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 مقدمة

يلعببببتطور اببببي طورعلنببببيطدور ا يرببببي يطتد يوطكل لبببب ي طةطااببببييوطنبببب ط يو ببببتط  بببب  طو  ببببووت طد بببب طالبببب ط
وجليو ببببتطوج بببب قدطوربببباطا ببببا   طوجبببباو تطرا ابببب  طلبببب طيببببأتدطف طااببببي طوجبببب  دط ابببب ط اي ابببب ط بببب طكقبببباو ط

وطا ببي  طدوج بب  ريطجاببع طور علبب تطابباطورتق نبب تطارتلببتوا ا  وطوربباط عبب طتد طورا رببتطدولببتوا ا  وطدكتدو
وطلبب طور يتببوووطور ا ببجيطوربباط عبب طوربباد طو ابب  طرلنعلببت طد نبب ط توخبب طوجي ببتطور عل نببيطنفببعيوطد عبب رتي ط ع بباي

يابب تطةطا ن ببجيط  بب  ووطتد طورا رببتطد عبب طتد بطلببلف ي  طدور ببا ي ط بب طخبب  طولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب ط
ورا ولبببي طديببببأتدطف ط  ببب لطكلبببوطورببب علتطرببببازططورصبببتور فابببعطورعل ببب طربببازطوراببب لطد دت طافبببب لل تطتوخببب ط

ورابب ل طد دت طور يصبب  طورا ولببي طدخلببعط  يببجيطاعل ن ببجيطياببيتق طور عبب دع طدي   بب طكلببوبط ببريطورا رببتطر اابباط
طت(.9002ع ط  طاعلن طةطوجا لجيطف طدو ريط   يتطيع   .ط) ا ط ي يط

  جعلتطقيطورع   طوحل لتطةط ازط  لل جيطلنل جيطور ا ي  طدللىطوربومتط ب طنب طوجاب ياجلوطوجلايبا ط
وراط خوطا طورفاوطورت يدطد  طا ا ب طور ا يري  ب طوجع ةبو ط ب ط ف ابوووطااب  ا طا ابعطورعنل بجيطور عل ن بجيط

 طفذطك ب طقبيطوربادطيب يتتطو بيووطديبايوق طدي فباق طفرتطكعطوجعلتط  طيزو طدل يت طورع  ب طوربوس  طةطقباوطو ب  
ةطو  بطو قاو طوحملات طرا ط   ب  طد طيعباطتد بطي  صبوطللبىطازديباطوجب علتطأن لبتطك بيو طوجعو بجيطد  بيق ط
وطد  اببويوط نابب لطوجبب علتطوج بب  ووطدو ببيووطدورعبب تووطدا ن ببجيط بباي بب طد ًو ةطذونوابب ط ياببتط بب طكةببف ط ي  ي

 وطدور بب تطوربباطاعنبب طللببىطاه ببعطلببلين طينببيطو   بب طدافبباطًنصبب   ط صببي  ط  ا  لببجيط) ببأوتطوج ببي طدورت  قبب
ط(.9002ورع  ز ط

درعببب طو بببا طو د ط ببب طفلببباوتطوجعلبببتطقبببيط اببب لاا طللبببىطو ببب  رطورافببب دوطوج   بببجيطور   بببجيطجن  لبببجيط
طاوو بببريط    ببب وطورببب علت طكتدو بط ا  بببجيطل ر بببجيط ببب طورف لل بببجي طننببب طكعطلببباتطابببيو وطوجعلبببتطوجأقببب ط ببباطيبببأتدطف 

دخ ةبببجيطدكعطدو ع ببب طي ببب اطاابببي يوطللن يبببب طداا يري  يببب ط  اببب  لي ط  بببيفط لنبببب طقببباوطور ابببي طدور هبببعطةط  ببببريط
 ابب  ووطوحل بب  طدللببىط  ببريطو ةببعا طدرتطلبب ن طةطابب  طور علبب تطورببادطيعبباطورعنببيتطورف ببودطرلنا نببريطورببادط

طيان ط عطيص طديليعط ونتطوحل    .
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 بببجيطورا ربببتمطوجعلبببتطأاببب  ط صصببب  طدفج  ببب ط اووسبببعطور بببا ي  طد ا ببب ط ببب طورافببب دوطداببباو ط ببب عط عوط
ور   جيطوراطاتطفا  هن ط  ط فل  طر ايعط  ت يوطللىطكتولط  ن اب طور عل ن بجيطدو تو يبجيط ب طو  بي طوجابلتطاب طةط

ط وطرل  بببطأتقببب  يطورت  بببجيطدور علببب ت.طداعببباطورافببب ل طق ببب طكعطيابببيعطورفبببوتط بببأق ي  تط   ببب اط ببب  طكدطفاببب  ط  ببب تط  ببباي
 ,Richey)طدظ ف بببجيطةبببات طد  يببب طجعببب يع.طدد  يببب طرلنالببب طورعببب جيطجعببب يعطور بببا يت طدو تول طدور بببا ي 

Dennes & Foxon, 2001)طدط(IBSTPI, 2006)اعببو طوراف يببجيطجمهنبب طانيلببجيط  ا  لببجيط بب طط
جعب يعطو تولططاجيط    بجيطةبات ط ف لل بجي طد  يب وجع    طدوج   وو طدورت  ق وطورباط اب طورفبوتط ب طأتتيبجيطك  ب

جي.طد بباط ببباتطو لببب ط بب طنفببب دوط س ابب جيطرل بببا ي  طقبببيخط)نف يببجيطور نصببب جي طور ناببب  طوج ي عببجيطرليظ فببب
دو لبباوت طاووسببعطدولببتوا ا  وطور ببا ي  طور   بب ت طفتو  ط  يببجيطوربب علت(.طدرتطيي بباط اف عببجيطوحلبب  طف بب  ط ببي ط

 ل لبب جي طدورفول ببجي طد يل بب ط   اببجيطرتخبب   طدا ببي طورببولزطدورفلاببف وطورت ييببجيطلبباتطورافبب دوطور ا يابب جيطو
 ب ط لباطف طرخبو.طد  نب طنب عطك بوطقباوطورتخب   ط ب عط اب يزطو ب  رطوجعلبتطرلافب دوطور ا ياب جي ططرل عل ت

وجا لبجي طدةطد ا يزطل  ل  ط  طييتب عط ب طورعيو ب طو ل لب جيطوجبألو طةطاابييوط  لل بجيطورعنل بجيطور عل ن بجيطةط
(طدوراف يبببببجيطقبببببيطاانيلبببببجيطوجعببببب   طدوجفببببب ق تط9002 ط46 يل بببببجيطاو   ببببب .ط)لفببببباطوريقببببب لطنبببببييووع ط ط

دوج   ووطدورت  ق وطوراطيا ابف  طورا ربتط   ابجيطفلباوتبطةط بو  دطاعل نبيط عبسطاي ب طلبلين طداوا بيطةط
 ط9002.ط)كمحباطورل ب وطدللبيطوجلنب  طكتوبطف ط ا يزط  طور ناسط ا  ط  طل  لجيط     ط ا يرجيطديابوا

(طللىطكهن طا ا  طوجعلتطللىطايظ تطانيلجيط ونفبجيط ب طوجعب   ط72 ط 9002( طديعو   طق ًتط)762 
دكمنبب اطوراببليرطدوج بب  ووطكل بب لطكتوسبب ط تدو بطور عل ن ببجيطتوخبب طورفصبب  ط ا  ببجيطرتطا بب طلبب ط ابب يزطو ا بب عط

طورادطمتطحتايابا.

ببب طرعنل بببجيطدرابببيطيابببيعطوجعلبببتط ببب ت يط وطللبببىطكتولطوج نببب وطوروس اببب جيطدو ل لببب جيطوج يابببجيط ببب ط صبببف  ط  يتني
ور علبببب تطد اببببعيوط بببب طلل بببب طكعط  لبببب طلبببباتيوط بببب طورافبببب دوطور ا يابببب جيطوربببباطاأقلبببب طرل  بببب تط بببباد بطللببببىطوري بببب ط

وجو بي ططوجاليل طد  طقابطوراف دوطوريو تطايو وق طةطوجعلتطدورباطااب لابطللبىطحت  بعطو قباو طورت ييبجي
ط    طنف دوطور نا   طدنف دوطور  ف ا طدنف يجيطول ناوتطاا يري   طور عل ت طدنف دوطور  ي .
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(طوراف يببجيطجمهنبب ط ببا ووطاعببيطل  بب ط عفبب  ووط69 ط9002داعببو طلبب  لجيطورفبب  ددط)لبب  لجيطورفبب  دد ط
أابب يزط عببسططفابب  بج ي ببريطلببلين جيخطا ببن طانيلببجيط  بب تط) عو  ببجي ط    يببجي طد او  ببجي(طااببيعطو تولطور  بب سيطو

ط وضيط  ط   جيطورف لل جي طدوراط ا ط   يت   طدا ي   ط يل س طوج  يتجيطوجن لفجي.

ل طلفعطيوزطورف  يفطكمه جيطو ب  رطوراب لطوجعلنبيعطرلافب دوطوج   بجيطةطابا ي طورودضب  و طدللبىط
ط بب ط  لببجيطورببومتط بب طورت   بب تووطوجي  ببجيطرللبب ر تطور  ل ايببجيط  هنبب ط   وربب طا ابب نات طدقبباوط بب طكناابب طنبب ي

ت(ط  بببيفطكنبببالطكعطورعايببباط ببب طورا ولببب وطدورفيبببي طكدضبببي ط9009ت(طدد ببب لط  ببب ط)9009وحلاببب اط)
ت(.ط9002ًبب ي طقببابطو لبب ر تطةطور ببا ي ط  ببا طنفببع.طديببوزطنبب ط بب ط ابب طًببي اجي طد ي ببتطور ابب  ط)

علت طلبب طاويببعطور ف لبب ط ببريط بب طياببنعيعطكدطكعطوربب علتطور  بب طقببيطال  لببجيطورالفببجيطربباد ط  لبب طةطلنل ببجيطوربب 
ي بببببب قادعطكدطي ببببببوكدعطةطورصببببببت طدي ي ببببببيعطاج  يتببببببجيطدوج    ببببببجي طدور فاببببببع طداير بببببباطو  ابببببب   طد يبببببب ط
ورفوضبببب  وطدفةبببباو طو  ابببب تطدون  بببب  طورع  بببب وطدي يوةببببليعط ببببريط   س ببببت طد علنبببب  تط صببببي  ط  اببببو ا.ط

ت(طف طكعطوربب علتطور  بب طقببيط9070عط بباددط)ت(.طد بباطكًبب  ط   بب 9002) ابب طًببي اجي ط ي ببتطور ابب   ط
كدطًببيلط   لبب طورابب لطةط  لببجيطورببا دتطمببعطاببوتطورتلبب ن  طف طة ضببو طوجعلببتط  ببا طلببل  طدكعطوربب علتط
ور  بب طقببيطلنل ببجيطل  لببجيطورعنبب طدوربب علتطكدطل  لببجيطوجبب ت طكل بب لطوجي ببتطور عل نببيطديعنبب طوجعلببتطنني بب ط) ببارتط

 ضبببو(طدي بببيتطوراببب لطخببب  طلنل بببجيط  ببب لطون  ببب    تطو  ةبببجيط بببي طوجببب ت  طدكعط ببب طورت  صببب  طللبببىطتد طوحمل
ور  اجيطوروس ا جيطاان طةطاه عط أ  طورتن زط  طور ا ي طف طور علت.طدي يتطورب علتطور  ب طللبىطور يتويبجيطوجعو  بجيط

 بب وطور علبب تطتوخبب طدورف  س ببجي طدوربباطاببوزطكعطور علبب تطيصببف طكنعببوط ع ر ببجيطل ببا  طياببيعطوربب علتط  بباي  طدا ببريطلنل
 عو جيطورا رتطو  ةجيطد لي  طرلع   طد  ط ف تئطور يتويبجيطورف  س بجيطكعطيابيعطورب علتط  باي  ط  بيفط ب  تطوجب علتط
ور   اطةط ع جل  طرلنعلي  و طر ه عطكدطاعاي ط     طورع ل بجي طر ا  بتطوجعو بجيط  فاب  طداعباطورف  س بجيط لابفجيط

