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َا قال تعاىل:" ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ

ُر أُوُلواْ اْْلَْلَبابِ   [9]الزمر:  "يَ َتذَكَّ
 

ُحوا ِف يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم  " قال تعاىل: تَ َفسَّ
اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّو َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا 

اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّو ِبَا  يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا
 [11]اجملادلة :  " تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌ 
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 .بغزة المسائؿ الرياضية لدل طالبات الصؼ السابع األساسي

 : تحميؿ محتكل كحدة األعداد النسبية، كاختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية.أدوات الدراسة
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( طالبػػػػة درسػػػػت باسػػػػتخداـ 62عشػػػػكائية مػػػػف الصػػػػؼ السػػػػابع ليكػػػػكف أحػػػػدىما تجريبيػػػػة كبمػػػػ  حجميػػػػا  
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 درست بالطريقة المعتادة لن س الكحدة.
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 طالبات المجمكعة التجريبية.، كذلؾ لصالح  الرياضية

ذكات طالبػػات الرتػػب  بػػيف متكسػػط(α= .05 ) حصػػائية عنػػد مسػػتكل إتكجػػد تػػركؽ ذات ديلػػة  .6
 تػػيتػػ  المجمكعػػة الضػػابطة  أقػػرانيف  رتػػبمتكسػػط بػػيف المجمكعػػة التجريبيػػة ك التحصػػيؿ المرت ػػع تػػي 

 ، كلصالح  المجمكعة التجريبية(. الرياضية ميارات حؿ المسألةاختبار 
 توصيات الدراسة: أىم

 الرياضيات، تدريس تي  التعميمية السقايت استراتيجية باستخداـ المعمميف اىتماـ ضركرة .3
 صيانة تي كمعدل مناىج الرياضيات المناىج كمشرتي المكجييف اىتماـ ضركرة ككذلؾ
 .التعميمية  السقايت استراتيجية كتؽ المختم ة المناىج

استراتيجيات جديػدة تػي تػدريس مػادة الرياضػيات لتسػاعد تػي تنميػة  ضركرة اىتماـ المعمميف باستخداـ .6
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Abstract 

Objectives of the study: This study aims at identifying the impact of using 

educational scaffolding strategy in developing mathematical problems solving of the 

female students in the seventh grade in Gaza. 

Study tools: Content analysis of rational numbers unit, and the test of solving 

mathematical questions skills. 

Study sample: the study was applied on a sample that consists of 55 female students 

of the seventh grade at Jarar Alqodwa Secondary School in West Khanyounis 

governorate. two classes were randomly selected; the first as an experimental group 

(26 students) that were taught by the educational scaffolding method, while the 

second is a control group (29 students) was taught the same unit by a traditional 

method. 

Research methodology: the researcher used the descriptive approach 

The most important findings of the study: 

1. 1. There are statistically significant  differences at the level (α =.05) 

between the mean scores of students  of the experimental group and the 

mean scores of their peers in the control group in test of mathematical 

questions solving skills in favor of students in the experimental group. 

2. There are statistically significant  differences at the level (α = .05) between 

the mean scores of high achievement students  of the experimental group 

and the mean scores of their peers in the control group in test of 

mathematical questions solving skills in favor of students in the 

experimental group. 

The most important findings of the study: 

1. The teachers need to pay attention to using the educational scaffolding 

strategy in teaching of mathematics. Supervisors and mathematics curriculum 

designers also need to pay the attention to designing different curricula in 

accordance with the educational scaffolding strategy. 

2. It is necessary for teachers to use new strategies in teaching mathematics so 

as to help in developing concepts, skills and mathematical questions and raise 

the achievement level of the female students.  

Keywords: Strategy, educational scaffolding, skills, mathematical questions solving, 

seventh grade.  
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 إىداء

 "معيف محمد "صم  اهلل عميو كسمـإل  اليادم  البشير كالسراج المنير كسيد الخمؽ أج

 إل  مف كّمت أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادة، ل  مف جرع الكأس تارنان ليسقيني قطرة حبإ

 إل  مف حصد األشكاؾ عف دربي ليميد لي طريؽ العمـ

 إل  القمب الكبير كالدم العزيز

 إل  رمز الحب كبمسـ الش اء ،ني الحب كالحنافإل  مف أرضعت

 إل  القمب الناصع بالبياض كالدتي الحبيبة

مف ساندني كخط  إل  رتيؽ دربي كينبكع العطاء المتدتؽ، إل   ،إل  الركح التي سكنت ركحي
 كسيؿ لي الصعاب إلكماؿ دراستي  زكجي العزيز ،الخطكات لمساعدتي

ل  الثمج، مف كأبيض لبردا مف أنقي ىك مف إل  إل   كبدم تمذة إل  عينام، قبؿ قمبي رآه مف كا 
 ابن  كليد

 إل  القمكب الطاىرة الرقيقة كالن كس البريئة إل  رياحيف حياتي إخكتي كأخكاتي

 إل  مف شجعني كسيؿ طريؽ دراستي إل  أىؿ زكجي الكراـ

 / أديب محمكد عمكاف رحمة اهلل عميو كعائمتو الكريمة إل  ركح خالي الدكتكر

 إل  مف آنسني تي دراستي كشاركني ىمكمي تذكارا كتقديرا إل  صديقاتي كزميالتي 

 كالمعتقميف األسرل ........نيرىـ حرية أجؿ مف بحريتيـ ضحكا مف ال 

 تمسطيف شيداء ........مكانة منا أكـر ىـ مف ال 

 العمؿ ىذا إنجاز تي ساعدني مف كؿ إل 

 المتكاضع الجيد ىذا لكـ أىدم
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 وتقدير  شكر

َربِّ أَْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاُه :"قال تعالى
 [39:النمؿ] "َوأَْدِخْلِِن ِبَرْْحَِتَك ِف ِعَباِدَك الصَّاِلِِيَ 

ماـ المرسميف سيد عم  كالسالـ كالصالة العالميف رب هلل الحمد  عم  هلل الحمد المجاىديف، كا 
 تكتيقو كتضمو عم  عاله تي جؿّ  هلل الحمد إحسانو، ك تكتيقو عم  لو كالشكر كامتنانو كرمو
ايمتناف  كعظيـ العرتاف بجزيؿ أتقدـ ال ضؿ ألىؿ ال ضؿكاعتراتان ب الرسالة، ىذه إتماـ تي عمي  
 الييئة أعضاء بالذكر كأخص اإلسالمية، الجامعة الغراء جامعتي الشامخ الصرح ذلؾ إل 

 .خير كؿ عني اهلل تجزاىـ  الكثير كخبراتيـ عمميـ مف نيمت الذيف التربية التدريسية بكمية
 اإلشراؼ بَقبكؿ شرتني الذم األسطلحامدإبراىيم / الدكتكر األستاذ إل  الخاص شكرم كأكجو
 كما الصحيح؛ الكجو الدراسة عم  ىذه إتماـ أجؿ مف كتكره بعممو عمي   يبخؿ كلـ ،دراستي عم 
 المناقش /الدكتكر ك الخارجي المناقش /الدكتكر :المناقشة لجنة لعضكم بالشكر الجزيؿ كأتقدـ

 قكةن  أكثر لتخرج البارزة بصماتيما بكضع كتكرميما الرسالة، ىذه بمناقشة لت ضميما، الداخمي
 .كتقدير احتراـ كؿ يتميما منّ  إثراءن  كأتضؿ

 بالصحة كمتعيما عمرييما اهلل أطاؿ الحبيبيف كالدام إل  كالعرتاف الشكر بخالص كأتقدـ كما
 الذل  (أبو الوليد  لزكجي الغالي ايمتناف كخالص بالشكر أتقدـ أف كيسعدني كالعاتية، كما

 .كامتناف حب كؿ منيتمو  العمؿ ىذا أجؿ إنجاز مف الكثير تحمؿ
 رشاداتيـ،ا  ك  كنصائحيـ عمميـ مف است دت الذيف المحكميف السادة إل  مكصكؿ الشكر ككذلؾ

ل  األستاذ   . الذل قاـ بترجمة ممخص الرسالة (ممتاز مرتجى كا 
ل  جرار القدكة لمبنات، مدرسة إلدارة الجزيؿ بالشكر أتقدـ أف أنس  ي المقاـ ىذا كتي  المعممة  كا 

 ال  كأيضان  ،الدراسة تطبيؽ أثناء كالمساعدة العكف يد لي التي مدت (عميا النجار) ال اضمة
 كتقديرم شكرم كؿ ككذلؾ الرسالة تترة جنب ا ال جنبن  معي كق كا الَذيف أخكاتي كأىمي كأقاربي 

 عني اهلل تجزاىـ  البيية، صكرتيا كصمت إل  حت  الرسالة، إخراج  تي ساىـ مف جميع إل 
 .الجزاء خير جميعا
 اليدؼ تحقيؽ تي كتقت قد أككف أف اهلل كأسأؿ العالميف، رب هلل الحمد أف دعكام كآخر

 تمف أصبت تإف آخر، جيد أم يعترم ما كؿ يعتريو بشرم جيد تيذا ،ىذه الدراسة مف المنشكد
 .كالشيطاف ن سي تمف نسياف أك مف خطأ كاف كما تعال ، اهلل

ْلُت َوإِلَْيِو أُنِيبُ َوَما تَ ْوِفيِقي :" قال تعالى  [88ىكد: ]"َِّإَلَّ بِاللَِّو َعَلْيِو تَ وَكَّ

 الباحثة / رنا نصر عمكاف                                                                    
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة

  المقدمة

كقد  جميع المجايت تي كاسعة كتكنكلكجية عممية تطكرات كالعشركف الكاحد القرف يشيد       
 كطرؽ المناىج التطكر ىذا شمؿ حيث، التعممية التعميمية العممية عم  التطكر ىذا انعكس

 اين جار عصر مع كتتماش  السريع التطكر ىذا تكاكب أف المناىج تستطيع التدريس حت 
 اليائمة كالثكرة التكنكلكجية المعرتي

كتعد التربية مف أىـ كسائؿ التقدـ كالرق  ، ينيا تيتـ بال رد باعتباره محكر العممية التعميمية 
بحيث ترتق  بمستكل أدائو ليصبح قادرا عم  اينتاج كبالتال  المشاركة تي بناء مجتمعو 

 .كتطكيره كتنميتو 

 حياةالعظيمة تي  كأىميتياا لدكرىا الرياضيات باىتماـ العديد مف الباحثيف نظرن  تحظ كبذلؾ 
العممية التربكية بكسائميا  الطالب، أفّ لدل  بعممية الت كيرال رد كالمجتمع كخاصة عندما تتعمؽ 
 ألنياىداؼ الت  تتضمنيا المناىج ،مف خالؿ األ نسانياإلالمتعددة تعمؿ عم  تعديؿ السمكؾ 

لذلؾ نرل العديد مف  تحدد الغايات الت  يراد تحقيقيا لدل الطالب كنتائج لمعممية التعميمية .
يصالوالت  تنظـ خبرات المنيج كايستراتيجيات ساليب كالطرؽ تضؿ األأالمربيف يبحثكف عف   كا 

  .كثر تائدةأقؿ تكم ة ك أكقت ك  بأقصرال  الطمبة 

أدت  يّ كالتقن يّ يشيد ثكرة ىائمة مف التقدـ العمماليكـ  ف العالـ المعاصرأكي شؾ تي 
ل  تكلد حصيمة ضخمة مف إكما أدل ذلؾ  ،نماط الحياة كأساليبياأال  تغييرات جذرية تي 

تمؾ التطكرات السريعة كالمتالحقة تي  قد ساىمتالمعارؼ كالمعمكمات تي كاتة المجايت ك 
ا عم  لزامن  لذلؾ كافارسيف كالرانبيف تي التعمـ،شت  تركع المعرتة كالزيادة المتنامية تي أعداد الد

ساليب كالطرؽ التربكية كالتعميمية عادة النظر تي األإالمتخصصيف تي مجاؿ التعميـ ضركرة 
 .  تغيير تمس ة كطبيعة طرؽ التعمـالت  تالئـ ىذا الكضع كالعمؿ عم

 الرياضيات تعتبر( بأف 625، صـ6117 كالخزندار ،، كالسر، كأحمدشار ع انةأكقد 
ا كتيما ىك متكقع مستقبال مف مستحدثات عممية تكنكلكجية كلذلؾ عنصرا حاكما تيما يجرل حالين 

ىا ءخمع عنيا ردالتع معطيات التطكر ،مف تتجاكب أمناىج الرياضيات كتربكيتيا يبد  فّ إت
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تعمميا تي  كليستي مسالكيـ المعيشية  كثر ن عيةأل  رياضيات إ،تالطالب تي حاجة  مالتقميد
 .عدادىـ لمكاجية تحديات المستقبؿإ

ل  تعمـ الرياضيات حيث تؤدم إتدريس  عتبر حؿ المسألة الرياضية ميارة مف مياراتيك 
، كذلؾ نتيجة يستخدامو لمم يكـ الكاقعيل  المعن  ل رد إم اىيـ كمعارؼ جديدة كتكصؿ ا

ل  اح ت  حميا إعند النج المتعمـلمميارات الحسابية الت  تتضمنيا المسألة كتثير تضكؿ 
 .أخرلخرل كتطبيقو لمميارات ت  مكاقؼ حياتية أخر ت  مسألة آل  نجاح التكصؿ إ

 ستراتيجياتإ جميع تكظيؼ تي اميمن  ا دكرن  الرياضية المسائؿ حؿّ   ستراتيجيةإ استخداـ كيؤدم
 ظيرت كلقد ،اأيضن  اليكمية حياتيـ تي كلكف تقط؛ لمرياضيات التالميذدراسة  تي ليس الت كير،
 بعيد، زمف منذ راسية الد مستكيات جميع كتي الرياضية،راسية الد المكاد تي المسألة حؿّ  أىمية
 National Council of Teachers) ةاألمريكي ياتالرياض يلمعمم كميالق سالمجم أكدتقد 

Mathematics-NCTM)    ـ( ضركرة التركيز عم  حؿ المسائؿ 6111ـ ( ك 3989عاـ
، تحؿ المسائؿ الرياضية م يدا كمتاحا لمطالب بصكرة أكثر الرياضية لجعؿ تعمـ الرياضيات
بما يتضمنو مف م اىيـ  ممية الت  تتخمؿ المكضكع التعميميليس مكضكعا محددا كلكنو الع

ف المتعمـ صانعا لم ركض كمختبرا ليا ، كتعميمات كميارات رياضية ت   حؿ المسائؿ يكك 
القدرات  حؿ المسائؿ الرياضية ينمي لذا تإفّ  لخطة عمؿ لمسير تي طريؽ حميا؛ كاضعا

التحميمية لدل الطالب باستخداميـ ليا تي مكاقؼ مختم ة ، كما يساعد الطالب تي تعمـ 
رات الرياضية كالعالقات الم اىيـ كالتعميمات كالميارات الرياضية كذلؾ بتكضيح تطبيقات الخب

 عف أف الطالب تي مكاقؼ حؿ المشكمة يتعممكف المكضكعات الرياضية المتبادلة بينيا تضالن 
ثارة بالنسبة ليـ  بصكرة أعمؽ كتتحسف لدييـ الداتعية نحك تعمـ الرياضيات بجعميا أكثر متعة كا 

NCTM,1989; NCTM ,2000) ) 

 قادة اىتماـ مف الكاتر بالقسط الماضييف العقديف تي المسألة حؿّ  مكضكع حظي كقد
 القدرة الطالب إكساب الرياضيات لتدريس الرئيسة األىداؼ مف أصبح بؿ الرياضيات، تدريس
 لذا الرياضيات، تعمـ تي حصيمة أىـّ  تبق  المسألة حؿ عم  القدرة أف كما المسائؿ، حؿّ  عم 
 تعميـ أىداؼ بيف كأساسية ىامة مكانة الرياضية المسألة حؿّ  رات ميا تنمية احتمت تقد

 كتركيبيا، المعمكمات، تحميؿ تتطمب رات الميا ىذه أف مف نابعة األىمية كىذه الرياضيات،
 (.59ـ ، ص6111  باركد ، جديدة حقائؽ يكتشاؼ  كتقكيميا؛
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الدراسية  لمص كؼ الرياضيات منياج تي اين أساس يكالن ى الرياضية المسائؿ كتعد
 المطمكبة الحمكؿ إل  لمكصكؿ معيا التعامؿ ككي ية المسائؿ تمؾ عم  التركيز تإف لذا المختم ة،

 يحاكؿ الذم ىك الناجح الرياضيات معمـك  ،عداديةاإل مرحمةال تي خاصة كىاـ، ضركرم أمر
كمف كاجبات  .المسائؿ حؿ   لتعميـ خصب مجاؿ الرياضيات تمجاؿ لو، المتاحة ال رصة استغالؿ

 ما ار ثيك كلكف ؛الرياضية المسائؿ حؿ   عم  هتالميذ لدل القدرةالمعمـ أف يعمؿ عم  تنمية 
 كنير ركتينية، نير رياضية بمسائؿ مكاجيتو عند المتعمـ تتحدل صعكبات ىناؾ أف نالحظ
 .عمييا معتاد

 لممعمميف كيمكف عاـ، بشكؿ الرياضية المسائؿ حؿّ  تي كبيرة صعكبة يكاجيكف قد تالطالب 
 كاحدة حؿّ  يحاكلكف كىـ طالبيـ، كجكه عم  يظير الذميرتباؾ ا خالؿ مف الضعؼ مالحظة

 يعكد كبعضيا ن سو، إل  المعمـيعكد بعضيا ةكثير  أسباب الضعؼ كليذا. الرياضية المسائؿ مف
 كالمبادئ، الم اىيـ، رتذك   كعدـ المسألة، حؿ تي المتبعة تيجيةراايستإدراؾ  عدـك ،إل  الطالب 

 الحسابية العمميات كميارات الرياضية، المصطمحات بعض كمعاني كالعمميات، كالقكانيف،
 كضعؼ ،الحؿّ  خطكات تي كالمتسمسؿ  يستديليا الت كير عم  القدرة كضعؼ األساسية،

 ،أحمد، ك السر، ك ع انة  الجكاب عم  الحصكؿ أجؿ مف كالتقدير التخميف عمميات تي الطمبة
 (.312ـ، ص6136 ،الخزندارك 

 التحصيؿ مستكل تيا ا تراكمين ضع ن  تترة التربية العممية ثناء أالباحثة  كقد يحظت
كىذا ما  الرياضية، المسائؿ حؿ عندالطالبات  أداء تي اممحكظن ا كتدنين  الرياضيات، تي الدراسي

 أىالي تذمر إل  إضاتة، ؿ مناقشة الباحثة ليف كمحاكرتيفأكدتو المعممات تي المدرسة مف خال
 الرياضية المسائؿ تيـ عم  قدرتيـ كعدـ الرياضيات، مادة تي أبنائيـ ضعؼ مف الطالبات
 يستخدمف  يالمعممات  مف الكثير أف إل  باإلضاتة حياتيـ، تي مشكالت أم   مكاجية أك كحميا،
 فلديي ليس الطالبات كأف الرياضية، المسائؿ حؿ تي لمطالبات كمناسبة متنكعة راتيجيات است

 ذات العديدة المسائؿ حؿّ  محاكلتيـ عند كالضركرية الالزمة ايستراتيجيات استخداـ عم  القدرة
ؿ المسائ حؿتنمية  تناكلت التي كاألبحاث الدارسات بعض إليو أشارت إل  ما باإلضاتة العالقة،

( ـ6133دياب  ( كدراسة ـ6136( كدراسة العكة  ـ 6135 الرياضية مثؿ دراسة أحمد  
  .ـ( كنيرىا مف الدراسات6117  البشيتيكدراسة 

 تمكيف مف بد ي كاف الرياضية، المسألة حؿ تي الطالبات عندكأماـ ىذا الضعؼ 
 حؿ أسمكب تي الطالبات ك اية تحسيف بيدؼبالكاقع   كارتباطياتيـ المسألة  مف الطالبات
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 كتنمية الرياضية المسائؿ حؿ عم  الطالبات قدرة لتحسيف المعممات كلمساعدة المسألة،
 .فت كيرى

تعميـ كتعمـ متنكعة  ستراتيجياتإ استخداـكلمتغمب عم  ىذا الضعؼ يمكف لممعمـ 
كتنمية مياراتيـ العقمية المختم ة كتدربيـ عم  ثراء معمكماتيـ إكمتقدمة تساعد طالبنا عم  

لقدرة عم  تقييـ نتائج تطكير نماذج الت كير كاك ح، مما يدتعيـ ننتاج جديد كمختمؼا  بداع ك اإل
بداعية كالرياضية لدل الطمبة مف خالؿ ظير ايىتماـ كاضحا بتنمية القدرات اإلكقد  ،تعمـ تعاؿ

التعمـ  -النمذجة –التعميمية  السقايتستراتيجيات تدريس مختم ة منيا ا  برامج مكجية ك 
مف  إضاتة إل  العديد حؿ المشكالت -عمـدكرة الت–المرقمة  الرؤكس-كرة الثمج –التعاكن 
 .المكجية لتنمية الت كير الرياض  كالبرامج ستراتيجيات ايالطرؽ ك 

ستراتيجية السقايت التعميمية مف الطرؽ الحديثة الت  تساعد المعمـ كالطالب تي إكتعد 
الرياض  لدل ارات الت كير تيـ العممية التعميمية كالتربكية تتعمؿ ىذه الطريقة عم  تطكير مي

 .الطمبة

عادة عزؿ يتضمف التعميمية السقايت م يكـ فأ ل إ (1ـ، ص6118  مينأ كأشار  كا 
 يحتاجيا التي المؤقتة كأ الكقتية المساعدة تقديـ أم المتعمـ لحاجة كتقان  السابؽ كضعو ل إ دعـ

 .كمن رد ذاتي بشكؿ المشكالت حؿ عم  تساعده التي كالقدرات الميارات اكسابو بيدؼ المتعمـ

نيا تركز عم  أ إيلنظرية البنائية كاحدل تطبيقاتيا  السقايت التعميمية امتدادان  كتعد
يحتاجيا المتعمـ بقصد اكسابو  التيالمعن  بدرجة كبيرة حيث تقدـ المساعدة المؤقتة  ذم التعمـ

 يكاصؿ بقية تعممو من ردان  لك ىمو تمكنو كتؤ  التيبعض الميارات كالقدرات 
(Shih,Chen,Chang & Kao, 2010,PP.80-93) ) 

 عم  يركز تعميمي ـنظا التعميمية السقايت أف (377، صـ6133  حمادة كيعتبر
ؿ خال مف، ختم ةالم التعمـ ك التعميـ مكاقؼ تي الطالب كمشاركة كت اعؿ كحركة ديناميكية
 كتتكاتؽ، ـكميكلي إمكاناتيـ تراعي التي التعميمية كادكالم األنشطة مف متنكعة كعةمجم تكتير 

، جاتالحا إشباع إلي يؤدم بشكؿ خبراتيـ تعميؽؼ بيد عرتيةالم كخم يتيـ، استعداداتيـ مع
، العقمية مياراتيـ تنمية ترصة ـلي يتيح مما  مختمؼ المعارؼ  صيؿنحك تح داتعتييـ مف كيزيد

رزكق  كعبد األمير مثؿ  كمما يؤكد ذلؾ ما أشارت إليو بعض الدراسات  صةلخاا كقدراتيـ
 , Shih et al  كشيف كشانج ككاكدراسة شيو كـ( 6135ـ ( كدراسة الشيرم  6136 
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عم  أف السقايت التعميمية تعمؿ عم  مشاركة الطالب تي مكاقؼ التعميـ كالتعمـ  (2010
 كت اعميـ تي البيئة الص ية كيزيد مف داتعيتيـ نحك التحصيؿ .

لمت كير أكثر مما  كمساعدات إرشادية كمعمكمات تمميحات لممتعمـ يقدـ عندما أىداتو تعميـيحقؽ 
 .Bolstad،( Kanamaru Tajino,2011,P .يدةالجد عرتةلم اىيـ كالما ليستكشؼترؾ بم رده 

66) & 

 (Baviskar and Sandhya,2009,PP.541-550) باتسكر كسانديا  أكد كما
 داخؿ تي ستخدمةخالؿ السقايت الم مف أن سيـ لتطكير التالميذ دعـ تي المعمميف دكر عم 
 تعمـالم بيا ـيقك  التي النشاطات عم ؼ كاألشرا اإلدارة تي عمـالم دكر كيتجسد، الصؼ نرتة

 مكاجيتو  عند كاستخداميا كالحديثة  القديمة  بيف المعمكمات  الربط كعم  مياراتو لتطكير
،  ظيملا يرن أك الم ظي األسمكب ـباستخدا لمتمميذ عمـالم تكجيو ؿ خال مف كذلؾ، ما  لمكقؼ
 ك ميارات لتطكير مبكرة مراحؿ منذ التعميـ تي السقايتـ استخداىمية أ يظير الذم األمر
   كجركسماف كمارتف كبالس تاينيسيا دراسة دراسة نتائج وأكدت ما ذاىك ، التالميذ قدرات

Valencia, Place,Martin&Grossman, 2006) بككستؿ ك كسميجرس مكلينار دراسة   
(Molenaar,Sleegers & Boxtel , 2011 كبارؾ نكنتراككن  دراسة   Nuntrakune & 

(Park,2011 

لكقتية الت  المساعدة ا تعن  التعميمية السقايتالباحثة أف  ترل كبناء عم  ما تقدـ 
يحتاجيا المتعمـ لعبكر ال جكة بيف ما يعرتو كما يسع  لمعرتتو كتقؿ ىذه المساعدة تدريجيا 

 بم رده معتمدا عم  قدراتو الذاتية . المسائؿ الرياضيةبحيث يستطيع المتعمـ حؿ 

 :مشكمة الدراسة

جة المتعمميف تشير كثير مف نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بالنظرية البنائية إل  حا
كىذا ما ت تقر  ،إل  الت اعؿ كاينخراط مع المادة التعميمية كبناء معرتة متكالدة كصقميا كتطكيرىا

 .ركتينية المتبعة مف قبؿ المعمميفطرؽ التدريس  ال استراتيجيات ك إليو

إل  أف استخداـ  ( (Shih et al ,2010,P. 90 كآخركف شيوحيث تشير نتائج دراسة 
مشاركتيـ كت اعميـ مع  ـعدتسيـ تي ك لدل المتعمميف بداع حد مف الت كير كاإلتية التقميدالطرؽ 

 قدرة المعمـ ل  عدـ إضاتة إتييا  كفالمعمـ ككذلؾ اتتقار المناىج إل  نشاطات تعالة يشارك
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، كعدـ قدرة المعمـ عم  التكاصؿ مع كتقييمو شخصيعم  مكاجية احتياجات كؿ متعمـ بشكؿ 
 .كايستماع إليو بشكؿ من صؿمتعمـ كؿ 

أكدت عم  ضركرة استخداـ  التيعم  نتائج الدراسات السابقة  تي ضكء ما سبؽ كبناءن 
طرؽ تدريس حديثة كبناءة كتقا لمتكجو الحديث لتطكير التعميـ كمكاكبة العصر استراتيجيات ك 

عدـ القدرة كمف خالؿ ما يحظتو الباحثة تي المدارس مف خالؿ كجكد مشكالت كاقعية تي 
عم  حؿ المسائؿ الرياضية كتيميا كعدـ القدرة عم  اعطاء المعطيات أك حت  تحديد المطمكب 

األمر  .لدييف   تي مستكل التحصيؿ تدن بالتال ك كىذا ناتج عف التمقيف مف المعممة لمطالبات 
الباحثة لحؿ ىذه المشكمة مف خالؿ استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية كمف ىنا  دتعالذل 

 :المتمثؿ تي الرئيسجابة عف السؤاؿ اإل تتمثؿ مشكمة البحث تي

 لدى  الرياضية المسألة حل ميارات تنمية في التعميمية السقاالت توظيف استراتيجية ثرأ ما

 ؟ بغزة األساسي السابع الصف طالبات

 :ال رعية التاليةسئمة ألجابة عف اإلعم  الباحثة ا ينبغيعف ىذا السؤاؿ  كلإلجابة

 ؟األساسيالمراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السابع  الرياضيةحؿ المسألة ما ميارات  .3
تي تنمية حؿ المسائؿ  السقايت التعميمية ستراتيجيةإ لدليؿ المعمـ يستخداـ طار العاـإلما ا .6

 ؟بغزة  لدل طالبات الصؼ السابع األساسي الرياضية
طالبات المجمكعة التجريبية ك  درجاتبيف متكسط ة حصائيإىؿ تكجد تركؽ ذات ديلة  .1

 ؟ةالرياضي ميارات حؿ المسألةاختبار  تيت  المجمكعة الضابطة  أقرانيف  درجات
الطالبات ذكات التحصيؿ المرت ع  رتب  بيف متكسط حصائية ىؿ تكجد تركؽ ذات ديلة إ .1

 ؟ت  اختبار حؿ المسألة الرياضية قرانيف تي المجمكعة الضابطةأ تي المجمكعة التجريبية ك
 المنخ ض التحصيؿ ذكات الطالبات رتب  متكسط بيف حصائيةإ ديلة ذات تركؽ تكجد ىؿ .5

 ؟تي اختبار حؿ المسألة الرياضية الضابطة المجمكعة تي قرانيفأ ك التجريبية المجمكعة تي

 :فرضيات الدراسة

بيف متكسط درجات طالبات α)  05.≥ حصائية عند مستكلإديلة  ذاتي تكجد تركؽ  .3
حؿ المجمكعة الضابطة ت  اختبار  تي قرانيف أ متكسط درجاتبيف المجمكعة التجريبية ك 

 المسألة الرياضية.
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 الطالبات رتب  متكسط بيف α ≤0.05)  مستكل عند حصائيةإ ديلة ذات تركؽ تكجدي  .6
تي اختبار  الضابطة المجمكعة تي قرانيفأك  التجريبية المجمكعة تي المرت ع التحصيؿ ذكات

 .حؿ المسألة الرياضية
 الطالبات رتب  متكسط بيف α ≤0.05)  مستكل عند حصائيةإ ديلة ذات تركؽ تكجد ي .1

تي  الضابطة المجمكعة تي قرانيفأ ك التجريبية المجمكعة تي المنخ ض التحصيؿ ذكات
 .اختبار حؿ المسألة الرياضية

 :ىداف الدراسةأ

 :ل إتيدؼ ىذه الدراسة 

 .سبة لطالبات الصؼ السابع ايساس المنا حؿ المسألة الرياضيةتحديد ميارات  .3
 .جرائيةإلالسقايت التعميمية كخطكاتيا ا إلستراتيجيةطار العاـ إلتحديد ا .6
لدل طالبات  حؿ المسألة الرياضيةستراتيجية السقايت التعميمية تي تنمية إ أثرالكشؼ عف  .1

 .الصؼ السابع ايساس 
طالبات الثر استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية تي تدريس الرياضيات عم  أمعرتة  .1

 ذكات التحصيؿ المرت ع.
طالبات الات عم  ثر استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية تي تدريس الرياضيأمعرتة  .5

 ذكات التحصيؿ المنخ ض.

 :ىمية الدراسةأ

 :تكمف أىمية الدراسة تيما يم 

ستراتيجية السقايت التعميمية تي تدريس إتي كي ية استخداـ  معمم  الرياضيات قد ت يد  .3
حتياجاتيـ كالمشاركة تي الرياضيات مف حيث تشجيع الطالبات عم  الت اعؿ كالتعبير عف ا

 .حت  يحدث التعمـ ذا معن  نشطةتخطيط األ
ستراتيجية السقايت التعميمية ككي ية تطبيقيا كدكر كؿ مف إاطالع معمم  الرياضيات عم   .6

 .ساليب التدريس لدييـأالمعمـ كالطالب تييا لتطكير 
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 كالطالب ككزارة التربية كالتعميـ كمعدك المناىج الرياضيات  قد تزكد معمم  الرياضيات .1
ماـ أف تستخدـ تي قياس الت كير تي الرياضيات مما يتيح ال رصة أمكضكعية يمكف  بأدكات

رشادىـالمعمميف تي تكجيو التالميذ   .كا 
كالطالبات كزارة التربية كالتعميـ كمعدك مناىج  قد ت يد الدراسة معمم  كمعممات الرياضيات .1

سيما تي المرحمة كالتعرؼ عم  مياراتو كي حؿ المسألة الرياضية بأىمية الرياضيات
 .نمك قدرات العقمية لدل الطالبات ىمية تيأالمتكسطة لما ليذه المرحمة مف 

 :حدود الدراسة

 :دراسة عم  الحدكد التاليةاقتصرت ال

 .خانيكنس مدينة تي لمبنات الثانكية القدكة جرار بمدرسة األساسي السابع الصؼ طالبات .3
 .ـ6132-6135 لعاـ األكؿ الدراسي ال صؿ تي الدراسة ىذه تطبيؽ تـ .6
 السابع لمصؼ كتاب الرياضيات الجزء األكؿ  مف(  النسبية األعداد   الثالثة الكحدة محتكل .1

 تي كالتعميـ التربية لكزارة التابعة الحككمية ال مسطينية المدارس تي بو كالمعمكؿ، األساسي
 .ـ6132-6135 العاـ

 :مصطمحات الدراسة

 :ان التالية اجرائيعرتت الباحثة المصطمحات 

 :ستراتيجيةاإل

 كالتيى  مجمكعة مف الخطكات المتتابعة كالمخططة لما يقـك بو مدرس الرياضيات 
مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع  الطالباتل  نتائج معينة مقصكدة عند إل  الكصكؿ إتؤدل 

 .األساسي

 :السقاالت التعميمية

لكقتية الت  يحتاجيا المتعمـ لعبكر ال جكة بيف ما يعرتو كما يسع  لمعرتتو المساعدة ا
عم   ةمعتمد ىابم رد المسائؿ الرياضيةحؿ  الطالبةكتقؿ ىذه المساعدة تدريجيا بحيث يستطيع 

 الذاتية . اقدراتي

 ميارة:ال
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تقافبسرعة كدقة أداء ميمة  ىي  .كا 

 

 :المسألة الرياضية

 حؿ ةالطالب مف كيطمب ةالطالب عم  يمر جديد مكقؼى  مشكمة رياضية تعبر عف 
 العمـ معتي كحدة األعداد النسبية لمصؼ السابع األساس   العقمية العمميات باستخداـ المسألة

 .الديي ت  حينو جاىز حؿ يكجد ي أنو

 :ميارة حل المسألة الرياضية

المسألة كتحديد المسألة كتنظيـ الحؿ مف خالؿ تحميؿ  تحميؿقدرة الطالبات عم   ىي
كتقاس بمستكل أداء  مناسبة لمحؿ استراتيجيةل  ما ىك مطمكب كاختيار معطياتيا لمتكصؿ إ

 .الطالبة تي اختبار حؿ المسائؿ الرياضية 

 :األساسي سابعالف الص

 (31-36بيف  عمارىـ أساسية مف مراحؿ التعميـ كتتراكح ص كؼ المرحمة األ أحد ىك
 .األكؿ اإلعدادم كيكازل الصؼ سنة
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 الفصل الثاني

 طار النظريإلا
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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل

ستراتيجية السقايت التعميمة تي تنمية حؿ المسألة إأثر  إل ىدتت الدراسة التعرؼ 
 .السابع األساسي بغزةالرياضية لدل طالبات الصؼ 

قشت مف خاللو محكريف بتحديد اإلطار النظرم لمدراسة كالذل نا ال صؿقامت الباحثة تي ىذا 
 :رئيسييف ىما

 .ستراتيجية السقاالت التعميميةإ: المحور األول

 .: حل المسألة الرياضيةالمحور الثاني

 :كتيما يم  عرض ليذه المحاكر

 .التعميمية السقاالت إستراتيجية: األول المحور

 :النظرية البنائية

ي رؤيتو لعمميتي التعميـ ت االبحث التربكم خالؿ العقديف الماضييف تحكي رئيسشيد 
، كتحكل ذلؾ ىك التحكؿ مف التركيز عم  العكامؿ الخارجية التي تؤثر تي التعمـ المتعمـ كالتعمـ

كبيئة التعمـ كالمنيج كمخرجات  (مثؿ متغيرات المعمـ  شخصيتو ، حماسو ، تعزيزه ....الخ
كخاصة ، ؿ الداخمية التي تؤثر تي المتعمـل  التركيز عم  العكامإذلؾ مف العكامؿ  ، كنيرمـالتع

لجتو لممعمكمات، ، نمط معاالعقمية توثؿ معرتتو السابقة، سعما يجرل داخؿ عقؿ المتعمـ م
 .المعرتي وسمكبأسمكب تعممو ك أ، ط ت كيرهنماأ، داتعيتو لمتعمـ

 جديدان  كأضاتت دكران  المدرسيأدت إل  تطكير التعمـ  التيلذلؾ ظيرت البنائية تي التعميـ كالتعمـ 
، بحيث تعتبر معن  ذملممعمميف تمثؿ تي بناء المعرتة كايىتماـ بالميارات العقمية كالتعمـ 

حيث تسع  إل  أف يتعمـ الطالب  التربكمالنظرية البنائية اتجاه بحث  يطالب باإلصالح 
، ككثيقة الصمة بحياتيـ العممية ذات معن  بالنسبة ليـ  سيـ لتككفالمعرتة مف خالؿ بنائيا بأن

 .(19، ص ـ6117 جاد الحؽ، 
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 مفيوم النظرية البنائية:

يعد تي حد ذاتو   Constructivismإف البحث عف معن  أك تعريؼ محدد لمبنائية 
لمادة شارة إمعاجـ ال مس ية كالن سية كالتربكية قد خمت مف الإشكالية كبيرة كصعبة حيث نعمـ أف 

 ,international dictionary of education ، باستثناء المعجـ الدكلي لمتربيةبنائية
1977,P.34) ) قكاميا أف الط ؿ يككف "رؤية تي نظرية التعمـ، كنمك الط ؿ :أنياب تقد عرتيا ،
" كبتعبير تمس ي تإف ت اعؿ قدراتو ال طرية مع الخبرة ، نتيجةنماط الت كير لديوأنشطا تي بناء 

 .البنائية تمثؿ ت اعال أك لقاء بيف كؿ مف التجريبية كالجبمية 

تمس ة قائمة عم  بناء "( النظرية البنائية ىي 36ص  ـ،6118األسمر   تيما عرؼ
المعرتة مف قبؿ المتعمـ ن سو بطريقة تاعمة كذات معن  مف خالؿ خبراتو السابقة أك الت اكض 

األقراف كى  تؤكد تي أساسيا عم  الدكر النشط لممتعمـ تي كجكد المعمـ الميسر ايجتماعي مع 
 ."ؿ سميـ تي بيئة تساعد عم  التعمـكالمساعد تي بناء المعن  بشك

عبارة عف عممية استقباؿ لمتراكيب "( أف البنائية 636ص ،ـ6116كيرل زيتكف  
اكيب كمعان  معرتية جديدة مف خالؿ المعرتية الراىنة ، يحدث مف خالليا بناء المتعمميف لتر 

 ."ة كمعرتتيـ السابقة كبيئة التعمـالت اعؿ النشط بيف تراكيبيـ المعرتية الحالي

( البنائية أنيا Liu & Matthews,2005,PP.386-399 ليك كماثيكز كما عرؼ 
العمـ "عممية تتضمف إعادة بناء المتعمـ لم اىيـ جديدة ضمف خبراتو الذاتية المكتسبة كبيئة 

 "  ييـالمتكترة لد

مكقؼ "ى  البنائية  (Prawat & Folden,1994,P.39 ) كعرؼ براكت  ك تمكدف
كالنظرية البنائية ىي نظرية لممعرتة كالتعمـ أك نظرية  ييتـ بالبناء العقمي عند المتعمـتمس ي 
اإلنساني كما تؤكد لطبيعة المعرتة ككي ية تككيف التعمـ  ان أك ت سير  ان لمعن  حيث تقدـ شرحصنع ا

الجديدة مف خالؿ الت اعؿ مع ما يعرتكنو كيعتقدكف مف  األتراد يبنكف تيميـ أك معارتيـ أف
  ."حداث كأنشطة مركا بيا مف قبؿأتكار كأ

اىتمت بكي ية قد النظرية البنائية   فأإل   (33ـ ،ص 6135الشيرم   أشارتكما 
، كتركز عم   مبادئ األساسية تي التدريسكال الكصكؿ إل  المعرتة كاكتسابيا ، لكضع األىداؼ

تككف مكجكدة لدل المتعمـ ، مع بناء المعرتة الجديدة تي ضكء الخبرات كالمعارؼ السابقة التي 
 .ث تييا عممية التعميـ كالتعمـخذ بعيف ايعتبار البيئة التي تحداأل



14 
 

التعمـ  "إحدل نظريات( النظرية البنائية بأنيا 396ـ، ص6111كعرتت أبكزيد  
المعرت  الت  تؤكد عم  الت اكض ايجتماع  مع األقراف كت  كجكد المعمـ الميسر كالمساعد 

 ".تجارب كالطرؽ التدريسية المختم ةعم  بناء المعن  بصكرة صحيحة مف خالؿ النشاطات كال

تـ عم  اعتبار أف التعمـ ي ي( النظرية البنائية" أنيا نظرية تقكـ 312ـ،ص6116كعرؼ الكىر  
عف طريؽ النقؿ اآلل  لممعرتة مف المعمـ إل  المتعمـ ك أنما عف طريؽ بناء المتعمـ معن  ما 

 ".بناء عم  خبراتو كمعرتتو السابقةيتعممو بن سو 

المعرتة لدل المتعمـ مف خالؿ  عممية بناء البنائية ى   فأمف خالؿ ما سبؽ الباحثة  ترل ك 
 .المعرتة السابقةقراف كاكتساب خبرات كمعارؼ جديدة كاندماجيا مع ايجتماعي مع األ ايندماج

، كاف ترل الباحثة أف النظرية البنائية تؤكد عم  ضركرة تكتير الظركؼ المناسبة لمتعمـ  ك
عطاؤه ال رصة ليتعامؿ مع ىذا المكقؼ ،  اتضؿ الظركؼ كضع المتعمـ تي مكقؼ محير كا 

ذلؾ يجب تحديد المعرتة السابقة لممتعمـ كربطيا بالمعرتة ككذلؾ تإف المعرتة تراكمية البناء ل
 الجديدة .

 : البنائية النظرية عمييا تقوم التي االفتراضات

كما حددىا مكسيمكس  اآلتية النقاط تي تتمثؿ ايتتراضات مف مجمؿ عم  البنائية النظرية تقـك
 (53ـ ،ص 6111 

 -:والغرضية واالستمرار النشاط .ٔ

 المتعمـ خالليا مف يقكـ التكجو، نرضية مستمرة نشطة عممية التعمـ عممية أف بذلؾ كيقصد
 تحقيؽ إل  تيدؼ مستمرة نشطة عممية خالؿ مف السابقة المعرتة ظؿ تي الجديدة المعرتة ببناء

 نزعات تحقيؽ أك لديو محيرة لمكاقؼ ت سيرات تعطي أك مشكالتو حؿ عم  تساعده أنراض
 كقكة تعمؿ تحقيقيا إل  المتعمـ يسع  التي األنراض ىذه إف معينة، مضاميف تعمـ نحك داخمية
 .بمكنيا إل  يسع  أىداؼ لتحقيؽ داخمي دتع

 : الحقيقية والميام المشكالت. 6

 المتعمـ يكاجو عندما التعمـ عممية لحدكث الظركؼ أتضؿ أف ال رضية بيذه كيقصد
 المشكالت، حؿ طريقة عم  القائـ التعمـ أىمية ايتتراض ىذا كيتضمف حقيقية، كمياـ بمشكالت
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 يمارسيا التي ال اعمة األنشطة خالؿ مف المعرتة بناء عم  يساعد التعمـ مف النكع ىذا إف إذ
 المعرتة كتمقيف ح ظ عم  القائـ التعمـ إف حيف تي الحقيقية، كالمياـ المشكالت لحؿ المتعمـ
 كتندثر تنس قد المعرتي، بنائو تي متينة ركابط ليا ليس المتعمـ لدل معرتة تككيف عم  يعمؿ

 كخبراتو المتعمـ حياة مف نابعة المدركسة كالمياـ المشكالت تككف أف يجب لذا بسيكلة،
 .الحقيقية

 : االجتماعي . التفاوض1

 كلذا ايجتماعية، البيئة مع الت اكض خالؿ مف تبن  المعرتة أف عم  ايتتراض ىذا كيقكـ
 مع ايجتماعي الت اكض عممية خالؿ مف لمعرتتو ال رد بناء إعادة تتضمف التعمـ عممية تإف

 نشاطو خالؿ مف المعرتة ببناء يقكـ ي ال رد إف إذ البيئي، المجاؿ تي المكجكديف اآلخريف
نما تحسب، الذاتي  مع كأتكار معارؼ مف لديو ما مناقشة خالؿ مف المعرتة ببناء يقكـ كا 

 تي الت اكض ىذا مثؿ حدكث المدرسية البيئة تسمح أف يجب لذا المدرسية، البيئة تي اآلخريف
 مف كالتأكد ال ركض ككضع كالمعمكمات البيانات كاستقصاء األتكار تبادؿ ليتـ الص ية، المكاقؼ
 ىذا لحدكث المالئمة الظركؼ بتييئة المعمـ كيقكـ كالتعميمات، النتائج إل  كالكصكؿ صحتيا
 .األمر

 مبادئ التفاوض االجتماعى :

 : السابقة المعرفة- أ

زمان  شرطا السابقة المعرتة بأف ايتتراض ىذا كي يد  الت اعؿ إف إذ المعرتية، المعاني لبناء ين
 المعرتة كتككف المعن ، ذم التعمـ عممية حدكث إل  يؤدم الحالية كالمعرتة السابقة المعرتة بيف

 ي العبكر ىذا كأف المتعمـ، عقؿ إل  الجديدة المعرتة خاللو مف تمر تكرم معبر بمثابة السابقة
نما من ردة، يبقييا  كىنا أكسع، كأتكار كمعارؼ م اىيـ كتككيف لبناء المعرتة تي كتذكب تت اعؿ كا 
 .المتعمـ لدل المعرتة بناء عممية تظير

 : والمواءمة التكيف- ب

 الممارسة المعرتية الضغكط مع تتكاءـ تكي ات إحداث التعمـ عممية مف األساسي اليدؼ
 المتعمـ، بيا يكاجو التي كالمياـ الجديدة الخبرة ىي المعرتية تالضغكط المتعمميف، خبرة عم 
 تاف كلذا المعارؼ، ىذه تحصيؿ عف يعيقو مما لديو، المعرتي ايتزاف عدـ إثارة إل  تؤدم كالتي
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حداث المعرتي ايتزاف إلعادة كالتكيؼ التكاتؽ خمؽ ىك البنائي لمتعمـ األساسي اليدؼ  التكيؼ كا 
 .المعرتية الضغكط مع

 :  األسس التي تقوم عمييا النظرية البنائية

 الخميم   ( ،ـ6111شياب   كؿ مف  كما حددىا التالية  تقكـ  النظرية البنائية عم  األسس
 (Willis ,2000,PP.27-83 ( ، كيمز  673-655ـ ،ص ص 3992 

 تبن  عم  التعمـ كليس عم  التعميـ. .3
 استقاللية كمبادرة المتعمميف.تشجع كتقبؿ  .6
 تجعؿ المتعمميف كمبدعيف . .1
 تجعؿ التعمـ كعممية. .1
 تشجع البحث كايستقصاء لممتعمميف. .5
 تؤكد عم  الدكر الناقد لمخبرة ت  التعمـ. .2
 تؤكد عم  حب ايستطالع. .7
 تأخذ النمكذج العقمي لممتعمـ تي الحسباف. .8
 تؤكد األداء كال يـ عند تقييـ التعمـ. .9

 مبادئ النظرية المعرتية.تؤسس عم   .31
 التحميؿ(.  -اإلبداع  -تعمؿ عم  استخداـ المصطمحات المعرتية مثؿ  التنبؤ  .33
 تأخذ ت  ايعتبار كيؼ يتعمـ الطالب. .36
 تشجع المتعمميف عم  ايشتراؾ ت  المناقشة مع المعمـ اك تيما بينيـ. .31
 ترتكز عم  التعمـ التعاكني. .31
 تضع المتعمميف تي مكاقؼ حقيقية. .35
 د عم  المحتكل الذل يحدث التعمـ.تؤك .32
 تأخذ تي ايعتبار المعتقدات كايتجاىات لممتعمميف. .37
 دة كال يـ مف الخبرات الكاقعية.تزكد المتعمميف بال رض المناسبة لبناء المعرتة الجدي .38

 :مقتضيات ومتطمبات استخدام النظرية البنائية

 البنائية يقتض  ما يمي:( إف استخداـ النظرية 335ـ، ص3991 حيدريرل الخميمي  ك 
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 لك تتو ،حينئذ يمكف  مساعدتو مف الضركرم أف يعرؼ المعمـ  كي ية بناء كؿ متعمـ لمعر  .3
يكتسب الخبرة الجديدة كيتـ ذلؾ بأف يقدـ المعمـ  بعض األسئمة الكاش ة ،التي تكضح إف 

 كاف لديو خبرة سابقة كبنيات ليا عالقة بالمكضكع الجديد مف عدمو.

