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 :البحث  ملخص
هــــدفه هــــذه الدراســــة إلــــى معرفــــة اثــــر اســــتراتيجية األمثلــــة المضــــادة علــــى تنميــــة       

المفاهيم والمهارات الرياضية لدى التالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل فـي الرياضـيات 
 .بالمرحلة االعدادية
والمهـارات  لمفاهيماباعداد اختبار  االتجريبى حيث قامتشبه المنهج  تانوقد اتبعه الباحث

الرياضـــية فـــى وحـــدة الهندســـة وتنبياـــه علـــى عينـــة الدراســـة الم و ـــة مـــن تالميـــذ الصـــ  
 , تــمتلميــذا  ( 33) هابمدرســة عةبــة البــرا اإلعداديــة المدــتركة وعــدد األول اإلعــدادى

ثـم التـدريب باسـتراتيجية األمثلـة المضـادة ثـم التنبيـ  البعـدى  لالختبـار الابلـي التنبيـ 
وتمـه المعالجـة االحصـا ية  وبـاجرام المعالجـة االحصـا ية نـة الدراسـة علـى عيلالختبار 

 : النتيجة التالية ل الىلالختبار, تم التوص
مرتفعـــى ومنخفضـــى التالميـــذ فـــروا دالـــة احصـــا يا  بـــين متوســـنى رتـــ  درجـــات  وجـــود

 لصالح مرتفعى التحصيل .  اختبار المفاهيم والمهارات الرياضية التحصيل فى 
 –المفــاهيم و المهــارات الرياضــية  –اســتراتيجية األمثلــة المضــادة فتاحيــة : الكلمــاا الم

 .المرحلة االعدادية  -مرتفعى ومنخفضى التحصيل
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The Effect of Counter-examples Strategy on Developing 
Mathematical Concepts and Skills of High and Low 

Achievement Preparatory School Pupils 
Abstract 
The study aimed at identifying the effect of Counter-examples 
strategy on developing mathematical concepts and skills of high 
and low achievement preparatory school pupils. 
The researcher adopted the quasi-experimental approach. An 
achievement test of mathematical concepts and skills was 
prepared and applied to the sample of the study. The sample 
consisted of thirty-three first year preparatory school pupils at 
Ezzbat Al-borg mixed preparatory school. A pre-test was applied 
to the sample of the study before counter- examples strategy 
was used to teach the mathematical concepts included in one of 
geometry units. The same test was then applied as a post-test.  
Results of the statistical analysis revealed that there were 
statistically significant differences between the mean score of low 
achievement and high achievement pupils in favor of high 
achievement pupils.  
Key Words: Counter-examples Strategy, Mathematical Concepts 
and Skills, High and Low Achievement Pupils, Preparatory Stage. 
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 مقدمة :
يتسم العصر الحالى بأ ه عصر ثورة المعلومات والتكنولوجيا و ظرا ألن       

هم علوم المستابل وهى التى تاود قاطرة تادم المجتمعات ,فاد تأثرت أ حد أالرياضيات 
بهذه الثورة فى تنوير فروعها واستحداث استراتيجيات حديثة لتدريسها لماابلة احتياجات 

تم على الاا مين على العملية التعليمية إعادة النظر فى المناهج . لذا يتحالمتعلمين
الدراسية الحالية وجعل المتعلم محور العملية التعليمية والعمل على تنبي  

على فى الفهم وحل المد الت أ مستويات  إلى بالنالب وصولللاالستراتيجيات الحديثة 
 العلمية حياتهم في يتعلمو ه ما يةوعيهم ألهم وزيادة فاط الحفظالتركية على عن  ا  بعيد

 .جيال مبدعة ومبتكرة تساهم فى تادم الوطنأوالعملية لتكون لدينا 
 األعداد وبدون  الحاضر, ليومنا المنظمة الحياة دعامة الرياضيات تعتبر و"      

 :منها اليومية حياتنا في عديدة مسا ل حسم  ستنيع لن , فإ نا الرياضية والدال ل
 منالبات , خصومات, بنكية حسابات مناقصات , أجور, ياسات معدالت,ق توقيتات,
الصادا  إسماعيل)"  استهالك صرافة , تعاقدات ضرا  , أسهم, وظا  , إمدادات,

 (. 169ص ,2001,
 أو منفصلة روتينية عمليات مجرد ليسه أ ها الرياضيات يمية ما أهم من " إن     
 النهاية في يد ل , وثياا اتصاال ببعض ابعضه يتصل مح مة أبنية بل هي مهارات
 إن إذ , الرياضية المفاهيم هى البنام لهذا األساسية , واللبنات متينا   متكامال   بنيا ا  
 في المفاهيم على كبيرا اعتمادا تعتمد الرياضية والنظريات والمهارات والتعليمات الاواعد
 (.199ص , 2003,زينة  فريد أبو ) "واكتسابها تكوينها
مــع طبيعــة  تــتالممحديثــة  وتتنلــ  طبيعــة مــادة الرياضــيات اســتخدام اســتراتيجيات      

الذى يتنور بسرعة مذهلة وفى  فب الوقه تساعد التالميذ على تنميـة المفـاهيم  العصر
الرياضــيات يهــدى إلــى المســاهمة فــي تــدريب  نأل ,يدرســو ها التــيوالمهــارات الرياضــية 

الحيــاة العمليــة مــن خــالل تةويــده بالمعلومــات  ر علــى مواجهــةإعــداد الفــرد المــتعلم , الاــاد
 .والمهارات األساسية في الرياضيات
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(" إ ـه يجـ  التسـليم (Horiguchi & Hirashima,2001ويـرى هوريجدـى وهيراشـيما 
بــأن األمثلــة المضــادة البــد أن تكــون ذات مةــةى ومابولــة ويجــ  أن تكــون موحيــة لايــادة 

ــة المضــادة كاســتراتيجية تربويــة إ, حيــث أن المــتعلم علــى تصــحيح الفهــم  ســتخدام األمثل
يم ن أن تخل  بيئة تعليمية تساعد على االكتداى وتجعل المتعلم أكثر   داطا وفاعلية 
العتمادها علـى المننـ  ممـا يجعـل التلميـذ دا مـا فـى تحـدى لبنـام مثـال مضـاد لتوضـيح  

اعدهم علــــى تنميــــة التحصــــيل إجابتــــه , إن بنــــام التالميــــذ ألمثلــــة مضــــادة يم ــــن أن يســــ
 لديهم."
 البحث :  مشكلة
 الرياضـية, المعرفـة فـي الرياضـية المفـاهيم والمهـارات تمثلهـا التـي هميـةألل  ظـرا         
 سـليمة والمهـارات بصـورة المفـاهيم هـذه وبنـام تكـوين من فالبد األخرى  المعارى وحاول

التحصـيل والفهـم لـبعض  يفـن وجـود ضـع  .ألللمتعلمـين المعرفيـة البنيـة فـي وصحيحة
 فــيعلــى مســتواهم  المفــاهيم الرياضــية وكــذلا المهــارات الرياضــية لــدى المتعلمــين يــ ثر

المراحـل التعليميـة  فـياالختبارات ووجود صعوبات لديهم  فيالرياضيات وتد ى درجاتهم 
هميـــة أ تى أمـــن هـــذا المننلـــ  تـــجديـــدة و فيمـــا سيدرســـو ه مـــن مفـــاهيم ومهـــارات  الالحاـــة
 ,اســتراتيجيات حديثــة تســاعد علــى تعــديل التصــورات البديلــة للمفــاهيم الرياضــية اســتخدام