ور با ي  ط  بيفطا يتبوطف طورب علتطللبىطك ب ط  ب لط  ب طرلنعو بجيط ب طط ي طور علتط  ط    سطدو عا ل وطللى
   ببتط بب علتطي ببرلوط ببا   وط  ف داببجيطار فبب ل وط ببريطورف يببجيطدور يوةبب ط ببريطو خببوي طدلنل بب وطوجبب علتطوجعو  ببجيط
ذو   طدكعط اوخ طور ا ي طدور علتطا ناطخصب س ط   س بجيطل با  طيابيعطوراب لط  علنبسط  ب اس طدل با  ط

 طديببببواف ط ببببيووطورابببب لطورابببب   جي.ط)   بببب عط ببببادد طابببب لرل  دطذوطةببببلجيطدذوط عبببب طد بببب طحتبببباطياببببيعطوجبببب
طت(.9070
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ننبببب طكعططورف  س ببببجيطو  ابببب   جيطا ببببب تدطارتلببببتوا ا  وطور ا يابببب جيطوربببباطاعنببببب طللببببىطا ببببا ريطوج ببببب  نجيط
البتطوج ب  نجيطور  باجيطور  اجي طدور ف ل طورفعب  ط بسطوجعلنبسطدوج علنبس طأعب طورتن بزطللبىطو   باجيطورباطا 

دور ف لبب طوجونببزطدوج بب ظوووطدو   بباجيطورصببف جيطدمعقبب ط بب طو   بباجيطوربباطا بباريط  بب لطوجعو ببجي.ط) ابب ط ي ببيع طط
طت(.9002نن  ط ي يع ط

دور علتطور   طقيطمن ط  طور ا ي طيع ناطللىطور   اطوراويتطدوج   نجيطو ا   بجيطرلنب علت طدورباطي بيتط
وتطانيلببببجيط بببب طو   بببباجيطدورعنل بببب وطورعلن ببببجيطحتبببب طفًببببوو طوجعلببببتطداي   بببب ط بببب طخ  بببب طارفيببببيفطالبببب نا

دا ي ب  طدا بعطوربارتس طف طكعطورب علتطور  ب طاعب طوراب لط اب ن عسطارب علت طدا ابيعطرباي تطور با  طللبىط
عط ببايو طون ابب لطوج بب  ووطدوجعبب    طلبب طلببي طورعنل ببجيطور عل ن ببجيطف طًببوونجيطل عببجيط ببسطوجعلببتطدوجبب علتط)نو بب 

ط(.22ت ط 9002

دي  تط عب طوج  ةبوي طرلب علتطور  ب طكمه بجيطكخبوز طا نعب طةطكعطو   باجيطوراعبع طورباطيع نباطلل  ب ط
وراببلف جيط عبب طو ةببه لطوراببل  طدكخبباطداببادي طوج  يتبب وططجيور علن ببوربب علتطا لبب ط بب طو   بباجيططقبباوطور ببي ط بب 

ط هن تط    .ا لجيطد  طوحلصجي طدذر ط  ا طيععطتو ع   تطرل علتطدورت
(Carroll & Leaner, 2001, p33) 

د ببب طق ببب ط ببب لطوق نببب تطورف  بببيفطالببب ناوتطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطت دتطور بببا ي طوجصبببهوط
ر اييوطنف دوطورا رتطوجعلت ط  يفطيوزطورف  يفطكعطولتوا ا  وطور علتطور   ط  طكمه بجيط يتويبجيطدلنل بجيطةط

طلنيطورودض  و.ااييوطوراف دوطوج   جيطرلا لط ع

 مشكلة الدراسة:
 تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل:

"ماااا فعالياااة اساااتتدام اسااارتاتيايات الاااتعلم النشاااا ه تةاااوير الك ااااايت ا هنياااة لاااد  الةاااال  
 ا علمني شعبة الرايضيات بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت؟

 لرئيس األسئلة ال رعية التالية:ويت رع من هذا السؤال ا

 ببب ط ع ر بببجيطولببب ناوتطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطاابببييوطنف يبببجيطور ناببب  طرلبببا دتطربببازطوراببب لط -7
طوجعلنسطًعفجيطورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟
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تو  طورصبببتط ببب ط ع ر بببجيطولببب ناوتطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطاابببييوطورافببب دوطوجوافابببجيطار  ف ببباطف -9
طرازطورا لطوجعلنسطًعفجيطورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟

 ببب ط ع ر بببجيطولببب ناوتطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطاابببييوطورافببب دوطوجوافابببجيطالببب ناوتطاا يري  ببب ط -2
طور عل تطرازطورا لطوجعلنسطًعفجيطورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟

 ر بببجيطولببب ناوتطولببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطااببييوطورافببب دوطوجوافابببجيط بباد طوجببب علتطدفا    ببب ط بب ط ع -6
طرازطورا لطوجعلنسطًعفجيطورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟

 بب ط ع ر ببجيطولبب ناوتطولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب طةطااببييوطورافبب دوطوجوافاببجيطار  ببي طرببازطورابب لط -2
طسطًعفجيطورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟وجعلن

 ببب ط ع ر بببجيطولببب ناوتطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطاابببييوطورافببب دوطوج   بببجيطناببب طربببازطوراببب لط -4
طوجعلنسطًعفجيطورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟

وطوج   بجيطربازطورالفبجيطوجعلنبسطًبعفجيط  ط ا يزط  لل جيطولتوا ا  وطورب علتطور  ب طةطاابييوطورافب د -2
طورودض  وط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي ؟

 فروض الدراسة

 لإلجابة عن األسئلة السابقة مت صياغة ال روض التالية:

(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002اي اط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطل باط اب يزطترتربجيط) -7
طورفعادطةطنف يجيطور نا  طرلا تطدذر طرص حلطور   تطورفعاد.ور اويف جيطرل   لسطور فليطدط

(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002اي اط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطل باط اب يزطترتربجيط) -9
طور اويف جيطرل   لسطور فليطدورفعادطةطنف يجيطور  ف اطدفتو  طورصتطدذر طرص حلطور   تطورفعاد.

(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002اط اب يزطترتربجيط)اي اط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطل ب -2
ور اويف ببببجيطرل   لببببسطور فلببببيطدورفعببببادطةطنف يببببجيطولبببب ناوتطاا يري  بببب طور علبببب تطدذربببب طرصبببب حلطور  بببب تط

طورفعاد.
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(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002اي اط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطل باط اب يزطترتربجيط) -6
طفعادطةطنف يجيطتد طوج علتطدفا     طدذر طرص حلطور   تطورفعاد.ور اويف جيطرل   لسطور فليطدور

(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002اي اط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطل باط اب يزطترتربجيط) -2
طور اويف جيطرل   لسطور فليطدورفعادطةطنف يجيطور  ي طداوحطو ليلجيطدذر طرص حلطور   تطورفعاد.

(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002 س جيطل باط اب يزطترتربجيط)اي اط بود طذووطترتربجيطف صب -4
طور اويف جيطرل   لسطور فليطدورفعادطةطوراف دوطوج   جيطنا طدذر طرص حلطور   تطورفعاد.

ط(ط  اببفجيط يييببجيط)709طل ببعطورببار  طور ببا ي طةطولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب طت  ببجيط بب طورف لل ببجيط) -2
ط   جيطرلالفجيطوجعلنس.(طر اييوطرلاف دوطوج0040

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة احلالية إىل:

وربب علتطور  بب طةطت دتطور ببا ي طوجصببهوطرلابب لطوجعلنببسطًببعفجيطورودضبب  وططا  و ولببتواولبب ناوتط -7
ط ال جيطورت  جيطو ل ل جي.

طور عو طللىط ا يزطوراف دوطوج   جيطرلا لطوجعلنسطًعفجيطورودض  و. -9

ول ناوتطولتوا ا  وطور علتطور   طللىطاابييوطورافب دوطوج   بجيطربازطوراب لططور عو طللىط ع ر جي -2
طوجعلنسطًعفجيطورودض  و.

طحتاياط ع طورتلتوا ا  وطوحلايعجيطدوراطاا لاطورا لطوجعلنسطر  ن جيطوراف دوطوج   جي. -6
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 أهمية الدراسة

طتوا ا  وطور علتطور   .وحل  جيطف طااييوط يل جيطور عل تطرازطورالفجيطوجعلنسطةطضيلطول .7

طف ا   جيطور ية طف ط   سدطاان ط  سا  طةط  ريط ا يزطكتولطورالفجيطوجعلنس. .9

ط ا طورتل ف ت ط  ط   سدطقابطورا ولجيطاجل  ع وطةطااييوط وو دطفلاوتطوجعلنس. .2

ىططف ببب ت طةببب  عيطور بببوو ووطار علببب تطورعببب تطدخ ةبببجيطةطابببا يتطورا ربببتطوجعلبببتطًبببعفجيطورودضببب  وطللببب .6
طن ف جيطفنا   طوراف دوطوج   جي.

طفلوولطورا ولجيطا ت   وطورا   جيطدوحلايعجيطوراطا  در ط  هعووطورا ولجيط ا  جيط يو ف  . .2

طك ب تطا عبسطرخبوي طرا ولب وطاو ييبجيطكخبوزطدة دربجيطا ب د طنفب دوط ط .4  اطاف  طقبابطورا ولبجيطاب رتي
طا   د  طقابطورا ولجي.

 حدود الدراسة

 دراسة ه ضوء احلدود التالية:مت تةبيق هذه ال

ا  صبببببوطقبببببابطورا ولبببببجيطللبببببىطولببببب ناوتط عببببب طولبببببتوا ا  وطورعلبببببتطور  ببببب ط)ورببببب علتطور عببببب دو ط ببببب ط -7
وج ا و طورتن    طوجي جي طورتلتوا ا جيطورف  س جي طور  بي طورف ب سي طايظ بتطور ا يري  ب طةطابا ي ط

 ف باطدفتو  طورصبت طولب ناوتطاا يري  ب طورودض  و(طر اييوطوراف دوطوج   جيط)ور ناب  طرلبا ت طور 
ور عل ت طتد طوج علتطدفا      طور  ي طدابوحطو لبيلجيطورصبف جي(طربازطورالفبجيطوجعلنبسطةط صب طور علب تط

طو ل ليط ال جيطورت  جي.

متطااف بببعطقبببابطورا ولبببجيطللبببىطل  بببجيطل بببيوس جيط ببب طوراببب لطوجعلنبببيعطارفو بببجيطوروو عبببجيطًبببعفجيطورودضببب  وط -9
طورت  جيطورعنل جي.وجاالسطةط

طا  صوطقابطورا ولجيطللىطكتدووطورا ولجيط) ا  جيط   يتجيطكتولطوجعلت(. -2

ط.9076متطااف عطقابطورا ولجيطةطورفص طورا وليطورع وط  طورع تطورا وليط -6
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 مصطلحات الدراسة

 اسرتاتيايات التعلم النشا

لب ت ط  بيفطي ب  رط(طجم ب طلفب   طلب طاوي بجيطاعلبتطداع22ت ط ط9004يعو  ط يتوطلبع ت طدرخبودعط)
خ  ط  يجيطاعل ن جيطم  جيطد   يلجي ط ريطد يتط علتطي باع تطط  طورا لطةطو   اجيطدور ن  ي ط ف لل جيطنفع  

طللىطحتن ط اأدر جيطاعلتطك فا تطحت طفًوو   طديا ع تطف طحت  عطو قاو طوجومي جيطرلن  د.

ف طاببببي عطورف يببببجيطورت ييببببجيطوره  ببببجيططديعببببو طف ووس يبببب خطجم بببب طانيلببببجيطولببببتوا ا  وطوربببب علتطدور علبببب تط ببببا 
اجععوو طدوراطا   طرلا رتط اأدر جيطاعل تط فا ط  فا طدوج   نجيط ف لل جيط  طخ  ط     طار بوول طدورفيبيفط
دورتابب  طدولبب ناوتط ا وابب طورع ل ببجيطورعل بب طةطوريةببي طرلنعو ببجيطحتبب طاي  بب طدفًببوو طوجعلببت طدةط ببيطااببيتبط

طتطو نيلجي.و رفجيطدور ع دعط سطك وو

  الكفايات املهنية

وراف يبببجيطقبببيطاطا لبببتطكًبببا  طو تولطورببباط عببب طوحلببباطو تمطوربببادطيلبببزتطحت  بببعطقبببا ط ببب طفهنببب ط عفببب   ط
كخوزطد  فص  طكنعوخطاني طورت  ق وطدكًا  طورف تطدوج ب  ووطورباط ب طًبرهن طكعطا ابوطرلعنل بجيطور عل ن بجيط

ا ط(.22 ط 9002دطاع نجي طحت  عطكقاو   طورع ل جيطدوري او  جيا.ط)ً 

ديعببببو طورف  ببببيفطورافبببب دوطوج   ببببجيطللببببىطكهنبببب خطانيلببببجيطوجعبببب   طدوج بببب  ووطوربببباطي فهببببيطكعط  لا بببب ط
طورا رتمطوجعلتط ال جيطورت  جيطو ل ل جيط ادرجيطورايي طر  يتط  ا ي طورودض  وط فع ر جي.