بالضركرة يستمـز قياـ المعمـ  بتن يذ بعض األنشطة الكاش ة لذلؾ كالتي تعد بمثابة  كىذا 
 استبانة تكضح لو مستكل المتعمميف  كمدل خبراتيـ السابقة.

ضركرة أف يت اعؿ المعمـ  تي العممية البنائية مع كؿ كاحد مف تالميذه عم  حده لكي يرل  .6
ضاتة ص ة كيؼ يقكـ كؿ منيـ ببناء المعرتة  كيساعد ا لمتعمـ  عم  تشكيؿ المعمكمة  كا 

الذاتية عمييا كبالطريقة التي تركؽ  لكؿ منيـ مف خالؿ استخداـ المعمـ  لبعض التكجييات 
 البسيطة .

 خصائص النظرية البنائية:

( عدة خصائص بارزة آلراء النظرية البنائية كالتي يمكف  أف 11ص ـ،6111شياب    ياتحدد 
 لمكاقؼ التعميمية:يككف ليا تأثير ت  ا

نو مسئكؿ مسئكلية أليو عم  إي ينظر  إل  المتعمـ عم  انو سمب  كمؤثر تيو، كلكف ينظر  .3
 مطمقة عف تعميمو.

 تستمـز عممية التعمـ عمميات نشطة، يككف لممتعمـ دكر تييا حيث تتطمب بناء المعن . .6
 متغيرة دائمان.المعرتة ليست خارج المتعمـ، كلكنيا تبن  ترديان كجماعيان تيي  .1
ل  المكاقؼ التعميمية كمعو م اىيمو، ليس تقط المعرتة الخاصة بمكضكع معيف، إيأتي المعمـ  .1

 يضان آرائو الخاصة بالتدريس كالتعمـ كذلؾ بدكره يؤثر تي ت اعمو داخؿ ال صؿ. أكلكف 
التدريس ليس نقؿ المعرتة، كلكنو يتطمب تنظيـ المكاقؼ داخؿ ال صؿ، كتصميـ المياـ  .5

 بطريقة مف شأنيا أف تنم  التعمـ.
المنيج ليس ذلؾ الذل يتـ تعممو، كلكنو برنامج مياـ التعمـ كالمكاد كالمصادر، كالتي منيا  .2

 يبن  المتعمميف معرتتيـ.
ال صؿ، حت  تككف  تيتكلد البنائية أراء مختم ة عف طرؽ التدريس كالتعمـ، ككي ية تن يذىا  .7

ناىج كالتي تنص عم  أف أتكار المتعمميف سكؼ تتغير مع متسقة مع المتطمبات العالمية لمم
ف يت اعؿ مع أاتساع خبراتيـ، كىناؾ دكر جكىرم لممعمـ تي ىذه العممية تالمعمـ يمكنو 

 المتعمـ، كيثير األسئمة كيستند عم  التحديات الحالية كالخبرات.
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 :التعمم في النظرية البنائية

عم  ال يـ كبناء المعرتة كخطكات اكتسابيا كما تيتـ  تيتـ النظرية البنائية بالتعمـ القائـ
بما لدل المتعمـ مف خبرات كمعارؼ كتطبيقيا تي مكاقؼ جديدة مما يمكننا مف تحقيؽ األىداؼ 

  المنشكدة كالكصكؿ بالمتعمـ إل  التعمـ ذل معن  .

 عم  مساعدتو كتستيدؼ لم رد المعرتية لمتراكيب ذاتية تنظيـ عممية التعمـ أف بياجيو يرلتبذلؾ 
 تييا يقابؿ البيئة مع ال رد ت اعؿ تعند التكيؼ أجؿ مف لمتعمـ يسع  الحي الكائف أف أم ،التكاتؽ
 تيميا عم  يساعده ما كجد تإذا لديو المكجكدة المعرتية التراكيب إل  تيمجأ مشكالت أك مثيرات
 بنيتو إل  الجديدة الخبرة عف الناشئة الجديدة المعرتة كأضي ت كاتزف تكاتؽ المشكمة كحؿ

ف المعرتية ما ينسحب أف إما المشكمة كحؿ ال يـ عم  يساعده ما يجد لـ كا   أم ي كر، أف كا 
 المناسب بالنشاط يقـك أم التجارب كيجرم كيستقصي تيبحث اتزاف عدـ حالة تي يصبح
 التمثيؿ عمميتي خالؿ مف المعرتي التنظيـ يحدث حت  كاآلمف الناجح الت اعؿ كيتـ لممكقؼ

 العقمي الت اعؿ عف نتجت التي باإلضاتة المعرتي النمك كيتـ ،البيئة مع التكاتؽ تيتـ كالمكاءمة
 قد يككف كبذلؾ ايتزاف حالة إل  ال رد كيعكد الجديدة المشكمة مع أك الجديد المكقؼ مثيرات مع

 تـ التي الجديدة كالمعرتة القديمة المعرتة كتؤثر .جديدة معرتة لم رد المعرتية البنية إل  أضيؼ
 بصكرة البيئة مع يتكيؼ حت  التالية المكاقؼ تي األخرل المثيرات مع ت اعمو تي دمجيا،
أبك ( اإلنساف عند المنظكمي المعرتي كالنمك البناء يتـ كىكذا ايتزاف. كيتـ متكاممة منظكمية

 .(39ـ، ص 6112 ،عكدة

التي ترل أف  ،عم  نظرية بياجيوتعتمد النظرية البنائية  (أف31ص ـ،6131  جبرتيما يرل 
التعمـ المعرتي  يتـ مف خالؿ التكيؼ العقمي لم رد، بمعن   حدكث تكازف تي تيـ الكاقع كالتأقمـ 
مع الظركؼ المحيطة، كلذا تإف التعمـ البنائي يقكـ عم  التراكيب الذاتية لم رد بقصد مساعدتو 

كليذا تإف البنائييف  يؤكدكف عم  التعمـ القائـ عم  المعن  أك تي إحداث التكيؼ المطمكب، 
عادة تركيب كتنظيـ تمؾ المعرتة   يـ، كلذا ينبغي تشجيع المتعمميفال  عم  بناء معارتيـ كا 

نتاجيابطريقة تيسر عمييـ إدراؾ  المكاقؼ التعميمية كتيمي  . ا كت سيرىا  كا 

نظريتو تي التعمـ عم  النمك بن    بياجيوأف  (31ص ،ـ6119  الطناوىكترل 
تإف نمك الم اىيـ  يتكقؼ عم  النضج كالخبرة ، كأف المكاقؼ التعميمية  التي  ؛العقمي، كبالتالي

ة أنشطة جديدة إل  ، مف خالؿ ما تتضمنو مف إضاتقد تَسرع مف نمك الم اىيـ لمعمـينظميا ا
، ك بدرجة ت قده اتزانو  المعرتي، كيتـ ذلؾ ادم بالتالي إل  استثارتو معرتين التي تؤ  خبرة المتعمـ
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مف خالؿ عممية ذىنية تسم  بالتمثيؿ، كمف خالؿ ما يقدمو المعمـ مف معمكمات، أك ما يصؿ 
ذىنية  أخرل تسم   يةاستعادة حالة ايتزاف ، كذلؾ مف خالؿ عمم يمكنوبن سو إليو المتعمـ 

 .(المواءمةػ ب

التعمـ ذات معن   إل النظرية البنائية تدعك  كترل الباحثة مف خالؿ ما تـ عرضو أف
ت اعؿ كالمشاركة كايحتكاؾ مع ايقراف كبناء المعرتة الجديدة عم  الخبرة السابقة المف خالؿ 

 تعتبر السقايت التعميمية إحدل ايستراتيجيات التي تعتمد عم  النظرية البنائية.

 عناصر المنيج في ضوء النظرية البنائية

  عناصر المنيج تي ضكء النظرية البنائية تيما يم  :  (661ـ، ص6116 زيتون كقد ذكر

 األىداف التعميمية: 

تصاغ األىداؼ التعميمية كتقنا لتصكر النظرية البنائية تيصكر أنراض عامة يتـ تحديدىا مف 
ا لميمة التعمـ يسع  جميع عامن  ايف المعمـ ك المتعمـ يتضمف ىدتن خالؿ ت اكض اجتماعي ب

 ك مجمكعة مف المتعمميف لكحدىـ.أ، كأىداتنا شخصية تخص كؿ متعمـ المتعمميف لتحقيقو

 محتوى التعمم : 

 .ذات صمة بكاقع التالميذ كحياتيـ كيككف تي صكرة مياـ أك مشكالت حقيقية

 ستراتيجيات التدريسإ: 

عم  مكاجية الطالب بمكقؼ مشكؿ حقيقي تي محاكلة إليجاد حمكؿ لو كذلؾ مف خالؿ  
 البحث كالتنقيب كالتقصي كالت اكض ايجتماعي حكؿ تقكيـ كتحديد أكثر ىذه تعالية . 

 الوسائط التعميمية: 

تركز عم  استخداـ الكسائط المتعددة الت اعمية التي يتـ التركيز عمييا خالؿ دمج كتكظيؼ كؿ 
عنصر مف عناصر الصكت كالصكرة كالنص كالرسكمات البيانية كالتكضيحية تي إنشاء 
ارتباطات تشعبية بما يسمح لممتعمـ بالت اعؿ كالدخكؿ تي مسارات متعددة لمتعمـ كبخاصة عند 

 .اسب اآللي بحيث تعكس سمات التعمـاستخداـ الح
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 التقويم: 

كيككف ايعتماد عم   (مرجعي المعيار ك (التقكيـ مرجعي المحؾ ي يقبؿ البنائيكف نمطي  
 لبنائيف دكرا لمتقكيـ التككيني .التقكيـ الحقيقي أك التقكيـ البديؿ كالتقكيـ الذاتي كيكلي بعض ا

 : أدوار المعمم في البنائية

 :أدكار المعمـ تي البنائية كما يم   ((Lunenberg, 1998,PP.75-82 لونينبورجذكر 

 أف يصبح أحد المصادر التي يتعمـ منيا المتعمـ ك ليس المصدر الرئيسي لممعمكمات.  .3
 يدمج المتعمميف تي خبرات تتحدل الم اىيـ أك المدركات السابقة لدييـ.  .6
 يشجع ركح ايست سار ك التساؤؿ مف خالؿ أسئمة تثير الت كير. .1
 يشجع المناقشة البنائية بيف المتعمميف. .1
 ي صؿ بيف المعرتة ك اكتشاتيا.  .5
 يسمح بكجكد ضكضاء ناجمة عف الحركة ك الت اعؿ ك الت اكض ايجتماعي.  .2
 المعمـ البنائي معمـ متعمـ مستعد لتعمـ المكضكعات التي تقع تي حيز اىتماـ طالبو.  .7
 ينكع تي مصادر التقكيـ لتتناسب مع مختمؼ الممارسات التدريسية.  .8
 يتسـ بالذكاء تي انتقاء أنشطة التعمـ.  .9

كعند القياـ بعمؿ مقارنة بيف التدريس بالطريقة التقميدية كالتدريس بالطريقة البنائية تإف الجدكؿ 
  (199ص ،ـ3999  والجندي، شيابكما كضحيا  التالي يعرض ىذه ال ركؽ

 (ٕ. ٔ جدول رقم )

 والتدريس بالطريقة البنائيةمقارنة بين التدريس بالطريقة التقميدية 

 الطريقة البنائية الطريقة التقميدية

 المعرتة تكجد خارج التمميذ. -

 محكرىا المعمـ. -

 التمميذ سمبي مف ناحية تمقي المعمكمات. -

 األنشطة تردية. -

 المعرتة تكجد بداخؿ التمميذ ن سو.

 محكرىا التمميذ. -

 التمميذ ايجابي كنشط. -

 أنشطة ت اعمية. -
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 تعمـ تناتسي. -

 يبحث عف اإلجابة الصحيحة. -

 ايعتماد عم  الكتاب المدرسي. -

 .تحريرية تقـك عم  الكرقة كالقمـاختبارات  -

 تعمـ تعاكني. -

أك ء كؿ تمميذ "ي تكجد إجابة صحيحةيتقبؿ آرا -
 خاطئة".

 التمميذ يبني معارتو مف مصادر مختم ة. -

 .التالميذ جد بدائؿ مختم ة لتقكيـتك  -

التعمـ  كيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف الطريقة البنائية ليا مكاص ات كخصائص مختم ة عف
 ، حيث يستطيع اىيـ تي البنية العقمية لممتعمـالتقميدم خاصة تي إعادة تشكيؿ كبناء الم

 العمميةاستقراء المعارؼ  قدراتو الت كيرية تي استنتاج أك المتعمـ بناء معارتو بن سو مف خالؿ

 .كايجتماعية كالثقاتية كما يالحظ أف دكر المتعمـ نشط كمت اعؿ مع اآلخريف

 :دور المتعمم في التعميم البنائي

 أدكار المتعمـ تي التعميـ البنائ  كما يم  : (57ـ ، ص6117 زيتكف كقد ذكر

 : The active learnerنشط المتعمما .ٔ

، كيضع ترضيات تنبؤية رالمتعمـ يناقش كيحاك تالمعرتة ك ال يـ يكتسباف بنشاط، كالطالب 
 مف السماع أك القراءة أك القياـ ، كيستقصي كيتحرل ،كيأخذ مختمؼ كجيات النظر بدين ةت سيري

 باألعماؿ الركتينية التقميدية.

 : The Scocial learnerاجتماعي  متعمم ال .6

يبدأ ببناء المعرتة بشكؿ تردم ا تالطالب المتعمـ ي ال يـ اجتماعين كتي ىذا تبن  المعرتة ك 
نما بشكؿ اجتماعيّ  ؛تحسب  مع اآلخريف عف طريؽ الحكار ك المناقشة كالت اكض ايجتماعيّ  كا 

 : The creative learnerمبدع متعمم ال .1

ا تالطمبة المتعممكف يحتاجكف ألف يبتدعكا  المعرتة كي يك ي بتدعاف ابتداعن ال يـ ي  تالمعرتة ك 
 ."ايختراؽال يـ يعني اإلبداع ك  إف": بياجيوتكما قاؿ  ،ط تقطدكرىـ النشباتتراض 
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 :ا تم عرضو تستنتج الباحثة ما يمىومن خالل م

 مـ البنائي يحقؽ جكدة تي التعميـأف التع. 
   الت اعؿ كالمشاركة بيف المتعمميفأف التعمـ البنائي  يشجع عم. 
  التعمـ البنائي يعزز ثقة المتعمـ بن سو كبقدراتو.أّف 
 كيات المتعمميف كميكليـ كخبراتيـيراع  التعمـ البنائي مست. 
 .يشجع التعمـ البنائي عم  الت كير كايبداع 

 :اإلسيامات التربوية لمنظرية البنائية

 إل  اإلسيامات التربكية لمنظرية البنائية تيما يم  : (61ـ، ص6111 زيتونو  زيتون أشار 

 .ايتجاىات، كالم اىيـقدات، ك المعت، ك تي ذلؾ الخبراتا ية لممتعمـ، بمايىتماـ بالمعرتة القبم .3
مشاركة المعن  مف خالؿ المناقشة كنيرىا مف أشكاؿ العمؿ التركيز عم  الت اكض ك  .6

 الجماعي.
 استخداـ تمثيالت متعددة لمم اىيـ ك المعمكمات. .1
كامؿ بيف لي التبالتاك  ،ارىا الطبيعة المكق ية لممتعمـتطكير نماذج تدريسية تأخذ تي اعتب .1

 تطبيقيا. اكتساب المعرتة ك 
ميـ بحيث تركز عم  ، بحيث تصبح متضمنة داخؿ نسيج عممية التعتطكير إجراءات التقكيـ .5

 .حسبانيا التكجو ال ردم لممتعمـ  تأخذ تيمياـ حقيقية ك 

 :الرياضيات في البنائي التعمم

 عم  تقـك حديثة، كاتجاىات بأساليب الرياضيات كتعميـ تعمـ عممية البنائية ساعدت
 المعزكليف األتراد مف مجمكعة ككنيا عف بعيدنا متعاكنة، بشرية تجمعات الص ية الغرؼ اعتبار
 خالؿ مف تتطكر اجتماعية، إنسانية كأنشطة الرياضيات إل  كالنظر بعضا، بعضيـ عف

 مستنديف الرياضية األتكار حكؿ معممييـ، كمع بينيـ، تيما كالت اكض بالحكار، الطمبة انشغاؿ
 الكحيدة السمطة ىك المعمـ ككف عف بعيدنا الحمكؿ كتعدد الرياضية، كاألدلة المنطؽ عم 

 .الصحيحة لإلجابات

إف الرياضيات مع ككنيا عمما تجريديا يجد الطالب تييا صعكبة تي ال يـ كايستيعاب ، 
كالرؤية البنائية تي التعمـ كالتعميـ تغير م يـك الطالب لطبيعة المعرتة الرياضية، تمؾ الرؤية 



23 
 

، كما يقاؿ مف أف األشخاص ليس لدييـ قدرة عقمية ي تنسجـ مع عدـ القدرة أك العجزالت  
 .(Lochhead, 1992,P.543)  ة الرياضيات.لدراس

 ، بيا تقدـ أف يجب التي كلمطريقة ليا تيمو عم  يؤثر الرياضيات لطبيعة المرء تيـ إف
 .بو  كمف خالؿ الطريقة يترجـ المعمـ ما يؤمف ليا دكرىا تي ال يـ كايستيعاب

Capraro,2001,P.4) ). 

 الجيد بذؿ طريؽ عف لدييـ ال يـ بتطكير يقكمكف الطالب أف البنائية النظرية كتكضح
 مجمكعة يستخدـ طالب كؿ فّ أ حيث ،  بالمضمكف يتعمؽ تيما السابقة خبراتيـ ل يـ محاكلة تي
 طريؽ عف ال يـ إل  يتكصمكف الطالب أف م يـك مع تختمؼ الرؤية كىذه ، السابقة الم اىيـ مف

 .(Martin & Deborah,1991,P.309 )الكاضح كالشرح اإليضاحات

 كتعمـ تعميـ تي اليامة النظرية العناصر مف كاحدة لمتعمـ البنائية الرؤية كتعتبر
 إل  باإلضاتة ، بنشاط الخاص تيميـ المتعممكف ينشئ أف ىي البنائية كجكىر ،الرياضيات

 الذم المكقؼ خالؿ مف جديدة أتكار إنشاء يتـ حيث ،باآلخريف الخاصة األتكار كتيـ تشرب
 أك شرحت   أك ت حؿ ي معرتية إجراءات مف يحدث اتزاف عدـ حالة إل  يؤدم مما مشكمة، يمثؿ
 كتعديؿ   عقمي نشاط إل  ايتزاف عدـ كيؤدم ، المشكمة يمثؿ الذم المكقؼ تي بالخكض تسمح

 التي المجمكعة بكاسطة لممعرتة اجتماعي تركيب يحدث المعرتة إنشاء مع كتزامننا لألتكار،
 .(21ص ـ،6111 ،عطايا أبك  بال رد تتصؿ

 :الرياضيات في البنائي لمتعمم التوجييات بعض

متعمـ بعض التكجييات ل (Martin & Deborah,1991,P.310 ) ديبورا مارتن وأكضح 
 :البنائي تي الرياضيات منيا

 ،لمرياضيات أكمتعمميف كم كريف قدرتيـ كمعرتة قكية، رياضية أتكار إليجاد المتعمميف تح يز .3
يجاد الرياضية المشكمة ألكضاع أكلية بدراسة القياـ تي بنشاط العمؿ خالؿ مف  أتكار كا 

 .األتكار ىذه ثباتكا   ايتتراضات ىذه مف كالتحقؽ كاتتراضات،
 الرياضية. كالتشبييات اليندسية كاألشكاؿ المادية كالنماذج العركض تنكع .6
 ضمف بعضيـ مع النقاش خالؿ مفأك  ،المعمـ مع اش كي الرياضية أتكارىـ الطالب ينظـ .1

 . صغيرة مجمكعات
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 متنكعة، سياقات تي جديدة أتكار استخداـ عم  تشجع التي الركتينية نير المسائؿ استخداـ .1
 ب.الطال لدل الت كير تنمي

 م رداتأك مسائؿ أك الطالب، ياةبح عالقة ليا التي المسائؿ ينتقي أف المعمـ عم  يجب .5
 .المعرتية تراكيبيـ تشكيؿ مف تمكنيـ لمطالب كمألكتة معركتة رياضية

عادة المسائؿ مف التحقؽ عف كمسؤكؿ ميسر المعمـ .2  بيف المناقشة كيدير األتكار صيانة كا 
 يشجع كما بالطالب، الخاصة األتكار قيمة أك صحة عم  التعميؽ يتجنب كلكف الطالب،

 لمم اىيـ. مركنة أكثر أكسع، تطكير بيدؼ الخاطئة كالم اىيـ الكامنة األخطاء اكتشاؼ عم 
 تحص خالؿ مف الرياضية األتكار حقيقة يقرر الذم الرياضي المجتمع ىك الدراسي ال صؿ .7

 . الطالب مف المكجية لممبررات نقدم

 :ستراتيجيات التدريس القائمة عمى الفكر البنائيإ

ستراتيجيات التدريسية التي اشتقت مف النظرية البنائية تضمف األدب التربكم العديد مف اإلي
 :(63ـ ، ص6119  طير أبوكما ذكرىا 

 السقايت التعميمية  (3
 دكرة التعمـ. (6
 نمكذج التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة. (1
 vنمكذج التدريس بخريطة الشكؿ (1
 نمكذج التعمـ البنائي. (5
 نمكذج التحميؿ البنائي. (2
 نمكذج بكسنر كزمالئو. (7
 ستراتيجية األحداث المتناقضة.إ (8
 نمكذج التعمـ الكاقعي. (9

 نمكذج البنائية اإلنسانية. (31
 ستراتيجية التعمـ التعاكني.إ (33
 خرائط الم اىيـ. (36
 ستراتيجية المتشابيات كالمعايير التشبييية.إ (31

ستراتيجيات منبثقة عف ال كر البنائي كالذم ينظر إلي المتعمـ كباف ىذه اإل فّ كمف المالحظ أ
م  عرض مكضح ة بن سو كليس مف خالؿ أتكار يحاكؿ المعممكف نقميا إليو، كتيما يلممعرت
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ىا تي ثر أكذلؾ بيدؼ التعرؼ عم   ،ستراتيجية السقايت التعميمية المستخدمة تي ىذه الدراسةإل
 .تنمية حؿ المسألة الرياضية

 السقاالت التعميمية:

لمنظرية البنائية، حيث يتـ التنركيز عم  كي ية تعد السقايت التعميمية إحدل التطبيقات التنربكية 
ىمية البناء ايجتماعي لممعرتة، أالمختم ة، ك  معرتة، كعم  صنع المعن  لمظكاىراكتساب ال

 السقايت التعميمية  حيث أفّ  كتشجيع المناتسة تي ال صكؿ، ك النظر إل  المتعمـ نظرة كاسعة،
 ما يككف بحيث المعرتي بنائو تي كالتقدـ ايستمرار مف المتعمـ تمكف طارئة معاكنة تقديـ مجرد
 تي المتعمـ تإف ثـ كمف التالية، المرة تي بم رده بو يقـك فأ يمكنو بالمعاكنة اليـك المتعمـ بو قاـ

 كقت الحاجة إلييا . المعرتية السقايت تقديـ إمكانات تكتر ةثريّ  تعميمية بيئة ل إ حاجة

 : التعميميةالجذور التاريخية لمسقاالت 

 وروس Wood Brune , وود بروانألكؿ مرة مف خالؿ دراسة  ظير ىذا الم يكـ
Ross ىدتيا التكصؿ إل  دكر المعمـ الخاص تي جعؿ الط ؿ أكالمتعمـ  كالت  كاف ،3972عاـ

، كتظير أىمية السقايت التعميمية تي المبتدئ قادرا عم  حؿ المشكمة التي ت كؽ قدراتو ال ردية
ـ، 6115،قطامي   عم  مككنات الميمة الت  ت كؽ قدرة أداء المتعمـ المباشرة . السيطرة

 .(128ص

تؤكد  ( كالتيفيجوتسكىـ)لكتعد السقايت التعميمية تكظيؼ لمدرسة الت كير المتعمؽ 
التعميمية ، كتكرة عم  تكرتيف ميمتيف ذات عالقة بالبعد ايجتماع  لمتعمـ ىما : تكرة الدعائـ 

 (85ـ ،ص 6111. زيتكف ، التقريبيالنمك 

الذم أكضح تييا أف التعمـ يحدث  فيجو تكسيكمف خالؿ النظرية ايجتماعية لمعالـ 
عف طريؽ المشاركة تي التجارب ايجتماعية، تالمتعمـ ي يتعمـ بصكرة مستقمة كمن صمة عف 

تي التأثير تي طريقة اآلخريف بؿ ب اعمية كمشاركة مع المتعمميف اآلخريف األكثر معرتة أكقدرة 
قات كدعامات لجعؿ ت كيرىـ كت سيرىـ لممكاقؼ المختم ة، كالذم يتـ مف خالؿ أنماط  كسيا

 .(35ـ ،ص6111،تيجك تسكي عم  حؿ المشكالت التي يكاجييا  االمتعمـ  قادرن 
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 مفيوم منطقة النمو القريبة المركزية:

بيف عبارة عف المساتة عم  أنيا  ZPD لقريبة المركزية يمكف تعريؼ منطقة النمك اك 
مف خالؿ حؿ المشكمة بصكرة مستقمة كبيف مستكل التطكر  الذل ينشأ التطكير ال عميمستكل 

ـ 6112 الدكاىيدل ، .المحتمؿ حدكثو خالؿ حؿ المشكمة بتكجيو بال  أك التعاكف مع األقراف 
 (62،ص

 حيث أفّ (ZPDالمركزية  ( حدكد منطقة النمك القريبة ٕ, ٔكيكضح الشكؿ رقـ  
الذم  متمثؿ المستك  ( ZCD) Zone of Current Development التطكير الحال   منطقة 

يمكف أف يصؿ إليو المتعمـ خالؿ حؿ مشكمة بصكرة مستقمة، كمنطقة النمك القريبة المركزية 
ZPD) Zone of Proximal Development  ىي المساتة المحتمؿ أف يصميا المتعمـ )

(ZCD) تحدد حدكد ؿZPD ساعدة نظير أكثر قدرة بعد نجاح الميمة. كالحاتة الخارجية ؿبم
 . (Harland,2003,P.265)       جديدة.

 

 ZPD( يوضح حدود منطقة النمو القريبة المركزية ٕ. ٔشكل رقم )

 : المركزية القريبة النمو منطقة مراحل

كما أشار إلييا  أربع مراحل أساسية من(  ZAD) القريبة المركزية تنشأ منطقة النمو 
 :(68ـ،ص6112  الدواىيدى( ك15ـ ،ص6131  ريان كؿ مف 

 األداء المساعد من اآلخرين األكثر قدرة: .3

تي ىذه المرحمة يعتمد األط اؿ عم  البالغيف أكاألقراف األكثر قدرة ألداء الميمة قبؿ 
عم  عمر الط ؿ كطبيعة الميمة، كبذلؾ اينشغاؿ بيا بم ردىـ، كىنا تعتمد كمية كنكع المساعدة 

 يككف تنشيط اتساع كتعاقب منطقة النمك القريبة المركزية تي المتناكؿ.
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 األداء المساعد الذاتي: .6

ينتقؿ الط ؿ تي ىذه المرحمة إل  معرتة المسئكليات كالقكاعد الالزمة، تيذه المسئكليات التي 
اف الط ؿ السيطرة عمييا كاممةن لكحده. تالنشاط قسمت سابقان بيف الط ؿ كالبال  أصبح اآلف بإمك

الذم يتطمب إنجازه مساعدة اآلخريف يمكف أف ينجزه الط ؿ لكحده، تأنماط النشاط التي مارسيا 
 الط ؿ لحؿ مشكمة معينة التي كانت مبنية عم  الت اعؿ بينو كبيف الناس

Interpsychological))  أصبحت بعد ذلؾ بينو كبيف ن سوIntrapsychological) 

كلكف ىذا ي يعني أنو تـ  ؛ت ي ىذه المرحمة ينجز األط اؿ الميمة بدكف مساعدة اآلخريف
 تطكير أداء الط ؿ بشكؿ كامؿ.

 يتطور األداء ويصبح تمقائي )التثبيت(: .1

تي ىذه المرحمة ينتقؿ الط ؿ تي منطقة نمكه إل  مرحمة متطكرة لتمؾ الميمة، تيستطيع 
ىا بشكؿ كامؿ كمتنانـ بدكف مساعدة؛ بؿ عم  العكس تالمساعدة تي ىذا الكقت تعتبر ءأدا

بثمار  فيجو تسكيمعرقمة كمزعجة. تاألداء ىنا لـ يعد يطكر بؿ يتطكر تقد كص و 
(ديلةن عم  ثباتو كبعده  عف التغيير fossilizedبأنو تحجر  ا( ككص و أيضن fruitsالتطكير 

 جتماعية. ب عؿ القكل العقمية كاي

 ل منطقة النمو القريبة المركزيةإزالة تمقائية األداء يؤدي إلى العودة لمخمف من خال  .1
(ZPD:) 

إف عممية التعمـ عند األتراد تتككف مف ن س ىذه الخطكات المتسمسمة كالمنظمة لمنطقة النمك 
اينتقاؿ مف مساعدة اآلخريف إل  مساعدة الذات، كبتكرار ىذه ك ( ZPDالقريبة المركزية  

الخطكات مرة تمك األخرل تنمك قدرات جديدة عند ال رد. ت ي تترة ما مف حياة األتراد يتكتر لدييـ 
التنظيـ الذاتي، إل  العمميات ذات الصبغة اآللية. مف تكلي ة مف التنظيـ مف قبؿ اآلخريف، ثـ 

الؾ الميارة كتتطكر قدرتو عم  أدائيا بآلية كتمقائية، يستطيع أف يعكد متف اكعندما ينتيي ال رد م
الؾ ميارة جديدة. كىكذا تستمر دكرة مت( يZPDمرة أخرل خالؿ منطقة النمك القريبة المركزية 

 الؾ الميارات كاكتساب المعرتة المتراكمة.مت( يZPDمنطقة النمك القريبة المركزية  
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أف المعمميف  يقكمكف بتنشيط تمؾ المنطقة أك (Jaramillo,1996,P.133 ) جارميموك يرل 
عند تعميـ المتعمميف  تمؾ الم اىيـ  الجديدة  التي ت كؽ ميارتيـ  الحيز  منطقة النمك الكشيؾ (،

ك معرتتيـ العادية ، كالتي تدتعيـ إل  الت كؽ  كتخط  ىذا المستكل الحالي  لمميارات المكجكدة 
مف خالؿ تعميميـ األنشطة التي تقكـ بعمؿ  ،رشادات كالمساعدات لممتعمميفاإل لدييـ  كتقدـ

تشكيؿ تيـ جديد عف كمف ثـ يقـك المتعمـ  بتطكير ك  ، اعمي يكصميـ إل  المستكل التاليجسر ت
عم   بكاسطة آخريف قادريف ف خالؿ المساعدة التي تـ تقديميام ،لمسبقةطريؽ دراسة المعرتة ا

 ذلؾ.

 : ت التعميميةمفيوم السقاال

م يكـ السقايت التعميمية  بأنيا "عممية ( (Perkins,1991,P.18 بيركنزيكضح 
تخطييا عف كما يحاكؿ معرتتو لحؿ المشكالت ك تساعد المتعمـ عم  عبكر ال جكة بيف ما يعرؼ 

مصادر المعرتة  مجمة كنير ذلؾ مفتقديـ المساعدة مف المعمـ أكالزميؿ أكالكتاب أك  طريؽ
 المتاحة لمجميع".

 مف المتعمـ تمكف طارئة معاكنة تقديـ مجرد ىي لسقايت التعميميةا فأ ـ(6116  عبيد كيرل
 يقـك فأ يمكنو بالمعاكنة اليـك المتعمـ بو قاـ ما يككف بحيث المعرتي بنائو تي كالتقدـ ايستمرار

 إمكانات تكتر ثرية تعميمية بيئة ل إ حاجة تي المتعمـ تإف ثـ كمف التالية، المرة تي بم رده بو
 كقت الحاجة إلييا . المعرتية السقايت تقديـ

السقايت التعميمية ي تعني بأنيا طريقة لمتدريس ( أف 383ـ ، ص6135 بمجونكترل 
المباشر، بؿ ىي عبارة عف تقديـ مساعدة مؤقتة كضركرية، أم باعتبارىا مساعدة طارئة تي أم 

 حاجة إلييا باستمرار كذلؾ تي بناء المعرتة.كقت يككف ال

عدة كتقا م  عبارة عف طريقة تعميمية  بأنيا ( السقايت التعميمية7ـ ،ص 6135  الشيرىكتعرؼ 
المؤقت  مرة كنشطة تقكـ عم  الدعـ المعرتيلمنظرية البنائية لطبيعة المعرتة ، كعممية بناء مست

عادة بناء منظكمتيا إيجاد تراكيب معرتية جديدة أك إيساعدىا تي  المرحمة المتكسطة ممالطالبة 
 عتمادا عم  ما سبؽ مف دعـ .االمعرتية 

( بأنيا " مجمكعة مف المثيرات الت  يقدميا المعمـ لمتمميذ 9ـ، ص6118  أمينكيعرتيا 
ندماج بن سو كاختيار اإلجراءات المناسبة مكقؼ التعمـ بشكؿ يساعده عم  اي حت  يشخص
 المكاقؼ بيدؼ الكصكؿ إل  النتيجة المرنكبة كالتحقؽ منيا ".لمتعامؿ مع 
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تخطيط منظـ لعدد مف ( بأنيا "إستراتيجية تبن  عم  37ـ ، ص6119  زيدأبو كتعرتيا 
المكاقؼ التعميمية يستخدـ تييا المعمـ األنشطة المساندة   الكمبيكتر ، العركض التكضيحية 

دعائـ بيدؼ تنمية التحصيؿ كميارات الت كير لدل العممية ، النماذج كالمجسمات ( كسقايت ك 
 نجاز مياـ جديدة "إالطالب كمساعدتيـ عم  

لكقتية الت  يحتاجيا ا المساعدة يباحثة أف السقايت التعميمية تعنتستنتج ال ،كمف خالؿ ما سبؽ
المتعمـ لعبكر ال جكة بيف ما يعرتو كما يسع  لمعرتتو كتقؿ ىذه المساعدة تدريجيا بحيث 

 بم رده معتمدا عم  قدراتو الذاتية . المسائؿ الرياضيةيستطيع المتعمـ حؿ 

 أىداف السقاالت التعميمية :

داؼ السقايت التعميمية تيما أى(Green Field ,1999,PP.92-98  جرين فيمدحدد 
 :يم 

 إمداد المتعمميف بالدعـ الالـز لمساعدتيـ تي إنجاز ميماتيـ التعميمية . .3
تقاف كايستراتيجيات المختم ة الت  تسيؿ كتيسر الكصكؿ إل  مستكل اإلتكظؼ األدكات  .6

 تي التعمـ .
مو مف الصكرة التقميدية اآللية إل  الصكرة العممية يتعمؿ عم  تكسيع مجاؿ التعمـ كتحك  .1

 البنائية .
 نجاز مياميـ عم  أعم  درجة مف الجكدة .إتمكف المتعمميف مف  .1
التعميمية كتحديد األدكات كالكسائؿ كايستراتيجيات الت  تعمؿ عم  تشخيص الحاجات  .5

 شباع .اعد تي تحقيؽ اإليمكف أف تس

( عم  أف السقايت التعميمية تعد مف أىـ (March ,2003,PP.42-47 مارشككما أكد 
نظاـ تعميم  حيث تساعد المتعمميف عم  تن يذ لت  يجب أف تتكاتر تي أل بنية أك العناصر ا

كما تحكؿ المتعمـ مف  ،مية المستيدتة كالقياـ بأدكارىـ تي المنظكمة التعميميةالمياـ التعمي
إل   آليةثـ ينتقؿ إل  آخر بطريقة  ياألسمكب التقميدل تي التعمـ الذل يتمق  تيو درس تعميم

كيكاجو مشكالت تيعمؿ  ،صعكبات كيالقي ،ـ تيو المتعمـ بمياـ عمميةيقك  حي يتعميم مكقؼ
المعمـ عم  مساندتو كدعمو لمكصكؿ إل  الحؿ الصحيح ليا مف خالؿ تقديـ سقايت بنائية 

تقاف تي التعمـ مف خالؿ تقميؿ ال جكة تساعد المتعمـ عم  بناء معرتتو كالكصكؿ إل  مستكل اإل
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تي   اعؿ اإليجابيكىذا يضمف الت ،ميميةكينجزه مف مياـ تع ،بيف ما يعرتو كما يجب أف يعرتو
 بيئة التعمـ كتحقيؽ األىداؼ المرجكة عم  أعم  درجة مف الجكدة .

 وترى الباحثة أن من أىداف السقاالت التعميمية ما يمى :

 قدرة المتعمميف عم  حؿ المشكالت . .3
 زيادة ثقة المتعمـ بن سو . .6
 . تكار كالم اىيـ مع بعضياالقدرة عم  ربط األ .ٖ
 . قرافالجماع  كالتعاكف بيف األف العمؿ م ركحخمؽ  .ٗ

 أنواع السقاالت التعميمية :

 ( أربعة أنكاع لمسقايت التعميمية :(Wang ,2006,P.47 وانج حدد

: تحدد مجمكعة الخطكات التن يذية كالمكاد كاألجيزة الالزمة لالنتياء مف سقاالت إجرائية .3
 الميمة التعميمية .

تقاف الطالب لمم اىيـ الخطكات كالمكاد الالزمة إلتحديد كتتمثؿ تي  :مفاىيميةسقاالت  .6
الت  تتضمنيا الميمة التعميمية كيمكف استخداـ خرائط الم اىيـ كالمخططات الت صيمية 

 نجاز ىذه الميمة .إل
نجاز الميمة : كيتـ مف خالليا اقتراح مجمكعة مف الطرؽ البديمة إلاستراتيجيةسقاالت  .1

 عم  اختيار أتضؿ ىذه الطرؽ . ككذلؾ مساعدة المتعمـ ،التعميمية
: تساعد المتعمميف عم  تنمية ت كيرىـ تي األىداؼ التعميمية سقاالت ما وراء المعرفة .1

داراؾ نقاط القكة كالضعؼ أثناء تن يذ الميمة  كرصد عمميات العمـ الخاصة بيـ كا 
 التعميمية .

 صور السقاالت التعميمية:

بطريقة مناسبة  ،رات تيـ كاستيعاب المحتكل العمميإل  تعمـ ميايحتاج العديد مف التالميذ 
إل  تعميـ ييتـ ببناء التغيرات  التالميذ بحاجة  لما يقرؤكنو باإلضاتة إل  أف كصنع معنن 

اإلدراكية الكاعية ل يـ الظكاىر العممية ، تمف الضركرم كجكد كممات كأدكات ربط مف أجؿ 
 & Simons) ونزو إرتمرسيممساعدتيـ ل يـ المحتكل العممي، كقد بينيا 

Ertmer,2006,P.92)   :تيما يمي 
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 ما تككف تمميحات محسكسة. انالبن  ي كير، كىالتمميحات  التي تتعمؽ بالتأمؿ كالت.أ 

السقاالت  ميذ ،كالت كير بصكت عالي، كتسم  التمميحات المتعمقة بالتنسيؽ الذاتي لمتال .ب 
 .(ما وراء المعرفة

 استخداـ  أداة الكركت التعميمية..ج 

 .استخداـ التمميحات الم ظية.د 

نشطة المساعدة: مثؿ استخداـ الكمبيكتر كشريؾ لممعمـ كالكسائؿ التعميمية، األ.ق 
 كالتكضيحات المعممية، كالمجسمات كالنماذج.

 ((Lipscomb,Swanson & West, 2004  سوانسن وويستليبسكومب و  كذكر
 بكاسطة السقايت التعميمية مف بينيا:أدكات مختم ة  يمكف  استخداميا لتسييؿ تعمـ المتعمميف 

 تجزئة  الميمة  إل  أجزاء سيمة التن يذ. .3

 استخداـ عمميات الت كير ألداء ميمة. .6

 التعمـ التعاكني الذم يعتمد عم  تريؽ العمؿ الحكار  بيف النظائر. .1

 عالقة المعمم بالسقاالت التعميمية:

 رئيسة عناصر ثمانية بتحديد  (Hogan & Pressley, 1997)   ىكقاف كبرسمي مف كؿ قاـ
 بن س تتـ فأ بالضركرة ليس وأن مالحظة مع استخداميامعمـ  لم يمكف تعميميةالسقايت  لتقديـ

 :التالية بالقائمة المكجكد الترتيب

 المالئمة المياـ يختيار المدرس قبؿ مف كحاجات الطالب ,الدراسي المنيج أىداؼ تحديد .3
 .كالمنيج الطالب بيف ندماجاإل لتحقيؽ كذلؾ مسبقة، بصكرة لذلؾ

 العممية تيا كعمقن  )قابمية(  استثارة كثرأ الطالب يصبح تربما مشترؾ، ىدؼ تحديد .6
 .إجرائية أىداؼ إليجاد طالب كؿ مع بالعمؿ المعمـ  يقكـ عندما التعميمية

 كأ بالمحتكل التامة كالدراية المعرتة المعمـ عم  تيجب كت يميا، الطالب حاجات تشخيص .1
 كالم اىيـ بالمعارؼ معرتة عم  يككف :المثاؿ سبيؿ عم ( الطالب لدل حساسية ي مثؿ ما

 .تعمميـ تي تقدمان  يحرزكف ككنيـ تحديد جؿأ مف كذلؾ  )لدييـ السابقة الخاطئة
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 كالصيانات كالتساؤيت الحؿ م اتيح ذلؾ يشمؿ فأ كيمكف الالمحدكدة، المساعدة تقديـ .1
 يقاتيـا  ك  الحاجة عند الجزئيات تمؾ باستخداـ المعمـ  يقكـ كما كمناقشتيـ، خبارىـا  ك 

 .الطالب احتياجات لمكاجية
 لمكضكعات تكضيحات يطمب سئمة،أ يطرح فأ لممعمـ يمكف إذ اليدؼ، متابعة استمرارية .5

 تي التركيز مف القدر ن س عم  يبقكا فأ لمساعدتيـ لمطالب كتشجيع إطراء كيقدـ معينة،
 .أىداتيـ

 فأ لممعمـ يمكف كما تقدميـ، مدل مراقبة عم  الطالب لمساعدة الراجعة، التغذية تقديـ .2
 يحققو نجاح كؿ تي تشترؾ التي السمككيات لمالحظة كضكح بكؿ الراىف التقدـ يمخص
 .الطالب

 ي شعر اجكن  يخمؽ فأ لممدرس يمكف إذ تحدث، فأ يمكف التي حباطاإل نكبات عم  السيطرة .7
 .البدائؿ استخداـ عم  كتشجيعو تعممو، أثناء المخاطرة بحرية الطالب تيو

 يعني كىذا خرل،األ السياقات تي كالشمكلية كايستقاللية الذاتية تحقيؽ تي المساعدة .8
 كأف لممعمـ  ةالعرضي شاراتاإل عم  ااعتمادن  أقؿ يككنكا حت  لمطالبالمعمـ   مساعدة
 .مختم ة سياقات تي تعمميـ لتطبيؽ ليـ ال رصة إتاحة ككذلؾ ما، ميمة يكممكا كأ يبدأكا

 السابقة لدل كالمعمكمات المعارؼ عم  التعرؼ التعميمية السقايت استخداـ كيتطمب
 داخؿ محتكاه لجعؿ ككذلؾ الطالب لدل معن  ذا الدرس محتكل لجعؿ كاستخداميا الطالب
 كاف إذا تائدة ذات نير تككف قد تايستراتيجية ؛ىذا كعم  النمك التقريبي لمطالب، منطقة
 .العممية. بالمادة الخاصة ساسيةالمعارؼ األ بعض ييمتمؾ الطالب

تقديـ السقايت التعميمية  فيستطيعك  فيالمعمم بأفAppleton ,2007)  أبمتونكقد أشار 
 :بطرؽ مختم ة منيا

  مساعدتيـ عم  تنشيط المعرتة السابقة لمتمميذ مف خالؿ تكجيو عدد مف األسئمة بيدؼ
 استرجاع ما تعممكه .

