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 :نبذة عن المؤتمر
مػػخاللػػالؿالاراػػواملاحالةادلالضحػػجالا تػػيالةبػػمفال اػػمنخالجػػٌنالملػػملفاتالموػػممفالااو اػػاهالاا ػػم م الةملػػملفاتالادلوػػممفال

جػػػٌنالمػػػ هالادلوػػػممفعاللصلػػػمحالاا  ااػػػجالاجلمم اػػػجالاالمػػػمفةالااملنممػػػامتاالمػػػخالمػػػ االادلو اػػػنالاملنوػػػمالمل ػػػ الرالجػػػ المػػػخالادلماحمػػػجال
ال وحػػػاهالمػػػمفملالاػػػنالهػػػ ماال مػػػ االمماحمػػػجالملػػػملفاتالموػػػممفال ااو اا اػػػجاالضاػػػقالاملاالريػػػهالااملنممػػػامتالجتااػػػجالاا اػػػـم
اا م منػػػجالموػػػممفالااو اػػػاهالاجلػػػمم يالاالمػػػمفةالااملنممػػػامتال نػػػ منالاػػػ الادلأو ػػػمفالةاخلػػػ احالمػػػخالملمتػػػمحالماػػػ ةالااوػػػ ان ال

عالةذاكالاويااطالااتمحالمانالم االادلمممعالةفاااو الةاخلػملةجالاػمالنلاػ الاا  ااػجالةادلهو ٌنالهب االااش فالمخالفاللالاااام
ااو اا اػػجاالةاػػاوهالاالمػػ االادلػػمفملالاػػملحالج ػػعالاامارػػمتالاا ا اػػجالذاتالاا الرػػجالاا ومرشػػجالةا وشػػمؼال اػػمطالااتػػ  اال

الةم مجلوهمالج اامبالما يعالاو هالاالمئ ةالاجل اع.

 محاور المؤتمر:
 المقررات الدراسية:  .1

الااملنممامتالجٌنالاامارعالةاا  مح.ململفاتالال-  الموممفالماـم
المملاضلالااو منملالاايمجاجالاا لملفاتالاا ااااجالةم االصلمضهمالاالإم افالاا مابالاا اااجالاجلمم اج.ال-ال
ال الاجالا نقالة  منملالموممفالاا م منجالج ملؽالما اج.الال-ال
الااا  الاارتجم الاالإم افالململفاتالموممفالااملنممامت.ال-ال

 معلم الرياضيات: .2
الاهالااملنممامتالاو ان الادلمفة. لمحةالم الال- 
الالرامؿالمانالادلهوجالةفةاالممايمتالااو مال.ال-ال
الإم افالة  مالالم اهالااملنممامتالدلما اجالا نقالادلوممفالة  منملمم.ال-ال

 الطالب وقدرته علي استيعاب المقررات الدراسية: .3
الم اماالاا مابالاجلمم ي.ال- 
ال ا اجعالة ش ل:الااا ااتالاا اااجالاا مابالةراماهمالالملفاتالادلوممفالااال-ال

الااوا نملالةااوياجالالادلامجاجالااشأ اج.ال–الوامااتالاا  محالال-اموحم متالاااامؿالال-ادليوماالاا مـالالالالالالالالالالالال

الم اال  مالالاا مابالاا اااجالاجلمم اج.ال-الالالالالالالالال

الم اماالرامؿالاا مابالاالاا اااجالاجلمم اج.ال-الالالالالالالالال

ال



            

 م8102يناير  (3)العدد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
185 

 التكنولوجيا في تعليم الرياضيات:التقنيات التعليمية ومدى االستفادة من  .4
الاامامئلالااو اا اجالاحل ن ج.ال- 
الجملرلامتالاحلمامب.ال-ال
الااملجطالجٌنالااوأ اـالاحلمامباالةململفاتالموممفالااملنممامت.ال-ال
الاا ملائنالاحل ن جالاو ان الااملنممامتال-ال

 دور الجودة في تعليم الرياضيات: .5
 الشرائح المستهدفة:

 الةادلملا زالاااح اج.األ مفؽلامفالةاااحمثالاالاجلمم متال
 .الل احالادلوممفالةادللوشمفالاارتجمنمف
 .الملمتمحالمائجالااو ان الاملضاجالااو ااهالادلوماطالةاجلمم متالااااااجالاالممفةالااملنممامت
 .اامزاااتالةادلمايمتالةاذلائمتالاا ةااجالذاتالاا الرج 

ال  
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 ملخصات بحوث المؤتمر:

 )دراسة تقويمية(األساسيتكنولوجيا التعليم في تدريس الرياضيات بمدارس التعليم 
البمم جالاجلالالااغمليبالالالالالالالالالالالالالال- تاجالالال-ياال ااجالاارتجاجالػػػػػػػػػمف الاا ام ػػػػػػػػػػػػػػػيالزل  المػػػػػػػػػػػف.الفوحالالالالالالالال

 بمم جالاجلالالااغمليبال- تاجالالال–ف.الاذلمف المي مفالملجمالاااماهالادلملممؽاال ااجالاارتجاجالالالالالالالالال
الال

الةااوتومامباجاال لالؿ مخ ادل مصملة احلامة بما ب مجاع ا ادل اممم اج اا ماة او ثًن  حملا الالالالال ااو مااتالاا ا اج
 ل مو ا ا جلالةاراولمفةالموهمالة مظالهم م هما ةااوتا  ااو ماات م ه  ل مع االملف   ممل مخ ململ ر ملصاي

 جت ب  لممااج ة  انااج جائجال  اا اج  مفًنلالؿال اوتومامبامالااو ااهالمخ ادلوزان ة جمألعلاج  ش مل فا الج ملتالاا ةؿ
ادليو ملاالةج اكالااوه فنالم هالاا اااجالااو ملؼالمانال جماو ماالادلويماعالةااوغًن نو از م مل امو مـالادلو ا ٌنالا

ةارعال مافملالةااوأ اـال تومامبامالااو ااهالاال  ان الااملنممامتالا ااسالااو ااهالاألامايالاو اجالر ملالجخالغشًناال
ال ةاالملةؽالجٌنالادل الاا اااجالمخ: الة تم نالماوج السحيبالموغًنالاوماتالاخل ةا الم ا م ال77 ا ٌنالاالااوأ امهم )

ةم ا جالمخالم ا يالم ااسالااو ااهالاألامايالاو اجالر ملالجخالغشًناالمتالالوامامهالجما ملناجالاا شمائاجاالة م نال
الااو ال تومامبام الادلهمااالدلهمااتالااوأ اـ الاألفاح المالضحج الج مرج المخ الماماة الاا اااج الدل ملفجالملفاة الةااواامف  ااها

 مافملممالجمدل ااساالةر ال مصانالاا اااجالإىلالملفالم ـال مافملال تومامبامالااو ااهالا ااسالااو ااهالاألامايالر ملالجخال
غشًناالةالر ماا الاالمهمااتالااوأ اـال تومامبامالااو ااهالا االم ا يالااملنممامتالا ااسالااو ااهالاألامايالر ملال

الامبمفالفملةؽالذاتالفر الجملممفج الااو ااهالا االم ا يالجخالغشًنا ال تومامبام الإض مئاجالاالمهمااتالااوأ اـ اج
الااملنممامتالا ااسالااو ااهالاألامايالر ملالجخالغشًنال  زاالدلوغًنالاوماتالاخل ة.
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الدراسة إشكاليات تطبيق المناهج المطورة )السنغافورية( لمادة الرياضيات في ليبيا

 نملالجمزااةالاارتجاجالةااو ااهالادلمل زالاا مـالااو انبالةااو مالال–ما اايالـالزل  الصمفما
الااواواجالالال–يػػػػػػػػػػػػػػملالااش مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػزل  الم الالالالالالالال الم ملا جال– ااجالاا اـم

 
 ُ  الاا  ااجالااو اا اجالمخالملمهالمومصملالجومحالاا ةاجاالإذالميالاا  ااجالاايتالنوهالمػخالاملناهػمالصػالالملجومئهػمالجمدل ػماؼال

ة ػػ اكالافمفحػػجالماػػنالممنػػجال اػػكالاا ةاػػجاالةا ػػلالمػػخالملمػػهالمومصػػملالاا  ااػػجالالهػػماةاخلػػ اتالااالزمػػجالااتم ػػماالفػػمماٌنالفا
ااو اا اػػػجالادلوػػػممفالاارتجمنػػػجاالةرػػػ اللممػػػنالااااػػػمالم نػػػ الااوكػػػمابالاال غاػػػًنالادلوػػػممفاالة ػػػمفال لملمػػػمالامو ػػػمفالملاػػػامبال

ذلػػ االااغػػملضالادلوػػممفالاارتجمنػػجالاحل ن ػػجالادل و ػػ ةالماػػنالاالهػػهالة  ػػمنملالااولتػػًنالااومرػػ الةالجػػ اميالاػػ االاا ااػػجاالةرػػ المتال
 ملمججالموممفالاػوغمفمانجالدلػمف"ال ااملنممػامتالةاا اػـم االةرػ الصػمضانالامو ػمفالمػ هالادلوػممفالمػ ةالإهػتمرتاالضاػقال
متالفاااػػجالمػػ هالالهػػتمرتالة ممػػاحهمالاالمػػ االاااحػػقاالةمتالم ػػلالماما ػػجالجػػٌنالاايػػاهالااو اا ػػيالجيػػوغمفماةالةااااػػماال

ااو اا ػيالاا وػممفال ااتوػب(المػعالادلملضاػجالاا م منػجالاا ا ػيالةافوماالااو اا يالاا وػممفال ااتوػب(االةملػملفاتالافوػماال
اػػػمجامالةفةاػػػجالالمػػػمااتالةاايػػػػ مفنجاالة ػػػ اكال ممػػػايالإهػػػػتمرتال  ااػػػنالادلوػػػممفالمػػػػخالضاػػػقال األمػػػ اؼاالاػػػػملؽال

الااو ان االةاأل ش جالاا لاجاالة اوامتالااو ااهاالةاامامئلالااو اا اجالةااواممي(.

ملفال  ااػػػػنالمػػػػ هالادلوػػػػممفال ػػػػمفالغػػػػًنالمػػػػ اةسالةغػػػػًنالم اػػػػنالج ملناػػػػجالالة مصػػػػلالاااحػػػػقالإىلالمػػػػ ةال وػػػػمئفاالملعلهػػػػم:
صحاحجعالةذاكالرلوالؼالااياهالااو اا يالجٌنالاااا نخالةاااائػجالااو اا اػجالجاوه ػماالةااواػلالغػًنالااتممػلالمػخالافوػماال

الاايوغمفما الةم ـال الالااتوبالادل مضاجاالة  اكالم ـال  مالالادل ا ٌنالاو ان الم هالادلوممف.

