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  مهارات البرهان الرياضي تنميةفي تأثير أسلوب التعلم النشط 
بدولة   لدى تالميذ المرحلة المتوسطة الهندسيواألنعكاس  لتحويل ل

 الكويت 
  محمد حاجى على خاجهالباحث/  

 مستخلص البحث
 نميةإلى التعرف على تأثير أسلوب التعلم النشط في تيهدف البحث الحالي  

ي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة مهارات البرهان الرياض
استخدام التصميم التجريبية ذو القياس بأستخدم الباحث المنهج التجريبي، ، بدولة الكويت 

القبلى والبعدى لمجموعتين تجريبيتين أحدهم للبنين واألخرى للبنات نظرًا لمالئمتة لطبيعة 
لبحث بالطريقة العمدية من تالميذ المرحلة المتوسطة قام الباحث بإختيار عينة ا، البحث

بدولة الكويت، بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بمدرسة سعد بن أبي وقاص المتوسطة 
( تلميذًا كعينة 20( تلميذًا منهم عدد )80للبنين، الزهراء المتوسطة للبنات، وذلك لعدد )

 وكانت أهم النتائج أنه، ث االساسية ( تلميذًا كعينة البح60البحث االستطالعية ، عدد )
القبلى والقياس البعدى لمتوسطى درجات القياس فروق ذات داللة إحصائيًا بين توجد 

أختبار البرهان  ،مهارات البرهان الرياضىفى  التلميذاتو لتالميذ طالب مجموعة ا
 القياسلصالح  )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي( الرياضى ككل فى الهندسة

توجد فروق ذات ، كما ، مما يشير إلى فاعلية وتأثير أستخدام أسلوب التعليم النشطالبعدى
القبلى والقياس البعدى لمتوسطى درجات طالب مجموعة القياس داللة إحصائيًا بين 

 أختبار البرهان الرياضى ككل فى الهندسة ،مهارات البرهان الرياضىفى لتالميذ ا
، مما يشير إلى فاعلية البعدىالقياس لصالح  س الهندسي()التحويل الهندسي، األنعكا

 
 يات بكلية التربية األساسية، ورئيس مكتب التربيةة العمليةة، أستاذ مساعد بقسم الرياض

 .بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى، بدولة الكويت
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فاعلية أستخدام أسلوب التعلم النشط وتأثير أستخدام أسلوب التعليم النشط على التالميذ ، 
فى تنمية مهارات البرهان الرياضى والمتمثلة فى تحليل نظرية أو تمرين رياضى، التفكير 

هان نظرية أو تمرين رياضى، تقويم نظرية أو فى برهان نظرية أو تمرين رياضى، كتابة بر 
 تمرين رياضى.

 .مهارات البرهان الرياضي -: التعلم النشط الكلمات المفتاحية
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Effect of active learning method in developing 

the skills of the mathematical proof of 

conversion and the geometric reflection of 

middle school students in Kuwait 

Mohamed Haji Ali Khajah - 

Abstract of  Research 
 The current research aims to identify the effect of active 

learning method in developing the skills of the mathematical proof 

of conversion and the geometric reflection of middle school students 

in Kuwait as a study comparison, researcher used the experimental 

method, using a tribal measurement experimental design and post 

for two experimental one for boys and one for girls due to its 

relevance to the nature of the research, the researcher to choose the 

research sample purposively pupils middle school in Kuwait, 

Mubarak area of great educational school Saad bin Abi Waqas 

medium for boys, medium daughters Zahra, to the number (80), a 

disciple of them (20) students as a sample search exploratory, the 

number (60) as a sample search, The most important results because 

there is a significant statistical difference between the measurement 

of tribal and telemetric to the middle-level students of pupils and 

students in the mathematical proof skills set, test mathematical 

proof as a whole in Engineering (engineering conversion, reflection 

geometry) in favor of telemetric, which indicates the effectiveness 

and impact of the use of education style active, there are also 

significant statistical differences between the measurement tribal 

and telemetric to the middle-level students group of students in the 

mathematical proof skills, testing mathematical proof as a whole in 

Engineering (engineering conversion, reflection geometry) for post-

measurement, which indicates the effectiveness and impact of using 

 
  Associate Professor Department of Mathematics, Faculty of 
Basic Education, Head of the Bureau of Education process, the 
Public Authority for Applied Education, Kuwait. 



تأثير أسلوب التعلم النشط في تنمية مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة 
 المتوسطة بدولة الكويت

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (176                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

active learning method on students, The effectiveness of using 

active learning method in the development of skills and 

mathematical proof of the theory analysis or pushup, thinking in 

proof theory or pushup, written proof of the theory or pushup, 

calendar theory or pushup. 

Key words: active learning- Mathematical proofing skills. 



 محمد حاجى على خاجهد. 

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (177                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

  مهارات البرهان الرياضي تطويرفي تأثير أسلوب التعلم النشط 
بدولة   لدى تالميذ المرحلة المتوسطة الهندسيواألنعكاس  لتحويل ل

 الكويت 
)أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية التربية األساسية، د حاجى على خاجهمحم

 (ورئيس مكتب التربية العملية، بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى، بدولة الكويت
 المقدمـة :
ــديها   يفــرع عصــر التقــدم العلمــى والتكنولــوجى الحــالى علينــا بنــاء وتنميــة عقــو  ل

تــتمكن مــن مواتبــة تحــديات الميــتقبل، ويعــد ذلــك مهمــة القــدرع علــى الخلــد وا بــدا ، حتــى 
اساســية للترةيــة والترةـــويين، وخائــة الميــدولين عـــن إعــداد وتطــوير منـــاهج وطــرق تـــدري  
الرياضــيات، فالرياضــيات مجــااًل خصــبًا لتنميــة ا بــدا ، ويعتبــر ا هتمــام بتنميــة ا بــدا  فــي 

وفــي  ــل النظــرع الحديثــة، فــإن كــل التدري  من ا تجهات الحديثة فــي تــدري  الرياضــيات، 
 فرد مبد  مع إختالف األفراد في ميتويات ا بدا ، حيث أن لإلبدا  ميتويات عديدع.

( ،) راشد 65م:2002( ، )رشيد البكر،103م:2002ويؤكد )سعيد المنوفي،  
( على إن النقد الذي يوجه للنظام التعليمي اليوم متمثاًل في أنه 119م:2005عطية ،
ويرتكز على أدنى القدرات المعرفية )الحفظ وا ستظهار(، ويهمل القدرات  تقليدي،

ا بداعية، إذا أنه جعل من المتعلم موضعًا لنشاط المعلم ال كعنرص فعا  في العملية 
التعليمية، على الرغم من أن مشاركة الطالب بإيجابية ونشاط في عملية التعلم تجعلهم 

 من كونهم ميتقبلين سلبيين، فاليير في  ل المنهج أقدر على المعرفة ا بداعية بدالً 
التقليدي أدى إلى تحجيم دور الطالب في العملية التعلميية، وقصره على حفظ المعلومات 
المعرفية وإسترجاعها، وتنفيذ األوامر والتعليمات التي تصدر بإستمرار من المعلم والتي ال 

   ي عملية التعلم.مجا  لمناقشتها، وعدم اليماح له بالمشاركة ف
إلى أن الرياضيات تعد  (152م:2008ويؤكد كاًل من )مكة البنا، مرفت كما  ، 

من أهم المجاالت المعرفية التي يعتاد فيها المتعلم التفكير العلمي الذي ييتخدمه في 
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الرقي بطريقة معيشته في الحياع وفي حل مشكالته، وفي تفيير الظواهر العلمية 
ته عن طريد التطبيد العملي لهذا التفكير الذي تعتبر الرياضيات أداع وإستخدامها لمنفع