 تكار األساسية الت  تمكف التمميذ مف مكاصمة تعممو لمتعمـ بدكر القائد الذل يقدـ األقياـ ا 
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 :خصائص السقاالت التعميمية

 الحقيقي بمدرسة الت كير ميمية باعتبارىا المكظؼتختص استراتيجية السقايت التع
 بالبعد تياسيتيف  ذات أىمية  كعالقعم  تكرتيف  أسا، كالتي أكدت تسكيليفجو المتعمؽ 
 .التقريبي ت، كتكرة منطقة النمك: السقاياعي لمتعمـ كأىمياايجتم

خصائص لمسقايت التعميمية  ية( إل  ثمان713ـ ،ص6111  الجندى وأحمد حيث أشار
 ى  :

 إرشادات كتكجييات كاضحة لممتعمميف . تعطي .3
 مكضكع ما كمتطمبات التعمـ المطمكبة .تبرز كتكضح الغرض مف تعمـ  .6
 تضمف استمرار المتعمميف تي المياـ التعميمية . .1
 تعط  ترصة لمطالب بالتنبؤ بالتكقعات مف خالؿ طرح األسئمة . .1
 تكجو الطالب إل  مصادر المعرتة كمصادر التعمـ الجديدة . .5
 حباط لدل المتعمميف .مؿ مف عدـ التحديد كالم آجات كاإلتق .2
 د المتعمميف تي التركيز عم  مكضكع الدرس.يستقطب جي .7
 تكلد قكة دتع لمتعمـ كحماس المتعمميف . .8

 :التعميمية السقاالتميمة عند تقديم  رشاداتإ

 التعميمية كىي السقايتبعض التقنيات ال عالة عند تقديـ   اأف يستخدمك  ليـ المعمميف يمكف فّ إ
 :  (  11ـ ،ص6131  حمودةكما أشارت إلييا 

ة الت  تتناسب مع المحتكل الدراسي كمع المستكل العقمي كالعمرم السقايت التعميميتقديـ  .3
 .لممتعمميف

 أف يقـك المتعمـ بالمشاركة تي اختيار السقايت التعميمية كالت  يرل أنيا تناسبو . .6
 التنكيع تي السقايت التعميمية المقدمة لممتعمـ  .1
الصكت كالصكرة عند تقديـ السقايت  ضركرة إدخاؿ تكنكلكجيا الحاسكب المعتمدة عم  .1

 التعميمية .
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ل  تحكيت إدت أاستراتيجية السقايت التعميمية  مف خالؿ ما تـ عرضو تستنتج الباحثة أف
مف متعمـ كمستمع ك تربكية عديدة منيا تحكؿ محكر العممية التعميمية مف المعمـ إل  المتعمـ ، 

 .ل  التمحكر حكؿ المشكمةإحقيقة الل  متعمـ مشارؾ تعاؿ ، كمف التمحكر حكؿ إ

 مراحل استخدام السقاالت التعميمية:

استخداـ السقايت التعميمية يتطمب التعرؼ عم  المعارؼ كالخبرات السابقة لمتالميذ كاستخداميا 
السقايت التعميمية قد تككف إف  ت ؛لجعؿ محتكل الدرس الجديد منطقة النمك الكشيؾ كعم  ىذا

نير ذات تائدة، إذا كاف التمميذ ي يمتمؾ بعض المعارؼ األساسية الخاصة بالمادة العممية، 
 بما يعرتو المتعمـ ثـ البناء عميو. -أكين –تيبدأ المعمـ 

كمف خالؿ ما جاء تي الكثير مف الدراسات كاألدبيات التي تحدثت عف السقايت التعميمية 
( مراحميا عم  ـ6131  قطيطتقد تعددت اآلراء كتنكعت تي المراحؿ تقدـ  ،تطبيقياكمراحؿ  
المعمـ تكرة عف المكضكع  مف خالؿ التمميحات  تالي : مرحمة التقديـ: حيث ي قدـالنحك ال

، ثـ مرحمة العمؿ الجماعي: يعمؿ المتعمـ مع زمالئو، ثـ اه مناسبن كالتساؤيت المثيرة أك ما يرا
شراؼ المعمـ، ثـ يمي ذلؾ مرحمة إيترؾ المتعمـ ليتعمـ بم رده تحت  كتييا مـ ال ردم: مرحمة التع

ي ترؾ المتعمـ : خيران نقؿ المسؤكلية لممتعمـأك  التغذية الراجعة: ي عطي المعمـ تغذية راجعة لممتعمـ،
 (  قدـ المراحؿ عم  النحك التالي :66، ص ـ6131 الصعيديليتعمـ بم رده. أما 

 سقايت التعمـ النكع المناسب صكت، صكرة، أشكاؿ، رسكماتأف يختار المعمـ ل :التمييد ،
 مناسبة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية .

 تصمـ السقايت التعميمية مف النمط المرف بحيث يستطيع المتعمـ المشاركة والدعم :
خ اؤىا حسب حاجتو .  استدعاؤىا كا 

 يقدـ لممتعمـ سقايت تعميمية لتبسيط المياـ المعقدة ، كتكضيح الخصائص المناقشة البناءة :
الضركرية كي يستطيع التركيز عم  الم اىيـ كالحقائؽ كالتعميمات األساسية كالضركرية 
كاستبعاد ما ىك نير ضركرم كمساعدتو عم  طرح أسئمة كتشجيعو عم  الت كير كالتأمؿ 

 كمراقبة أدائو كمناقشتو. 
 طئة مع تقديـ عط  لممتعمـ أكثر مف ترصة إلعادة ايجابات الخا: ي  الراجعة العالجية التغذية

 .تغذية راجعة عالجية

 ( أف السقايت التعميمية ست مراحؿ ى  :18-12ـ ، ص ص6111  إبراىيمكيرل 
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 أنشطة ما قبل البدء في التعمم وىى : أوال :

معن  أف السقايت ب ،لقدرات المتعمـالتأكد مف أف المعمكمات بالكتاب المدرس  مناسبة  .3
 أف تككف مناسبة لمستكل المتعمـ . التعميمية ينبغي

تككف سقايت محددة تساعد الطمبة عم  تعمـ ميارة الت كير كىذا ما يطمؽ عمييا  .6
الت  مف شأنيا مساعدة المعينات المعرتية كى  ايقتراحات الخاصة بميارة معينة 

ة تي سبيؿ تجاكز ال جكة بيف قدراتو كاليدؼ المطمكب الطالب عم  بناء جسر أك دعام
 مثؿ ميارة تككيف األسئمة أك قراءة تقرة .

بسيطة كزيادة الصعكبة تدريجيا التحكـ تي مدل الصعكبة عف طريؽ البدء بالمكاد ال .1
تعمـ كؿ خطكة عم  حدة كاليدؼ مف كراء ذلؾ ىك تمكف المتعمـ مف البدء بالمستكل أك 

 المناسب .

 أنشطة عرض االستراتيجيات المعرفية وتتضمن : ثانيا:

تمثيؿ الخطكات كالعمميات ال كرية تي المسائؿ نير الكاضحة ، كيحدث ذلؾ عف طريؽ  .3
 أمثمة عممية .

تـ اتخاذ قرار كالت كير الجيرل ىك تمثيؿ العمميات ال كرية أثناء يالت كير الجيرل كمما  .6
 تطبيؽ اإلستراتيجية .

المحتممة كتصحيحيا قبؿ الكقكع تييا كيظير ىذا التنبؤ عند  التنبؤ بأخطاء الطمبة .1
 عرض تمخيص أك تككيف تقرة أك استخراج عناصر أك كتابة سؤاؿ .

 ثالثا: توجيو ممارسات الطالب في المواقف الجديدة :

كىك ما يسم  التدريب المكجو الذل يتمثؿ تي تقديـ تمميحات أك التذكير بالمعينات أك 
ريس بكاسطة الطالب ثـ تكجيييـ أك تبرير إجابات كيتـ ذلؾ عف طريؽ التدتقديـ اقتراحات 

العمؿ تي مجمكعات صغيرة كعرض أمثمة ناقصة يستكماليا مف الطمبة كتييئة البطاقات أك 
 التكجييية ليسجؿ تييا بعض المعينات .

 رابعا : تييئة الفرصة لمطالب بالتغذية الراجعة وتصحيح إجاباتيم بأنفسيم :
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كيمكف أف يتـ ذلؾ عف طريؽ تقديـ قكائـ تدقيؽ لمطالب مف أجؿ تقكيـ أعماليـ بأن سيـ 
ايستقاللية كالقدرة عم   ستخداـ ىذه القكائـ كىذا أمر ينميأك تدريبيـ مف قبؿ مدرسييـ كذلؾ با

 التمخيص كاحتراـ كجية نظر اآلخريف .

 جديدة : خامسا: تييئة الفرصة لمطمبة لمتدريب المستقل عمى أمثمة

الدعـ كالتعزيز مف أجؿ ربط اإلجراءات كالعمميات ببعضيا كبعد ككيتضمف ذلؾ بعض األنشطة 
ا كت  ىذه الخطكة قد يتـ تمخيص التكجييات كالمساعدات مف ذلؾ تتـ نقؿ المسؤلية تدريجين 

 كجية المعمـ كيتـ تحكيؿ دكر المعمـ مف معمـ مستمع إل  معمـ جيد كمتعاطؼ .

 م عممية التطبيق عمى أمثمة ومواقف جديدة .سادسا : تعمي

سكاء عم  شكؿ من رد أك أزكاج  عممية التدريب الكاسعة كالشاممة عم  مكاد متنكعة إفّ 
التعمـ عم  مقابمة مكاقؼ مختم ة حيث تن صؿ ايستراتيجيات  أكمجمكعات ليا كظي ة أخرل ىي

ف القراءات كىذه القراءات تخدـ صمية كتطبؽ بسيكلة عم  أنكاع مختم ة معم  مالبساتيا األ
 ربط اإلستراتيجية عم  مجمكعة ننية مف المضاميف .

مراحؿ استراتيجية ( 129ص،ـ6115 قطاميك(، 716ص،ـ6111 وأحمد  دينالجكحدد 
   السقايت التعميمية كتؽ ما يم  :

 قبل الدرس)التييئة(:

 الحالية.التعرؼ عم  الخم ية المعرتية لمتالميذ كربطيا بالمعمكمات 

 :تقديم النموذج التدريسي .أ 
 استخداـ التمميحات كالدييت كالتساؤيت. .3
 الت كير الجيرم لمعمميات كالميارات  العقمية المتضمنة تي الميمة. .6
كتابة الخطكات التي سكؼ تتبع تي أداء الميمة  يطمب المعمـ مف التالميذ كتابة ما يعرتكنو  .1

 عف المكضكع كما يريدكف أف يعرتكه(
 إعطاء نمكذج لتعمـ الميارات  العقمية كالعمميات المستيدتة. .1
 الممارسة الجماعية الموجية لمحتوى عممي وميام متنوعة: .ب 

 يعمؿ التمميذ مع رتيقو  ثـ تي مجمكعات صغيرة. .3
 مالحظة كرصد أخطاء التالميذ كالعمؿ ال كرم عم  تصحيحيا. .6
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 ي عند أداء الميمة.تكجيو التالميذ لطرح األسئمة ككذلؾ ايست سار الذات .1
 ممارسة مجمكعة التالميذ لممياـ كاألنشطة تحت إشراؼ المعمـ. .6
 يشترؾ المعمـ مع التالميذ تي تدريس تبادلي. .1
 :تقديم التغذية الراجعة .ج 

 يعطي المعمـ تغذية راجعة  مصححة اإلجابات لمتالميذ. .3
 يستخدـ المعمـ قكائـ التصحيح كالتي تتضمف جميع خطكات أداء الميمة. .6
 ساعدة التمميذ تي تقكيـ عممو بنماذج معدة سابقا.م .1
 إتاحة ال رصة لمتمميذ يستخداـ المراجعة  الذاتية. .5
 اعادة تقديـ النمكذج التدريسي الصحيح عند الحاجة. .2

 زيادة مسئوليات التمميذ: .ه 
 يتضمف ذلؾ بعض األنشطة التدعيـ كالتعزيز مف أجؿ ربط ايجراءات  كالعمميات ببعضيا.  .3
 العمؿ عم  الغاء الدعـ المقدـ لمتمميذ تدريجيا.  .6
 مراجعة  أداء التمميذ. .1
 إعطاء ممارسة مستقمة لكل تمميذ. .و 

 .  يعمؿ المعمـ عم  تيسير التطبيؽ لميمة أخرل كمثاؿ جديد  جكانب إثرائية  لممكضكع(3

 .ارسة التعمـ بطريقة مكث ة كشاممة. يعطي المعمـ ترصة لمتالميذ لمم6

لباحثة مراحؿ كؿ مف الجندل كأحمد كقطام  تي تن يذ ايستراتيجية كقد تـ إعداد كقد تبنت ا
 دليؿ معمـ كتؽ ىذه الخطكات .

 : استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في الرياضيات

 ياستخداـ الكسائؿ المدعمة التمف المستحدثات التربكية تي مجاؿ تدريس الرياضيات 
تكتر لمتالميذ ترص الت كير العممي كاإلبداعي كنيرىا مف أنماط الت كير ،كى  تستيدؼ إثراء 

ض اء البعد الكاقعي كالكظي ي ع  (.ـ3995،حسف  م  المادة الدراسية كطرؽ تدريسياالتدريس كا 

( أىداؼ استخداـ السقايت التعميمية تي تدريس الرياضيات تي ـ6131  الصعيديكحدد 
 :اآلتي

 . تنمية القدرات ايبداعية لدل التالميذ كخاصة ذكل صعكبات التعمـ منيـ 
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 التحصيؿ  إل ع كباإلضاتة بداإلتكسب التالميذ بعض ميارات ايكتشاؼ كحؿ المشكالت كا
 .المرت ع

 سيف ميارات حؿ المشكالت الرياضيةتح. 

، تالطالب بحاجة لممعمميفا بيئة التعمـ يمثؿ تحدين إف تكتير المستكل المناسب لممساعدة تي 
، كتكح  العديد مف عيـ إل  اكتساب المعرتة الرياضيةإل  مستكيات كأنكاع مختم ة مف الدعـ لدت

األدبيات بضركرة استخداـ سقايت التعمـ لك  يحصمكا عم  المعرتة كالمعمكمات الرياضية التي 
 .أجؿ مساعدتيـ عم  التعمـ ال عاؿ يحتاجكنيا مف

 قع تدريس الرياضيات تي مدارسنا نجد ايىتماـ األكبر مكجو إل  الجانبكبالنظر إل  كا
 يصبحتعمـ التالميذ حت  أم اىتماـ ألسمكب  ، بينما لـ يعط  المعرتي كخاصة عند مستكل التذكر

نصب ميمة التعميـ عم  ت  كي يستخدمكف استراتيجيات حديثة تي التعميـ حيث معنن  االتعمـ ذ
 .مستمع نير تعاؿ كي مشارؾ لمتعمـالمعمـ كيبق  ا

 مزايا السقاالت التعميمية:

( أف ىناؾ مجمكعة مف المميزات يستخداـ إستراتيجية 13ـ ،ص6131  حمودةأشارت 
 السقايت التعميمية كى  :

أنيا قائمة عم  أساس الت اعالت ايجتماعية بيف المتعمميف كالمعمـ كبيف المتعمميف  .3
 األنشطة التعاكنية . كأقرانيـ األكثر خبرة مف خالؿ

يسيـ الت كير بصكت مرت ع كالذل كترتو إستراتيجية السقايت التعميمية عم  شرح  .6
 كتمخيص كت سير الم اىيـ .

التأكيد عم  تحكيؿ  أيضاعم لـ تعمؿ تقط عم  تقديـ كـ مف المساعدة بؿ تعمؿ  .1
 المساعدة المقدمة إل  المتعمـ إل  األداء المستقؿ كالذات  .

  ربط الم اىيـ ببعضيا البعض كذلؾ مف خالؿ مراجعة المتطمبات السابقة تعمؿ عم .1
 كاستخداـ الدعائـ المناسبة لمطالب .

 كترل الباحثة أف مف مميزات استراتيجية السقايت التعميمية أنيا :

 شجع عم  التعاكف كالمشاركة ال عالة لممتعمميف .ت (3
 تعمؿ عم  ت كير المتعمميف كابداعيـ . (6
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 خبرات المتعمميف السابقة كبيف معمكماتيـ الجديدة .تربط بيف  (1
 تعزز ثقة المتعمـ بن سو كبقدراتو . (1

 :عيوب السقاالت التعميمية

 يكجو إلييا بعض عيكب كباقي أنو بالرنـ مف المميزات المتعددة الت  تقدميا ايستراتيجية إي
 ( :16ـ ، ص6112  حافظيا تايستراتيجيات التعميمية كمف أبرز ىذه العيكب ذكر 

تحتاج إل  كقت طكيؿ تي إعداده كتحضير دركس ذات كسائؿ كدعـ لمكاجية  .3
 كؿ ترد عم  حده .احتياجات 

 تحتاج لمعمـ متدرب تدريبا جيدا لتن يذ ىذه ايستراتيجية . .6
 المتعمـ ىك محكر عممية التعمـ كدكر المعمـ محدكد . .1
 القدرة عم  ضبط الصؼ كالسيطرة عميو .تحتاج لمعمـ خبير باإلدارة الص ية كلديو  .ٗ

ف مف عيكب استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية أنيا تحتاج إل  كقت أكترل الباحثة 
مع كؿ  لكثرة عددىـ، كصعكبة تي التعامؿ طكيؿ تي استخداميا، كجيد تي التعامؿ مع الطالب

 .ل  الشعكر بالممؿإلمعمكمات يؤدل تكرار اأف ك  ،ةـ عم  حدمتعم

عم  سبيؿ حيث أف البعض منيا ي تعتبر مف عيكبيا  ،كيمكف التغمب عم  ىذه العيكب
 السقايت تيذا مف مميزاتو ككذلؾ اشتراؾ الطالب تي إعداد  ،المتعمـ محكر عممية التعمـالمثاؿ 

 تإف ىذا يقمؿ مف الكقت كجيد المعمـ . ؛التعميمية الت  قد تناسبيـ
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 المسألة الرياضيةحل المحور الثاني :

يكاجو اإلنساف تي عصرنا الحالي العديد مف المشكالت التي تؤثر عم  مجرل حياتو، كلذلؾ 
، كليذا تيناؾ تكجيات الت مف األمكر الجديرة بايىتماـأصبحت مقدرة اإلنساف عم  حؿ المشك

لمناسبة كاتخاذ كبيرة لتدريب اإلنساف عم  مكاجية مشكالتو ليصبح قادرنا عم  صنع الحمكؿ ا
، كأصبحت المناىج الدراسية تيتـ تي ىذا المجاؿ، كلعؿ الرياضيات مف المكاد القرارات السميمة

يتخرج  ت ة حالدراسية الميمة تي ىذا المجاؿ حيث إنيا تصاحب الطالب منذ دخكلو المدرس
تدريب عم   ، كمنياج الرياضيات يشتمؿ عم  العديد مف المسائؿ الرياضية التي ىي بمثابةمنيا

حؿ المشكالت، كقد اىتـ العاممكف تي مجاؿ تدريس الرياضيات كثيرنا تي دراسة كتحميؿ أساليب 
حؿ المسألة الرياضية ، كمنيـ مف يعتقد أف القدرة عم  حؿ المسألة الرياضية ىي مف أىـ 

مباشرنا الميارات التي يجب أف يتقنيا ال رد ، ذلؾ ألف حؿ المسألة الرياضية يرتبط ارتباطنا 
 .(65ص ـ،6117،البشيت  بالطريقة العممية أم بأسمكب حؿ المشكالت 

كيعتبر حؿ المسألة الرياضية مف أ ىـ المكضكعات التي شغمت اىتماـ العامميف 
كالميتميف تي مجاؿ تدريس الرياضيات كالميتميف بيا، كبطرؽ تدريسيا منذ تترة طكيمة كحت  

حؿ  المسائؿ كانت كما زالت دكف المستكل؛ ألنيـ لـ يكاجيكا كقتنا ىذا. إف مقدرة الطمبة عم  
ينصب عم  إكساب  ف تركيز المعمـأ، إذ راستيـ ؿ الحقيقية كالجيدة أثناء دإي بالقميؿ مف المسائ

، كالتطبيقات المباشرة لمقكانيف، أما حؿ المسألة تيك الحسابات الركتينية ، كاجراءالطمبة الميارات
نة ببك زينة كعبا أ، أك ذات نمط ضيؽ ماريف كمسائؿ كالمية ركتينيةم  تنشاط مقصكر ع

 .(611ص ـ،6117،

 تدريس اؿمج يت امميفالع غمتش يالت كعاتالمكض ـأى فم يةالرياض لةأالمس ؿح إف
 ـكالعم يت كميالق المركز  ؿمث ةالمتخصص راكزكالم تالمؤسسا مستكل عم  الرياضيات
 كالباحثيف ،(دةالمتح اتالكيي يت ـككالعم ياتالرياض سمجم ةىيئ ك ،(ابريطاني يت ياتكالرياض
 الت كير ع مستكلرت  عم رأث فم يةالرياض ألةالمس ؿلح الم كديع اـايىتم ذاى ؿكلع يف.التربكي
 .((NCTM,1989ة المختم  المسائؿ حؿ عم  قدرتو كزيادة المتعمـ لدل

 .ماىية المسألة الرياضية

 , راشد وعثمانعايد عرتياا حيث تتشابو تي معظميىناؾ عدة تعري ات لممسألة 
لتطبيؽ المباشر إذ ي يمكنو حميا با ،ا مف التمريفىي الميمة األكثر تعقيدن ( 117ص ـ،3995 
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بؿ يستدعي حميا درجة عالية مف اإلبداع  ،أكثر مف الخكارزميات الحسابية باستخداـ كاحد أك
 مف طرؼ الشخص الذم يحميا.

 كال يـ ،راتكالميا  راتكالخب السابقة لممعرتة تطبيؽ عممية( "531ـ ، 6117  بدوىكما عرتيا 
نجاز ، رارتق كاتخاذ ، المياـ إكماؿ بغرض ، مألكتة كنير جديدة مكاقؼ تي  ".أىداؼ أكا 

ت عممية يقكـ بيا المتعمـ مف أجؿ إيجاد مخرج ا" بأنيا إجراء(33ـ، ص6113  عفانةكيعرتيا 
لممكقؼ المحير الذم ىك تيو، مستعينا بقكانيف رياضية صحيحة تمكنو مف الكصكؿ لمحؿ 

 المطمكب" 

بأنيا: " مشكمة تكاجو ال رد كبحاجة إل  حؿ، أك سؤاؿ    ( 363ص ـ،6116 عقيالنكيعرتيا 
لة مكق ا جديدا  كمميزا يكاجو ال رد ، كي يككف بحاجة إل  جكاب ، كتي كمتا الحالتيف تككف المسأ

 لو عند ال رد حؿ جاىز تي حينو"

بأنيا" مكقؼ يكاجو ال رد أك مجمكعة مف األتراد كيحتاج  ( 685ـ،ص6133  بو زينةأكيعرتيا 
ا، حيث ي يرل ال رد طريقان كاضإل  حؿ  لمتكصؿ إل  الحؿ المنشكد". حن

 ، حيث إفديد يتعرض لو ال رد تي كر تي حموحياتي ج كىناؾ مف يرل أنيا "مكقؼ رياضي أك
 .ـ(6112،عساؼ ،حماـ   ."ليس لو حؿ جاىز

 ىي مكقؼ جديد ك مميز يكاجو الطالب كي يككف ليذا المكقؼ"( 86ـ،ص6111 سالمةكعرتيا 
ا عند ىذا الطالب تي حينو ، كالشائع أف المسألة تتككف مف سؤاؿ يحتاج إل  إجابة  جاىزن حالن 

 باف ليس كؿ سؤاؿ يحتاج إل  إجابة ىك مسألة".عمما 

"بأنيا سؤاؿ رياض  ل ظ  يطرح عم  الطالب ، كليس (36ـ،ص3999  أبو شمالةكيعرتيا 
 لديو حؿ جاىز ، كمطمكب منو حمو "

"مكقؼ جديد يمر عم  الطالب كمف خالؿ ما سبؽ ترل الباحثة أف المسألة الراياضية ى  
 العمـ أنو ي يكجد حؿ جاىز لديو باستخداـ العمميات العقمية معكيطمب مف الطالب حؿ المسألة 

 .شروط لممسألة الرياضية

 أف لممسألة الرياضية شركط كى  : ( 71ص ـ،6116  عفانة ذكر

 ة عميو معتمدة عم  تمؾ المعمكماتتظير المسألة معمكمات كىدتنا تككف اإلجاب. 
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 يككف ىدؼ المسألة قابال لمتحقيؽ أف. 
  المسألة نير جاىز تي ذاكرة ال رد.أف يككف حؿ 

 :حل المسألة الرياضية

حؿ المسألة الرياضية بأنو: "العممية التي يقبؿ تييا ال رد    (311ص ـ،6117  شحاتة يعرؼ
ظ يا تي كضع خطة التصدم لممشكمة، كيقكـ بربط الم اىيـ كاألتكار ك الميارات السابقة، كيك 

 الصحيح"  تقكده إل  الحؿّ 

كالعمؿ عم  حمة أك التغمب بأنيا "عممية قبكؿ تحد، (616ص ـ،3986  بو زينةأكيعرتيا 
 عميو".

( بأنيا"النشاط الذل يقـك بو الطالب أثناء حؿ المسألة 31ـ،ص3999كيعرتيا أبك شمالة  
الرياضية الم ظية الجبرية مبينا :المعطيات ،كالمطمكب ،كال ركض المناسبة لمجاىيؿ المسألة 

يجاد القيمة العددية لممجاىيؿ ،كالمعاديت  الجبرية المناسبة ، كحؿ ىذه المعاديت الجبرية ، كا 
المطمكبة تي المسألة ، كالتحقؽ مف صحة الحؿ ، كيقاس ذلؾ بعالمة الطالب تي ايختبار 

 الذل يعده الباحث ".

ـ بيا "مجمكعة مف الخطكات المتسمسمة التي يقك تترل حؿ المسألة الرياضية ى    أما الباحثة
 .و السابقة كالعمميات الحسابية"الطالب لمكصكؿ إل  الحؿ الصحيح مستخدما معمكمات

 : ومن خالل ما سبق تستنج الباحثة أن

المسألة الرياضية ىي عبارة عف مشكمة تكاجو الطالب كي يعط  ليا الحؿ بشكؿ مباشر إي  .3
 بتكظيؼ معمكماتو كخبراتو السابقة .

تة نير مألكتة لديو تإذا كانت مألك  تككف جديدة لدل الطالب بحيثيجب أف تككف المسألة  .6
 .كليس مسألة اتتصبح حينيا تمرين

 .أف حؿ المسألة تتطمب مف الطالب خطكات عقمية متسمسمة كنكع مف الت كير .1
 .كأنو قادر عم  حؿ المسألة بن سوف يثؽ الطالب بقدراتو العقمية أ .1

 أىمية حل المسائل الرياضية

 الميـ المعرتي   المككف بيذا العالمي   ـاىتماي ةجدر  تي الرياضية المسألة حؿّ  ةأىمي تتجم 



43 
 

 لمعممي القكمي سمالمج عف الصادرة العالمية المعايير كثيقة أتردت كلقد الرياضي، البناء تي

 .اتالعممي يرمعاي ضمف ةلالمسأ لحؿّ  خاصا معيارا األمريكية المتحدة ياتالكي تي الرياضيات

 مف المدرسية الرياضيات مناىج أف الرياضية المسألة حؿ   مجاؿ تي الكثيقة تمؾ أكدت كلقد
 عم  المتعمـ تساعد أف يجب عشر الثاني الصؼ حت  األط اؿ رياض مةمرح

(NCTM,2000,PP.52-54) 

 .الرياضية المسائؿ حؿ خالؿ مف جديدة رياضية ةتمعر  بناء . 3 

 .أخرل سياقات تي أك الرياضيات بمكضكع ةمص ذات رياضية مسائؿ حؿ  . 6 

 .الرياضية المسألة لحؿ  بةكمناس متعددة إستراتيجيات  استخداـ مف التمكف . 1

 .الرياضية المسألة حؿ   عممية تي التأمؿ . 1

 ةعديد اترصن  الطالب يعطي الرياضية المسألة حؿ أفّ ( 18ص ـ،6117  بدوي كيضيؼ
كيشكؿ قاعدة أساسية لبرامج الرياضيات  ،ال يـ الم اىيم كلتنمية  ،ار الرياضيةاألتك لربط

 المسألة حؿ أىمية أف يرل حيث ،الركف األساس  لتعميـ الرياضيات يجب أف يككف لذا ،ال عالة
 : التالية لألسباب ترجع

 .الـ الحقيق ، كىدؼ الرياضيات تي العألة الرياضية ىك التركيز األساس حؿ المس .3
، كيساعدىـ عم  الربط بيف يا لممدرسةنالمعرتة الت  يجمبك اـ يسمح لمطالب باستخد .6

 الرياضيات كالمكاقؼ خارج قاعة الدركس.
يـ تي كؿ كيضيؼ معن  لمميارات كالم اى ،الطالب عم  تنمية ال يـ الرياضي يساعد .1

 .مجايت المحتكل الرياضي
 .كالمياراتكتطبيؽ المعرتة  ،ابطاتبالغ األتكار كبناء تر ا  ، ك يسمح لمطالب بالت كير .1
كقدرتيـ عم  حؿ المشكالت  ،ف أجؿ تقكيـ تيـ الطالب لمم اىيـا ممتازة مترصن  يعطي .5

 .كقدرتيـ عم  إبالغ األتكار اءات،عم  تطبيؽ الم اىيـ كاإلجر كقدرتيـ 
 .العثكر عم  المتعة تي الرياضيات يساعد الطالب تي .2

 لحؿ ( 696ص  ـ،6133  وأبو زينة( 311ص، ـ6136كآخركف   عفانةكؿ مف  كينظر
 يـتعم يت ا ألىميتيارن نظ الرياضي المعرتي البناء تي ميـ عنصر أنيا عم  الرياضية المسألة
 :بابأس دةلع ياتالرياض ـكتعم



44 
 

 ةكالجبري ابيةالحس ترا االمي  عم دريبالت ؿخال فم  معن تعمـالم بتكس ألةالمس ؿح .3

 .كاليندسية

 .جديدة راتكميا كتعميمات م اىيـ لتعمـ كسيمة المسألة حؿ يعتبر .6
 .جديدة مكاقؼ تي كالتعميمات القكانيف تطبيؽ يتـ المسألة حؿ طريؽ عف .1
 .اإلبداع كتنمية ايستطالع، كحب ال كرم ال ضكؿ إلثارة كسيمة المسألة حؿ  .1
 .الرياضية المسألة حؿ تي الجماعية المشاركة خالؿ مف التعاكف، ركح تنمية  .5
 .كبالرياضيات بن سو المتعمـ ثقة تزداد  .2
 .الرياضيات نحك إيجابية كاتجاىات ميكؿ المتعمـ لدل تنمك  .7
 .الرياضيات لطبيعة الطمبة تيـ تعميؽ عم  يساعد المسألة حؿ  .8
 .الداتعية ثارةا  ك  التعمـ عم  الطمبة تح ز مناسبة رياضية مسائؿ استخداـ  .9

 جديدة استراتيجيات بالطال يكتسب كبذلؾ مختم ة،ال ت كيرل ا أنماط المسألة حؿ ينمي .31
 .أخرل مكاقؼ إل  ينقميا أف فيمك

 ىمية حل المسألة الرياضية تكمن في :أأما الباحثة فترى أن 

 .ات السابقة تي تعمـ م اىيـ جديدةتطبيؽ الخبر  .3
 .عد عم  تنمية الت كير لدل الطالبتسا .6
 مـ.المتعإثارة الداتعية لدل  .1
 .لثقة بالن س لدل الطالبتنمية ا .1
 .التدريب عم  الميارات الرياضيةة تنمي .5

 :  إرشادات لممعممين لتنمية قدرة طالبيم عمى حل المسألة الرياضية

 بيئة  مؽكيخ طمبتو، تي كاإلثارة التحدم  مـالمع يثير أف يجب المسألة تحميؿ تي البدء قبؿ
 التي جراءات اإل بعض تمخيص كيمكف ،ةكمحدد كاضحة تييا األىداؼ تككف مناسبة ص ية
 والبالونو حمزة يذكره كما الرياضية المسألة حؿ عم  الطمبة لمساعدة اتباعيا لممعمـ يمكف

 (:329-328ـ، ص ص 6133 

 ف يجعؿ طمبتو يدرككف أىمية حؿ المسألة عند دراستيـ لمرياضيات .أيجب عم  المعمـ  .3
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أكثر مف مرة  كيشجعيـ عم  قراءة المسألة ،بتو عم  القراءة الكاعية الشاممةيساعد المعمـ طم .6
ا لدل المعمـ إذا لـز األمر ، كأف يعبركا عف مضمكف المسألة بمغتيـ الخاصة ، كليكف كاضحن 

ي ل ظا كاحدا تي المسألة لي يمو الطالب  .قد يعكقو عف تيـ المسألة برمتيا كا 
 كأف ، المسألة عف تعبر التي األشكاؿ رسـ تي الميارة اكتساب عم  طمبتو المعمـ يساعد .1

 .ذلؾ أمكف إذا شكؿ مف أكثر يرسمكا
 كيكضح تاعميتيا، الرياضيات عم  ليض ي الطالب؛ بحياة المسألة مكقؼ المعمـ يربط .1

 .المجتمع تي كظي تيا
 مف خطكة تي عائؽ  كدكج عند خصكصا لممسألة، الطمبة حؿ أثناء كاإلرشاد التكجيو .5

 .ؿالح خطكات
 ،ادائمن  بالمطمكب الطالب يبدأ كأف   ، الحؿ تي التحميمية الطريقة استخداـ عم  الطمبة يشجع .2

 .لذلؾ الحاجة عند كاستخداميا المسألة، تي المعطاة العالقات عم  كالتأكيد
 .الحؿ صحة مف كالتحقؽ ال رض، اختبار عم  عديسا .7
 .الطمبة لدل ال ردية ال ركؽ  راعيي .8
 .طريقة مف بأكثر المسألة حؿ عم  الطالب تشجيع  .9

 تاشؿ حؿ بنمكذج كالتشبث ،" العادة حكـ" مف التخمص عم  الطمبة مساعدة .31
 .كالصبر ، كالتأمؿ ،  يرالت ك بركح كالتحمي ، المسألة مع  يؼالتك عم  الطمبة مساعدة .33
 منيا الصحيح كاختيار كاختبارىا، ال ركض ترض تي الميارة اكتساب عم  طمبتو  عديسا .36

 الت كير إل  بدكرىا تقكد التي ليستدياي كالت كير التأممي، الت كير  رؽط استخداـ طريؽ عف
 .الخالؽ

كذلؾ كيؼ يمكف لممعمـ أف يساعد الطالب تي حؿ  ( (Polya ,1973,P.15 بولياكضح أك 
أف  بولياؿ يرل ؟ كلإلجابة  عف ىذا السؤاكينم  قدراتيـ  كمياراتيـ تي ذلؾالمسألة  الرياضية 

 :عم  المعمـ  عممو ىكما 

 مف مسائؿ رياضية.يقدـ لمطالب ما يناسبيـ  (3
 أف تككف المسائؿ مثيرة ليـ كتنتمي إل  مكاقؼ حياتيـ كحسيـ كبيا تسمية ليـ. (6
 .لطمبة ال رصة كالكقت الكاتي لمحؿإعطاء ا (1
 .بة التكجيو كايرشاد بما يناسبيـأف يقدـ لمطم (1
ا مف أجؿ  زيادة ا أك جماعي  دكف تدخؿ ، إف كاف تردين  أف يتيح لمطالب ترصة حؿ المسألة (5

 .تكصمكا إليو لاع  بالحؿ الذالداتعية لدييـ  كالثقة بالن س ك الرضا كايستمت
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 :الرياضيةدور المعمم في عممية حل المسألة 

يثير دكاتع تالميذه نحك  لممعمـ دكر بارز تي تدريب الطمبة عم  حؿ المسائؿ الرياضية حيث أنو
التحميؿ، كيشجعيـ عم  القراءة  الكاعية الشاممة، كأف يشجعيـ عم  قراءة  المسألة أكثر مف 

يشجعيـ عم  كضع ترصة  ركا عف المسألة بطريقتيـ ، كعميو أفف يعبّ أإذا لـز األمر، ك  مرة؛
د عف الت كير أي يبع ال رد مف العمؿ؛ بغض النظر عف صحتيا أك خطئيا، كعم  المدرس

سجيتيا مع إعطاء  المنظـ خطكة خطكة تي مرحمة ترض ال ركض، بؿ يدع األتكار تنطمؽ عم 
 ـ(6112 مجمة المعمم. سبب لكؿ خطكة

يمكف تنمية قدرة الطالب عم  حؿ  أنو (313-311ـ،ص ص3981  ياسينكذكر 
 الرياضية مف خالؿ ما يم  :المسائؿ 

 .تة مكقع المسألة مف معارؼ الطالبالمسائؿ أم معر مساعدة الطالب عم  التكيؼ مع  -
  يد مف المادة ال كرية كالمعمكماتتشجيع الطالب عم  استحضار المز. 
 طالب عم  التثبت بنمكذج حؿ مسائؿمساعدة ال. 
 ر مف طريقةتشجيع الطالب عم  حؿ المسألة بأكث. 
  عم  ايست سار .مساعدة الطالب عم  تحسيف قدراتيـ تي اختيار ال رضيات كتشجيعيـ 
 ت يـ المسألة جيدنا. 
 ساسية كال رعية الخاصة بالمسألةتحديد األىداؼ األ. 
  مات المناسبة لممسألة مف الذاكرةاستعادة المعمك. 
 الت كير تي اإلجراءات المناسبة. 
 ؽ مف صحة خطكات الحؿ حت  النيايةاستخداـ اإلجراءات  بدقة ثـ التحق. 

عدة طرؽ تساعد التمميذ عم  حؿ المسألة، نعرض  (611صـ، 3992  ىندامجابر و يقترح ك 
 ما يم : منيا

 :طريقة التمثيل 

إعادة صيانة المسألة لكجكد أعداد كبيرة بيا أك يحتكائيا عم  كسكر معقدة بمسألة أرقاميا 
 أكثر بساطة.

 طريقة الرسوم البيانية: 
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يمكف ايستعانة بالرسـ البيان  كىذه الطريقة تناسب بعض المسائؿ دكف األخرل   المسائؿ التي 
 . ليا(

عدة مقترحات لتنمية القدرة عمى حل المسائل   (ٜٛم,صٜٜ٘ٔ) وتقترح الشعرواى
 الرياضية:

 :التأكد من فيم الطالب لممسألة وذلك عن طريق: أكين 

 إدراؾ الطالب لممصطمحات كالرمكز الكاردة تي المسألة. 

 عطاة تي المسألةإدراؾ الطالب لكؿ المعمكمات كالشركط الم. 

 . إدراؾ الطالب لما ىك مطمكب تي المسألة 

: مساعدة الطالب عمى جمع األفكار التي تساعدىم في وضع خطة الحل وذلك عن اً ثاني
 :طريق

 جعؿ الطالب يحممكف الشركط المعطاة تي المسألة. 

 ايست ادة مف األساليب التي استخدمت تي حؿ مسائؿ مشابية. 

  بسؤاؿ الطالب أسئمة ذات صمة بالمسألة كلكنيا أبسط.تبسيط المسألة كذلؾ 

: مساعدة الطالب في النظر إلى المسألة من زاوية أخرى نتيجة إلتباعيم مدخال ليوصل اً ثالث
 لمحل .

بعض العوامل التي تؤثر في عممية مراعاة التربويين ل (611 ص،ـ6113 الصادق وأشار
 : حل المسألة منيا

 .طريقة التقديـ كالعرض -
 استيعاب المسألة كتيميا. 
 الك اءة تي المغة. 
 ايتجاه نحك الت اعؿ مع المسألة. 
 ات التالميذ نحك قدرتيـ عم  الحؿمعتقد. 
 ألسمكب المعرتي كالقدرات العقميةال ركؽ ال ردية كا. 
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 الخم ية المعرتية. 
 ضعؼ حصيمة الطالب مف الخطط كالمقترحات العامة المساعدة تي اكتشاؼ الحؿ. 
 لداتع كالممؿ كالقمؽ كالالمبايةالعمميات اين عالية كا. 
 مستكل النمك . 