كاســــتراتيجية تربويــــة لتحســــين فهــــم التالميــــذ للمفــــاهيم فكــــان اســــتخدام األمثلــــة المضــــادة 
 .  الرياضية وتعةية المهارات الرياضية لديهم

  :التاليوفى ضوم ما تادم تتحدد مد لة البحث فى االجابة عن الس ال  
تنمية المفاهيم والمهاراا مثلة المضادة على إلى أى حد يختلف أثر استراتيجية األ

مرتفعى ومنخفضى التحصيل فى الرياضياا بالمرحلة  التالميذلدى  الرياضية
 اإلعدادية؟

 ى : إليهدى البحث الحالي أهداف البحث : 
 عدادى .تحديد المفاهيم الرياضية المراد تنميتها لدى تالميذ الص  األول اال -1
التعّرى على المهارات الرياضية الواج  توافرها لدى تالميذ الص  األول  -2

 االعدادى.
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تنمية المفاهيم الرياضية استراتيجية االمثلة المضادة على  أثر تباين دراسة -3
 .ومنخفضى التحصيل فى الرياضياتمرتفعى  لدى التالميذ

مية المهارات الرياضية مثلة المضادة على تنأثر استراتيجية األتباين دراسة  -4
 لدى التالميذ مرتفعى ومنخفضى التحصيل فى الرياضيات.

 همية البحث :أ
مثلـــــة المضـــــادة واســـــتخدامها فـــــى تـــــدريب تعريـــــع المعلمـــــين باســـــتراتيجية األ -1

 الرياضيات .
المفـاهيم فيد فى تاديم استراتيجية قـد تسـاعد فـى تنميـة يان  البحث ايم ن لهذ -2

 لتالميذ فى مادة الرياضيات.لدى ا والمهارات الرياضية
جية األمثلـة المضـادة تاديم رؤية جديدة لتـدريب الرياضـيات باسـتخدام اسـتراتي -3

 التوجهات العالمية فى ضرورة المعرفة البنا ية لدى التالميذ.بما يتف  مع 
 لتبنـي وتـوجيههم , وتحسـينها التـدريب طرا ـ  تنـوير فـي المعلمـين فيـدي قـد -4

  .الحديثة التدريب أسالي 
قــد يســهم البحــث فــى مســاعدة التالميــذ فــى تحايــ  مســتوى أفضــل فــى تعلــم  -5

 الرياضيات .
 مصطلحاا البحث : 

 المفاهيم الرياضية : -1
 اللبنات با ها: " الرياضية المفاهيم( .129ص ,  1998وآخرون)  وليم عبيديعرى 
 عالقات هي رياتوالنظ والاوا ين فالمبادئ المعرفة, عليها ُتبنى التي والدعا م األساسية
 في هي الرياضية والمهارات الرياضي, للبنام الر يسي الهي ل وتمثل المفاهيم بين تربط
 الرياضية, والمد الت المسا ل حل في تستخدم لها واستثمار للمفاهيم تنبي  جوهرها
 تكون  التي المفاهيم بتوضيح تبدأ رياضي موضوع ألي المعرفية البنية دراسة أن كما

 . "المناسبة التدريسية باألسالي  وتنميتها
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 ه " تكوين عالى يندأ أ( المفهوم الرياضى ب953ص , 2009) يعرى مجدى عةيةو 
عن تجريد خاصية أو اكثر من مواق  متعددة يتوفر فى كل منها هذه الخاصية حيث 

 .  " و تعنى اسما يعبر عنه بلفظ او رمة يتم عةل هذه الخاصية بما يحيط بها 
 ماو حثة تعريع وليم عبيد للمفاهيم الرياضية لما تضمنه من تعريع لها وتتبنى البا

هميتها فى البنية ضا عالقتها بالمهارات الرياضية وأ يتمثله بالنسبة للبنام الرياضى وأ
 المعرفية للموضوعات الرياضية .

 :  الرياضية المهاراا -2
 بالعمل  ها" الايامأبالمهارات الرياضية  ( 74ص , 2002يعّرى  بيل عبد الهادى )  

 العمل أسلوب تحدد بخوارزمية هذا العمل يرتبط ما وغالبا , وإتاان ودقة بسرعة
 بينما يعّرفها اسامة معوض ,"  وإجراماته

 ذلا كان سوام النال  بها ياوم التي األعمال مجموعة ها " أ (55ص,  1989)
 إدراك مثل عاليا أوعمال , والهندسية الحسابية والجبرية العمليات مثل إجرا يا العمل
 والمد الت ". المسا ل وحل المفاهيم

لما تضمنه من تعريع لها  للمهارات الرياضية  بيل عبد الهادى وتتبنى الباحثة تعريع
 وتصنيفها إلى مهارات يدوية ومهارات عالية .

 األمثلة المضادة :  -3
أ ـــه : مثـــال يثبـــه ( المثـــال المضـــاد ب369ص, 2005يعـــّرى عـــالم الـــدين متـــولى )   

بنالن عبارة أوفرضية و هو تحرك يستخدم من قبل المعلم للرد على إجابات التالميذ و 
افتراضـــاتهم الخاطئـــة , فبـــدال  مـــن أن ياـــول المعلـــم للتلميـــذ إجابتـــا خاطئـــة أو افتراضـــا 
 ,خـاطىم فإ ــه بإم ا ــه أن ياــدم للتلميـذ أو ينلــ  مــن تلميــذ آخـر أن ياــدم مثــاال  مضــادا  

ـــتم فيهـــا عـــرض " ( بأ هـــا68ص ,2010طلعـــه مـــدكور)  هـــاا يّعرفبينمـــ ـــى ي ـــة الت النريا
األمثلة الموجبة و األمثلة السالبة للمفاهيم , على  حو متةامن أو متعاق  بوقه قصير, 
ممــا يــ دى إلــى تعلــم المفــاهيم بصــورة أفضــل و التــى تــ دى إلــى إدراك المــتعلم للعالقــات 

يــة أوجــه اإلخــتالى بــين األشــيام و إقامــة عالقــات بــين األشــيام المختلفــة مــن خــالل تمي
تناظر بينها مما ي دى إلـى تنميـة خيـال المـتعلم و قدرتـه اإلبتكاريـة , و قـوة مالحظتـه و 
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كــذلا تدريبــه علــى حــل المدــ الت و كــذلا تنميــة الحــب الفراغــى و التصــور اإلدراكــى 
   ."للفراغ لديه مما يةيد من عملية التعلم 

ُتظهــر للتلميــذ أن عبــارة مــا ) تخمــين, مضــادة إجرا يــا  علــى أ هــا "أمثلــة وتعــّرى األمثلــة ال
ُتثبــه مــن خـالل مـروره بخبـرات وأ دـنة رياضـية فرضـية, اقتـرا ,  ظريـة( تكـون خاطئـة 
                                            المفاهيم والمهارات الرياضية بصورة أفضل". ذلا مما يساعد التلميذ على اكتساب 

 التحصيل :  وامرتفع -4
فـى  ىالتحصـيلاالختبار درجات فـي الـأعلـى  علـى حصلوا الذين التالميذ مجموعة هم     

درجـات  , وذلـا بعـد ترتيـ  ذالعـدد الكلـى للتالميـمـن  %27 غ  سـبتهملـوتب, الرياضيات 
 التالميذ تصاعديا .