 له. 
هذا وقد احتل التعلم النشط في اآلونة األخيرع اهتمام العديد من الخبراء والباحثين  

حيث أن له دورا كبيرا في رةط تدري  الرياضيات بالواقع وةالتطبيقات والمواقف الحياتية، 
 ( .128م:David & Wilder ،2003تما يرى ) 
النشط هو الذي يكون فيه  التعلمإلى أن  (89:م 2006، محمد حمدانتما يشير ) 
وقادرين على  فيه منضبطين ومنظمين ذاتيًا، َيْبدون و عن تعلّمهم،  ميؤولين التالميذ
 تحصيلهم يتحركون ذاتيًا وةاهتمام ومثابرع واضحين بمهمات أهدافهم وتقييم كفاية تعريف

 فعاّلة يقومون بها واحدع بعد األخرى، ميتخدمين في ذلك استراتيجيات تعلم  التعلم التي
وخبراتها مع  مهاراتها ومعارف مناسبة حيب مقتضيات المواقف المختلفة، المتفاعلة في

 .معلمينالاآلخرين من 
،         (2م:Holzer & Andruet ،2000 ويضيف فى هذا الصدد كل من ) 

(Hall, D., et al. ،2002 9:م)  أن التعلم النشط يزيد من التعاون بين المتعلمين وينمي
الميتويات العليا للتفكير لديهم ويزيد من أنشطة التعلم ويجعل المتعلمين يقومون بعمليات 
المالحظة والوئف والتفيير والتنبؤ واالستنتاج وةناء المتعلم لمعرفته بنفيه من خال  

بتشجيع  (30م:2007، هزا  الودود )عبد ىوئكما ي، تفاعالت اجتماعية مع اآلخرين
من خال   التعلم النشط في دراسته التي حاو  فيها تدريب الطلبة المعلمين عملياً 

 .على إعداد خطط الدروس-إستراتيجية التعلم التعاوني
ــاره   ــتعلم، باعتبـ ــى المـ ــز علـ ــى التركيـ ــل علـ ــط يعمـ ــتعلم النشـ ــث أن الـ ــرى الباحـ ــا يـ تمـ

 McKinneyةالتـــــــالى إلوـــــــاء الـــــــدور اليـــــــلبى لـــــــه ويؤكـــــــد ) محـــــــور العمليـــــــة الترةويـــــــة، و 
مــن خــال  ابتكــار بيدــات   (4م:Cardamone-Fox & Rue) ،2003،و  (2م:2001،

تعليمية تياعد على ارتفا  ميتوى مشاركة الطالب إلى أتثر من مجرد االســتما ، وتيــهل 
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ها، با ضــافة علــى البناء النشط للمعرفة، والذى من شأنه أن يحين قدرع المــتعلم علــى تــذكر 
تعزيز التذكر فإن الــتعلم النشــط يتطلــب مــن المتعلمــين اســتخدام مهــارات كالتحليــل والتركيــب 
والتقــويم، ومشــاركتهم فــى أنشــطة متنوعــة، كــالقراءع والكتابــة والمناقشــة، فضــاًل عــن االهتمــام 

 .الكبير الذى يوليه لمياعدع المتعلمين فى اتتشاف االتجاهات والقيم الخائة بهم 
( بأنــه بعبــارع عــن طريقــة تعلــم وطريقــة 33م:2006ويرى )جودت سعادع وآخرون ، 

تعلــيم فــى آن واحــد، حيــث يشــارك الطلبــة فــى األنشــطة والتمــارين والمشــاريع بفاعليــة كبيــرع، 
ــاء،  ــابى، والحـــوار البنـ ــم با ئـــواء ا يجـ مـــن خـــال  بيدـــة تعليميـــة غنيـــة متنوعـــة، تيـــمح لهـ

الواعى، والتحليــل الميــتمر، والتأمــل العميــد لكــل مــا تــتم قراءتــه أو والمناقشة الثرية والتفكير 
تتابتــه أو طرحــه مــن مــادع دراســية، أو أمــور، أو قضــايا، أو آراء، بــين بعضــهم بعضــًا، مــع 
ــدقيد،  ــرافه الـ ــهم تحـــت إشـ ــهم بأنفيـ ــيم أنفيـ ــؤولية تعلـ ــل ميـ ــى تحمـ ــجعهم علـ ــم يشـ ــود معلـ وجـ

المدرســى، والتــى تركــز علــى بنــاء الشخصــية ويدفعهم إلى تحقيد األهداف الطموحة للمــنهج 
 المتكاملة وا بداعية لطالب اليوم ورجل الود.

 & Modell( لتعريــف) 30م:2006تما يضيف )جودت أحمد ســعادع وآخــرون ، 

Michael ،1993:للبيدة الخائة بالتعلم النشط على أنها بتلك البيدــة التــى يــتم فيهــا 86م )
لمشــاركة والتطبيــد، بــداًل مــن االقتصــار علــى عمليــة تشــجيع المتعلمــين بشــكل فــردى علــى ا

 استقبا  المعلومات اللفظية الميموعة أو المرئية المكتوةة أو المطبوعةب.
بإنـــــة الـــــتعلم الـــــذى يعنـــــى باســـــتخدام  (113:م 2002،رضـــــا عصـــــرتمـــــا يضـــــيف ) 

ــة عاليــــة مــــن الحريــــة،  ــة، والتــــى تــــوفر للتلميــــذ درجــ ــطة التعليميــــة المتنوعــــة بالمدرســ األنشــ
لخصوئـــية، والـــتحكم، وخبـــرات تعلـــم مفتوحـــة النهايـــة وغيـــر محـــددع ميـــبقًا بشـــكل ئـــارم وا

ــتطيع  ــة وييـ ــاط وفعاليـ ــاركة بنشـ ــى المشـ ــادرًا علـ ــا الطالـــب قـ ــون فيهـ ــة، ويكـ ــالخبرات التقليديـ تـ
 تكوين خبرات التعلم المناسبةب.

( بـــأن خصــــائم الـــتعلم النشـــط بالــــتعلم 196م:2002تمـــا يـــذكر )محمــــد هنـــدى ، 
م ومخطط وهادف لنشاطات وأفعــا  يقــوم بهــا المــتعلم، وأنــه قــدرع خائــة للمــتعلم تعاقب منظ
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ال يمكــن للمعلــم أنــي توالهــا عوضــًا عنــه، وأنــه يحــدي فــى أشــكا  تنظيميــة مختلفــة محورهــا 
 المتعلمب.
 شامل مصطلح هو( Active learning) النشط ويرى الباحث أن التعلم  
 أو  المتعلم  على التعلم  ميؤولية إلقاء على تركز التي التدري  أساليب من لمجموعة
 قادرا يجعله التعلم مواد في للمتعلم  النشطة المشاركة أن فكرع على يعتمد والمبدأ الطالب،
 Katz) أفضل، كما يوضح فى هذا االتجاه كل من  بشكل المعلومات استرجا  على
( أن 1م:Fink  ،5200 ( و)38م:2006، )جودت أحمد سعادع وآخرون ، (24م:1994،

أهداف التعلم النشط تتمثل فى تشجيع الطلبة اتتياب مهارات التفكير العديدع، على القراءع 
الناقدع وطرح األسدلة المختلفة وحل المشكالت واتتياب مهارات التفاعل والتوائل 
والتعاون مع اآلخرين، دعم الثقة بالنف  لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة، 

المتعلمين على اتتشاف القضايا المهمة، تيهيل التعلم من خال  مرور المتعلمين مياعدع 
بخبرات عملية مرتبطة بمشكالت حقيقية، اتتياب مهارات التفكير العليا )التحليل 
والتركيب والتقويم( ومهارات حل المشكالت، وتمكينهم من تطبيقها فى التعلم وفى الحياع، 