 :صعوبات حل المسألة الرياضية

 أف ىناؾ بعض صعكبات حؿ المسألة الرياضية منيا:  (632ص ـ،6115  حمدانذكر 

المغكية  ككجكد عادات سيئة تي القراءة كضعؼ تي الحصيمة ،ـ التمكف مف ميارة القراءةعد .3
 .مف الم ردات لدل الطمبة

ت الت  خ اؽ تي استيعاب المسألة كعدـ القدرة عم  تمييز الحقائؽ الكمية كالعالقااإل .6
 .تتضمنيا المسألة كت سيرىا

 .ة عم  تحميؿ المسألة إل  عناصرىاعدـ القدر  .1
 .درة عم  ابتكار خطة الحؿعدـ الق .1
و بالمعاني مياراتو الحسابية كعدـ معرتت عدـ التمكف مف الم اىيـ كالمبادئ العممية كضعؼ .5

 .كالمصطمحات الرياضية
 .عؼ ايستذكار لممعمكمات األساسيةعدـ القدرة عم  اختيار األساليب المناسبة ، كض .2
 .عم  جكاب سريعضعؼ القدرة عم  التخميف كالتقدير مف أجؿ الحصكؿ  .7
 .النجاحإخ اقيـ كتعزيزىـ تي حالة عدـ تشجيع المعمـ لطالبو تي حالة  .8
 .بالن س كالثقة بالحؿ لدل الطمبة عدـ الثقة .9

( لصعكبات حؿ المسألة كتكصمت إل  أنو يمكف التعامؿ مع ـ6111  حمدأكتعرضت دراسة 
 حمدانت قت مع كتكماتيكية كلكف ااألخر كت كير مف نمط اخر كليس بالطريقة آالمسائؿ بتكجو 
 :تي النقاط التالية

 كالضعؼ تي الحصيمة الم ردات المغكية لدل الطالب يقؼعدـ القدرة عم  تيـ المسألة  .3
 .ا أمامو لحؿ المسألةحاجزا أساسين 

 .عدـ استيعاب المسألة .6
 .بعض المصطمحات الرياضية يـ كمعانعدـ التمكف مف المبادئ كالم اىي .1
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ستديلي عدـ القدرة عم  اختيار األساليب المناسبة كضعؼ تي القدرة عم  الت كير اي .1
 .خطكات الحؿ كالتسمسؿ تي

 :ة الرياضيةألمسلستراتيجيات حل اإ

أك تي تتابع منتظـ، تبعضيا منتظـ  إف المسائؿ الرياضية ليست جميعيا مباشرة
التي تنمي ، كالبعض اآلخر لـ يحؿ  إل  اآلف. ىناؾ عشرات ايستراتيجيات  كبعضيا معقد

، كلكؿ  استراتيجية  خطكات محددة، تبعض القدرة لدل الطالب لحؿ المسائؿ الرياضية
ايستراتيجيات  تككف مناسبة أكثر مف نيرىا تي حؿ مسائؿ رياضية معينة، كىنا تكمف ميارة 
الرياضي. كمف الضركرم تنبيو الطمبة أف المسائؿ الرياضية ليست ناية تي حد  ذاتيا، كلكنيا 

نتكصؿ إل  تعميمات كاستنتاجات رياضية، أسمكب لمتعمـ كالت كير، تمف خالليا نتعمـ المزيد ك 
 .(385ـ،ص6131،بك أسعد أكتشجعنا عم  تطبيؽ المبادئ التي تعممناىا تي مكاقؼ جديدة 

العامة تي حؿ المشكالت كالمسائؿ الرياضية، كمنيا كما كىنالؾ الكثير مف ايستراتيجيات 
  (688ص ـ،6133  الخطيب يعرضيا

 ستراتيجية جكف ديكل إ .3
 ة استراتيجية كركلؾ كردنؾ ستراتيجيإ .6
 بكليا  جكرج  ستراتيجيةإ .1
 إستراتيجية  ترانؾ ليستر .1
 ستراتيجية ميتس إ .5
 ستراتيجية يركف إ .2
 ستراتيجية بارباإ .7

ستراتيجية المستخدمة عند اختيار اإل (19ص، ـ3995  عفانةحددىا  ىناك عدة اعتباراتو 
 :  في حل المسألة

 .اعاة الزمف يختيار ايستراتيجيةمر  -
 األخذ بعيف ايعتبار مستكل صعكبة المسألة عند انتقاء ايستراتيجية. 
 التعرؼ عم  الظركؼ السابقة يختيار ايستراتيجية المراد استخداميا تي الحؿ. 
 العممية لالستراتيجية المختارة الكشؼ عف معدؿ الخطأ الناجـ عف استخداـ اإلجراءات. 
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 : حل المسألة الرياضية ميارات

، ـ3992  ىندام وجابرحؿ المسألة  تقد حدد  مياراتكقد تعددت اآلراء كتنكعت تي 
 التي يمكف استخداميا تي حؿ المسألة تي الكتب الدراسية :  المياراتمجمكعة مف  (667ص

 .اقرأ المسألة (3
 .حدد ما بيا مف بيانات (6
 .حدد المطمكب إيجاده أك البحث عنو (1
ما يتكتر تي المسألة مف بيانات لمتكصؿ إل   حدد العمميات الضركرية التي تستخدـ (1

 الحؿ.
 .حؿ المسألة (5
 راجع المسألة. (2

 : ـ(6112  مجمة المعمـ كما تي  مياراتتي أربعة  المياراتكيمكف تحديد تمؾ 

 .. قراءة المسألة كتيميا3

 . ابتكار خطة لمحؿ.6

 .. تن يذ الحؿ1

 .. مرا جعة الحؿ1

 : كالتال  حؿ المسألة الرياضية  ميارات( تقد حدد ـ6111  حمدأبينما 

 .تحميؿ المسألة كتيميا (3
 .ربط المسألة لييئة مسائؿ معركتة نسب أك (6
 .لبحث عف خطة الحؿا (1
 .تطبيؽ ايستراتيجية (1
 .تحص الحؿ (5
 .تحميؿ الحؿ (2

( كذلؾ لعدد مف األسباب ، مف  جورج بولياستراتيجية   إكسكؼ تعرض الباحثة تيما يمي 
  (689ـ،ص6133 الخطيبأبرزىا كما يعرضيا 
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 ستراتيجية  تـ تطبيقيا تي مجاؿ الرياضيات، كثبتت تعاليتيا.أف ىذه اإل .3
 .ا بالرياضياتتراتيجية  خاصة أساسن سأف ىذه اإل .6
 ستراتيجية  ليا مراحؿ بسيطة كسيمة، كيسيؿ تدريب المعمميف عمييا، كيسيؿأف ىذه اإل .1

 تطبيقيا.
 رئيسية محددة.ستراتيجية  ليا مراحؿ  أف ىذه اإل .1

 مسائل الرياضية:لستراتيجية بوليا لحل اإ

المشكالت الرياضية،  ( مف الركاد تي مجاؿ حؿّ George polya جورج بوليايعد 
، " أثناء البحث عف حؿبولياا، كيقكؿ أكثر ما كتب ركاجن  كتعتبر مقترحاتو تي ىذا المجاؿ مف

منيا إل  المسألة، تننتقؿ مف مكقؼ إل  ا ما نغير كجية نظرنا ك الزاكية  التي ننظر كثيرن 
، كاذا تقدمنا تي سبيؿ الحؿ  تتغير اي البدء ناقصن مكقؼ، مرة بعد مرة، كتيمنا لممسألة قد يككف ت

-polya, 1973,PP.35)ا عندما نشارؼ عم  اكتشاؼ الحؿ" كجية نظرنا، كىي تتغير أيضن 
40)  

مف ايستراتيجيات التي تساعد الطالب عم  تنظيـ حؿ  المسألة  بولياكتعد استراتيجية  
 :((polya, 1973,P.8ا كضحيا كم مياراتالرياضية، كتتـ تي أربع 

 :لمسألة: فيم اأوالً 

 :التالية حت  يتأكد مف تيـ الطالب لممسألة   سئمةطرح األ يجب عم  المعمـ

 ؟ المجيكؿ؟ ما المعطيات؟ ما الشرط ما .3
 ؟ زيادة أك نقصاف تي المعطياتىناؾ ىؿ  .6
  .ا مناسبة، استعمؿ رمكزن ارسـ شكالن  .1
 ؟ جاد عالقة بيف المطمكب كالمعطياتىؿ يمكنؾ إي .1
 ؟سألةىؿ يمكنؾ إعادة صيانة الم .5

 :: ابتكار خطة الحلثانياً 

و طالبو إل  عدد مف األمكر مف خالؿ طرح عدد مف األسئمة: عم    المعمـ أف يكج 

 ؟ عالقة بيذه المسألةرؼ مسألة ذات ىؿ تع .3
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 ؟ يت المسألة ن سيا تي صيغة مختم ةىؿ رأ .6
 انظر تي المجيكؿ، كحاكؿ أف تتذكر مسألة تعرتيا، تييا ىذا المجيكؿ أك مجيكؿ يشبيو. .1
 ؟ ىؿ يمكف تبسيط المشكمة الحالية .1
 ؟ مسألة مألكتة، كليا ن س الحؿىؿ يمكف أف ت كر تي  .5
 ؟ ىؿ المسألة تحتاج إل  رسـ تكضيحي .2
 ؟ ترتيب بيانات المشكمة بشكؿ أسيؿ يمكنؾ ىؿ .7
 ؟ كنؾ تذكر المسألة بعبارة مف عندؾىؿ يم .8

 ؟ ، ىؿ استعممت الشرط كموالمعطياتىؿ استعممت كؿ  .31

 :ثالثا: تنفيذ خطة الحل

يجب عم   لحؿ ليس باألمر السيؿ، كلكي يتـّ ، أم إدراؾ تكرة اإف ابتكار الخطة
اكتسابيا، كالتراكيب الذىنية الم يدة تي مكضكع حؿ  استدعاء العالقات التي سبؽ  الطالب

المسألة، كأما تن يذ الحؿ  تيككف أسيؿ بكثير، إذ ي يتطمب إي إجراء بعض الحسابات أك 
، كيبق  عمينا أف نرل أف الت اصيؿ ليا مكانيا تي عامان  الن العمميات الحسابية، تالخطة ترسـ ىيك
، كي تبق  زاكية  ا بصبر كأناة، حت  يت ضح كؿ شيءا كاحدن ىذا الييكؿ، لذا ينبغي تحصيا كاحدن 

 كاحدة يكمف تييا الخطأ.

ابتكار خطة الحؿ تتـ باختيار الطالب " أف (373ص ـ،6133  البالونوحمزة و كيرل 
أك لحؿ  تتضمف تن يذ ايستراتيجية لالستراتيجية  الخاصة المناسبة لمحؿ، بينما تن يذ خطة ا

، خاصة إذا كىي مف أسيؿ خطكات حؿ  المسألة ايستراتيجيات التي اختارىا الطالب ،مجمكعة 
، كاستمر تي الحؿ  دكف يأس أك ممؿأدرؾ الطالب الخطة التي أعدىا إدراكا كاعيا كصحيحا ، 

 .كالمثابرة لديو" كىنا يتكجب عم  المعمـ تشجيعو كبث ركح التحدم

 و:صحتالتحقق من و رابعا: مراجعة الحل, 

 لمراجعة الحؿ كالتحقؽ مف صحتو ، يكجو المعمـ األسئمة التالية:

 ؟ ىؿ تستطيع أف تتأكد مف صحة الحؿ .3
 ؟ الحؿ يحقؽ كؿ الشركط تي المسألة ىؿ .6
 ؟ ىؿ ىناؾ حمكؿ أخرل .1
 ؟ ع استعماؿ النتيجة تي مسائؿ أخرلىؿ تستطي .1
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 ؟كف تطبيقيا تي مكاقؼ أكثر عمكميةىؿ تكصمت إل  صيغة عامة يم .5

 ـ،6131  أبو ُأسعدددىا كما ح لتاليةمراجعة الحل ذات أىمية بالغة, لألسباب ا
 .(385ص

 التأكد مف صحة الحؿ.  .3
 تثبيت الحؿ تي ذىف الطالب.  .6
 تثبيت الم اىيـ كالمبادئ التي تعتبر أساسا لكضع ىذه المسألة. .1
 كتابة الحّؿ بصكرة منظمة.  .1
 صيانة مسألة مشابية ليا، أكمعتمدة عمييا.  .2
 ؛ لحؿ مثؿ ىذا النكع مف المسائؿ.التكصؿ لقاعدة عامة .6
 اقتراح حمكؿ أخرل مناسبة. .1

كذلؾ لشمكؿ النمكذج  بوليانمكذج  إعداد اختبار حؿ المسألة الرياضية  كقد تبنت الباحثة تي
 جرائيا ضمف خطكات كاضحة .إكىك محدد 

استخداـ استراتيجية حؿ السقايت التعميمية لما ليا دكر كبير  أىمية  ترل الباحثة  مما سبؽ
ثقة  نيا تحقؽ الت اعؿ اإلجتماع  كاإليجاب  داخؿ نرتة الصؼ كتساعد عم أتي عممية التعمـ ك 

لديو الت كير ال عاؿ كيستطيع حؿ المشكالت المعقدة الت  تكاجيو  الطالب بن سو كبقدراتو كتنمي
كقد است ادت الباحثة مف  ،كر تي تنمية حؿ المسألة الرياضيةليا دا ىذه ايستراتيجية كأيضن 

 .خالؿ المطالعة عم  الرسائؿ كالكتب العممية عم  أىمية ىذه ايستراتيجية ال عالة 
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 ةالدراسات السابق
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

قد ك  ،القة مباشرة بالدراسة الحالية ليا عستقـك الباحثة باستعراض بعض الدراسات التي 
كمف  ،ا مف الحديث إل  القديـ التزمت الباحثة تي عرضيا ليذه الدراسات التسمسؿ التاريخي بدءن 

 :  ىما ثـ قسمت ىذه الدراسات إل  محكريف

 : دراسات تناولت استراتيجية السقاالت التعميمية. ر األولالمحك

 (مٕ٘ٔٓدراسة الشيري )

تاعمية السقايت التعميمية تي تدريس العمكـ عم  تنمية  عم ىدتت ىذه الدراسة التعرؼ 
الصؼ  طالبات( لدل التحميؿك التطبيؽ، ك ال يـ، ك لدراسي عند مستكيات بمكـ  التذكر، التحصيؿ ا

تجريبي عم  عينة قصدية الالثاني متكسط بمدينة الطائؼ . كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو 
الصؼ الثاني متكسط بمدينة  الطائؼ ، ككاف مف أدكات الدراسة اختبار تحصيمي  باتطالمف 

لتحميؿ  T test  لمكحدة الرابعة مف مقرر العمـك لمصؼ الثاني كاستخدمت الباحثة اختبار  
نو يكجد تركؽ بيف متكسطي درجات تمميذات المجمكعتيف التجريبية أ. كأظيرت النتائج نتائجال

 –ال يـ  –قياس البعدم يختبار التحصيؿ الدراسي عند مستكل  التذكر كالضابطة تي ال
 .لكم  ( لصالح المجمكعة التجريبيةايختبار التحصيمي ا –التحميؿ  -التطبيؽ

 ( مٕ٘ٔٓدراسة بمجون )
المرحمة  لطالباتتاعمية السقايت التعميمية  عم ىدتت ىذه الدراسة إل  التعرؼ 

. كقد استخدمت  المتكسطة تي تنمية التحصيؿ كبعض ميارات عمميات العمـ تي مادة العمـك
الصؼ األكؿ المتكسط  طالباتالباحثة منيجا شبو تجريبي عم  عينة عشكائية طبقية مف 

تي كحدة  اتحصيمي ابالمدرسة المتكسطة  التاسعة( بمدينة مكة المكرمة كاستخدمت الباحثة اختبار 
، كاستخدمت ميارات عمميات العمـ لن س الكحدةائص المادة كتركيبيا ( كاختبار بعض  خص

 طالباتكأدت النتائج إل  أنو يكجد تركؽ بيف متكسطات درجات  T testالباحثة اختبار 
 .لضابطة لصالح المجمكعة التجريبيةالمجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة ا
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 (مٕٗٔٓدراسة الصعيدي )
تاعمية استراتيجية السقايت التعميمية المدعكمة  عم التعرؼ  الدراسة بيدؼأجريت 

 مذك  طالبتي تنمية ميارات الت كير التكليدم مف خالؿ تدريس الرياضيات لدل  اكتركنين لإ
 .تي المممكة العربية السعكدية صعكبات التعمـ بالمرحمة المتكسطة 

حيث  ،ف مجمكعتيف تجريبية كضابطةل يتضمكقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي الذ
الصؼ األكؿ المتكسط ذكل  طالباستخدـ الباحث اختبار تحصيمي لقياس مستكل تحصيؿ 

لتحميؿ النتائج.   T testصعكبات التعمـ تي كحدة الجبر كالدكاؿ كاستخدـ الباحث  اختبار 
المجمكعة التجريبية كدرجات  طالببيف متكسطات درجات ظيرت النتائج أنو يكجد تركؽكأ

 . لضابطة لصالح المجمكعة التجريبيةالمجمكعة ا
 (مٕٕٔٓدراسة رزوقي و عبد األمير ) 

ميارات اتخاذ القرار مف خالؿ تنمية ميارات الت كير المنطقي ك  الدراسة إل  ىدتت
مدت الدراسة اعتالتعميمية كدكرة التعمـ السباعية، ك استراتيجيتي  تدريس قائمة عم  السقايت 

الباحثاف تطبيؽ الدراسة عم  طالب الصؼ الخامس / ترع  ، حيث اختارعم  المنيج التجريبي
تـ اختيار تصميـ المجمكعتيف ك  ،يالصباح الكرخد إعداد المعمميف /العمكـ كالرياضيات تي معي

ير التجريبيتيف  كالتي تضبط كؿ منيما األخرل ، ك تـ تطبيؽ اختبار لقياس ميارات الت ك
، حيث طبقت عم  المجمكعتيف التجريبيتيف اين بعدكميارات اتخاذ القرار، قبميان ك  المنطقي

استراتيجية  التدريس القائمة عم  السقايت التعميمية عم  المجمكعة التجريبية األكل ، كطبقت 
كأظيرت  ،عم  المجمكعة التجريبية الثانية استراتيجية التدريس القائمة عم  دكرة التعمـ السباعية

النتائج أنو يكجد تركؽ بيف متكسطي درجات مقياس ميارات الت كير المنطقي بيف المجمكعتيف 
 . كل صالح المجمكعة التجريبية األالتجريبيتيف ل

 (مٕٔٔٓدراسة حمادة )

قياس تاعمية استراتيجية  السقايت التعميمية تي تنمية أجريت ىذه الدراسة بيدؼ 
الصؼ األكؿ اإلعدادم ذكم أساليب التعمـ العميقة  لطالب الرياضيات الت كير  التأممي تي مادة

كالسطحية. كقياس تاعمية استراتيجية  السقايت التعميمية تي تنمية األداء الكتابي كالتحصيؿ تي 
، كاتبع الباحث دادم ذكم أساليب التعمـ المختم ةالصؼ األكؿ اإلع لطالبمادة الرياضيات 

الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدرسة   طالب ي، تككنت عينة الدراسة مفالمنيج الكص ي التحميم
المجمكعة طالب السالـ اإلعدادية بإدارة الحقبة  التعميمية، كتكصمت الدراسة إل  ت كؽ  
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المجمكعة الضابطة التي  طالبالتجريبية التي درست باستراتيجية السقايت التعميمية عف 
قؼ التي يستراتيجية  إمكانية التعامؿ مع األتكار كالمكادرست بالطريقة التقميدية حيث أتاحت ا

 .تتطمب ايستيعاب كالتذكر

 (  ZAMBRANO & NORIEGA, 2011دراسة زامبرانو ونوريجا ) 

ادة الرياضيات أثر استخداـ السقايت التعميمية تي تدريس م عم ىدتت الدراسة التعرؼ 
كاستخدـ الباحث المنيج  (ككلكمبيا المدارس ايبتدائية تي    طالبعم نجميزيةبالمغة اإل

الصؼ األكؿ  تي مدرسة ثنائية المغة تي  طالبتككنت عينة الدراسة مف جميع التجريبي، ك 
استخدـ الباحث المقابمة  كالمالحظة  الص ية كأداة لمدراسة، كقد أظيرت نتائج ، ك (كلكمبياك 

تعميـ الرياضيات بالمغة اينجميزية تي تطكير قدرات  الدراسة تعالية استخداـ السقايت تي
ىذا   ،حات الجديدة  بالطريقة المالئمةمساعدتيـ عم  استخداـ  المصطمكاستيعابيـ ك  الطالب

م  تيـ ع الطالبباإلضاتة إل  أف استخداـ  التمميحات البصرية تي السقايت التعميمية ساعد 
 عم  تيـالطالب نتائج أف السقايت التعميمية ساعدت ، كما أظيرت الح ظيا كتذكرىاالمعمكمة ك 

أكصت الدراسة بأىمية  امتالؾ المعمـ المعرتة الكاتية الرياضيات كتعمـ المغة الجديدة، ك 
 عمي تيميا. الطالبلممصطمحات المستخدمة كلديو القدرة عم  تكضيحيا كمساعدة 

 (  Nuntrakune & Park,2011وبارك )  نونتراكونىدراسة 

تي المرحمة أىمية استراتيجية  السقايت كأثرىا عم  التعمـ   عم الدراسة التعرؼ  ىدتت
، حيث تككنت عينة الدراسة مف المنيج التجريبي كاستخدـ الباحث ،(تايمند ايبتدائية تي 
، حيث تـ تدريب المعممكف لمدة نصؼ (تايمند المرحمة ايبتدائية تي  طالبمجمكعة مف 

ـ الباحث ايختبار أسابيع تي تدريس مادة الرياضيات، كاستخد (2  دراسة لمدةأسبكع، كطبقت ال
لتحصيؿ الدراسي، ، حيث أظيرت نتائج الدراسة تعالية التعمـ التعاكني عم  اكأداة الدراسة

، كحؿ المشكالت، كالميارات ايجتماعية كالداتع لدل لمطالب كلكف التعمـ كميارات ايتصاؿ
لذلؾ يجب استخداـ استراتيجية السقايت لتحسيف   ،لكحده تشؿ تي المدارس تي تايمند التعاكني
 ،ة التعمـ التعاكني بيف  التالميذكالجمع  بيف  ثقاتاتيـ المختم ة لتسييؿ عمميالطالب أداء 

عطاء  ف السقايت ساعدت التالميذ أكما أظيرت النتائج  ،كبر لم يـ كالدراسةأداتع  الطالبكا 
 بداع.عم  اإل
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 (مٕٓٔٓدراسة المرادنى وعزمى )

ثر الت اعؿ بيف أنماط  مختم ة  مف دعامات التعمـ أتيدؼ ىذه الدراسة إل  بياف 
البنائي  نمط العرض ك نمط الصكرة ك نمط نظـ الشارح ( داخؿ الكتاب اإللكتركني  تي 

استخدـ ، ك بكميات التنربية ، بجامعة حمكاف تحصيؿ  ك ك اءة التعمـ ،لدل طالب الدراسات العميا
حيث مجمكعات تجريبية  (8 كائية إل  ، تـ تكزيع الطالب  بطريقة عشالباحثاف المنيج التجريبي

تـ ك  ( 6* 6*6  (التحميؿ التبايف الثالث   باسـ اختار الباحثاف تصميـ تجريبي  معركؼ 
مانية ك عدم لممجمكعات التجريبية الثتطبيؽ أداة الدراسة كى   اختبار تحصيمي  قبمي ك ب

عف نتائج ثر إيجابي تي نتائج اختبار طالب المجمكعات  التجريبية أتكصمت الدراسة إل  كجكد 
 .طالب المجمكعات الضابطة

 , Molenaar,Sleegers & Boxtel)  وسميجرس و بوكستل دراسة مولينار
2011 ) 

تخداـ  ايتاتار السقايت التعميمية باسثر تطبيؽ أ  عم ت الدراسة بيدؼ التعرؼ أجري
المرحمة ايبتدائية تي امريكيا  تي محاكلة   طالبكتككنت عينة الدراسة مف  ، الصكر الرمزية(

كاستخدـ الباحثيف المنيج التجريبي  ،الطالبتعميمية عم  تعمـ إلثبات أف ىناؾ أثر لمسقايت ال
استخدمكا كمجمكعة  ضابطة، ك  إل  مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية الطالبتـ تقسيـ  حيث

ت عمييا أظيرت نتائج الدراسة أف المجمكعة التجريبية التي طبقايختبار كأداة الدراسة، ك 
حيث أحرزت ت كؽ أكاديمي تي  ،أتضؿ مف المجمكعة الضابطةأداؤىا السقايت التعميمية كاف 

يات عم  تطكير العمم الطالبأف السقايت ساعدت  اختبارات المعرتة، كما أظيرت النتائج
عم  حؿ  الطالبكما ساعدت السقايت التعميمية تي تنمية قدرة  ،المعرتية كقدراتيـ اإلدراكية

 .اتيـ المعرتيةالمشكالت التي تكاجييـ ،كتطكير ميار 

 (  Sukyadi & Hasanah,2010دراسة سكايدي وىسانو ) 

أىمية استخداـ  استراتيجية  السقايت التعميمية تي    عم أجريت الدراسة بيدؼ التعرؼ
، ك تككنت عينة الدراسة مف كؿ التالميذ القرائي لمادة المغة اينجميزية ال يـ الطالبتعميـ 

قد تـ تقسيـ العينة إل  المنيج التجريبي ك  الباحثاف استخدـ ، كقد(ندكنيسيا أانكية تي المدارس الث
،حيث استخدـ الباحث اختبارات قبمية كبعدية بطة كمجمكعة ضامجمكعتيف مجمكعة تجريبية 

كمقابمة شخصية كاستبانة لجمع المعمكمات ، كأظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ السقايت 
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عم  التعمـ بشكؿ أتضؿ عند مستكل التحميؿ كالتنركيز كح ظ الطالب التعميمية ساعدت 
ائج الدراسة أف كما أظيرت نت ،د الحاجة  إليياتنرجاعيا عنالمعمكمات كالمصطمحات الجديدة كاس

صعكبة تي استيعابيا؛  الطالبساعد تي استيعاب الم اىيـ التي يجد  الت كير بصكت عاؿ  
 ـ تي تنمية الت كير تي المستقبؿ.لتمخيص المعمكمات اليامة، ككما ساى

 ( An, 2010ن ) آدراسة 

ستخداـ نكع السقايت التكنكلكجية تي حؿ المشكالت التي ا عم ىدتت الدراسة التعرؼ 
( 32سة مف تككنت عينة الدراة كاستخدـ الباحث المنيج الكص ي، ك المرحمة الثانكي طالبتكاجو 
المالحظة كاستخداـ الباحث ايستبانة ك  (جكرجيا المرحمة الثانكية تي  طالبمف  طالب

 الطالبأظيرت نتائج الدراسة أىمية استخداـ السقايت تي دعـ  ،الشخصية لجمع المعمكمات
أىمية   كما ظيرت تيـ كمعارتيـ المكتسبة،كدعـ عممية التعمـ لدييـ كتطكيرىا كتطكير ميارا

 عم  مكاجية المشكالت التي تكاجييـ خالؿ عممية التعمـ. الطالبالسقايت تي مساعدة 

 ( Shih,Chen,Chang & Kao, 2010) وشين وشانج وكاودراسة شيو 

أجريت الدراسة بيدؼ  التعرؼ عم  استخداـ كتطكير السقايت التعميمية لتطكير 
خدـ الباحثكف  المنيج التجريبي ، كاست(تايكاف ي تي المرحمة الثانكية تي ميارات التعمـ الذات

تجريبية    مجمكعة حيث تـ تقسيميـ إل ،لدراسة مف طالب المرحمة الثانكيةتككنت عينة اك 
كتـ استخداـ ايستبانة لجمع المعمكمات، أظيرت نتائج الدراسة تعالية  ،كمجمكعة ضابطة

تعمـ التنظيـ كالتعمـ الذاتي لدل التالميذ ،باإلضاتة إل  تطكر ميارات التالميذ ،  ت السقايت 
 كزيادة الثقة بالن س بشكؿ أكبر.

 ( مٜٕٓٓدراسة أبو زيد )

 تقصي تنمية التحصيؿ ك الت كير الناقد مف خالؿ استخداـأجريت ىذه الدراسة بيدؼ 
، كالتعرؼ عم  طبيعة العالقة بيف التحصيؿ كالت كير الناقد عند استراتيجية السقايت التعميمية

استخداـ استراتيجية  السقايت التعميمية، كقد استخدـ الباحثة المنيج التجريبي ك تككنت عينة 
مف الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي بال يكـ كقد استخدمت  الصؼ الثاني طالبالدراسة مف 

إل  كجكد ترؽ داؿ إحصائينا  نتائج الدراسة، كقد تكصمت لتحميؿ النتائج T testالباحثة اختبار 
الضابطة  تي المجمكعة  طالبالمجمكعة التجريبية كدرجات طالب  بيف  متكسطي درجات
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الناقد البعدم لصالح المجمكعة التجريبية. كما أنو يكجد اختبار الت كير ايختبار التحصيمي ك 
 عالقة ارتباطية  مكجبة بيف  التحصيؿ كالت كير الناقد بعد استخداـ السقايت التعميمية.

 (مٕٛٓٓدراسة أمين )

ىدتت ىذه الدراسة  إل  التحقؽ مف تاعمية استراتيجية  الدعائـ التعميمية تي تنمية 
حمة بالمر  اضيات كأقرانيـ العادييفذكم صعكبات تعمـ الري طالبلدل ميارات البرىاف الرياضي 

المرحمة اإلعدادية بالصؼ الثاني اإلعدادم لمعاـ  طالبمف  اإلعدادية، تـ اختيار العينة
بإدارة التؿ الكبير التعميمية   (التؿ اإلعدادية الجديدة ( بمدرسة   6119/  6118الدراسي   

لتحميؿ النتائج حيث    T testكاستخدـ ا اختبار  كمايج التجريبي ،بمصر. كاستخدـ الباحث المن
تكصمت الدراسة إل  كجكد ترؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الديلة بيف  متكسطي درجات تالميذ 
المجمكعتيف  التجريبية كالضابطة عم  اختبار ميارات البرىاف الرياضي ترجع إل  األثر 

يثبت  األساسي لخصائص المتعمميف كىذا األثر مية كيرجع إل اـ الدعائـ التعمياألساسي يستخد
 تاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية تي تنمية ميارات البرىاف الرياضي.

 ( Doering, 2007دراسة دورينغ )

ثر استخداـ السقايت تي تطكير القدرات اإلدراكية أىدتت  الدراسة التعرؼ عم  
سمكب التي تكاجييـ كاستخدـ الباحث األ المرحمة الثانكية عم  حؿ المشكالت الطالبكقدرات 

، (داككتا الشمالية ة تي النكعي  الكص ي (، كتككنت عينة الدراسة مف تالميذ المرحمة الثانكي
ستخداـ السقايت اثر أحيث أظيرت نتائج الدراسة  ،الباحث ايستبانة لجمع المعمكماتاستخدـ 

كأداء المعمـ  الطالبثر تنمية أداء أة التعمـ داخؿ نرتة الصؼ، ككذلؾ عمميالتعميمية عم  
 زيادة التحصيؿ المعرتي لمطالب كالمعمـ. ت حيث تسيـ السقايت التعميمية 

 (مٕٚٓٓدراسة أحمد )

ىدتت الدراسة إل  التعرؼ عم  تاعمية تكظيؼ سقايت التعمـ ببرامج التعميـ ،القائمة 
 ،طالبات معممات المغة اينجميزية، لدل النمية ميارات الكتابة اإللكتركنيةعم  الكمبيكتر تي ت

التربكم  طبقت عم  طالبات ال رقة الثالثة بالقسـ تخدمت الباحثة المنيج التجريبي ك حيث اس
ائية مف ، حيث تـ اختيار عينة عشك شعبة المغة اينجميزية بكمية البنات جامعة عيف  شمس

كعة تجريبية  ، مجما بصكرة عشكائية إل  مجمكعتيفأيضن ، تـ تقسيميـ زيةطالبات المغة اينجمي
كما طبؽ عم   ،ت التعمـ، كمجمكعة  ضابطة تضـ بدكف سقايتكظؼ سقايت التعمـ



61 
 

اختبار تحصيمي قبمي ك بعدم ، كقد تكصمت الدراسة إل  :أف تكظيؼ سقايت   يفالمجمكعت
التعمـ ببرنامج الكمبيكتر التعميمي لو  تأثيرَ تعاؿ تي تنمية ميارات الكتابة اإللكتنركنية  لدل 

 .لطالبات معممات المغة اينجميزيةا

 (مٕٙٓٓدراسة حافظ )

  السقايت  تيجية  السنادات التعميميةىدتت  الدراسة إل  معرتة أثر استخداـ  استرا
سي عند المستكيات الدنيا التعميمية (  باستخداـ برمجيات العركض التقديمية تي التحصيؿ الدرا

طبقت الدراسة عم  عينة عنقكدية ات الصؼ األكؿ الثانكم ، ك الت كير الناقد لدل طالبلبمكـ ك 
ريبي القائـ عم  استخدـ المنيج التجمنكرة، ك ة الثانكية بالمدينة  العشكائية مف طالبات المرحم

ات ايختبار القبمي كالبعدم كطبقت الدراسة أداتيف  ضابطة ذ، تجريبية  ك تصميـ مجمكعتيف
لتحميؿ   T testاختبار الت كير الناقد ،كاستخدـ الباحث اختبار ، ك  : ايختبار التحصيميىما

تي  1.13ك 1.15ائيان عند المستكييف  النتائج ك أظيرت النتائج عدـ كجكد تركؽ دالة إحص
بينما ظير كجكد تركؽ دالة إحصائيان عند  ،لبمومراسي عند المستكيات الدنيا التحصيؿ الد

 . تي مككنات الت كير الناقد ككؿ.13المستكل 

 ,Valencia)  وبالس ومارتن وجروسمان دراسة فاالنيسيا
Place,Martin&Grossman, 2006  ) 

ثر استخداـ السقايت التعميمية تي تعميـ القراءة لطالب المرحمة أىدتت الدراسة التعرؼ عم  
كقد تـ استخداـ  ،( معممات مف أربعة مدارس مختم ة1ايبتدائية، ك تككنت عينة الدراسة مف 

مف خالؿ  كتـ جمع المعمكمات مف خالؿ المقابمة كالمالحظة الشخصية ،المنيج التجريبي
استخدمتا السقايت التعميمية  يفالمت يفأظيرت نتائج الدراسة أف المعممتالدركس، ك  عطائيـ إ

يف المت يفبر كتمبيتيا مف المعممتكانتا أكثر قدرة عم  التعرؼ عم  احتياجات الطالب بشكؿ أك
كما أظيرت نتائج الدراسة تعالية السقايت التعميمية تي تطكر أداء  ،استخدمتا الطريقة  التقميدية

 لدييف خبرة كاف أداؤىف أتضؿ. تيفالميف كما أف المعممت ،كالتالميذ تي ن س الكقت يفلمعممتا

 (مٕٗٓٓ)الجندى وأحمد دراسة 

ل  تنمية التحصيؿ الدراسي كالت كير التكليدم كايتجاه مف خالؿ استراتيجية إىدتت ىذه الدراسة 
 الدراسة عم  المنيج التجريبي حيث( كاعتمدت ىذه التعميمية   السقايت التعميمية السنادات

، كتككنت عينة الدراسة مف تصميف مف تصكؿ المرحمة اا كبعدين ط بقت ايدكات عم  العينة قبمين 
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عدادية بمدرسة مف مدارس منطقة مصر الجديدة أحدىما يمثؿ المجمكعة الضابطة كيشمؿ اإل
سمكب التعمـ  السطحي / أ أربعيف طالبة، كاآلخر يمثؿ المجمكعة التجريبية. كاستخدـ مقياس

العميؽ(، كاختبار تحصيمي كاختبار لميارات الت كير التكليدم الذم يتضمف  كضع ال رضيات، 
التنبؤ تي ضكء المعطيات، الطالقة، المركنة( كمقياس ايتجاه نحك دراسة الجياز العصبي 

صائية بيف ل  كجكد تركؽ ذات ديلة إحإ. كتكصمت الدارسة ثتيفجميعيا مف إعداد الباح
المجمكعة التجريبية تي كؿ مف اختبار التحصيؿ كاختبار الت كير التكليدم كايتجاه نحك دراسة 

 الجياز العصبي لصالح المجمكعة التجريبية.

 لتعميق عمى دراسات المحور األول:ا

كؿ تقدـ  الباحثة تيما مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة الكاردة تي المحكر األ
 :يالتعميقات عم  ذلؾ كقسمتيا الباحثة إل  ما يميم  بعض 

 : من حيث األىدافأوالً 

ات قت جميع الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ كىك البحث تي أثر استخداـ السقايت      
( تي حيف اختم ت الدراسات مف حيث المتغير التابع حيث ىناؾ ما مستقؿالتعميمية  المتغير ال

( كدراسة ـ6135( كدراسة بمجكف  ـ6135كما تي دراسة الشيرم   أكد عم  التحصيؿ الدراسي
( كدراسة ـ6119كمنيا ما أكد عم  الت كير الناقد كما تي دراسة أبك زيد   (،ـ6119ابك زيد  
 ،(ـ6131، كمنيا ما أكد عم  الت كير التكليدل كما تي دراسة الصعيدل  (ـ6112حاتظ  

 & Nuntrakune كمنيا ما أكد عم  التعمـ كحؿ المشكالت كما تي دراسة نانكتكان  كبارؾ 
Park,2011  )كدراسة أف An,2010)). 

كات قت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة تي المتغير المستقؿ "السقايت التعميمية " 
 لمسألة الرياضية "كلكنيا اختم ت تي المتغير التابع كىك" تنمية ميارات حؿ ا

 : من حيث العينة ثانياً 

 (ـ6135( كدراسة بمجكف ـ6135ات قت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف الشيرم        
( مف حيث العينة ـ6118كدراسة أميف   (ـ6133( كدراسة حمادة  ـ6131كدراسة الصعيدم  

سكؼ تطبقيا الباحثة عم  " عم  المرحمة المتكسطة "اإلعداديةحيث طبقت الدراسات السابقة 
 ن س المرحمة.
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كدراسة سكايدل  (ـ6112بعض الدراسات طبقت عم  المرحمة الثانكية كما تي دراسة حاتظ   
 كدراسة أف (Doering,2007 كدراسة دركين  (  Sukyadi & Hasanah،2010  كىسانو

An,2010)) 

 (. ـ6117بعض الدراسات طبقت عم  عينة مف الطالبات المعممات كدراسة أحمد    
 دراسة( ـ6119بعض الدراسات طبقت عم  المرحمة ايبتدائية كما تي دراسة ابك زيد   .3

,Valencia, Place,Martin&Grossman   كجركسماف كمارتف كبالس تاينيسيا

 , Molenaar,Sleegers & Boxtel   بككستؿ ك كسميجرس مكلينار دراسة، 6112
2011 

 .( عم  طمبة الدراسات العمياـ6131طبقت دراسة المرادن  كعزم     

 : من حيث المنيج ثالثاً 

ـ( 6135بعض الدراسات السابقة استخدمت المنيج شبو تجريب  مثؿ دراسة الشيرل  
 ـ(.6131كدراسة الصعيدل  

التجريب  مثؿ دراسة رزكق  كعبد األمير بعض الدراسات السابقة استخدمت المنيج 
 ـ(6119ـ( كدراسة أبك زيد 6131ـ( كدراسة المرادن  كعزم   6136 

ـ(كدراسة 6133بعض الدراسات السابقة استخدمت منيج الكص   مثؿ دراسة حمادة  
 (An,2010أف  

 دوات الدراسة أمن حيث  :اً رابع

 كشيف شيوك( Doering,2007  دركين بعض الدارسات استخدمت ايستبانة كدراسة       
 (An,2010)كدراسة أف  (Shih,Chen,Chang & Kao, 2010  ككاك كشانج

   كجركسماف كمارتف كبالس تاينيسيادراسةاستخدمت بعض الدراسات المقابمة الص ية ك
Valencia, Place,Martin&Grossman, 2006)  كدراسة أفAn,2010)). 

ايستبانة كالمقابمة الص ية  (Sukyadi & Hasanah،6131  استخدمت سكايدل كىسانو
 .يختبار التحصيمي القبمي كالبعدمكالمالحظة كا
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ات قت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات تي أداة الدراسة التي سكؼ تستخدميا الباحثة كى  
كدراسة  (ـ6117( كدراسة أحمد ـ6112ايختبار التحصيمي القبمي كالبعدم مثؿ دراسة حاتظ  

( كدراسة بمجكف ـ6131كدراسة الصعيدم   (ـ6131( كدراسة المرادن  كعزمي  ـ6118أميف  
 (.ـ6135( كدراسة الشيرم  ـ6135 

 من حيث النتائج  :خامساً 

أظيرت نتائج الدراسات السابقة ت كؽ تالميذ المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية       
 يذ المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.السقايت التعميمية، عف تالم

ظيرت بعض تاعمية استخداـ السقايت التعميمة عم  مكاجية المشكالت كايبداع كايبتكار أ
  Shih,Chen,Chang & Kao, 2010  ككاك كشانج كشيف شيو دراسةكالتعمـ الذاتي كما تي

 Molenaar,Sleegers & Boxtel   بككستؿ ك كسميجرس مكلينار (كدراسة (An,2010 كأف
, 2011) 

 .(ـ6117أظيرت بعض الدراسات تنمية ميارات الكتابة اإللكتركنية كما تي دراسة أحمد 

 الباحثة   اجوانب استفادت مني

 است ادت الباحثة مف الجكانب التالية : الدراسات السابقة مف خالؿ 

 .التعمـية السقايت التعميمية تي أىمية تكظيؼ استراتيج
 .كتحديدىا معرتة كي ية صيانة أىداؼ الدراسة

كالتعرؼ عم   ئمة،أتادت نتائج الدراسات السابقة الدراسة الحالية ت  اختيار أدكات الدراسة المال
لجة اإلحصائية المناسبة لضبط المتغيرات أثناء التجريب، كاختيار نكع المعا أنسب الكسائؿ

 .لت سيرىا
 المجالت العممية كالمراجع التي تخدـ كتثرل  الدراسة الحالية.ك التعرؼ إل   العديد مف الكتب 
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 : دراسات تناولت تنمية حل المسألة الرياضية المحور الثاني

 (مٕ٘ٔٓراسة أحمد)د 

أثر استخداـ المدخؿ البصرل تي تنمية القدرة عم  حؿ   عم جريت الدراسة بيدؼ  التعرؼ أ
المسائؿ الرياضية تي اليندسة ال رانية كايتجاه نحكىا لدل طالب الصؼ العاشر األساسي بغزة 
.كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي عم  عينة ممثمة مف طالب الصؼ العاشر األساسي 

نيكنس كقد أعد الباحث اختبارا لقياس القدرة عم  حؿ بمدرسة الجناف الثانكية لمبنيف تي مدينة خا
، كقد استخدـ ال رانيةالمسائؿ الرياضية تي اليندسة ال رانية كمقياس ايتجاه نحك اليندسة 

حصائيا بيف إت النتائج أنو يكجد ترؽ داؿ لعينتيف مستقمتيف كقد أظير   T testالباحث اختبار 
ة كمتكسط درجات اقرانيـ تي المجمكعة الضابطة تي متكسط درجات الطالب المجمكعة التجريبي

ا ت كؽ اختبار القدرة عم  حؿ المسائؿ تي اليندسة ال رانية لصالح المجمكعة التجريبية ،كأيضن 
 المجمكعة التجريبية عم  المجمكعة الضابطة تي مقياس ايتجاه نحك اليندسة ال رانية. 

 ( مٕ٘ٔٓدراسة جمعة )

تاعمية برنامج تعميمي محكسب بالتمثيالت الرياضية تي  عم رؼ أجريت الدراسة بيدؼ التع
تنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي بغزة . حيث 
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي عم  عينة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي تي مدرسة 

تي اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية رتح ايبتدائية المشتركة "ب" ، كتمثمت أدكات الدراسة 
حصائية المناسبة لتحميؿ النتائج  مثؿ المتكسطات ( كاستخدمت الباحثة األساليب اإل  اليندسية

كتكصمت الدراسة إل  أنو يكجد  T testالحسابية كاينحراتات المعيارية كما كاستخدمت اختبار 
ت المجمكعة التجريبية كالضابطة تي تركؽ ذات ديلة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبا

 التطبيؽ البعدم يختبار حؿ المسائؿ الرياضية كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.

 (مٕٗٔٓدراسة العكة )

ات الت كير الست تي تاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية كقبع عم التعرؼ ىدتت الدراسة 
الب الصؼ الثامف بغزة. كاستخدـ الباحث المنيج حؿ المسائؿ اليندسية لدل ط تنمية ميارات

ا عم  جرل تكزيعيـ عشكائين األساسي  التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة طالب الصؼ الثامف
ثالث مجمكعات اثنتاف منيما تجريبية كالثالثة ضابطة، كقد تـ تدريس المجمكعة التجريبية 
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جمكعة التجريبية الثانية باستخداـ قبعات األكل  باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية، كتدريس الم
ـ الباحث ايختبار كأداة الت كير الست، كتدريس المجمكعة الضابطة بالطرؽ التقميدية. كاستخد

حصائية، كت كؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عم  إرت النتائج كجكد تركؽ ذات ديلة ، كأظيالدراسة
كضع خطة لمحؿ، تن يذ خطة الحؿ، المجمكعة الضابطة تي الميارات: تحديد المطمكب، 

التحقؽ مف صحة الحؿ تي حيف لـ تظير النتائج كجكد تركؽ دالة إحصائية بيف متكسطات 
درجات المجمكعات الثالث تي ميارة رسـ المسألة اليندسية، كما تكصمت الدراسة  إل  ت كؽ 

 ابقة.مجمكعة القبعات الست عم  مجمكعة دكرة التعمـ الخماسية تي الميارات الس

 (مٖٕٔٓدراسة السممى)

إسياـ معممي الرياضيات تي تنمية ميارات  حؿ المشكمة  عم ىدتت الدراسة التعرؼ 
الرياضية لدل طالب المرحمة ايبتدائية كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكص ي 

مكزعة عم  ( ميارة 68المسحي كأعد بطاقة مالحظة كأداة لمدراسة ، كتككنت البطاقة مف   
خطكات حؿ المشكمة الرياضية: تيـ المشكمة، كضع خطة لمحؿ، تن يذ خطة الحؿ، التحقؽ مف 

طالب الصؼ  يعّممكفصحة الحؿ. كطبقت األداة عم  عينة مف معممي الرياضيات الذيف 
الرابع ايبتدائي تي المدارس الحككمية بمدينة مكة المكرمة، حيث تـ اختيار العينة بالطريقة 

حصائية مف خالؿ تطبيؽ الدراسة استخدمت بعض المقاييس اإلقية كلإلجابة عف أسئمة الطب
 اختبار ماف كينتي، كالمتكسطات كاينحراتات المعيارية كالتكرارت كالنسب المئكية( كتكصمت 

ل  النتائج إل  أنو درجة إسياـ معممي الرياضيات تي تنمية ميارات تيـ المشكمة كاف إالدراسة 
 كسط بينما درجة إسياميـ تي تنمية ميارات: كضع خطة لمحؿ، تن يذ خطة الحؿ،مت بمستكل

التحقؽ مف صحة الحؿ كاف بمستكل منخ ض، كايضا درجة إسياـ معممي الرياضيات تي تنمية 
ميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ كاف بمستكل منخ ض، كايضا ي تكجد تركؽ ذات ديلة 

يات تي تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية تعزل إل  إحصائية تي إسياـ معممي الرياض
 متغير سنكات الخدمة.

 (مٖٕٔٓدراسة أبو ريا ) 

لة الرياضية أثر التدريب عم  استراتيجيات حؿ المسأ عم أجريت الدراسة بيدؼ التعرؼ 
األكؿ متكسط تي مادة الرياضيات تي مدينة حائؿ . كقد استخدـ  عم  تحصيؿ طمبة الصؼ

المنيج شبو التجريبي كتمثمت أدكات الدراسة بإعداد برنامج تدريبي يستراتيجيات حؿ الباحث 
حصائية بيف إئج الدراسة كجكد تركؽ ذات ديلة المسألة ، اختبار تحصيمي كاظيرت نتا



67 
 

متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة تي اختبار التحصيؿ 
 تدريب عم  استراتيجيات حؿ المسألة الرياضية .البعدم كالمؤجؿ يعزل لم

 (مٕٕٔٓدراسة أبو سكران )

ىدتت الدراسة إل  الكشؼ عف تاعمية استخداـ خرائط  الت كير تي تنمية ميارات حؿ المسألة 
اليندسية كايتجاه نحك اليندسة لدل طالب الصؼ الثامف ايساسي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

استخدـ الباحث المنيج التجريبي عم  عينة ممثمة مف طالب الصؼ كاإلجابة عف تساؤيتيا، 
يا إل  مجمكعتيف، الثامف األساسي تي مدرسة حطيف األساسية تي مدينة نزة، كتـ تقسيم

ا لقياس ، كقد أعد الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  اختبارن مجمكعة تجريبية، كمجمكعة ضابطة
 تجاه نحك اليندسة.ميارات حؿ المسألة اليندسية كمقياس اي

كقد أظيرت النتائج إل  أنو يكجد تركؽ ذات ديلة إحصائية بيف متكسطي درجات الطالب 
تي المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تي التطبيؽ البعدم يختبار ميارات حؿ المسألة 

يف اليندسية، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية، كأيضا يكجد تركؽ ذات ديلة إحصائية ب
متكسطي درجات الطالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تي التطبيؽ البعدم لمقياس 

 ايتجاه نحك اليندسة، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.

 (مٕٔٔٓدراسة دياب )

أثر استراتيجية  مقترحة لحؿ المسائؿ الرياضية اليندسية عم   عم ىدتت الدراسة  التعرؼ 
تحصيؿ طالب الصؼ الثامف األساسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات، كاستخدـ الباحث المنيج 
التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة مف طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة كتـ تقسيميـ إل   

مقياس اتجاه( لمعرتة أثر  –ث  اختبار تحصيمي مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد صمـ الباح
ايستراتيجية عم  التحصيؿ كايتجاه، كأظيرت النتائج أنو يكجد تركؽ ذات ديلة إحصائية بيف 
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة تي كؿ مف التحصيؿ كمقياس ايتجاه لصالح 

 المجمكعة التجريبية تي كؿ منيما. 