 التحصيل : وامنخفض -5
 أقــــــــل الــــــــدرجات فــــــــي االختبــــــــارهــــــــم مجموعــــــــة التالميــــــــذ الــــــــذين حصــــــــلوا علــــــــى      

% مـــن العـــدد الكلـــى للتالميـــذ , 27وتبلـــغ  ســـبتهم  , االختبارالتحصـــيلى فـــى الرياضـــيات
 ترتي  درجات التالميذ تصاعديا .وذلا بعد 

 :البحث  حدود
 :اآلتية بالحدود البحث اهذ لتةمي سوى
 بمدرسة عةبة البرا االعدادية المدتركة . اإلعداديول ألتالميذ الص  ا -1
عدادى  ) الفصل الدراسى األول ول اإلألوحدة الهندسة ب تاب الرياضيات للص  ا -2
,2015. ) 

 والدراساا السابقة : ظرى اإلطار الن
 أواًل : المفاهيم الرياضية : 

االستاصـام  أشـ ال مـن وشـ ل متنـور, مفـاهيمي بنـام بأ ـه العلـم إلـى النظـر يم ـن
مـن  مجـال ولكـل والتنـور, النمـو حيـث مـن هيميـةالمفا بالبنيـة ويتأثر ي ثر الذي العالي,
تتحـدد  الهي ليـة وهـذه بهـا, خاصـة مفاهيميـة هي ليـة والرياضـية العلميـة المعرفـة مجـاالت
 الفرعيـة, المفـاهيم مـن مجموعـة تحتهـا ينضـوي  التـي األساسـية المفـاهيم مـن بمجموعـة
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ـا المفـاهيم هـذه يـربط و سـيج عال اـي  والاـوا ين لاواعـدوا واألفكـار المبـادئ لتكـوين مع 
  (2, ص 2005والنظريات  .) عةو عفا ة , محمد الملو  , 

ذا صلح األساس إتعد المفاهيم الرياضية هى األساس الذى تاوم عليه الرياضيات ف  
ن بنام المعرفة الرياضية سيصبح سليما وقوى األركـان ممـا يسـاعد علـى الفهـم العميـ  إف

 ا واستخدامها فى جميع مناحى الحياة . لمادة الرياضيات والادرة على تنبياه
( أن تعليم وتعلم المفاهيم يدةل كل مهتم 49ص,  2004يرى حسن بلنية) 

 ألسباب منها :  بالعملية التعليمية وذلا 
 ى بنام معرفى . أساس الذى ياام عليه ن المفاهيم هى األإ -1
 فى :  ما يساهم بدرجة كبيرة إن تعليم المفاهيم , وتعلمها بد ل سليم إ -2
  واكتساب المهارات . المبادئتعلم , 
  ثره الى مواق  اخرى جديدة . أاالحتفاظ بالتعلم , وبااؤه , وا تاال 
  . تنمية مهارات التفكير العلمى , حل المد الت 
 ى مادة دراسية . أساسيا لتدريب أن تعليم وتعلم المفاهيم يعد هدفا إ -3
ن أهم ما يمية الرياضيات أ ها ليسه م"أن (199ص , 2003فريد أبو زينة ) يرى      

مجرد عمليات روتينية منفصلة أو مهارات بل هي أبنية مح مة يتصل بعضها ببعض 
 هىاتصاال وثياا , يد ل في النهاية بنيا ا متكامال متينا , واللبنات األساسية لهذا البنام 

الرياضية تعتمد  , إذ إن الاواعد والتعليمات والنظريات والمهارات المفاهيم الرياضية
 ". اعتمادا كبيرا على المفاهيم في تكوينها واكتسابها 

لرياضية لدى ا لمفاهيما تنميةعلى أهمية  الحديثة التربوية من الدراسات العديد أكدت وقد
ا هدف ا ن ذلا أصبحإو  المتعلم  الحديثة التربية به التربوية وتنادي من األهداى ر يس 
ا   ومنها : عموم 
هـــدفه إلـــى استاصـــام أثـــر توظيـــ  المســـرحة فـــي ( 2016) ســـرام درويـــ إة دراســـ     

الرياضـــــي لـــــدى طالبـــــات الصـــــ  الثـــــامن  الرياضـــــيات, والتواصـــــل تنميـــــة المفـــــاهيم فـــــي
 األساسي بةةة.
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 اســتخدمه الباحثــة تحليــل محتــوى وحــدة االحتمــاالت مــن كتــاب الرياضــيات للصــ  وقــد
 راتاهيم الرياضــية, وبناقــة مالحظــة مهــا, واختبــار المفــ(الجــةم الثــا ي)الثــامن األساســي 

( طالبــــة مــــن طالبــــات الصــــ  الثــــامن  81مــــن ) عينــــة التكو ــــه و  ,الرياضــــي التواصــــل
وجـود فــروا  إلــى تــا ج الدراسـة  اشـارتو  بنــات المةـازي اإلعداديــة "أ". األساسـي بمدرسـة

 الرياضـي التواصـل مهـارات مالحظـة وفـى بناقـةدالـة فـى اختبـار المفـاهيم الرياضـية 
 . لصالح المجموعة التجريبية

لـــى فاعليـــة اســـتخدام إلـــى التعـــرى إ(  2016 ) ميـــادة ضـــهيردراســـة بينمـــا هـــدفه       
ومهــــارات التفكيــــر التــــأملى فــــى الرياضــــية المفــــاهيم  مــــوذا اديلســــون للــــتعلم فــــى تنميــــة 

 وقـد اسـتخدمه الباحثـة.الرياضيات لدى طالبـات الصـ  التاسـع األساسـى بمحافظـة رفـح
, لمفــاهيم الرياضــية واختبــار مهــارات التفكيــر التــأملى فــى الهندســة وحــدة الــدا رة اختبــار ا

تاســـيمهم الـــى وتـــم بمدرســـة ديـــر ياســـين العليـــا للبنـــات طالبـــة  (62 )مـــنعينـــة التكو ـــه و 
طالبــة ,  31اديلســون للــتعلم وبلــغ عــددها حــداهما تجريبيــة درســه باســتخدام إمجمــوعتين 

 تــا ج  قــد أشــارتو .طالبــة 31اليديــة وبلــغ عــددها خــرى ضــابنة درســه بالنرياــة التواأل
ــــى اختبــــارى المفــــاهيم الرياضــــية والمهــــاراتوجــــود فــــروا دالــــة إلــــى  الدراســــة لصــــالح  ف
 .  التجريبية المجموعة
هدفه إلى التعرى على أثر استخدام  التي (2012) ميليا أبو سلنان ادراسة كو      

ر المنناي في الرياضيات لدى طالبات في تنمية المفاهيم والتفكي   k.w.lاستراتيجية 
استخدمه الباحثة أداة تحليل المحتوى في تحليل وحدة وقد  .الص  التاسع األساسي

تكو ه , و الدا رة, باإلضافة إلى اختبار المفاهيم الرياضية, واختبار التفكير المنناي 
عدادية مدرسة الديخ عجلين اإلمن  ( طالبة 76عينة من مجموعتين بلغ عددهما ) ال

حيث تم اختيار إحدى المجموعتين  ,للبنات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسنينية 
 38وبلغ عددها )  k.w.lلتكون المجموعة التجريبية التي درسه باستخدام استراتيجية 