 الطالب/ املعلمون

صصبببب وطيي لببببيعطللببببىطوجبببباو تطرل ببببا يتط ببببت طورالفببببجيطوجعلنببببيعطقببببتطالفببببجيطورابببب جيطوروو عببببجيطجلن ببببريطور ن
بوداطو بودتطرل با يت طكدطكهنبيوطت ولبجيطط لب  فصلجيطيي ي طةطو لبفي طدكخبوزط  صبلجي طدقبتط ك بيوط  الفب وطًد

 اببب   وطابببو طدكلببب ر تطابببا ي طل  بببجي طدنبببار طابببو طابببا ي طخ ةبببجيطدور بببا يتطورببباوخليطللبببىطور بببا ي ط
ط(.202 ط ط9006وجصهوط)ةناطمحاوع ط
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 السابقة الدراسات

ا  د طورف  يفطورا ول وطورا   جيط  طخب  طةبي ي  طو د طوقب تطارافب دوطوج   بجيطربازطوجعلنبيعطكدط
طورا لطوجعلنس طدورع وطل طولتوا ا  وطور علتطور   .

 ف ر افجيطرلا ول وطوراطا  در طوراف دوطوج   جي ط  اطك وي طت ولب وطلبا طةطاب  طورافب دوطورباط
(ط9002 ابب يزطو بب  ر طكدطل  لببجيطوجعلنببسطرلافبب دوطوج   ببجي طنا ولببجيطلببلا عطوجنبب ةط)طاصبباوطر   بب ت

وراطقا  طور عو طف ط ا يزطل  لبجيطورا ربتطوجعلبتطةطنل بجيطورت  بجيط   عبجيطاعبزطرلافب دوطور ا ياب جيطورع  بجيط
و طااي ببب ط ببب ط ببب طةطكل ببب لطورت  بببجيطورعنل بببجيط ببب طد  بببجيط يتبببوطوج بببو س.طولببب نا  طورا ولبببجيط  سنبببجيطنفببب د

طدل لسطنف يجي طد اطكظ ووط   سدطورا ولجيطااوط ا يزطل  لجيطورالفجيطوجعلنسطرا طوراف دو.

(طف ط عو بببببجيط ببببازط  لل بببببجيطور ببببا يتطوج ببببباووطةطا ن بببببجيط9007   نبببب طقبببببا  طت ولببببجيط ببببب  طلبببب  جيط)
ف يببببببجيطوجا لبببببب جي طدور  بببببب اطوج بببببب  ووطور ا يابببببب جيط)ور نابببببب   طدور  ف ببببببا طدفتو  طورفصبببببب  طدورا رببببببتطوجعلببببببتطدور

ور    اي طدور  ي (طرازطورا لطوجعلنسطةطنل جيطورت  جيطورودض جيط   عجيطا اب  طدولب ناتطورف  بيفطوجب  دط
وريةببفيطا لببليلطوجاببيي طدااي ببب طل  ببجيطورا ولببجيط ببب ط  ببريطورابب لطوجعلنبببسطارفو ببجيطوروو عببجيط) صببب ط

(طا رببببت طدولبببب ناتطورف  ببببيفطةطقببببابطورا ولببببجيطكتو ط20)اببببا ي (ط ال ببببجيطورت  ببببجيطورودضبببب جي ط   عببببجيطا ابببب ط
 يضببيل جيط بب طاصببن ن طر  ببي طوج بب  ووطور ا يابب جيطرلابب لطوجعلنببسطةطنل ببجيطورت  ببجيطورودضبب جيط   عببجيطا ابب  ط
دولبب ناتطورف  ببيفطرلنع جلببجيطو  صبب س جيط عبب   وطورت افبب اط ببسطانببي طت  بب وطنبب ط عبباط بب طك عبب تطورفا  ببجيط

اط ببب طك عببب تطورفا  بببجي طد ببباطكظ بببووطورا ولبببجيطكعطوج ببب  ووطور ا ياببب جيطر  بببي طورا ربببتطدورا  بببجيطورال بببجيطراببب ط عببب
وجعلت طمتطحتاياق طةطلفعجيط    ووطقيط)ور نا   طدور  ف اطدفتو  طورفص  طدورا رتطوجعلتطدورف يبجيطوجا لب جي ط

وج ب  ووطور ا ياب جيط  باطدور   اطور    اي طدور  ي ( طدكظ ووطكعطرفت طور ا يتطكلبوطفاب  طةطا ن بجيط  بريط
طورفييف طا ض  جيطف طورا  جيطورال جيطرلفا  جي.

(طف ط عو ببببجيطكلببببوطولبببب ناوتط ببببو  دطاببببا ي ط  ببببتحطةطا ن ببببجيط9006   نبببب طقببببا  طت ولببببجيط) ع  ببببجيط ببببا ط
وج بب  ووطور ا يابب جيطرببازطورا رفبب وط  اببتطورودضبب  وطةطنل ببجيطورت  ببجيطأاببجيطوجاو ببجي ط بب طخبب  ط  بب لط ببو  دط

 ا يتطورا رف وطوجعلن وطللبىط عب ط  ب  ووط اب  طوربا دتطدا ف باق طدا ي  ب  طد باطولب نا  طاا ي طر
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ورف  عبببجيطوجببب  دطًبببف طور ابببوي ط  بببيفطةبببنن طور او بببجيطالببب ناوتطانبببيل س طو د ط ويف بببجيطمتطابببا يف  طللبببىط
(طا رفببجيط بب ط40لببجيط بب طورببي  دطوج ببتح طدورع   ببجيطضبب  اجيط طيبب تطاببا يف  طللببىطورببي  د طدااي بب طل  ببجيطورا و

ا رفب وطورفو بجيطوروو عبجيط  ابتطورودضب  وطةطنل بجيطورت  بجي طد باط   ب طورف  عبجيطةلباوتط ا  بجيط   يتبجيطدوربي  دط
ور ا ي طد  طمثطااف   ن طللبىطل  بجيطورا ولبجيطور اويف بجي طد باطكظ بووطورا ولبجيطافبي طكتولطورا رفب وطوجعلنب وط

ب لطةطور اف عطورفعادطل  طةطور اف عطور ف ليطةطوج   ووطور ا يا جيطوروس ا جيطدورفول بجيط باليوط ب طور ناب  طدو   ي
ار  ببببي  طدكخببببعيوطكظ ببببووطورا ولببببجيطكعطرلببببي  دطكلببببوطفابببب  طةطا ن ببببجيطوج بببب  ووطور ا يابببب جيطدوج بببب  ووطورفول ببببجيط

طوج ا  جيطحت   .

جعلنببيطورعلببيتطط(طف طحتايبباطورت     بب وطوج   ببجي9072دقببا  طت ولببجيط) مبباط بب سعطةنببيتطك ببيطن بب ط
وجلببباتطةطوجو لبببجيطو ل لببب جيطةط ببباو تطة  يتبببجيط  لببب طةط لاببباسط ببب طد  ببب وط يتبببوقت طدابببي وطورف  عبببجيط

طول ف  جيطر   تطت  جيطًعي ط علنيطورعليتطوجلاتطا       تطوج   جي.

 بب لوط ي لببجيطللببىط اببجيطابب رتوطقببيخطور نابب  طرل ببا ي  طدور  ف ببا طدايظ ببتطكلبب ر تطور ببا ي  ط
دور  ببي  طننبب طضببن طانيلببجيط بب طو  ببوولووطوج ت ببجيطر لف ببجيطو     بب وطوجعلنببسطوج   ببجي طفضبب  جيطف ططدوجن ببي

(ط علنب طد علنبجيطدورباطااي ب ط ب ط970لأو ط ف يحطيفييفطةطو     ب  ت طدوًب نل طل  بجيطورا ولبجيطللبىط)
(طلببب يوو طدكظ بببووط2-7  بببريطك بببووتطا نع ببب ط ببب ط علنبببيطورعلبببيتطوجلببباتطةطوجو لبببجيطو ل لببب جيطذددطو بببي ط)

   سدطورا ولجيطت  جيطو    تط  يلاجيطللىطو  رتوطو نابجيط وافبجيط ابتطكمه   ب طننب طيلبيخطوجن بي طايظ بتط
ط ا ي  طور نا  طرل ا ي  طور  ف اطدكخعيوطور  ي .وركل ر تط

(طف طحتاببسطنفب دوط علنببيطد علنبب وطورودضبب  وط9004دقبا  طت ولببجيط)  ببعطلفباطورعزيببزطوراو ببجي ط
صفي طوجو لجيطو ل ل جيطورعل  طةطفلاوتطكد و طورعن طوجف ق ن بجيطورتل ا ب   جيطورودضب جيط)وجي  بجي(طدااف   ب طر

(طد  طك ب طحت  بعطقبابطو با طدضبريطوج بو طخابجيطف ووس بجيطر  ف باطوج بود ط  با ط72دا ي   ط)لاتقتط=ط
طرص حلطورتل ف  جيطورفعايبجي طد باطكنباوطدوراط-ور فل جيطدورفعايجيطط-  ل  طدن   طورفود ط سط   سدطورتل ف   سط

ب تط ةببو ط (ط9072د بيتطحتاب طظب قوطةطكتولطوجعلنبسط   ابجيطوج بود طور ابييودطقبا  طت ولبجيط) اب طً 
ف طا ي طكتولط علنبيطورودضب  وط هبز طةطضبيلطوجعب يعطوج   بجيطورع ج بجيطد ب طمثطدضبريطاصبي ط  بتحطر ابييوطكتولط
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 ا ط  تطورف  بيفط ف ب لط ا  بجيط   يتبجيطةطضبيلطوجعب يعطوج   بجيطوجع ةبو  ط علنيطورودض  و طدر ي  عطقاوطو
بب طدط)72  ببيفطا ببن  طورفا  ببجيط) ببويوط ابب ط   يت  بب طةطكتولط علببتطورودضبب  و ط بب تط42(ط ع بب  يوط س اي (ط ًأ

بب طد علنببجيط بب ط ايويببجيطاعلبب تط  بب .طدالبب ناوتطو لبب ر تط40ورف  ببيفط  اف ببعط ا  ببجيطوج  يتببجيطللببىط) (ط علني
ط-  ص س جيطوج  لفجيطمتطحتل  ط   سدط ا  جيطوج  يتجيطدكلفوطقاوطور يل  طلن طيليخو

ببببوووطوجعبببب يعطوج   ببببجيط تولط علنببببيطورودضبببب  وط بببب ط ببببسطورع  ببببجيط - اوود بببب ط اببببفجيطوجيو  ببببجيطللببببىط ًأ
ط.%20 ط9902%

-%6202طاوود  ط افجيطوجيو  جيطللىطوجع يعطوج   جيط تولط علنيطورودض  وط ب ط بسطورع  بجيط  ابفجي -
بببوووطور بببع فجيطدوج يلببباجيط يضبببريطور صبببي طوج بببتحطر ابببييوطكتولط27%  طمثط ببب تطورف  بببيفط  ببب ليوطللبببىطابببيو وطوجًأ

بببببيط (طف طحتايببببباطورافببببب دوطور   بببببجيطجعلنبببببيط9079 علنبببببيطورودضببببب  وط هبببببز طدقبببببا  طت ولبببببجيط) بببببيو طور ًو
 بببجيطل  لبببجيطورافببب دوطورودضببب  وطر بببا ي طوراببب لطورصبببت طدمتطولببب ناوتط ا  بببجيط   يتبببجيطرل عبببو طللبببىطت ط

