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جامعة –كلية التربية –مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات 

المملكة العربية السعودية–الرياض –الملك سعود 



كيف؟...تعليم الرياضيات بال إثراء

اإلثراء والجوانب اإلثرائية في تعليم الرياضيات.

مستويات تقديم األنشطة اإلثرائية ومصادرها.

نماذج إثرائية تستخدم في عمليات التعليم.

أمثلة ألنشطة وأفكار إثرائية في تعليم الرياضيات.



سؤال للمناقشة ؟؟؟

المتبع ما األفكار التي يمكن االستعانة بها لكسر الروتين
في فصول وقاعات تعليم الرياضيات؟
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كيف؟...تعليم الرياضيات بال إثراء

طبيعة علم الرياضيات

مجرد ، متراكم ومتسلسل األفكار ، جاف ، أحيانا ممل. 1.

أحيانااا ال يشااجع تحايااز الطااالب السااتمرار دراسااة الرياضاايات. أو 2

.اختيارها كتخصص مستقبال

ال يعطي المناسبات الكافياة لببتكاار ، لاذا بعاض الطاالب يح. اظاون 3

(الرياضيات لها وجهان. )الرياضيات

ال يظهر غالبا تطبيقات الرياضيات في الحياة. 4.

عادة ما يؤكد أن الرياضيات ليس لها صبغة إنساانية أو إجتم. اعياة 5

.أو فكاهية أو ممتعة



:عندما يكون تعليم الرياضيات بال إثراء فالنتائج ربما تكون

متعلمون بال دوافع لتعلم الرياضيات ، وينخاض التحصي. ل وتتادن  1

.المهارات ، وتتالش  االتجاهات االيجابية

معلمون بال دافع لتعليم الرياضايات وبادون اتجاهاات ايجابيا. ة نحاو 2

.تعليم الرياضيات

بيئااة مدرسااية باادون مثياارات لهااا معناا  ، وتتميااز بقلااة التااا. اعالت 3

ين باااين المتعلماااين أو بااااين المتعلماااين والمعلاااام أو باااين المتعلماااا

.وموضوعات المقرر

مقااررات بااال فعاليااة بااال جااودة بااال مخرجااات حقيقيااة ، ال تحقاا . 4

.أهداف المقرر سواء العامة أو الخاصة

.ائجتعليم للرياضيات بال روح وال حس وال معن  وال نت: الخالصة



اتاإلثراء والجوانب اإلثرائية في تعليم الرياضي

ساين خبرات إضافية الزمة إلتمام عملياة الاتعلم تعمال علا  تح: ماهوم اإلثراء
لناواحي دافعية المتعلم وزيادة ممارسته في موضوعات التعلم بهدف تحساين ا

.المعرفية والمهارية والوجدانية لديه

تنوعاة ، واإلثراء يراعاي الااروا الاردياة باين المتعلماين ويقمادم بمساتويات م
.كما يراعي المتعلمين العاديين والمتاوقين والمتعثرين

عبار عادد مان موضاوعات مقاررات مختلااة أو عادد )واإلثراء قد يكاون أفقاي 
ه عبار موضاوع محادد ياتم التركياز عليا)أو رأساي ( من فروع تخصص محادد

ه ، قباال أو أثناااء أو بعااد عمليااة التعلاايم ، لاا( ودعمااه بمااواد إضااافية متنوعااة
أهااداف معرفيااة ومهاريااة ووجدانيااة ، ذو مسااتويات ماان الصااعوبة ، داخاال أو 

.خارج موضوعات الرياضيات



تاااوفير محتاااو  علماااي ومصاااادر تعلااام ال تتاااوافر فاااي •

.المنهج الدراسي العام ، وشعور المتعلم بالمتعة

.استكشاف مجاالت متنوعة من العلوم والمعارف•

.و توفير فرص للمتعلم للمشاركة في اختيار المحت•

.يتنمية المهارات التاكيرية العليا والسلوك اإلبداع•

.تنمية الدوافع الداخلية نحو اإلنجاز•

ويعمل اإلثراء في التعليم عل 



لقااين جعاال المتعلمااين ايجااابيين مشاااركين وليسااوا مت•

ع سااالبيين وتعميااا  واتسااااع الاهااام وحاااب االساااتطال

.  لديهم

تحسااااااين المناقشااااااات الرياضااااااية داخاااااال فصااااااول •

.الرياضيات

لااتعلم إقامااة بيئااة تعليميااة نشااطة يظهاار فيهااا نتااائج ا•

.النشط من خالل ايجابية المتعلمين وتااعالتهم

.ةتحقي  أهداف تعليم الرياضيات العامة والخاص•



الجوانب اإلثرائية في تعليم الرياضيات

مداخلاااه للموضاااوعات –أدوات التقاااويم –أسااااليب التااادريس )المعلااام 
  كال إطالعاه فاي مهنتاه علا–أدواته التكنولوجية –تكليااته –المقرر 
(جديد