ال  
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الد معلم رياضيات المرحلة الثانوية بكليات التربية في ليبيابرنامج مقترح إلعدا

البمم جالاملاجا ال-بوزةاال-جالاارتجاجال ااالال-.ف.الملمح الاا ملنليالم ملالااشماؼالملالالالالالالال
 بمم جالاملاجا ال-بوزةاال–جالاارتجاجال ااالال- الصاايبػػػػػػػػػػػػلالنماػػػػػػػػػػػػػمل.الماًناللااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ال ااجالاالال-ماؾالػػػػػػػػػػػػػػمحالاماػػػػػػػػػػػػػمفالم اػػػػػمل.الامتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  بمم جالاازاةنجال-اا كاالتال-ا اـم

 

 خطة الدراسة تشمل ما يلي:
 ا ن الادلاملااتالااملنمماجالادل ااجالمانالاااجال اامتالاارتجاجالاالاااامالضماام . -1
 جالمانالاااجال اامتالاارتجاجالاالاااامالضماام .ا ن الادلاملااتالاارتجمنجالادل اا -2
الادل ا ٌنالاالج عالاا ةؿال -3 الةإم اف ال اامتالاارتجاج الاااج المان الادل ااج الةاارتجمنج الادلاملااتالااملنمماج ا ن 

 اا ملجاج.
الااملنممامتالنوهالالوامامهالال -4 الج عالادلوأ  ٌنالاالااملنممامتالة ملجاج الااو ملؼالمانالملفاح    اهالااوام ج

   اوجالما مفةالاا اااج.
الااااماالا -5 الااملنممامتالا الم اه الإم اف الا  ممف الااو منمل الل ج الضمؿ الجو ما الااأملةج الاا اااج ال ومئف اال

 ةاررتاحالادلاملااتالااملنمماجالةاارتجمنجالااالزمجالا اك.
 ةمعالج عالااومصامتالةادلارتضمتالضمؿالإم افالم اهالااملنممامتالاالاااام. -6
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ال

الالرياضيات بالمرحلة الثانوية في ليبياأسباب عزوف العناصر الوطنية من الذكور عن تدريس مادة 

 دراسة تطبيقية من وجهة نظر معلمي المادة
الااواواجالالال–يػػػػػػػػزل  الم ملالااش مفالال الم ملا جال– ااجالاا اـم
البمم جالم ملا جال–مفالػػػػػػػػػػػػ ااجالاررو الال–زل  الم  لنالجمزنوجاالالالالالالالال

 
ةااوغاػػًناالةادل اػهالملمػهالمومصػملالاا  ااػػجالااو اا اػجعالأل ػ النشػػتلال  ػ الاارتجاػجالةااو اػاهالملفاةالمه ػػجالاالم ااػجالاااوػمحال

ضااػػجالاامصػػلالجػػٌنالمجاػػعالمومصػػملالاا  ااػػجالااو اا اػػجاالةرػػ ال ومةاوػػمالاالمػػ هالاا اااػػجالإضػػ االمشػػم لالادل ا ػػٌناالةمػػيال
مزةؼالاا ومصملالااماواجالمػخالااػ  ماالمػخال ػ ان المػمفةالااملنممػامتالجمدلملضاػجالاا م منػجالاالااااػماالفو ػنالفاااػجالملاػامهبمال
ةج ػػعالادلارتضػػمتالحلػػلالادلشػػتاجالمػػخالةبهػػجال حػػملالم ا ػػيالادلػػمفةاالة مصػػانالاا اااػػجالإىلالملفالملمػػهالاألاػػامبالادلمفنػػجال
اا ػػزةؼال ملبػػعالإىلال حػػملةالاهو ػػعالدلهوػػجالااوػػ ان الفهػػمالنػػملاالملفالاا  ػػلالاهوػػجالااو اػػاهالموػػمحالااك اػػعاالةمػػمالمػػمالغل اهػػمال

مهوػػجالااو اػػاه.الإذال  ػػ المهوػػجالااو اػػاهالمهوػػجالالمهوػػجالغػػًنال ومفيػػاجاالة ػػ اكالمػػغمطالاا  ػػلالاجليػػ نجالةااوليػػاجال اػػًنةالا
مو اجالةهمرجاالة  اكالملمهالاألاامبالادلمفنجالاا زةؼال ملبعالإىلالااا ػجالادلػوهفالذلػ هالادلػمفةاالفهػيالسحمبػجالادلػمفةالات ػملةال
األ شػػ جالاا ػػلاجالةارلواػػمااتالةااووػػمعالاالاملائػػنالااوػػ ان الةااػػو  مؿالااماػػمئلالااو اا اػػجاالة  مفػػجالافوػػماالاا ا ػػيال

الاا مفة.

خالملمهالاألاامبالادلمفنجالاا زةؼالاايتال ملبعالإىلالااووحا ػمتالةاااػمائيالالفاانػجالةادلمااػجالمػيالراػجالةبػمفالضػمافزالةم
الم ومنجالاا  اهاالةم ـالةبمفالضمافزالممفنجالرلزنجالاا  اهاالةم  الالادلملفةفالادلميل.

اا اااػجالجوأ ػيالملممالملمهالاألاامبالادلمفنجالاا زةؼالاايتال ملبعالدل اهالادلمفةالةالواػماهالذلػ االااوأ ػيالمػيالملفال
ااملنممػػػامتالاوػػػمجالدلهػػػمااتال لتػػػًنالمااػػػمالااوكػػػمحاالةػلوػػػمجال ػػػ ان الادلػػػمفةالههػػػمفال ليػػػيال اػػػًنالاالادلملضاػػػجالاا م منػػػجاال
ةفاااجالم االااوأ يالرالنمماكالا  لال لملالغًنالااو ااهاالةملمػهالاألاػامبالادلمفنػجالاا ػزةؼالااػيتال ملبػعالاا ااػجالمػيالال

جالاومباهػمتالادل اػهالةاطللػمضالميػوماالااوح ػالالاا ا ػيالا ااػجال  ملةالظػممملةالااغػوالةمػمالمػمالملفاالا ػ ـالماػمرةالاا ااػ
ادلملضاػػػجالاا م منػػػجاالةمػػػ  الاغاػػػجالاا ااػػػجالاالااوح ػػػالالاا ا ػػػيالجمدلملضاػػػجالاا م منػػػجاالةملةمػػػحنالاا اااػػػجالمل ػػػ الرال مبػػػ ال
فملةرػػػمتالم ومنػػػجالجػػػٌنالا ااحال  ػػػزاالاا وغػػػًناتالاا ؽلغملافاػػػجاالةرػػػ ال مصػػػانالاا اااػػػجالاػػػا عالادلارتضػػػمتالاوػػػ االالمػػػ هال

 ةملةصنالجو اااهم.الاا  مبا
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ال

الMicrosoft Mathematics 4.0استخدام برنامج 

الكمساعد للمعلم ومحفز للطالب على تعليم وتعلم الرياضيات

البمم جالاهمال–ملةجما الال–اجالاارتجاجال ا-ريهالااملنممامتالال-زل  الما الاهللالااياهمبمل.الالالالالالالالال
 

الااملنممامتال الجمل ممف المان الاويااطالااتمح الاااح اج الاامارج  Microsoft Mathematicsهت ؼالم ه
الاو ااهالالال4.0 الج ملنج ال  اا اج ال ماااج الاغملضال   اهالااوأ ام  الةمايملة الاهاج الج ملناج الةمازا     ملنلم الخب مئ  

الاتلالجانالةممايجال الإاترتة اج ال  فاة الة  اا ا الةااي ياللفلما  الجتملفا الملفتماالةملمماهالااملنممامتالاأل  مل ة  اه
الممل اب.الال  اا اجالاالاااامالاالإاماالمشملةعالةاينالهممل

اهلالااوو ابالجمابهجالااوأ اـال لممااجالةمل ااجاالةا الالMicrosoftاا  ممفال  اا يالرلمينالمخالإ ومجالهمل ج:ال
الة  اهال ال  ااه المخ الةؽلّتخ النيمم  الفإ   الاالمماج الااملنمماج الاألفةات المخ اله ممج الةجوت و  الفمئنا الضيمب زلملؾ

الجماوماز المعالرلهمفات ال   لالملفةا   الملااج. الا  مؿالاا البالالااملنممامتالجيهماجالةاملمج  اهالات مفالااو ملاا
ُ
ادل

الجمموال  الألفاةالاامماجال  منملنجال الاا  ممفالغل لالااملنممامتالمملئاج جماملنممامتالاو  انالفه ههالةجامغههالااولمؽ.
امثملاتالفنومماتاجاالضاقال واابالاألهتمؿالةاهي متالاذلو ااجالمخالاألممـالااأا االةمخالااايماالااا ٌناالةمخال

الج  الةاا ت  الاألاللا الفا اؾالاألمان الموومماجا الج رج الةااوومئف الادللمماه الةف ال ال  منمل اله هنم المخ المو  فةا اماف
اا البالااملنممامتالجشتلالملفتلالمو ممال ا ـالج ملناجالمملئاجاال  مالؽلومزالخبمصاجالااوالمبالا ممالتالادل مفرتال

الااوو الإىلاللمصاج الااوغًناتالةااو ثًناتالادلرت اجالمانالذاكالجملممفج الاالمانج اعالةااو ابالاحلمل يالااملنمماجالةادلشمم ة
اللظهماال الاجال غًّنالراهالاا ااجالمانالامؿالرلمذلم.ال

المازا  ال الجومظا  الاا  ممفا الةإمتم مت الاا اات الاألم ل الاالاوأ اـ الماي ج ال  اا اج الاملناج الاامارج ر من
ةل مئ  ال ماااجال  اا اجال اواجالاا يمم ةالجو ااهالة  ّاهالااملنممامتالاكمرهتمالادلو  فةاالةملظهملتال ومئفال  اااهمال

الإممفج الةاامرنا الااكه  ال اًننخ الةالو ماا ال مفًنا الزل ةف ال  مؽ المان الارااترتةيناالالاا  اي الااو ااه الثامفج اوشمل
ة  اكالااوااجالااومماجالةاات اجالاو ماال معالاالههالاا  اناالةااملااخاالااملنممامتالاا  النمف الإىلال   انالاالتمؿال

الضلمممالةمتمملجالارمو مـالهبم.ال

الال
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الالطرائق الحديثة لتدريس الرياضيات

الال-مل.الفنمبالاذلممشيالااملةؽليالالالالالالالالال البمم جالادلملربال–األلاماالالر ملالال- ااجالا فابالةاا اـم
 

م ؼالاااحقالاحلميلالإىلالااو ملؼالمانالملهمميالاا ملناجالةااو ان االةم ملفجالملعلاجالاا ملناجالةفةاممالاالاا  ااجال
ااو اا اجاالة  اكالااو ملؼالمانالاألا الاا ممجالاايتال اىنالمااهمالاملائنالااو ان الةملاامبال ومعالاملائنالااو ان االال

ااو ان االةم منًنالالواماالاملائنالااو ان االإممفجالإىلالااو ملؼال  مالم ؼالإىلالااتش المانال  والمتالاملائنال
مانالاذل ؼالااملئاييالاااحقالاا  النويالمانالااو ملؼالمانالاا ملائنالاحل ن جالاو ان الااملنممامتاالةم ملفجالملا ال

الصلمحالاملننالااو ان الاالااملنممامت.