ور   جيطجعلنيطورووض  وطر ا ي طورا لطورصبت طداف ب طكتو طورا ولبجيطللبىط  بريطك بووتطا نبريطورا ولبجيطدقبتط
ببب  طدايةبببل طورا ولبببجيط92 علنبببيطورودضببب  وطرلاببب لطورصبببتطةط  ا بببجيط ابببجيطوجاو بببجيطورفببب ر طلببباتقتط) (ط علني

(طنف يبجيط ي لبجيطللبىط22ضب  وطر با ي طوراب لطورصبتط)رل   سدطور  ر جيخط لهب طورافب دوطور   بجيطجعلنبيطورود
(طنف يبجيطحملبي ط74(طنف يبجيطحملبي طنفب دوطور  ف با ط)92(طنف يبجيطحملبي طنفب دوطور ناب   طدط)72ور ييطور ب  ط)

(طنف يببجيطحملببي طنفبب دوطور  ببي  ط  يلبب طل  لببجيطنفبب دوط76نفبب دوطولبب ناوتطور يوةبب ط ببريطورابب لطورصببتط)
طوة طورفع  ط ريطورا لطورصتطدور  ي طن   ط ا  جيط  نف جي.ور نا  طدور  ف اطدور يط

(طف طور عببو طللبىط ع ر بجيط بو  دطابا ي ط  بتحطر اببييوط9077دقبا  طت ولبجيط)البتطةب حلطورعاو بيط
مببز طةطضببيلطولببتوا ا جيطفلبباوتطوجعلنببسطط-ورافبب دوطوج   ببجيطرالفببجيط علنببيطور علبب تطو ل لببيط   عببجيطو  قببوط

بف طور اببوي  طقبباوطدااي بب طل  ببجيطورا ولببجيط بب ط( ط ب طخبب  طولبب9002)  ناوتطوجبب  دطوريةببفيطور يل لببي طًد
ا ربتطدا رفبجيطانيلبجيطضب  اجي( طلبيطط40ط-ا رتطدا رفجيطانيلجيط ويف بجيطط40(طا رفي طدا رفجي ط يو ريط)790)

 ببب لطفلببباوتطوخ فببب  طحتصببب لي طد ا  بببجيط   يتبببجيطو تولط)د بببعط  سنبببجيطورافببب دوطوج   بببجيط ببب طفلببباوتطورف  بببيف( طد 
كلبفي .طدن  ب طك بو ط  ب سدطورا ولبجيطد بيتط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطةطط96وري  دطور ا ي طوجافعطةط ت ط
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  يلبببب طت  بببب وطالفببببجيطو نيلببببجيطور اويف ببببجي طدالفببببجيطو نيلببببجيطور بببب  اجيطةطور  بببب تطورفعببببادطللببببىطورتخ فبببب  ط
رتربجيطف صب س جيطةط  يلب طت  ب وطور يص لي طدن   طرص حلطو نيلجيطور اويف جي.طدنبار طد بيتط بود طذووطت

الفببجيطو نيلببجيطور اويف ببجي طدالفببجيطو نيلببجيطور بب  اجيطةطور  بب تطورفعببادطللببىط ا  ببجيطوج  يتببجي طدن  بب طرصبب حلط
و نيلجيطور اويف جي.طةط بسط طايت بوط بود طذووطترتربجيطف صب س جيطةط  يلب طت  ب وطالفبجيطو نيلبجيطور اويف بجيط

 فببب  طور يصببب لي طلببب طيبببا طللبببىط ع ر بببجيطوربببي  دطةطو  فببب  طورالفببببجيطةطور  ببب تطورفعبببادطدور  فعبببيطللبببىطورتخ
طاجعلي  وطوراطون افيق .

 وخبصوص اسرتاتيايات التعلم النشا فقد أجريت عدة دراسات منها:

(طف طور عبببو طللبببىطكلبببوطولببب ناوتطورببب علتطور  ببب طةط9072قبببا  طت ولبببجيط)لنببب  طاعنببب طوراببب لادط
طورودضبب  وطد بب ل تطينببيطت ولبب    طد لبب طوجبب ت طورعلن ببجيطرل او ببجيطحتصبب  طابب لطورصببتطورع رببيفطوج يلبب طة

ورفصبي طو   عببجيطو د ط)و نيلب وطدورع  بب وطدور اف  بب و طو لباوتطوحل    ببجي طوحلبادتدوطدور يل بب  طوجلنبب ط
 طدكلببباط9077-9070ورودضببب جي(ط ببب طن ببب لطورودضببب  وطرلصبببتطورع ربببيفطوج يلببب طوجع نببباطرلعببب تطورا ولبببيط

 ببببب طو اببببب طور ا ياببببب جي طو د طرلنانيلبببببجيطور ببببب  اجيطد بببببعطوراوي بببببجيطورتل   تيبببببجيطدورع   بببببجيطط-سطورف  بببببيفط بببببيل
رلنانيلجيطور اويف جيطوراطت ل طللىطد عطولتوا ا  وطور علتطور   .طد اطكلاطورف  بيفطكتوابسطرلفيبيفطمهب ط

ترتربجيطف صب س جيطورتخ ف  طور يص ليطد    تطوج  طينيطورودض  و.طد اطكظ ووط  ب سدطورفيبيفطد بيتط بو طذدط
طةطورتخ ف  طور يص ليطدةط    تطوج  طينيطورودض  وطرص حلطو نيلجيطور اويف جي.

ت(طف طور عو طللىط عي  وطول ناوتطولبتوا ا  وطور با ي ط9077قا  طت ولجيط)  ني جيطكاطو   ط
 بو  وطورت بيدو طدا با طوحلايعجيطجعلن وطورت  ص تطوج ز طةطوجو لجيطوج يلاجي ط  طد  جيط يتبوطوجعلنب وطدوج

 ع طوحللي طوج ت بجيط ب  طدر ي  بعطكقباو طورفيبيفطولب نا  طورف  عبجيطوجب  دطوريةبفيطوجابيي طدااي ب ط
(ط بب ط  ببو  وطورت  صبب تط92(ط بب ط علنبب وطورت  صبب تطوج ببز طمتطوخ  بب  ق طل ببيوس ي  ط)22ل  ببجيطورا ولببجيط بب ط)

 بباطكلبباوطورف  عببجيطولبب ف  جيطرل عببو طللببىط عي بب وطولبب ناوتطوج ببز طمتطوخ  بب  ق طل ببيوس ي  طك بب طكتو طورا ولببجيط 
ولببتوا ا  وطور ببا ي طوحلايعببجي طدر بباطكلببفووط  بب سدطورا ولببجيطف طلبباتط بب طوجعي بب وط   بب خط عي بب وطا علببعط
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ارف يبببجيطوجا لببب جي طدنعبببو طلببباتطورا رفببب وطةطورفصببب طوريو بببا طول  ببب تطوجعلنببب وطللبببىطولببب ناوتطابببو طور بببا ي ط
طور  ل ايجي.

ت(طف طا ببي طو تولطور ببا ي طجعلنببب وطورعلببيتطرلنو لببجيطوج يلببباجيط9077ت ولببجيط)و لبببتططننبب طقببا  
اراوي ببجيطط وخ  بب  ق(ط علنببجيطمتط42ةطضببيلط عبب طولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب  طدااي بب طل  ببجيطورا ولببجيط بب ط)

  طورف  عبجيطورع يوس جيط  عات طوجوو ب  طدول نباوطورف  عبجيطةطقبابطورا ولبجيطوجب  دطوريةبفيط)وجابيي(طدولب ع 
 فا  ببببجيط   يتببببجيطنبببببرتو طمتطأي ف بببب طور عبببببو طللببببىطدو ببببريطو تولطور ا يابببببيطجعلنبببب وطورعلبببببيتطةطضببببيلط عببببب ط
ولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب  طدةطضبببيلطذرببب طكلبببفووط  ببب سدطورا ولبببجيطف طكعطااف بببعط علنببب وطورعلبببيتطا ف ببباط

ا ي طوربا دتطدج ب  ووطور ناب  طورا دتطن عط  ي  ي ط ا  جيط  يلاجي طدكعطااف عط علن وطورعليتطج   ووط
دو لبببباوتطرلببببا دتطنببببب عطمببببعط  ي ببببع طدكدةببببب طورا ولببببجيط   بببببا ط ببببوو دطاا يف ببببجيط اعفبببببجيطرلنعلنبببب وطللبببببىط

طولتوا ا  وطور علتطور   طدن ف جيطور نا  ط  طدا ف اق .

ت(طف ط عو بجيطكلبوطولب ناوتطورب علتطور  ب طةطحتصب  ط عب ط9002نن طقا  طت ولبجيط)لب   جيط باوح ط
 ق تطو  ال جيطدورت  بطينيطورودض  وطرازطالن اووطورصتطو    طورت  اوسيطأاي جيط ابجيطوجاو بجي طدحلب طوجف

ب طًبف ط بوي ط  بيفطاف ب طورا ولببجيط   بالجيطورا ولبجيطدحت   يب ط با   طول نباوطورف  عبجيطةطقبابطورا ولبجيط   اي
اي ببببجيط اببببجيطوجاو ببببجيط بببب ط(طالن ببببا ط بببب طالن بببباووطورصببببتطو بببب   طورت  بببباوسيطأ42للببببىطل  ببببجيط لبببب طلبببباتق ط)

(طدو خبببوط26 ا لببب سطا لف بببس طوخ بببعط   نببب ط صببب عطوخ  ببب  يوطل بببيوس ي  ط عببب طك ببباق طو نيلبببجيطور اويف بببجيط)
( طد باط   ب طورف  عبجيط  صبن تطك  باجيطورب علتطدفلباوتط صب ت طورب علتطد  يبجيط  يبجيطورب علتط26و نيلجيطور ب  اجيط)

جيطوحملبات طةطد با طور  ب تطدو  البجيطالب ناوتطورب علتطور  ب  طور    طمثطًول طةطاا ي طوجفب ق تطو  الب 
وجف ق تطو  ال جيطد    تطورت  بطينيطورودض  و.طد   ب ط  ب سدطط  فوخ دكلاوطورف  عجيطكتدووطورا ولجيطدقيخط

و نيلبجيطور اويف بجيطد  يلب طت  ب وطو نيلبجيطور ب  اجيطةطط وت  بط  يل ورا ولجيطف طد يتط ود طتورجيط سط
ف ببعطورفعببادطرتخ فبب  طحتصبب  طوجفبب ق تطو  البب جيطدج  بب تطورت بب بطينببيطورودضبب  وطرببازطالن بباووطورصببتطور ا

و بب   طورت  بباوسيطرصبب حلطو نيلببجيطور اويف ببجي طد ببيتطل  ببجيطتورببجيط ببسطور يصبب  طدورت بب بطينببيطورودضبب  وطرببازط
طالن اووطورصتطو    طورت  اوسيطور يتطول نا  طور علتطور   .
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ت(طف طور عبببو طلبب طت  ببجيطل  لببجيط فبب تئطوربب علتطور  ببب طةط9002لببجيط)لببيت طك ببيطلبب   جيطدقببا  طت و
ابببا ي ط ببب ت طورا ولببب وطورت  ن ل بببجيط ببب طد  بببجيط يتبببوط علن  ببب طةط ببباو تطدن ربببجيطورهبببي طورادر بببجيطةطو  تع.ط
طداابببيعطا نبببريطورا ولبببجيط ببب ط علنبببيطورا ولببب وطورت  ن ل بببجيطةط ببباو تطدن ربببجيطورهبببي طورادر بببجيط ببب ع تطورفببب ر 

(ط علن طد علنجي طد ب طك ب ط  ب تطقبابطورابنجيط20(ط علن طد علنجي.طك  طل  جيطورا ولجيط فله ط)797لاتقتط)
(ط فاكط ع ط ف تئطور علتطور  ب  طدمتطولب نووتطةبا   طدلف  ب طدر ي  بعط24ةنتطورف  عيعطكتو ط اي جيط  ط)

.طد ببباطكلبببفووط  بببب سدطكقببباو طورفيبببيفطوافعببب طورف  عبببجيطوجبببب  دطوريةبببفيطرليصبببي طللبببىطورف بببب  وطدافابببعق 
طورا ولجيطف خ

كعط  يلبب طا ببايوط علنببيطورا ولبب وطورت  ن ل ببجيطرا  ببجيطل  لبب  تطجفبب تئطوربب علتطور  بب طللببىطو تو ط
طورال جيطن عط ا  جيطل ر جي.