 (مٕٓٔٓدراسة الشافعي )

تأثير برنامج مقترح قائـ عم  المتشابيات لتنمية ميارات حؿ  عم ىدتت الدراسة التعرؼ 
المسألة اليندسية لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة، كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي 
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،كتككنت عينة الدراسة  طالبات الصؼ التاسع مكزعيف عم  مجمكعتيف تجريبية كضابطة، 
ثة كحدة اليندسة التحميمية، كقامت الباحثة بإعداد اختبار ميارات حؿ المسألة كاختارت الباح

اليندسية، كأظيرت النتائج: كجكد تركؽ ذات ديلة إحصائية بيف الطالبات تي المجمكعة 
التجريبية كالمجمكعة الضابطة عم  اختبار ميارات  حؿ المسألة الرياضية لصالح طالبات 

 دؿ عم  تاعمية البرنامج المقترح.يالمجمكعة التجريبية كىذا 

 (مٜٕٓٓدراسة عبد اهلل )

ميارات حؿ المسائؿ تي اليندسة ال رانية  لدل طمبة  عم أجريت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ 
الصؼ الحادم عشر العممي كأسبابيا، ككضع تصكر مقترح لعالجيا. كاتبعت الدراسة  المنيج 

م عشر بطريقة عشكائية مف طمبة الصؼ الحاد  الكص ي، كقد اختار الباحث عينة الدراسة
 . كقد تمثمت أدكات الدراسة  تي:العممي تي محاتظة شماؿ نزة

ايختبار التشخيصي كالمقابمة الشخصية مع عينة مف طمبة الصؼ الحادم عشر العممي  -
ة كراء الذيف أنيكا دراسة  كحدة اليندسة التحميمية ال رانية  بغرض التعرؼ إل  األسباب الكامن

صعكبات تعمـ ىذه الكحدة. كقد تـ التحقؽ مف صالحية ىذه األدكات بالطرؽ المناسبة، كما 
استعاف الباحث باألسمكب اإلحصائي المناسب ليذه الدراسة كىك أسمكب التكرار كالنسبة المئكية. 

ية كىي كما تكصمت الدراسة إل  األسباب التي تؤدم إل  صعكبات تعمـ اليندسة التحميمية ال ران
 أسباب ناجمة عف طبيعة المادة الدراسية مثؿ:

عدـ ارتباط المادة الدراسية  بالحياة العممية، تشابو مكضكعات اليندسة التحميمية ال رانية   - 
باإلضاتة إل  أف مكضكعات اليندسة التحميمية ال رانية تعتمد عم  نيرىا مف مكاد الرياضيات 

 كنيرىا مف النتائج.

 (مٕٚٓٓ) دراسة البشيتي

استخداـ الكسائؿ المتعددة تي تنمية ميارات حؿ  أثر عم  أجريت الدراسة بيدؼ التعرؼ
، كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو تجريبي ت اظ بيا لدل طالبات الصؼ الخامسالمسألة كايح

بن  سييال  نة قصدية مف طالبات الصؼ الخامس مف مدرسة حيث اختارت الباحثة عي  
تي خانيكنس ككاف مف أدكات الدراسة اختبار ييدؼ إل  قياس مدل  (المشتركةاإلعدادية 

  T testامتالؾ ميارة الحؿ لممسألة الرياضية كبطاقة مالحظة كاستخدمت الباحثة اختبار 
 :صمت الدراسة إل  النتائج التاليةيختبار ترضياتيا حيث تك 
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أف ىناؾ تركؽ ذات ديلة إحصائية تي كؿ مف ميارة حؿ المسألة الرياضية كميارة ت سير  -
 المسألة لدل طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

 (مٕ٘ٓٓدراسة أبو ستة  )

تي تنمية  تعالية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني  عم أجريت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
ك ر  ميارات حؿ المشكالت اليندسية نير النمطية لدل طالب المرحمة ايعدادية بمدرسة 

حيث أعد الباحث اختبار المشكالت  ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبيبدمياط ،  (حميدك
حصائية بيف إرت النتائج كجكد تركؽ ذات ديلة اليندسية نير النمطية ليذه الغاية، كأظي

المجمكعة التجريبية كالضابطة تي التطبيؽ البعدم يختبار المشكالت اليندسية متكسطي 
 لصالح المجمكعة التجريبية.

 (مٖٕٓٓدراسة المصري )

تي تدريس المسألة  بولياأثر استخداـ استراتيجية   عم ىدتت ىذه الدراسة التعرؼ 
يف عم  حميا، كاستخدـ الرياضية اليندسية تي مقدرة طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحاتظة جن

مدارس 7الباحث المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة ، كاختار الباحث عينة الدراسة مف 
بمحاتظة جنيف، ثالث مدارس لمذككر، ك أربع مدارس لإلناث، اختيرت مف كؿ  مدرسة شعبتاف 

ة الممارسات ، تي المجمكعات التجريبية تـ تدريسيا كحدمتا المجمكعة التجريبية كالضابطةشك
كاألشكاؿ الرباعية كتقا يستراتيجية  بكليا، كتـ تدريس الضابطة ن س الكحدة كتقا لطريقة المعمـ 
الركتينية، كتمثمت أدكا ت الدراسة ايختبار التحصيمي، ككش ت نتائج الدراسة  كجكد تركؽ ذات 

تعزل  كعة التجريبية،ندسية لصالح المجمديلة  إحصائية تي مقدرة الطمبة عم  حؿ المسألة الي
لطريقة التدريس باستراتيجية بكليا، كما أظيرت النتائج كجكد تركؽ ذات ديلة  إحصائية تي 

 مقدرة الطمبة عم  حؿ المسألة اليندسية، تعزل لجنس الطالب كلصالح اإلناث.

 (Shahan,2001دراسة شان )

المعمميف تي تدريس حؿ ىدتت ىذه الدراسة  إل  التعرؼ عم  مدل تاعمية التعاكف بيف 
المسائؿ الرياضية، ككاف المنيج المستخدـ ىك المنيج الكص ي، كتـ استخدامو عم  عينة مف 
معممي الصؼ الثالث تي المدارس ايبتدائية العامة المكجكدة تي جنكب شرؽ كيية تكساس، 

ية، كتكصمت ت الص ىي ايستبيانات كاألنشطة التعاكنية كالمالحظا ةككانت األداة المستخدم
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المعمميف يتعاكنكف كينظركف إل  أف التعاكف م يد تي عممية حؿ المسائؿ  الدراسة إل  أف
 الرياضية.

 (مٕٔٓٓدراسة قاسم )

أثر برنامج مقترح تي تنمية ميارات حؿ المسألة  عم جريت الدراسة بيدؼ التعرؼ أ
الباحث المنيج  د استخدـكق ،الصؼ السادس األساسي بمحاتظة نزةالرياضية لدل طمبة 

، حيث قاـ لصؼ السادس األساسي  بمحاتظة نزة، تككنت عينة الدراسة مف طمبة االتجريبي
الباحث باختيار عينة قصدية تككنت مف أربع شعب طالب كشعبتيف طالبات كاستخدـ الباحث 

 .اسة إل  تاعمية البرنامج المقترحاختبار تحصيمي مف إعداده كتكصمت الدر 

 ( مٕٔٓٓدراسة عفانة )

أثر استخداـ المدخؿ البصرم  تي تنمية القدرة عم   عم جريت ىذه الدراسة بيدؼ  التعرؼ أ
حؿ المسائؿ الرياضية كايحت اظ بيا لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة، كقد استخدـ 
الباحث المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة  مف عينة قصدية مف مدرستيف إعداديتيف 

ة المغازم بغزة، أحدىما لمذككر كاألخرل لإلناث، تـ تقسيميا إل  مجمكعتيف أحدىما بمنطق
، كتمثمت أدكات نية ضابطة  صؼ ذككر كآخر إناث(تجريبية  صؼ ذككر كآخر إناث( ، كالثا

الدراسة  باختبار قياس القدرة عم  حؿ المسائؿ الرياضية تي مكضكعي المساحة كالتحميؿ 
ثامف األساسي تي تمسطيف،  ككش ت نتائج الدراسة  كجكد تركؽ ذات المقرريف عم  الصؼ ال

ديلة  إحصائية بيف متكسطي عالمات طمبة المجمكعة التجريبية، كعالمات طمبة المجمكعة 
الضابطة تي القدرة عم  حؿ المسائؿ الرياضية كايحت اظ بيا، تعزل يستراتيجية  المدخؿ 

 البصرم. 

 ((Montague & Applegate ,2000) أبميجاتو دراسة منتيجو 

لبحث أداء طمبة المرحمة المتكسطة كاستمراريتيـ  تي حؿ المسائؿ الرياضية  ىدتت الدراسة
الم ظية حسب مستكياتيـ التحصيمية كحسب طرؽ الحؿ كاستراتيجياتو المتعددة. اختار الباحث 

، مكزعيف (تمكردا كيية عينة لدراستو مف طمبة الص يف السابع كالثامف مف إحدل مدارس جنكب 
ذكم  –متكسطي التحصيؿ  –حسب معدليـ التحصيمي إل  ثالث مجمكعات  متميزيف 

( مسائؿ كالمية مصممة بعناية بشكؿ 2تخدـ الباحث اختبارا مككف مف  صعكبات تعمـ(. اس
ت كير عمني(. أظيرت دراسة الباحث ت كؽ طمبة  –ان رادم كعم  نكعيف  ت كير صامت 



71 
 

ألكل   المتميزكف( تي معديت الحؿ كزمف الحؿ كنسبة الخطأ، باإلضاتة إل  ذلؾ المجمكعة ا
أتضح أف المتميزيف كصمكا لتمؾ المعديت بإتباعيـ أساليب حؿ متعددة حسب نمط المسألة 
الكالمية، كما ثبت عدـ كجكد تركؽ ذات ديلة بيف طريقة الحؿ الكالمية بالت كير المسمكع 

 كالت كير الصامت.

 م(ٜٜٜٔسة أبو شمالة  )درا

ىدتت ىذه الدراسة إل  استقصاء أثر بعض المتغيرات البنائية لممسائؿ الرياضية الم ظية تي 
( 152القدرة عم  حميا لدل طمبة الصؼ التاسع بمحاتظة نزة ، كتككنت عينة الدراسة مف  

طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع تي مدراس الككالة كمدارس الحككمة بمحاتظة نزة ، 
( مدراس  مدرستيف لمككالة كمدرستيف 1احث عينة عشكائية عنقكدية مف  حيث اختار الب

لمحككمة ( ، طبؽ الباحث عم  طمبة عينة الدراسة اختبارا بنمكذجيف ، يحكل مسائؿ رياضية 
ل ظية جبرية ، كاظيرت نتائج الدراسة أنو يكجد تركؽ ذات ديلة احصائية لدل طمبة الصؼ 

تعزل إل  نكعية عم  حؿ المسائؿ الرياضية الم ظية الجبرية التاسع بمحاتظة نزة تي القدرة 
األعداد كالجنس تي حيف أنو ي يكجد تركؽ ذات ديلة إحصائية لدل طمبة الصؼ التاسع 
بمحاتظة نزة ، تي القدرة عم  حؿ المسائؿ الياضية الم ظية الجبرية تعزل لرسـ المسألة ، 

 ة  حككمة ، ككالة (كمكقع المطمكب مف المسألة ، كالجية المشرت

 (Mayer,1994 Lewis &) ومايردراسة لويس 

ىدتت الدراسة  إل  الكشؼ عف القدرة عم  تيـ العالقات الرياضية مف خالؿ الجمؿ الكاردة 
تي المسائؿ الرياضية الم ظية الحسابية لدل الطمبة. تككنت عينة الدراسة مف طمبة جامعة 

ا (  عامنا. كقد استخدـ الباحث تي دراستو  اختبارن 39نة  سانتاباربارا، ككاف متكسط أعمار العي
( مسائؿ ل ظية حسابية، كأظيرت نتائج الدراسة  أف الطمبة يعانكف مف مشاكؿ 31مككننا مف  

يكاجيكنيا عند حميـ المسائؿ الم ظية، ترجع المشاكؿ إل  تيـ الجمؿ الكاردة تي المسائؿ 
 ترتيب كتنظيـ الجمؿ الكاردة تي المسألةالرياضية الم ظية، كقدرة الطمبة عم  

 التعميق عمى دراسات المحور الثاني :

 : من حيث األىداف أوالً 



72 
 

  ات قت جميع الدراسات السابقة عم  المتغير التابع كىك تنمية حؿ المسألة الرياضية كلكنيا
تنكعت تي المتغير المستقؿ حيث ىناؾ بعض الدراسات ركزت عم  استخداـ استراتيجيات 

 .(ـ6115( كدراسة أبك ستة  ـ6136( كدراسة سكراف ـ6131متعددة كما تي دراسة العكة  
  بعض الدراسات استخدمت برامج مقترحة لتنمية حؿ المسألة الرياضية مثؿ دراسة دياب

 .(ـ6113(  كدراسة قاسـ  ـ6131( كدراسة الشاتعي  ـ6133 
   تقد  (ـ6117دراسة البشتي  ، أما ( عم  المدخؿ البصرلـ6135ركزت دراسة أحمد

 استخدمت الكسائؿ المتعددة .

 : من حيث العينة ثانياً 

ت جميع المراحؿ الدراسية كما تنكعت الدراسات السابقة مف حيث عينة الدراسة حيث استيدت
 :يم 

  المرحمة ايبتدائية :اىتمت العديد مف الدراسات بالمرحمة ايبتدائية كمف ىذه الدراسات دراسة
كدراسة  (ـ6113( كدراسة قاسـ  ـ6117( كدراسة البشيتي  ـ6131 السمم  

 (.ـ6113شاف 
  المرحمة المتكسطة  ايعدادية (: ات قت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة مف

تي عينة الدراسة حيث استيدتت المرحمة ايعدادية كمف ىذه الدراسات دراسة العكة 
( كدراسة الشاتعي ـ6133كدراسة دياب   (ـ6136( كدراسة أبك سكراف ـ6131 
 & Montague  كأبميجات منتيجك دراسةك( ـ6115(  كدراسة أبك ستة  ـ6131 

Applegate ,2000) 
 :ـ6135اىتمت العديد مف الدراسات بالمرحمة الثانكية كمنيا دراسة أحمد  المرحمة الثانكية )

 .(ـ6119  كدراسة عبد اهلل
  كماير لكيس دراسةبينما اىتمت  Mayer,1994 &Lewis) بالمرحمة الجامعية. 

 : من حيث المنيج ثالثاً 

ـ(، كدراسة دياب 6136بعض الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريب  مثؿ دراسة سكراف  
مع ـ( كبعض الدراسات استخدمت المنيج الكص   مثؿ 6117ـ( كدراسة البشيت   6133 

 (ـ6131( كدراسة السمم   ـ6119عبداهلل   ( كدراسة(Shahan,2001دراسة شاف 

 : من حيث أدوات الدراسة رابعاً 
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  ا كأدكات الدراسة كمف ىذه الدراسات دراسة ا كمقياسن بعض الدراسات السابقة استخدمت اختبارن
 .(ـ6133( كدراسة دياب  ـ6136( كدراسة أبك سكراف ـ6135أحمد  

  كدراسة 6131كمنيا دراسة العكة  بعض الدراسات استخدمت ايختبار كأداة دراسة )
( كدراسة قاسـ ـ6115(  كدراسة أبك ستة  ـ6117( كدراسة البشيتي  ـ6131الشاتعي  

 (.ـ6113 
   كدراسة ـ6117بعض الدراسات استخدمت المالحظة كأداة الدراسة منيا دراسة البشيتي )

 .(ـ6131السمم   
   قابمة شخصية( اختبار تشخيصي كمـ6119استخدـ دراسة عبد اهلل. 

  استخدمت دراسة شاف  Shahan,2001) نشطة تعاكنية كمالحظات ص ية أستبياف ك ا
 .كأدكات دراسة

 : من حيث النتائج:خامساً 

نتائج الدراسة مف حيث تنمية ميارات حؿ المسألة تي ات قت جميع الدراسات السابقة 
 الرياضية لمطمبة كباستخداـ استراتيجيات حديثة كمتطكرة .

 الباحثة  ااستفادت مني جوانب

 :  ادت الباحثة مف الجكانب التاليةمف خالؿ ما تـ عرضو است

 السابقة تي تدعيـ الخم ية النظرية لمدراسة تي مباحث  است ادت الدراسة الحالية مف الدراسات
 .لمسائؿ الرياضية ككي ية تنميتياايستراتيجيات الحديثة كا

  اسةتحديد التصميـ التجريبي المناسب لمدر. 
 .بناء أداة الدراسة المتمثمة باختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية 
 كما أف الطالع تأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسةتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة؛ لم ،

عم  األساليب اإلحصائية المستخدمة، منح الباحثة الخبرة تي كي ية اختبار تركض الدراسة 
 إحصائيا.
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 عمى الدراسات السابقةتعقيب عام 

مف خالؿ استعراض كتحميؿ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المتصمة بمكضكع الدراسة 
الحالية كالتي أكضحت الباحثة أىمية كؿ منيا بالنسبة إل  ىذه الدراسة مف حيث كجو الشبو 

 :لذا تمخص الباحثة التعقيب التاليكايختالؼ مع الدراسة الحالية 

 كؿ جكانب مكضكع الدراسة كساىمت  شممتراسات كتنكعت اتجاىات مناىجيا ك تعددت الد
 تي تكجيو الدراسة الحالية نحك تحقيؽ أىداتيا المنشكدة .

   اجمعت أنمب الدراسات أنو مف الضركرم تنمية حؿ المسألة الرياضية الذل يساعد عم
رة استخداـ استراتيجية ايبداع كالت كير كمكاجية المشكالت ، كما بينت بعض الدراسات ضرك 

السقايت التعميمية تي تدريس المنياج الدراسي كضركرة خمؽ الظركؼ المناسبة يستخداميا 
 لما ليا دكر كبير تي العممية التعميمية .

  ات قت معظـ الدراسات السابقة عم  استخداـ المنيج التجريبي القائـ عم  مجمكعتيف
بطة ( كقد أتادت الباحثة تي ىذا الجانب بجعؿ متكاتئتيف  مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضا

، مجمكعة تجريبية تدرس القائـ عم  المجمكعتيف متكاتئتيفالمنيج التجريبي لمدراسة الحالية 
 .ة ضابطة تدرس بالطريقة التقميديةباستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية كمجمكع

 ايت التعميمية تي عممية التدريسسقثبتت الدراسات السابقة تاعمية استخدـ استراتيجية الأ. 

كتأت  الدراسة الحالية لتنمية حؿ المسألة الرياضية عف طريؽ استخداـ استراتيجية السقايت 
لمصؼ السابع األساسي . كمف جية  التعميمية تي مكضكع األعداد النسبية مف كتاب الرياضيات

الدراسات السابقة كبالرنـ مف تشابييا مع بعض ا لمعديد مف خرل تإف ىذه الدراسة تعتبر امتدادن أ
جراءاتيا مثؿ المنيج الدراسي كالمرحمة الدراسية التي  الدراسات السابقة تي بعض جكانبيا كا 
طبقت تييا إي أنيا اختم ت عنيا تي جكانب ميمة ىي : ىدؼ الدراسة التي تحدد تي  تاعمية 

( كعم  حد عمـ الباحثة ة حؿ المسألة الرياضيةية تي تنمياستخداـ استراتيجية السقايت التعميم
لـ تطبؽ مثؿ ىذه  الدراسة تي نزة لذلؾ لجأت الباحثة لتطبيؽ ىذه ايستراتيجية تي نزة كعم  

 طمبة الصؼ السابع األساسي تي الرياضيات .

 

 



75 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 جراءاتالطريقة واإل
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

لإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة تي الدراسة، كتتمثؿ تي  ايتناكؿ ىذا ال صؿ عرضن 
منيجية الدراسة، كتحديد مجتمعيا، كاختيار عينتيا، كما يشمؿ كص ان ألداة الدراسة كطريقة 
إعدادىا، كالخطكات اإلجرائية لضبط متغيرات الدراسة، ثـ األساليب اإلحصائية المستخدمة تييا 

   نتائج الدراسة. كتيما يمي كصؼ لمعناصر السابقة مف إجراءات الدراسة.لمكصكؿ إل
 :: منيج الدراسةأوالً 

اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي، كالذم ييدؼ إل  التعرؼ عم  أثر تكظيؼ 
استراتيجية  السقايت التعميمية ت  تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ 

 بغزة.السابع األساسي 
 :جريبيالتصميم  الت
اختيار الص يف كىك  القبمي البعدم لمجمكعتيف الباحثة تي ىذه الدراسة التصميـاتبعت  

كىما مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة حيث تعرضت  بطريقة عشكائية عف طريؽ القرعة 
، كلـ (ةالمجمكعة التجريبية إل  المتغير المستقؿ المدركس  استراتيجية السقايت التعميمي

جراء  يفكعة الضابطة ثـ اختبرت المجمكعتتتعرض لو المجم باختبار قبمي ثـ اختبار بعدل ، كا 
حصائية بيف متكسط درجات طالبات نتائج ايختبار إلظيار ال ركؽ اإلتحميؿ إحصائي ل

 . عتيف التجريبية كالضابطة إف كجدتالمجمك 
 :: مجتمع الدراسةثانياً 

كيقصد بالمجتمع مجمكعة عناصر أك حايت تتشابو تي كاحدة أك أكثر مف الخصائص 
 ((Corty,2007,P.145 المحددة مف قبؿ الباحث 

، بخانيكنسيتككف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي تي مدراس الحككمة ك 
 ـ.6132-6135كالذيف يدرسكف مادة الرياضيات تي ال صؿ األكؿ مف العاـ 

 : عينة الدراسة:ثالثاً 
ىي أم مجمكعة جزئية مف المجتمع اإلحصائي يتـ جمع البيانات مف خالليا بصكرة مباشرة 

 ((Corty,2007,P.151 كتككف ىذه العينة محددة تي عدد أترادىا .
ار القدكة لمبنات درسة جرَ متـ اختيار عينة الدراسة مف ص يف مف طالبات الصؼ السابع ب

 .ـ6132-6135 الدراسينرب خانيكنس لمعاـ بمديرية 
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سبؽ لمباحثة أف كمعمماتيا كقد  بمديرتياحيث تـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية لمعرتة الباحثة 
ليمثمكا  تعييف عشكائيابالكمف ثـ اختارت الباحثة ص يف مف ص كؼ السابع  ،تدربت تييا

ة يمثؿ المجمكع (62 كالبال  عددىـ  7/6الضابطة ككاف صؼ المجمكعة المجمكعة التجريبية ك 
 (69 كالبال  عددىـ  7/3ستراتيجية السقايت التعميمية كصؼ التجريبية التي ستطبؽ عمييـ ا
كقد تـ تصنيؼ عينة الدراسة . ي ستطبؽ عمييـ الطريقة التقميديةيمثؿ المجمكعة الضابطة الت

سادس تي مادة الرياضيات، كذلؾ عم  الكجو حسب نتائج التحصيؿ السابؽ تي الصؼ ال
 التالي:
  كالطالبات  منخ ضات التحصيؿ تييا: ،ات مرت عات التحصيؿ تي الرياضياتالطالب

الطالبات الحاصالت  تحيث تـ تقسيـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة إل  أربعة أرباع كاعتبر 
مف تي كؿ طالبات (7 عم  أعم  الدرجات بمثابة مرت عات التحصيؿ كبم  عددىف 

الطالبات الحاصالت عم  أدن  الدرجات بمثابة منخ ضات التحصيؿ  ت، كاعتبر المجمكعتيف
 .  مف المجمكعتيفت  كؿ  طالبات (7 كبم  عددىف 

عم  ( تكزيع أتراد عينة الدراسة كقد اشتممت العينة الكمية لمبحث 1، 3كيكضح الجدكؿ رقـ  
 :طالبة مكزعة إل  مجمكعتيف (55 

 (ٗ. ٔجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة

 التكرار   الفصل  المجموعة  المدرسة 
مدرسة جرار القدكة 
 لمطالبات بخانيكنس

 
 69 7/3 الضابطة

 62 7/6 التجريبية

 55 ال صالف  المجمكع

 
 :متغيرات الدراسة :رابعاً 

 :المتغير المستقل .ٔ
 استراتيجية السقايت التعميمية 

 :التابعالمتغير  .ٕ
 حؿ المسألة الرياضية. 
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 :أدوات ومواد الدراسة
 :يمي تيما كتمثمت ،راسةالد كأدكات مكاد عدادبإ الباحثة قامت دراسة ال أىداؼ لتحقيؽ

 :أواًل: تحميل المحتوى

 ابكت مف  )الثالثة الكحدة ( األعداد النسبية كحدة محتكل يؿبتحم الباحثة امتق  
 تي التالية الخطكات عباتبا قامت حيث ،األساسي السابع لمصؼ األكؿ ال صؿ الرياضيات

 ة األعداد النسبية الكحدة الثالثة(كحد تي لرياضيةا المسائؿ لحصر كذلؾ المحتكل، تحميؿ
 .الرياضية المسائؿ حؿ ميارات اختبار  ادإعد تي كاستخدامو

 :لعمميا محتوىلا ختيارا -

 األساسي سابعال الصؼ   طمبة عم  لمقررةكا) الثالثة الكحدةاألعداد النسبية  كحدة الباحثة اختارت
 .6132-6135الدراسي  لمعاـ  األكؿ ال صؿ – الرياضيات -مادة تي

 :لتحميلا نم ليدفا -

 مف الكحدة تي الرئيسية العناصر  يدتحد إل  ( األعداد النسبية كحدة محتكل تحميؿ ييدؼ
 .كمسائؿ رياضية كميارات كتعميمات م اىيـ

 كتاب مف األعداد النسبية ةبكحد المتضمنة الرياضية المسائؿ قائمة  يدتحد إل  دؼيي كما
 (.األكؿ الجزء (األساسي السابع لمصؼ الرياضيات

 :التالية لألسباب الكحدة بتحميؿ حثةالبا قامت كقد

 كتقا الكحدة تي المتضمنة  الرياضية كالمسائؿ كاألسئمة كالتماريف األنشطة إعداد -
 . التعميمية السقايت يستراتيجية

 .  التعميمية السقايت يستراتيجية كتقنا النسبية األعداد كحدة صيانة إعادة -
 . التعميمية السقايت يستراتيجية كتقا النسبية األعداد كحدة لتدريس المعمـ دليؿ إعداد -
 رياضية.ال المسائؿ حؿ راتميا اراختب بناء -
 :لتحميلا ينةع -

 .األساسي السابع لمصؼ الرياضيات كتاب مف األعداد النسبية كحدة
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 وحدة التحميل : -

 تعتبر ميارات حؿ المسألة الرياضية ى  كحدة التحميؿ .

 :لتحميلا ناصرع -

 (ـ 6131 أسعد أبو يذكرىا كما كاآلتي، التحميؿ عناصر تعريؼ تـ كقد

 تعميـ نتيجة ال رد لدل تتككف التي الذىنية  رةالصك  إنو ذىني، تجريد أك عقمي ءابن م:المفيو 
 .بعد تيما إلييا التعرض يتـ أشياء عم  متشابية أشياء مف استنتجت كخصائص ص ات

 الم اىيـ مف أكأكثر م يكميف بيف العالقة تحدد خبرية أكجممة رياضية، ة بار ع :التعميم
 ىذه ت سر التي كالمبادئ كالتعري ات كالمسممات الرياضية كالقكانيف النظريات كتشمؿ الرياضية،
 .العالقة

 .ما بعمؿ القياـ راتقد مفقدرة  تيي كدقة، كاتقاف بسرعة ما  مؿبع ـاالقي :الميارة

 ي كر أف المتعمـ مف تيحتاج حينو، تي جاىز حؿ لو يككف كي ، ردال  يكاجو مكقؼ ة:المسأل
 .حمو مف ليتمكف اسابقن  تعممو ما يستخدـ ثـ كمف كيحممو، تيو،

 :لتحميلا وابطض -
 .الرياضية لممسائؿ اإلجرائي كالتعريؼ العممي المحتكل راإط تي التحميؿ تـ .3
 .الرياضيات الكتاب مف األعداد النسبية (( الثالثة ة الكحد مف اأحد عشر درسن  التحميؿ يشمؿ .6

 :إجراءات عممية التحميل -

 التحميؿ عناصر لتحديد ؛كقراءتيا  الكتاب تي التحميؿ لعممية خضعت التي الدركس يدتحد تـ 

 .الكحدة ىذه تضمنتيا التي األعداد النسبية بكحدة الخاصة

 :لتحميلا دقص -

 : التالية بالخطكات الباحثة قامت التحميؿ، صدؽ مف  كدلمتأ

 مف مجمكعة عم  التحميؿ بعرض الباحثة قامت المحتكل، لتحميؿ األكلية الصكرة إعداد بعد
 كطرؽ المناىج تي كالمختصيف كمشرتي، الرياضيات، تدريس تي الخبرة ذكم الرياضيات معممي

 .(3 (رقـ ممحؽ تي أسمائيـ  كالكاردة التدريس،
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 معظميا تي كانت كقد بيا، األخذ تـ كالتي الط ي ة، التعديالت بعض إل  المحك مكف أشار
 .(6رقـ   ممحؽ تي كما النيائية صكرتو تي التحميؿ اعتماد  تـلي لغكية؛ تتعديال

 :لتحميلا باتُ ث -

 . التحميؿ ثبات لتقدير المناسبة الطرؽ  ثرأك مف التحميؿ إعادة طريقة تعتبر

، كىذا التحميؿ يسم  ثبات حميؿ محتكل كحدة األعداد النسبيةمة أخرل بتمعم مع كقد تـ ايت اؽ
 التحميؿ عبر األشخاص .

 (ٗ. ٕالجدول رقم )

 تحميل محتوى وحدة األعداد النسبية  عبر األشخاص نتائج

نقاط  التحميؿ الثاني  األكؿالتحميؿ  التصنيؼ 
 ايت اؽ

معامؿ 
 الثبات 

 3.111 12 12 12 الم اىيـ
 1.926 65 65 67 التعميمات
 1.875 7 9 7 الميارات

 1.961 2 7 2 مسائؿ رياضية
7 77 72 المجمكع

1 
1
.927 

 ايسـ المحمؿ الثاني  : سياد النحاؿ . 

الخاصة بتحميؿ المحتكل ،ك   Holstiكقد تـ حساب ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة ىكلست  
 التي يعبر عنيا  بالصيغة التالية :

 
 حيث أف:

 .عمييا ت اؽاي تـ التي النقاط :ؽ

 .األكؿ التحميؿ نقاط :3ف
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 .الثاني التحميؿ نقاط2 :ف

كى   1.927بم  معامؿ الثبات ( أف التحميؿ عبر األشخاص 1، 6ضح مف الجدكؿ رقـ  يت
 .تدعك لالطمئناف عم  ثبات التحميؿقيمة 

 اختبار ميارات حل المسألة الرياضية  ثانيا:
اختبار ميارات حؿ المسألة بإعداد الباحثة  قامتىداؼ الدراسة كاختبار صحة تركضيا ألتحقيؽ 

خطة لحؿ لممسائؿ الرياضية بيدؼ قياس قدرة الطالبات عم  تيـ كتحميؿ المسألة كابتكار 
الرياضية كقد طبؽ ايختبار بعد تطبيؽ ايستراتيجية كتعرض الباحثة ىذه األداة عم  النحك 

 التالي :
 تحديد اليدف العام من االختبار 

الصؼ السابع األساسي تي كحدة  قياس القدرة عم  حؿ المسائؿ الرياضية لدل طالبات
 عداد النسبية .األ

 :أبعاد االختبار
أبعاد ايختبار بحيث يدكر حكؿ ميارات حؿ المسألة الرياضية كى  أربعة ميارات تـ كضع 

 (التحقؽ مف الحؿ –تن يذ الحؿ  –ؿ كضع خطة الح –حددتيا الباحثة كما يم    تيـ المشكمة 
 :ُاالختبار ُمفردات ياغةص

لمعرتة مدل كقد قامت الباحثة بإعداد اختبار مكضكعي مف نكع اختيار مف متعدد كاستخدمتو 
 كجكد تركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية بعد اينتياء مف تطبيؽ ايستراتيجية .

 كيستر كداتيركما أشار تشارلز  كقد اختارت الباحثة ىذا النكع مف ايختبارات
(Charles,Laster & Daffer ,2008,PP.41-42)  تعتمد عم   أنيا تقنية لتقييـ الطمبة

 :منيا عدد مف العكامؿ
 كما النتائج المتكقعة مف  ؟ما المراد قياسو مف تعميـ الطمبة كي ية حؿ المسألة الرياضية

  ؟تعميميـ ىذه المنيجية
 ميـ كظركتيـ المدرسية .يعدد الطمبة المراد تقي 
 ؟الغرض النيائي مف عممية التقييـ كىؿ ىك مرتبط بدراسة ليا مدة محددة كىدؼ محدد 
   قياس مدل تحقيؽ القدرات العقمية العالية المستكل .القدرة العالية عم 

ىذه العكامؿ جعمت تقنية اختبار اختيار مف متعدد األكثر مناسبة لمقياـ بعممية التقييـ لمطالبات 
 لما يممكو مف مزايا كى  :
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 . امكانية قياس أكثر مف قدرة عند الطالب تي حؿ المسألة الرياضية 
 لحمكؿ البديمة لممسألة .سيكلة تيـ المسألة كعناصرىا كا 
 محتكل ايختبار لمتعامؿ مع ميارات المسألة الرياضية . ءمةمال 
 ايختبار لممرحمة العمرية كالتعميمية التي تنتم  إلييا أتراد عينة الدراسة .ءمة مال 

نسب ت إي أنو األكجكد بعض العيكب ليذا النكع مف ايختبارامف رنـ ال عم  كتشير الباحثة أنو
 .لمكضكع الدراسة

 بناء فقرات االختبار 
، صيغت عم  نمط ايختيار مف متعدد ، حيث تقرة (16 كرة األكلية لالختبار مف تككنت الص
ات متتالية مف ايختبار عبارة عف خطكات حؿ المسألة الرياضية تبذلؾ تككف تقر  1تككف كؿ

الثانية  تيـ المشكمة ، الخطكةالخطكة األكل   :كالخطكات ىي مسائؿ رياضية  (8 ايختبار مف 
. كقد صيغت طكة الرابعة التحقؽ مف الحؿ، الخؿالخطكة الثالثة تن يذ الح ،كضع خطة الحؿ

 :ما يم  يقرات ايختبار بحيث تراعت
 مستكل طمبة الصؼ السابع األساسي. 
 ف المحتكل العممي لمكضكع الدراسةتتضم. 
 سالمة المغة كصحة المعمكمات. 
 بطريقة عشكائية اإلجابة مكزعة. 
  أربعة بدائؿ، كاحدة منيا صحيحة مإجابة السؤاؿ تحتك. 

 وضع تعميمات اختبار ميارات حل المسألة الرياضية 
، مع الطالبات الصؼ السابع األساسيقامت الباحثة بصيانة تعميمات ايختبار بما يتناسب 

 :صيانتيا لمتعميمات ما يم  ت ثة كقد راعت الباح
 متيا لمستكل الطالبات .ءكضكحيا كمال .3
 استخداـ عبارات قصيرة ليسيؿ تيميا مف قبؿ الطالبات . .6
 كتابتيا تي مقدمة ايختبار . .1
التنكيو إل  أف اإلجابة عف تقرات ايختبار ستككف عم  كرقة اإلجابة المرتقة تي نياية  .1

 ايختبار .
 :االختبار واشتممت التعميمات عمى ووضعت الباحثة تعميمات

 .البيانات الخاصة بالطالبات كى : ايسـ، المدرسة، الصؼ، الشعبة، الدرجةة كتاب .3
 .اليدؼ مف ايختبار .6
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 .عدد تقرات ايختبار .1
 .الكقت المخصص لالختبار .1
 .تأنية لمعرتة المطمكب مف كؿ سؤاؿسئمة قراءة دقيقة كمقراءة األ .5
 .ةجابة عف ايختبار بعنايالتأكيد عم  الطالبات اإل .2
 .ع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحةجابة بكضلمطالبات كي ية اختيار اإلالتكضيح  .7

 الصورة األولية الختبار ميارات حل المسألة الرياضية 
عداد اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية تي صكرتيا األكلية إتي ضكء ما سبؽ تـ 

 مف مف ذك ـ عرضيا عم  لجنة المحكميتقرة كبعد كتابة ايختبار ت 16تاشتمؿ عم  
( 3  محؽ رقـايختصاص تي تدريس الرياضيات كأساتذة كميات قسـ المناىج كطرؽ التدريس م

 حكؿ :ئيـ كذلؾ يستطالع أرا
 .ار لميارات حؿ المسألة الرياضيةمدل تمثيؿ ايختب .3
 .دل تغطية تقرات ايختبار لممحتكلم .6
 .مدل صحة صيانة تقرات ايختبار .1
 .ايختبارمالئية ل قرات الصحة اإلمدل  .1
 .دائؿ لكؿ تقرة مف تقرات ايختبارمناسبة الب .5
 .مدل مناسبة زمف ايختبار .2
 .كضكح التعميمات لتن يذ ايختبار مدل .7
 .مالحظات العامة عم  ايختبارالداء بإ .8

 بعضحكؿ ايختبار حيث كاف ىناؾ  كقد أبدل المحكمكف بعض المالحظات كاآلراء
حذؼ لكحدة قياس لـ تضعيا الباحثة كتحكيؿ األرقاـ إل  المغة العربية ككاف  خطاء مثالن األ

ىنالؾ بديؿ مف البدائؿ المطمكب نير كاضح كىذا خاطئ عمميا ىذا ما أكضحو أحد  المحكميف 
دراستيا كأجريت  تـقد ك  يك مناسب ال قرات كصيانتيا كمدل تغطيتيا لممحتكل تأما مف الناحية 

كىك ممحؽ  تقرة (16 يختبار بعد التحكيـ عم  المناسبة حيث اشتمؿ ا تي ضكئيا التعديالت
 .(1رقـ  

 الدراسة االستطالعية الختبار ميارات حل المسألة الرياضية 
بعد تعديؿ كتنقيح ايختبار تي ضكء آراء المحكميف قامت الباحثة بتطبيؽ ايختبار عم  

المكاتي سبؽ كدرسف  طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي (11 عينة استطالعية قكاميا 
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ميارات حؿ المسألة كقد أجرل اختبار العينة ايستطالعية يختبار  كحدة األعداد النسبية 
 :الرياضية بيدؼ

 .تحديد الزمف الالـز لالختبار .3
 .لصعكبة كالتمييز ل قرات ايختبارحساب معامالت ا .6
 .حساب صدؽ كثبات ايختبار .1
 .صيانة م ردات ايختبارمة ءالتعميمات كمالالتأكد مف  .1

 .ف تعميمات ايختبار كاضحة كمحددةتبيف لمباحثة مف خالؿ التجربة ايستطالعية أ
 :كتيما يم  تكضيح لما سبؽ ذكره

 :الزمن الالزم لالختبار وال: تحديدأ
خمس طالبات تـ حساب زمف ايختبار مف خالؿ رصد زمف اينتياء مف ايختبار ألكؿ 

، كآخر خمس طالبات ينتييف مف ايستجابة عم  ابة عم  تقرات ايختبارينتييف مف ايستج
 :كيتضح ذلؾ تي المعادلة التالية31عم  عددىف  تقرات ايختبار مقسكمان 

 31زمف ايختبار =  زمف إجابة أكؿ خمس طالبات + زمف إجابة آخر خمس طالبات ( / 
 81~ 79.5=31(( / 91+91+87+87+82(+ 71+71+71+71+71=  زمف ايختبار 

 (91ـ ، ص6135كما اشارت إلييا جمعة   دقيقة 
دارة إحيث تـ ايستعانة مع  قة لالستجابة عم  تقرات ايختبار( دقي81كقد تـ تخصيص  

المدرسة بتقديـ ايختبار تي نير حصص الرياضيات كتـ التعاكف مف قبؿ معممات المدرسة تي 
 اقبة الطالبات .مر 

 .تبار ميارات حل المسألة الرياضية: تصحيح أسئمة اخ ثانيا
  بعد أف قامت طالبات العينة ايستطالعية باإلجابة عف أسئمة اختبار ميارات حؿ المسألة

الرياضية قامت الباحثة بتصحيح ايختبار ، حيث حددت درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة 
درجة تي حدىا  16لعالمات ايختبار  يلمجمكع الكمكقد بم  اكدرجة ص ر لإلجابة الخاطئة 

مف ص ر إل  ا تي حده األدن  كبذلؾ تككف الدرجة الت  تحصؿ عمييا الطالبة األعم  كص رن 
 درجة . 16

  رتاؽ نمكذج لإلجابة مع ايختبار لنقؿ اإلجابات الصحيحة مف قبؿ الطالبة ممحؽ رقـ إتـ
 5) 
 كالغرض مف ذلؾ تكتير الكقت كالجيد  إجابات الطالباتداد م تاح لإلجابة لتصحيح تـ إع

 (2عند تصحيح ايختبار كالمشار إليو تي الممحؽ رقـ  
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  اإلجابةتصحيح قامت الباحثة بتصحيح األكراؽ عف طريؽ م تاح  . 
 : صدق االختبار ثالثا

 مف كضع الذم ضالغر  يحقؽ أك لقياسو، كضع ما ختباراي يقيس أف ايختبار بصدؽ كيقصد
 صدؽ مف الباحثة تحققت كقد ،(391-391ـ ،ص ص6116كىذا ما أشار إليو عالـ  أجمي
 :ىما بطريقتيف، ختباراي

 صدؽ المحكميف: 
 مف المحكميف مف مجمكعة عم  عرضو تـ كمراجعتو األكلية صكرتو تي راايختب إعداد بعد
 مف اتالرياضي كمعممي كمشرتي ، الرياضيات تدريس رؽطك  اىجالمن تي ايختصاص ذكم
 :مدل حكؿ ئيـاآر  يستطالع كذلؾ (3  رقـ ممحؽ ( 9   عددىـ بم  كقد الخبرة ذكم

 . لممحتكل ايختبار راتتق تمثيؿ .3
 . كعممينا لغكينا ايختبار  راتتق صحة .6
 .السابع الصؼ طالبات لمستكل ايختبار راتتق مناسبة .1
 .لقياسو كضع ما لقياس ايختبار صالحية .1

 تقرات مناسبة عم  المحكميف معظـ ات ؽ مالحظاتيـ كمناقشة المحكميف أراء جمع كبعد
 عدد أف األنمبية رأل تقد لو الكمي كالزمف ايختبار تقرات عدد عف أما لو كضع لما ايختبار
 بعض تي قياسلم كحدة كجكد عدـ عم  المحكميف بعض نكه كلكف مناسب كالزمف ال قرات
عادةايختبار عبارات  المحكميف السادة آلراء الباحثة استجابت كقد  الجمؿ بعض صيانة كا 
 مف مككف ايختبار أصبح كبذلؾ،  مقترحاتيـ ضكء تي تعديؿ مف يمـز ما بإجراء الباحثة تقامت

 عم  تطبيقو ليتـ( 1  رقـ ممحؽ الرياضية المسألة حؿ ميارات (1  عم  مكزعة تقرة (16 
 :التالي الجدكؿ تي مبيف ىك كما. ايستطالعية العينة

 (ٗ. ٖجدول رقم )
 ( الرياضية حل المسألة ميارات ) الوزن النسبي ألسئمة اختبار

 الوزن النسبي الميارة م

%65 تيـ المشكمة 1  

%65 كضع خطة الحؿ 2  

%65 تن يذ الحؿ 1  
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%65 التحقؽ مف الحؿ 1  

%ٓٓٔ المجموع   

 

 الداخمي:ثانيا: صدق االتساق 
ختبار كدرجة ايرتباط بيف درجات كؿ مستكيات اي ةالمقصكد بصدؽ ايتساؽ الداخمي أنو " قك 

  (331ص ،ـ6111،نا كايستاذاأل " ايختبار ككؿ
 عينة عم  ختباراي بتطبيؽ لالختبار الداخمي   تساؽاي صدؽ مف التحقؽ جرلحيث  

 بيف بيرسون ارتباط معامؿ حساب كتـ ،راسة الد عينة خارج مف طالبة (11 مف استطالعية
 باستخداـ كذلؾ إليو، تنتمي الذم لالختبار الكمية كالدرجة ، ختباريرات تق مف تقرة كؿ   درجات

يكضح  (1,1رقـ  كالجدكؿ  اإلحصائيSPSS    برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ ايجتماعية
 :ذلؾ

 (ٗ .ٗجدول رقم )
 االختبار واالختبار ككلمعامالت االرتباط بين فقرات 

 "Sigقيمة " معامل االرتباط م المحور "Sigقيمة " معامل االرتباط م المحور
كمة

مش
م ال

 في
ول:

األ
 

1 0.421* 1.169 

حل
ذ ال

نفي
: ت

لث
الثا

 

ٔٚ 0.675** 1.111 
2 0.473* 1.131 ٔٛ 0.386* 1.117 
3 0.804** 1.111 ٜٔ 0.729** 1.111 
ٗ 0.491** 1.119 ٕٓ 0.536** 1.111 
٘ 0.749** 1.111 ٕٔ 0.578** 1.116 
ٙ 0.529** 1.115 ٕٕ 0.555** 1.111 
ٚ 0.473* 1.131 ٕٖ 0.818** 1.111 
ٛ 0.467* 1.131 ٕٗ 0.520** 1.115 

حل
ة ال

خط
ضع 

: و
ني

الثا
 

ٜ 0.734** 1.111 

حل
  ال

من
ق 

حق
 الت

بع:
الرا

 

ٕ٘ 0.699** 1.111 
ٔٓ 0.491** 1.119 ٕٙ 0.861** 1.111 
ٔٔ 0.442* 1.163 ٕٚ 0.653** 1.111 
ٕٔ 0.695** 1.111 ٕٛ 0.423* 1.168 
ٖٔ 0.687** 1.111 ٕٜ 0.616** 1.113 
ٔٗ 0.598** 1.113 ٖٓ 0.570** 1.116 
ٔ٘ 0.740** 1.111 ٖٔ 0.514** 1.112 
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ٔٙ 0.598** 1.113 ٖٕ 0.703** 1.111 
 1.183( = 1.151( كمستكل ديلة  65درجة حرية  *: قيمة  ر( عند 

 1.187( = 1.131( كمستكل ديلة  65**: قيمة  ر( عند درجة حرية  
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف تقرات ايختبار تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا، كىذا يدؿ 

 عم  أف جميع ال قرات تتمتع بمعامالت صدؽ عالية.
 حؿ راتميا محاكر مف محكر كؿ درجة بيف رتباطاي معامالت بحساب الباحثة قامت ثـ

 (1،  5 رقـ الجدكؿ تي مكضح ىك كما ختبار،اي ألبعاد الكمية كالدرجة ،الرياضية  المسائؿ
 (ٗ. ٘جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين محاور االختبار واالختبار ككل
 "Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م
 0.000 **0.770 المشكمةتيـ  1
 0.000 **0.895 كضع خطة الحؿ 2
 0.000 **0.833 تن يذ الحؿ 1
 0.000 **0.638 التحقؽ مف الحؿ 1

ا، كىذا يدؿ يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف محاكر ايختبار تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائين 
 عم  أف جميع المحاكر تتمتع بمعامالت صدؽ عالية

تقرة مف تقرات ايختبار مع المحكر  كؿ درجة بيف ايرتباط معامالت بحساب الباحثة قامت ثـ
 (1. 2الذل يتبعو كما ىك مكضح تي الجدكؿ رقـ  

 (ٗ. ٙجدول رقم )
 ككلوالمحور  لمحور معامالت االرتباط بين فقرات ا

 "Sigقيمة " معامل االرتباط م المحور "Sigقيمة " معامل االرتباط م المحور

كمة
مش

م ال
 في

ول:
األ

 

1 0.556** 1.111 

حل
ذ ال

نفي
: ت

لث
الثا

 

ٔٚ 0.795** 1.111 
2 0.607** 1.113 ٔٛ 0.846** 1.111 
3 0.915** 1.111 ٜٔ 0.729** 1.111 
ٗ 0.691** 1.111 ٕٓ 0.728** 1.111 
٘ 0.804** 1.111 ٕٔ 0.506** 1.117 
ٙ 0.593** 1.113 ٕٕ 0.649** 1.111 
ٚ 0.898** 1.111 ٕٖ 0.942** 1.113 
ٛ 0.726** 1.111 ٕٗ 0.635** 1.111 

ال ثا ن ي  : و  ض ع  خ ط ة  ال ح ال 1.111 **0.884 ٜ ل را ب ع  : ال ت ح ق ق  م ن   ال ح  1.111 **0.783 ٕ٘ ل
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ٔٓ 0.491** 1.119 ٕٙ 0.971** 1.111 
ٔٔ 0.402* 1.118 ٕٚ 0.745** 1.111 
ٕٔ 0.703** 1.111 ٕٛ 0.849** 1.111 
ٖٔ 0.785** 1.111 ٕٜ 0.783** 1.111 
ٔٗ 0.749** 1.111 ٖٓ 0.696** 1.111 
ٔ٘ 0.806** 1.111 ٖٔ 0.414* 1.116 
ٔٙ 0.804** 1.111 ٖٕ 0.783** 1.111 

 
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف تقرات ايختبار تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا، كىذا يدؿ 

 تتمتع بمعامالت صدؽ عالية.عم  أف جميع ال قرات 
 ثالثا: ثبات االختبار:

ا تي كؿ مرة يطبؽ تييا عم  مجمكعة النتائج ن سيا تقريبن  يتميز ايختبار بالثبات عندما يعطي
 ( 176ـ،ص6111،زيتكف  الطمبة " 

كقد تـ تقدير ثبات ايختبار عم  أتراد العينة ، كذلؾ باستخداـ طريقتيف ىما طريقة : التجزئة 
 (.63 النص ية ، كطريقة ككدر ريتشاردسكف 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .ٔ
تقرة  (32 يحتكل كؿ جزء عم   فاعتمدت ىذه الطريقة عم  تجزئة ايختبار إل  نص ى

درجات كؿ مف ل ردية بما يقابميا ال قرات الزكجية كحساب بحيث تشمؿ عم  ال قرات ا
.كما ىك الطالبات العينة ايستطالعية تي كؿ نصؼ مف نص   ايختبار كايختبار ككؿ 

 : مكضح تي الجدكؿ التالي
 (ٗ. ٚجدول رقم )

 بطريقة التجزئة النصفية ثبات االختبار 
 معامؿ الثبات المحكر / الخطكة ـ
 0.843 تيـ المشكمة 3
 0.855 كضع خطة الحؿ 6
 0.856 تن يذ الحؿ 1
 0.867 التحقؽ مف الحؿ 1
 0.844 ايختبار ككؿ 
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لمحاكر ايختبار بطريقة التجزئة النص ية ىي  الثباتيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت 
 معامالت ثبات عالية، كت ي بأنراض الدراسة.

