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 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :في السؤال الرئيسالبحث تتحدد مشكلة 
ما دور األنشطة التعميمية المتضمنة في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسيي لمي  

 تعزيز البعد الوطني؟
 :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما األنشطة التعميمية المتضمنة في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي الجزء 1.
 األول؟

 ما مجاالت البعد الوطني الالزمة لدى طالب الصف العاشر األساسي؟2.

 ما متوسط تقديرات طالب الصف العاشر األساسي لمجاالت البعد الوطني؟3.



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 



 
 

 :أهوية البحث



 
 

 :هصطلحبت البحث
بأنيييا موا ييف تعميمييية يقييدميا المعميي  لمطييالب  البيياونوإ رجراايييا  ويعرفيييا : التعليميططةاألنشطططة 

 . يقو  الطالب بالمشاركة فييا بفالمية لتوقيق أىداف تعميمية مرغوبة
  

  اتجاه الوطإشعور لميق يسري في النفس رجراايا  بأنو ويعرفو الباونوإ : البعد الوطني
ويرتبط غالبا  باألرض والد   ويشتمل لم  أربع مجاالت ىي السياسي  واال تصادي  

   .والرياضي  والتاريخي



 
 

 :الدراسبت السببقة
 : ا  الباونوإ بتقسي  الدراسات السابقة لمووريإ

 :المحور األول األنشطة التعليمية 1.
الدراسييية لمعرفييية وا يييع اسيييتخدا  معمميييي الفيزيييياء ل نشيييطة التعميميييية ىيييدفت  :2015دراسطططة العمطططري -

 .استخدامياالمرافقة الستراتيجيات التدريس القاامة لم  النماذج وموددات 
الدراسيية لتقصييي أنير توظيييف أنشييطة تعميمييية مووسييبة لميي  توصيييل ىييدفت  :2014دراسططة حططوراني -

 .تعممياطمبة الصف الناني النانوي العممي في مادة الكيمياء واتجاىاتي  نوو 
الدراسيية لمكشييف لييإ فالمييية األنشييطة التعميمييية فييي تنمييية الميييارات ىييدفت  :2011دراسططة المامططدي -

 .بالسعوديةالوياتية في مقرر الوديث لمصف النالث المتوسط 
الدراسيية لمتعييرف لميي  أنيير بعييض األنشييطة العممييية فييي تنمييية ىييدفت  :2011دراسططة رضططر وبشططارة -

 .دمشقميارات التفكير اإلبدالي لدى طفل الروضة في 
فيي مسيتوى التوصييل  الالصيفيةالدراسية لمعرفية أنير األنشيطة العمميية ىيدفت :2010دراسة قهطوجي -

 .األوياءالدراسي في مادة لم  
 



 
 

 :الدراسبت السببقة
 :الثاني البعد الوطنيالمحور . 2
 .الجزااريةالدراسة لمتعرف لم  القي  الوطنية في المناىج التعميمية ىدفت  :2017دراسة بن هدية -
الدراسية لتوضييا البعيد اليوطني فيي األغنيية الشيعبية الفمسيطينية ىدفت  :2016دراسة صالح الدين -

 .1948 -1917خالل الفترة 
الدراسية التعيرف لمي  القيي  الوطنيية المتضيمنة والمقتيرح ىيدفت  (:2014)دراسة الصرايرة والصرايرة -

 .األردإتضمينيا في كتب التربية االجتمالية والوطنية لممرومة األساسية الدنيا في 
الفراسد  التردرع ى دد مدفا تدااتر اللديم الاينيد  تد  محتداا هدفت   (:2013)دراسة سعد الطدين -

 .األساس مناهج الفراسا  االجتماىي  لمرح   التر يم 
الدراسيية لمتعييرف لميي  دور المعمميييإ فييي تنمييية القييي  ىييدفت  (:2011) والرميضططيدراسططة العططازمي -

 .الكويتالوطنية لدى طمبة المدارس النانوية في دولة 



 
 

 :هنهجية البحث

 .استردم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي



 
 

 :حدود البحث 
 

سيت  تطبيق الدراسة لم  طالب الصف العاشر األساسيي فيي : المكانيةالحدود -
فيييي مدرسييية صيييبوة ( شيييرز غيييزة)رويييدى ميييديريات موافظييية غيييزة وىيييي مديريييية 

 .الورازيإ األساسية لمبنيإ
 
 .  2018 –   2017الفصل األول مإ العا  الدراسي : الزمانيةالحدود -
 

تقتصييير الدراسييية لميي  الكتييياب األول مييإ منيييياج الرياضييييات : الحططد الموضطططوعي -
 .الفمسطيني الجديد لمصف العاشر األساسي



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
 

 :مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة مإ جميع طالب الصف العاشر األساسي في يتكوإ 

 .مدرسة صبوة الورازيإ األساسية لمبنيإ
  

 :عينة الدراسة
تكونت لينة الدراسة مإ جميع طالب الصف العاشر األساسي بمدرسة 

 .طالبا  ( 30)صبوة الورازيإ األساسية لمبنيإ والبالغ لددى  



 
 

 :أدوات البحث 
مإ خالل االطالع لم  األدب التربوي والدراسات السابقة استخد  الباونوإ 

 :فقرة موزلة لم  المجاالت اآلتية( 20)ويث تكونت مإ لمدراسة  االستبانة كأداة 
 
 .5-1وتمنمو الفقرات مإ   السياسيالمجال -
 
 .10-6  وتمنمو الفقرات مإ المجال االقتصادي-
 
 .15-11  وتمنمو الفقرات مإ المجال الرياضي-
 
 .20-17  وتمنمو الفقرات مإ المجال التاريري-



 
 

 :نتبئج البحث 
  
لجمييييع المجييياالت األربيييع وىيييي ( 3.97)تقيييديرات العينييية لمبعيييد اليييوطني ككيييل متوسيييط -

 .بدرجة كبيرة
 
  ومتوسيييط تقيييديرات بدرجييية كبييييرة( 3.87)متوسيييط تقيييديرات العينييية لممجيييال السياسيييي -

بدرجيية كبيييرة  ومتوسييط  تقييديرات العينيية لممجييال ( 3.74)العينيية لممجييال اال تصييادي 
( 4.40)بدرجيية كبيييرة  ومتوسييط تقييديرات العينيية لممجييال التيياريخي ( 3.85)الرياضييي 

 .بدرجة كبيرة جدا  
 
ل نشطة التعميمية في مادة الرياضيات دورا  كبيرا  لم  البعد الوطني ككل ولم  كاإ  -

 .مجاالتو



 
 

  :تىصيبت البحث 
 :ضوء نتااج الدراسة توصي الدراسة بما يميفي 
 .المعمميإ الدروس التعميمية باألنشطة الوطنية الواردة في الكتاب المدرسيربط . 1
 
لميي  األنشييطة التعميمييية ألنيييا تيينعكس لميي  البنييية المعرفييية لمطالييب وييول التركيييز . 2

 .وطنو
 
 .المواضيع الرياضية بالوا ع الفمسطيني المعاصرربط . 3
 
لقيياءات لميي  مسييتوى المديرييية لطييالب الصييف العاشيير لتنقيييفي  بشييكل أكبيير لمييل . 4

 .وول وطني 
 
 . دراسات مشابية لم  مواد دراسية مختمفةلمل . 5

 