 ت طورا ول وطورت  ن ل جيطرا  جيطل  لب  تط فب تئطد يتط ود طتورجيط سط  يلا وطا ايوووط علنيط 
طك عى(طدرص حلطو   .ط-ور علتطور   طاعزدطج هعطوجل  ط)ذنوط

كلبوطولبتوا ا  وطورب علتطور  ب طةطا ن بجيطط(طرتل  صب ل9079دقا  طت ولجيط)و  صب  طخل ب طدرخبودعط
رفيبب طدا رفببجيطوخ ببعدوط بب طالفببجيطورابب جيط(طا 22ورف لل ببجيطوراوا ببجيطدور يصبب  طو نبب ت ي طد لبب طلبباتطك ببووتطورا ولببجيط)

ورع   جيط  طنل جيطورعلبيتطورت ييبجيطوجل  ع بجيط صب ط علبتطةبت.طدر ي  بعطكقباو طورا ولبجي طمتطولب ناوتط   ب تط
بب تطورت بيد طدمتطور ي ببعط ب طةبا طوج  بب تطدلف اب طاراببو ط ةطورف لل بجيطوراوا بجيطدوخ فبب  طحتصب ليطةط ب ت طو ً 

جيطل طد بيتط بود طذووطترتربجيطف صب س جيط بسط  ب سدطورالفبجيطةطانبيلاطورا ولبجيطوج  لفجي.طن ف ط   سدطورا ول
ةطورف لل بجيطوراوا ببجيطدور يصب  طورا ولببي طرصبب حلطو نيلبجيطور اويف ببجي.طد باطخلصبب طقببابطورا ولبجيطف ط لببجيط بب ط

طوج ت  وطااليطف طورتق ن تط  يظ تطولتوا ا  وطور علتطور   طةطوجيوتطورا ول جي.

(.طف ط عو بببجيط  لل بببجيط بببو  دطابببا ي ط  بببتحطللبببىط9070جيط)لفببباطوجلببب ط ابببتطوجببب رايطدقبببا  طت ولببب
فنابب لط علنببيطورودضبب  وط عبب ط  بب  ووطوربب علتطور  بب طدللببىطحتصبب  طدو  قبب وطا اببتطينببيطورودضبب  و ط
دحت   يببب ط ببباوطو بببا طمتطولببب ناوتطوجببب  دطور ابببوي  ط  بببيفطاف ببب طورا ولبببجيطللبببىطل   بببسخطورع  بببجيطو د ط ببب ط

(ط علني ط اتط بتط و ايب ط79علنيطورودض  وطاجو لجيطورت  اوس جيطأا تطورت  جيطدور عل تطارصف  ط ل طلاتقتط) 
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اببا يف ي ط ببي طوربب علتطور  بب طدمتط  بب تطكتوس ببتطور فلببيطدورفعببادط يولبباجيط   بب تطو تولطج بب  ووطوربب علتطور  بب  ط
ر ا ي ط  طا لطورصبتطو ب   طورت  باوسي طد باط لب طدورع  جيطورع   جيطا لطوجعلنسطوراي ط  ودوطوري  دطو

(طا رفي طمتطاا يا تطار علتطور    طدمتط   تطكتوس بتط يولباجيطوخ  ب  طحتصب ليطد   ب تطورت ب بط922لاتقتط)
اواطرلنانيلب وطوجتو ابجي طرتخ فب  ط بوددطورا ولبجي طد باططكخ ف  ينيطورودض  وط فل ي طد عادي طمتطول ناوتط

ف ط  لل ببجيطوربب علتطور  بب طةط   بب تطو تولطج بب  ووطوربب علتطور  بب  طدةطور يصبب  طدورت بب بطايةببل طورا ولببجيط
طرازطا ات.

(طف ط عو بجيطكلبوطابا يتطوجعلنب وطورفلابا    وطللبىطكلبليلط9009دقا  طت ولجيط) يتوطلبع ت ط
 نبب ت يطوربب علتطور  بب طةطور يصبب  طو وطدوجأ بب طربباي   طةطضببيلطلبباتطلبب  ط  هببعووطقببيطور نصبب طو

ورا  ع طدوجأق طورعلني طدلاتطوراد ووطور ا يف جي.طدااي  طورع  جيط  طوجعلن وطورفلاا    و طد اطولب ناتط
ورف  ببيفطكتوابببس طو د خط علببب طةط بب ت طاا يف بببجي طا  درببب ط يو ببتطا لفبببجيط لبببليلطوربب علتطور  ببب  طدورع   بببجيخط

   ط ب ط  عبات طتو ط بي طقبابطوجليو بت طدكظ بووط  ب سدطوخ ف  يوطحتص ل ي ط أرفي ط  طل لسط  و ط  ط ي طورتخ 
ورا ولببجيطد ببيتط ببود طذووطترترببجيطف صبب س ي  طرصبب حلطور ببا يتطللببىطوربب علتطور  بب  ط ببريطلبباتطد ببيتط ببود طتورببجيط
ف صبب س  ط ببسطوجعلنبب وطورفلاببا    وطل  ببجيطورا ولببجيطةطور ببا يتطللببىطكلببليلطوربب علتطور  بب  طافعيبب طج هببعووط

  ع طدوجأقبببب طورعلنببببي طدلببببباتطوربببباد ووطور ا يف ببببجيطوربببباطمتط  ببببي ق ط بببب ط   بببببتطور نصبببب طو نبببب ت يطورببببا
طوجعلن و.

ورب علتطور  ب طططولبتوا ا  وف طور رناط ب طكلبوطا بي طولب ناوتط عب طط(Hall, 2002)قا  طت ولجيط
 فب ت ططنن هعط ا   طللىطون ا لط ع طوجف ق تطورف يري  جيطدا ايوطوراووطدورت  بطينيطورتل ن تطو اب  طوج

نن هعووطل عجي ط  يفطولب ناتطورف  بيفطلباتيوط ب طولبتوا ا  وطورب علتطور  ب ط عب خطولبتوا ا جيط) ابوط...ط
 دوتط...طً  ر( طدخل جيطور علت ط  ب لطدفلباوتطخبووس طوجفب ق ت طدورعصبتطورباقا.طدااي ب طل  بجيطورا ولبجيط ب ط

ورف  ببيفطةطا ف بباطورا ولببجيطلبباتط بب ططانيلببجيط بب طابب لطورصببتطو د طاجا لببجيطورع  ييببجيطورز ول ببجي طدولبب نات
و تدووط علب طةطوخ فبب  طحتصبب  طوجفب ق تطورف يري  ببجي طد   بب تطا بايوطوربباوو طد   بب تطورت ب بطينببيطورتل نبب تط

طو ا  طوج ف ت .
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ورب علتطور  ب طوجاب نا جيطار ابفجيططولبتوا ا  ود اطكلبفووط  ب سدطورا ولبجيطلب طد بيتطكلبوطنفبعطر  بي ط
ورف يري  بببجي طدورت ببب بطينبببيطورتل نببب تطو اببب  طوج فببب ت طللبببىطل  بببجيطورا ولبببجي ط   نببب ط طااببب ططرتن اببب لطوجفببب ق ت

ف طط(Wilk, 2003)طططور  بب سدطتورببجيطف صبب س ي طار اببفجيطر ياببسط ابب يزطا ببايوقتطرببادو تطدقببا  طت ولببجي
لطوجل  عببجيطول  صب لط  لل ببجيطولببتوا ا  وطوربب علتطور  ب طللببىطور يصبب   طدور يف ببزطد  لل بجيطوربباووطرببازطابب 

ةط  ببو طللببتطوريظبب ستطورف ببويجيطرهببعطوج نصصببس طد بباطت لبب طوج هببعووط بب طخبب  طور صببن تطًببف طور اببوي ط
(طا رفيبببب طةط   عببببجيطااابببب تطورهو  ببببجي ط  ببببيفطمتطاببببا ي طو نيلبببب وطور اويف ببببجيط767ذدطو نيلبببب وطو   عببببجيط

الب ناوتطابو طوحمل تلبجيطور  ل ايبجي ططال ناوت(طمنبيذتطورب علتطور  ب  طةط بسطمتطابا ي طو نيلب وطور ب  اجي
طدولب ف  جيدر    تط  لل جيطولتوا ا  وطورب علتطور  ب طافبعطللبىطوراب لطوخ فب  يوطًب   طحمل بيزطللبتطوريظب ست.ط

و لبببتوا ا  وطوحملفببببز طرلببب علت طد   بببب تطو  قبببب و.طد ببباطكدضببببي ط  بببب سدطور يل ببب طكعطو نيلبببب وطور اويف ببببجيط
اب  ط  لل بجيطورباووطرباي  طكنعبوط ب طاب لطو نيلب وطور اويف بجي طةط بسطون اف ط عو جيطكنعوطاحمل يزطدحت

 طياببب طق ببب رط بببو طةطور يف بببزطرلببب علت طد ببباطكدضببب ط   ببب تطورت  قببب وطكعطوراببب لطةطنل ببب طو نبببيل سط ببباط
ط. فوجا  لوضيوطو  ق وطفا   جيطينيطور علتطور   طةط

 تعليق عام على الدراسات السابقة

ت ولب وطوحملبي يسط)و د طدورعب و(طاباطكعط نب طل  ب وطدل  بجيط فع ب ن  ط  بيفطكعططريطت    طور يتوطة
كقببباو طد  ببب سدطت ولببب وطوحملبببي طو د ط)ورافببب دوطوج   بببجي(طواف ببب طةطكعطرلا ربببتمطوجعلبببتطرايببب طوراعبببعط ببب ط

ت طللببىطوج ببا وطدورع فبب وطوربباطاببألوطللببىطكتوسبب طوج بباطتوخبب طورفصبب  طديعببيتطذربب طف طكعطوجعلببتطمببعط بب 
ور ع  بب ط بببريطقبببابطوج بببا وط ببب ط  بببيفطايظ بببتط ببب طاعلنببب طةطوجبببيوتطور يتويبببجيط ببب طنفببب دوطد  ببب  ووط  بببا ط

طلنليطااف  ي طدرار طااخ

ت ولبب وط نببزوطللببىطورافبب دوطدت ولبب وطا  دربب ط  ببا وطط ببسورا ولبب وطورابب   جيطو  اببن ط بب ط -
طورالفجيطوجعلنسطةط ف طور نص .

طول وطورا   جيطد نزوطللىطوج  دطوريةفيطور يل لي.ا يل طوج  قدطوج فعجيطةطورا ط -

طكعطم رف جيطورا ول وطورا   جيطن   طل     ط  ط علنيطكدطورالفجيط علنيطورصت. -



505 
 

 

طا ي طكتدووطورا ولجيط  ط سطورتخ ف  طد ا  جيطوج  يتجيطدورتل ف  جي. -

رلاببب لططد  لبببتطورا ولبببجيطوحل ر بببجيطلببب طورا ولببب وطوراببب   جيط ببب ط  بببيفطوق ن   ببب ط ف ببب لطتر ببب طابببا ي 
وجعلنسطًبعفجيطورودضب  وطةطضبيلطولبتوا ا  وطورب علتطور  ب طدور عبو طللبىطكلبوبطةطا ن بجيطورافب دوطوج   بجيط

طراي ت.

 إجراءات الدراسة وأدواتها:

 منهج الدراسة -

ول نا  طورا ولجيطوحل ر جيطوج  دطًف طور اوي طدقيطورادطاي ا طف طت ولجيطأتلبعط  هبعط اب   طيب تط
   طللىطانيلبجيط ويف بجيطيب تطوخ    قب طل بيوس ي طدايضبريطةط  يبجيطرتطاابن ط  برلعطكدط  هبعووططضفا طدور يات
طكخوزطلل   .

 التصميم التجريبي للدراسة

طول نا  طورا ولجيطوحل ر جيطاصن تطو نيلجيطوريو ا طذووطورتخ ف  طكدطور   تطور فليطدورفعاد.

 عينة الدراسة:

ا رببت( طط90فو ببجيطوروو عببجيطًببعفجيطورودضبب  وطدا اببيعط بب ط)ااي بب طل  ببجيطورا ولببجيط بب ط عبب طابب لطور
ط ال جيطورت  جيطو ل ل جيطةطتدرجيطورايي ط عليوطو نيلجيطور اويف جي.