 (:KR21) الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشارسون .ٕ
 (KR21كتـ التأكد أيضا مف ثبات ايختبار مف خالؿ استخداـ معادلة ككدر ريتشارسكف  

  
 حيث أف:

K  .عدد بنكد ايختبار : 
X  .متكسط درجات ايختبار : 

 .: تبايف درجات ايختبار     
، كي ي بأنراض الدراسة.1.817معامؿ الثبات   ككجد  (، كىك معامؿ ثبات عاؿ 
 معامالت الصعوبة ألسئمة االختبار: :رابعاً 

لييا إشار أالذل  باستخداـ المعادلة  تـ حساب معامالت الصعكبة ألسئمة ايختبار
 :(629،صـ 6111 عالـ
  جابكا عف أمعامؿ الصعكبة =  مجمكع اإلجابات الخاطئة عف السؤاؿ/عدد األتراد الذيف

 ( السؤاؿ ن سو
 1.75 -1.65ف بيف  يككف معامؿ الصعكبة جيد كمناسب إذا كا.) 

 كما ىك مبيف تي الجدكؿ التالي:
 (ٗ. ٛجدول رقم )

 معامالت الصعوبة ألسئمة االختبار
 ٜٕ ٕ٘ ٕٔ ٚٔ ٖٔ ٜ ٘ ٔ أسئمة الخطوة األولى

 .296 .296 .333 .333 296. 296. 370. .333 معامل الصعوبة
 ٖٓ ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٗٔ ٓٔ ٙ ٕ أسئمة الخطوة الثانية

 .444 .630 .407 .556 .296 .630 .741 .741 معامل الصعوبة
 ٖٔ ٕٚ ٖٕ ٜٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٖ أسئمة الخطوة الثالثة

 259. .519 .259 .333 .444 .519 556. 519. معامل الصعوبة
 ٕٖ ٕٛ ٕٗ ٕٓ ٙٔ ٕٔ ٛ ٗ أسئمة الخطوة الرابعة

 630. .704 481. .630 .704 .741 .630 .630 معامل الصعوبة
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           مفايختبار تتراكح  السابؽ أف معامالت الصعكبة ألسئمةيتبيف مف الجدكؿ 
بار جيدة كمناسبة، كيمكف كىذا يدؿ عم  أف معامالت الصعكبة ألسئمة ايخت .(713-.659 

 بجميع األسئمة. ظايحت ا
 :ر: معامالت التمييز ألسئمة اختباخامساً 

ميا تقسيـ الطمبة إل  مجمكعة ع  تـ حساب معامالت التمييز ألسئمة ايختبار، حيث تـ 
 عالـالذل أشار إلييا ، باستخداـ المعادلة ( تي كؿ مجمكعة31عة دنيا، بعدد  كمجمك 

 :( 685، صـ6111 
  = معامؿ التمييز 

مجمكع اإلجابات الصحيحة السؤاؿ  - مجمكع اإلجابات الصحيحة لمسؤاؿ تي المجمكعة العميا 
 .عدد الطمبة تي إحدل المجمكعتيف /تي المجمكعة الدنيا(  ن سو 
   1.75- 1.65يككف معامؿ التمييز جيد كمناسب إذا كاف بيف ) 

 كما ىك مبيف تي الجدكؿ التالي: 
 (ٗ .ٜجدول رقم )

 معامالت التمييز ألسئمة االختبار
 ٜٕ ٕ٘ ٕٔ ٚٔ ٖٔ ٜ ٘ ٔ أسئمة الخطوة األولى

 50. .30 .40 30. 40. .40 50. 30. معامل التمييز
 ٖٓ ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٗٔ ٓٔ ٙ ٕ أسئمة الخطوة الثانية

 70. 30. 50. 40. .30 50. 50. .40 معامل التمييز
 ٖٔ ٕٚ ٖٕ ٜٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٖ أسئمة الخطوة الثالثة

 .50 .30 .50 .70 .60 .60 .20 .40 معامل التمييز
 ٕٖ ٕٛ ٕٗ ٕٓ ٙٔ ٕٔ ٛ ٗ أسئمة الخطوة الرابعة

 .50 .60 .40 .50 .30 .70 .40 .30 معامل التمييز
      مفتتراكح  حؿ المسألة الرياضية يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت التمييز ألسئمة اختبار 

(، كىذا يدؿ عم  أف معامالت التمييز ألسئمة ايختبار جيدة كمناسبة، كيمكف . 71-. 11 
 ايحت اظ بجميع األسئمة.

  بار في صورتو النيائية تاالخ
أصبح ايختبار تي صكرتو النيائية بدرجة مقبكلة مف الصدؽ  تي ضكء ما سبؽ

ميارات مف ميارات حؿ المسألة الرياضية ،  (1 تقرة مكزعة عم   (16 ا مف كالثبات مككنن 
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تقرات كى  تحدد تي مجمكعيا درجة الطالب  (8 بحيث يككف لكؿ ميارة مف الميارات السابقة 
 كالميارات ى  :عم  اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية 

 كاألسئمة ليذه الميارة ما ى  المطمكب أك المعطيات ، أك الشركط . أكي: تيـ المسألة
أك ترتيب بيانات المسألة تبسيط المسألة الرياضية ، كيتـ تييا ثانيا: ابتكار خطة الحؿ 

. 
الت  ثالثا: تن يذ خطة الحؿ  كيتـ تييا استخداـ العمميات الرياضية كاستدعاء العالقات 

 سبؽ اكتسابيا .
رابعا: مراجعة الحؿ ، كالتحقؽ مف صحة الحؿ  كتييا يستطيع الطالب التحقؽ مف 

 صحة اإلجابة .
 .(1كىك كما تي الممحؽ رقـ  كبالتالي يمكف تطبيقو عم  عينة الدراسة 

 
 مواد الدراسة 

 دليل المعمم  
دليؿ المعمـ ي يد المعمـ تي ايسترشاد بو تي التدريس كيساعد ىذا الدليؿ تي تن يذ  إفّ 

-112ـ، ص ص3989،المقان   ايستراتيجية بقدر كبير مف المركنة كعدـ التخبط كايرتجاؿ  
117). 

كيقدـ دليؿ المعمـ بعض اإلرشادات كالتكجييات التي تساعد المعمـ تي تسييؿ العممية التعميمية 
كتحقيؽ سيرىا تي ايتجاه السميـ كيقدـ عرضا كاتيا لدكر المعمـ تي كي ية تطبيؽ استراتيجية 

لممعمـ السقايت التعميمية الذل يحقؽ األىداؼ المرجكة مف الكحدات الدراسية كيقدـ ىذا الدليؿ 
 عم  مساعدة الطالبات تي الصؼ السابع عم  تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية . العكف

 :من دليل المعمم اليدف
تي تدريس يساعد ىذا الدليؿ تي تكضيح كي ية استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية 

نمية ميارات حؿ سي كت" تي الرياضيات لمصؼ السابع األساكحدة األعداد النسبية "الكحدة الثالثة
 .المسألة الرياضية

 :إعداد دليل المعمم
يعد دليؿ المعمـ مف ضمف المكاد الميمة التي تساعد تي تكضيح كي ية استخداـ السقايت 

، كمف ىذا المنطمؽ قامت  دراسة الحاليةتكل الدراسي المختار لمالتعميمية تي شرح تدريس المح
ثناء القياـ بتدريس المكضكعات أا بيف يدل المعممة الباحثة بإعداد ىذا الدليؿ ليككف متكترن 
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الدراسية ليتـ تكظيؼ ايستراتيجية المختارة لمتدريس بشكؿ جيد داخؿ نرتة الصؼ كإلعداد 
 :ؿ اتبعت الباحثة الخطكات التاليةالدلي
 السقايت التعميمية تي ت كاألبحاث التي استخدمت استراتيجية ايطالع عم  الكتب كالدراسا

 .الرياضيات
  اختيار كحدة األعداد النسبية "الكحدة الثالثة " مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ

السابع األساسي لتدريسيا لمطالبات باستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية لمكشؼ عف 
 .لدل الطالبات ة حميا لتنمي ذه الكحدةمسائؿ رياضية تي ى

  ا يستراتيجية السقايت التعميمية البدء تي إعداد دليؿ المعمـ كتحضير الدركس المختارة كتقن 
 كخبرتيا ،اطمعت عميو مف الدراسات السابقة كقد اعدت الباحثة ىذه الدركس مف خالؿ ما

كلية كاحتكت دليؿ المعمـ تي صكرتيا األ السابقة تي الرياضيات كاستراتيجيات تدريسيا ،
 :  عم  التالي

 مقدمة. 
  ستراتيجية السقايت التعميميةإنبذة مختصرة عف. 
 . أىداؼ السقايت التعميمية 
 .اليدؼ العاـ لدليؿ المعمـ 
 .تمس ة الدليؿ 

 ضبط دليل المعمم 
دليؿ المعمـ تي صكرتو األكلية قامت الباحثة بعرض الدليؿ عم   إعداد بعد اينتياء مف

 مجمكعة مف المحكميف شممت :
 سالميةعينة مف أساتذة المناىج كطرؽ تدريس بكميات التربية التابعة لمجامعات  اإل ،

 .ىر(ز األ
 .عينة مف مدرسات مادة الرياضيات 

 كذلؾ إلبداء رأييـ تي دليؿ المعمـ مف حيث:
 محتكل الدليؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة تيو. ءمة مدل مال 
 ستكل طالبات الصؼ السابع األساسيمحتكل الدليؿ لم ءمةمدل مال. 
 ة التعميمية لتحقيؽ أىداؼ الدليؿاألنشط ءمةمدل مال. 
 التعميمية لألنشطة التي تتضمنيا الكسائؿ ءمةمدل مال. 
 ساليب التقكيـ المتبعة تي الدليؿأءمة مدل مال. 
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 االصحة المغكية كالتدقيؽ المغكم تيي مدل سالمة. 
ا كت  ضكء آراء السادة المحكميف تي الدليؿ تـ ضبطو كأصبح تي صكرتو النيائية جاىزن 

 لمتطبيؽ.
 :ستراتيجية السقاالت التعميميةاالخطة الزمنية المقترحة لتطبيق 

ا لممنيج نظرن كضعت الباحثة خطة زمنية لتطبيؽ ايستراتيجية تتناسب مع تكزيع الكزارة 
حيث تـ  ـ6132-6135لمعاـ الدراسي  لاللتزاـ بتدريس الكحدة تي ال صؿ الدراسي األكؿ

تطبيؽ ايستراتيجية بايستعانة بدليؿ المعمـ المعد لذلؾ الغرض كقد تمت خالؿ ال ترة الزمنية 
( 7ـ انظر ممحؽ رقـ  6135بكاقع خمس حصص أسبكعيا خالؿ شير نكتمبر  شيرمدتيا 
 .ة النيائية لدليؿ المعمـالصكر 

 المتغيرات المضبوطة قبل التجربة 
بعد ايطالع عم  سجالت قيد الطالبات تي مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة كانطالقا 

ا آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب ضبطيا كالحد مف مف الحرص عم  سالمة النتائج كتجنبن 
ت الباحثة ضبط المتغيرات ة لالستعماؿ كالتعميـ ، سعأثارىا لمكصكؿ إل  نتائج صالحة قابم

 :التالية
 تكافؤ المجموعات: .ٔ

تـ التأكد مف تكاتؤ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تي ايختبار القبمي باستخداـ اختبار      
t-Test:كما ىك مبيف تي الجدكؿ التالي ، 

 (ٗ . ٓٔجدول رقم )
 الضابطة والتجريبيةعتين مجمو ملفي التطبيق القبمى  tنتائج اختبار

 المتوسط العدد المجموعة المحور/ الخطوة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
Sig."" 

مستوى 
 الداللة

 تيـ المشكمة 3
 1.780 4.897 29 الضابطة

 نير دالة 0.357 0.929
 1.679 4.462 26 التجريبية

 كضع خطة الحؿ 6
 1.295 1.966 29 الضابطة

 نير دالة 0.604 0.522-
 1.898 2.192 26 التجريبية

 تن يذ الحؿ 1
 1.752 2.931 29 الضابطة

 نير دالة 0.500 0.732
 1.567 2.846 26 التجريبية

 التحقؽ مف الحؿ 1
 1.387 2.069 29 الضابطة

 نير دالة  0.537 0.622
 1.255 1.846 26 التجريبية

 غير دالة 0.623  0.494- ٘ٓٓ.ٗ ٕٛ.ٓٔ 29 الضابطة االختبار ككل 
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 3.306 ٕٙ.ٔٔ 26 التجريبية
 (2.000( =  0.05( كعند مستكل ديلة  53" الجدكلية عند درجة حرية  t* قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةt" المحسكبة أقؿ مف قيمة "t ذات " الجدكلية، كىذا يدؿ عم  عدـ كجكد تركؽ

( بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة α=0.05ديلة إحصائية عند مستكل ديلة  
كمتكسطات درجات المجمكعة التجريبية تي ايختبار القبمي، كىذا يثبت تكاتؤ المجمكعتيف 

 الضابطة كالتجريبية.
 العمر الزمنى لمطالبات  .ٕ

الطالبات بالمدرسة تكجدت أف متكسط أعمار  سجالتقامت الباحثة بايطالع عم  
سنة  36عمار الطالبات أا حيث كاف متكسط المجمكعتيف التجريبية كالضابطة متقاربة جدن 

حصائية لم رؽ بيف متكسطي أعمار طالبات لحساب الديلة اإل tكتـ استخداـ اختبار 
 :كالضابطة ككانت النتائج كما يم  المجمكعتيف التجريبية

 (ٗ. ٔٔ)جدول رقم 
 لمعمر الزمنى لمطالبات لممجموعتين التجريبية والضابطة  tنتائج اختبار 

 العدد المجموعة 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"t" 

 قيمة
Sig."" 

 .673 36.17 62 تجريبية
333. 865. 

 .657 36.12 69 ضابطة
 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 

 " قيمةtمف قيمة " " المحسكبة أقؿt الجدكلية، كىذا يدؿ عم  عدـ كجكد تركؽ ذات "
، عمر الطالبات المجمكعة التجريبية  سط( بيف متك α=0.05ديلة إحصائية عند مستكل ديلة  

 عمر الطالبات المجمكعة الضابطة .كمتكسط 
 المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي  .ٖ

بالمكاص  تي خانيكنس كى  ( جرار القدكة  لقد تـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات مدرسة 
منطقة ليا خصائص متشابية تي الجكانب السمككية ايجتماعية كعم  مستكل متكسط مف 
الدخؿ كبالتالي تإف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ليا ن س الخصائص ايجتماعية كالثقاتية 

 اتؤ المجمكعتيف تي ىذا المتغير .ألمر الذل يكضح تككايقتصادية ا
 تكافؤ المجموعتين في التحصيل السابق في الرياضيات  .ٗ
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تـ تحديد استعداد طالبات عينة الدراسة لتعمـ كحدة األعداد النسبية مف خالؿ درجاتيف 
لثاني النيائية التي حصمف عمييا تي مادة الرياضيات لمصؼ السادس األساسي لم صؿ الدراسي ا

ـ كتـ ذلؾ بمقارنة متكسط مجمكع الدرجات النيائية تي الرياضيات لطالبات 6131-6135
المجمكعة التجريبية مع متكسط مجمكع الدرجات النيائية تي الرياضيات لطالبات المجمكعة 

درجة ككانت النتائج كما ىي مكضحة تي  311الضابطة حيث أف القيمة العظم  لمدرجة ىي 
 :التالي الجدكؿ

 (ٗ. ٕٔجدول رقم )
 الضابطة والتجريبية فى التحصيل السابق في الرياضيات لممجموعتين  t نتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"t" 

 قيمة
Sig."" 

 الدرجة الكمية
 17.206 73.379 29 الضابطة

0.918 0.363 
 17.529 69.077 26 التجريبية

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةt" المحسكبة أقؿ مف قيمة "t الجدكلية، كىذا يدؿ عم  عدـ كجكد تركؽ ذات "

( بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة α=0.05ديلة إحصائية عند مستكل ديلة  
المجمكعتيف كمتكسطات درجات المجمكعة التجريبية تي اختبار الرياضيات، كىذا يثبت تكاتؤ 

 الضابطة كالتجريبية.
 ضبط متغير المعممة .٘
مف مدرسة جرار القدكة بتن يذ عممية التدريس لممجمكعة التجريبية  (عميا النجار معممة القامت 

كالضابطة حيث أف المعممة ن سيا استخدمت استراتيجية السقايت التعميمية لممجمكعة التجريبية 
 .ة كبذلؾ يككف متغير المعمـ مضبكطكعة الضابطكاستخدمت الطريقة الركتينية لممجم
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 جراءات الدراسة إ
ىدتت الدراسة التعرؼ عم  أثر استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية تي تنمية حؿ المسألة 

 :قامت الباحثة باإلجراءات التاليةالرياضية لدل طالبات الصؼ السابع كلتحقيؽ أىداتيا 
الخاصة بمكضكع الدراسة الحالية تي الدراسات السابقة كايطالع ايطالع عم  األدبيات  .3

عم  اتجاىات الحديثة كالطرؽ كاألساليب الجديدة تي تعميـ كتعمـ الرياضيات كايطالع عم  
لرياضية مف حيث أنكاعيا كتب الرياضيات العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع المسألة ا

 .كأىميتيا
 .لسابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسةسات امسح شامؿ لمبحكث كالدرا .6
دراسة مقرر الرياضيات المطبؽ عم  طمبة الصؼ السابع األساسي كتحديد الكحدة الدراسية  .1

 .عداد النسبية مف كتاب الرياضياتكى  كحدة األ
عداد دليؿ المعمـ لتكضيح كي ية تدريس المكضكع المختار مف الكحدة الدراسية باستخداـ إ .1

المتخصصيف كتعديمو استراتيجية السقايت التعميمية كعرضيا عم  مجمكعة مف المحكميف 
 .يـئراآتي ضكء 

عداد اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية، لقياس مدل اكتساب الطالبات لميارات حؿ إ .5
 .مسألة الرياضيةال
قامت الباحثة بتكزيع ايختبار عم  مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف تي تعميـ  .2

يؿ ايختبار الرياضيات لمحكـ عم  مصداقية أداة  الدراسة حيث يست اد مف آرائيـ تي تعد
 .لتحسيف بعض الصيانات

كالتمييز ايستطالعية مف أجؿ تحديد معامالت الصعكبة  العينةتطبيؽ ايختبار عم   .7
 كالتحقؽ مف صدؽ ايختبار كثباتو.

مف مدرسة جرار القدكة لمبنات  كالتي تدرس باستخداـ  عشكائياعينة الدراسة  ارياخت .8
يقة الركتينية تككف استراتيجية السقايت التعميمية تككف المجمكعة التجريبية كالتي تدرس بالطر 

 .مجمكعة ضابطة
 .تكقع تأثيرىا عم  المتغير التابعبعض المتغيرات المالتأكد مف تكاتؤ مجمكعتي الدراسة تي  .9

ستراتيجية السقايت التعميمية عم  المجمكعة ابتطبيؽ  عميا النجارمعممة القامت  .31
 .الركتينية عم  المجمكعة الضابطة التجريبية كالطريقة
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كبعد اينتياء مف تطبيؽ ايستراتيجية كالتي استغرقت شير تقريبا أم شير نكتمبر  .33
عدل عم  أتراد عينة الدراسة كذلؾ ا تـ تطبيؽ اختبار بَ حصص أسبكعين  5ـ بمعدؿ  6135

 .نمية ميارات حؿ المسألة الرياضيةلمتعرؼ عم  أثر ايستراتيجية تي ت
 .ة كتقدير العالمات كجمع البياناتتـ تصحيح ايختبار مف قبؿ الباحث .36
مف أجؿ التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج  يلدخاؿ البيانات تي الحاسب اآلإتـ  .31

SPSS. 
 تحميؿ نتائج الدراسة كمناقشتيا. .31
 .ات الدراسة تي ضكء نتائج الدراسةكضع تكصي .35
 تقديـ مجمكعة مف المقترحات المناسبة. .32
 

 مالحظات عامة لمباحثة حول تطبيق االستراتيجية داخل غرفة الصف 
  كجية كمرشدة مقنة لممعمكمة إل  م  مف م  اصبح إف دكر المعممة تي المجمكعة التجريبية

الجديدة كلكف ت اعمف بشكؿ  ستراتيجيةالطالبات بايت كت اجئت كمعاكنة لمطالبات كقد استغرب
 جيد مع المعممة أثناء التدريس.

 ف يمف خالؿ حضكر الباحثة لحصص المعممة يحظت حماس الطالبات كنشاطيف كت اعم
 ايستراتيجيةاعيف بالطريقة الجديدة تي التدريس بعيدا عف تي المجمكعة التجريبية كاستمت

تي مجمكعات  فحمؿ الطالبات لممسؤكلية حيث كالركتينية التقميدية ، كيحظت أيضا ت
،  ف كتشاكرف تيما بينيف أتراد المجمكعة مع بعضي تكتعاكن ةكيككف كؿ مجمكعة ليا قائد

 تماريف .بداع كايبتكار كالت كير الجيد أثناء حؿ الكاإل
 ية جديدة تي التدريس كتيدؼ إل  أشادت مديرة المدرسة بايستراتيجية حيث أنيا استراتيج

بدت إعجابيا بيا كدعت أك  كالتعميمات تعمـ ذات معن  كتحقؽ استيعاب لمم اىيـ كالميارات
تأخذ كقت كبير تي التطبيؽ كطكؿ المنيج  األني ؛لتطبيقيا أثناء الشرح مرة أك مرتيف بال صؿ

 .مرتيف بال صؿأك مرة  ؼ حدكديإتيجية الدراسي ي يسمح بالتطبيؽ ايسترا
 حصائية المستخدمة في الدراسة ساليب اإلاأل

حصائية كاألساليب جراء التحميالت اإلإتي  SPSSاستخدمت الباحثة تي ىذه الدراسة برنامج 
حصائية المناسبة ساليب كايختبارات اإلكقد استخدمت الباحثة األالمستخدمة تي ىذه الدراسة 

ككذلؾ قامت بحساب حجـ التأثير لكؿ ترضية عم  حدة حيث  ،لم رضيات المكجكدة تي الدراسة
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 SPPSتـ ت ري  كتحميؿ اختبار حؿ المسألة الرياضية مف خالؿ ايستعانة بالبرنامج 
 :اإلحصائي كذلؾ لحساب ما يم 

 اختبارt ينات المستقمة كذلؾ يختبار ال ركؽ بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية لمع
 .تبار ميارات حؿ المسألة الرياضيةكالضابطة تي اخ

 الطالبات ذكات التحصيؿ المرت ع    رتب  كذلؾ يختبار ال ركؽ بيف متكسطناختبار ماف كت
جمكعة الضابطة ت  قرانيف تي المأالمجمكعة التجريبية كبيف متكسط  ك المنخ ض تي

 اختبار حؿ المسألة الرياضية.
  اختبار حجـ التأثير المستخدـ لمتأكد مف حجـ ال ركؽ باستخداـ اختبارt  ؽ ككنيا ترك

 .حقيقية تعكد لممتغيرات الدراسة
 المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لمقياس حجـ التأثير  الجدكؿ المرجعي

  مربع إيتا(
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 ل الخامسصالف
 نتائج الدراسة وتفسيرىا
 والتوصيات والمقترحات
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كذلؾ بعد معالجة البيانات  ايتناكؿ ىذا ال صؿ عرضن 
( حيث تـ تناكؿ النتائج المتعمقة بأثر استراتيجية SPSSإحصائية كتؽ برنامج   معالجة

السقايت التعميمية  بالمقارنة مع الطريقة السائدة تي تدريس الرياضيات عم  التحصيؿ لدل 
الطالبات بشكؿ عاـ كلدل الطالبات مرت عات التحصيؿ كمنخ ضات التحصيؿ،  كىذا تكضيح 

 بذلؾ 
 أوال: نتائج الدراسة: 
 :لمدراسة اجابة السؤال االول

 ينص السؤاؿ األكؿ عم  ما يمي:
 ما ميارات حل المسألة الرياضية المراد تنميتيا لدى طالبات الصف السابع األساسي ؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بايطالع عم  ميارات  حؿ المسألة التي 
ر النظرم، باإلضاتة حددىا جكرج بكليا، كالتي تناكلتيا الباحثة بشي ء مف الت صيؿ تي اإلطا

دراسة  كؿ مف  إل  ايطالع عم  بعض الدراسات التي اعتمدت عم  خطكات جكرج بكليا، مثؿ
(؛ع انة ، 6111( ؛ المصرم،  6133دياب،   ،(6136سكراف،   (؛ أبك6131:  العكة،  

مسألة الرياضية تي   تيـ كالتي حددت ميارات حؿ ال بوليا(،   كتـ اعتماد نمكذج (6113 
 .( تو، مراجعة الحؿ كالتحقؽ مف صحلمسألة، ابتكار خطة الحؿ، تن يذ خطة الحؿا

 :إجابة السؤال الثاني لمدراسة
 ينص السؤاؿ الثاني عم  ما يمي:

في تنمية حل المسائل استراتيجية السقاالت التعميمية لدليل المعمم الستخدام  طار العامما اإل
 ؟الرياضية لدى طالبات الصف السابع األساسى 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ ايطالع عم  الدراسات السابقة ككتب تربكية لتحديد 
خطكات استراتيجية السقايت التعميمية كحيث تـ إعداد دليؿ معمـ كتقا يستراتيجية السقايت 

ستراتيجية تي ال صؿ الثاني   اإلطار النظرم ( كبعد التعميمية  كالذل تـ تكضيح خطكات اي
 ( 7. ممحؽ رقـ  ا تي صكرتو النيائيةطو أصبح جاىزن مراجعة دليؿ المعمـ كضب

 إجابة السؤال الثالث لمدراسة  :
 ينص السؤاؿ الثالث عم  ما يمي:
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حصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية إىل توجد فروق ذات داللة 
 ومتوسط درجات في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات حل المسألة الرياضية ؟

 ال رضية الص رية التالية: صحة اختبار تـكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
( بيف متكسط درجات طالبات α 0.05≥حصائية عند مستكل  إي تكجد تركؽ ذات ديلة 

المجمكعة الضابطة ت  اختبار حؿ المسألة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيف تي 
 الرياضية البعدم.

 تـلعينتيف مستقمتيف كما t-Test تـ التحقؽ مف صحة ىذه ال رضية باستخداـ اختبار 
 استخداـ حجـ التأثير لمتأكد مف أف حجـ ال ركؽ الحادثة جاءت نتيجة الصدتة أـ ي 

ع انة ذكرىا  الذم" باستخداـ المعادلة n2"كلحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا 
 (18ـ ،ص6111 

 

 
 

 (٘. ٔجدول رقم )
 بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة t-Testاختبار 

  

 المتوسط العدد المجموعة الميارة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
"t" 

 قيمة
Sig."" 

 قيمة
مربع 

 ""n2"إيتا

الدرجة 
المعيارية 

"d" 

حجم 
 التأثير

 تيـ المشكمة 3
 0.928 6.320 29 الضابطة

2.192- 0.033 181. 
23. 

 متكسط
 1.842 7.172 25 التجريبية

6 
خطة  كضع

 الحؿ
 1.402 3.586 29 الضابطة

-5.190 0.000 113. 
3.11 

 كبير
 1.732 5.800 25 التجريبية

 تن يذ الحؿ 1
 1.228 3.310 29 الضابطة

-3.777 0.000 635. 
3.151 

 كبير
 1.514 4.720 25 التجريبية

1 
التحقؽ مف 

 الحؿ
 1.239 3.034 29 الضابطة

-2.215 0.031 187. 
232. 

 متكسط
 2.392 4.160 25 التجريبية

 كبير .812 .317 0.004 3.009- 3.320 17.103 29 الضابطةاالختبار  
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 5.993 21.000 25 التجريبية ككل
 (2.000( =  0.05( كعند مستكل ديلة  52" الجدكلية عند درجة حرية  tقيمة " *

،6.396،5.391،1.777( أف قيـ ت المحسكبة ى   31يتضح مف الجدكؿ السابؽ  
6.635،1.119   ) 
لذا المحسكبة ،  tجميع قيـ  أقؿ 56كبدرجة حرية  α=0.05 " الجدكلية عند مستكل ديلةtقيمة "

أم أنو تكجد تركؽ ذات ديلة  إحصائية عند ، ةالبديم يةكنقبؿ ال رض ة الص ري يةنرتض ال رض
المجمكعة التجريبية المكاتي درسف باستخداـ بيف متكسط درجات الطالبات تيα=0.01 مستكل

ة المكاتي درسف استراتيجية السقايت التعميمية ، كمتكسط درجات أقرانيف  تي المجمكعة الضابط
بالطريقة السائدة تي التطبيؽ البعدم يختبار  حؿ المسائؿ الرياضية، كذلؾ لصالح طالبات 

 المجمكعة التجريبية. 
لمميارات تيـ المشكمة ،كضع . 317.، 187. ، 635. ، 113. ، 181 كحيث قيـ مربع آيتا

 الترتيب .خطة الحؿ ،تن يذ الحؿ ،التحقؽ مف الحؿ ، ايختبار ككؿ عم  
 (18ـ ، ص 6111كما أشار إليو ع انة   كمف خالؿ الجدكؿ التالي

 (٘. ٕجدول رقم )
لكل مقياس من مقاييس أثير بالنسبة لتستويات حجم ام لمرجعي المقترح لتحديدا الجدول

 "n2" , "dحجم التأثير لكل من "
 

 
 

التعميمية كاف ليا أثر كبير يككف  حجـ التأثير كبير كىذا يعن  ايستراتيجية السقايت 
 عة التجريبية .ك عم  طالبات المجم

 كتعزك الباحثة ذلؾ لما يم  :
استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية مف خالؿ دراسة كحدة األعداد النسبية ساعدت  .3

الطالبات تي تنمية مياراتيف لحؿ المسألة الرياضية مف خالؿ عرض المادة التعميمية 
بطريقة مثيرة كمتميزة كبعيدة عف الركتينية النمطية كبشكؿ سيؿ كمتدرج كمتسمسؿ لمطالبات 

 كبطريقة تكجو الطالبة إل  تح يز ت كيرىا .
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تركيز ايستراتيجية عم  تنمية حؿ المسألة الرياضية مف خالؿ تيـ الطالبة لممسألة كالت كير  .6
معممة لمطالبات خالؿ الحصة تييا ككع  الطالبة بميارات حؿ المسألة الرياضية كتكجيو ال

 الدراسية .
استخداـ الكسائؿ التعميمية كبطاقات تعميمية خالؿ الحصة الدراسية كاف ليا أثر تي زيادة  .1

 الداتعية لدل الطالبات نحك التعمـ .
العمؿ ضمف مجمكعات كمشاركة الطالبات كت اعميف أثناء شرح الدرس كثقة الطالبة بقدراتيا  .ٗ

 . معن  كزيادة تي التحصيؿ الدراسي ذل عمـكخبرتيا أدل إل  الت
كلقد ات قت ىذه الدراسة مع الكثير مف نتائج الدراسات السابقة تي ىذا السياؽ مثؿ دراسة 

( كدراسة أحمد 6131( كدراسة الصعيدل  6131( كدراسة بمجكف  6135الشيرل  
  .(6112( كلكنيا اختم ت مع دراسة حاتظ  6117 

 :إجابة السؤال الرابع  
 ينص السؤاؿ الرابع  عم  ما يمي:

 الطالبات ذوات التحصيل المرتفع في رتب ىبين متوسطحصائية إىل توجد فروق ذات داللة 
قرانين في المجموعة الضابطة فى اختبار حل أرتب المجموعة التجريبية وبين متوسط 

 المسألة الرياضية؟
 الص رية التالية:كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ينبغي عمينا اختبار ال رضية 

الطالبات ذكات    رتببيف متكسط α≤0.05حصائية عند مستكل إي تكجد تركؽ ذات ديلة 
قرانيف تي المجمكعة الضابطة ت  المجمكعة التجريبية كبيف متكسط أ التحصيؿ المرت ع تي

 .اختبار حؿ المسألة الرياضية

  تـ التحقؽ مف صحة ىذه ال رضية باستخداـ اختبارMann-Whitney كذلؾ لن س ،
ىـ تي اختبار حؿ المسألة كالتجريبية تي نتائج اختبار  طالبات المجمكعتيف الضابطة

 (7 ، حيث تـ تقسيـ الدرجات إل  أربعة أرباع، كتـ المقارنة بيف أعم  الرياضية 
كما تـ استخداـ حجـ التأثير لمتأكد مف أف حجـ ال ركؽ درجات تي كؿ مجمكعة،

 ت نتيجة الصدتة أـ ي.الحادثة جاء
   حجـ التأثير يختبار  كلحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحسابZ  ) باستخداـ

 : (11ـ ، ص6111ع انة  كما ذكرىا   المعادلة التالية
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 (٘. ٖجدول رقم )

 طالبات المجموعة التجريبية والضابطة درجات رتب بين متوسط Mann-Whitneyاختبار 
 المرتفعمن ذوي التحصيل 

 متوسط العدد المجموعة 
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
"U" 

 قيمة
"Z" 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
 حجم التأثير مربع إيتا

 الدرجة الكمية
 68 1 7 الضابطة

 كبير .737 1.113 -1.387 1
 77 33 7 التجريبية

 3.98.(=15" الجدكلية عند مستكل ديلة  Z*قيمة "
 6.58.(=13مستكل ديلة   الجدكلية عند"Z**قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
 " قيمةZ  مف قيمة "  أكبر" المحسكبةZ الجدكلية  ، كأف قيمة "   sig=.001  أقؿ مف

كىذا يدؿ عم  كجكد تركؽ ذات   ةالبديمال رضية كنقبؿ  ةالص ري يةنرتض ال رض لذا،1.15
متكسط درجات الطالبات ذكات التحصيؿ ( بيف α=0.05ديلة إحصائية عند مستكل ديلة  

المرت ع تي المجمكعة الضابطة كالالتي درسف بالطريقة العادية  كبيف متكسط درجات أقرانيف 
تي المجمكعة التجريبية الالتي درسف باستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية  تي اختبار 

 كؽ الطالبات ذكات التحصيؿ ، أم تولصالح )المجموعة التجريبية( حؿ المسألة الرياضية،
 المرت ع تي المجمكعة التجريبية عم  أقرانيف تي المجمكعة الضابطة.

   أم أف حجـ التأثير كبير.. 737قيمة مربع إيتا تساكم ،) 
 :عزك الباحثة ذلؾ ألسباب  التاليةكت
كتؽ ما مراعاة استراتيجية السقايت التعميمية قدرات الطالبات كتمكيف الطالبات مف التعمـ  .3

 تسمح بو قدراتيف مما أدل إل  تنمية قدراتيف تي اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية .
ا لقدرات الطالبات بشكؿ عاـ كجكد أسئمة متنكعة تي بطاقات تكزع عم  الطالبات تشكؿ تحدين  .6

كطالبات المت كقات بشكؿ خاص ، األمر الذل ساىـ تي رتع مستكل أداء الطالبات مرت عات 
 يؿ تي ايختبار البعدل .التحص
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تـ التدريس الكحدة الدراسية باستخداـ استراتيجية حديثة كبعيدة عف الطريقة الركتينية ،  .1
كعرض المادة التعميمية بطريقة مثيرة كشيقة ساىـ تي تنمية قدرات الطالبات المرت عات 

 التحصيؿ تي المجمكعة التجريبية عم  الت كير كحؿ المسائؿ .
نتائج ىذه الدراسة مع كثيرمف  دراسات السابقة تي ىذا السياؽ مثؿ دراسة أبك زيد كقد ات قت 

 ( . 6118( كدراسة أميف  Doering ,2007ـ( كدراسة دكرين   6119 
. 

 :إجابة السؤال الخامس
 ينص السؤاؿ الخامس  عم  ما يمي:

الطالبات ذوات التحصيل المنخفض  رتب ىبين متوسطحصائية إىل توجد فروق ذات داللة 
اقرانين في المجموعة الضابطة في اختبار حل  رتب في المجموعة التجريبية وبين متوسط

 المسألة الرياضية؟
 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ينبغي عمينا اختبار ال رضية الص رية التالية:

الطالبات  رتب  ( بيف متكسطα 0.05≥حصائية عند مستكل  إي تكجد تركؽ ذات ديلة 
ذكات التحصيؿ المنخ ض تي المجمكعة الضابطة كبيف متكسط أقرانيف تي المجمكعة 

 .التجريبية
  تـ التحقؽ مف صحة ىذه ال رضية باستخداـ اختبارMann-Whitney كذلؾ لن س ،

ـ تي اختبار حؿ المسألة رىطالبات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تي نتائج اختبا
درجات  (7 ، حيث تـ تقسيـ الدرجات إل  أربعة أرباع، كتـ المقارنة بيف أدن  الرياضية

 ة مف المجمكعتيف .تي كؿ مجمكع
 

 (٘ .ٗجدول رقم )
 درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطةرتب بين متوسط  Mann-Whitneyاختبار 

 من ذوي التحصيل المنخفض

 متوسط العدد المجموعة 
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
"U" 

 قيمة
"Z" 

 مستوى
 الداللة

 الدرجة الكمية
 12.5 2.21 7 الضابطة

38.5 775.- 118. 
 58.5 8.12 7 التجريبية

 
 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف: 
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 " قيمةZ مف قيمة " أقؿ" المحسكبةZكقيمة  " الجدكلية،sig =.438    أذا 1.15مف أكبر كى
كجكد تركؽ ذات ديلة  عدـ كىذا يدؿ عم    ةالبديم ال رضية كنرتض ةىالص ر  يةال رض نقبؿ

درجات الطالبات ذكات التحصيؿ رتب ( بيف متكسط α=0.05إحصائية عند مستكل ديلة  
ة تي المنخ ض تي المجمكعة الضابطة كبيف متكسط درجات أقرانيف تي المجمكعة التجريبي

 . اختبار حؿ المسألة الرياضية
 الباحثة ذلؾ ألسباب التالية: ككتعز 
أف ايستراتيجية تحتاج مف الطالبة المزيد مف الت كير كالتحميؿ كاتخاذ القرار كايعتماد عم   .3

يتجاكز الكقت المحدد لتطبيؽ ايستراتيجية كبالتال  ذات األمر الذل يتطمب المزيد مف الكقت 
 . 

تشجيعيـ لالتحصيؿ  أكبر كخاصة مع منخ ضي امعمـ جيدأف ايستراتيجية تحتاج مف ال .6
 عم  حؿ المسائؿ الرياضية ، كايتياف بالحمكؿ العديدة المتنكعة . 

 (.ـ 6112  حاتظكلقد ات قت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
كتعزك الباحثة كجكد تركؽ بيف متكسط رتب درجات الطالبات ذكات التحصيؿ المرت ع تي 

تركؽ بيف متكسط رتب درجات الطالبات ذكات التحصيؿ المجمكعتيف كعدـ كجكد 
المنخ ض تي المجمكعتيف إل  أف ايستراتيجية تعتمد عم  التعمـ الذات  كتشجع عم  

يضا أالتحصيؿ ، ك  يتناسب مع طالبات منخ ضاتالت كير كالتحميؿ كاتخاذ القرار كىذا ي
شكؿ تحديا لقدرات الطالبات ، بطاقات الت  تكزع عم  الطالبات تالكجكد أسئمة متنكعة تي 

ا أطكؿ مع منخ ضات التحصيؿ أكبر ككقت اكحيث أف ايستراتيجية تحتاج مف المعمـ جيد
 التحصيؿ . بعكس مرت عات

 تفسيُر ُعام لمنتائج: 
ىدتت ىذه الدراسة إل  التعرؼ عم  أثر استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية تي 

ضية لدل طالبات الصؼ السابع ، كقد أظيرت النتائج كما تنمية ميارات حؿ المسألة الريا
يتضح مف العرض السابؽ ت كؽ طالبات المجمكعة التجريبية الالتي درسف كحدة األعداد 
النسبية  باستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية  عم  أقرانيف  تي المجمكعة الضابطة 

ج عم  كجكد تركؽ ذات ديلة إحصائية درسف بالطريقة التقميدية، حيث دلت النتائ الالتي
بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تي اختبار ميارات  حؿ المسألة 

تائج السابقة معقكلة إل  الرياضية  لصالح طالبات المجمكعة التجريبية، كترل الباحثة أف الن
ا  مف الطالبة محكرن  ستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية  جعؿ، تالتدريس باحد بعيد
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لمعممية التعميمية التعممية، مف خالؿ ترسيخ المعمكمة تي أذىاف الطالبة عندما كانت 
 مف أف تعط  ليا جاىزة، كما أف تكجيو الطالبات نحك تتكصؿ لممعرتة العممية بن سيا بدين 

التي  ، كالمعمكماتمساعدة الطالبة تي تيـ الم اىيـ، كالحقائؽ التعمـ  كاف لو دكر تي
مما ساىـ تي تحسيف أداء طالبات  ،باستخداـ طرؽ التعميـ التقميدية يصعب إدراكيا
، جعة، كما أف إعطاء الطالبة التغذية الراجريبية تي حؿ  المسائؿ الرياضيةالمجمكعة الت

مـ النشط زاد ، ككذلؾ كضع الطالبة تي بيئة تعميمية تتسـ بالتعكتعزيزىا تي الكقت المناسب
، كأكثر أتضؿ ل  تعمـ طالبات المجمكعة التجريبية تعمماإ؛ مما أدل تيا لمتعمـمف تاعمي

تاعمية مف طالبات المجمكعة الضابطة كالالتي درسف ن س المحتكل التعميمي بالطريقة 
درجات التقميدية. كما دلت النتائج إل  كجكد تركؽ ذات ديلة إحصائية بيف متكسط 

مجمكعتيف التجريبية كالضابطة تي اختبار ميارات حؿ  ، تي الت التحصيؿالطالبات مرت عا
المسألة اليندسية لصالح الطالبات مرت عات التحصيؿ تي المجمكعة التجريبية، األمر الذم 

 .حّؿ المسائؿ الرياضيةتنمية ة تي يدؿ عم  تاعمية ايستراتيجية السقايت التعميمي
 توصيات الدراسة :

 :يا الدراسة تكصي الباحثة ما يم تي ضكء النتائج التي تكصمت إلي
ايىتماـ باستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية تي تدريس الرياضيات لما ليا أثر إيجاب   .3

 تي تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية .
ضركرة ايىتماـ باستراتيجية السقايت التعميمية لما ليا أثر بال  تي رتع مستكل  .6

 .الطالبات مرت ع  التحصيؿ 
الرياضيات لتساعد تي تنمية  اىتماـ المعمميف باستخداـ استراتيجيات جديدة تي تدريس مادة  .1

 الم اىيـ كلمكصكؿ إل  رتع مستكل التحصيؿ لدل الطالبات.
اىتماـ المعمميف باستخداـ استراتيجية السقايت التعميمية  تي تدريس الرياضيات، ككذلؾ  .1

ؽ استراتيجية ج تي صيانة المناىج المختم ة كتضركرة اىتماـ المكجييف كمشرتي المناى
 .السقايت التعميمية

عمؿ دكرات تدريبية لمعممات الرياضيات لتدريبيف عم  استخداـ استراتيجية السقايت   .5
 التعميمية تي تدريس الرياضيات.