وقد , ( طالبة 38( طالبة, واألخرى ضابنة درسه بالنرياة التاليدية وبلغ عددها ) 
 وجود فروا دالة لصالح المجموعة التجريبية. دراسة إلىأشارت  تا ج ال
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 المهاراا الرياضية :  ًا :نيثا
أي أن المهـارة الرياضـية تناسـم الـى قسـمين : , تاـان إالمهارة هى الايـام بالعمـل بسـرعة و 

مهـــارة يدويـــة مثـــل اســـتخدام األدوات الهندســـية , ومهـــارة عاليـــة تدـــمل عمليـــات التاـــدير 
 العالي .والتاري  والحساب 
 التـي المسـا ل تكـون  أن الضـروري  مـن ـه " إ)  38ص  , 2001)ويرى فريد أبـو زينـة 

 والتعميمـات للمفـاهيم تنبياـا التـي تتنلـ  للمواقـ  وشـاملة متنوعـة النالـ  لها يتعرض
 تسـتخدم حياتيـة علـى مواقـ  المسـا ل هذه تدتمل أن ويج  كما , الرياضية والمهارات
 ".حلها  في بةالم تس الرياضية المعرفة

ن يتعامـــل مـــع غيـــره أراد أذا إساســـية ال غنـــى لكـــل مـــتعلم مثاـــ  عنهـــا أوهنـــاك مهـــارات 
بســـهولة ويســـر , وقـــد حـــدد المجلـــب الاـــومى لمعلمـــى الرياضـــيات فـــى الواليـــات المتحـــدة 

(NCTMهذه المهارات االساسية )                         موضوعات رياضية  10فى
 :فى اآلتى( 271 -  268ص  , 2011)ة  فريد ابو زينحيث حددها 

 عداد .ألرقام وااأل -1
 العمليات الحسابية و خصا صها  -2
 الجمل والعبارات الرياضية  -3
 الهندسة  -4
 الاياس  -5
 العالقات واالقترا ات  -6
 االحصام واالحتماالت  -7
 الرسم -8
 التعليل الرياضى -9
  الرياضيات المالية والمعيدية -10
 وتدمل : ت هداى عامة لتدريب الرياضياأ وتوجد 
 الحاا   معرفة , الرياضية المفاهيم : تدمل والتي الرياضية المعلومات اكتساب .1

 . الرياضية والتعميمات المبادئ معرفة , الاياس ووحدات
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 . الرياضية واألسالي  المهارات اكتساب .2
 المد الت . وحل الرياضي التفكير أسالي  اكتساب .3
 بة . المناس والايم والميول االتجاهات اكتساب .4

ة , يمـن م و ـات المعرفـة الرياضـ أوعندما  تحدث عن المهارات الرياضية كجـةم ال يتجـة 
نـــا  تحــــدث عــــن معنيـــين مختلفــــين للمهــــارة الرياضــــية , فهـــو يســــتخدم ليعنــــى محتــــوى إ ف

رياضـــى أو معرفـــة رياضـــية فـــى المـــنهج , ويعنـــى ايضـــا اســـتخدام المعرفـــة بســـرعة ودقـــة 
 .  تاانإو 
هـــــداى العامـــــة مـــــن خـــــالل تحايـــــ  األ( 38ص , 2003ري )ويوضـــــح بـــــدر الســـــنك    
 :أن النال  من يتوقعحيث  األساسية الرياضية المهارات أهداىرياضيات يتم تحاي  لل

 . األعداد على الحسابية العمليات يجري  .    أ
 .  األعداد على المختلفة العمليات فيها تستخدم حياتية مسا ل يحل . ب
 .  تنبياية مسا ل في وغيرها والتناس  ةالنسب مفاهيم يستخدم . جـ
 .  منها النتا ج ويستخلص واألش ال الجداول باستخدام ويعرفها البيا ات يبوب . هـ
 .  رياضية لةة إلى الحياتية المواق  يترجم . و
 .  الجبرية الماادير على المختلفة العمليات فيها تستخدم حياتية مسا ل يحل . ز
 .  المتري  النظام بوحدات والحجوم ساحاتوالم األطوال يحس  .  
 .  الةمن , الحرارة درجة , الةاوية , الكتلة من كال يحس  . ط
 . خصا صها ويبرز ) والمجسمة المستوية ( الهندسية األش ال يصن  . ك
 . الهندسية اإل دامات وفي هندسي أش ال رسم في الهندسية األدوات يستخدم . ل

سباب التى جعله تدريب المهارات الرياضية األمن رياضية:همية تدريس المهاراا الأ
 ( :50ص,  2013 )بو س ران أمحمد كما يحددها  هاما   مرا  أ
ذا إفكار و المفاهيم الرياضية فهمـا واعيـا , فـألاكتساب المهارة يساعد على فهم ا (1

 .لى المةيد من التعلم إن هذا سي دى إكان المتعلم متانا للمفاهيم وتنبيااتها ف
 دـــنة عمـــال واألألاكتســـاب المهـــارات يســـهل علـــى المـــتعلم الايـــام بـــالكثير مـــن ا (2

 .الحياتية 
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تاا هــا يتــيح للمــتعلم مواجهــة المســا ل ب ــل يســر وســهولة , إاكتســاب المهــارات و  (3
فهــــى توجــــه تفكيــــره وجهــــده ووقتــــه بدــــ ل افضــــل فــــى المواقــــ  والمســــا ل التــــى 

 .يواجهها 
لى استخدام العال البدرى , إبل تحتاا  لة حاسبةأبعض العمليات التحتاا الى  (4

 .جرام العمليات ذهنيا دون الحاجة الى الحاسبة إفالمتعلم الذى يمتلا يم نه 
عــداد لمامــه بخصــا ص األإتاا هــا يةيــد مــن معرفــة المــتعلم و إاكتســاب المهــارات و  (5

ـــه فـــى ا  ظمـــة الرياضـــية المختلفـــة ألوالعمليـــات المختلفـــة عليهـــا , وتعمـــ  معرفت
 .وبنيتها 

 :ات مهارات الرياضي ومن الدراسات التى اهتمه بتنمية
هــدفه حيــث ( .Chumark & Puncreobutr , 2016) كريبتــرشــومارك وبن دراســة

إلــى تنـــوير المهـــارات الرياضـــية األساســـية لمرحلــة مـــا قبـــل المدرســـة لألطفـــال باســـتخدام 
 النين الصلصال.

فـــي الرياضـــيات) المالحظـــة,  لمهـــارات األساســـية الســـهلاختبـــار  وقـــد اســـتخدم الباحثـــان
 التصني , الماار ة, التصني ,  الترتي  والاياس(.  

ســنوات فـــى احـــدى ريـــاض  4-3طفـــال قبــل ســـن المدرســـة مـــن  15ن مـــعينـــة التكو ــه و 
وقـــد أجريـــه التجربـــة باســـتخدام النـــين  ,2015األطفـــال بالصـــين خـــالل العـــام الدراســـي 
 أسابيع.  6الصلصال في األ دنة الفنية لمدة 

أن اسـتخدام النـين الصلصـال فـى األ دـنة الفنيـة كـان فعـال  إلى تا ج الدراسة  أشارتو 
 للةاية فى تنوير المهارات الرياضية األساسية ألطفال الروضة. 