الملض اثالالال الفاااج النوومةؿ الاا   الادلوهف الةمم الااوحااايا الاامصلي الادلوهف الااامضق ال مئوجالالااوأ ـ ةظماممل
الةممبمفةالةمومضجالاا اااجالةاااحقالفةفال  للالااامضقالاالرلملنمهتم.

  مالااوأ ـالااامضقالملفاةالاااحقالةادلو  لالاالااتوبالةادلملابعالةاا ةانمتالةاهالتالاا ا اجاالاايتال وانالالالالالالال
الاالممممعالاااحق.

الةاهو لالاال لالاا مينالاااحقالمانالاا ومصملالااومااج:

الملناجالةااو ان .ادلا مفالالهمميالاا ال-
الاألا الاا ممجالةفةاممالاالاا  ااجالااو اا اج.ال-
الملاامبال   فالة ومعالاملائنالااو ان .ال-
ال  والمتالاملائنالااو ان .ال-
الاا ملائنالاحل ن جالاو ان الااملنممامتالةادلو  اجالا:ال-
الاارتا اكاجالااو اهالااو مةين.ال-
الاارتا اكاجالااو اهالجمر وشمؼ.ال-

الاارتا اكاجالضلالادلشتالت.
الرتا اكاجالااو اهالجمحلمامب.ااال-
الاارتا اكاجالااو اهالاا  مرليال.ال-
ال ومئفالاااحق.ال-

ال  مالمتالاخلملةجالجا عالااومصامتالمخالِرَالالااامضقالمخاللالؿالممالمتالمملم .
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 ( في تعليم وتعلم الهندسة  GSPأثر استخدام برنامج الرسم الهندسي )

الفي مراحل التعليم األساسي والثانوي

البمم جالاملاجا ال– ااجالاارتجاجالال-احل مففمزنجالملمح الالمل.الالالالال
 

اال  اػػػاهالال(GSPنهػػ ؼالاااحػػػقالإىلالزلمةاػػػجال ا ػػػيالملثػػملالااػػػوأ اـالجمل ػػػممفالااملاػػػهالاذلو اػػيال امضػػػجالباػػػممارتال
ة  اػػهالاذلو اػػجالدلملاضػػلالااو اػػاهالاألاماػػيالةالاا ػػم م الماػػنالرل ممػػجالمػػخالاألج ػػمفاالضاػػقالػلػػمةؿالاااحػػقالالبمجػػجالمػػخال

الااويمؤرتالا  اج:
الاال  ان الاذلو اجالمان:ال(GSPمل ممفالااملاهالاذلو ايال الامضجالباممارتالممالملثملالااوأ اـالج

 :ال و اجالادل ملفجالاذلو ااجالة لمؽالاا ااجالة   ملالادل امممت؟.)التذكر(جُ  الااوح الالاا ااايالا االاا الب (1
الاااام اج؟. :)الفهم(جُ  الااوح الالاا ااايال (2  فههالاا البالاا لمماهالاذلو ااجالةالااملاـم
 :الايٌنالاألفاحالادلهما الاالاذلو اج؟.)المهارة(الجُ  الااوح الالاا اااي (3
 :الميومنمتال فمفالممنل(الااولتًنالاذلو ايالاا الب؟.)التفكير الهندسي(جُ  الااوح الالاا ااايال (4
:الملثػملالااػملجطالجػٌنالاراػو رؿالااا ػمل الةالاراػو رؿالااوحاااػيال)حلل المشلكالت(جُ  الااوح الالاا اااػيال (5

 ةمل ش جالضلالادلشتالتالاالمماماعالاذلو اج؟.
الااػػػػ اتالااملنممػػػػيالاالتجاهللللاتجُ ػػػ ال  (6 (الضلػػػمالااملنممػػػػامت:الاجتممػػػػمتالاا ػػػالبالضلػػػػمال  اػػػهالاذلو اػػػػجالةملهػػػـم

 ا نهه.
(:الايػػػٌنالملفاحالادل ا ػػػٌنالاالادله ػػػمتالاذلو اػػػاجالة  زنػػػزالاأل شػػػ جالااو اا اػػػجالأداء المعلملللينجُ ػػػ الايػػػٌنال  (7

 اا  ا ٌن.
سالةنوػػػمروالةػلاػػػلال وػػػمئفالاا اااػػػمتالةاوحااػػػنالمػػػ هالاألمػػػ اؼالمتالا اػػػمعالادلػػػوهفالاامصػػػليالااوحاااػػػيالااػػػ  النػػػ اال

ةاألسحمثالافااجالةالالراا اجالةاألبوااجالادلهو جالهب االادلممػمعاالضاػقالمتال امنػبالاا اااػمتالةالاألسحػمثالراػ الاا اااػجاال
ة  ػػػػوالهمالماػػػػنالضيػػػػبالملمػػػػ افهمالةماومهتػػػػمالةموهكهػػػػمالة ومئكهػػػػمعالاايػػػػهلالم ااػػػػجالاااػػػػلال ومئكهػػػػمالةااو ااػػػػنالمااهػػػػمال

الجالج عالااومصامتالةادلارتضمت.الراوأالصال ومئفالاااحقاالة ومج

 
ال

ال  
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 استخدام الوسائل التعليمية الحديثة لتعليم الرياضيات

 بمم جالاهمال–ملةجما الال– ااجالاارتجاجال-المتاجاللًنالاهللالاازنخالصمحلالالالالالال
 

جا انػػجالاااػػملفالاحلػػمف الةاا شػػملنخالجتػػمةزتالاا  ااػػجالااو اا اػػجالاألظلػػمطالااوااا نػػجالمػػخالثامفػػجالااوح ػػالالةااوأػػزنخالإىلال
ثامفػػجالالجػػ اعالاالةمػػخالثامفػػجالااااػػهالةاامارػػجالإىلالااػػو اهالادلػػ مفالاوشػػتالالاا اػػلالادللتػػملاالادلوػػوفاالادلاػػ عالةاااػػمفاالماػػنال
الإفااؾالمالرمتالب ن ةالةاؤاالاارتا اكاجالض ن جال وكمةزالاألةممعالااوااا نجالااو ااهالإىلالةامئلالإاترتة اجالض ن ج.

 ـالاحلمااػػاباالةاا رلاػػمتالةااماػػمئطالادلو ػػ فةاالة مظػػ النُ ػػ الااو اػػاهالالاتػػرتةينالاملناػػجال  اا اػػجالض ن ػػجال يػػوأ
 ملفةاتالةةامئلال اواجالادل امممتالاال  مؿالجشاتجالادل امممتالاا ةااج.

 واأيالمشتاجالاا اااجالجمبمفالم ةالةامئلال  اا اجالاالرلمؿالااملنممامتاالإرالملهنمالغػًنالميػوأ مجالماػنال  ػمؽال
 الهبػمال ماػمئلال  اا اػجالفمماػج؟االملةالا ػ ـالادلاػ اةالماػنالةااػعالفالػلالادلمايػمتالااو اا اػج.الدلػمذا؟.المػلالا ػ ـالااو ملنػ

الااوأ امهمالجماملغهالمخالملعلاوهمالاااماغج؟
هتػػػ ؼالمػػػػ هالاا اااػػػػجالإىلالااو ملنػػػ الجماماػػػػمئلالااو اا اػػػػجالاحل ن ػػػػجالاالرلػػػمؿالااملنممػػػػامتاالةإمتم اػػػػجالااػػػػوأ امهمال

الاو ان الااملنممامتالاملاضلالااو ااهالادلوماطالةاا ميل.
جيػػملفالة  ػػوا الااماػػمئلالااواواػػجالاحل ن ػػجالاالرلػػمؿالااملنممػػامتالةاػػملؽال مظاػػ الال وػػوهفالاا اااػػجالاجلم ػػبالااوحػػمل 

الةااوأ اـال ٌلالموهمالاو ااهالة  َاهالادللمماهالةااو ااامتالاالرلمؿالااملنممامتالادلو  فة.
 ت خالملعلاجالاا اااجالاال يااطالااتمحالمانالملضػ ثالااماػمئلالااو اا اػجالااواواػجالاالرلػمؿالااملنممػامتالاالاالم ػملال

ج ةبههمالادلو  فةالميالمسو عالف خالاجل نملال ا ميالاايماؿالااوميل:ال االظلالااواواػجالمػمذاال  اَػه؟الة اػ الملصاحنالااواواجال
  اَػػه؟ االةموػػ الفما اااػػجالرػػ ال يػػمم الجػػماو ملن الجماماػػمئلالااو اا اػػجالاحل ن ػػجالاالةرػػ ال ػػ مهالالة شػػكعالادل اَػػهالةادلػػو اهال

و َاهالة و ػػػػػيالفاف اػػػػػوههالضلػػػػػمالالصلػػػػػمزالماػػػػػنالااػػػػػوأ امهمالاالااوح ػػػػػالالاا ا ػػػػػيالةزنػػػػػمفةالفاف اػػػػػوههالإىلالااو اػػػػػاهالةااػػػػػ
الةااوح ال.
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الكيفية تحديث و تطوير مناهج الثانوية بطرق علمية

الالةاا جينال–ملووال ملجم الممفةالااملنممامتالاا ملضاجالاا م منجالال–مف الػػػػػػػػػػػػػػػمملميالملومحالمايالاحل 
الالةاا جينال–مفةالااملنممامتالاا ملضاجالاا م منجالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهالمػػػػػػػػػػػػػػػػػم اال–فما جالاا امفالاذلمف الاهوام ال

 
مػػخاللػػالؿال  انيػػومالذلػػ هالادلوػػممفالا ػػ ةالاػػوماتال م ػػنالاػػ نومالرل ممػػجالمػػخالادلالضحػػمتالةااويػػمؤرتاالفتم ػػنال
فملصػػجالمػػ االادلػػمفملاللمػػ افالسحػػقال  ػػملحالفاػػ المػػمالاػػ نومالمػػخالمالضحػػمتالة يػػمؤرتالة مصػػامتالااح هػػمالةفاااػػوهمالفػػإفالال

ال مل الج ٌنالاحليامفالاالةمعالة  منملالادلوممف.ال م نالصمئاج
جملممفجالإىلالمالضحم ومالمتالملل ال ااحالةمالضحمتالم فالمخالم ا يالممفةالااملنممامتالاا ملضاجالاا م منجالةم فالال

المخالم ا يالادلمافالاا ا اجالاأللملاالاايتال وومةؿالاالموممكهمالموممفالااملنممامتالةم فالمخالملام  ةالاجلمم مت.
ململفاتالموممفالااملنممامتالاحلمااجالةةمعالل مطالمملنتجالةمالضحمتالمممجالفليالم االاااحقالفنالفاااجال

ال-غلبالاامرمؼالمااهماالة م نال م ":
ال يايلالاألجمابالاال لالماملا.ال-
 ماما جالجٌنالماملااتالاايوماتالاا الث.ال-
الاملناجالمملضالاألائاجالةااو مانخ.ال-
المومةنخالاألجمابالملال م نالمومااجالمعالافوماالملةالر؟ال-
الاا اةس. تملااالمومةنخالال-
الااوايًنالادلاحمظالةممالممالنمف الإىلال غابالاا عالادللمماهالةاااما ٌنالادله جالاا ماب.ال-
الاأللػػػملااالضاػػػقالنمبػػػ الج ػػػعالاااػػػما ٌنالال- موػػػممفالااملنممػػػامتالاحلمااػػػجالوال تػػػخالميػػػومفاجالدلػػػمال و ااػػػ الموػػػممفالاا اػػػـم

الاأللػػػػملاالراػػػػلالملفال وومةذلػػػػ مالملةال و ػػػػملضالذلػػػػمالموػػػػممفالةادل ػػػػ احمتالااملنممػػػػاجال وومةذلػػػػمالملةال و ػػػػملضالذلػػػػمالموػػػػممفالاا اػػػػـم
 ااملنممامت.