، كتدريب ميارات حّؿ المسألة الرياضية عند حّؿ المسائؿ الرياضيةالمعمميف  استخداـ  .2
 .عم  كي ية حؿ  المسائؿ الرياضية الطالب
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ايبتدائية  ، كخاصة تي المرحمةعم  ميارات  حؿ المسألة الرياضيةتدريب الطالب   .7
 .رؽ التقميدية تي تدريس الرياضياتكضركرة ايبتعاد عف الط كالمتكسطة 

 :مقترحات الدراسة
 مف الضركرم والباحثة أنكتي ضكء نتائج الدراسة الحالية كما تكصمت إليو مف تكصيات تعتقد 

 الدراسات التالية: -أك اقتراح-متابعة البحث تي المحاكر 
التعميمية  تي  إجراء دراسات ميدانية لمتعرؼ عم  أثر استخداـ استراتيجية السقايت .3

 .المراحؿ المختم ة
إجراء دراسات أخرل لممقارنة بيف استراتيجية السقايت التعميمية  كاستراتيجيات أخرل  .6

 قكؼ عم  أكثرىا تعالية تي التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ.لمك 
 إجراء مزيد مف الدراسات المتعمقة بالنظرية البنائية كأىميتيا تي اكتساب الم اىيـ لدل .1

 مختمؼ المراحؿ العمرية تبدأ مف الط كلة إل  الشباب.
أف إجراء  المزيد مف الدراسات التي تناكلت طرؽ كأساليب تدريسية أخرل مف الممكف  .1

تسيـ تي  تنمية ميارات  حؿ المسألة الرياضية لدل الطمبة تي المرحمة ايبتدائية  
عب، ، كالمكدريس الرياضيات مثؿ الرؤكس القمةكمراحؿ تعميمية مختم ة  مف خالؿ ت

 .كاستخداـ الذكاءات المتعددة
تي تنمية أكثر كقياس أثرىما تيف أك يجراء دراسة تقكـ عم  الدمج بيف استراتيجيتيف تدريسإ .5

ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طمبة التعميـ األساس  مف خالؿ تدريس الرياضيات 
كأسمكب حؿ ، كب حؿ المشكالت كالتعمـ التعاكن ، أسممثؿ خرائط الم اىيـ كدكرة التعمـ

 .تراتيجية المكعب كالت كير الناقد، اسالمشكالت كلعب األدكار
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ 

 :العربية المراجعأوال : 

(. أثر استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية تي تنمية السجايا العقمية ـ6111ابراىيـ ،ابراىيـ . 
،  مجمة كمية التربية بالزقازيؽ . كايتجاه نحك دراسة ال مس ة لدل تالميذ الصؼ األكؿ الثانكل

 .18-12، (15ع 
برنامج مقترح تي الرياضيات لتنمية بعض القيـ لدل تالميذ  (.ـ6111. أحمد، رانيا حاتظ

 .5-6، (3، ع دراسات تربكية كاجتماعية .الصؼ األكؿ اإلعدادم 

تاعمية تكظيؼ سقايت التعمـ ببرامج الكمبيكتر التعميمية (. ـ6117، شاىيناز محمكد.  أحمد
 رسالة دكتكراه  الكتابة اإللكتركنية لدل الطالبات معممات المغة اينجميزيةتي تنمية ميارات 
 القاىرة . ،جامعة عيف شمس  .نير منشكرة ( 

أثر استخداـ المدخؿ البصرل تي تنمية القدرة عم  حؿ . (ـ6135بالؿ زاىر إسماعيؿ.   ،أحمد
الصؼ العاشر األساسي  المسائؿ الرياضية تي اليندسة ال رانية كايتجاه نحكىا لدل طالب

 نزة . ،الجامعة ايسالمية.نير منشكرة (   رسالة ماجستير بغزة 

. عماف: دار الشركؽ أساليب تدريس الرياضيات .ـ(6131أبك أسعد، صالح عبد المطيؼ.  
 .لمنشر كالتكزيع

 لدل العممية لمم اىيـ البديمة التصكرات تعديؿ تي التعمـ دكرة أثر (. ـ6118  . رائد، األسمر
 الجامعة  .(منشكرة نير  ماجستير رسالة  نحكه. كاتجاىاتيـ الصؼ السادس طمبة

 .نزة ،اإلسالمية

 جامعةنزة : .التربكم البحث تصميـ تي مقدمة. ( ـ6111   .محمكد ايستاذ،ك  األنا،إحساف
 .األقص 

تي تنمية ميارات . تاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية ( ـ6118، محمد عمر السيد. أميف
 رسالة  البرىاف الرياضي لدل التالميذ ذكل صعكبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة ايعدادية

 .،مصر. جامعة قناة السكيس (منشكر  ماجستير
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تنمية  تي العادية الكسكر تي مقترح برنامج محكسب تاعمية. ( ـ6111   بسمة. باركد،
 جامعة. (نير منشكرة ماجستير  رسالةبغزة األساسي الثالث الصؼ تالميذ ل دل التحصيؿ

 .مصر ،شمس عيف

تدريس الرياضيات ال عاؿ مف رياض األط اؿ حت  السادس (.ـ6117  رمضاف مسعد. ،بدكل
 .دار ال كر عماف: .3ط .ايبتدائي دليؿ لممعمميف كاآلباء كمخططي المناىج

ميارات حؿ المسألة  أثر استخداـ الكسائؿ المتعددة تي تنمية(. ـ6117، ىند  البشيتي
.الجامعة (نير منشكرة رسالة ماجستير  كايحت اظ بيا لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي

 نزة . ،اإلسالمية 

 عمميات كبعض ميارات التحصيؿ تنمية تي التعميمية السقايت تاعمية (.ـ6135ككثر   ،بمجكف
المجمة الدكلية التربكية المكرمة.  مكة المتكسطة بمدينة المرحمة تمميذات لدم العمـ

  611-383،(9 1، المتخصصة

. القاىرة: دار تدريس الحساب كأسسو الن سية كالتربكية(.ـ3992، يحي .  جابر، جابر كىنداـ
 .النيضة العربية لمنشر

تعالية استخداـ النمكذج الكاقعي لتدريس  .(ـ6117  .نيمة عبد المعط  الصادؽ ،جاد الحؽ
نير   رسالة ماجستير القدرة عم  اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعداديةالعمـك تي تنمية 

 .، مصرجامعة الزقازيؽ .(منشكرة

أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ تكؽ المعرتية عم  تنمية الم اىيـ ( .ـ6131، يحي .  جبر
ماجستير   رسالة كميارات الت كير البصرل تي العمـك لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

 .الجامعة اإلسالمية، نزة.ة (نير منشكر 

تاعمية برنامج تعميمي محكسب بالتمثيالت الرياضية تي تنمية ميارة (. ـ6135  .جمعة، عبير
 رسالة ماجستير نير  حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي بغزة

 نزة. ،كرة (. الجامعة ايسالميةمنش

. دراسة الت اعؿ بيف بعض يكليك(66-63ـ،6111  .يمة حسف، نعكأحمد الجندم، أمنية السيد
أساليب التعمـ كالسقايت التعميمية تي تنمية التحصيؿ كالت كير التكليدم كايتجاه نحك العمكـ 
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السادس المؤتمر العممي كرقة مقدمة إل  . لدل تمميذات الصؼ الثاني اإلعدادم 
 .تدريس كطرؽ لممناىج المصرية الجمعية،مصر:عشر

أثر استخداـ استراتيجية السندات التعميمية باستخداـ (. ـ6112  .أتناف بنت محمد زكريا ،حاتظ
برمجيات العركض التقديمية تي التحصيؿ الدراسي عند مستكيات الدنيا لبمكـ كالت كير الناقد 

 رسالة ماجستير نير  لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم تي مقرر األحياء بالمدينة المنكرة
 .المدينة المنكرة ،جامعة طيبة .منشكرة (

تأثير استخداـ بعض األنشطة التعميمية لتدريس  .(ـ،سبتمبر3995  .حسف، محمد عبد السميع
 .األعداد الكسرية كالعشرية تي تنمية ايبداع الرياضي بالحمقة األكل  مف التعميـ األساسي

 .51-65،(1ع ، جامعة الزقازيؽ -مجمة كمية التربية

تاعمية استراتيجية السقايت التعميمية تي تنمية الت كير ( .ـ6133محمد محمكد محمد.   ،حمادة
التأمؿ كاألداء الكتابي كالتحصيؿ تي مادة الرياضيات لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ذكل 

 .619-321( ، 6 31، مجمة تربكيات الرياضيات. أساليب التعمـ المختم ة

تاريخ .الطريقة العممية  تي حؿ المسائؿ الرياضية .(ـ6112، سميـ كعساؼ، سميح  حماـ
  www.schoolarabia.net :المكقع  ،ـ6132نكتمبر 5 :ايطالع

دار المناىج . عماف: م اىيـ أساسية تي العمكـ كالرياضيات(. ـ6115  .حمداف، تتحي خميؿ
 لمنشر كالتكزيع.

ستراتيجيات (.ـ6133  تيم  يكنس. ،كالبالكنةحمزة ،محمد عبد الكىاب  مناىج الرياضيات كا 
 .عماف ،دار جميس الزماف لمنشر كالتكزيع .3.ط تدريسيا

(. أثر استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية تي تنمية الم اىيـ كميارات ـ6131حمكدة ، تغريد. 
 . ( نير منشكرة  رسالة ماجستير المسألة ال يزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزةحؿ 

 الجامعة اإلسالمية ،نزة .

. عماف : دار . مناىج الرياضيات الحديثة تصميميا كتدريسيا(ـ6133أحمد.   الخطيب، محمد
 .الحامد لمنشر

 .العامة كأساليب تدريسيامناىج العمـك ( .ـ3991  .عبد المطيؼ،كحيدر الخميمي، خميؿ يكسؼ
 .صنعاء: كزارة التربية كالتعميـ

http://www.schoolarabia.net/
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مجمة التربية .  . مضاميف ال مس ة البنائية تي تدريس العمكـ( ـ3992الخميم  ، خميؿ يكسؼ . 
 673-655،( 332 65،   المجنة الكطنية القطرية لمتربية كالثقاتة كالعمكـ

لنظرية تيجكتسك  تي اكتساب بعض الم اىيـ تعالية التدريس كتقا ـ(.6112الدكاىيدل ،عزم   
 الجامعة اإلسالمية،نزة..(نير منشكر رسالة ماجستير  البنائية لدل طالبات جامعة األقص 

(. أثر استخداـ مقترحة لحؿ المسائؿ الرياضية اليندسية عم  تحصيؿ ـ6133دياب ، سييؿ . 
مجمة جامعة القدس الم تكحة طالب الصؼ الثامف األساسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات .

 .318-311، (61 ع ،لألبحاث كالدراسات

(. تاعمية استراتيجية تدريسية قائمة عم  كؿ مف ـ6136.  ،تاطمةركعبد األمي ،رعدرزكق 
السقايت التعميمية كدكرة التعمـ السباعية تي تدريس العمـك العممي تي تنمية كؿ مف ميارات 

 .تمسطيف ،. نزة بحث منشكربالجامعة اإلسالمية (  القرار الت كير المنطقي كميارات اتخاذ

تعالية استخداـ استراتيجية تيجكتسك  تي تدريس الرياضيات كبقاء .  ـ(6131رياف ،سكزاف . 
الجامعة .( نير منشكرة  رسالة ماجستير أثر التعمـ لدل طالبات الصؼ السادس بغزة

 اإلسالمية ، نزة .

 عم  الرياضية المسألة حؿ  استراتيجيات عم  التدريب أثر(. ـ6131.  يكسؼ محمد ريا، أبك
 ا لجامعة مجمة. حائؿ مدينة تي الرياضيات مادة تي متكسط األكؿ الصؼ طمبة تحصيؿ
 .612-377(، 3 63، كالن سية التربكية لمدراسات اإلسالمية

 تنمية تي التعميمية السقايت استراتيجية استخداـ تعالية(. ـ6119.  عم  محمد إيناس، زيد أبك
 األساسي التعميـ مف الثانية الحمقة تالميذ لدل العمكـ تدريس تي الناقد كالت كير التحصيؿ

 .مصر، ال يكـ جامعة( .منشكرة نير ماجستير رسالة 

 ايقتصاد م اىيـ لبعض الخطأ التصكرات لتصكيب مقترح برنامج(. ـ6111.  لمياء، زيد أبك
 بكمية ايبتدائي التعميـ شعبة طالبات اتجاىات كتعديؿ الكاقعي البنائي لمدخؿ كتقا المنزلي
 .396-393 ،(91 ع،التدريس كطرؽ المناىج تي دراسات. بسكىاج التربية

 مكتبة: عماف. 1ط. كتدريسيا المدرسية الرياضيات مناىج(. ـ6133.  كامؿ تريد، زينة أبك
 .كالتكزيع لمنشر ال الح
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 لمص كؼ الرياضيات تدريس مناىج(.ـ6117.  يكسؼ اهلل عبد،  كعبابنة كامؿ تريد، زينة أبك
 . كالتكزيع لمنشر المسيرة دار: عماف. األكل 

 دار:  عماف. 3ط. تدريسيا كأصكؿ مناىجيا الرياضيات(. ـ3986.  كماؿ تريد، زينة أبك
 .كالتكزيع لمنشر ال رقاف

 .مف منظكر النظرية البنائيةالتعمـ كالتدريس .( ـ6111، كماؿ  زيتكفك زيتكف، حسف 
 .عالـ الكتب :القاىرة.3ط

.القاىرة 3. ط استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ كالتعمــ(.6111زيتكف،حسف. 
 :دار الكتاب لمنشر .

 عالـالقاىرة : .منظكمية رؤية لم يـ. العمكـ تدريس . ( ـ6116  . الحميد عبد كماؿ زيتكف،
 الكتب.

 .الشركؽ :عماف .العمكـ تدريس كاستراتيجيات البنائية النظرية.( ـ6117    .عايش زيتكف،

عماف : دار  . 3ط.  أساليب تدريس العمـك كالرياضيات( .ـ6111، عبد الحاتظ. سالمة
 اليازكرم .

 ميارات تنمية تي التعاكني التعمـ استراتيجية استخداـ تعالية(. ـ6115.  عبده تلاير، ستة أبك
 إل  مقدمة كرقة. ايعدادية المرحمة تالميذ لدل النمطية نير اليندسية المشكالت حؿ

 .الرياضيات لتربكيات المصرية الجمعية: مصر،الخامس العممي المؤتمر

 حؿ ميارات تنمية تي الت كير خرائط استخداـ تاعمية(. ـ6136.  نعيـ محمد، سكراف أبك
 رسالة   األساسي الثامف الصؼ طالب لدل اليندسة نحك كايتجاه اليندسية المسألة
 .نزة، ايسالمية الجامعة(.  منشكرة نير ماجستير

(. درجة اسياـ معممي الرياضيات تي تنمية ميرات ـ6131، ترك  بف حميد سعيداف.  السمم 
جامعة  .رسالة ماجستير نير منشكرة(  حؿ المشكمة الرياضية لدل طالب المرحمة ايبتدائية

 .السعكدية ،قرلأـ ال
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(. برنامج مقترح قائـ عم  المتشابيات لتنمية ميارات حؿ ـ6131.  ، لمياء رسميالشاتعي
جامعة  .  رسالة ماجستير نير منشكرة (  المسألة اليندسية لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة

 .نزة،سالميةاإل

. 3. طؿ العربياستراتيجيات التعميـ كالتعمـ الحديثة كصناعة العق( .ـ6117، حسف.  شحاتة
 .: الدار المصرية المبنانيةالقاىرة

النيضة  :  دار. القاىرةالرياضيات أىداتيا كاستراتيجيات تدريسيا. (ـ3995الشعراكم، إحساف.  
 .العربية لمنشر كالتكزيع

ـ( .أثر بعض المتغيرات البنائية لممسائؿ الرياضية الم ظية تي 3999أبك شمالة ، ترج إبراىيـ.  
عم  حميا لدل طمبة الصؼ التاسع بمحاتظة نزة  رسالة ماجستير نير منشكرة القدرة 

 (.جامعة األزىر ،نزة ،تمسطيف .

 القائمة التدريس نماذج  كبعض المنظكمي المدخؿ  .( ـ6111   الصبكر من  عبد شياب،
 تي المنظكمي المدخؿ الرابع بعنكاف المؤتمر العربي كرقة مقدمة إل  .البنائي ال كر عمي

 .جامعة عيف شمس -العمـك تدريس تطكير مركز :،مصركالتعميـ التدريس

تصحيح التصكرات البديمة لبعض  (.يكليك 68-65ـ، 3999، أمنية.  شياب، من   كالجندم
لطالب الصؼ األكؿ الثانكم تي  vالم اىيـ العممية باستخداـ نمكذجي التعمـ البنائي كالشكؿ 

 الجمعيةمصر:،المؤتمر العممي الثالثكرقة مقدمة إل  . مادة ال يزياء كاتجاىاتيـ نحكىا
 .العممية لمتربية المصرية

 تنمية التحصيؿ عم  العمكـ تدريس تي التعميمية السقايت تاعمية (.ـ6135، جميمة   الشيرم
، . جامعة أـ القرل(نير منشكرةرسالة ماجستير   المتكسطة المرحمة تمميذات لدل الدراسي

 السعكدية .

" تي تدريس ايت التعميمية "مدعكمة إلكتركنيان (. تاعمية السقـ6131، منصكر . الصعيدم
الرياضيات كأثرىا عم  تنمية ميارات الت كير التكليدم لدل تالميذ ذكل صعكبات التعمـ 

، المجمة الدكلية التربكية المتخصصة .بالمرحمة المتكسطة تي المممكة العربية السعكدية
3 1)،66-61 

 .دار المسيرة لمنشر كالطباعة :. عمافالتدريس ال عاؿ .(ـ6119الطناكل، ع ت.  
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 لمم اىيـ التصكرات تعديؿ تي المعمكمات خرائط تكظيؼ تاعمية(. ـ6119. بالؿ، طير ابك
 اإلسالمية الجامعة(. منشكرة نير ماجستير رسالة  األساس  الثامف الصؼ لطالب العممية

 . نزة،

صعكبات تعمـ اليندسة التحميمية ال رانية لدل طمبة الصؼ الحادم (. ـ6119  .عبداهلل، أحمد
ة (.   رسالة ماجستير نير منشكر  عشر العممي كأسبابيا ككضع تصكر مقترح لعالجيا

 . نزة،جامعة ايسالمية

المؤتمر العربي .كرقة مقدمة إل  (. النمكذج المنظكم  كعيكف العقؿ ـ6116  .عبيد، كليـ
  .مركز تطكير تدريس العمكـ القاىرة :،المدخؿ المنظكم  تي التدريس كالتعمـالثاني حكؿ 

تعميـ الرياضيات لجميع األط اؿ تي ضكء متطمبات ( .ـ6111  .عبيد، كليـ كالم تي، أميف
 : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع .. عمافالمعايير كثقاتة الت كير

.  (6الرياضيات كطرائؽ تدريسيا  ـ( .3995عايد ، عدناف كراشد ، محمد كعثماف ،تيم  . 
 .القدس الم تكحة –برنامج التعميـ الم تكح القدس: 

مكتبة  عماف :.التدريس ايستراتيجي لمرياضيات الحديثة( .ـ6116  اسماعيؿ  ، عزكع انة
 دار حذيف. ،ال الح

كمية  نزة:.3.  طالتدريس ايستراتيجي لمرياضيات الحديثة .(ـ3995ع انة، عزك اسماعيؿ.  
 الجامعة اإلسالمية. -يةالترب

 تدريس استراتيجيات .( ـ6117   .كالخزندار ،نائمة  ;كأحمد ،منير ;كالسر ،خالد  ;عزك ع انة،
 .األقص  جامعة -الجامعي الطالب مكتبةخانيكنس : .التعميـ العاـ مراحؿ تي الرياضيات

 تنمية تي البصرم المدخؿ استخداـ أثر . (ـ6113يكليك  65-61 . إسماعيؿ عزك ع انة،
. بغزة األساسي الثامف الصؼ طمبة لدل بيا كايحت اظ الرياضية، حؿ المسائؿ عم  القدرة

 لمعرتيةا لثكرةكا لتعميـا ناىجم :عنكافب عشر الثالث عمميال المؤتمركرقة مقدمة إل  
- الضياتة دار التدريس، كطرؽ لممناىج المصرية الجمعية مصر:،لمعاصرةا التكنكلكجيةك 

 شمس. عيف جامعة
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 الكشؼ عف مصداقية تي ك استخداماتو التأثير حجـ. (ـ،مارس6111عزك اسماعيؿ.   ع انة،
 ع ،ال مسطينية التربكية كالدراسات البحكث مجمة .البحكث التربكية ك الن سية تي النتائج

 1)،18-11. 

 دريساستراتيجيات ت(. ـ6136.  نائمةك الخزندار،  ;منير كأحمد،; خالد كالسر، ;عزك ع انة،
 .األقص  جامعة -الجامعي الطالب مكتبة :خانيكنس . لعاـا لتعميـا راحؿ م يت الرياضيات

. عماف: دار 6. طمناىج الرياضيات كأساليب تدريسيا(.ـ6116، إبراىيـ محمد  عقيالف
 .المسيرة

الخماسية كقبعات الت كير الست تي تنمية . تاعمية التدريس بدكرة التعمـ (ـ6131  .، أحمدالعكة
ستير نير   رسالة ماج ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طالب الصؼ الثامف بغزة

 .نزة ،. الجامعة ايسالمية(منشكرة

القياس كالتقكيـ التربكل كالن س  أساسياتو كتطبيقاتو كتكجياتو ـ(. 6111عالـ، صالح الديف . 
 ر ال كر العرب  .القاىرة :دا.3. طالمعاصرة 

 المعرتية الجكانب لتنمية البنائية النظرية عم  قائـ مقترح برنامج(.ـ6111.  أشرؼ، عطايا أبك
(. منشكرة نير دكتكراه رسالة  بغزة األساسي الثامف الصؼ طالب لدل الرياضيات تي

 . مصر، شمس عيف جامعة

 تنمية عم  الرياضيات تدريس تي البنائي النمكذج استخداـ أثر(.ـ6112.  سميـ، عكدة أبك
 رسالة  بغزة األساسي السابع الصؼ طالب لدل بيا كايحت اظ المنظكم  الت كير ميارات
 . نزة، اإلسالمية الجامعة(. منشكرة نير ماجستير

 .(الكردم كسيـ ترجمة   ،جديدة مقاربة: الممكنة النمك منطقة (. ـ6111 تسكي. ؿ. س  تيجك
 .37-31، (35  العدد ،القطافمركز -تربكية رؤل مجمة

برنامج مقترح لتنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طمبة الصؼ (. ـ6113  .قاسـ. سام 
  الجامعة اإلسالمية ،نزة ..السادس األساسي بمحاتظة نزة

 .ال كر دار: عماف .كالتعميـ التعمـ نظريات (. ـ6115 محمكد  يكسؼ، قطامي
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  ،ـ6132يناير  31 . تاريخ ايطالع:ستراتيجيات حديثةا(. ـ،ديسمبر 6131 نساف.  ،قطيط
  ktait.com/?id=340-http://www.ghassan  :مكقعال

األنجمك  مكتبة: القاىرة  .كالتطبيؽ النظرية بيف المناىج. ( ـ3989 حسيف  أحمد المقاني،
 المصرية.

  ،ـ 6132تبراير  6 تاريخ ايطالع:.  خطكات حؿ المسائؿ الرياضية( .ـ6112مجمة المعمـ.  
   www.angelfir.com/bauds/mafaheem:مكقع ال

القاىرة: دار . طرؽ تدريس الرياضيات نظريات كتطبيقات (.ـ6113. الصادؽ، اسماعيؿ محمد
 . ال كر العربي

أثر الت اعؿ بيف أنماط مختم ة  مف (. ـ6131  .نبيؿ جاد ،المرادن ، محمد مختار كعزمي
 دعامات التعمـ البنائية داخؿ الكتاب اإللكتركني تي التحصيؿ كك اءة التعمـ لدل طالب

 .166-653 ، (1 ع ،مجمة دراسات تربكية كاجتماعية. الدراسات العميا بكميات التربية

 المسألة دريست يت كلياب ستراتيجية ا ستخداـا أثر  .  ( ـ6111.  مكس  ماجد المصرم،
 المدراس الحككمية  يت مياح م ع ألساسيا لتاسعا الصؼ مبةط قدرةم يت ليندسيةا الرياضية
 نابمس. ،النجاح منشكرة(. جامعة نير ماجستير رسالة  جنيف محاتظةل التابعة

كرقة مقدمة .  البنائية تي عمميت  تعميـ كتعمـ الرياضيات(. ـ6111كديع . مكسيمكس ،داككد 
مركز  ايردف:المؤتمر العرب  الثالث حكؿ المدخؿ المنظكم  تي التدريس كالتعمـ ،إل  

 بالتعاكف مع جامعة جرش األىمية باألردف . -تطكير تدريس العمكـ 

النظرية البنائية كأثر تأىيميـ األكاديمي (. درجة معرتة معممي العمـك ـ6116  .الكىر، محمكد
 .312-315،(66 ع ،مجمة مركز البحكث التربكية. اكالتربكم كجنسيـ عميو

 .ة الككيت لمتقدـ العمميمؤسسالككيت ،. تضاء المعرتة .(ـ3981، عادؿ عبد الكريـ.  ياسيف
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 (ٔممحق )

 دوات ومواد الدراسةأل نمحكميالسادة السماء أ

 التخصص االسم  م
 / تكنولوجيا  مناىج وطرق تدريس د. محمد أبو شقير  ٔ
 / تكنولوجيا مناىج وطرق تدريس د . محمود الرنتيسي  ٕ
 / تكنولوجيامناىج وطرق تدريس د. محمد عسقول ٖ
 تربية فنية /تدريسمناىج وطرق  د. عبد الكريم لبد  ٗ
 / رياضياتمناىج وطرق تدريس . عمى نصار د ٘
 عموم /مناىج وطرق تدريس د. عطا درويش ٙ
 مناىج وطرق تدريس /رياضيات د. فرج أبو شمالة  ٚ
 مناىج وطرق تدريس /رياضيات  ايمان الحمامى . أ ٛ
 رياضياتمعممة  المعممة عميا النجار ٜ
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 (ٕممحق )

تحميل محتوى وحدة األعداد النسبية

 مسائل رياضية  الميارات التعميمات المفاىيم الموضوع الرقم
  النسبيالعدد  العدد النسبي 3

 األعداد الطبيعية 
 األعداد الصحيحة 
األعداد الصحيحة 

 المكجبة 
 األعداد الصحيحة السالبة 

 السالب  النسبيالعدد 
 المكجب  النسبيالعدد 

 

ا  { ف(= .3
ب
:ا،ب  

  ص،ب  
 }ص ر 

كؿ عدد صحيح  .6
 ىك عدد نسب  

 طبيعيكؿ عدد  .1
 ىك عدد نسب  

 ف ص ط .1
   }1{  +ف=ف .5

 -ف

- -- 

تبسيط  6
األعداد 
 النسبية 

 
 األكبرالقاسـ المشترؾ 

 تبسيط األعداد

تي  النسبييككف العدد 
ابسط صكرة ، اذ تحقؽ 

 الشرطاف :
مقامو عدد  -3

 صحيح مكجب 
القاسـ المشترؾ  -6

األكبر لبسطو 
كمقامو ىك كاحد 

 صحيح
يككف مكجب  النسبيالعدد 

اذا كاف بسطو كمقامو ليما 
اإلشارة ن سيا كيككف سالبا 

إذا كاف ليما إشارتاف 
 مختم تاف 

 - 

األعداد  1
النسبية 
 المتكاتئة

  النسبيالعدد 
 التكاتؤ 

 األعداد النسبية  المتكاتئة 

اإذا كاف 
ب
عدد نسب  ،  

ص بحيث   ككاف ج 
 ص ر تاف  ج
ا
ب
ج ا=

ج ب
ج ا= 

ج ب
كتسم   

  81ص 2س 
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 متكاتئة نسبية أعداد 

ا النسبيافيتكاتأ العدداف 
ب
 

ج،
د
 ج×د=ب×اذا كاف ا 

ص  ص ،ب  اذا كاف ا
 ص ر تاف:  بحيث ب 

ا 
ب

ا= 
ب 

=-  
ا
ب

ا-=
ب

 

تمثيؿ  1
األعداد 

النسبية عم  
 خط األعداد

 
 خط األعداد 

 

تمثيؿ العدد  
عم   النسبي

خط األعداد 
 بطريقة سميمة 

 

مقارنة  5
األعداد 
 النسبية 

المضاعؼ المشترؾ 
 األصغر 

 

إذا كاف ا د>ب ج ، تإف 
ا
ب
ج>
د
حيث ف ب ، د <  

 ص ر 
إذا كاف ا/ب>ج/د تإف ا د 

>ب ج حيث د، ب < 
 ص ر

   

جمع األعداد  2
 النسبية 

 ج، ب، كؿ مف ا،اذا كاف  عممية الجمع  
د عددا صحيحا ، بحيث 
ب، د ي يساكياف الص ر 

 تاف :
ا
ب
ج+

ب
ا ج= 

ب
 

ا
ب
ج+
د
اد ب ج= 

د ب 
 

 
جمع عدديف 
نسبيف بطريقة 

 صحيحة 

مف تماريف كمسائؿ   6س
 96ص

خصائص  7
عممية الجمع 

 عم  ف

 األعداد النسبية 
  اينغالؽخاصية 

 خاصية التبديؿ
 خاصية التجميع
 المحايدخاصية العنصر 

 الضرب  
 الجمع خاصية النظير 

 

الكؿ مف 
ب
ج،
د
ق،
ك
 ف تإف :   

 أممجمكع  .3
عدديف نسبييف 
 ىك عدد نسب  

6. 
ا
ب
ج+ 

د
ج=
د

ا+
ب

 

ا   .1
ب

ج+
د

ق(+
ك
ا= 

ب
 

ج+ 
د
ق+ 

ك
) 

استخداـ 
خكاص عممية 
الجمع عم  

األعداد النسبية 
 بطريقة سميمة 

- 
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1. 
ا
ب

+ص ر 

ا=ص ر+
ب
ا=

ب
 

5. 
ا
ب
ا +

ب
 = ص ر

طرح األعداد  8
 النسبية 

 عممية الطرح
 

الكؿ مف 
ب
ج،
د
 ف تإف :  

ا
ب

ج -
د
ا= 

ب
ج -+  

د
اد ب ج(=

د ب
 

طرح عدديف 
نسبييف بطريقة 

 سميمة 

 مف تماريف كمسائؿ  1س
 97ص

ضرب  9
األعداد 
 النسبية 

 الضرب 
 عدد نسب  مكجب 
 عدد نسب  سالب 

 

حاصؿ ضرب عدديف 
نسبييف ليما اإلشارة ن سيا 
 مكجباف اك سالباف ( ىك 

 كجب.عدد نسب  م
حاصؿ ضرب عدديف 

نسبييف مختم يف تي اإلشارة 
 أحدىما مكجب كاآلخر 
سالب ( ىك عدد نسب  

 سالب 

ضرب عدديف 
نسبييف بطريقة 

 صحيحة 

مف تماريف كمسائؿ  6س
 99ص

خصائص   31
عممية 

الضرب عم  
 ف

 مقمكب العدد
 النظير الضرب  
 العنصر المحايد

  اينغالؽ خاصية
 التبديؿ خاصية
 التجميع خاصية
 المحايد العنصر خاصية
 الضرب 
  بالص ر الضرب خاصية
عممية  تكزيع خاصية
 الجمع عم  الضرب

الكؿ عدد نسب  
ب
بحيث  

ص ر ، يكجد نظير   ا،ب 

بضرب  ىك العدد النسب  
ا
 

ابحيث :
ب
ب×
ا

ب=
ا

ا×
ب
=3. 

عدديف  أمحاصؿ ضرب 
 نسبييف ىك عدد نسب  .

ا
ب
ج×
د

ج=
د
ا× 

ب
. 

 ×  ا/ب 
ج/د × ق/ك =ا/ب ×ج/د(
 ق/ك(×

 3×ا/ب 
 ا/ب=ا/ب×3=

ص ر × ا/ب 
 ا/ب= ص ر × =ص ر

ا
ب

ج× 
د

ق+
ك

 =)

ايجاد حاصؿ 
ضرب أعداد 

نسبيا باستخداـ  
 الخكاص

- 
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ا 
ب
ج×
د

ا(+ 
ب
ق×
ك
) 

 
 

قسمة األعداد  33
 النسبية 

 القسمة
 مقمكب الكسر 

 

اإذا كاف 
ب
ج، 

د
عدديف  

جنسبييف ، 
د
ص ر تإف    

ا:
ب
ج÷
د

ا=
ب
د×

ج
 

قسمة عدديف 
نسبييف بطريقة 

 صحيحة 

مف تماريف  1،س6س
 312كمسائؿ ص 



129 
 

 (ٖممحق )
 خطاب لتحكيم أدوات ومواد الدراسة 

بسمهللاالرحمنالرحيم

 سالمية نزة الجامعة اإل

 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية 

 قسـ المناىج كطرؽ تدريس 

ميارات حل المسألة الرياضية , تحميل محتوى وحدة  الدراسة )اختبار أداتي: تحكيم الموضوع
 , دليل المعممة ( االعداد النسبية 

 السيد الدكتكر / األستاذ........................................... ح ظؾ اهلل 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

تيجية السقاالت التعميمية فى تنمية ميارات أثر توظيف استراتقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "
 بغزة" األساسيحل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف السابع 

 كلذا أرجك مف سيادتكـ لمحصكؿ عم  درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية
 لمجاؿ .التكـر بتحكيـ أدات  الدراسة ثـ إبداء رأيكـ كمالحظاتكـ ت  ضكء خبرتكـ ت  ىذا ا

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحترام

 الباحثة : رنا نصر محمد عموان

 :لبيانات الشخصية لممحكما
 ........................... العممية :.............................. الدرجة  ايسـ :

 ........................... مكاف العمؿ :.............................: التخصص
 



131 
 

 (ٗممحق )
 اختبار مهارات حل المسألة الرياضية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :الطالبة عزيزتي

 تيت التعميمية يياضية باستخداـ استراتيجية السقاتقـك الباحثة بدراسة تيدؼ إل  تنمية حؿ المسألة الر 
كىذا ايختبار ييدؼ إل  قياس قدرتؾ عم  حؿ المشكالت الرياضية بعد دراسة كحدة األعداد  ،الرياضيات

 :ار عميؾ قراءة التعميمات التاليةاإلجابة عم  م ردات ايختب تيالنسبية كقبؿ البدء 

 :تعميمات االختبار

 .الجدكؿ المرتؽ تيالمكاف المخصص لإلجابة  تي، ثـ كضع إشارة يرج  قراءة أسئمة ايختبار .3
 .ة ككؿ مشكمة تتككف مف اربع خطكاتيتككف ايختبار مف ثمانية مشكالت رياضي .6
 :المشكالت الرياضية كما يم  تيتتكزع الخطكات  .1

  مطمكب كالمعطيات كالعالقة بينيمامعرتة ما ىك ال أم: تيـ المشكمة الخطكة األكل. 
 ية المناسبة لحؿ ىذه المشكمةاتيجمعرتة ايستر  أم: تخطيط لممشكمة الخطكة الثانية. 
 حؿ المسألة. تياتباع الطريقة الصحيحة  أم: تن يذ الحؿ الخطكة الثالثة 
 الحؿ تي: مراجعة الحؿ كالتحقؽ مف معقكلية كصحة طريقة المتبعة الخطكة الرابعة. 

 .دقيقة 81الزمف المحدد لإلجابة عف األسئمة ايختبار  .1
 .مسائؿ ايختبار بدقة كؿ مسألة مفمف قراءة  تتأكدميجب اف  .5
 .بيا نيرؾ يأتيدكف تعجؿ كتأت  بأتكار مثيرة ي  لت كرم، عميؾ أف تستغم  كقتؾ جيدان  .2
 .كالدراسة العمميتستخدـ إجابتؾ عم  ايختبار ألنراض البحث  .7

 لكن بالتوفيق الدائم تمنياتيمع 

     رنا نصر محمد عموان   الباحثة :
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 اختبار حل المسألة الرياضية

 

 اسم الطالبة :...................................................................

 

 .....................الصف:.....................................................

 

 :................................................................... الشعبة

 

 :......................................................................... اسم المدرسة 

 

 ..الدرجة :........................................................................



















 الصفحة  اقلب
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 وطولو  سم 2.95محيطو طار صورة مستطيل الشكل إ (ٔ

 
 ؟ فما عرضو سم 

 :فيم المشكمة  األولىالخطوة 
  يجاده ؟إما الذى تريدين 

 محيط المستطيؿ         ب( عرض المستطيؿ     ج(طكؿ المستطيؿ      د(المعطيات نير كاتية ( أ
 

 الخطوة الثانية :وضع خطة الحل 
 تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة : التيكثر دقة أل العبارات التالية الطريقة ا ى من ر اختا 

 الطكؿ ÷العرض=محيط ( أ
 العرض × المحيط = الطكؿ( ب

 الطكؿ –( 2÷ج( العرض =  المحيط

 2×الطكؿ ×د( العرض = محيط 

 الخطوة الثالثة :تنفيذ الحل 

  تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة : التيكثر دقة األ اختارى من بين الجمل الرياضية الجممة 
 ×  2( أ

 
 2.95(=س 

 ب(         

 
 = س2(×     

 ج(        

 
 = 2.95+ س  

 +2.95د(               

 
 =  س 

 : التحقق من الحل رابعةالخطوة ال

  جابة التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقة :اإلاختاري من بين العبارات التالية 
 2.075د(  العرض =      1.750ج(  العرض =    1.20.   ب( العرض = 6العرض =  ( أ

 

 

 



133 
 

سطح البحر وبين غواصة عمى  مستوى كم فوق 8جدي البعد بين طائرة عمى ارتفاع  (ٕ
 عمق 

 
 ؟سيا فوق الغواصة.أكم تحت مستوى سطح البحر . عند مرور الطائرة ر   2

 .: فيم المشكمةولىأل الخطوة ا

  يجاده ؟إما الذي تريدين 
 البعد بيف الطائرة كالغكاصة  (أ

 البعد بيف الطائرة كالس ينة(ب
 البعد بيف الس ينة كالغكاصة( ج
 البعد بيف الطائرة كالبناية( د

 : وضع خطة الحلالخطوة الثانية

 كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقةأل اختاري من بين العبارات التالية الطريقة ا 
 العمؽالبعد = ايرت اع + (أ

 العمؽ –البعد = ايرت اع (ب
 ايرت اع = البعد + العمؽ( ج
 البعد –العمؽ = ايرت اع ( د

 : تنفيد الحلالخطوة الثالثة

 كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة.أل اختاري من بين الجمل الرياضية الجممة ا 
  -8البعد = ( أ

 
  2 

 × 8البعد =( ب

 
2 

 +8البعد = ( ج

 
2 

 ÷8البعد = ( د

 
2 

 : التحقق من الحلالخطوة الرابعة

  جابة التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقةاإلاختاري من العبارات السابقة 

 أ(البعد = 

 
  ب( البعد =       9

  
 د(. البعد =       22ج(. البعد =      

 
5 
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 م قسم عمى قطع متساوية طول القطعة الواحدة  ٘٘ثوب من القماش طولو   (ٖ

 
م ٕ

 عدد القطع ؟وجدي أف

 : فيم المشكمةالخطوة االولى

  يجاده ؟إما الذي تريدين 
 عرض الثكبعدد القطع المقسمة       ب(. طكؿ القطع الكاحدة      ج(. طكؿ الثكب      د(.  ( أ

 : وضع خطة الحلالخطوة الثانية

  السابقة .ر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة األكثاختاري من العبارات التالية الطريقة 
 طكؿ القماش× عدد القطع = طكؿ القطعة الكاحدة (أ

 طكؿ القماش÷ عدد القطع = طكؿ القطعة الكاحدة (ب
 طكؿ القطعة الكاحدة÷ عدد القطع = طكؿ القماش ( ج
 طكؿ القطعة  الكاحدة× عدد القطع = طكؿ القماش ( د

 : تنفيذ الحلالخطوة الثالثة

  عبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة.كثر دقة التي تاأل اختاري من الجمل الرياضية 
 ÷  55عدد القطع = . أ

 
2 

 عدد القطع = . ب

 
2 ÷55 

 ×  55عدد القطع = . ت

 
2 

 عدد القطع = . ث

 
2 ×55 

 : التحقق من الحلالخطوة الرابعة

  جابة التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقة.اإلاختاري من البيانات التالية 
. أ

 

 
  ب(                          )    56

 
 ج(                      

 
 20د(                        52
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 وجدي نصف القطر أ ٕمٗ٘ٔحوض من الزىور دائري الشكل مساحتو  (ٗ

 فيم المشكمة :الخطوة االولى

  يجاده؟إما الذي تريدين 
 مساحة القطعة الدائرية أ(  نصؼ قطر الدائرة     ب (  مساحة الدائرة     ج (   محيط الدائرة         د ( 

 : وضع خطة الحلالخطوة الثانية

  كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة .األ اختاري من العبارات التالية الطريقة 

مساحةأ (   نؽ = 
ط

طب(  نؽ =        
مساحة

√ج ( نؽ =         
ط

مساحة
√د ( نؽ =           

مساحة
ط

 

 : تنفيذ الحلالخطوة الثالثة

  كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة.األ اختاري من الجمل الرياضية 
 نصؼ القطر = (أ

  
×154 

√نصؼ القطر = (ب
  

 
     

  نصؼ القطر = ( ج

 
× 154 

  ÷ 154نصؼ القطر = ( د

 
 

 الخطوة الرابعة: التحقق من الحل

  السابقةجابة التي تحقق صحة الحل لممشكمة اإلاختاري من بين العبارات التالية 
  7د (          8ج (             7ب(           9أ(   
 

 دينار اذا كان مصروفيا اليومي 17.5مع سندس  (٘

 
دينار فكم يوما يكفييا المبمغ  ٔ

 .الذي بحوزتيا

 .: فيم المشكمةالخطوة االولى

  يجاده ؟إما الذي تريدين 

 ياـ الذم يك ييا المبم أ( عدد أ 

 ب(مصركؼ سندس
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 الذم بحكزتياالمبم  ( ج
 عدد ايسابيع التي تك ييا المبم  ( د

 : وضع خطة الحلالخطوة الثانية

  كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة .األ اختاري من العبارات التالية الطريقة 
 المصركؼ الكمي÷ ياـ = المصركؼ اليكمي األعدد (أ

 المصركؼ اليكمي÷ ياـ = المصركؼ الكمي ألعدد ا(ب

 المصركؼ الكمي× ياـ = المصركؼ الكمي ألعدد اج( 

 ياـ = المصركؼ الكمي + المصركؼ الكميألد(عدد ا

 : تنفيد الحلالخطوة الثالثة

  كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة.األ اختاري من بين الجمل الرياضية الجممة 
 +  17.5ياـ = األعدد (أ

 
1 

 ×  17.5ياـ = ألعدد ا(ب

 
1 

 ياـ = ألا ج(عدد

 
1  ÷17.5 

 ÷  17.5=  ياـألاعدد ( د

 
1 

 الخطوة الرابعة: التحقق من الحل

 التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقة . اإلجابة ة اختاري من بين العبارات التالي 

مايا 10اياـ         د (  7يكـ          ج (  21ب(           يـك 14أ(  

( عمر وعلى لهما قطعتا أرض متساويتان فى المساحة , خصص لعمر 6
 

 
قطعة أرضه لبناء  

منزل , فيما خصص على 
 

 
قطعة أرضه لبناء منزل ,أى المنزلين مساحته أكبر من اآلخر ؟  

 .الخطوة االولى : فيم المشكمة

  يجاده ؟إما الذي تريدين 
 مساحةاحدالمنزلين.(أ

 المنزلين.مقارنةبينالمساحة(ب

 طولالمنزلين(ج

 محيطاحدالمنزلين(د
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 : وضع خطة الحلالخطوة الثانية

  كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة .األ اختاري من العبارات التالية الطريقة 
 تكحيد المقامات.( أ
 تكحيد البسط .( ب
 ضرب العدديف .( ج
 . قسمة العدديف ( د

 الحل تنفيذ: الخطوة الثالثة

 كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة.األ اختاري من بين الجمل الرياضية الجممة 

( أ
  

  
  <  

  
 

  ( ب

  
  >  

  
 

( ج
  

  
  >  

  
 

( ح
  

  
  <  

  
 

 : التحقق من الحلالخطوة الرابعة

 التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقة . ة اإلجابة اختاري من بين العبارات التالي 
( أ

 

 
  < 

 
  

( ب
   

 
  > 

 
  

( ج
    

 
  = 

 
  

 د(   ي يكجد ليا حؿ 

كم فوق سطح األرض , إذا كانت سرعة صعود  3فى لحظة ما كان منطاد عمى ارتفاع ( ٚ
  المنطاد ىى

 

 
كم فى الساعة . عينى موضع المنطاد بالنسبة ليذا الموقع بعد ساعة وثمث  

 من تمك المحظة ؟

 .: فيم المشكمةالخطوة االولى

  يجاده ؟إما الذي تريدين 
 المساتة       ب( السرعة          ج( الزمف          د( الكتمة ( أ

 الخطوة الثانية : وضع خطة الحل
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  كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة .األ اختاري من العبارات التالية الطريقة 
 الزمف ÷ المساتة =السرعة ( أ
 الزمف × المساتة = السرعة ( ب

 الزمف ÷ ج( السرعة = المساتة 

 الزمف × د( السرعة = المساتة 

 الحل تنفيذ: خطوة الثالثةال

 كثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة.األ اختاري من بين الجمل الرياضية الجممة 

 المساتة = ( أ

 
  ÷ 

 
 1 

 المساتة =( ب

 
 1  ÷ 

 
 

 المساتة =( ج

 
 × 

 
 1 

 المساتة = ( د

 
  + 

 
 1 

 : التحقق من الحلالرابعة الخطوة

 التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقة . ة اإلجابة اختاري من بين العبارات التالي 
 المساتة = ( أ

 
 

 المساتة = ( ب

 
  
 ج( المساتة = 

 
 

 د( المساتة = 

 
 

 

طول أرضية , فإذا كان   ٕم  16.1مستطيمة الشكل مساحتيا أرضيتيا غرفة ( ٛ
  الغرفة 

 
 الغرفة ؟ أرضية م  , فما عرض 4 

 .: فيم المشكمةالخطوة االولى

  يجاده ؟إما الذي تريدين 
الغرتة       د( أرضية الغرتة      ج( مساحة أرضية الغرتة        ب( عرض  أرضية  طكؿ( أ

 الغرتة أرضية محيط 

 : وضع خطة الحلالخطوة الثانية

  التي تعبر عن كتابة الحل لممشكمة السابقة .كثر دقة األ اختاري من العبارات التالية الطريقة 
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 الطكؿ ÷ العرض = المساحة ( أ
 العرض ÷ الطكؿ  = المساحة ( ب

 العرض  × ج( المساحة = الطكؿ 

   2(×د( المحيط =   الطكؿ + العرض 

 الحل تنفيذ: الخطوة الثالثة

 لممشكمة السابقةكثر دقة التي تعبر عن كتابة الحل األ اختاري من بين الجمل الرياضية الجممة 

 × 16.1العرض = ( أ
 
 4 

 + 16.1العرض = ( ب

 
 4 

 ÷ 16.1ج( العرض =

 
 4 

 د( العرض = 

 
 4  ÷16.1 

 الخطوة الرابعة : التحقق من الحل

 التي تحقق صحة الحل لممشكمة السابقة . ة اإلجابة اختاري من بين العبارات التالي 
 العرض = ( أ

 
 

 العرض=( ب

 
  

 ج( العرض= 

 
 
 د( العرض = 

 
  

 
 

 انتيت األسئمة 
 بالتوفيق والنجاح

 

 

 

 

 



141 
 

 (٘ممحق )
 مفتاح اإلجابة عمى اختبار ميارات حل المسألة الرياضية

 البدائل الرقم
 د ج ب أ ٔ
 د ج ب أ ٕ
 د ج ب أ ٖ
 د ج ب أ ٗ
 د ج ب أ ٘
 د ج ب أ ٙ
 د ج ب أ ٚ
 د ج ب أ ٛ
 د ج ب أ ٜ
 د ج ب أ ٓٔ
 د ج ب أ ٔٔ
 د ج ب أ ٕٔ
 د ج ب أ ٖٔ
 د ج ب أ ٗٔ
 د ج ب أ ٘ٔ
 د ج ب أ ٙٔ
 د ج ب أ ٚٔ
 د ج ب أ ٛٔ
 د ج ب أ ٜٔ
 د ج ب أ ٕٓ
 د ج ب أ ٕٔ
 د ج ب أ ٕٕ
 د ج ب أ ٖٕ
 د ج ب أ ٕٗ
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 د ج ب أ ٕ٘
 د ج ب أ ٕٙ
 د ج ب أ ٕٚ
 د ج ب أ ٕٛ
 د ج ب أ ٜٕ
 د ج ب أ ٖٓ
 د ج ب أ ٖٔ
 د ج ب أ ٕٖ
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 (ٙممحق)
 اإلجابة عمى اختبار ميارات حل المسألة الرياضية تصحيح مفتاح 

 البدائل الرقم
 د ج ب أ ٔ
 د ج ب أ ٕ
 د ج ب أ ٖ
 د ج ب أ ٗ
 د ج ب أ ٘
 د ج ب أ ٙ
 د ج ب أ ٚ
 د ج ب أ ٛ
 د ج ب أ ٜ
 د ج ب أ ٓٔ
 د ج ب أ ٔٔ
 د ج ب أ ٕٔ
 د ج ب أ ٖٔ
 د ج ب أ ٗٔ
 د ج ب أ ٘ٔ
 د ج ب أ ٙٔ
 د ج ب أ ٚٔ
 د ج ب أ ٛٔ
 د ج ب أ ٜٔ
 د ج ب أ ٕٓ
 د ج ب أ ٕٔ
 د ج ب أ ٕٕ
 د ج ب أ ٖٕ
 د ج ب أ ٕٗ
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 د ج ب أ ٕ٘
 د ج ب أ ٕٙ
 د ج ب أ ٕٚ
 د ج ب أ ٕٛ
 د ج ب أ ٜٕ
 د ج ب أ ٖٓ
 د ج ب أ ٖٔ
 د ج ب أ ٕٖ
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 (ٚممحق )

 دليل معمم
 " عداد النسبيةاألتدريس الكحدة الثالثة " تي

 كؿ لمصؼ السابعمف كتاب الرياضيات الجزء األ

 االستاذ/الدكتور :........................    الدرجة العممية :...............................