أثـــر الـــدراما علـــى تنميـــة  ىالتـــى اســـتهدفه تعـــرّ ( 2015) أســـمام النحـــالدراســـة وكـــذلا 
حيـــث  ,الســـادس األساســـى  المفـــاهيم ومهـــارات التفكيـــر الرياضـــى لـــدى طالبـــات الصـــ 

أداة تحليــل محتـوى وحــدة الهندسـة مـن كتــاب الرياضـيات الجــةم األول  اسـتخدمه الباحثـة
للص  السادس األساسـى , لتحديـد المفـاهيم الرياضـية , باإلضـافة إلـى اختبـار المفـاهيم 

 الرياضية , واختبار مهارات التفكير الرياضى . 
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وتم تاسـيمهم الـى  ظير اللوقة األساسية لإل اث مدرسة ( طالبة ب60)من  عينةالوتكو ه 
( طالبـة . 30, ومجموعة ضـابنة )( طالبة 30حداهما كمجموعة تجريبية )إمجموعتين 

وجود فـروا دالـة لصـالح المجموعـة التجريبيـة فـى اختبـارى المفـاهيم  إلى نتا جال تر أشاو 
 . التفكير الرياضىالرياضية ومهارات 

ى علـى المهـارات الرياضـية إلـى التعـرّ  (Nahari , 2014) هـارى دراسـة  بينمـا هـدفه
 النـــالب الجـــدد ب ليـــة الهندســـة جامعـــة دبلـــناألساســـية واالتجـــاه  حـــو الرياضـــيات لـــدى 

اختبــار فــى  ,د اتجاهــات النــالب  حــو الرياضــيات اســتنالع لتحديــواســتخدمه بأيرلنــدا. 
لنـــالب الهندســـة  الرياضـــيات مـــع التركيـــة علـــى المهـــارات الرياضـــية األساســـية الالزمـــة

, 2013عــامى طــالب الفرقــة األولــى ب ليــة الهندســة بجامعــة دبلــن  مــنعينــة الوتكو ــه .
فيمــا يتعلــ  االختبــار النــالب فــى وجــود تحســن فــى  تــا ج إلــى نتــا ج ال وأشــارتم.2014

لنتـا ج اإلسـتنالع  ةوبالنسـببالفهم و التعامل مع المفاهيم والمهارات الرياضـية األساسـية 
 واالتجاه االيجابى  حوها .يات عالية من الثاة فى الرياضيات اظهرت مستو 

 Hudson, Kadan, Lavin, Vasquez, 2010)هدسون واخرون بينما هدفه دراسة 
ــــى اســــتخدام التكنولوجيــــا  فــــى تحســــين مهــــارات الرياضــــيات األساســــية(   واســــتخدم  .إل

طــالب الصــفوى  عينــة مــنالتكو ــه مهــارات الرياضــيات األساســية , و اختبــار  البــاحثون 
 12طفال تال أعمارهم عن 42الرابع والخامب والسادس و التاسع ,حيث شمله الدراسة 

تحسـن إلـى وجـود لنتـا ج أشـارت اقـد , و  معلـم 20سـنة و  12طفـل أكثـر مـن  50سـنة ,
المهارات الرياضية لدى النالب , واشارت درجات االختبار الى زيادة اتاـان  فيملحوظ 

 ياضية . النالب للمهارات الر 
 : استراتيجية األمثلة المضادة :  ثالثاً 

يصــال األمثلــة المضــادة تــوفر وســيلة هامــة إلأن ( ,Klymchuk 2003يـرى كليمدــا ) 
ال مضــاد واحــد لبيــان خنــأ فــرض مــا الجهــد في فــى مثــالرياضــية وتــوفر الوقــه و فكــار األ
ثبــات الفــرض ممــا إخنــأ قبــل محاولــة  م شــر جيــد لتحديــد أن اتجــاه البحــث  صــواب أوو 

 يوفر الوقه والجهد. 
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 بعض استراتيجياا استخدام األمثلة المضادة :  
 االستراتيجية الم و ة من سلسلة تحركات أمثلة ا تمام .  -
 االستراتيجية الم و ة من أمثلة اال تمام و تحركات أمثلة عدم اال تمام . -
االســـتراتيجية الم و ـــة مـــن أمثلـــة اال تمـــام و أمثلـــة عـــدم اال تمـــام ولكـــن بترتيـــ   -

 ثابه و محدد . 
 استراتيجية تعريع ثم أمثلة ثم ال أمثلة .  -
 استراتيجية أمثلة و ال أمثلة ثم تعريع .  -
  أمثلة ثم أمثلة ثم تعريع .   استراتيجية ال -

 األمثلة المضادة :استراتيجية خطواا  
 ـه يم ـن اسـتخدام األمثلـة المضـادة فـى أ(  Klymchuk, 2008, p4يحـدد كليمدـا )

 التدريب من خالل الخنوات اآلتية :
التى تتعل  بموضوع من البيا ات الصحيحة وغير الصحيحة  مجموعةإعنام النالب • 

 .  الدرس
  مـن النـالب ان ياومـوا بإ دـام عبـارات خاطئـة خاصـة بهـم وبنـام أمثلـة مضـادة طلا• 

 لها .
 .أثنام الدرسخنأ ماصود  ارتكاب• 
 نل  من النالب رصد خنأ فى صفحة معينة من الكتاب المدرسي الخاص بهم.ي• 
مثلــة مضــادة ممتــازة ألســئلة صــعبة أثنــام أإعنــام النــالب درجــات كم افــأة لمــن ياــّدم • 

 ضرة.المحا
 مثلة مضادة في الواجبات واالختبارات .أتضمين المسا ل التي تتنل  بنام • 

مثلــة ألن اســتخدام األــى إ(  Selden&Selden, 1998ســلدن وســلدن ) ويدــير     
مثلة الخاصة بالمفهوم أمثلة و الاللألالمضادة فى التدريب يتم من خالل دراسة النالب 

ن ذلـا مـن شـأ ه أن يجعـل النـالب إلـة خاصـة بهـم فـمثأمثلـة و الأثم ُينل  منهم تاـديم 
فمثال  عند تدريب مفهوم المربع  بأ ه شـ ل  ,مثلة المضادة قادرين على التوصل الى األ

ربــاعي أضــالعه متســاوية ولــه زاويــة قا مــة واحــدة, ورؤيــة أمثلــة ملموســة مــن المربعــات 
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ــ ا يم ــن أن تســاعد مختلفــة األحجــام, وكــذلا يم ــن اعتبــار المســتنيل المثــال , فــان ذل
م مثـال مضـاد للعبـارة االتيـة : كـل دراك واسـتيعاب المفهـوم ثـم  نلـ  مـنهإالنالب علـى 
 مربعات .  المستنيالت

 التــدريب فــياألمثلــة المضــادة اســتخدام تناولــه  الاليلــة التــي العربيــة الدراســاتمــن       
ـــدين متـــولى )ســـة درا ـــة الـــى معرفـــة فعاليـــة اســـتخهـــدفه  التـــى( 2005عـــالم ال دام األمثل

تصــــوي  التصــــورات الخنــــأ لــــبعض المفــــاهيم والتعميمــــات لــــدى النــــالب  فــــيالمضــــادة 
 إعــداد اختبــار تدخيصــى للمفــاهيم والتعميمــات حيــث تــم ,المعلمــين شــعبة الرياضــيات 

ة الرياضــيات ب ليــة الرياضــية لتحديــد التصــورات الخنــأ األكثــر شــيوعا عنــد طــالب شــعب
لتدخيصية من النالب المعلمين شعبة الرياضيات ب لية اعينة التكو ه و التربية بصور, 

