
  
  جامعة بنها       

  كلية التربية               
  قسم المناهج وطرق التدريس       

  
  
  

فاعلية إستراتيجية التعلم القائم على المشكلة فى تدريس 
الرياضيات على التحصيل الدراسى وتنمية بعض مهارات التفكير 

  الناقد لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
  
  

  ة الماجستیر فى التربیة مقدمة للحصول على درجرسالة
  "مناھج وطرق تدریس الریاضیات"تخصص 

  
  إعداد

  إبراھیم التونسى السید حسین
  )المعید بالقسم(

  
  

   إشراف 
  

عبد اهللا السید عزب سالمة/ د .    أ     
س الریاضیات  أستاذ المناھج وطرق تدری

  جامعة بنھا–بكلیة التربیة          
 

یز قندیلعزیز عبد العز/ د .       أ  
اذ المناھج وطرق تدریس الریاضیات أست

   جامعة بنھــا–المتفرغ بكلیــة التربیــة  
 

   محمدمأسامة عبد العظی/ د
 مدرس المناھج وطرق تدریس الریاضیات

  جامعة بنھا– بكلیة التربیة 
 

  م٢٠١٢ -  ھـ ١٤٣٣   



  مستخلص
ية التعلم القائم علـى المـشكلة  فـى          هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استراتيج             

قد لـدى تالميـذ     تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسى وتنمية بعض مهارات التفكير النا         
المثلـث المتـساوى    "  والتقويم لوحدتى الهندسـة      والتنفيذوقد تم التخطيط    , المرحلة اإلعدادية 

ول بإعداد دليل معلم لهاتين     سى األ الفصل الدرا , للصف الثانى اإلعدادى    " التباين  " ,  " الساقين
لدراسـة مـن    وقد تم اختيار مجموعـة ا جية  التعلم القائم على المشكلةالوحدتين وفقا الستراتي  

, ة من إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية      تلميذ) ٧٨(عدادى وقوامها   تالميذ الصف الثانى اإل   
, عدادية  بنات كمجموعـة تجريبيـة       من مدرسة السيدة عائشة اإل     تلميذة) ٤٠(حيث تم اختيار    

وذلك بعـد  , كمجموعة ضابطة )  بناتة مايو اإلعدادي ١٥( تلميذة من مدرسة     )٣٨(وتم اختيار   
  .وكذلك فى التحصيل والتفكير الناقد, لمجموعتين فى كل من العمر الزمنىالتأكد من تجانس ا

  :يةاستخدمت الدراسة األدوات التال    
  )إعداد الباحث    (                       . اختبار التفكير الناقد-١       
  )إعداد الباحث(                                . اختبار تحصلى-٢      

  :عنالدراسة نتائج     وأسفرت 
بـين أداء   ) ٠,٠١(ق ذو داللة إحصائية عند مـستوى داللـة          والكشف عن وجود فر    - ١

  التفكير الناقد  فى مهارة لتجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية      المجموعتين ا 
  .ككل، وكذلك عند مهاراته الفرعية

بـين أداء   ) ٠,٠١(ق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللـة         و الكشف عن وجود فر    - ٢
فى االختبار التحصيلى   المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية       

 .توياته الفرعيةككل، وعند مس

تيجية التعلم القائم على    وفى ضوء ما أسفرت عنه النتائج تمت التوصية باستخدام استرا                 
 فى تدريس الرياضيات بأفرعها المختلفة وفى المراحـل الدراسـية المختلفـة لتنميـة        المشكلة

 .التفكير الناقدمهارات التفكير وبخاصة مهارات 
    