 تعلمين لحفزهم على التعلم. تطوير دافعية داخلية لدى الم
 & Henson، ، ) (9م:Buffalo Newsletter ،1994تمــا يــذكر كــل مــن )  

Elber ،1999:و)حيـــــن ،يتـــــون، كمـــــا  ،يتــــــون  (20م:2002( ، )وحيـــــد جبـــــران ،34م ،
ــًا أتبـــر مـــن الطلبـــة فـــى 83م:2002) ــارك كمـ ــتعلم النشـــط يشـ ( ، أن البحـــوي أ هـــرت أن الـ

لـــى اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو أنفيـــهم ونحـــو أقـــرانهم، وييـــاعد فـــى الـــتعلم، ممـــا يـــؤثر إيجابـــًا ع
 تطوير خبرات اجتماعية بين الطلبة من جهة وةين الطلبة والمعلم من جهة أخرى.
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 مشكلة البحث : 
 Hanna، و ) (89م:Marrades & Gutierrez  ،2000يشير كل من ) 

احثين المتخصصين في إلى أن أحد معظم المواضيع الهامة التي شولت الب (18م:2000،
بحث الصعوةات في ترةويات الرياضيات هو التركيز على كيفية مياعدع التالميذ 
للوئو  إلى الفهم الصحيح للبرهان  الرياضي، با ضافة إلى تقوية اساليبهم البرهانية، 
وعلى الرغم من عدم التمكن التام للتلميذ من البراهين إال أن لكل تلميذ أسلوةه المفضل 

اء عملية البرهنة، وةتنميته يمكن بعد ذلك للتلميذ اتتشلف الخطأ أو القصور في أثن
األسلوب المختار، ويجب على المعلم أن يشجع التلميذ على إختيار أسلوب البرهان 
المفضل بالنيبة له وأن يعمل المعلم على تنميته في التلميذ، وينتهز الفرئة كلما سنحت 

األسلوب، بل أيضًا عن كيفية استخدامه في  بعدم الحديث الرياضي فقط حو 
 الرياضيات. 

من عمليات االستدال , كما أنه يعتبر  ً مهما ً ويرى الباحث أن البرهان يعد جزءا 
من مهارات حل المشكالت, فهو يياعد الطلبة على التعلم وييير لهم التطور  ً مهما ً نوعا

ن وتضمينه في محتويات مناهج العقلي، لذلك ينادي البعض  بضرورع االهتمام بالبرها
من التعليم, ويبررون ذلك أن البرهان لي  فقط قلب  رع الرياضيات في المراحل المبك

، وهو ما يتفد الرياضيات التطبيقية، ولكنه أيضا أداع مهمة لتعزيز الفهم في الرياضيات
 م( ، و)محمود غندور2006وتوئيات كثير من الدراسات مثل ، دراسة )تييير محمد ،

م( ، 2009، فايزع حمادع م( ، دراسة )2008، إبتيام عبدالفتاحم( ، ودراسة )2007،
 م( . 2010نجاع بوـق  ، دراسة )م( ، 2009، ،ينب عطيفيدراسة )

فاطمة )   وضرورع إستخدام التعلم النشط فى تدري  مادع الرياضيات مثل دراسة
 م(2016،شيماء الطيب )، ودراسة  م(2013،وفاء المهداوي ، ودراسة ) (م9200،الزايدي 

. 



تأثير أسلوب التعلم النشط في تنمية مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة 
 المتوسطة بدولة الكويت

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (182                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

ومن خال  الزيارات الميدانية لمدارس المرحلة المتوسطة فى مادع الرياضيات 
الحظ الباحث إنخفاع ميتوي تالميذ المرحلة المتوسطة فى مهارات البرهان الرياضي 
للتحويل وا نعكاس الهندسي مما دفعه لمحاولة التعرف على تأثير أسلوب التعلم النشط 

مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة في تطوير 
 ت، لذا تلخصت مشكلة البحث في اليؤا  الرئييي اآلتي:المتوسطة بدولة الكوي

ئورع وحدع التحويل وا نعكاس الهندسي فى ضوء أسلوب التعلم النشط لدي ما  -
 ؟ تتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي

سلوب التعلم النشط في تطوير مهارات البرهان الرياضي للتحويل تأثير أما  -
 ؟ تواألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي

 هدف البحث : 

تأثير أسلوب التعلم النشط في تطوير يهدف البحث الحالي إلى التعرف على  -
يذ المرحلة لدى تالم مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي

 ت.المتوسطة بدولة الكوي

 فروض البحث :  

تالميذ المرحلة المتوسطة يوجد فرق ذو داللة أحصائيًا بين متوسطى درجات  -
فى كل مهارع من مهارات البرهان الرياضى، ومهارات البرهان  بدولة الكويت

 ؟لتحويل واألنعكاس الهندسيا الرياضى ككل فى

 :  البحثحدود 

 لي علي الحدود التالية:إقتصر البحث الحا
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مبارك الكبير منطقة تالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت بالصف التاسع، ب -
 .الزهراء المتوسطة للبناتالمتوسطة للبنين، بي وقاص أسعد بن التعليمية بمدرسة 

 (.لتحويل واألنعكاس الهندسيمهارات البرهان الرياضي )ا -
 م .2018م/2017فى العام الدراسي تتاب الرياضيات للصف التاسع المتوسط  -

 مصطلحات البحث :  

  Active Learningالتعلم النشط :  •
بــإجراءات يتبعهــا المــتعلم داخــل مجموعــة  (102م:2001يعرفــه )محمــود المهــدى ، 

ــا اســـتراتيجيات أبعـــد مـــن االســـتراتيجيات الموجهـــة نحـــو  تعلـــم بعـــد تخطـــيط ميـــبد لهـــا، وأنهـ
ــالحفظ  ــتعلم بـ ــة الـــ  Rote Learningالـ ــة المعرفيـ ــودع بالبنيـ ــار الموجـ ــا األفكـ ــون فيهـ ذى تكـ

للمتعلم غير مرتبطة باألفكار المقدمــة لــه، وةالتــالى يحفظهــا )يصــمها( مــن خــال  االســتما  
ــة للمـــتعلم مرتبطـــة  ــودع بالبنيـــة المعرفيـ ــون فيـــه األفكـــار الموجـ ــاب المقـــرر، أو أن تكـ أو الكتـ

تعلم، أمــا اســتراتيجيات الــتعلم النشــط يشــترط بالمادع المقدمة له، ولكن ارتباطهــا ال يدركــه المــ 
أن تكــــون األفكــــار الموجــــودع بالبنيــــة المعرفيــــة للمــــتعلم مرتبطــــة باألفكــــار المقدمــــة لــــه، وأن 
يــدركها المــتعلم بنفيــه، وأن يحــل التعارضــات المعرفيــة التــى تواجــه، عــن طريــد المشــاركة، 

ة تعليمــة موجهــة، تعتمــد والتحاور والتفاعل الصفى فى مجموعات منظمة، ومــن خــا  أنشــط
 على المناقشات الصفية.

 Mathematical proof Skillsمهارات البرهان الرياضي :  •
( بأنها الدقة 45م:Maker , C.J ; Nelson , A. ،1996كاًل من ) عرفوي 

واليهولة في حل مشكلة ما من المشكالت الرياضية أو مواجهة موقف رياضي، وتنمو 
التندريب والممارسة ومهارات البرهان الرياضي هي إجراءات  هذه المهارع نتيجة عملية

رياضية تمكن التلميذ من الوئو  إلى البرهان الرياضي على ئحة تقرير رياضي في 
 محتوي منهج الرياضيات المقرر عليه.