ال ةمػػػػخالادلالضػػػػ الملنتػػػػمالاالملػػػػملفاتالادلوػػػػممفالمػػػػ ـال مضاػػػػ الاغػػػػجالااملمػػػػمزالجػػػػٌنالموػػػػممفالااملنممػػػػامتالةموػػػػممفالاا اػػػػـم
 األلملااالةممالممالنمف الإىلال شونالاا مابالجٌنالادلوممف.

حالمػ الال توػبالف انالااالالادل مؿالااويػبالادل ا اػجالاالموػممفالااملنممػامتال توػب:البػماالبوػماالظػماالاالضػٌنالاالازنػم
sin , الcos , tanةملنتمالهب االارلوالؼالاالاغجالااملممزالنوشونالاا ماػبالضػيفالاالاجتػمهالالهػماةالاايػمااجالملمػمـالاالال

 ااملرهالملةالادل  ايالملـاللال .الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
با ةالاا ملضاجالاجلمم اجالملةالاومجالإىلال   نلاالضيفالة  ملمومالملنتمالاالسح ومالإىلالادلوممفالاحلمااج:الملال   الما مجالال-

ال  ايالمملضاجالنيولا الموهمالاا مابالملثومحالفاااو الاجلمم اجال؟
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الأهمية الوسائل التعليمية لتدريس مادة الرياضيات في المرحلة االبتدائية

البمم جالاازنوم جال- ملمم جالال–امؽالاجل  جالال- ااجالا فابالال-ف.الااشماؼالمي مفالادلملغينالالالالالالال
ال

نوت خالم االاااحقالاا  الملبمل الاالاامامئلالااو اا اجالةاملؽالااو ان الدلمفةالااملنممامتالاالادلملضاجالارجو ائاجال
ال اااهال المان الةرمصملة الزل فة ال م نالملم افهم الاايت الااا ؽلجا الج ت الادل ااس الملم اؼالادل ااسالاحل ن ج الا ااو ما

الادلهمااتالاألامااج.

ةاامامئلالااو اا اجالفاهماالة   فتالملم افهمالضيفالملصاحنالملممالادل ااجالاحل ن جالفا ال وممنالاملائنالااو ان ال
بزحاالمخالاهو عاالةا زتالمانالااوو اجالااشمماجالاالملفالةا ويمج الااااهالةارجتمممتالةادلهمااتالاا  ن ةالةااوأ اـال

الاامامئلالادلووممجالةاحل ن جالملمملالمملةا الااامغالاألم اؼالاارتجمنج.

الاالفمان خالاا الالاايتالرالنيوغىنالموهمالال يمفالاالمل الما افالمخالمامفنخالة زفافالملعلاجالااملنممامتالنمممالج  النـم
الاحلامةاالةذل االفإفالمتم وهمالملصحنالجمازةال  مفةالمخالممافالاا اااج.

الم اامتال الةائاييالاالمجاع المهه الااو ان الفةا الةا ملؽ الااو اا اجا الاامامئل المسج الااام الجمحلامة الارا امط إف
الفهيالجت لالااو اهالضام الزليمام ال الفا ر المخالملفالنوالالادل اهالادل امممتالإىلالااوالما المخالاملننالااو ااهالةااو اها ا

الةاملؽالااو ان الملفالنشملؾالاالاا اسال الاامامئلالااو اا اج النيو اعالجماوأ اـ الااي عا الةاض ةالميالضماج ضماج
النوايالا الرلمرتالملةاعالاا الضحجالةااولتًناالةاالههالةاراوتشمؼاالة ملااخال مل  ملالمخالضماجالةاض ةاالةممالمم

الاو  فالفمائ ممالادل امممتالاالاأل المتم جالمملممرجالجٌنالادل الالتالاارتجمنجا فممفاالضاقالإفالاامامئلالااو اا اجالذلم
الةختويالج علاجالجماغجالا االادلو ا ٌن.

ةاامامئلالااو اا اجالادلأوالجال ماملضالتالةااو مذجالةاألفالـالااو اا اجالةادل مااتال ا ـالل اتالمووممجالااوالما ال
الاالرلمؿالااو ااه.

الاااحقال الموممفالاااحقاالةػلوم الم ا الاااحقا الملعلاج الاااحقا النوت خالمشتاج الافماالاألةؿ: مانالزلمانخ:
م  احمتالاااحقاالافماالاا مين:النوت خالااو ماالااوماؼليالاامامئلالااو اا اجالةاملؽال  ان الااملنممامتالة معال

البع.الاامامئلالةهملةطالالواماالاامامئلاالةػلوم الملنتم المانالفااامتالامجاجالةااووومبمتالاااحقالة مصامتالةمملا
ال  
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المقارنة منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية العامة الحالي بالمنهج السابق للثانوية العامة

الومدى ارتباط كل منهما بمناهج الرياضيات بالمرحلة الجامعية 

الال-لما اللاالجالم اجالا ا مل.الالالال الاجلمم جالاألمسملنجالالاالماجال– ااجالاا اـم
 

االمػػػ هالاامارػػػجالاااح اػػػجالر وػػػمالجػػػإبملاحالماما ػػػجالجػػػٌنالمػػػوهفالااملنممػػػامتالاا ملضاػػػجالاا م منػػػجالاا ممػػػجالاايػػػمجنال اػػػوماتال
مػػػخالال[10].…[13]ةمػػػوهفالااملنممػػػامتالاا ملضاػػػجالاا م منػػػجالاا ممػػػجالاحلػػػمؿ[4].…[9]اا  م اوػػػمتالةااويػػػ اومت(ال

تالاا ملضاػػجالاا م منػػجالاا ممػػجالاػػماحالضاػقالافوػػماالاالةااػػ افعالذلػػ هالاا اااػػجال ػػمفالمػػخاللػػالؿال ػػ ان الماػػملااتالااملنممػػام
ادلملضاػػجالاايػػمجاجالملةالاحلمااػػجالاالة ػػ اكال ػػ ان الج ػػعالادلاػػملااتالالاا ػػمافالاألاماػػاجالجمدلملضاػػجالاجلمم اػػجالةاراػػالعالماػػنال
ااػػا عالاأللػػملاالالةضمةاػػنالبممػػ االفاااػػجالة ممػػايالمػػ اال ػػملاجطال ػػلالموه ػػمالمػػعالماػػملااتالادلػػمافالاألاماػػاجالجمدلملضاػػجال

(الدلػػمالاا ػػوهفالاا ػػم م المػػخالفةاال اػػًنالاال  ماػػلالاا ماػػبالاا اااػػجالاجلمم اػػجال ماػػملااتالادلػػمافالاألام اػػاجالجتااػػجالاا اػػـم
جمدلملضاػػجالاجلمم اػػجالةادلاما ػػجالف اػػنالاالإبػػملاحالماما ػػجالاػػ فالمػػ االاضوػػماحالادلػػوهفالاا ػػم م الماػػنالممامػػاعالملاماػػاجالذاتال

الصاجالجمدلاملااتالاجلمم اجالاألامااجالاال لالمخالادلملضاوٌنالادل  ما ٌن.الال
ال

ال  
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الات كفاءًة وإقباالً وتأهياًل "الواقع والمستقبل"معلم الرياضي
الال-م ملالمايالاا امفالالف.ال الاجلمم جالاألمسملنجالالاالماجال- ااجالاا اـم

ال

ال وت خالم هالاامارجالفاااجالدل اهالااملنممامتالجمدلملضاجالاا م منجالةادلملضاجالاجلمم اجالمخالضاق:

ال .1 الم اه الفشل الملاه نالا المامجم  المومؾ الملف الاا اااج اللالؿ المخ الا تي الادلملضاجالاا امب: ااملنممامتالا
 اا م منجالةادلملضاجالاجلمم اجاالةمخالم هالاا امب:

األام  ةالغًنالادلوأ  ٌنالاو ان الادلمفةالال–ص مججالادلوممفالاا ااااجالال– م ـال لمحةالم اهالااملنممامتال
الم ـالااوأ اـالااواوامتالاحل ن جالاو ان الادلمفة(.ال–

لانالملاومذالظلمذبيالذ ال لمحةالما اجاالاحلامؿ:الضمةاومالاالم هالاامارجالةمعالضامؿال مب جالُ ْيههالاال .2
 و مهنالمعالموممفالااملنممامتالاماحالاالادلملضاجالاا م منجالملةالادلملضاجالاجلمم اجاال  مالضمةاومالملفال تعالفاااجال
ذل هالاحلامؿالمخالضاقال لمحهتمالةملعلاوهمالاال امميالاألاومذالر اة الةم لم االةامؼال ا ـالم هالاحلامؿالاال

  امطالم ةالمل اجالاالاامتالم هالاامارج.

 
ال

ال  
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المدى تكامل رياضيات التعليم الثانوي والجامعي

الال-ف.الاذلممشيالمايالافااهالال الاجلمم جالاألمسملنجالالاالماجال-زاانتالال– ااجالاا اـم
ال

اتيال تػمفالاا  ااػجالااو اا اػجالذاتالبػ ةاالغلػبالملفال تػمفالموتمماػجالاالسلواػ المملاضاهػماالمػ االمػمالملثاوػ الما ػمحال
ادلأػػويالمػػخاللػػالؿالاا  ااػػػجالااو اا اػػج.المػػخاللػػالؿالملػػملفاتالمػػػوهفال[اال ػػ اكالمػػ االمػػػمالنا يػػ ال5اارتجاػػجالاحل ن ػػجال 

اا م منػػجالاا ممػػػجالاالمػػػمفةالااملنممػػامتالةماما وهػػػمالالػػػملفاتالموػػػممفالج ػػعالااتااػػػمتاال اػػػٌنالةبػػمفال  ػػػًنالمػػػخالاالمرػػػ الاال
الململفاتالادلوهفالجماوياجالاا م منجالاا ممجاالةم االغل لالاا  ااجالااو اا اجالمو  ملةالةرال مف ال ومئكهمالادلملبمة.

