الستهلل
قال تعالي:
مت ّ
ل الل ّهِ ع َل َي ْ َ
ض ُ
ة
طآئ َِف ٌ
ك وََر ْ
﴿وَل َوْل َ فَ ْ
ه ل َهَ ّ
مت ُ ُ
ح َ
َ
منه َ
ضّلو َ
ما
ما ي ُ ِ
م أن ي ُ ِ
ضّلو َ
ن إ ِل ّ أنُف َ
م وَ َ
سهُ ْ
ك وَ َ
ّ ُْ ْ
َ
ه ع َل َي ْ َ
ضّرون َ َ
يٍء وَأنَز َ
من َ
ب
ك ِ
ك ال ْك َِتا َ
يَ ُ
ل الل ّ ُ
ش ْ
م وَ َ
م َ
ض ُ
ه
م َ
َوال ْ ِ
ل الل ّ ِ
ن فَ ْ
كا َ
ن ت َعْل َ ُ
ما ل َ ْ
ك َ
ة وَع َل ّ َ
حك ْ َ
م ت َك ُ ْ
ع َل َي ْ َ
ما﴾
ك عَ ِ
ظي ً
صدق الله العظيم
سورة النساء الية )(113

1

الهداء
...إلي ...
ن لي حضنا ً دافئا ً حنونا ً إلى من عانين وسهرن
اللئى ك ّ
من أجلنا
أمهاتي الحبيبات رحمهما الله
نفيسة وليلى
أهدي ثمرة جهدي باستحياء
...إلي ...
من كان لي سندا ً وكنفا ً رحيما ً
...إلي ...
روح والدي الطاهرة
...إلي ...
من منحني الدافعية للنجاز
زوجي
...إلي ...
فلذات كبدي أحمد – نفيسة – ليلى – اسامة -إيحاء
...إلي ...
أخواني وأخواتي
إلى كل من علمني حرفا ً
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الشكر والعرفان
الحمد لله الول بل ابتداء ....والخر بل إنتهاء والدال علي بقائه
بفناء خلقه ..وعلي قدرته بعجز كل شئ سواه  ...أحمده علي حلمه
بعد علمه...
وعلي عفوه بعد قدرته  ...وأصلي وأسلم علي نبيه الكريم وعلي
آله وصحبه وسلم...
يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلي جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا -كلية التربية ونخص بالشكر الستاذ الجليل د/
عمر عرديب لما قدمه لي من عون ومساعدة دون كلل أو ملل
باذل ً جل وقته الثمين لخدمة العلم وطلبه....
وأتقدم بخالص إمتناني للساتذة بجامعة السودان والذين أعانوني
بتوجيهاتهم .الشكر لمعلمي وموجهي الرياضيات بمدارس و محلية
العليفون و مدير مدرسة العليفون النموذجية ومدير مدرسة عبد
الرحمن بخيت )بنين( .وزملئي وزميلتي بالمدرسة .وأخواتي
بمكتبة مركز السودان.
وكذلك أخص بالشكر أمناء مكتبة كلية التربية ومكتبة السودان
بجامعة الخرطوم لتعاونهم معنا وخدمتهم الجليلة التي تستحق منا
العرفان...
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مستخلص البحث
يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر التعليم المبرمج على إكتساب
المفاهيم والمهارات الرياضية من كتاب رياضيات الصف السابع
.وأثر ذلك على التحصيل العام للرياضيات وأثره على ميول
وإتجاهات التلميذ نحو مادة الرياضيات.
وقد إستخدمت الباحثة المنهج التجريبي والوصفي.حيث تمثل
المنهج التجريبي في تجربة من مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية
من طلب الصف السابع.
وإستخدمت المنهج الوصفي من خلل إستبانتين إحداهما موجهه
لمعلمي ومعلمات وموجهي الرياضيات بمرحلة الساس وأخرى
للتلميذ.
ومن الساليب الحصائية التي إستخدمتها الباحثة إختبار )ت( لتحليل
نتائج الختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة،
والوسط الحسابي والنحراف المعياري و كا  2لتحليل الستبانتين .
من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة:
 .1يمكن تصميم كراسة مبرمجة لوحدات من كتاب رياضيات الصف
السابع تناسب أهداف المنهج.
.2

وجود فروق ذات دللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية

والضابطة في التحصيل العام في الرياضيات لصالح التجريبية.
.3

وجود فروق ذات دللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية ،

والضابطة عند مستوى المفاهيم الرياضية  ،لصالح التجريبية.
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.4

وجود فروق ذات دللة إحصائية بين المجموعتين ،التجريبية

والضابطة .عند مستوى المهارة الرياضية  ،لصالح التجريبية .
.5

البرامج التعليمية لمادة الرياضيات .تنمي إتجاها ً موجبا ً نحو

الرياضيات لدى طلب الصف السابع.
ومن أهم التوصيات التي تقدمت بها الباحثة:
.1

تطوير طرق تدريس الرياضيات ،والهتمام بكل الجوانب النفسية

في العملية التعليمية.
.2

عمل دورات تدريبية للمختصين في المناهج والمعلمين ،

وإرشادهم إلي أهمية التعليم المبرمج.إدخال البرمجيات التعليمية
في التدريس بصورة عامة  ،وفي الرياضيات بصورة خاصة.
.3

ضرورة إنشاء مراكز لنتاج البرامج التعليمية  ،وتجهيزها

للستخدام في المدارس.
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Abstract
This research aims at understanding the impact of
Programmed instruction on providing concepts and mathematics
skills of seven Grade students also the impact of that aim
anchormen of general mathematic and it is Impact on the attitudes
and tendency of the student to wards The Subject of mathematics.
The researcher used experimental and descriptive methods.
The experimental method was used or represent in the experiment
for control and experiment groups for seven grade student. The
descriptive method were used through two questionnaires as
follow for basic school one for male and female and supervisor
for basic school mathematic subject. and other for the student
The research. Used T. Test for analysis of pre and past
results for experimental and control groups, while mean Qu square
and standard divination for questionnaires analysis.
The following were some of Important results:1-It,

is possible to design an electronic notebook per mathematic

subject.
2-There

is statistical significant difference between experimental

and control groups in general achievement in favor to
experimental groups.
3-There

is statistical sister cat odiferous between experimental and

control group in favor to experimental group in level of
mathematical concepts.
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4-There

is Statistical Significant difference between experimental

and control group at skills level in favor to experimental group.
5-The

Educational program for mathematic subject it develop

positive attitude in student to wards mathematics.
:Some important recommendations are following
1-The developing of the teaching method process in particular
mathematical teaching method so far give more concern to all
psychological aspect of teaching process.
2-To make the training course s for the curriculum professional.
Teachers and directive them to the important of the programmatic
teaching process and to inter the programmatic allies
in teaching progress in the Scientifics manner

teaching

as well as in the

mathematical teaching in particular
3- Nesscity for establishing center to product the teaching
programs to prepare them for school using .
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