 متغريات الدراسة

طخطولتوا ا  وطور علتطور   .ا تغريات ا ستقلة

طخطوراف دوطوج   جي.ا تغريات التابعة
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 أدوات الدراسة:

 :متثلت أدوات الدراسة ه اآليت

تر  طاا ي طرتل ناوتط عب طولبتوا ا  وطورب علتطور  ب طةطابا ي طورودضب  وط)كل ب لطور با ي ط -7
وجصببهو(طدقببيط)وربب علتطور عبب دو ط بب طوج ببا و طورعصببتطوربباقا طولببتوا ا  وطوربب علتطو راببتدو طور  ببي ط

طورف  سي(.

اط ببوطفلبباوتطورببار  طور ببا ي طدةطضببيلط بب طمتطور يةبب طفر بب طةطو ابب  طور يتببودطدورا ولبب وطورابب   جي ط  بب
طد عطو ايووطور  ر جيخ

 اهلدف العام من الدليل التدرييب ا قرتح -

ي ببا طقبباوطورببار  طف طاببا يتطورابب لطوجعلنببسطًببعفجيطورودضبب  وطللببىطولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب ط
طدن ف جيطور نا  طر ا ي طورودض  وطال ناو   

 األهداف اخلاصة الدليل التدرييب ا قرتح -

طعطلاتطورا رتمطوجعلتطكل ر تطداو طور عل تطدور علتطورفع رجي.ك -7

طكعطيا  دطورا رتمطوجعلتط  ق جيطور علتطور   . -9

طكعطيانوط ع طولتوا ا  وطور علتطور   . -2

طكعطي   عطولتوا ا  وطور علتطور   . -6

طكعطييظتط ع طولتوا ا  وطور علتطور   طةطاا ي طورودض  و. -2

  قرتححمتو  الدليل التدرييب ا -

ا ببن طة ببيزطورببار  ط عبب ط بب طولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب طدقببيطوربب علتطور عبب دو ط بب طوج ببا و ط
ورعصبتطورباقا طولبتوا ا  وطورب علتطو راببتدو طور  بي طورف ب سي(طديب تط     ببجيطنب ط ب طالب طورتلببتوا ا  وط
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ت دتطلنل ببجيطااف   ببجيطةط لابب وطور ببا ي طوجصببهوطدفلابب لطط- بب ط  ببيفطو ابب  طور يتببودطلبب طنبب ط   بب طط-
طلل   .

 طرق وأساليب تدريس ا ستتدمة -

متطولب ناوتطولبتوا ا  وطورب علتطور  ب طر با ي طة بيزطوربار  طدقبيطورب علتطور عب دوطد ب طوج با وط
طدورعصتطوراقا.

 األنشةة التعليمية -

 من أنواع األنشةة اليت مارسها الةال  ا علمني:

طويوطورفوتد طور  ي طوراويت(.و   اجيطورفوتيجيط)كد و طورعن  طور   -7

طت دتطلنل جيطي ا لطلل   طوج ا  يعطةطحت عطت دتطد عطولتوا ا جيطور علتطور   . -9

طفلاوتطورا دتطور نيذ  جيطدلوض  طللىطانيلجيطورز  ل. -2

 تكنولوجيا التعلم ا ستتدمة -

  طد عبببب ط يو ببببريطولبببب ناوتط ببببوو دطورانف ببببياوطور ف لل ببببجيطر ببببا ي طو  الببببجيطدوجلببببي طد ببببو  دطورفي  يي بببب
طذووطورع  جيط  ا ي طورودض  و.طو  ت  

 تقومي الدليل التدرييب ا قرتح -

متطولببب ناوتطكلببب ر تطور  بببي طورف ببب سيطدورببباطاع نببباطللبببىطور  بببي طورببباويتطراببب ط لابببجيطابببا ي ط صبببهو ط
ط  يتجي.دا ي طو  ووع طا ض  جيطف طا ي طوج و طورت يدطتوخ ط  ل وطور ا ي طال ناوتط ا  جيطوج
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 ضبا الدليل التدرييب ا قرتح -

( ط بب ط7متطلببودطورببي  دطور ببا ي طوج ببتحطللببىطوجن صببسطةطابب  طوج بب قدطداببو طور ببا ي ط) ليببعط
طك  طور رناط  طو يتخ

طل  جيطو قاو طوجص مجيطدف ا   جيطحت     طد ير طرا طورع  ةو. -7

ط تح.  ل جيطكل ر تطور ا ي طر ي  عطكقاو طورار  طور ا ي طوج -9

ط  ل جيطا يت تطوحمل يزطدد اوا طرلقاو . -2

ط   لفجيطو   اجيطدوريل س طوج ت جي. -6

ط   لفجيطكتدووطور  ي . -2

 طد بباط بب تطورف  بيفط عنبب ط عب طور عبباي وطلل بب ط ي اور بد باطك ببوط عيتبتطوحملانببسطللببىط ع ر بجيطورببار  ط
طةطضيلطاي     تط  ط  يفطوجا طورز   جيطوج ت جي.

 ة مالحظة الك اايت ا هنية لتدريس الرايضيات: اثنًيا: إعداد بةاق

 وصف البطاقة:

 عباطورتاب  طللببىطو تلطورت بيدطدورا ولبب وطوراب   جيطوج عل ببجيطأ بالجيطورا ولببجيطدولب ا  طر ولطل  ببجيط
 بببب طوج نصصببببسطورت ببببييسطةطابببب  طاببببو طور ببببا ي طلبببب طاببببو طوج بببب   و طولبببب ا  طورف  ببببيفطفلبببباوتط  سنببببجيط

( طد  ب لطللبىطقبابطور  سنبجي ط9ووتطااييوق طرازطورالفجيط علنبيطور علب تطو ل لبيط ليبعط)اراف دوطوج   جيطوج
 ببب تطورف  بببيفط ف ببب لط ا  بببجيط   يتبببجيطةطضبببيلطورافببب دوطورببباطمتطحتايببباق طر  ببب تط بببازطل  لببب  تطرلافببب دوط

طوج   جيط)ا ي طوجل  تطورعنليطرلي  د(.

ط(طنف يجي ط ي لجيطللىط اجيطك ع ت.60)طد اط ل طلاتطلف  ووطورفا  جيطةطةي   طو در جيط  

)نف دوطور نا  طرلا ت طنف دوطور  ف اطدفتو  طورصت طنفب دوطاا يري  ب طور علب ت طنفب دوطتد ط
وجبب علتطدفا    بب  طدنفبب دوطور  بببي ( طد عبباطلببودطورفا  بببجيطللببىطانيلببجيط ببب طوج نصصببسطورت ببييسطةطاببب  ط
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وطورفا  ببجي طد ببار ط   يتبب ط ا  ببجيط   يتببجيطورافبب دوطللببىطاببو طور ببا ي  طمتطاعبباي طةبب  مجيط عبب طلفبب  و
ط(.7ةي   طو در جي طنن طقيط يض طةطوجلاد ط)

 ( توزيع عبارات بةاقة ا الحظة على أبعادها0جدول )

 عدد العبارات الوصف البعد

ط2طور نا  طرلا تطو د 

ط70طور  ف اطدفتو  طورصتطورع و

ط2طاا يري   طور عل تطورع ريف

ط2طتد طوج علتطدفا     طوروو ري

ط2طور  ي طو    

ط60طو    

ننبب طديبب تطا ببايوطكتولطك ببووتطورع  ببجيط بب ط فبب طورف  ببيفطورببادطنبب عطي ببريطور  ببايوطوج  لببتطجن  لببجيطورالفببجيط
وط   نف بجيطط-  نف بجيطط-  يلباجيطط- وافعجيطط-وجعلنسطللىطن طنف يجي طد  ي طرل ا تطو ن ليطا وافعجيط اي

وا.طداصي طقاب (طللبىطور بيو  طديب تطو  اب لطت  بجيطكتولط7ط-ط9ط-ط2ط-6ط-ط2و يووطاربا   وط)ط اي
ورفيي ط نريطت   وطا ايوطنف دوطوجفيي طللىطلفب  ووطورفا  بجيطناب طرليصبي طللبىطورا  بجيطورال بجيط

ورا  بجيطوج نف بجيطلب طكتولط ب نف  ط  نب ططيداع(ط60-900 سط)طرلنفيي لنفيي .طداتودحطورا  جيطر
طجيطوجوافعجيطل طكتولط وافريطرلاف دوطوج   جي.اعيطورا  

 إجراءات حتليل البةاقة -

طخطمتطف وولطورصا طرلفا  جيط عا طاو طدقيخصدق البةاقة
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 صدق احملتوى )احملكمني(

 ببببب تطورف  بببببيفط عبببببودط ا  بببببجيط   يتبببببجيطورافببببب دوطةطةبببببي   طو در بببببجيطللبببببىطانيلبببببجيط ببببب طوحملانبببببسط
( طدذرببب طرل ي بببعط ببب ط9د  بببوةطور علببب تطو ل لبببيط) ليبببعططوج نصصببسطةطاببب  طوج ببب قدطدابببو طور بببا ي  

 ازط   تطن طلف   طرل ا طورادطدضبع طر   لب  طد بازط  سنبجيطورصب  مجيطورلهييبجي.طدةطضبيلطوجلييظب وط
ورببباطك ببباوق طوحملانبببيع ط ببب تطورف  بببيفطتبببا ط عببب طورعفببب  ووطداعببباي ط ع ببب  طو خبببو طر صبببف طلببباتطلفببب  ووط

(طيفسط ا  جيط   يتجيطورافب دوطةطةبي   طور   س بجيط2اجيطك ع ت طد ليعط)(طلف   ط ي لجيطللىط 60ورفا  جيط)
ط.ت ور يا عاط

 صدق االتساق الداخلي  - 

 بببب تطورف  ببببيفطتابببب لطةببببا طورتاابببب  طوربببباوخليطرفا  ببببجيط   يتببببجيطورافبببب دوط بببب طخبببب  ط ابببب لط
(ط0002 عببب   وطورت افببب اط بببسطك عببب تطورفا  بببجيط ع ببب  ط بببفع  طدن  ببب طنل ببب طتوربببجيطف صببب س  طل ببباط اببب يزط)

ط.0000292 ط00222داوود  ط  ط سط

 ثبات البطاقة

متط ابب لطلفبب وط ا  ببجيطوج  يتببجيطالبب ناوتط ع ترببجيطكرفبب طنود فبب ي طدوجلبباد طور بب  طييضبب ط عبب   وط
طورعف وطرلفا  جي.

 ( معامالت اثبت بةاقة مالحظة الك اايت ا هنية5جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات الوصف البعد

ط00222ط2طرلا تطور نا  طو د 

ط00222ط70طور  ف اطدفتو  طورصتطورع و

ط00279ط2طاا يري   طور عل تطورع ريف
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 معامل الثبات عدد العبارات الوصف البعد

ط00262ط2طتد طوج علتطدفا     طوروو ري

ط00222ط2طور  ي طو    

ط00292ط60طو    

ف طط(ط  بريط ا  بجيطوج  يتبجيطأعب   وطلفب وط وافعبجي طلب طي بعطف طوريلبي 9ي فسط  طوجلباد طوراب  عط)
ط   سا  .

ل طلفعطوا  طرلف  يفطكعط ا  جيط   يتجيطوراف دوطوج   جيطا اتط ا  جيطل ر بجيط ب طورصبا طدورعفب و ط
لبببب طيعببببز طذربببب ط صبببباو  جيطور  بببب سدطور   س ببببجيطوربببباطل يصبببب طلل  بببب طورف  ببببيفط ببببوولطااف  بببب طرلا ولببببجي طد ببببار ط

ط(.2كةفي ط ا  جيطوج  يتجيطةطةي   طور   س جيط) ليعط

 لدراسةإجراءات تطبيق ا

دضببريطفابب  طلبب تطرلا ولببجي طدذربب ط بب طخبب  طورتابب  طللببىطو تلطورت ببيدطدورت  قبب وطوجع ةببو ط (7
دوحلايعجيطدورا ول وطورا   جيطذووطورع  جيطاراف دوطوج   جيطدولتوا ا  وطور علتطور    طر لب ف ت ط   ب طةط

طورا ولجي.طدفا  ط   لط

جعلنبببسط ببب طو تلطوراببب  عطدول  ببب   طوجن صبببسطفلببباوتط  سنبببجيطارافببب دوطوج   بببجيطور   بببجيطرلالفبببجيطو (9
ط صي ط  سنجيطوراف دوطوج   جي.