إثاراء ثراء المعلم علميا وتربويا وأكاديميا ومهنيا واجتماعيا يؤدي إل 
.تعليم الرياضيات

خبراتاااااه ، حديثاااااة ، مناقشااااااته ، قراءاتاااااه ، مشاااااروعاته ، )الماااااتعلم 
شجيع استخداماته للرياضيات في مجتمعه ، تطلعاته ، أحالمه وآماله ، ت

(أسرته وأصدقائه وزمالئه

(موضوعاته وأبعادها وأنشطته ومواده اإلضافية واإلبداعية)المقرر 

(مثيرات فعالة ومليئة بمصادر تعلم الرياضيات)بيئة التعلم 



ياتمصادر إثراء تعليم الرياض
عليميااة المباريااات والمسااابقات الت–األلعاااب التعليميااة 

–طرح مشكالت غير روتينية–اإلذاعة المدرسية –

ي مشاركة أولياء األمور فا–إقامة نوادي الرياضيات 

ممارسااااة المتعلمااااين –عمليااااات تعلاااايم الرياضاااايات 

تااري  دراسة–ألنشطة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي 

اكتشااف المغالطاات–الرياضيات وإساهامات العلمااء 

–األلغاااز الذهنيااة واألحاااجي الرياضااية –الرياضااية 

اماااة إق–اساااتخدام التكنولوجياااا فاااي التعلااايم والاااتعلم 

–الناادوات واللقاااءات مااع المتخصصااين أو المعلمااين 

.زيارات مؤسسات الرياضيات



مستويات تقديم األنشطة اإلثرائية
صياغات طاياة في أنشطة المقرر تحث عل  التعم  والاهم. 1.

اإلسااتعانة بكفكااار ماان المراجااع أو الكتااب الخارجيااة ككشااكال أو صااور أو خاارائط. 2

.لربط بعض الخواص أو المااهيم أو األفكار

إثراء المقرر بعرض الجذور التاريخية لبعض موضوعاته. 3.

تكليف المعلم طالبه عمل مشروعات أو كتابة تقرير أو البحث عان ماواد إثر. ائياة 4

.أو حل مشكالت حقيقية أو غير روتينية أو تتطلب حلول إبتكارية

تقديم أنشطة إثرائية عالجية لعالج األخطاء الشائعة للطالب. 5.

طرح أنشطة إثرائية ابتكارية لمقابلة إحتياجات الطالب المتميزين أو الم. .تاوقين6

طااارح أنشاااطة إثرائياااة مصااادرها فاااروع الرياضااايات أو مصااادرها الرياضااايات . 7

.والمقررات األخري أو مصدرها الرياضيات والحياة



تعليمنماذج إثرائية تستخدم في عمليات ال



نموذج اإلثراء المدرسي الشامل

The schoolwide enrichmentmodel

http://www.gifted.uconn.edu/sem/pdf/cubetrid.pdf
http://www.gifted.uconn.edu/sem/pdf/cubetrid.pdf


مااط ثالثاة أن)*(ويشمل نموذج اإلثراء المدرسي الشامل للطالب الموهاوبين 

:أو مساااااااتويات مترابطاااااااة مااااااان النشااااااااطات فاااااااي اإلثاااااااراء التعليماااااااي

النشااااااااطات االستكشاااااااافية العاماااااااة : المساااااااتو  األول
وة مل الع  وة يتعرض مجيع الطلبة املوهووني  مووةوة  ول الطاو و مل ضاملو و

ريهو   ول املثرية لالهوم،  ضاأفاكو ا ايديودة  ضاكورضع املعراكوة ضاأفوودا  ض 

 ليب اأف وووا الووي ن يله ضلاوو  ةوو اة املوولن املووداو الالوو      ض وول اأف وو

-املسو تو املس تخد ة يف تقدمي الطاو و مل ضاملو ووة مل طلطوال  يف هو ا

مل ضاملراكو  الروالمل امليدانية طلوت حف ضاملع اض ضاأف  كل  ضزاياة املؤ س 

نت واووة ضال هيووة  ضالصوويف ضعوورض اأفاكووال، ضال وواح. العلويووة ضالبيثيووة ضانج

.ضاحمل رضامل ضالادضامل ض احللق مل الاق ش ية حول  و وة مل  عياة

 )*(http://www.mohiba.net/articles_show.php?show=23



ماعيااة النشاااطات التدريبيااة الارديااة والج: المسااتو  الثاااني
ل شو فا  سسو  تاول املواا ضاخلربامل التعلميية ضالطاو و مل التدايياوة  الوي  و

ا و تطا ا مل العولي مل املعراكاة ضالان ع لية  ض سو ةدة الطلبوة ةول الو وول اجى
جيعام ةول انجاكو اة ضتا . ضتعلاميمل أفكرث  ل جمرا الرتكزي ةل حمتو  معلية التعمل

