيايت لكن بالتوفيق

 الباحثة                                                                                          
 

 

 

 

 :اسم التلميذة
......................... 

 :الصف

................ 
 :التاريخ

............. 
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 :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي

 :أعداد وعمليات وإشارات، إذاا الجملة العددية الصحيحة هي الجملة العددية عبارة عن  .1
                       1+  6 > 6+  41 ( أ

 34=  8 – 44 ( ب
 1+  4=  3+  0   (ج
 

تلميذاا هذا المكان من قبل، فإن الجملة العددية  12تلميذاا رحلة إلى أحد األماكن األثرية ولم يشاهد  22ذهب  .2
 :التي توضح عدد التالميذ الذين شاهدوا هذا المكان من قبل هي

 3 - 33 ( أ
 0=  43 – 33 ( ب
 43+  33   (ج

 

 =  1 – 1ناتج طرح  .1

 8 ( أ
 3 ( ب
 4   ( ج

 

خضراء فإن الجملة  وسفينتان فضائيتانصفراء  سفن فضائيةأربعة و حمراء  سفن فضائيةأربعة لدى باز يطير  .4
 : هي الصحيحةاللفظية 

 أربعة زائد أربعة ( أ
 أربعة زائد أربعة زائد اثنان ( ب
 أربعة زائد أربعة يساوي مثانية   (ج

 

متراا فإن  20متراا وفي المرة الثانية  40في المرة األولى متراا مشي ميكي  100المسافة بين منزل ميكي والحقل  .1
 :الجملة العددية التي تمثل المسافة المتبقية حتى يصل إلى منزله هي

 11=  31 – 11 – 411 ( أ
 61=  11 – 411 ( ب
 81=  31 – 411   (ج
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التي تمثل عدد التالميذ تلميذاا في المساء، فإن الجملة العددية  60تلميذاا الحافلة في الصباح و  62ركب  .6

 :الذين ركبوا الحافلة في اليوم الواحد هي

 3=  61+  63 ( أ
 61=  61+  63 ( ب
 433=  61+  63   (ج

التفاحات المتبقية  تفاحتين، فإن عدد منه تفاحات من الشجرة وسقطت 4تفاحات وقطف  4مع ميكي اآلن  .2
 :عنده هي

 6=  3 – 1+  1 ( أ
 8=  1+  1 ( ب
 3=  3 – 1    (ج

 

 :مثل عبارة عدديةمما يأتي ي أي .2

 4=  4 – 1 ( أ
 1+  0 ( ب
 44+  41  < 8+  41  ( ج

 

 :فإن العبارة العددية التي تمثل عدد األلعاب المتبقية هيمنها،  1لعبة ثم أهدت أختها  12عند مها  .3

 0+  43 ( أ
 0 - 43 ( ب
 43=  0+  43   (ج

 

فما عدد التفاحات تفاحات له وألصدقائه،  2 دؤدؤتفاحة أخذ صديقنا  16في سلة األميرة سنو وايت  .10
 ؟المتبقية

 46 - 3 ( أ
 3 - 46 ( ب
 3+  46   (ج

 

   :العبارة العددية التي تصف تسلسل القالدة هي .11

 1+  3+  4 ( أ
 4+  3+  1 ( ب
 3+  4+  1  ( ج
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  : القاعدة التي تمثل الجدول الذي أمامك هي .12
 

 

 

 

 

 :جدول الدالة التالي هو نمط .11

 

 

 

 

 9÷            =           ( أ
 9+    =                   ( ب
 9×  =                        (ج

 

 :العالقة التي تعتمد فيها كمية على كمية أخرى تسمى .14

 قاعدة ( أ
 دالة ( ب
 عبارة عددية  ( ج

 

 :تتكون قاعدة الدالة من .11

 =(أو  <أو  >)أعداد وعمليات وإشارات  ( أ
 أعداد وعمليات ( ب
 مدخالت وخمرجات  ( ج

 

ول على وزنين متساويين هي للحصعدد قوالب الجبنة التي ينبغي أن تضاف إلى كفة الميزان اليمنى  .16
 قوالب.....

 

      

 

 

 

 .....القاعدة 
 1 4 3 4 املدخالت
 8 6 1 3 املخرجات

 3امجع  ( أ
 3اضرب يف  ( ب
 3اطرح     (ج

 : ...............القاعدة
 10 46 33 48 املدخلة 
 0 1 4 3 املخرجة

 8 ( أ
 41 ( ب
 6   ( ج
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 :هو 4الجدول الذي يمثل قاعدة الضرب في  .12

 

 (أ

                     4اضرب في 
4 43 
1 46 
0 31 

 

 (ب

 

 4اضرب في 
4 3 
1 8 
0 9 

 
 

 (ج
 

 4اضرب في 
4 4 
1 1 
0 4 

 

 :الصحيحة هوالجدول الذي يمثل المخرجات  .12
 
 
 

  ( أ

                    4+   القاعدة     
 9 8 3 6 المدخالت
 44 43 44 41  المخرجات

 
 
 
 

  ( ب
 
 
 

 4+        القاعدة 
 9 8 3 6 المدخالت
 0 1 4 3 المخرجات

 
 

       ( ج
 
 
 

 4+       القاعدة
 9 8 3 6 المدخالت
 46 43 38 31 المخرجات
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 :لزعانف أي من الجداول اآلتية يوضح العدد الكلي اثنان من الزعانف سمكةلكل  .13
 سمكات 2، 6، 1، 4 
 
 
 
 

 2×    القاعدة   
 المخرجة  2×       المدخلة 

1 1  ×3 8 
0 0  ×3 41 
6 6  ×3 43 
3 3  ×3 41 

  ( أ

 

 2+    القاعدة   
 المخرجة  2+      المدخلة 

1 1  +3 6 
0 0  +3 3 
6 6  +3 8 
3 3  +3 9 

 
 
 
 

  ( ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 -    القاعدة  
 المخرجة  2 -     المدخلة 

1 1 - 3 3 
0 0 - 3 4 
6 6 - 3 1 
3 3 - 3 0 

 
 
 

 (ج
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 :الجدول الذي يمثل المخرجات الصحيحة هو .20

 
 

 

 

 
 

َ
َ
َ
َ

َ
 

 

 

 

 

 

 

 

 1÷      القاعدة 
 المخرجة  1÷      المدخلة 
33 33  ÷4 41 
31 31  ÷4 33 
34 34  ÷4 31 

 
 
 
 

  ( أ

 
 

 1÷        القاعدة
 المخرجة  1÷    المدخلة 
33 33  ÷4 9 
31 31  ÷4 8 
34 34  ÷4 3 

 
 
 

  ( ب
 
 
 
 
 
 
 

 1÷       القاعدة
 المخرجة  1÷    المدخلة 
33 33  ÷4 31 
31 31  ÷4 34 
34 34  ÷4 48 

 
 

 (     ج
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َ(7)ملحقَ
 اختبار مهارات الرتابط الريايض يف صورته انلهائية
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َ(8)ملحقَ
 الرسمية اخلطابات
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