ج عالادلماماعاالإفالوالنتخالباهماال  ًٌنالمخالادللملفاتالاملضنالمخالملػملفاتالمػوهفالاا م منػجالاا ممػجالاجل نػ االالفلي
مػػعالملفالملػػملفاتالااو اػػاهالاجلػػمم يال م ػػنالرػػ الملايػػنالمااهػػمعالاػػ اكالغلػػبالإمػػمفةالااوحػػملالاالادللػػملفاتالجشػػتلالمػػمـال

 النػمف الإىلالاالشػلالمػخالراػػلالدل مجلػجالمػ االااػوايالااػ  الاػامف الإىلالمػ  الاالادليػوماالاا ػػمـالدليػوماالادلوااػياالةرػ
الاا ااجالاا اااٌن.ال

ملبملننالم هالاا اااجالمخاللالؿالململفاتالموهفالااملنممامتالجتوبالاا م منجالاا ممجاالةماػملااتالمػوهفالااملنممػامتال
جماو ااهالاجلمم ياالضاقالا ػزتالماػنالج ػعالادلمامػاعالادله ػجالااػيتال تػمفال تػمفالالولػنالاالااو اػاهالاا ػم م الاالاجلػ ال

ال المماماَعالمه جال  امسالاالااو ااهالاجلمم ي.ةاذلو اجالةغًنمماالة ُ 
ال
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 المشكالت التي تواجه معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية
 وعالقتها بروحهم المعنوية

الاجلمم جالاألمسملنجالالاالماجال-ف.المجمؿالمو ماالجخالزن الال
ال

ةبهػػجال حػػملمهاالمػػ فنالاا اااػػجالإىلالااو ػػملؼالإىلالميػػوماالمشػػتالتالم ا ػػيالااملنممػػامتالجمدلملضاػػجالاا م منػػجالمػػخال
ةااو ػػملؼالإىلالميػػوماالااػػملةحالادل ومنػػجالاػػ نههاال  ػػمالمػػ فنالااو ػػملؼالإىلالاالػػملةؽالاالفابػػجالادلشػػتالتالااػػيتالنمابههػػمال
ادل ا ػػمفالةفاػػم الااأػػ ةالةادلممػػلالاا ا ػػيالةاجلػػو اال  ػػمالمػػ فنالااو ػػملؼالإىلالاا الرػػجالجػػٌنالفابػػجالمشػػتالتالم ا ػػيال

الااملنممامتالةااملةحالادل ومنجالا نهه.
(الم اػهالةم ا ػجال55جالمخالرل ممجالم ااسالثم منػجالضتمماػجاالضاػقالجاػدالمػ فالملفػملافالاا اوػجال متالالواماالماوجالر  ن

(الم ا جاالملمػمالملفاةالاا اااػجالفاػمـالااامضػقالجماػوأ اـالااػوام جالمشػتالتالم ا ػيالادلملضاػجال39(الم اهالةال 11جمارعال 
نالملاج ػػػجال(الفاػػػملةالممزمػػػجالماػػػ33(االةمػػػيال وتػػػمفالمػػػخال 2516اا م منػػػجالدلػػػمفةالااملنممػػػامتالمػػػخالإمػػػ افالضوػػػٌنالم  ػػػمفال 

اااائػػػجالااو اا اػػػجالادلمفنػػػجاالإمػػػمفجالإىلالااػػػوام جالال-ارهػػػملاؼالاارتجػػػم ال–اا ماػػػبالال–رلػػػمرتالمػػػي:الموهػػػمجالااملنممػػػامتال
االةرػ الااػنالالSpssنالم مجلػجالاااام ػمتالإض ػمئام الجماػوأ اـالجمل ػممفالفال(الفاملةا25ااملةحالادل ومنجالاايتالاوم المانال 

ال.ةالواماالجًنامفماال ملةاتمؿالإاا اال(الا اوجالةاض ةاالةالواماالممفالةنويناالةالواtالواماال 
ملمػػػمالااووػػػمئفالااػػػيتال مصػػػانالإااهػػػمالاا اااػػػجالفتػػػمفالملعلهػػػمالملفالم ا ػػػيالااملنممػػػامتالن ػػػم مفالمػػػخالمشػػػتالتال و اػػػنال
جملهػػػػػملاؼالاارتجػػػػػم الةاااائػػػػػجالااو اا اػػػػػجالادلمفنػػػػػجالةاا ماػػػػػباالةاتػػػػػوههالرالنمابهػػػػػمفالمشػػػػػتالتالفا ػػػػػمالنو اػػػػػنالاوػػػػػممفال

االاػػػملاتالاالرلػػػمؿالادلشػػػتالتالادلو ااػػػجالجما ماػػػبالمػػػي:المػػػ  الالااملنممػػػامتالمػػػخالةبهػػػجال حػػػملمهاالةرػػػ ال م ػػػنالملماػػػن
  اػػػا الاا ااػػػجالاالمػػػمفةالااملنممػػػامتال الراػػػجالفاف اػػػجالاا ااػػػجالاػػػو اهالادلػػػمفةالملمػػػمالاالرلػػػمؿالادلشػػػتالتالادلو ااػػػجالجمااائػػػجال
ااو اا اػػػجالادلمفنػػػجالفتم ػػػنالملماػػػنالاالاػػػملاتالملفالم  ػػػلالااملنممػػػامتالغػػػًنالموػػػمفملالاالادل ااػػػجاالملمػػػمالاالرلػػػمؿالادلشػػػتالتال

 ااػػػجالجملهػػػملاؼالاارتجػػػم الفػػػإفالملماػػػنالاالاػػػملاتالاالمػػػ االاهػػػمؿال م ػػػنالراػػػجالااوشػػػملاتالااػػػيتالهتػػػ ؼالإىلال  ػػػمنملالملفاحالادلو
الادل ا ٌنال ااهمالراجالامو مـالادلشملؼالاارتجم الجو منملالاألفاحالادلهينالدل ا يالااملنممامت

األج ػػػمفاالال  ػػػمالملهػػػماتالااووػػػمئفالإىلالةبػػػمفالفػػػملةؽالجػػػٌنال ااحالادل ا ػػػٌنالااػػػ  ماالةالادل ا ػػػمتالال ػػػمثالضػػػمؿال اػػػك
اال  ػمالمل ػ تالماػنالمػخالادل ا ػٌنفمدل ا متالنش ملفالجواكالادلشتالتالمل  ملالمخالادل ا ٌناالاغػهالملفالاةضهػخالادل ومنػجالمل

ااووػػمئفالمػػ ـالةبػػمفالفػػملةؽالجػػٌنالملفػػملافالاا اوػػجالضيػػبالموغػػًنالاخلػػ ةالاالهػػ مامهالجمدلشػػتالتاالإمػػمفجالإىلالمػػ ـالالةبػػمفال
 اػكالاألج ػمفاالةملةمػحنالااووػمئفالةبػمفالمالرػجالمتيػاجالفااػجالغًنالاارتجمنٌنالضػمؿالؽالجٌنال ااحالادل ا ٌنالاارتجمنٌنالةالفملةال

إض ػػمئام الجػػٌنالااػػملةحالادل ومنػػجالدل اػػهالااملنممػػامتالةجػػٌنالادلشػػتالتالادلو ااػػجالجما ماػػبالةوالنواػػٌنالةبػػمفالمالرػػجالجػػٌنالجااػػجال
الادلشتالتالةجٌنالااملةحالادل ومنجالاا  اه.
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الجامعيةكفاءات معلم الرياضيات لتدريس المنهج الثانوي بما يالئم المرحلة ال

البمم جالاملاجا ال–ر ملالجخالغشًنالال– ااجالاارتجاجال-إؽلمفالصمحلالملجماللشاهمل.ال
ال

مهوجالااو ااهال   المهوػجالملاماػاجالاال اػ ـالاألمػهالةازفمػماالضتػمااهتماالضاػقالإفالااواػ ـالاحلاااػيالااحتػمااتالمػمال
إصلػػمحالاا  ااػػجالااوو منػػػػػػػػجالااو اػػاهاالفماػػ ةؿالادلوا مػػجال تػػعالااو اػػاهالاالملةامنمهتػػماال حػػملا الدلػػمالدليػػو المػػخالفةاهالاامامػػيالاال

الةاايامااجالةاررو مفنج.

ضاقال و ازالمهوجالااو ااهالج هنمالمخالملفتلالادلهخالاايتال يمم المانال تمنخالهأ اجالاألفملافالمو الاا ػغملاالةمػمالمػمال
النمماههالما امالةمهوامالةمللالرام.

اػػ  النشػػػتلالملاػػػمسالةمػػخالادل ػػػملةؼالملفالصلػػمحالاا  ااػػػجالااو اا اػػػجالنومرػػ الغمااػػػمالماػػنالمػػػ ةالممامػػػلالملعلهػػمالادل اػػػهالا
الاااممػػػػػػ ةالاالاا  ااجالااو اا اجالاايتال تو لالجمدلو اهالةادلوهف.

فمدلوهفالةااتوبالادل اااجالرالؽلتوهػمالملفالااػنالملمػ افهمالمػموالنُ ػ الادل اػهالإمػ افاالباػ ا الةنو اػزالجتلػمحاتالةظالاػجال
م هػػهاالةن ػػالاللػػ اهتهالةنماػػعالممااػػجال مماػػػػػ الإىلالاألفتػػلالاالمهووػػ االةنوحاػػنالااوغػػًنالادلوشػػمفالاالاالجػػ االفاولممػػلال

الملمما ههالةنو يال لتًنمهالةر ااهتهالاا اااج.

ةم اػػهالمػػػمفةالااملنممػػامتالاالادلملضاػػػجالاا م منػػػجالاػػ الااػػػ ةاالاال ػػمؿالاات ػػػلالمل ال اػػػيالملةال ا ػػًنالزلو ػػػلالاالادلوػػػممفال
اجالةااتوػػػبالادل ااػػاجاللمصػػجالةملفالمػػمفةالااملنممػػامتالذاتالملعلاػػجالجماغػػجالاالموػػممفال ػػلالااوأ  ػػمتالاا ا اػػجالةااملنممػػ

الةااوتومامباج.

ةموػػػمال ػػػ زالميػػػ اجالمه ػػػجالةاػػػمماجالمػػػخالةبهػػػجال حػػػملالااامض ػػػجاالةمػػػيال لػػػمحةالم اػػػهالااملنممػػػامتالاال ػػػ ان الادلػػػوهفال
اا م م الةفػػػػػػػػنالادل منًنالاا مدلاػجاالةاػمالنومافػنالمػعالادلػوهفالاجلػمم يالدلػمفةالااملنممػامتالة الاػجالإمػ افالادل اػهالااتلػمالاااػمفاال

االادلملضاجالاا م منجاالةممالممالنمملالاا البالإىلالادلملضاػجالاجلمم اػجاالةمػهالؽلاتػمفالرممػ ةالمانال ياًنالاا  ااػػػجالااو اا اجال
الانمماجالبا ةالؽلتخالارمو مفالمااهمال  امسالاا ملضاجالاجلمم اج.