 التربيـة بصـور بعمـان , وذلـا بالسـنوات الدراسـية الثا يـة و الثالثـة و الرابعـة , وتكو ـه
 واألخرى  طالب ا, ( 30 ) عددها تجريبية إحداهما مجموعتين  من التجريبية الدراسة عينة

لدراسـة أن االسـتراتيجية التدريسـية ظهـرت  تـا ج اأوقـد  طالبـا . ( 28 ) وعـددها ضـابنة
الماترحــة الاا مــة علــى اســتخدام األمثلــة المضــادة تتفــوا علــى النرياــة العاديــة ) طرياــة 
المحاضــرة ( فــى تصــوي  التصــورات الخنــأ لــبعض المفــاهيم والتعميمــات لــدى النــالب 

 . المعلمين
 اســـتخدامإلـــى معرفـــة فاعليـــة ( 2010طلعـــه صـــال  مـــدكور )هـــدفه دراســـة بينمـــا      

فـى تـدريب الدراسـات االجتماعيـة فـى تنميـة  المضـادة واألمثلـة المتناقضـات اسـتراتيجيتى
إعـداد اختبـار مهــارات  حيـث تــمعداديـة, مهـارات التفكيـر التــأملى لـدى تالميـذ المرحلــة اإل

 واألمثلـة المتناقضـات بنـام الوحـدات الماترحـة فـى ضـوم اسـتراتيجيتى –التفكير التأملى 
 تالميـذ الصـ  الثـا ى  مـن عينـة  مـن مجموعـةالتكو ـه و ليـل المعلـم ( . د –المضـادة 
وقــد اكتــوبر,  6دارة العيــاط محافظــة إاإلعداديــة بــ اللدــه اإلعداديــة مدرســة بالمرحلــة
فـى  المضـادة واألمثلـة المتناقضـات اسـتراتيجيتى الدراسـة فاعليـة اسـتخدام تـا ج اظهـرت 

 مهارات التفكير التأملى لدى النالب . 
مثلـة دور التـدري  علـى المننـ  واألفاـد تناولـه  ( Lee , 2011لـى )دراسـة مـا أ     

مختلفة من اإلثبات الجوا   الالمضادة في تعةية قدرات النالب على التفكير المنناي و 
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، والماـابالت  الرياضـيواالثبـات  مهارات التفكيـر المنناـى اختباراستخدمه , و الرياضي
ظهــرت أو  ويــة فــي ســنةافورة , مــدارس ثا 3مــن طــالب  ( طالــ 60عينــة مــن )التكو ــه و 

فــــي تحســــين التفكيــــر المنناــــى كبيــــرة يــــة لاعف لهــــامثلــــة المضــــادة  كا ــــه ن األأالنتــــا ج 
 واالستنتاجى لدى النالب .

 : فى اآلتى أهمية االمثلة المضادة  ضحتوت
 تحسين االستيعاب المفاهيمى لدى النالب . (1
 النالب وتحسين اتجاهاتهم  حو الرياضيات .تعةية مهارات التفكير الناقد لدى  (2
استخدام األمثلة المضـادة فـى تصـوي  الخنـأ لـبعض المفـاهيم والتعميمـات لـدى  (3

 . النالب
تعةيـــة قــــدرات طــــالب الجامعــــة علــــى كتابـــة البرهــــان مــــن خــــالل الفهــــم العميــــ   (4

 . للمفاهيم الرياضية
 فرض البحث: 

ت التالميـــذ مرتفعـــى ومنخفضـــى فـــروا دالـــة احصـــا يا  بـــين متوســـنى رتـــ  درجـــا وجـــود
بعــد دراســتهم باســتخدام إســتراتيجية األمثلــة المفــاهيم والمهــارات الرياضــية التحصــيل فــى 

 لصالح مرتفعى التحصيل.المضادة 
 البحث : منهج
طـار النظـرى و : ذلـا لوصـ  و تحليـل الدراسـات السـاباة و اإل الوصفي المنهج -1

   . حدة الهندسةالمفاهيم الرياضية المتضمنة بو  التعرى على
مثلــة المضــادة المفــاهيم ثــر اســتراتيجية األ: للتحاــ  مــن أ شــبه التجريبــي المــنهج -2

 والمهارات الرياضية لدى التالميذ مرتفعى ومنخفضى التحصيل فى الرياضيات.
  عينة البحث:

مرتفعــى ومنخفضــى التحصــيل الدراســى فــى الرياضــيات  تالميــذ الصــ  األول اإلعــدادى
وبعــد تنبيــ   ،وتلميــذة  ( تلميــذا  33)  مرا اإلعداديــة المدــتركة وعــددهبمدرســة عةبــة البــ

 .اإلختبار
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 البحث :ومواد أدواا 
 الرياضية المتضمنة بوحدة الهندسة . المهاراتو للمفاهيم  تحصيلى اختبار  -
دام مصــــــاغة باســــــتخ عــــــدادىول اإلصــــــ  األلالهندســــــة ب تــــــاب الرياضــــــيات لوحــــــدة  -

 ة األمثلة المضاد استراتيجية
 : البحث خطواا
ومعالجتها  البحث بموضوع المرتبنة التربوية والدراسات األدبيات على اإلطالع -1

 .البحث  وطبيعة بما يتناس  مع أهداى
 من حيث: عداد االختبار التحصيلىإ  -2

 المواصفات جدول تصميم - االختبار من الهدى تحديد -تحديد الموضوعات 
 . االختبار بنود إعداد -

 للمفاهيم الهندسية التحصيلى ختباراال اصفاامو  (1) جدول

 صدا االختبار :  -3
 المتخصصين وبعدمجموعة من األساتذة للتأكد من صدا االختبار تم عرضه على     

أخــذ آرا هــم واجــرام التعــديالت المنلوبــة , باإلضــافة إلــى حســاب معــامالت االرتبــاط بــين 
 ( 2درجة كل مستوى والدرجة الكلية لالختبار كما موضح بجدول ) 

 
 االهداف

 
 توى المح

المجموع  مستوياا األسئلة و ثقلها النسبى
 مستوياا عليا تطبيق فهم تذكر 100%

الوزن  العدد
 النسبى

الوزن  العدد
 النسبى

الوزن  العدد
 النسبى

الوزن  العدد
 النسبى

الوزن  العدد
 النسبى

المفاهيم 
 الهندسية

43.3% 

2 6.7% 5 16.7% 6 20% - - 13 43.3
% 

 التطابـــــــــق
33.3% 

1 3.3% 6 20% 1 3.3% 2 6.7% 10 33.3
% 

 التـــــــــــوازى 
23.3% 

2 6.7% 1 3.3% 4 13.3
% 

- - 7 23.3
% 

100% 5 16.7
% 

12 40% 11 36.6
% 

2 6.7% 30 100
% 
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 (: يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل مستوى والدرجة الكلية لالختبار. 2جدول ) 
مستوى  معامل االرتباط االختبارمستوياا 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.001 0.47 التذكر
 دال 0.001 0.85 الفهم

 دال 0.001 0.84 التطبيق
 دال 0.001 0.47 حل المشكالا

( معامالت االرتباط بين درجة كل مستوى والدرجة الكلية 2يبين الجدول )  
ميعها دالة إحصا يا  عند مستوى ( وج0.85 – 0.47تتراو  بين ) لالختبار والتى 