تأثير أسلوب التعلم النشط في تنمية مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة 
 المتوسطة بدولة الكويت

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (184                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

بأن البرهان الرياضي بناء منظم يقوم  (6م:2001ويعرف أيضًا )عزو إسماعيل  
إلى استنتاج محدد أو عدع استنتاجات معينة حيث يبدأ  على أس  منطقية في الوئو 

هذا البناء المنظم من مقدمات منطقية ترتبط فيما بينهما بعالقات محددع للوئو  إلى 
نتيجة معينة أو نتائج مطلوةة وهذه األبنية تتكون من جمل هندسية لها مبررات منطقية 

 مقبولة مثل )التعريف، الميلمة، المعطى، وغيرها(.
( البرهان الرياضي على 206م:2000يضيف فى هذا الصدد )عبد هللا سالمة ،و  

أنه أي مناقشة استنباطية أو تقديم لشواهد وأدلة مناسبة تعتمد على قواعد ونظريات 
 المنطد الرياضي ويقبلها شخم ما  ثبات ئحة قضية رياضية معينة.

  إجراءات البحث:
 منهج البحةث: 

تأثير أسلوب التعلم النشط في تطوير لتجريبي لدراسة أستخدم الباحث المنهج ا 
مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة 

، واستخدام التصميم التجريبي ذو القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية بدولة الكويت
 نظرًا لمالئمتة لطبيعة البحث.

 عينةة البحةث :  

قام الباحث بإختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من تالميذ المرحلة المتوسطة  
بي وقاص أسعد بن مبارك الكبير التعليمية بمدرسة منطقة بدولة الكويت بالصف التاسع، ب

( 20( تلميذًا منهم عدد )80، وذلك لعدد )الزهراء المتوسطة للبناتالمتوسطة للبنين، 
( تلميذًا كعينة البحث االساسية ، ويتضح 60الستطالعية   ، وعدد )تلميذًا كعينة البحث ا
 (.1ذلك كما فى جدو  )
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 (1جدول رقم )
 توصيف عينة البحث الكلية

 النيبة المدوية العينة البيان ميليل

 %75 تلميذاً  60 العينة االساسية 1

 %25 تلميذاً  20 العينة االستطالعية 2

 %100 تلميذاً  80 االجمالي 3

 أدوات ووسائل جمع البيانات:  
األنعكاس ، لتحويل الهندسيخطوات بناء التعلم النشط الدرس األو  والثانى: )ا •

 (:الهندسي
 مرحلة التهيدة واستثارع تفكير التالميذ:  -1

يمهد المعلم فيها لموضو  الدرس من خال  نشاط يتطلب ا جابة عن تياؤالت مثل 
 )لماذا؟، كيف، ماذا(.

 شاف: مرحلة االستك -2
يو،  المعلم فيها تالميذ الفصل في مجموعات عمل تعاوني ويطلب منهم محاولة  

اقتراح أتبر عدد من الحلو  )أو العناوين( للنشاط الذي أمامهم، ويترك لهم فرئة للتفكير 
وممارسة العصف الذهني، واقتراح الحلو  أو عناوين وأهداف للنشاط الذي يمثل موضو  

 الدرس. 
 يط لممارسة اسلوب التعلم النشط المناسبة: مرحلة التخط -3

يتم معالجة فيها موضو  الدرس بمزيد من األنشطة التي تتيح استخدام وممارسة  
التعلم النشط المناسبة مثل: لعب األدوار، التياؤ  الذاتي، حل المشكالت، فكر، ،اوج، 

 شارك.
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 مرحلة التطبيد والتقويم:  -4
خرى فردية للتأتد من مدى تحقيد أهداف يتم تقديم فيها أنشطة جماعية، وأ 

 الدرس، وتطبيد موضو  الدرس في مواقف جديدع.
 مرحلة األنشطة ا ثرائية واألنشطة العالجية:  -5

يوجه المعلم فيها كل تلميذ كل أنشطة محددع في كراسة النشاط بما يتناسب مع  
األنعكاس  ،لتحويل الهندسيميتواهم التحصيلي لموضو  الدرس األو  والثانى: )ا

 (.الهندسي
األنعكاس ، لتحويل الهندسي( إعداد دليل المعلم وضبطه للدرس األو  والثانى: )ا1) 

 (:1( الصورع األولية مرفد )الهندسي
األنعكاس ، لتحويل الهندسيتم إعداد دليل المعلم للدرس األو  والثانى: )ا 
الفليفة التي يقوم  (حتى ييهل علية تدري  النظريات من خال  مقدمة توضحالهندسي

 عليها الدليل، األهداف العامة لتحديد خطة اليير في التدري  كالتالى:
 عنوان الدرس: العنوان الخاص بة.

 المهارات المتضمنة. –التعميمات  –محتوى الدرس: المفاهيم 
 الوسائط التعليمية: تتنو  الوسائط التعليمية الميتخدمة في التدري .

( األنعكاس الهندسي، لتحويل الهندسيميذ الدرس األو  والثانى: )ا( كراسة نشاط التل2) 
 (:3مرفد )

التاريخ،  –المدرسة  –الفصل  –واشتملت كراسة النشاط على كتابة اسم التلميذ  
التأتيد على ضرورع إنجا، األنشطة في كراسة النشاط والرجو  إلى المعلم، األهداف التي 

 طة فردية.يجب تحقيقها في نهاية الدرس، أنش

 للتلميذ، اختبار:  كراسة النشاطو  ضبط الدليل للمعلم، •

تم عرضهما على مجموعة من اليادع وكراسة النشاط بعد إعداد دليل المعلم  
( في تدري  الرياضيات بورع التحقد من ئالحيته من 8الخبراء المتخصصين مرفد )
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ها لالستخدام، وةذلك أئبح حيث األهداف، الوسائط التعليمية الميتخدمة، وأقروا ئالحيت
 (، جاهزع للتطبيد.3مرفد ) وكراسة النشاط (،2مرفد ) دليل المعلم تاًل من

األنعكاس ، لتحويل الهندسي( إعداد اختبار البرهان الرياضي الدرس األو  والثانى: )ا3)  
 (:4( مرفد )الهندسي

 إعداد قائمة بمهارات البرهان الرياضي: •
ة: تحديد مهارات البرهان الرياضي في الهندسة للدرس تحديد الهدف من القائم -

(، والميتهدف تنميتها لدى األنعكاس الهندسي، لتحويل الهندسياألو  والثانى: )ا
 تالميذ الصف التاسع بالمرحلة المتوسطة.

تحديد مهارات القائمة: من خال  ا طال  على مجموعة من الدراسات اليابقة التي  -
م( ، 2003البرهان الرياضي مثل دراسة )محمد عوع هللا، قدمت قوائم بمهارات 

م( ، ودراسة 2006م( ،  ودراسة )حاتم عثمان، 2004ودراسة )هشام عبد العا ، 
م( ، دراسة )محمد موسى، 2008م( ، دراسة )ماهر ئالح، 2007)سامية هال ، 

هان م( ، والمتمثلة فى تحليل نظرية، التفكير فى برهانة نظرية، كتابة بر 2011
 نظرية، تقويم برهان نظرية.

 إعداد اختبار البرهان الرياضي في الهندسة: •
لتحويل ثم إعداد اختبار البرهان الرياضي في الهندسة للدرس األو  والثانى: )ا 
 (، وقد مر إعداد االختبار بالخطوات التالية:األنعكاس الهندسي، الهندسي

 تحديد الهدف من االختبار: -1   
ار إلى قياس مهارات البرهان الرياضي في الهندسة للدرس األو  يهدف االختب 
 (، والتي تشمل:األنعكاس الهندسي، لتحويل الهندسيوالثانى: )ا

 تحليل نظرية أو تمرين رياضى. •

 التفكير فى برهانة نظرية أو تمرين رياضى. •

 تتابة برهان نظرية أو تمرين رياضى. •



تأثير أسلوب التعلم النشط في تنمية مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة 
 المتوسطة بدولة الكويت

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (188                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

الب الصف التاسع بالمرحلة تقويم برهان نظرية أو تمرين رياضى لدى ط •
 المتوسطة بدولة الكويت. 