ال
ال  
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الالطرق الحديثة في تدريس الرياضيات ومدى أهميتها للمرحلة الثانوية

البمم جالاملاجا ال–جخالغشًنالر ملالال– ااجالاارتجاجال-ضومفالاا مهنالما الاحل ا الاا مهنمل.الالال
 

إفالااملنممامتال   الملض الرلمرتالادل ملفجالااملئاياجالاالإجملازالااو ماالاا ا يعالدلمال و وعالج المخالمتم جالشلازةالجٌنال
الةلمفموهماال لا الموهمالهيفالادل ماؼالال يم اجاالةميال فملةعالاا اهاالةدلمالذلمالمخال  ااامتالمووممجاالةميالاا ةالاا اـم

الؼالناوحامفالجماتاامتالاا  ااجالاالفاااوههالاجلمم اجالفا مالج  .اوزاجالإم افالاا البالاا نخالامال

الاألعلاجال الةمخالملبلالم ه الرالختلنالمانالملض ا الاااـم الاا ا يالاا  ال  اش  الااوا ـ الاالم مل الملعلاوهم الملف   م
الااملنممامتالغلبالاا ومنجالج ملؽال  اا هماالة  ا همالامالنوومابالمعالااا جالاا  مل.

اا مملالادلههالاالض مؿالااو اهالادل ومزاالفمدلوهفالمه مال مفالشلوألالةاملناجالااو ان المه جال مدلوهفال لي االةميال
جمدل امممتالااتمفاجاالفالالؽلتخالملفالنلا الإرالإذاال ت خالاملناجالااو ان الاجلا ةالاايتال مثملالة و ثملالجمدلوهفاالةجت ا الذاال

الامجعالشلوعالاا مابالةاابالة املبالاا مابالإىلالااملنممامتالةفه همالبا ا.

الولتًناالةادلهمااتالةالج اعالا االاا الباالة يمم مهالمانالضلالادلشتالت.  مالملفالاملؽالااو ان ال و يالاا

ةؽلتػػػخالمػػػخالمػػػ هالاا ػػػملؽال  اػػػهالاا ػػػالبالات ػػػًنالمػػػخالاألهػػػامحالادله ػػػجالموػػػ ال ا مػػػ الاالادلملضاػػػجالاجلمم اػػػجعالمػػػ ال:ال
ارمو ػػػمفالماػػػػنالااولتػػػًنالةااوأاػػػػلاالةااو ممػػػلالمػػػػعالاحلماػػػمبالج ملناػػػػجالاػػػهاجاالةاايػػػػجالةفهػػػهاالفتومجػػػػجالجػػػملامفالحلػػػػلال

النمماجالف لالاملناجالب ن ةالاو اهالضامئناالةملمماهاالةمامفئاالةمهمااتالانمماج.مشتالتالاال
ال

ال  
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الإعداد وتأهيل معلم الرياضيات لمواكبة تحديث المناهج وتطويرها

ال-.الا  الزل  الاامفافملالالالالالال البمم جالادلملربالال-ر ملالاأللاماال– ااجالا فابالةاا اـم
ال

الاملضاػػجالجماغػػجالاألعلاػػجاال و اػػزالجماوك نػػ الةااو ػػمنملاالةذاػػكالمػػخاللػػالؿالج ػػعالادلوغػػًناتالاا  ػػملنجاال ؽلػػملالاا ػػموالاااػػـم
ااػػيتال وكيػػ الاالثػػماةالادل اممػػمتاالةثػػماةالار  ػػمرتاالةثػػماةالااواػػ ـالاا ا ػػيالةااوتوماػػمبيالادلويػػماعالةاا مدلػػجالج ػػماممال

الاالإضػػػ اثال  غػػػًناتالاال ػػػلالرلػػػمرتالاحلاػػػمةاالاػػػماحالادلمفنػػػجالموهػػػمالملةالادلأوالػػػجاالةمػػػ هالاا ػػػمااتالملثػػػملتال ػػػ ثًن االف ػػػمر 
ادل ومنػػػجاالةملصػػػاحنالاهو  ػػػمتالااػػػيتال و يػػػكالهبػػػ هالاا ػػػمااتاال و اػػػزالا ػػػ رتالااواػػػ ـالااتاػػػًنالةاذلمئػػػلالاالضكػػػػهال
ااو مملالمعالم هالادلوغًناتاالةااوا ـالاا ا يالةااوتومامبي.الةااو ااهالن  الملض الملمػهال اػكالادلوغػًناتالااػيتالن ػَمؿالمااهػمال

ة ا ـالاهو  متاالةممالاا ماةالاايتالُ حهملالم اال  ػماالةازفمػماالذاؾالاهو ػعاالةن ػ الم اػما االدليػوماالااوهتػجالالاالاري
اا ا اجالةاا امفاجالةاربو مماجالا االالةممالمومافالااملريالاحلتما الاا  الن  يالا االة ي نالإاا الاااػماالاالمماػجالةاحلاػجال

  ماػػلالمماافمػػمالاااشػػملنجالاالهػػيفالااوأ  ػػمتالةماػػنالفاػػ عالأل ػػ الؽل ػػلالاا مممػػجالاألاماػػاجالأل الرلو ػػعاالةراػػا مالاال
الميوماالافاعالةمو از.ال

ةمػػخالموػػمالنػػ زالفةاالااو اػػاهالاالضام وػػمعالأل ػػ النو اػػزالجوحػػمـالؽلتػػخالمػػخاللالاػػ الملفالنتػػمفالادلػػو اهالإ يػػم  مالصػػمحل مالاػػ ال
  ػػلاللػػ اتالم نػػ ةاالنيػػو اعالمػػخاللالذلػػمالملفالنػػ زال ليػػ الاالمػػ االاخلتػػهالاذلمئػػلالمػػخالااواواػػمتالةادل اممػػمتاالجػػ فالن

الا ا الغل الج عالاحلامؿالاا  ن الادلشم لالاايتالةابهو االملةالةابهػنالغػًنهالاالمػ هالاحلاػمةاال ةناحقالاالماهالمخالاا اـم
ةجماو ااهالنيو اعالادلو اهالملفالنتويبالاخل اتالااو اا اجالةادل ماؼالةادلهمااتالةارجتمممتالةاااػاهالااػيتالمػخالهػ هنمالملفال

ىلالإمػػ افالاالػػملفالادللتػػملالاااػػمفاالماػػنالااوتاػػ المػػعالاهو ػػعال و ػػيالمجاػػعالبما ػػبالهأ ػػاجالادلػػو اهاالةنهػػ ؼالااو اػػاهالإ
ةاااائػػػجاالةاااػػػمفاالماػػػنالممابهػػػجالااوغػػػًنالاايػػػملنعالةاػػػ نمتالادليػػػواالاالفما  ااػػػجالااو اا اػػػجالبػػػزحالرالنوكػػػزملالمػػػخالاهو ػػػعال
الةثامفوػػػ االةمػػػنالادلْيػػػههالاأل ػػػ الاالااوو اػػػجالاااشػػػملنجاالفهػػػيال ُوػػػماالهأ ػػػاجالادلػػػو اهالة ُو اهػػػمالاال ػػػلالبما اهػػػماالة ُ ػػػ ه
الضامن ػػمالاال اػػ ـالااشػػ مبالةاراهػػمالشلػػمالغل اهػػمالاال ا الرػػمتالابو مماػػجال مبحػػجاالةضػػيفال ااػػنالاا  ااػػجالااو اا اػػجالمػػممال 
ضماجالمخالااوتا المعالادليوك اتالاال تومامبامالادل امممتاالاايتال   المخالملجملزالم مفاالااوو اػجالاااشػملنجالجمهو  ػمتال

 ااػػػجالااو اا اػػػجالغلػػػبالملفالنتػػػمفالمو ػػػمااالةرلمانػػػمالااحمل ػػػجالاحل ن ػػػجاالةألفالادل اػػػهالمػػػمالملضػػػ الاا ومصػػػملالادله ػػػجالفالػػػلالاا 
اا ا اػػجالاحل ن ػػجاالفػػمدل اهالااػػ  الؽلاػػكالالااتلػػمحاتالااو انيػػاجالاال ػػلالبما اهػػماالاػػماحالاا ا اػػجالموهػػمالملـالاا  ااػػجالمػػمال

المو ا جالمولمرجالموله جالا اهتمالةرا همالااواااجال.الالالالال الاا  النيو اعالملفالؼلملٍجالاومالملبامر 
ال

ال  
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البرمجيات وتطبيقات الحاسوب لتدريس مناهج  الرياضيات للثانوية العامةتوظيف 

ال-.الل غلجالمو ماالمايالملجمزراجملالال الاخل  ال-بمم جالادلملرباالالال- ااجالاا اـم
 

 ُ  الااملنممامتالملفاةالمه جالاووحاهالاألفتماالةفههالافاطالاا  ال  اوالفا االةميال يمم الاالملفالمانالفههالاااائجال
ةج ر المخالملفالنتمفالممممعالااملنممامتالممبمف االملةالماوتمل االاولي االفإفالااملنممامتال و مالافا جالةاايا ملةالمااهماال

ة زفافالة و ماالمخاللالؿالل ا ومالاحلياجالاالاامارعالملةالمخاللالؿالاضوامبم ومالةفةاف ومالادلمفنجاالةملفاؾالادلملجمفالضمبجال
النملةال الضاق الةااو اها الااو ااه الم ااج اللصلمح الااو اا اج الاامامئل الةادلو اه الرارتبمعالادل اه الةااوااٌن الاحلل  الملف ف

الةاال الااامماجا الضامهته الةا الفاااوهه الا الاا ااج النمابههم الاايت الااملنمماج الادلشتالت ال مفَاٌنالحلل ادل امممتالغًن
السحاقالرال الااو اا اج الادلماف ال ومنع المخ الا اكالرج  الةاا مدلجع الار  مؿ الادل امممتالة تومامبام الا  الثماة ممابهج

الممحالةضا الاا  ملفج. او ملالمانالااتومبالااوااا  ال مال

الا الاحلمامب الجملرلامت المشمم ةالال يمم  الةامئل ال مفًن اللالؿ المخ الةاااحق الاراوا مح ال مماج الم ا إثملاح
الاا البالجمحلمااالج تههالمعال األفتماالااملنمماجالمخالموحمااتالمو  فةاال  مال مفملالفملصجالاارت ازاالةذاكالضاو مالناـم

الج عاالةمعالادل اهالمخالاألهامحالاايتال حهملالمانالااشمهج.