جميع مستويات االختبار صادقه لما وضعه لاياسه  ( وبذلا تعتبر0.05معنوية )
 .ويصبح االختبار على درجة مابولة من الصدا

 ثبات االختبار :  -4
ياصد بثبات االختبار أن يعني هذا االختبار  فب النتيجة لـو تـم إعـادة توزيـع االختبـار 

تــم اســتخدام طرياــة ألفــا كرو بــا  لايــاس ب الظــروى والدــروط. أكثــر مــن مــرة تحــه  فــ
 (.3في الجدول )  النتا ج كما هي مبينة االختبار كا هثبات 
 (: يوضح   تا ج اختبار ألفا كرو با  لاياس ثبات االختبار.3جدول )  

 
 الصدا الذاتى معامل ألفا كرو با  عدد األسئلة

 0.88 0.77 30 االختبار
( وهى درجة ثبات مابولة, كما 0.77أن معامل الثبات لإلختبار  يساوى )يبين الجدول 

 (.0.88بلغ الصدا الذاتى حوالى )
اعداد وحدة الهندسة ب تاب الرياضيات للص  األول اإلعدادى باستخدام  -5

خنة اعداد الدروس و قد تضمن كل  من خالل  استراتيجية األمثلة المضادة
 درس ما يلى :

 الدرس عنوان.  
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 هذه تحا  مدي يايب أن للمعلم يم ن حيث :للدرس السلوكية هداىاأل 
التالميذ من خالل حل  أدام يالحظ أن ويم نه درس, كل بعد  األهداى

 .التمارين وعمل اال دنة داخل الفصل 
 ربط من المتعلم لتم ين وذلا :لاياسها االختبارية والبنود الساباة المتنلبات 

 الساباة للخبرات النالب امتالك من والتأكد حاةالال بالمعرفة الساباة المعرفة
 .بتدريسه البدم قبل لموضوع الدرس

 بحيث درس لكل الالزمة واألدوات المواد المستخدمة : تحديد والمواد األدوات 
أوراا  من مجموعة تضمنتو  .بسهولة عليها الحصول ويم ن متنوعة تكون 
 .األ دنة علي تدتمل التي العمل

 كراسة واستخدام الحصة أثنام التالميذ بها ياوم سوى التي باتوالتدري األ دنة 
 .العمل(  )أوراا األ دنة

 .التاويم _ الواج  المنةلى 
 :(4كما فى جدول ) تحديد التالميذ مرتفعى ومنخفضى التحصيل -6

 عيات األعلى واألد ى للتحصيل ايوضح األرب (4) جدول
 التحصيل اإلرباعى

 17.25 اإلرباعى األعلى
 8.125 رباعى األدنىاإل 

           
 فأعلى( 17.25مجموعة مرتفعى التحصيل )مستوى التحصيل  

 فأقل( 8.125مجموعة منخفضى التحصيل )مستوى التحصيل         
 :  البحثسؤال لإلجابة عن  و   

المفاهيم والمهارات تنمية مثلة المضادة على األ استراتيجيةإلى أى حد يختل  أثر 
مرتفعى ومنخفضى التحصيل فى الرياضيات بالمرحلة  ى التالميذالرياضية لد
 اإلعدادية؟
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 على عينة البحث . الختبار المفاهيم والمهارات الرياضيةالتنبي  الابلى تم  (1
 باستخدام استراتيجية األمثلة المضادة . ث البح لعينة تدريب وحدة الهندسة (2
 على عينة البحث .ية الختبار المفاهيم والمهارات الرياضالتنبي  البعدى  (3
درجات مرتفعى ومنخفضى التحصيل فى التنبي  حساب متوسنات رت   (4

الفروا للكد  عن داللة "  وتنيمان " اختباروتم استخدام  ,البعدى لالختبار
 (5)ل و الدرجات كما يوضحها الجدرت  نات سن متو يب
 

 (5)جدول
 صيلداللة الفروا بين متوسنات رت  درجات مرتفعى ومنخفضى التح

مستوياا 
 االختبار

 ن المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 U W Z الرتب

مستوى 
 الداللة المعنوية

 التذكر

مرتفعى 
 126.0 14.0 9 التحصيل

منخفضى  دال 0.001 3.88 45 صفر
 45.0 5.0 9 التحصيل

 الفهم

مرتفعى 
 126.0 14.0 9 التحصيل

منخفضى  دال 0.001 3.83 45 صفر
 45.0 5.0 9 التحصيل

 التطبيق

مرتفعى 
 126.0 14.0 9 التحصيل

منخفضى  دال 0.001 3.69 45 صفر
 45.0 5.0 9 التحصيل

حل 
 المشكالا

مرتفعى 
 121.5 13.5 9 التحصيل

منخفضى  دال 0.001 3.53 49 4.5
 49.5 5.5 9 التحصيل

 االختبار
 ككل

مرتفعى 
 113.50 12.61 9 التحصيل

 دال 0.012 2.50 57.5 12.5
منخفضى 
 57.50 6.39 9 التحصيل
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 يتبين أن: (5)من الجدول  
فى التنبي   التحصيلبلغ متوسط رت  درجات مرتفعى  التذكربالنسبة لمستوى  -1

(, كما 5.0) التحصيل( وبلغ متوسط رت  درجات منخفضى 14.0البعدى )
ومستوى  Z( "3.88)( وبلةه قيمة "45) W"" )صفر( وقيمة "Uبلةه قيمة "
( مما يدل على وجود فروا دالة 0.05( وهو أقل من )0.001المعنوية )

 قى مستوى التذكر.التحصيل إحصا يا  لصالح مرتاعى 
فى التنبي   التحصيلبلغ متوسط رت  درجات مرتفعى  الفهمالنسبة لمستوى وب -2

(, كما 5.0) التحصيل( وبلغ متوسط رت  درجات منخفضى 14.0البعدى )
ومستوى  Z( "3.83)( وبلةه قيمة "45) W"" )صفر( وقيمة "U" بلةه قيمة
( مما يدل على وجود فروا دالة 0.05( وهو أقل من )0.001المعنوية )

 قى مستوى الفهم. التحصيلإحصا يا  لصالح مرتاعى 
فى  التحصيلبلغ متوسط رت  درجات مرتفعى  التطبيقبالنسبة لمستوى  -3

التحصيل رت  درجات منخفضى  ( وبلغ متوسط14.0التنبي  البعدى )
" Z( وبلةه قيمة "45) W"" )صفر( وقيمة "U(, كما بلةه قيمة "5.0)
( مما يدل على 0.05( وهو أقل من )0.001ومستوى المعنوية ) (3.69)

 قى مستوى التنبي .التحصيل وجود فروا دالة إحصا يا  لصالح مرتاعى 
فى التحصيل ت مرتفعى بلغ متوسط رت  درجا حل المشكالابالنسبة لمستوى  -4

التحصيل ( وبلغ متوسط رت  درجات منخفضى 14.0التنبي  البعدى )
" Z( وبلةه قيمة "49) W"( وقيمة "4.5" )U(, كما بلةه قيمة "5.0)
( مما يدل على 0.05( وهو أقل من )0.001ومستوى المعنوية ) (3.53)

 قى مستوى حل التحصيلوجود فروا دالة إحصا يا  لصالح مرتاعى 
  المد الت.