 إعداد جدو  الموائفات: -2   
تم إعداد جدو  موائفات لالختبار، ليكون االختبار ئادقًا وعلى قدر كبير من   •

 الشمو  والموضوعية:
( متوسط 2ويوضح جدو  )، تحديد األهمية بالو،ن النيبي للدرس األو  والثانى •

 الو،ن النيبي.
 (2) جدو 

 للتحويل واألنعكاس الهندسيمتوسط الو،ن النيبي لموضوعات 

 موضو  الدرس 
متوسط الو،ن  الحصم  الصفحات

 النيبة العدد  النيبة العدد  النيبي

ــانى: ا ــدرس األو  والثـــــــــــ ــل الـــــــــــ لتحويـــــــــــ
 (األنعكاس الهندسي، الهندسي

4 13,82% 6 37,36% 25,59% 

 

 : ر: وذلك عن طريد المعادلة التاليةتحديد عدد المفردات التي يتضمنها االختبا ▪
عدد المفردات = العدد الكلي لمفردات االختبار × متوسط الو،ن النيبي  
 للموضو 
( يوضح موائفات اختبار 3مع تقريب الناتج ألقرب عدد ئحيح، والجدو ) 

 .    التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسيالبرهان الرياضي في 
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 تحديد مفردات االختبار:  ▪

من خال  ا طال  على مجموعة من الدراسات التي تناولت إعداد اختبار  
 البرهان الرياضي لمراحل تعليمية مختلفة.

 ئياغة مفردات االختبار:  ▪

روعي عند ئياغة مفردات االختبار وضوح تعليمات االختبار، ئحة  
د مفردات المعلومات الرياضية الواردع في كل مفردع من مفردات االختبار، مناسبة عد

 االختبار، ارتباط المفردع بالمهارع الخائة بها.

 الصورع األولية لالختبار:  ▪

( مهارع رئيية 4( مفردع مو،عة على )30تكون االختبار في ئورته األولية من ) 
 تما يلي:
 ( مفردع.10مهارع تحليل نظرية أو تمرين رياضى وتشتمل ) -
 ( مفردع.10رياضى وتشتمل ) مهارع التفكير فى برهانة نظرية أو تمرين -
 ( مفردع.5مهارع كتابة برهان نظرية أو تمرين رياضى وتشتمل ) -
 ( مفردع.5مهارع تقويم برهان نظرية أو تمرين رياضى وتشتمل ) -

وتم عرع االختبار في ئورته األولية على مجموعة من اليادع المحكمين في  
ة االختبار، وفي ضوء آراء ومقترحات مجا  ترةويات الرياضيات، وذلك للتأتد من ئالحي

اليادع المحكمين، تم إجراء بعض التعديالت تمثلت في تعديل الصياغة اللووية لبعض 
( مفردع مو،عة على المهارات الرئيية 30المفردات، وأئبح االختبار مكونًا من )

 )األرةعة( لالختبار.
تلميذًا كعينة البحث ( 20التجرةة االستطالعية لالختبار: تم تطبيد االختبار على ) ▪

من تالميذ الصف التاسع بالمرحلة للبنات(  10للبنين،  10االستطالعية )
المتوسطة وذلك بهدف التأتد من وضوح تعليمات االختبار والصياغة، ضبط 
االختبار )تقدير ثبات االختبار وئدقه ومعامالت الصعوةة والتمييز لمفرداته(، 

 تقدير ،من االختبار.
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 تبار:ضبط االخ ▪
 ثبات االختبار:  ▪
تم حياب ثبات االختبار من خال  رئد درجات التجرةة االستطالعية لالختبار،   ▪

لكل تلميذ على كل مفردع، وكذلك على االختبار ككل، وتم حياب قيمة ثبات ألفا 
(، وهي تشير إلى درجة ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها واالطمدنان 0.95ووجد أنه )

 ر بعد تطبيقه على عينة البحث األساسية.إلى نتائج االختبا
 ئدق االختبار:  ▪
تم تقدير ئدق االختبار عن طريد استخدام أسلوب الصدق الظاهري وذلك   ▪

بعرضه على اليادع المحكمين في مجا  ترةويات الرياضيات، وقد أقروا ئالحية 
االختبار ككل ومهاراته لتحقيد الهدف منه، وتم حياب معامل الصدق الذاتي 

 ( وهو يمثل درجة عالية من الصدق.0.96الختبار )ل
معامالت الصعوةة لمفردات االختبار: تم حياب معامالت الصعوةة لمفردات  -3 ▪

 (.8االختبار )مرفد
معامالت التمييز لمفردات االختبار: تم حياب معامالت التمييز لمفردات  -4 ▪

 (.8االختبار )مرفد
استورقه كل تلميذ أثناء التجرةة ،من االختبار: تم تقدير الزمن الذي  -5 ▪

االستطالعية لالختبار ومن ثم حياب الوسيط لزمن أداء التالميذ لالختبار فكان 
 ( دقيقة.35)
( : أئبح االختبار في ئورته النهائية مكونة 5الصورع النهائية لالختبار )مرفد ▪

ار من )ثالثون( مفردع مو،عة على مهارات البرهان الرياضى )األرةعة( لالختب
 بإجمالى ثالثون درجة.

 إجراءات تنفيذ تجرةة البحث: ▪
 التطبيد القبلى لالختبارات:  ▪
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تم تطبيد اختبار البرهان الرياضى قبليًا على مجموعتى البحث، ولتحديد الفروق   ▪
 .0.05تم تطبيد اختبار )ت( عند ميتوى داللة 

 (: األنعكاس الهندسي، لتحويل الهندسيتدري  الدرس األو  والثانى: )ا ▪

على مجموعتى البحث، ثم التدري  باستخدام التعلم  ًً بعد تطبيد االختبارات قبليا 
م، كان أسبوعين لكاًل من 2016النشط، وذلك أثناء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 

 مجموعتى البحث بواقع أسبو  لكل درس.
 التطبيد البعدي لالختبارات:  •

اختبار البرهان الرياضى بعديًا على  بعد االنتهاء من التدري  تم تطبيد 
مجموعتى البحث، وقد روعى فى التطبيد االلتزام بما تم إتباعه فى التطبيد القبلى، 

 وكذلك الزمن المحدد للتطبيد.
 التصحيح، ورئد الدرجات:  •

بعد االنتهاء من التطبيد البعدى لالختبار تم تصحيح أوراق ا جابة، ورئد  
درجة. 30ائيًا، علمًا بأن درجات اختبار البرهان الرياضى الدرجات، ومعالجتها إحص

 عرع النتائج ومناقشتها:  
 عرع النتائج: 

 (3جدو  )
 60=  1ن   )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي(فى القياس القبلى ألختبار البرهان الرياضى فى الهندسة داللة الفروق  

 مهارات البرهان الرياضى م
قيمة بتب   التلميذات  التالميذ

 2  2م 1  1م وداللتها
 0,84 1,23 5,27 1,47 5,48 تحليل نظرية أو تمرين رياضى 1

 0,60 1,91 5,89 2,01 6,11 التفكير فى برهان نظرية أو تمرين رياضى 2

 0,81 1,29 1,55 1,37 1,75 تتابة برهان نظرية أو تمرين رياضى 3
 0,80 1,23 1,45 1,31 1,65 تقويم برهان نظرية أو تمرين رياضى 4

 أختبار البرهان الرياضى ككل فى الهندسة 5
 0,35 3,28 18,89 3,51 19,11 )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي(