فلاوتطكتويتطورا ولجيطوج نعلجيطةط ا  جيط   يتجيطر   تط ازطل  لجيطورع  جيطرلاف دوطوج   بجيط  با ط (2
 ي ط طر يظ تطولتوا ا  وطور علتطور  ب طةطابا  طةا   طدلف    طدورار  طور اويلنليط  اطدمتطور ي عط

طورودض  و.

طااف عط ا  جيط   يتجيطوراف دوطوج   جيطللىطل  جيطورا ولجيط فل ي . (6

طاا ي طورار  طور ا ي طرلا لطوجعلنسطًعفجيطورودض  وطال ناوتطور علتطور   . (2
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4) . طااف عط ا  جيط   يتجيطوراف دوطوج   جيطللىطل  جيطورا ولجيط عادي

ط ية طف طور   سدطدور ية  وطدوج ت  و. ةاطورا   وطدور ي عط  طةيجيط وددطورا ولجيطدور (2

 األساليب اإلحصائية

ف بببوولطوجع جلببب وطو  صببب س جيطدحتل ببب طور  ببب سدطمثطو    بببجيطللبببىطكلبببيلجيطورا ولبببجيطد     بببجيط   سا ببب طد بببعط
طخSPSSv21و ل ر تطو  ص س جيطور  ر جيطال ناوتط و  دطو  ص لط

ط ع   طو اف اط عليع. -7

ط ع ترجيطكرف طنود ف ي. -9

طاواط نيل سط تو ا س.طوخ ف   -2

ط اتطور رلعطال ناوتط ع   طورااتطرف ر. -6

 نتائج الدراسة

 لإلجابة عن السؤال الرئيسي األول وأبعاد والذي ينص على:

الاااتعلم النشاااا ه تةاااوير الك ااااايت ا هنياااة وأبعادهاااا لاااد   تاسااارتاتيايا"ماااا فعالياااة اساااتتدام 
 بية األساسية بدولة الكويت؟الةال  ا علمني شعبة الرايضيات بكلية الرت 

طوللتحقق من صحة ال رض األول وأبعاده الستة الذي ينص على

(ط بسط  يلب طت  ب وطاب لطو نيلبجيط0002ااي اط ود طذووطترترجيطف ص س جيطل باط اب يزطترتربجيط)
 بببجيططور اويف بببجيطرل   لبببسطور فلبببيطدورفعبببادطةطورافببب دوطوج   بببجيطجعلنبببيطورودضببب  وطنببب ط عببباطللبببىط بببابطدورفا 

طنا  طدذر طرص حلطور   تطورفعادا.

(طةطور  بب تط90ع=)طاببا يت بب طوج    ببجيط ببسط  يلبب طت  بب وطالفببجيطو نيلببجيطور اويف ببجيطوربباي طال ببيوط
ور فلببيطد  يلبب طت  بب وط فبب طو نيلببجيطةطور  بب تطورفعببادطللببىط ا  ببجيط   يتببجيطورافبب دوطوج   ببجيطجم ع تقبب ط

طرع   سط وافا س طدوجلاد طور   طيفسطذر خطدت     طورال جي طدذر طال ناوتطوخ ف  ط)و(
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 "ت" بني متوسا درجات الةال / ا علمني  ارباخت( يبني قيم 3جدول )

 على بةاقة مالحظة الك اايت ا هنية ه القياسني القبلي والبعدي.

 ا توسا العدد القياس البعد
االحنراف 
 ا عياري

درجة 
 احلرية

مستو  
 الداللة

ور نا  ط
طرلا ت

ط90ط فليور

ط

ط72022

ط

ط2090
ط72022ط72

ط9090ط24020ط90طورفعاد

ور  ف اطدفتو  ط
طورصت

ط90طور فلي

ط

ط90040

ط

ط9026

ط
ط22027 72

ط7022ط69022ط90طورفعاد

اا يري   ط
طور عل ت

ط90طور فلي

ط

ط72007

ط

ط7042

ط
ط92006 72

ط7022ط26022ط90طورفعاد

تد طوج علتط
طدفا     

ط90طور فلي

ط

ط70020

ط

ط7022

ط
ط74040 72

ط7042ط97090ط90طورفعاد

طور  ي 
ط90طور فلي

ط

ط72042

ط

ط7062

ط
ط62022 72

ط7022ط26022ط90طورفعاد

طو    
ط90طور فلي

ط

ط22070

ط

ط6072

ط
ط22099 72

ط6022ط742022ط90طورفعاد

(طد بببيتط بببود طذووطترتربببجيطف صببب س جيط بببسط  يلبببايطت  ببب وطوراببب لط2ي فبببسط ببب طوجلببباد طوراببب  عط)
لنسط  طو نيل سطور اويف جيطوراي طاعلنيوطاري  دطور با ي طالب ناوتطولبتوا ا  وطورب علتطور  ب طللبىطوجع

طور   لسطور فليطدورفعادطرفا  جيطوج  يتجيطدك ع تق .
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ط( طدن   طورفود طرص حلطور   تطورفعاد.0007دقيط  تطتورجيطل اط ا يزط)

  دطور با ي طور ب ستطللببىطولبتوا ا  وطورب علتطور  بب طديعبزدطورف  بيفطذربب طف طكعطورب علتطةطضبيلطورببيط
بب قاطورابب لط لبب لاطورالفببجيطللببىط عبب طوربب علتطذوط عبب طد بب ستطللببىطورف ببتطكنعببوط بب طاون ببزبطللببىطوحلفبب  طًد
ببب طلنل بببجيطااف   بببجيطالببب ناوتطورببب علتطور  ببب طكتزطف طلببب يرجيطااف   ببب طتوخببب طورصبببفي  طننببب ط وجعلنبببيعطت دلي

   طوراف دوط ع   ط فع طد عل  طنب ط  اب   طةطًبا ط بتو  طلب  طللبىطل لاطورار  طور ا ي طللىط
ورالفبببجيط  نببب ط ببب طخببب  طور ناببب  طدور  ف ببباطدور  بببي طر لببب طورتلبببتوا ا  وطور  سنبببجيطللبببىطور يتبببودوطورت ييبببجيط

لتط)وربا دتطوحلايعجيط ع طور يتويجيطورف  س جي طت يفطا  د طورار  طور ا ي طورالتطا  علبجيطداا يري  ب طور علب تطدورب ع
وطلب طوحلفب طور يتبودط ور يض ي جي(طوج  لفجي ط  بيفطكةبفي طورافب دوطرباي تطذووط عب طار ابفجيطرلالفبجيط ع باي
ورفع بباطلبب طورف ببت طدكةببفي ط ع يرببجيطد  فيرببجيطربباي ت طأعبب طكعطورالفببجيطو   عببيوطجممه   بب طدكةببفي طذووط  نببجيط

اابب اوطللبب  ت طدذربب ط بب طخبب  طربباي تطدلبب لاوطةطور هلببتطللببىط عيتببتطورصببعياوطوربباطن  بب طاهلببتطدط
ايظ تطولتوا ا  وطور علتطور   طدوراطاي وط  طكتولطورا لطوجعلنسطتوخ طورفصي طد عل  تط   لبيعط

طو اببب  ورودضببب  وط طدور ناببب  طر  ف ببباق طتوخببب طورصبببفي ط طورببباد طولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طر بببا ي ط
وراببب لط ببب ط  بببتطورودضببب  و طننببب طدولببب نا  ططدولببب ناوتطكتدووطاا يري  بببجيط ايعبببجيط ا ببب طرلنببب علتط 

طكل ر تطور  ي طورف  س جيطوحلايعجي.

( طت ولبببجيط9070دا فبببعطقبببابطور   ابببجيط بببريط  ببب سدطت ولبببجيطنببب ط ببب طت ولبببجيط)لفببباطوجلببب ط ابببتطوجببب رايط
ط(.9004( طت ولجيط)  عطلفاطورعزيزطوراو جيط9079)و  ص  طخل  طل  طدرخودعط

 إجابة السؤال ال رعي السابع:

الك ااااايت ا هنياااة لاااد  الةلباااة   فاعلياااة اسااارتاتيايات الاااتعلم النشاااا ه تةاااوير ماااا مساااتو  -
 علمني شعبة الرايضيات بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت؟ا 

 ولإلجابة عن هذا السؤال مت اختبار الثاين والذي ينص على:

ط(ط  ابببفجيط يييبببجيط)709طوربببار  طور بببا ي طةطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طت  بببجيط ببب طورف لل بببجيط)طعل ببب
ط(طر اييوطرلاف دوطوج   جيطرلالفجيطوجعلنس؟0040
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رل ي عط  طقاوطورفودطورادطي عودطجازط  لل جيطوربار  طور با ي طةطاابييوطورافب دوطوج   بجيطرلالفبجيط
رالفببجيطو نيلببجيطور اويف ببجي طد بباططBlake ابب لط اببفجيطورااببتطوجعببا طرببف رططمت علنببيطور علبب تطو ل لببي ط

ط( طدوجلاد طور   طيفسطذر خ709ورف  يفط افجيطناتطكللىط  ط)ول ناط

 ( يبني قيم الكسب لبالك ا عدل لةلبة اجملموعة التاريبية 4جدول )

 على بةاقة مالحظة الك اايت ا هنية

عدد  البعد
 العبارات

الدرجة 
 العظمى

ا توسا 
 القبلي

ا توسا 
 البعدي

نسبة الكسب 
 ا عدل

ط7002ط24020ط72022ط62ط2طور نا  طرلا ت

 7090ط69022ط90040ط20ط70طور  ف اطدفتو  طورصت

 7022ط62022ط72007ط60ط2طاا يري   طور عل ت

 7090ط97090ط70020ط92ط2طتد طوج علتطدفا     

 7090ط26022ط72042ط60ط2طور  ي 

 ط742022ط22070ط900ط60طو    

رط  عبببب تط ا  ببببجيطوج  يتببببجيطاوود بببب ط ببببسطي فببببسط بببب طوجلبببباد طورابببب  عطكعط اببببفجيطورااببببتطوجعببببا طرببببف 
( طدقببيط اببتط7090( طك بب ط اببفجيطورااببتطرببف رطرلا  ببجيطورال ببجيطرفا  ببجيطوج  يتببجيط فلهبب ط)7002-7022)

( ط  نبب طلبباوطورفعبباطو د ط)ور نابب  طرل ببا ي (طلبب طيببار طللببىط709 عيتن بب طكللببىط بب طةبب طورف لل ببجيطوحملبباتط)
طوج   جيطرازطالفجيطو نيلجيطور اويف جيط  طك ووتطورع  جي.  لل جيطورار  طور ا ي طةطا ن جيطوراف دوط

( طت ولببجيط9070دا فببعطقببابطور   اببجيط ببريط  بب سدطت ولبب وطنبب ط بب طت ولببجيط)لفبباطوجلبب ط اببتطوجبب رايط
( طت ولببجيط)الببتطةبب حلطورعاو ببيط9004( طت ولببجيط)  ببعطلفبباطورعزيببزطوراو ببجيط9079)و  صبب  طخل بب طدرخببودعط



516 
 

 

 ببجيطرف لل ببجيطورببار  طور ببا ي طور بب ستطللببىطولببتوا ا  وطوربب علتطور  بب ط(طديو ببريطورف  ببيفطو لببف لطور  ر9077
طف خ

لببببودطوجبببب ت طورعلن ببببجيطورودضبببب  ا جيط بببب طخبببب  طورانف ببببياوطدورببببيو دطور ف لل ببببجيطد     بببب   ط ببببريطورالفببببجيط -
وجعلنببس طا ضبب  جيطف طو بب  رطورالفببجيطوجعلنببسط ببابطوجعو ببجيطكتزطف ط  لل ببجيطورببار  طور ببا ي طةطا ن ببجيط

طراف دوطوج   جيطراي ت.و

ايظ ببتطولببتوا ا  وط  عببات ط بب طوربب علتطور  بب طد ابب  طت دتطلنل ببجيطالبب ناو   طكتزطارابب لط -
طوجعلنسطف طل يرجيطااف    طتوخ طةفي طورودض  و.

 توصيات الدراسة

اسااتناًدا إىل النتااائج السااابقة أساا رت عنهااا الدراسااة احلاليااةع يقاادم الباحاات عاادًدا ماان التوصاايات 
 لتالية:ا

اي  ببببب طو  فببببب بطور ببببب سنسطللببببببىطد و  طورت  بببببجيطدور علببببب تطدنل ببببب وطورت  ببببببجيطف طضبببببود  طو خببببباطالبببببب ناوتط -7
طولتوا ا  وطور علتطور   طةطور ا ي طدور ا يتطرلا لطوجعلنس.