هوو ا ضهاوو ن نوةوو    وول الطاوو و مل يف.  وول اووربامل الووتعمل يف  وادووف اديوودة
اوو   ناوو و مل طططووة  سوو بق ا  دوول التوودايب ةوول  وو اامل اكل : املسوو تو 

يي  ض و اامل   اامل البيث العلوي  ضانتص ل املور  ضالاو ا : املاالكمل ض ل 
تعلواميا  اقود  ا  ول أف   الاوع الث ين اكال ميكل التخطيط هل ضياوول. الت كري العلي 

.ام ل اذلي خيت اه الط لب



البحاااااث الااااااردي أو عااااان طريااااا  : المساااااتو  الثالاااااث

مجموعاااااااااااااااات صاااااااااااااااغيرة لمشاااااااااااااااكلة واقعياااااااااااااااة
أفةل  س توايته تعد نا و مل ه ا املس تو  مبث نيت ووهر منوذج انجثراء الثاليث  ضيه

يوة  ول افااكعيوة  ل حاث الصعونية أفا  تتطلب دداة عقلية  رت عة  ض سو توايمل ة ل 

ضهو ا . لكة   لالججن ز  ضالالزتا، اخل ص مبت نيعة  و وع  ع   ضالتعوق يف ااا ة  ا

ا ترتاضح نسو بة ذل. حيت ج اجى ضدت  ض عف  ق انة نيطا و مل املس توي  اأفضل ضالث ين

اكقط  ل مجموع الطال  املوهووني  يف% 10اجى 5املس هتداك  يف ه ا املس تو   ل 

يف يف املس توي  اأفضل ضالثو ين   ض% 20اجى 15املدا ة  نيعد أف  اكنت ترتاضح  ل 

نت واة انجنيداعية .ه ا املس تو  يمت تدايب الطلبة ةل انج



نموذج اإلثراء الثالثي

Enrichment Triad Model

http://www.gifted.uconn.edu/sem/pdf/triad.pdf
http://www.gifted.uconn.edu/sem/pdf/triad.pdf


ن يف اأفض و    ول اأفكورث منو ذج د وو)*(يعد منوذج انجثراء الثاليث لريرتضيل 

ية حىت الصف التعلميية   ةالضة ةل اج  نية ا  تخدا ه  ل الص و  المتايد

.  ئق الث لث الث نوي    كام ميكل ا  تخدا ه  ع الطال  الع اي  ضال

أفثر:(2013)ح ا،عبداحلبيب ضعقال محمدأفزه ا ض ليو عبداملكلااضضااحلدايب )*(

ثرائيةأفناطةتا ا  تال ا  لاملوهوني  فانجنيداعيضالت كريالتيصيل س تو يفةلويةاج

.28-1:(6)4 الت وقلتطويرالعرنييةامةل.اأف  والت  عالصف



نموذج قائمة الخيارات المتعددة 

Multiple Menu Model

http://www.gifted.uconn.edu/mmm/pdf/mmmchart.pdf
http://www.gifted.uconn.edu/mmm/pdf/mmmchart.pdf


امل تعلميية سس  كت نية املا جه افاا  ية  ل االل ارب )*(هد  المنوذج هو

عول املاايو  أف يةل  ل جتعول املتعلووو  ي كورض  ضياوعرض  ضي عو ض   و  ي 

امل ضاكاووه يوومت اكلسوو   املعراكووة  وول اووالل مجموةووة  وول اأفاض . املاما وو 

ة اووالل ضالتطبيقوو مل املتاوةووة ضاكسوو   الطووال   وو اامل البيووث ضافاا وو

م  ل االل  عو يري التعلمي ال راي ضامجل عي ضالتع ضين  ضيثيت الطال  تعلوا

. ضاملت ود طلاواجت التعلميية   ضميكل ا  تخدا، المنوذج طلطال  الع اي 

 )*(http://presentlygifted.weebly.com/multiple-menu-model.html



اضياتأمثلة ألنشطة وأفكار إثرائية في تعليم الري

األنشطةدرامص
كتاب عل  الرابط

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/files_uploaded/uploaded_resources/12212/mat

hspuzzlesall.pdf

مشروع إثراء الخبرات الرياضية لد  كافة المتعلمين
The NRICH Project aims to enrich the mathematical experiences of all learners

http://nrich.maths.org/frontpage

http://nrich.maths.org/11264

بعض ملاات الايديو من موقع اليوتيوب
http://www.youtube.com/



































البداية

بدايااااة اسااااتخدام المااااداخل واألنشااااطة 

علااام واألفكاااار اإلثرائياااة فاااي تعلااايم وت

الرياضاايات فااي الماادارس والجامعااات

لكافاااااة فئاااااات الطاااااالب ومساااااتوياتهم 

.التعليمية



شكرا لحسن اإلنصات

أحمد محمد رجائي الرفاعي.د
أستاذ مشارك مناهج وطرا تدريس الرياضيات

dr.ahmedr@Live.com