 (  2.0( = )58( ودرجات حرية )0.05* قيمة بتب الجدولية عند ميتوى معنوية )
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جات ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى در 3يتضح من جدو  ) 
القبلى، حيث أن قيم )ت( بين متوسطى القياس الطالب فى اختبار البرهان الرياضى فى 

القبلى غير دالة إحصائيًا عند ميتوى داللة القياس درجات التالميذ فى االختبارات فى 
( وهى أقل من قيمة )ت( الجدولية 0,84، 0,35( حيث جاءت تتراوح ما بين )0,05)

 (.2,0( = )58ودرجات حرية ) (0,05عند ميتوى معنوية )
 (4جدو  )

 فى مهارات البرهان الرياضى لتالميذلالقياس القبلى والقياس البعدى  داللة الفروق بين
 فى الهندسة )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي(ومهارات البرهان الرياضى ككل 

 تلميذاً  60ن = 

 مهارات البرهان الرياضى م
قيمة  عدىالقياس الب القياس القبلى

بتب 
 2  2م 1  1م وداللتها

 * 4,69 2,43 7,97 1,47 5,48 تحليل نظرية أو تمرين رياضى 1

 * 3,19 2,41 7,96 2,01 6,11 التفكير فى برهان نظرية أو تمرين رياضى  2

 * 4,69 2,01 3,98 1,37 1,75 تتابة برهان نظرية أو تمرين رياضى  3

 * 5,33 1,84 3,89 1,31 1,65 ضى تقويم برهان نظرية أو تمرين ريا 4

 أختبار البرهان الرياضى ككل فى الهندسة   5

 )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي(
19,11 3,51 24,12 4,56 4,68 * 

 (   2,045( = )29( ودرجات حرية )0,05* قيمة بتب الجدولية عند ميتوى معنوية )
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القبلى القياس بين ( وجود فروق ذات داللة إحصائيًا 4يتضح من جدو  ) 
أختبار البرهان  ،مهارات البرهان الرياضىفى لتالميذ والقياس البعدى لمتوسطى درجات ا

القياس لصالح  )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي( الرياضى ككل فى الهندسة
( وهى أتبر من قيمة )ت( الجدولية 5,33، 3,19، حيث جاءت تتراوح ما بين )البعدى

، مما يشير إلى فاعلية (2,045( = )29( ودرجات حرية )0,05نوية )عند ميتوى مع
 وتأثير أستخدام أسلوب التعليم النشط.

 (5جدو  )
 ألختبار البرهان الرياضى التالميذ والتلميذات بينفى القياس البعدى داللة الفروق 

 )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي(فى الهندسة 
 تلميذاً  60=  1ن

 لبرهان الرياضىمهارات ا م
قيمة  التالميذ

بتب 
 1  1م وداللتها

 * 2,62 2,43 7,97 تحليل نظرية أو تمرين رياضى 1

 * 2,51 2,41 7,96 التفكير فى برهان نظرية أو تمرين رياضى  2

 * 3,32 2,01 3,98 تتابة برهان نظرية أو تمرين رياضى  3

 * 3,03 1,84 3,89 تقويم برهان نظرية أو تمرين رياضى  4

 أختبار البرهان الرياضى ككل فى الهندسة   5

 )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي(
24,12 4,56 2,73 * 

 (  2,0( = )58( ودرجات حرية )0,05* قيمة بتب الجدولية عند ميتوى معنوية )
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القبلى القياس ( وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين 5يتضح من جدو  ) 
أختبار البرهان  ،مهارات البرهان الرياضىفى لتالميذ ى درجات اوالقياس البعدى لمتوسط

القياس لصالح  )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي( الرياضى ككل فى الهندسة
( وهى أتبر من قيمة )ت( الجدولية 3,32، 2,51، حيث جاءت تتراوح ما بين )البعدى

ما يشير إلى فاعلية وتأثير ، م(2,0( = )58ودرجات حرية )( 0,05عند ميتوى معنوية )
 أستخدام أسلوب التعليم النشط على التالميذ.

 مناقشة النتائج: 
في ضوء أهداف البحث وفرضه وفى حدود العينه التي أجريت عليها الدراسة تمت مناقشة 

داللة أحصائيًا بين متوسطى درجات  ووجد فرق ذيهل النتائج الخائة بتياوالت البحث 
متوسطة بدولة الكويت فى كل مهارع من مهارات البرهان الرياضى، تالميذ المرحلة ال

  ومهارات البرهان الرياضى ككل فى التحويل واألنعكاس الهندسي؟ 
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات 3يتضح من جدو  ) 

ى القبلى، حيث أن قيم )ت( بين متوسطالقياس الطالب فى اختبار البرهان الرياضى فى 
القبلى غير دالة إحصائيًا عند ميتوى داللة القياس درجات التالميذ فى االختبارات فى 

( وهى أقل من قيمة )ت( الجدولية 0,84، 0,35( حيث جاءت تتراوح ما بين )0,05)
 (.2,0( = )58( ودرجات حرية )0,05عند ميتوى معنوية )

القبلى القياس ن ( وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بي4تما يتضح من جدو  )
أختبار البرهان  ،مهارات البرهان الرياضىفى لتالميذ والقياس البعدى لمتوسطى درجات ا

القياس لصالح  )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي( الرياضى ككل فى الهندسة
( وهى أتبر من قيمة )ت( الجدولية 5,33، 3,19، حيث جاءت تتراوح ما بين )البعدى

، مما يشير إلى فاعلية (2,045( = )29( ودرجات حرية )0,05ية )عند ميتوى معنو 
 وتأثير أستخدام أسلوب التعليم النشط.
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القبلى القياس ( وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين 5وأيضا يتضح من جدو  ) 
أختبار البرهان  ،مهارات البرهان الرياضىفى لتالميذ والقياس البعدى لمتوسطى درجات ا

القياس لصالح  )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي( فى الهندسة الرياضى ككل
( وهى أتبر من قيمة )ت( الجدولية 3,32، 2,51، حيث جاءت تتراوح ما بين )البعدى

، مما يشير إلى فاعلية وتأثير (2,0( = )58ودرجات حرية )( 0,05عند ميتوى معنوية )
 أستخدام أسلوب التعليم النشط على التالميذ.

رى الباحث أن أسلوب التدري  بإستخدام التعلم النشط أدى إلى تنمية مهارات وي
لدى تالميذ الصف التاسع بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت لنظريات البرهان الرياضى 

لتحويل ا فى كل مهارع من مهارات البرهان الرياضى، ومهارات البرهان الرياضى ككل فى
ى تحليل نظرية أو تمرين رياضى، التفكير فى برهان ، والمتمثلة فواألنعكاس الهندسي

نظرية أو تمرين رياضى، كتابة برهان نظرية أو تمرين رياضى، تقويم نظرية أو تمرين 
رياضى، وةالتالى مهارات البرهان الرياضى ككل نتيجة تأثير وفاعلية أستخدام التعلم 

 النشط.
العديد من الدراسات العلمية  وأن ما توئل إليه الباحث من نتائج تتفد مع نتائج 

م( وجود فروق دالة عند 2010اليابقة المشابهة والمرتبطة مثل نتائج دراسة )نجاع بوقـ  ،
بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات )تخصم الكيمياء( القبلي  0,01ميتوى 

( لصالح أدائهن البعدي، وجود 1والبعدي في االختبار التحصيلي لمقرر طرق تدري  )
بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات )تخصم  0,05وق دالة عند ميتوى فر 

( لصالح أدائهن 1النبات( القبلي والبعدي في االختبار التحصيلي لمقرر طرق تدري  )
بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات  0.01البعدي، وجود فروق دالة عند ميتوى 