ال  الاوتاا الااو ان الضيبالضمبمتالاا البالةمخ الاا  ا ٌن الجملرلامتالاحلمامبالفملص م ال مفمل المللملا مضاج
اخلمصجاالفما البالاا نخالنوشونالا واممههالجيهماجالؽلتخالملفالنمل زةاالجم وامهالمل  ملالمانالمه متال و انالجمحلمامباال

الجائج الاايتال لملمهم الاااامف المخ النيولا ةا الملف الؽلتخ المخالص مجمتال وحا اج الن م مف الملممالالة  اكالاا نخ احلمامب.
الجلما بالمللملاالاالااملنممامتاالةاامال الفه  م اا البالاا نخالنمابهمفالمشم لالاالالبملاحاتالفا تخالملفالنحهملةا

ال يمم مهالمانال  اهالم هالالبملاحات.
ال

ال  
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المدى استخدام تكنولوجيا التعليم بقسم الرياضيات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

البكلية التربية قصر بن غشير جامعة طرابلس كنموذج 

البمم جالاملاجا ال–ر ملالجخالغشًنالال- ااجالاارتجاجال-ف.الما اا حاهالجشًنالاخلماايالالالالال
ال

إفال حػػػػمـالااو اػػػػاهالمػػػػمالملضػػػػ الماممػػػػمتالضاػػػػمةالاهو  ػػػػمتالادل مصػػػػملةاالةفةاالمػػػػ االااوحػػػػمـالاػػػػا الإضتػػػػماالةمػػػػملضال
ااػػيتالنػػوهالهبػػمالمػػملضالمػػ هالادل اممػػمتالة ااا هػػماالةاالظػػلالالادل اممػػمتالة ايػػًنالم ػػمفاممالاا ااػػجاالجػػػلالملنتػػمالااتالاػػج

 ػ فنالادل اممػمتاالةظلػمالادل ملفػجالا ػ رتالاػملن جاال ػوفالموهػمالثػماةالادل اممػمتالااػيتال  اشػهمالا فعالملصػايالاا ػموالن ػاوال
ثػػػماةالما اػػػجالة تومامباػػػجال اػػػًنةاال ػػػمفالذلػػػمال ػػػ ثًنالاالسلواػػػ البما ػػػبالاحلاػػػمةاالةملصػػػايالااو اػػػاهالم مااػػػم الاااحػػػقالمػػػخال

االةظلػػػمذجال  اا اػػػجالب نػػػ ةالدلمابهػػػجالاا  نػػػ المػػػخالااوحػػػ نمتالماػػػنالادليػػػوماالاا ػػػمدليعالةااو اػػػاهالمػػػملةاةالمػػػخالملاػػػماابال
مملةااتالاحلامةاالةممالاامل ازةالاألامااجالأل الال  ماالةظلمحالابو مميالةارو مف االةممالاجليػملالاامضاػ الةةاػااجالاا اػماال

جػػ ةاممال لػػملضال ليػػهمال مارػػعالم ػػاواالالاا يػػواالالاازامػػملالادلشػػملؽاالةااو اػػاهالمػػمالإاالاػػجالم مصػػملةالماػػيالاحلاػػمةاالااػػيت
فماوكمابالاا ةااجالادل مصملةالملثاونالامالرالن عالرلمر الااشكالملفالج انجالااوا ـالاحلااااجالجػلالةاامضاػ ةالمػيالااو اػاهاالةملفال
 لالاا ةؿالاايتالملضملزتالهمام ال اًنا الاالااوا ـاال ا منالمػخالجماجػجالااو اػاهاالجػلالإفالااػ ةؿالادلوا مػجال تػعالااو اػاهالاال

المالةااماوهم.ملةامنجالجملارله

ة و اػػبالااو ػػمااتالاحل ن ػػجالاالادلوحممػػجالاارتجمنػػجالمػػخالادل ا ػػٌنالإمػػمفةال شػػتالالم ػػمافههالةم واػػ اهتهالمػػخالم ااػػيتال
ااو ااهالةااو اهالجماػو ملاااالسحاػقالملصػاحنالمػ هالادل ملفػجالبػزحا الرالنوكػزملالمػخالجػملامفالإمػ افالادل ا ػٌناالةادل اػهالااتػ حال

جمنػػجالجلممااػػجالةإ اػػمفاالةاويػػماعالملضػػ اثالاااائػػجالاخلماباػػجالافا ػػجالمػػمالادل اػػهالاااػػمفاالماػػنالاااػػنالملمػػ اؼالرلو  ػػ الاارتال
جماوحهالاارتجمنجاالاماحالمخالضاػقالااو ػمااتالااػيتالمشاػنالادل اممػمتالةادل ملفػجالةةاػمئلالار  ػمؿالملةالاا ػماةالااوتومامباػجال

الاالهيفالااا مممت.

ال
ال

ال  
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التوظيف االلعاب التعليمية في تدريس  مادة الرياضيات لمرحلة التعليم األساسي

البمم جالاازاةنجالال-مل.الزنوبالادلأوماالاا نبالالالالال
البمم جالاملاجا الال- ةالػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ال  ا جالجشًنالماملالالال

 

نُ ػػ الااو اػػاهالم ااػػجال لممػػلالمواػػمفؿالجػػٌنالادل اػػهالةادلػػو اهالةمومصػػملالاااائػػجالادلأوالػػجاالةااػػيتالنهائهػػمالادل اػػهالمػػخالملبػػلال
االمػػ ةالزمواػػجاال  ػػملؼالجماػػ اساالة واػػمنخالاألاػػماابالإ يػػمبالااوا اػػ الادل اممػػمتالةادلهػػمااتالةاايػػامؾالةارجتممػػمتال

ةاا ػملؽالااػيتال يػوأ ـالااو اػاهاالف وهػمالمػمالمػمالمامهػملالة اااػػ  االةنتػمفالمػخالاملنػنالااوااػٌناالةموهػمالمػمالمػمالضػػ نقال
 نمل زالمعالااو اهالجٌنالادل اهالةادلو اهاالةنتمفالاارت ازالمانالادلو اه.

  انيػػهمالةإفلػػمؿالااا ػػ الااولػػممايالةمػػمالااو اػػاهالةذلػػ االملم ػػنالادلمايػػمتالااو اا اػػجالملعلاػػجال ػػ االاوحػػ نقالاػػملؽال
 جماا بال.

فمألا ػمبالااو اا اػجالمػػخالارجتممػمتالاحل ن ػجالاالااو اػػاهاالألهنػمال ػ فعالادلػػو اهالملثوػمحالمػملضالادل اممػػمتالااولممػلالمػػعال
 الادلمفةالاا ااااجالاالممار النيمفممالااوشمطالاذلمفؼاالةممالممالنزن المخالر اةالادلػو اهالماػيالااوغػًنالةالجػ اعالة و ػيالفاػ

اجلما ػػبالاا اااػػجالةاامب ا اػػجالةاربو مماػػجاالةرػػ الملهػػماتالم نػػ الاا اااػػمتالااػػيتال ومةاػػنالااو اػػاهالجماا ػػبالج هنػػمالف ماػػجال
اال و اػػجالمهػػمااتالاا لػػلالة  منملمػػمالمػػيفاللتػػ نالإىلالااوأ ػػػاطالاجلاػػ الةا واػػمحالاأل شػػ جالااو اا اػػجالااػػيتال اػػػ ـالإىلال

 األالمؿالج رج.

ملفالن  اماالمانالهتائػجالاااائػجالااو اا اػجالادلوماػاجاالةااػوأ اـالاأل شػ جالالف انالادل ا ٌنالاالاا لمؼالاا ااااجالاألةىل
ااامئ ػػػجالماػػػنالااا ػػػبالاال ػػػ ان الاألالػػػمؿالاػػػمالنولػػػنالمػػػعالل مئ ػػػههالالظلمئاػػػجالاجليػػػ اجالةاربو مماػػػجالةااوليػػػاجاال
الالمػخاللػالؿالج ػعالاهيػ متال فا تخال مظا الاألا مبالااو اا اجالاال  ان الج عالادلمافاالم ل:الااملنممامتالةاا اػـم
اايتال املبالاحلامئنالةادللمماهالاهملفةالإىلالملذممفالاألالػمؿاالفواػ مهمالج ػماةالزليػممجاالةمػمالمػمالغل ػلالااوالماػ الناااػمفال

المانالفاااوهمالةفه همالةااوا مهبم.ال

فمألا ػمبالااو اا اػجال تيػملالمجػػمفالادلػمفةالاا اااػاجالة ُاػػّ ـالإىلالاألالػمؿالاالصػماةال   ػنال ػػمعالمػخالاارتفاػ االة   ػػيال
الامنجال  مال ملج ههالجمارعالاحلامة.األالمؿال ممم المخالاحل

ٍافالااو اػػاهالاارتفاهػػيالبػػزٌحالملاماػػيمالمػػخالاا  ااػػجالااو اا اػػجالااومبحػػجاالف ػػخاللالذلػػمالنيػػو اعالاا ماػػبالملفالنيػػوأ ـال
هػػايالادلػػخالاألؽلػػخالةاألنيػػملعالاا ػػايالاالهػػهالا نػػ الاػػهال الةاػػملن م عالألفالذاػػكالن و ػػ الاالااشػػملحالمممػػم المػػخالااتوػػمبال

المانالم ن الااوالما ال.الادل اايالاا  الملصايالاا بحالاأل  
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الاألسباب األساسية التي تؤثر في التحصيل العلمي للطالب في المرحلة الجامعية لمادة الرياضيات

 بمم جالااهمال-جملاؾالااشمائالال- ااجالاارتجاجالالال-مل.الزل  المايالاموالضيمفالال
 

ةااػػػ ممةالاوشػػػملال ُ ػػػ الااوغػػػًناتالااػػػيتالاػػػململتالماػػػنالممدلوػػػمالادل مصػػػملال ػػػماوحمرتالااياماػػػاجالماػػػنالاايػػػمضجالاا ةااػػػجال
اا ؽلاملاااػػػجاالة زانػػػ الاا ػػػملاعالاا ملرػػػيالةاا ػػػمئليالاالفةؿالاا ػػػموالةادلأػػػماملالااػػػيتال مابهوػػػمالجشػػػ فالافمفحػػػجالماػػػنالاااائػػػجاال
ةا وشػػػماالاألةجئػػػجالةاألمػػػملاضالمػػػ هالاألاػػػامبال اهػػػمالملفتالإىلالافػػػعالهػػػ فالااو اػػػاهالة زانػػػ الملعلاوػػػ االخبمصػػػجالإذاالملفا وػػػمالملفال

ادل مفاالاااشملنجالااتملةانجعالهمهبجالمػ هالاألزمػمتاالةإضػ اثالااو ػمنملالادلوشػمفالااو ااهالُنْيههالج ماةالمامهملةالاال و اجال
المانالاا  ا نخالاهو  يالةاا مدلي.