فى التنبي   التحصيلبلغ متوسط رت  درجات مرتفعى  ككل لالختبار بالنسبة -5
(, كما 6.39) التحصيل( وبلغ متوسط رت  درجات منخفضى 12.61البعدى )

Z" (2.50 )( وبلةه قيمة "57.5) W"( وقيمة "12.5" )Uبلةه قيمة "
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وجود فروا ( مما يدل على 0.05( وهو أقل من )0.012ومستوى المعنوية )
 .ك لقى مستوى االختبار  التحصيلدالة إحصا يا  لصالح مرتاعى 

 ( التمثيل البيا ى لمتوسنات المجموعتين 2( , ش ل )1ويبين ش ل )
 

( متوسطاا رتب درجاا مرتفعى التحصيل ومجموعة منخفضى التحصيل فى 1شكل )
 التطبيق البعدى لالختبار

لمرتفعى التحصيل ومجموعة منخفضى متوسطى رتب الدرجة الكلية ( 2) شكل
 لالختبار البعدى التحصيل فى التطبيق 
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 فى تنمية المفاهيم الوحدة المصاغة باستخدام استراتيجية االمثلة المضادة  فعالية
 والمهارات الرياضية لدى التالميذ : 

 (6جدول ) 
رياضية لدى الوالمهارات لمفاهيم تنمية ايوضح تأثير استراتيجية األمثلة المضادة فى 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية.
مستويات 
 المتوسط  التنبي  االختبار

اال حراى 
 قيمة "ت" المعيارى 

مربع 
 ايتا

 االختبار 
 2.69 10.55 التنبي  الابلى

30.27 0.97 
 5.34 24.91 التنبي  البعدى

                                        ( يتبين األتى: تأثير استراتيجية األمثلة المضادة .  6من الجدول ) 
( وهذا يعنى أن  سبة التباين الكلى 0.97بالنسبة لالختبار بلةه قيمة مربع إيتا )

والتى ترجع إلى تأثير استراتيجية األمثلة المضادة التى  لبحثلدرجات طالب عينة ا
 %( بالنسبة لالختبار.97بلةه )

 المفاهيم والمهارااتنمية ة المضادة فى (: يوضح فعالية استراتيجية األمثل 3شكل )
 .الرياضية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
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األمثلة المضادة المستخدمة  الستراتيجية يتضح األثر الفعالومن خالل هذه النتا ج 
 ألسبابل ذلا تفسير ويم ن , لدى التالميذ تنمية المفاهيم والمهارات الرياضيةعلى 
 :التالية

 تعليمية طرياة باعتبارها , مثلة المضادةألا استراتيجية عم تجاوب التالميذ -1
 .التاليدية التعليمية النرياة عن تختل  التي لها خنواتها جديدة

 إبدام ومحاولة زمال هم مع للمداركة التحصيل منخفضي التالميذ تدجيع -2
 طرياة باعتبارها , مثلة المضادةألا استراتيجية مع يتجاوب التالميذى الرأ

 .التاليدية التعليمية النرياة عن تختل  التي لها خنواتها جديدة ةتعليمي
مرتفعى بين التالميذ  الفردية الفروا  تراعي مثلة المضادةألا استراتيجية -3

حل  –التنبي   –الفهم  –ومنخفضى التحصيل فى المستويات ) التذكر 
 .المد الت ( 

طلعه مدكور , 2011 ) كوسةى لى )تتف  هذه النتا ج مع  تا ج دراسات و 
(2010 ). 

 :الدراسة توصياا
 التوصيات من عدد وضع تم الدراسة, إليها توصله التي النتا ج على بنام
 : وهي

 للتالميذ الرياضيات تدريب في مثلة المضادةألا إستراتيجية ضرورة استخدام (1
سئلة امتحا ية باستخدام هذه أووضع  المنناى لتدريبهم على التفكير

 . التى تعتمد على الحفظ لالمتحا اتبعد عن النرا التاليدية االستراتيجية لل
و منخفضى التحصيل في  بإعداد اختبارات لتحديد التالميذ مرتفعى االهتمام (2

الستخدام االستراتيجيات و طرا التدريب المناسبة  المراحل التعليمية المختلفة
 .لكل منهم 

رياضيات لتعريفهم ال لمعلمي عمل وبرامج تدريبية  ورش عاد على العمل (3
 التدريب.  ىتنبياها فكيفية مثلة المضادة و ألا استراتيجيةب
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 المفاهيم تدريب استراتيجيات استخدام في بالتنويع المعلمين اهتمام ضرورة (4
 يساعد مما الرياضية,
 .اهب واالحتفاظ اهوتنميت اهاكتساب على المتعلم

 : الدراسة مقترحاا
 البحـوث و الدراسـات اقتـرا  يم ـن  تا جهـا,و  الحاليـة الدراسة أهداى ضوم في 

 :التالية
مستويات التفكير العليا فى تنمية  في مثلة المضادة األ استراتيجية عليةاف دراسة .1

 .الرياضيات
المضادة  في تعديل التصورات البديلة للمفـاهيم  األمثلةاستراتيجية  فاعليةدراسة  .2

 .الثا وية الرياضية في مراحل تعليمية مختلفة مثل المرحلة 
لـــدى  تنميـــة المهـــارات الرياضـــيةدراســـة أثـــر اســـتراتيجية األمثلـــة المضـــادة علـــى  .3

مثــل  فــى مراحــل تعليميــة مختلفــةمرتفعــي ومنخفضــي التحصــيل فــي الرياضــيات 
 .المرحلة الثا وية االبتدا يةالمرحلة 

 التفكيـر , االبـداعى التفكيـر لتنميـة مهـارات الحاليـة للدراسـة ماثلةمدراسة  جرامإ .4
 . األمثلة المضادة تراتيجية سباستخدام ا الرياضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أ.د/ فريال عبده أبو ستة تباين أثر استراتيجية األمثلة المضادة على تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية
 علي أحمد أ/ أمل إبراهيم       بالمرحلة االعدادية لدى التالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل في الرياضيات

64 
 

 المراجع
 أواًل : المراجع العربية : 

 لتواصلوا الرياضيات في المفاهيم تنمية في المسرحة توظي  أثر" ( . 2016سرام محمد دروي .) إ
لتربية : كلية ا مندورة ,رسالة ماجستير, "األساسي الثامن الص  طالبات لدى الرياضي       

 .غةةالجامعة االسالمية  , 
دار الفكر  ، 1.طرق تدريس الرياضياا نظرياا وتطبيقاا، ط  (2001إسماعيل محمد الصادا .) 

 العربي, الااهرة .   
    ومهارات التفكير المفاهيم تنمية على الدراما استخدام أثر  ( . " 2015 .) النحال محمد حمد أسمام

, كلية التربية  ،منشورة رسالة ماجستير "،األساسي السادس  الص طالبات لدى الرياضي
 الجامعة االسالمية  , غةة.

لتنمية التفكير االبتكارى لدى  ( ." استراتيجية ماترحة فى تدريب الرياضيات 1989أسامة معوض.) 
 , كلية التربية :   رسالة ماجستير غير منشورةتالميذ الص  السادس من التعليم االساسى " , 

 جامعة الةقازي   , مصر.
 و  الهندسي التفكير مهارات تنمية في هايل فان  موذا أثر( . "   2003بدر محمد بدر السنكري .)

كلية التربية :   مندورة ,رسالة ماجستير, "األساسي التاسع الص  طالب لدى االحتفاظ بها
 الجامعة االسالمية  , غةة.
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