( 2لتحصيلي لمقرر طرق تدري  ))تخصم النبات( القبلي والبعدي في االختبار ا
لصالح أدائهن البعدي، وجود فروق بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات )تخصم 

في بطاقة المالحظة ومتوسط درجة بطاقة المالحظة لمهارات التدري ، وحجم   النبات(
% ، وجود عالقة ارتباط موجبة دالة عند ميتوى 52.3تأثير إستراتيجية التعلم النشط 



تأثير أسلوب التعلم النشط في تنمية مهارات البرهان الرياضي للتحويل واألنعكاس الهندسي لدى تالميذ المرحلة 
 المتوسطة بدولة الكويت

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (196                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

( اآلجل 2بين درجات تحصيل الطالبات في اختبار مقرر طرق التدري  ) 0.01
م( 2001ودرجاتهن في بطاقة المالحظة لمهارات التدري ، نتائج دراسة )إبراهيم رفعت ،

عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في كل من التحصيل ومهارات 
( وةذلك  هرت فاعلية الموديو  ٪80يبة )البرهان الرياضي ووئولهم لميتوى ا تقان بن

أدى استخدام م( 2002، ،ينب خالدالتعليمي باستخدام أنشطة التعلم النشط، نتائج دراسة )
الكمبيوتر إلى ،يادع تحصيل التالميذ لجوانب تعلم الرياضيات المتضمنة في مقرر 

ميذ نحو استخدام ،يادع النمو في اتجاه التال، الهندسة والمفاهيم والعالقات والمهارات
 .كأحدى وسائل التعلم النشط الكمبيوتر فى العملية التعليمية والتعليم والتعلم

م( على أنة تم 2008، إبتيام عبدالفتاحتما تؤكد بقوع أيضًا نتائج دراسة ) 
 شارك( -،اوج -إستراتيجية )فكرالتوئل الي تنمية التوائل واالبدا  الرياضي من خال  

فايزع ، نتائج دراسة )الصف الخام  ا بتدائيعلم النشط لدي تالميذ تأحدى أساليب الت
م( فاعلية استخدام استراتيجية التدري  التبادلي كأحدى أساليب التعلم 2009، حمادع 

النشط في تطوير بعض مهارات التفكير الرياضي )االستدال  والبرهنة(، وةعض مهارات 
 علي طالب المرحلة االعدادية.  التوائل الرياضي )مهارع الكتابة الرياضية(

م( بفاعلية استخدام 2009، ،ينب عطيفيتما تؤكد أيضًا نتائج دراسة ) 
الهندسة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي موضوعات العصف الذهني في تدري  استراتيجية 

الفعالية م( أن 2005،خالد حافظ ، نتائج دراسة )على التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري 
في تنمية مهارات ساهمت بقوع وفاعلية نيبية لبعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة ال

 وفي خفض قلقلة التالميذ وتنمية مهارات البرهان الهندسي لديهم.البرهان الهندسي 

م( أن بعض طرق التقويم Mc Connel ،2003تما تضيف نتائج دراسة )  
لتحليل التصويرى، خرائط المفاهيم، األسدلة البنائى مثل )اختبارات المفاهيم، أشكا  فنية، ا

مفتوحة النهاية، وقواعد التقييم( أثرت فى تحفيز الطالبفى بيدة التعلم النشط، أن نيبة 
 تبيرع من الطالب عبرت عن نظرية إيجابية نحو التعلم النشط.
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م( عن تحين Marrades & Gutierrez ،2000تما تضيف نتائج دراسة)  
اهين رياضية ئحيحة من خال  تعرضهم بإستمرار على ئيغ إستداللية أداء التالميذ لبر 

في جعل التلميذ يكشف وييتكشف ويرى من خاللها  DGSمتقدمة كما نجحت برامج 
ئحة الجمل وةالتالي أدى إلى ذلك إلى تحين فهمهم لطرق برهانية أخرى و،ودت 

 الحاجة للبرهان ا ستداللي.

من عمليات االستدال , كما أنه يعتبر  ً مهما ً ءاويرى الباحث أن البرهان يعد جز  
على التعلم وييير لهم التطور  التالميذمن مهارات حل المشكالت, فهو يياعد  ً مهما  ً نوعا

العقلي، لذلك ينادي البعض  بضرورع االهتمام بالبرهان وتضمينه في محتويات مناهج 
أن البرهان لي  فقط قلب من التعليم, ويبررون ذلك  رع الرياضيات في المراحل المبك

 .الرياضيات التطبيقية، ولكنه أيضا أداع مهمة لتعزيز الفهم في الرياضيات
 .Hall, D., et alم( ، )Holzer & Andruet ،2000تما يؤكد كل ) 

أن التعلم النشط يزيد من التعاون بين المتعلمين وينمي الميتويات العليا للتفكير م( 2002،
التعلم ويجعل المتعلمين يقومون بعمليات المالحظة والوئف  لديهم ويزيد من أنشطة

والتفيير والتنبؤ واالستنتاج وةناء المتعلم لمعرفته بنفيه من خال  تفاعالت اجتماعية مع 
 .اآلخرين
تشجيع التعلم النشط في دراسته التي م( على 2007، هزا  الودود )عبد تما يؤكد 

على إعداد -من خال  إستراتيجية التعلم التعاوني ياً حاو  فيها تدريب الطلبة المعلمين عمل
 .خطط الدروس

م( ، 2006م( ، )جودت سعادع وآخرون ،Katz ،1994تما يرى كل من )  
م( أن أهداف التعلم 2000م( ، )خليل يوسف الخليلى وآخرون ،2002)وحيد جبران ،

القراءع الناقدع وطرح  النشط تتمثل فى تشجيع الطلبة اتتياب مهارات التفكير العديدع، على
األسدلة المختلفة وحل المشكالت واتتياب مهارات التفاعل والتوائل والتعاون مع 
اآلخرين، دعم الثقة بالنف  لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة، مياعدع 
المتعلمين على اتتشاف القضايا المهمة، تيهيل التعلم من خال  مرور المتعلمين بخبرات 
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ة مرتبطة بمشكالت حقيقية، اتتياب مهارات التفكير العليا )التحليل والتركيب عملي
والتقويم( ومهارات حل المشكالت، وتمكينهم من تطبيقها فى التعلم وفى الحياع، تطوير 

 دافعية داخلية لدى المتعلمين لحفزهم على التعلم. 
 االستنتاجات والتوئيات:  

 االستنتاجات :  
إحصائيًا بين متوســطى درجــات التالميــذ فــى اختبــار البرهــان  عدم وجود فروق دالة -1

فــى  التالميــذالرياضى فى القياس القبلى، حيث أن قيم )ت( بين متوسطى درجــات 
 .االختبارات فى القياس القبلى

ــد  -2 ــين يوجــ ــائيًا بــ ــة إحصــ القبلــــى والقيــــاس البعــــدى لمتوســــطى القيــــاس فــــرق ذو داللــ
أختبــار البرهــان الرياضــى ككــل فــى  ،رياضىمهارات البرهان الميذ فى التالدرجات 
ــة ــي( الهندسـ ــي، األنعكـــاس الهندسـ ــالح  )التحويـــل الهندسـ ــاس لصـ ــا البعـــدىالقيـ ، ممـ

 .يشير إلى فاعلية وتأثير أستخدام أسلوب التعليم النشط

القبلى والقياس البعدى لمتوسطى القياس توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين  -3
أختبار البرهان  ،مهارات البرهان الرياضىى فلتالميذ درجات طالب مجموعة ا

لصالح  )التحويل الهندسي، األنعكاس الهندسي( الرياضى ككل فى الهندسة
 ، مما يشير إلى فاعلية وتأثير أستخدام أسلوب التعليم النشط.البعدىالقياس 
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 المراجع العربية واألجنبية

  -،واج -م إستراتيجية )فكرم( : بأثر إستخدا2008) إبتيام عز الدين محمد عبدالفتاح -1
شارك( في تدري  الرياضيات على تنمية التوائل وا بدا  الرياضي لدى تالميذ المرحلة  

 ا بتدائيةب، رسالة ماجيتير، كلية الترةية، جامعة المنصورع.
م(: بفعالية استخدام الموديل في تنمية مهارات البرهان 2001ابراهيم رفعت ابراهيم ) -2

في الهندسة لتالميذ الصف االو  االعداديب، رسالة ماجيتير، كلية   الرياضي والتحصيل 
 . 64الترةية باالسماعيلية، جامعة قناع اليوي ، ص 

م(: بطرق تدري  الرياضيات نظريات 2001إسماعيل محمد االمين محمد الصادق ) -3
 وتطبيقاتب، دار الفكر العرةي.