 
 
الة في تدريس الرياضياتبعض االستراتيجيات الحديث

البمم جالااهمال–ملةجما الال- ااجالاارتجاجال-ا الااشمطمحا.الاماماؾالملالالالال
 

م فنالم هالاا اااػجالإىلالااو ملنػ الجمراػرتا اكامتالاحل ن ػجالاال ػ ان الااملنممػامتالة اػ ميالج ػعالاخل ػماتالالالالال
اا  ااػػجالاو اااهػػماالةاوحااػػنالمػػ االااغػػملضالااػػوأ ـالااامضػػقالادلػػوهفالاامصػػليالااوحاااػػياالةذاػػكالمػػخاللػػالؿال اػػ ميال

الاهم.ارارتا اكاجالةمومرشجالشلازاهتمالةادلآل المااهماالة ا ميالج عالاألم اجالاو اا
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 توصيات: مؤتمر الرياضيات األول

 "مدى مواءمة مفردات مناهج الثانوية العامة مناهج التعليم الجامعي في مادة الرياضيات"
 زليتن –م بالجامعة األسمرية اإلسالمية 20/07/2017 -19المنعقد في المدة 

مػػػ هالاحلمصػػػاجالمػػػخالااومصػػػامتالااػػػيتالمػػػخاللػػػالؿالاا اااػػػمتالةاألسحػػػمثالةافممػػػملاتالةااوامهػػػمتالجػػػمدلمفملال ػػػمبزال
ُصػػولنالإىلالملاجػػػعال اػػمط:الادلػػػوهفاالةادل اػػهاالة ااػػػمتالاارتجاػػػجاالةااماػػمئلالااو اا اػػػجاال  ػػمالمػػػمالماػػٌّنالرضاػػػم اال  مػػػلالملفال
 ممػػعالمممػػعالااوولاػػ االدلماحمػػجالملػػملفاتالموػػممفالااملنممػػامتالاوحمموػػمالااو اا ػػي:الادلوماػػطالةاجلػػمم ياالاابػػٌنالااومفاػػنال

الةااي افالااك اع.

 المنهج:أواًل: 
ملثاوػػػنالاا اااػػػمتالاا ا اػػػجالاا اواػػػجالادلا ا اػػػجالادل ملةمػػػجالجػػػمدلمفملالملفالادلاػػػملااتالاػػػمفةالااملنممػػػامتالالملفاهتػػػمالاحلمااػػػجالال-1

جما م منجالاا ممػجالجيػوماهتمالااػ الثال وػمظملالمػخالادل ػماؼالااملنممػاجالفاػطالاايػوجالاألةىلالجما م منػجالاا ممػجالاملضاػجالمػمالراػلال
الاا مابالاا اااجالجمدلملضاجالاجلمم اج.اا م منمتالااوأ  اجاالةرال مملال

الإهملاؾالم ا يالااملنممامتالاا ملضاجالاا م منجاالةادللوشٌنالاارتجمنٌنالاالم ااجال  منملالادلوممفالةااوأ اطالذلم.ال-2

مومج ػػجال  ػػمنملالادلوػػممفالةملاػػماابالااو اػػاهاالةااػػو ّاهاالةاا  ػػلالماػػنالإ شػػمحالموػػممفالةفػػنالادل ػػمنًنالاارتجمنػػجاالاوما ػػبالال-3
 مهػػنالمػػعالاااائػػجالافااػػجالج اااػػجالم  اػػجاالةل ػػطالةامػػحجاالةمػػخالفةفالااػػو كمؿالاال  ااػػنالااو ػػماالاا ا ػػياالة و

الم االاألممل.

الاراولمفةالمخالااوكمابالافااجالةاا ملجاجالةاا ةااجالاالإم افالادلوممفالةجوهمئهم.ال-4

ال شػتالالجلػمفالب نػػ ةالاو ػمنملالماػػملااتالمػوهفالانممػػامتالاا م منػجالاا ممػجالمػػمالراػلالاا م منػػمتالااوأ  ػاجالجتممػػلال-5
فملةمػػ :ال اجلػػ االاذلو اػػجاالةضيػػمبالادل ا ػػمتاالةااولممػػلالةااوتممػػلاالةادلاتم اتػػماالةالض ػػمح(االلمػػ افالااشػػتلال

الاجل ن الةفام الااواوامتالةاامامئلالااو اا اجالاحل ن جاالمانالملفالنا ـالااوامشالجمجل  اجالااملنمماجالرالالاا اممج.

الاايان. حملا الا  ـال لمنجالاامممحالاازمينالااو ان الغلبالإابمعالاا ةاـالال-6 الاا ااايالااـم

اابالالذفالمخالةزااةالااو ااهالجو ان الماملااتالااو اا اجالاا وا مٌنالاا اااجالاجلمم اػجاال ػلالسحيػبالخت  ػ الال-7
مو الج انجالاطلملاا الاالاا اااجالاجلمم اجعالاو منعالاالمر االةم االممالاامما الاالاػو ملااالاالفاااػو الاجلمم اػجاالضػيفال

النوهال   نلالادلاملااتالجمدلملضاجالاا م منج.
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 ثانياً: المعلم:
لاػػنال ػػمعالمػػخالااو ػػمةفالجػػػٌنالم اػػهال اواػػجالادل اممػػمتاالةم اػػهالااملنممػػػامتااللم ػػمحالااػػ اةسالااػػيتالاوػػم الماػػػنالال-1

الااوأ اـالم هالااواواج.

ال مفًنالاحلمافزالادلمفنجالةادل ومنجالدل ا يالااملنممامتاالاملفعالميوماالااملةحالادل ومنجالا نهه.ال-2

الدلشم لالاايتال ماب الم اهالااملنممامت.إبملاحالفااامتالما ا اجالاامرمؼالمانالاال-3

الإرممجالةاشالم لالاا  ا ٌنال وومةؿالارارتا اكامتالاحل ن جالاالااو ان .ال-4

الإرممجالماواامتالدل ا يالااملنممامتالمانالميوماالاااا نمتاالةمانالميوماالاا ةاج.ال-5

الااملنممػػػامتال  اػػػٌنالملمتػػػمحالمائػػػجال ػػػ ان المػػػمماٌنال ملةنػػػم الةنيوحيػػػخالملفالنتم ػػػماالمػػػخالمحاػػػجالااشػػػهمفاتالاا ااػػػمالا-6
الةاملائنال  انيهم.

ال مصاجالجإممفةالإضامحالمج اجالااملنممامتالمانالميوماالاااام.ال-7

الاراوزاـالجا حالاا اااجالاالههملالمل ومجملالةا وهمئهمالاالههملالنماامالمخال لالممـ.الال-8

الااوويانالاالاا  التالااملمساجالجٌنالمملاضلالااو ااهالاا مـالةاجلمم اج.ال-9

اهالااػ ا"الةااوػ انبالادليػو ملاالةمػمالمػػمالن ػملؼالجػماو مالادلهػينالاا  اػهعالضػػيفالمػملةاةالارمو ػمفالماػنالجػملامفالااو اػػال-15
النويىنالاا  اهالمومج جال لالااو مااتالااوتومامباج.

الااوامميالااشمملالةادليو ملالجل اعالمتم متالاا  ااجالااو اا اج؟ال-11

 ثالثاً: كليات التربية:
جتااػػػػػمتالاارتجاػػػػجاالضػػػػيفال ما ػػػػبالم ػػػػػملالمػػػػملةاةالإمػػػػمفةالااوحػػػػملالاالادلوػػػػممفالةادلاػػػػػملااتالاا اااػػػػاجالالااػػػػيتال ػػػػ اسالال-1

الااوتومامبامالةادل اممم اج.

ال مل ازال اامتالاارتجاجالمانالاجلم بالاا  ايال املائنالااو ان االةاارتجاجالاا  ااج .ال-2

 زةن ال ااجالاارتجاجالا  لالضمامباالهبمالمهو امفاالةفوامفاالاو انبالاا ااجاالةميػمم هتهالماػنالاراػولمفةالمػخالال-3
ال .ااواوامتالاحل ن جالاالااو ان

إ شػػػمحالةاهػػػجال مج ػػػجالاتااػػػجالاارتجاػػػجاالمػػػزةفةالجلواػػػٌناالمه وهػػػمال ػػػ انبالاا ااػػػجالماػػػنالصػػػوممجالة  ػػػ اهالااماػػػمئلالال-4
الااو اا اج.
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النتمفالالهملاؼالمانالاارتجاجالاا  ااجالمخالرالالملام  ةالموأ  ٌنالاالااملنممامتالةاملؽال  انيهم.ال-5

 ملجمنجاالسحاػقال ووػمةؿالاااتػمنمالةادلشػتالتالغلبالملفال تمفالمشمانعالااوأملجالاال ااجالاارتجاجالذاتالصاغجالانمماجالال-6
الاارتجمنج.

اارت اػػػزالماػػػنالادليػػػومنمتالاا مااػػػجالمػػػخاللملغلػػػيالاا م منػػػجالاا ممػػػجاالةاحلماػػػجالاا ػػػحاجالاا ااػػػجالموػػػ الااااػػػمؿالاا اااػػػجالال-7
الجتاامتالاارتجاج.

اممػػ الاالاراػو م جالخبػ ةالملمتػمحالماػػ ةالااوػ ان الااػ نخالرملجػػنالإضػماوههالماػنالااواممػ االة ػػ اكالافػماٌنالماػنالااوال-8
الااو ان الجتاامتالاارتجاجاالاالاولمفةالمخالل هته.

ال زةن الادلتوامتالاال اامتالاارتجاجالجمدل مفاالةادلملابعاالةاا ةانمتاالةاهالتالاا ا اجالاارتجمنجالاحل ن ج.ال-9

 رابعاً: الوسائل التعليمية:
و ااػػػجالجمدلػػػمفةاالاويػػػهالالاا  ػػػلالماػػػنالإ شػػػمحالم  ػػػلالدلػػػمفةالااملنممػػػامتاالنوتػػػ خالاألا ػػػمبالاارتجمنػػػجالااو اا اػػػجالادلال-1

الا ويمبالادل امممتالااملنمماج.

جتهاػػزالادلػػ ااسالةااتااػػمتالجماماػػمئلالااو اا اػػجالاألاماػػاجالةادليػػمم ة:ال ملبهػػزةالضماػػمبالمملفاػػجالجػػ بهزةالمػػملضالال-2
الااترتةيناالةهاتجالار رت ن االجمدلمايمتالااو اا اجالرالالج انجالاا مـالاا اااي.

المفالااو اا اجالاراترتة اج.  انبالمومصملالفواجالاو  اهالةإ ومجالاا اال-3

 زةنػػػ الادلمايػػػمتالااو اا اػػػجالجلواػػػيالصػػػام جااللاماػػػجالم ػػػملالاألبهػػػزةاالةاا ػػػام جالاالمانػػػجاالا ػػػ ـال   اػػػلالاا  ااػػػجالال-4
الااو اا اج.

الااوأ اـالااواوامتالاا ا اجالازنمفةال لمحةالم ا يالااملنممامتالاالإم محالاا اةس.ال-5

ال

ال

ال
الف.الاذلممشيالمايالافااهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتمفالزل  الابها جالمل.ف.الامال
الائا الاااكوجالااوحتًننجالجمدلمفملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائا الاااكوجالاا ا اجالجمدلمفملال
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