طضود  طافاطاو ط ايعجيطةطاا يتطورالفجيطوجعلنسطدور نل ط  طوراو طور  ل ايجي. -9

رلاب لطوجعلنبسطةطاب  طورافب دوطوج   بجيطرليةبي طف ط اب يزط ب طورافب ل طورتق ن تطار نيطوج باط -2
طور   جيطجن  لجيطوج  جي.

طضود  طايظ تطولتوا ا  وطور علتطور   طكل  لط  و ووطاو طاا ي طورودض  و. -6

طاصن تطن تطورودض  وطوجا ل جيطد عطولتوا ا  وطور علتطور   طدوراو طوحلايعجيطةطور عل تطدور علت. -2
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 مقرتحات الدراسة

طف وولطت ول وطكخوزطل للجيطا   د طوراف دوطوراط طا عودط  طورا ولجيطوحل ر جي. -7

ط ع ر جيطول ناوتطولتوا ا  وطور علتطور   طةطاعاي طوجع  اووطوجعو  جيطرازطورا ل. -9

طضود  ط   لطكتدووط   ا جيطر  ايوطورت      وطور ا يف جيطجعلنيطورودض  و. -2

طي ططو  ق وط علنيطورودض  وطر اف عطور علتطور   طةطاا ي طورودض  و.ف وولطت ولجيط  -6

ف ببببببوولطت ولببببببجيط ويف ببببببجيطرلن    ببببببجيط ببببببسطكلببببببوطولبببببب ناوتطولببببببتوا ا  وطوربببببب علتطور  بببببب  طد عبببببب ط -2
طورتلتوا ا  وطو خوزطللىط ع ط يوادطور علتطةطورودض  وطرازطورا لطوجعلنس.

 املراجع العربية

جيطةطوج ببببب قدطداببببببو ط عابببببتطوجصبببببالي وطورت ييبببببجيطوجعو بببببطت(.9002نببببب ط)كمحببببباطورل ببببب و طللبببببيطوجل -7
طور ا ي  طور  قو  طل  طورا ت.

(.طكلبببوطولبببتوا ا  وطورببب علتطور  ببب طةطا ن بببجيطورف لل بببجيطوراوا بببجيط9079و  صببب  طخل ببب طل ببب طدرخبببودعط) -9
البببجيط   عببببجيطدور يصببب  طو نببب ت يطربببازطالفبببجيطنل ببببجيطورعلبببيتطورت ييبببجيطور   عبببجيطرين رببببجيطورهبببي طورادر بببجي ط

ط طورعاتطو د .92ت  ع طو لاط

(.ط ع ر بجيط بو  دطابا ي ط  بتحطر ابييوطورافب دوطوج   بجيطرالفبجيط علنبيط9077التطةب حلطورعاو بيط) -2
( ط لببببب رجيط9002مبببببز طةطضبببببيلطولبببببتوا ا جيطفلببببباوتطوجعلنبببببسط)ط-ور علببببب تطو ل لبببببيط   عبببببجيطو  قبببببوط

ط قو طمز .   ا عطمعط   ي   طنل جيطورت  جي ط   عجيطو 

(.طكلوطولب ناوتط بو  دطابا ي ط  بتحطةطا ن بجيطوج ب  ووطور ا ياب جيطربازطورا رفب وط9006 ع  جيط ا ط) -6
ط(.64  اتطورودض  وطةطنل جيطأاجيطوجاو جي طالجيطور وول طدوجعو جي طورعاتط)

جعلنبس ط(.ط  لل جيطور ا يتطوج اووطةطا ن جيطوج   ووطور ا يا جيطرازطوراب لطو9007   طل  جيط) -2
ط طور  قو  ط صو.9 ط زلط2 طورعاتط9ل  طورت  جي طو نيلجيط
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(.طكلبوطابا ي طورعلبيتطالب ناوتطورب علتطور عب دوطةطا ن بجيطور يصب  طدلنل ب وط9009  لجيطوحلاب اط) -4
ورعلتطرازطالن اووطورصتطوروو ريطورت  اوسي ط ل رجيط   ا عطمعط   ي   طنل جيطورت  بجي ط   عبجيطوجلب ط

طدد.لعيت طوروط

(.طكلبببببوطابببببا يتطوجعلنببببب وطورفلاببببا    وطللبببببىطكلبببببليلطورببببب علتطور  ببببب طةط9009 ببببيتوطلبببببع ت ط) -2
ور يصبب  طو وطدوجأ بب طربباي  طةطضببيلطلبباتط بب طوج هببعووا طالببجيطورعلببيتطورت ييببجيطدور فابب جي ط   عببجيط

ط.762-702( ط ط 9 طورعاتط)6ورفيوي طو لاط

(.طورببب علتطت9004 جي طقبببازطك بببيطلو بببيل.ط) بببيتوطلبببع ت  طل  ببب ط بببي د طابببادط و ببب  ط  لبببجيطفًببب  -2
طور   ط سطور يتويجيطدور اف ع طو  تع طتو طور ود .

(.ط9ت(.طولبتوا ا  وطور با ي ط ليبجيط ع ةبو طرابو طور علب تطدورب علت ط)ا9002 ي يعط)طسا  ا ط -2
طور  قو  طل  طورا ت.

يتبببي طورف  س بببجي طت(.طورببب علتطدور بببا ي ط ببب ط  9002 اببب ط ابببسط ي بببيع طننببب  طلفببباطوحلن ببباط ي بببيعط) -70
طور  قو  طل  طورا ت.

بب تط ةببو ط) -77 (.طاصببي ط  ببتحطر اببييوطكتولط علنببيطورودضبب  وطأبباو تطمببز طةطضببيلط9072 ابب طً 
(ط2(طورعباتط)97وجع يعطوج   جيطوجع ةو  طالجيطوجل  عبجيطو لب   جيطرلا ولب وطورت ييبجيطدور فاب جي طو لباط)

ط.224-222 ط 

ت(.ط عابببتطوجصبببالي وطورت ييبببجيطدور فاببب جي طور ببب قو  طورببباو ط9002 اببب طًبببي اجي طد ي بببتطور اببب   ط) -79
طوجصويجيطورلف    جي.

ادطاع نجيط) -72 ط طتو طورفاوطورعو  طور  قو .9(.ط    ووطوجعلت طاط9002ً 

(.طورت      وطوج   جيطجعلنيطورعليتطوجلاتطةطوجو لبجيطو ل لب جيطةط باو تط9072 ماط  سعطةنيتط) -76
   وط يتوقت ط لب رجيط   اب عطمبعط   بي   طنل بجيطورا ولب وطورعل ب  طة  يتجيط  ل طةط لااسط  طدط

ط   عجيطور ا حطةط  ل  ط لااس.



519 
 

 

ط(.طلن ع طو  تع طتو طورفاوطورعو .7ت(.طور علتطور    ط)ا9070    عط اعاط اددط) -72

(.طكلبوطولب ناوتطورب علتطور  ب طةطحتصب  ط عب طوجفب ق تطو  الب جيطدورت ب بطينببيط9002لب   جيط باوحط) -74
ورودضبب  وطرببازطالن بباووطورصببتطو بب   طورت  بباوسي طالببجيطت ولبب وطةطوج بب قدطدو ًببوو طورت ببيد ط

ط   عجيطكتطور وز ط اجيطوجاو جي طو لاطو د  طورعاتطو د .

(.طا ببي ط اب يزطكتولطالفببجيطورت  ببجيطورعنل بجيط ال ببجيطورت  ببجيط   عبجيطاعببز.طوجببأ وط9002لبلا عطوجنبب ةط) -72
طانع جيطوجصويجيطرلت  جيطوج    جي.طور  قو .ورا يدطوحل تدطل وطرل

كتول طورافعببببجيطو د  طتو طط-اببببا يتطط-(.طورافبببب دوطور ا يابببب جي.ط ف ي بببب ط9002لبببب  لجيطورفبببب  ددط) -72
طور ود طرل ي يريطدور  وطو  تع.

(.ط  لل بجيط بو  دطابا ي ط  بتحطللبىطفناب لط علنبيطورودضب  وط9070لفاطوجلب ط ابتطوجب رايط) -72
ور  بب طدللببىطحتصبب  طدو  قبب وطا اببتطينببيطورودضبب  و ط لبب رجيطتن ببي وبطمببعطط عبب ط  بب  ووطوربب علت

ط   ي   طنل جيطورت  جي ط   عجيطكتطور وز طوجنلاجيطورعو  جيطوراعيتيجي.

(.طكلبببوطولببب ناوتطورببب علتطور  ببب طةطحتصببب  طاببب لطورصبببتطورع ربببيفط9072لنببب  طاعنببب طوراببب لادط) -90
طفيي طورت ييجيطدور فا جي طورعاتطورع ليع.وج يل طةطورودض  وطد  ل تطينيطت ول    طالجيطور

(.طت  ببجيطل  لببجيطت9002لببيت طلفبباطوجلببيوتطك ببيطلبب   جي طو  صبب  طخل بب طل بب  طةنبباطف ببووق تط ابب ددط) -97
 ف تئطور علتطور   طةطاا ي ط  ت طورا ول وطورت  ن ل جيط  طد  جيط يتوط علن  ب طةط باو تطدن ربجيط

طدورا ول وطو  ا   جي طو لاطور  لري طورعاتطورع و.ورهي طورادر جيطةطو  تع طالجيطورز   لطرفيي ط

رلاف لبببجيخططتوج ببباو(.طو تو  طورصبببف جيط بببسطور يتويبببجيطدور اف بببع طورافعبببجيطورع رعبببجي طتو ط9002 بببأوتطورعببب  زط) -99
طمز .

بببيط) -92 (.طورافببب دوطور   بببجيطجعلنبببيطورودضببب  وطر بببا ي طوراببب لطورصبببتط9079 بببيو ط ببب طلبببييلتطور ًو
ط   ا عطمعط   ي   طنل جيطورت  جي ط   عجيطكتطور وز.طدت  جيطل  ل  تط   ط ل رجي

طت(.طور علتطور    طو  تعخطتو طوجاع .9002نو  عط ايوط) -96
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(.ط  بببا وطو ًبببوو طورت بببيدطربببازطوراببب لطوجعلنبببسطةط   عبببجيطو  صبببىط9006ةنببباطمحببباوعط) -92
ورت  بببببجي طوجل  عببببب وطط هبببببز  طوجبببببأ وطورت بببببيدطو د طةط لاببببباسطد  هبببببعووطورعصبببببو طوجلبببببزلطو د  طنل بببببجي

طو ل   جي طمز  ط لااس.

(.طحتابببسطنفببب دوط علنببيطد علنببب وطورودضببب  وطرصبببفي ط9004  ببعط ييببب طلفببباطورعزيببزطوراو بببجيط) -94
وجو لجيطو ل ل جيطورعل  طةطفلاوتطكد و طلن طول ا ب   جيط ي  بجيطينبيط  ب لطوجفب ق تطورودضب جيطدااف   ب ط

طدا ي   .

ت(.ط عي  وطول ناوتطولتوا ا  وطور با ي طوحلايعبجيطجعلنب وط9077و   ط)طكاة حلطط     ني جيطط -92
ورت  صب تطوج بز طةطوجو لبجيطوج يلباجيط ب طد  بجيط يتبوطوجعلنب وطدوج بو  وطورت بيدو.ط لب رجيط   ابب عط
مببعط   ببي   ط   عببجيطو  بب تطةنبباط بب طلببعيت طنل ببجيطورعلببيتطورت  ن ل ببجي ط اببتط  بب قدطداببو طاببا ي .ط

طورودد.

ت(.ط  لل بببجيطور نبببيذتطوربببيو عيطةطا ن بببجيطور يصببب  طورا ولبببيطداعببباي طورف بببتطو ابببرط9009د ببب لط  ببب ط) -92
دورت بب بطينببيطت ولببجيطورع  ةببوطورت    ر ببجيطرببازطالن بباووطورصببتطورعبب وطورعبب  يدطورعلنببيطأي  يتببجيط ببا  ط

ط ل رجيط   ا عطمعط   ي   طنل جيطورت  جي ط   عجيطوجل طلعيت.
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