الميتندع إلى النموذج م(: بفاعلية طريقة التدري  2006تييير محمد الخطيب ) -4
االستقصائي وحل المشكالت في التحصيل وتنمية مهارات البرهان الرياضي عند طلبة  

 المرحلة األساسية العليا رسالة دكتوراه ، جامعة عمان العرةية ) عمان، األردن(. 
م(: التعلم النشط بين النظرية والتطبيد، األردن دار  2006جودت أحمد سعادع وآخرون ) -5

 الشروق. 
التعلم والتدري  من منظور النظرية البنائية، : م(2002حين ،يتون، كما  ،يتون ) -6

 .القاهرع، عالم الكتب
م(: تأثير برنامج مقترح في رياضيات الحاسب اآللي  2000حمزع عبد الحكم الرياشي ) -7

على تنمية التنور الرياضي وا بدا  لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي بكلية  
(،  2جامعة المنوفية، العدد ) –ترةية، مجلة البحوي النفيية والترةوية، كلية الترةية ال

 .296ص

الفعالية النيبية لبعض إستراتيجيات ما وراء م(: ب2000خالد مصطفي حافظ الكحكي) -8
ب،  المعرفة في تنمية مهارات البرهان الهندسي وإختزا  قلقة لدى تالميذ المرحلة ا عدادية

 ر، كلية الترةية، جامعة المنصورع.رسالة ماجيتي
(،  2م(: تدري  العلوم فى مراحل التعليم العام، ط)2000خليل يوسف الخليلى وآخرون )  -9

 دبى : دار القلم. 
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م(: ب تنمية مهارات التوائل الشفوي )التحدي واالستمتا (ب، 2005راشد محمد عطية ) -10
 .119التو،يع، صدراسة علمية تطبيقية، القاهرع، إيتراك للطباعة والنشر و 

م(: بمعوقات تنمية ا بدا  لدي طالب مراحل التعليم العام  2002رشيد بن النوري البكر) -11
في المملكة العرةية اليعودية من وجهة نظر المعلمينب، مجلة ميتقبل الترةية العرةية، 

 . 115 -65(، سبتمبر، ص3(، العدد)4المجلد)
التعلم النشط القائم على المواد   م(: بفاعلية أسلوب2002رضا ميعد اليعيد عصر ) -12

اليدوية التناولية فى تدري  المعادالت والمتراجحات الجبريةب مجلة ترةويات الرياضيات 
 . 113 – 83تلية الترةية  المجلد الرابع ، أبريل ص ص 

استخدام برنامج تعليمي بالكمبيوتر فى تدري  م(: ب2002) ،ينب أحمد عبد الونى خالد  -13
وتكوين االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر  لتفكير االبتكاري والناقد والتحصيل الهندسة لتنمية ا

دراسات في المناهج وطرق التدري ، الجمعية  ب،لدى تالميذ الصف األو  ا عدادي
العدد الحادي   –جامعة عين شم   –كلية الترةية  –المصرية للمناهج وطرق التدري  

 .والثمانين
بأثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني  م(: 2009) ،ينب محمود محمد كامل عطيفي -14

في تدري  الهندسة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي على التحصيل وتنمية التفكير 
المجلة   جامعة أسيوط، -مدرس المناهج وطرق التدري ، كلية الترةية بأسيوط ب، االبتكاري 
 .يناير –ى جزء ثان –العدد االو  –المجلد الخام  والعشرون العلمية، 

م(: ببرنامج مقترح لتنمية االبدا  الرياضي لدي طالب الصف  2002سعيد جابر المنوفي) -15
االو  الثانويب، الجمعية المصرية لترةويات الرياضيات، المؤتمر العلمي الثاني، البحث  

 – 103أغيط ، ص  5-4في ترةويات الرياضيات، دار الضيافة، جامعة عين شم ، 
152   . 

م(: بئعوةات الهندسة لدي تالميذ الصف الثالث االعدادي 2000عييوي)شعبان حفني  -16
وأثر دمج بعض مراحل التدري  وعالجهاب، مجلة البحوي في الترةية وعلم النف ، ص 

24. 
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م(: تطوير وحدع التحويالت الهندسية فى ضوء االتجاهات 2016شيماء سالم الطيب )  -17
المرحلة االعدادية،مجلة البحث العلمي فى   المعائرع لتنمية التفكير الهندسي لدى تالميذ

 ،جامعة عين شم .17الترةية،  
م(: بتنمية مهارات البرهان الرياضي لدي معلمي 2000عبد هللا الييد عزب سالمه ) -18

(، يناير، 42(، العدد)10الرياضيات حديثي التخرجب، مجلة كلية الترةية ببنها، المجلد )
 .240ص

ر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في التدريب العملي أث م(: 2007) هزا   عبد الودود -19
إلى أين؟، المؤتمر ..في الترةية العلمية لطلبة كلية ترةية الحديدع على إعداد خطط التدري 

فايد، الجمعية المصرية   :يوليو، ا سماعيلية 30- 29العلمي الحادي عشر المنعقد في 
 .للترةية العلمية

م(: ب تنمية مهارات البرهان الهندسي لدي طالب الصف  2001عزو إسماعيل عنانة ) -20
اليابع االساسي بوزع في ضوء مدخل فان هايلب، الجمعية المصرية للمناهج وطرق 

 . 7 -6(، مايو،  ص 70التدري ، دراسات في المناهج وطرق التدري ، العدد)
ير االبتكاري (: اثر التعلم النشط فى تنمية التفك2009فاطمة بنت خلف هللا الزايدي ) -21

والتحصيل الدراسي بمادع العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية 
 بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجيتير، جامعة أم القري ، اليعودية. 

استخدام التدري  التبادلي لتنمية التفكير الرياضي م(: ب2009) فايزع أحمد محمد حمادع -22
ب، معايير الرياضيات المدرسية حلة ا عدادية  في ضوء بعضوالتوائل الكتابي بالمر 

جامعة أسيوط، المجلة   أستاذ مياعد المناهج وطرق تدري  الرياضيات، كلية الترةية ـ
 الجزء األو  يناير. –األو العدد  –والعشرون  الخام المجلد العلمية، 

ة، ا سكندرية المكتب البنائي تدري  العلوم من منظور: م(2000تما  عبدالحميد ،يتون ) -23
 العلمي للكمبيوتر والنشر والتو،يع.

عن مؤشرات التعلم النشط في القرن الواحد والعشرين    م(2006) محمد ،ياد حمدان  -24
 . المعلم رؤية

م(: أثر تنو  استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط فى تعليم وحدع 2002محمد هندى ) -25
م البيولوجية وتقدير الذات واالتجاه نحو بمقرر األحياء على اتتياب بعض المفاهي
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االعتماد ا يجابى المتباد  لدى طالب الصف األو  الثانوى الزراعى، مجلة دراسات فى  
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