 :..........................كاف العمؿ مك أالتخصص:...........................  الكظي ة 

 :السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد

تي المناىج كطرؽ تدريس تقـك الباحثة ببحث عممي لمحصكؿ عم  درجة الماجستير 
، ىدتو معرتة أثر تكظيؼ استراتيجية السقايت التعميمية  تي تنمية ميارات حؿ الرياضيات

 بع األساسي  بغزة.المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ السا

(مف كتاب  عداد النسبيةألاكلذا قد تـ إعداد دليؿ لممعمـ لتدريس دركس الكحدة الثالثة  
استراتيجية كالمصممة باستخداـ  الصؼالمقرر عم  ىذا  الرياضيات    الجزء ايكؿ  (

 :كيتضمف الدليؿ ما  يمي  السقاالت التعميمية

  المقدمة 
  السقايت التعميمية.نبذة مختصرة عف استراتيجية 
 ىداؼ السقايت التعميمية.أ 
 .اليدؼ العاـ لدليؿ المعممة 
 .تمس ة الدليؿ 

 : رنا نصر عمكاف                                         الباحثة
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 :مقدمة

 جمعيف كبعد:أ، كعم  الو كصحبو ميف، كالصالة كالسالـ عم  الرسكؿ األالحمد هلل رب العالميف

 ، السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.المعممة أختي

ضع بيف يديؾ  دليؿ المعممة ( لمكحدة الثالثة مف مقرر الرياضيات لطالبات الصؼ السابع أ
، كأحد عداد  الدركس كتن يذىاإ تيمنو  ايست ادة آممو ،األكؿ الدراسيال صؿ  األساسي
 .جكةحقيؽ النتاجات التعميمية المر ت تيتساعد  التيالمصادر 

ءـ مع ، بما يتالتخطيط الدركس تي كمكردان  ف يككف مرشدان أليؾ ىذه الدليؿ عم  إكأقدـ 
الدليؿ ذ ارتبط ىذا إ، يؽ التكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽمؿ تحقآ، كما الطالبات، كالبيئة الص ية

كاستراتيجيات التدريس   ،ل  ارتباطو بالنتاجات التعميميةإضاتة إ، بكتاب الطالبة بشكؿ مباشر
التدريس كأداة لتطكير أساليب التدريس كزيادة مف  تي، كت عيؿ دكر السقايت التعميمية كالتقكيـ

ثارة لمطالبات، كجعؿ العممية التعميالدراسيال صؿ  يتتاعمية الطالبات  ، مية أكثر جاذبية كا 
، كاكتشاؼ كمعالجة عم  الذات ايعتمادكلتشجيع ميارة  ،لدل الطالبات الجماعيكلتنمية العمؿ 

 .حقيؽ معايير أعم  لعممية التعميـالمشكالت ال ردية لدل الطالبات كزيادة سرعة التعمـ ، كلت

مثمة أل....................................... يقدـ لؾ الدليؿ بعض ا :المعممة عزيزتي
، نطمقا كبداية لتنمية خبراتؾككف متكقع  منؾ الكقكؼ عندىا تحسب ، بؿ تأكايجتيادات ، كي 

براز  قدراتؾ ايبداعية  ضاتة الجديد كضع البدائؿ ، ك  تيكا  ل  المحتكل إاألنشطة المتنكعة كا 
 كبناء أدكات تقكيـ بمعايير جديدة 

 كتقؾ اهلل كسدد خطاؾ 

 الباحثة : رنا نصر عمكاف 
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 :ن استراتيجية السقاالت التعميميةنبذة مختصرة ع

، حيث يتـ التركيز مف بيقات التربكية لمنظرية البنائيةحدل تطإتعد السقايت التعميمية 
، كأىمية البناء عم  صنع المعن  لمظكاىر المختم ة، ك عم  كي ية اكتساب المعرتةخالليا 

 .ل  المتعمـ نظرة كاسعةإ، كالنظر التعميميالمكقؼ  تيلممعرتة كتشجيع المناتسة  ايجتماعي

نشطة ألاتيجية تدريس تستخدميا المعممة مؤقتة تقدـ مف خالليا مجمكعة مف اكى  استر 
نشطة ألتزيد مف مستكل ال يـ لدل الطالبة بالقدر الذل يسمح ليا بمكاصمة أداء ا التيكالبرامج 
 .الذاتية

تحتاجيا الطالبة بقصد اكسابيا بعض  التيطار ىذا الم يـك تقدـ المعممة المساعدة الكقتية إكت  
 .ف تكاصؿ بقية تعمميا من ردةأتممكيا كتؤىميا ب التيالميارات كالقدرات 

مف خالؿ التعرؼ عم   إيف التعمـ ي يتـ أكتنادل ايستراتيجية السقايت التعميمية ب
سكاء كاف  تماعيايج، كالتعمـ منيا لمتركيز عم  التعمـ النشط كينطالؽخبرات السابقة لممتعمـ 

ل  مرحمة ايعتماد إدة تنظيـ خبرات المتعممة لينتقؿ عاإ، كمف ثـ قرافك مع األأذلؾ مع المعمـ 
 .مساعدة الكقتية كالمؤقتة لممتعمـتتحقؽ استمرارية التعمـ مف خالؿ تقديـ ال كبالتاليعم  الن س 

 ايجتماعيالتعمـ كتعد استراتيجية السقايت التعميمية تطبيقا لنظرية تيجكتسك  عف 
، تالمتعمـ ي ايجتماعيةالتجارب  تيكضح تييا اف التعمـ يحدث عف طريؽ المشاركة أالذل 

خريف ايكثر آلخريف بؿ ب اعمية كمشاركة مع المتعمميف اآليتعمـ بصكرة مستقمة كمن صمة عف ا
ذل يتـ مف خالؿ ، كالكيرىـ كت سيرىـ لممكاقؼ المختم ةت  طريقة ت  التأثيرك قدرة ت  أمعرتة 

 .يكاجييا التيعم  حؿ المشكالت  نماط كسقايت كدعامات لجعؿ المتعمـ قادران أ

تركز عم  الدعـ المؤقت لممتعمـ مف  ألنياكسميت بالسقايت التعميمية بيذا ايسـ 
عم  قدراتو  نشطة كالبرامج كمف ثـ تركو ليكمؿ بقية تعممو معتمدان ألخالؿ تقديـ مجمكعة مف ا

 .الذاتية
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 :ىداف السقاالت التعميميةأ

تاحة ال رصة لممتعمـ لتنمية مياراتو العقمية كقدراتو الخاصة   إلإتيدؼ السقايت التعميمية 
 :ىمياأكمف 

 .تكار كالم اىيـ المختم ةألالقدرة عم  الربط بيف ا .3
 .ميـ الحقائؽ كالمعمكمات بشكؿ نقدالقدرة عم  تقك  .6
 .لحؿ المشكالتستخالص نتائج جديدة القدرة عم  ا .1
 .درة عم  مكاجية المشكالت المعقدةالق .1
 .نكعيا تيالقدرة عم  تيـ مكاقؼ جديدة  .5

خريف آل، بمساعدة اثناء التعمـأ تيتاحة الدعـ المؤقت لممتعمـ إتالسقايت التعميمية تعمؿ عم  
ييا اسـ معتمدا عم  قدراتو الذاتية كيطمؽ عم كمف ثـ يترؾ لك  يكمؿ بقية تعممو لذاتو من ردان 

 .ك السقايت التعميميةأالدعائـ 

 :مراحل السقاالت التعميمية

 قبؿ الدرس  التييئة (: .3
 . ية المعرتية لمطالبات، كربطيا بالمعمكمات الحاليةالتعرؼ عم  الخم

 :التدريسيتقديـ النمكذج  .6

 . استخداـ التمميحات كالدييت كالتساؤيت 
  العقمية المتضمنة ت  الميمةارات لمعمميات كالمي الجيرمالت كير. 
  داء الميمةأ تيسكؼ تتبع  التيكتابة الخطكات. 
 قمية كالعمميات المستيدتةعطاء نمكذج لتعمـ الميارات العإ. 

 :كمياـ متنكعة عمميلمحتكل  المكجيةالممارسة الجماعية  .1

 مجمكعات صغيرة تيثـ  تيامع رتيق الطالبة عمؿ ت. 
  عم  تصحيحيا. ال كرمكالعمؿ  الطالباتخطاء أمالحظة كرصد 
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 عند أداء الميمة الذاتيسئمة ككذلؾ ايست سار ألتكجيو الطالبات لطرح ا. 
  المعممة.تحت اشراؼ  الطالباتلمجمكعات  كاألنشطةممارسة المياـ 
 تبادليتدريس  تي الطالبات مع  ةشترؾ المعممت. 

 :عطاء التغذية الراجعةإ .1

 مطالباتتغذية راجعة مصححة ل ةعط  المعممت. 
 التصحيحقكائـ  ةستخدـ المعممتCheck List   تتضمف جميع خطكات أداء  كالتي

 .الميمة
  معدة مسبقا. ألعماؿتقديـ نماذج 
  تقكيـ عمميا بنماذج معدة مسبقان  تيمساعدة الطالبة. 
 المراجعة الذاتية يستخداـتاحة ال رصة لمطالبة إ. 

 زيادة مسؤكليات الطالبة  .5
 ببعضياجراءات كالعمميات إلجؿ ربط اأنشطة التدعيـ كالتعزيز مف ألكيتضمف ذلؾ بعض ا

 .يجيا كمراجعة أداء الطالبةلغاء الدعـ المقدـ لمطالبة تدر إكالعمؿ عم  
 عطاء ممارسة مستقمة لكؿ طالبة إ .2

 تعمؿ المعممة عم  تيسير التطبيؽ لميمة اخرل كمثاؿ جديد. 
 بطريقة مكث ة كشاممة ارسة التعمـتعط  المعممة ترصا لمطالبات لمم. 

 :اليدف العام لدليل المعممة

 :ف اليدؼ العاـ مف ىذا الدليؿ ىكإ

  تنمية حؿ المسألة  تيمساعدة المعممة عم  التعرؼ عم  تعالية السقايت التعميمية
 .مقرر الرياضيات تيالرياضية لدل طالبات الصؼ السابع 

  عند استخداـ  الدراسيالتحصيؿ  تيالتعرؼ عم  مدل كجكد ال ركؽ بيف الطالبات
 .التدريس تيالسقايت التعميمية 
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  ثناء التدريس مكضكعات الرياضيات لتنمية ميارات أتكظيؼ استخداـ السقايت التعميمية
 .الرياضية لدل طالبات الصؼ السابعحؿ المسألة 

 لتعميميةير عم  مخرجات العممية اتدعيـ عممية التعمـ لدل الطالبات الصؼ السابع كالتأث. 
 فمسفة الدليل المعممة:

استخداـ استراتيجية السقايت التعميمية ت  تنمية حؿ المسألة الرياضية  تيتنطمؽ تمس ة الدليؿ 
لكحدة الثالثة مف مقرر لكؿ مكضكع مف مكضكعات ا األساسيلدل طالبات الصؼ السابع 

 .الرياضيات
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 النسبيول :العدد أل الدرس ا

 :الرئيسيةالفكرة 

 .النسبيؼ الطالبة عم  العدد رّ تع

 ىداف السموكية :ألا

 يتكقع مف الطالبة بعد نياية الحصة أف:

 .معطاه أعداد بيف مف الصحيحة األعداد تحدد .3
 .النسبيتتعرؼ عم  م يـك العدد  .6
 .عدادألمف بيف ا النسبيتميز بيف العدد  .1
 .السالب النسبيالمكجب مف العدد  النسبيتميز العدد  .1
 .متنكعةكمسائؿ رياضية  تي حؿ تماريف النسبيتطبؽ ما تعممتو عف العدد  .5

 .بطاقات ،المدرسي: السبكرة ، الطباشير ، الكتاب  الوسائل التعميمية

 خطة سير الدرس

 قبل الدرس )التييئة (: اوالً 
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم التدريساجراءات  ىدف التعمم
 الصحيحة األعداد الطالبة تحدد أن
 معطاه أعداد بين من

ف تميز أتطمب المعممة مف الطالبات 
 عدادبيف األ

حددم أم األعداد التالية تنتمي إل  
 األعداد الصحيحة :

-6,5,  
 

 
,𝜋 

ل  إ يعداد التالية تنتممف األ أم
 عداد الصحيحة :مجمكعة األ

        
-3 ،4، 

 

، 7،  

 
 

 : تقديم النموذج التدريسيثانياً 
 التقويم اجراءات التدريسية  ىدف التعمم
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استنتاج عنكاف الدرس مع الطالبات  النسبي العدد الطالبة تعّرف نأ
مف خالؿ السؤاؿ السابؽ ثـ تطرح 

مجمكعة مف التساؤيت مثؿ ما الذل 
 ؟ النسبيترنبيف معرتتو عف العدد 

كتتنبأ الطالبة بما ستدرسو تي ىذا 
 المكضكع ؟ 

كتقـك المعممة بعرض مكجز كممخص 
  النسبيالرئيسية عف العدد  لألتكار

 عرتي العدد النسبي ؟

 وميام متنوعة عمميلمحتوى  الجماعية الموجية: ممارسة ثالثاً 
 التقويم جراءات تدريسية إ ىدف التعمم 

من  النسبين تميز الطالبة العدد أ
 عدادألبين ا

تكزع المعممة بطاقات مكتكبة عمييا 
اسـ مجمكعات الطالبات كتشمؿ عم  

 الكاتيسئمة كتعط  الكقت ألبعض ا
 لقراءتيا كمناقشتيا

 ل إ تنتمي التالية عدادألا مف أم
 ؟ النسبية عدادألا مجمكعة

 

 
،-9، 

 
-،π، 

 
 

 3بطاقة 
مف األعداد التالية تنتم  ال   أم

  النسبية  ف؟ عدادمجمكعة األ
,        ,2.5،-2، 

 
 

 6بطاقة
ل  إ يعداد التالية تنتممف األ أم

 عداد النسبية ؟مجمكعة األ
 ،5-ص ر،

 
  ،5.3 ،   

 
 : إعطاء تغذية راجعةرابعاً 

 مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة . 
مشاركة المجمكعات تي عممية 

 التصحيح لبعضيف البعض
سئمة كتصحيح ألاجابة عف اإل
 جابات الخاطئةإلا

 

 : زيادة مسؤوليات الطالبةخامساً 
 التقويم اجراءات التدريسية  ىدف التعمم

 النسبين تميز الطالبة العدد أ
 السالب  النسبيالموجب عن العدد 

تكزع المعممة بطاقات عم  الطالبات 
 سئمة جابة عف األكاإل

 مف الكتاب المدرسي  72ص  1مثاؿ 

 األعداد التالية:لتكف 
  

 
  ، 

 
  ،-7 ،- 

 
 ،1 

 عداد النسبية المكجبة ؟األ ىيما 
 عداد النسبية السالبة ؟األ ىيما 
 

 ممارسة مستقمة لكل طالبة عطاءإ: سادساً 
ن تطبق الطالبة ما تعممتو عن العدد أ

 في حل تمارين متنوعة  النسبي
الطالبات بشكؿ  بإعطاءتقـك المعممة 

مف خالؿ  الذاتيتردل ترصة التعمـ 
 جابة عف بطاقات متنكعة اإل

   ، ∈،∉،  ⊆ ،ال راغ بكضع أكممي
 

 
 ف  ▬
 ص ▬3-
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 نشاط ص   :
 يياأك  نسبيا التالية عداداأل أم بيني
 ؟ نسبية نير

 

 
،3.6 ،   ، 

 
 

- 
 
 ف ▬ 

 ف ▬ }ص ر{

 :نيائيتقويم   
 77حؿ تمريف كمسائؿ ص

  :بيتيواجب 
 72نشطة الص ية صسئمة األأحؿ 
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 تبسيط األعداد النسبية : الثانيالدرس 

 الفكرة الرئيسية:

 بسط صكرة أعداد النسبية ال  تبسط الطالبة األ

 :يةىداف السموكاأل

 يتوقع من الطالبة في نياية الحصة أن:

 .بسط صكرةأال   العادمتبسط الطالبة الكسر   .3
 .صكرة أبسط تي الكسكر مف أم تحدد .6
 .بسط صكرةأال   النسبيتبسط الطالبة العدد   .1
 .سئمة متنكعةأتحؿ الطالبة   .1

 :الوسائل التعميمية

 .بطاقات ،الطباشير ، السبكرة،المدرسيالكتاب 

 خطة سير الدرس

 قبل الدرس )التييئة ( :والً أ
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
ن تبسط الطالبة الكسر العادي الى أ
 بسط صورة.أ

تطمب المعممة مف الطالبات أف 
تبسط الطالبة الكسكر العادية ال  

 أبسط صكرة .
بسطي الكسكر التالية ال  أبسط 

 صكرة :
  

  
،  

  
 

 مالحظة صحة الحؿ  

 : تقديم النموذج التدريسيثانياً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

تحدد الطالبة أي من الكسور أن 
 في أبسط صورة

تقـك المعممة بعرض مكجز لمكضكع 
الدرس كألتكاره الرئيسية مف خالؿ 

 السؤاؿ السابؽ 

 مالحظة مدل المشاركة الطالبات
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 نشاط ص   :
 بسطأ تي التالية عداداأل مف مأ

 ؟ السبب مكضحا صكرة
   16/36    ،2 /-5 ،  )7/9  
،12/20  

 وميام متنوعة عممي: ممارسة الجماعية الموجية لمحتوى ثالثاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 المجمكعات إجابات المعممة تالحظ 
 عم  حصمت التي المجمكعة كترصد
 مف تطمبحيحة الص اإلجابة

 حصمت التي  مجمكعاتال
 اإلجابة الصحيحة شرح طريقة الحؿ

 
 

 : إعطاء تغذية راجعةرابعاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 مجمكعة لكؿ التعمـ خطكات مراجعة 
. 

 عممية تي المجمكعات مشاركة
 البعض لبعضيف التصحيح

 

 

 : زيادة مسؤوليات الطالبةخامساً  
 التقويم  اجراءات التدريسية   ىدف التعمم

 الى النسبي العدد الطالبة تبسط نأ
  صورة بسطأ

 الطالبات عم  بطاقات المعممة تكزع
  سئمةاأل عف جابةكاإل

 اكتب  ما يم  تي أبسط صكرة :
   

   
،  

  
،  

   
 

 3بطاقة 
اكتب  كؿ مما يم  تي أبسط صكرة 

: 
    

   
     ,     

   
 

 6بطاقة 
اكتب  كؿ مما يم  تي أبسط صكرة 

: 
 

  
،  

     
 

 ممارسة مستقمة لكل طالبة عطاءإ: سادساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

الطالبات بشكؿ  بإعطاءتقـك المعممة  متنوعة سئمةأ الطالبة تحل نأ
مف خالؿ  الذاتيتردل ترصة التعمـ 

 جابة عف بطاقات متنكعةاإل
 صكرة بسطأ تي يم  مما كؿ اكتب 

: 

  
أم مف األعداد التالية تي أبسط 

 صكرة :
       

   
   ,  

 
        

 

  
     

 

 
 

 تقكيـ نيائي :
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5 /-6 ،)36/24     -36 /)- 
48    ) 
 

 79ص 6س
 كاجب بيتي :

 79ص 3س
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 النسبية المتكافئة الثالث: األعدادالدرس 

 :الرئيسياليدف 

 عداد النسبية المتكاتئة تعرؼ الطالبة عم  األ

 :ىداف السموكيةاأل

 يتكقع مف الطالبة تي نياية الحصة أف:

 .بسط صكرةأعداد النسبية تي األ تبسط .3
 .النسبيكتابة صكرة مكاتئة لمعدد  .6
 .ـ يأذا كاف العدداف النسبياف متكاتئاف إيحدد الطالبة  .1
 .ميـ تي معرتة تكاتؤ عدديف نسبييفتستخدـ التع .1
 .ة المجيكؿ تي تكاتؤ عدديف نسبييفتجد الطالبة قيم .5

 :الوسائل التعميمية

 .عرض ش اتيات ،بطاقات ،المدرسيالكتاب  ،السبكرة، الطباشير

 خطة سير الدرس

 قبل الدرس )التييئة ( :والً أ
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
ن تبسط الطالبة االعداد النسبية أ

 بسط صورة .أفي 
ف أتطمب المعممة مف الطالبات 

بسط أعداد النسبية ال  تبسط األ
 صكرة .

بسط صكرة أاكتب  كؿ مما يم  تي 
: 
 

 
، 

  
،  

  
 

 
 مالحظة صحة الحؿ 

 : تقديم النموذج التدريسيثانياً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 اكتب  عددا نسبيا يكاتئ العدد 3   مثاؿ النسبيكتابة صورة مكافئة لمعدد 
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  عائمة أكمت .

 
كعكة ، اكتب      

 صكرة مكاتئة لمعدد؟
 جاىزة كعكة تقـك المعممة بعرض

  إل  الطالبات أماـ كتقسميا
 

 ثـ  
   إل  تقسـ

  
 مف كتطمب   

 تحديد الطالبات
 مقدار

 
   مف   

  
 إرشاد دكف  

 .الطالبات
 

 ؟

 وميام متنوعة عممي: ممارسة الجماعية الموجية لمحتوى ثالثاً 
 التقويم التدريسيةاجراءات  ىدف التعمم

ذا كان العددان إن يحدد الطالبة أ
 م الأالنسبيان متكافئان 

 المجمكعات إجابات المعممة تنتظر
 دكف الصحيحة اإلجابة كترصد
 التنكيو
   اآلتية األسئمة كتطرح إلييا

  
   

س  تساكم أم تكاتئ
  
 كتالحظ 

 مدل
 الطالبات ربط ككي ية اإلجابة صحة
 .المكاتئ الكسر لم يـك
 الطالبات إجابات المعممة ترصد
 تككف كبذلؾ منيا لمصحيح كتنكه

 ربطف المكاتي الطالبات رصدت
 تكاتؤ األعداد النسبية  الم يـك

ىؿ العدداف النسبياف التالياف 
 متكاتئاف 

  
 ، 

 
 

 : إعطاء تغذية راجعةرابعاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

  
سئمة كتصحيح جابة عف األإلا

 جابات الخاطئة اإل
يسي ر عادة تقديـ النمكذج التدإ

 الصحيح كقت الحاجة

 

 : زيادة مسؤوليات الطالبةخامساً 

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

تكتب الطالبة عددا نسبيا يكافئ  نأ
 عددا نسبيا آخر 

تقـك المعممة بتكزيع بطاقات عم  
 سئمة متنكعة أعف  لإلجابةالطالبات 

 
 : يم  ما اكممي
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 نشاط ص   :
 اكممي ما يم  :

 

 
=

 
= =

  
 

 مع مالحظة صحة الحؿ
 

 

 
=

 
=  

 

 ممارسة مستقمة لكل طالبة : إعطاءسادساً 

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

ن تجد الطالبة قيمة المجيول في أ
 . تكافؤ عددين نسبيين

الطالبة  بإعطاءتقـك المعممة 
 الذاتيبصكرة تردية ترصة التعمـ 

جابة عف بطاقات مف خالؿ اإل
 متنكعة 

 نشاط ص   :
 3بطاقة 

 جدل قيمة المجيكؿ تيما يم  :

       
  

س = 
 

 
 

 
 3بطاقة 

 

 
  = 

س
 

 6بطاقة 
 

 
س = 

  
 

  :نيائيتقكيـ 
 81ص 1ك6تمريف 
 : بيتيكاجب 

 81تدريبات ص ية ص
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 عداد النسبية عمى خط االعدادتمثيل األالدرس الرابع: 

 :الرئيسياليدف 

 عداد.عداد النسبية عم  خط األتتقف الطالبة عممية التمثيؿ األ

 ىداف السموكية :األ

 يتكقع مف الطالبة ت  نياية الحصة أف:

 عداد .عداد الصحيحة عم  خط األتمثؿ األ .3
 عداد .عم  خط األ النسبيتسبؽ تمثيؿ العدد  التيتتعرؼ عم  الخطكات  .6
 عداد .عم  خط األ النسبيتمثؿ العدد  .1

 ،مسطرة عادية ، الطباشير ، بطاقات  الخشبي:السبكرة ، المتر  التعميمية الوسائل

 خطة سير الدرس

 قبل الدرس )التييئة ( :والً أ
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم التدريسيةاجراءات  ىدف التعمم
عداد الصحيحة ن تمثل الطالبة األأ

 . عمى خط االعداد
مثمف يف أتطمب المعممة مف الطالبات 

 عدادعداد الصحيحة عم  خط األاأل
عداد الصحيحة التالية مثم  مكاقع األ
 عداد :عم  خط األ

 1، ص ر ، 1-،  3،  2-

 مالحظة مدل صحة اإلجابة 

 التدريسي: تقديم النموذج ثانياً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 التين تتعرف الطالبة عمى الخطوات أ
عمى خط  النسبيتسبق تمثيل العدد 

 عداد .األ

 التيتتعرؼ الطالبة عم  خطكات 
عم  خط  النسبيتسبؽ تمثيؿ العدد 

عداد كتقـك المعممة بعرض ىذه األ
 الخطكات بشكؿ ممخص 

 النسب  ؟ ما ى  خطكات تمثيؿ العدد
 

 : ممارسة الجماعية الموجية لمحتوى عممي وميام متنوعةثالثاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 3بطاقة تكزع المعممة عم  الطالبات تي عمى  النسبين تمثل الطالبة العدد أ
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مجمكعات بطاقات تشمؿ عم   عداد .خط األ
سئمة كتعط  الكقت مجمكعة مف األ
 كمناقشتياالكاتي لقراءتيا 
 نشاط ص   :
 عداد النسبية التالية :مثم  مكاقع األ

,  

 
  

 

 
 ، ص ر1-  

عداد النسبية التالية مثم  مكاقع األ
 عداد:عم  خط األ
    

 
 ,   

 
 3، ص ر،

 
 مالحظة صحة الحؿ

 
 اعطاء تغذية راجعةرابعًا: 

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
 التعمـ لكؿ مجمكعة .مراجعة خطكات  

مشاركة المجمكعات تي عممية 
 التصحيح لبعضيف البعض

 

 

 : زيادة مسؤوليات الطالبةخامساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

تقـك المعممة بتكزيع بطاقات عم   
 سئمة متنكعة أالطالبات تشمؿ عم  

 نشاط ص   :
 عداد:عداد التالية عم  خط األمثم  األ

 

 
 ،  

 
 ، 

 
 2،-2 

 3بطاقة 
عداد التالية عم  خط مثم  األ

 عداد:األ
 

 
 ،  

 
 ،  

 
 ،ص ر، 

 
 

 
 إعطاء ممارسة مستقمة لكل طالبة :سادساً 

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
الطالبة بصكرة  بإعطاءتقـك المعممة  

مف خالؿ  الذاتيمستقمة ترصة التعمـ 
 جابة عف بطاقات متنكعة اإل

 نشاط:
 مثم  ما يم  :

 

 
 ، 

 
 ،  

 
،-5 

 3بطاقة 
 مثم  ما يم  :

 

 
،  

 

 
،-3، 

 
 

 
 : نيائيتقكيـ 
 82مف تماريف كمسائؿ ص6ك3س

 : بيتيكاجب 
 82تدريب ص   ص
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 عداد النسبيةالدرس الخامس: مقارنة األ

 :الرئيسياليدف 

 .الطالبة بيف عدديف نسبييف مقارنة 

 :السموكيةىداف األ

 الطالبة فى نياية الحصة أن:يتوقع من 

 .عداد الصحيحةتقارف بيف األ .3
 .عداد النسبية بمجرد النظرتقارف بيف األ .6
 .تقارف بيف عدديف نسبييف بطريقة التكحيد المقامات .1
 .بيف عدديف نسبييف بطريقة التعميـتقارف  .1

 .السبكرة، الطباشير، بطاقات ،المدرسيالكتاب  :كسائؿ التعميمية

 خطة سير الدرس

 قبل الدرس )التييئة ( :والً أ
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
عداد ن تقارن الطالبة بين األأ

 الصحيحة
تطمب المعممة مف الطالبات المقارنة 

 عدادبيف األ
   اك   اك  شارة إضع  

4 -1 
-5 -3 

7  9   
-2     2 

 مالحظة صحة الحؿ

 : تقديم النموذج التدريسيثانياً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

عداد ن تقارن الطالبة بين األأ
 النسبية بمجرد النظر

 تعرض المعممة مثاؿ عم  السبكرة 
مف الكتاب المدرس  لممقارنة مف 
خالؿ النظر بيف العدديف كتسأؿ 

 الطالبات:

 مالحظة مدل صحة الحؿ 
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 المنازؿ ؟كـ عدد 
 مف أكبر مف األعداد الصحيحة ؟

  
  

 : ممارسة الجماعية الموجية لمحتوى عممي وميام متنوعةثالثاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 الطالبات إجابات المعممة تنتظر 
 الصحيحة اإلجابات كترصد

 كبذلؾ إلييا التطرؽ دكف لممجمكعات
 لمم يـك الطالبات ربط مدل تالحظ
 .بالحالي السابؽ
 مجمكعة كؿ مف المعممة تطمب
 لمحؿ تكصمت ككيؼ إلجابتيا ت سيران 

 

 : اعطاء تغذية راجعةرابعاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة . 
مشاركة المجمكعات تي عممية 

 التصحيح لبعضيف البعض
سئمة كتصحيح عف األجابة اإل
 جابات الخاطئة اإل
عادة تقديـ النمكذج التدريسي إ

 الصحيح كقت الحاجة

 

 : زيادة مسؤوليات الطالبةخامساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 نسبيين عددين بين الطالبة تقارن نأ
 التوحيد بطريقة

تكزع المعممة عم  الطالبات بطاقات 
سئمة متنكعة أعف  لإلجابةمختم ة 

 كمالحظة صحة الحؿ 
 نشاط ص   :

 ؟كلماذا؟كبر أييما أ
   

  
 ،   

  
 

 

 3بطاقة 
 شارة > اك< اك =إضع  

 

 

 

 
 

  

 
    

 
 

 

 : إعطاء ممارسة مستقمة لكل طالبةسادساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 نسبيين عددين بين الطالبة تقارن نأ
 التعميم بطريقة

سئمة لمطالبات بصكرة أتعط  المعممة 
  الذاتيتردية لمتعمـ 
 نشاط ص   

 
 مالحظة صحة الحؿ 

 : نيائيتقكيـ 
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 91ج ص ترع د، 3س 91ترع أ كب ص 3حؿ تمريف 
 : بيتيكاجب 

 التدريبات الص ية 
 

 عداد النسبيةتابع درس المقارنة األ

 :الرئيسياليدف 

 ك تنازلياأعداد النسبية ترتيبا تصاعديا الطالبة األترتيب 

 :ىداف السموكيةاأل

 :لحصة أفيتكقع مف الطالبة تي نياية ا

 بيف عدديف نسبييف. تقارف .3
 عداد النسبية ترتيبا تصاعديا.ترتب األ .6
 عداد النسبية ترتيبا تصاعديا.تحؿ تمريف عم  ترتيب األ .1
 عداد النسبية ترتيبا تنازليا.ترتب األ .1
 .بدقة متنكعة أسئمة تحؿ .5

 .بطاقات ،: السبكرة، الطباشير الوسائل التعميمية

 خطة سير الدرس

 قبل الدرس )التييئة (. والً أ
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم اجراءات التدريسية  ىدف التعمم
ن تقارن الطالبة بين عددين أ

 نسبيين.
ف يقمف أتطمب المعممة مف الطالبات 

 بحؿ تمريف
 نشاط ص   

 كبر ،كضح  ذلؾ؟أييما أ 
 

 
 ، 

 
 

 مالحظة صحة الحؿ 

 : تقديم النموذج التدريسيثانياً 
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 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
عداد النسبية ن ترتب الطالبة األأ

 ترتيبا تصاعديا.
تكضح المعممة مف خالؿ المقارنة 

عداد النسبية كتقـك بعرض األترتيب 
 خطكات الترتيب بشكؿ مكجز.

 نشاط ص   :
 :تصاعديا ترتيبا التالية عداداأل رتبي
15/25 ،4/7  ،-6/)9 ،5 
 

 مالحظة صحة الحؿ

 : ممارسة الجماعية الموجية لمحتوى عممي وميام متنوعةثالثاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

عمى ترتيب  ن تحل الطالبة تمرينأ
 عداد النسبية ترتيبا تصاعديااأل

تكزع المعممة بطاقات عم  
سئمة المجمكعات تشمؿ عم  بعض األ

لقراءتيا  الكاتيكتعط  الكقت 
 كمناقشتيا 

 نشاط ص   :
 عداد التالية ترتيبا تصاعديا:األ رتبي

 

 
 ،  

 
 3-، ص ر، 

 

 3بطاقة 
 عداد التالية ترتيبا تصاعديا:األ رتبي
  

  
 ، 

 
 ،  

 
 ،5 

 : اعطاء تغذية راجعةرابعاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

 مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة . 
مشاركة المجمكعات تي عممية 

 التصحيح لبعضيف البعض
سئمة كتصحيح جابة عف األاإل
 جابات الخاطئة اإل
عادة تقديـ النمكذج التدريسي إ

 الصحيح كقت الحاجة

 

 زيادة مسؤوليات الطالبة :خامساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

عداد النسبية ن ترتب الطالبة األأ
 ترتيبا تنازليا.

تكزع المعممة عم  الطالبات بطاقات 
 سئمة متنكعةأمختم ة لإلجابة عف 

 نشاط ص   :
 عداد التالية ترتيبا تنازليا:األ رتبي
  

 
 ، 

 
 ، 

  
 ،  

 
 

 

 3بطاقة 
 عداد التالية ترتيبا تنازليا:األ رتبي

 

 
 ،  

 
  ،  

  
،-3 

  
 مالحظة صحة الحؿ 

 : إعطاء ممارسة مستقمة لكل طالبةسادساً 
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 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
سئمة لمطالبات بصكرة أتعط  المعممة  سئمة متنوعة بدقة أن تحل الطالبة أ

 تردية لمتعمـ الذاتي 
 3بطاقة 
 عداد التالية ترتيبا تصاعديا:األ رتبي
  

  
 ، ص ر،

 
 ،  

 
 

 6بطاقة 
 عداد التالية ترتيبا تنازليا:األ رتبي
   

  
 ،  

  
 ، ص ر 3-، 

 

 : نيائيتقكيـ 
 91مف تماريف كمسائؿ ص 1س

 : بيتيكاجب 
 91مف تدريبات ص ية ص 6س
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 عداد النسبيةالدرس السادس: جمع األ

 :الرئيسياليدف 

 .الطالبة حاصؿ جمع عدديف نسبييف بطريقة صحيحةتجد 

 :ىداف السموكيةاأل

 ف:أيتكقع مف الطالبة ت  نياية الحصة 

 .تجمع عدديف صحيحيف .3
 .تجمع عدديف نسبييف .6
 .عداد النسبيةجمع األ تيسئمة متنكعة أتحؿ  .1

 ، ش اتيات، لكحة تعميمية.بطاقات ،: السبكرة، الطباشير الوسائل التعميمية

 الدرسخطة  سير 

 قبل الدرس )التييئة ( :والً أ
 التعرف عمى الخمفية المعرفية لمطالبات وربطيا بالمعمومات الحالية

 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم
ن تجمع الطالبة عددين أ

 صحيحين.
تطمب المعممة مف الطالبات حؿ 

 تمريف 
 نشاط ص   :
 جدل الناتج:

5+2= 
-2+-6 = 
-7+4= 
12+-4= 

 مالحظة صحة الحؿ 

 : تقديم النموذج التدريسيثانياً 
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ن تجمع  الطالبة عددين أ
 .نسبيين

تعرض المعممة عم  لكحة أك 
 : التاليش اتية المثاؿ 
 جدل الناتج :

 

 
 +  

 
 = 

  

 
+  

  
 = 

8  

 
 +3,32= 

سئمة ثـ تعرض المعممة عدد مف األ
بكي ية الجمع عدديف نسبييف كتحؿ 

كتعط   سئمة مع الطالباتاأل
ساسية ت  عممية الجمع القاعدة األ

عدديف نسبيف عم  لكحة تعميمية 
 كما ت  الكتاب 

 

 مالحظة مدل مشاركة الطالبات 

 : ممارسة الجماعية الموجية لمحتوى عممي وميام متنوعةثالثاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

سئمة متنوعة ان تحل الطالبة  ا
 النسبيةعداد فى جمع األ

تعط  المعممة بطاقات لمطالبات 
ضمف مجمكعات لمتأكد مف 

 اكتساب ميارة الجمع 
 نشاط ص   :

 جدل الناتج ما يم  :
 

 
  4+ 

 
  2 = 

5+  

 
 2= 

 3بطاقة 
 جدل الناتج ما يم  :

 

 
+ 

 
 = 

-2.34+1.75= 
 

 : اعطاء تغذية راجعةرابعاً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

خطكات التعمـ لكؿ مراجعة  
 مجمكعة .

مشاركة المجمكعات تي عممية 
 التصحيح لبعضيف البعض

 

 

 : زيادة مسؤوليات الطالبةخامساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

سئمة شاممة ومتنوعة أن تحل أ
 عداد النسبية لجمع األ

تكزع المعممة عم  الطالبات 
سئمة أبطاقات مختم ة لإلجابة عف 

 متنكعة
 نشاط ص   :

 جدل الناتج ما يم  :

  
 3بطاقة 

مف تماريف كمسائؿ  3حؿ تمريف 
 96ترع ج ،د ص
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 3+  

 
  = 

 

 
2+ 

 
 = 

 

 مالحظة صحة الحؿ
 

 : إعطاء ممارسة مستقمة لكل طالبةسادساً 
 التقويم اجراءات التدريسية ىدف التعمم

سئمة لفظية أن تحل الطالبة أ
 عداد النسبية بجمع األ

سئمة لمطالبات أتعط  المعممة 
 بصكرة تردية لمتعمـ الذاتي

 نرتة مستطيمة الشكؿ طكليا 

 
 

  كعرضيا 

 
 تما محيطيا؟ 

 3بطاقة 
  مستطيؿ الشكؿ طكلو 

 
 

  كعرضو

 
 تما محيطو ؟ 

 6بطاقة 
نرتة مستطيمة الشكؿ طكليا 

تما محيطيا  1.35كعرضيا 2.25
 ؟

 : نيائيتقكيـ 
 96تماريف كمسائؿ ص باقيحؿ 

 : بيتيكاجب 
 96نشطة الص ية صاأل
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 الدرس السابع : خصائص عممية الجمع عمى " ن"
 : اليدف الرئيسي

 .تستنتج الطالبة خصائص عممية الجمع عم  "ف"
 :األىداف السموكية

 :قع مف الطالبة ت  نياية الحصة أفيتك 
 .الصحيحة لمستخدمة ت  جمع األعدادتذكر الخاصية ا .3
 كاص عممية الجمع األعداد النسبية.تعرؼ خ .6
 .عة عم  خكاص جمع األعداد النسبيةتحؿ أسئمة متنك  .1

 .، الطباشير، لكحة تعميمية، السبكرة، بطاقات: الكتاب المدرس  الوسائل التعميمية

 خطة سير الدرس  

 ( التييئة) الدرس قبل: والً أ
 الحالية بالمعمومات وربطيا لمطالبات المعرفية الخمفية عمى التعرف

 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
ن تذكر الطالبة الخاصية أ

عداد المستخدمة فى جمع األ
 الصحيحة .

تعط  المعممة تمريف لممعرتة 
الخم ية لمطالبات عم  خكاص 
 العمميات عم  عممية الجمع 

 نشاط ص   :
اذكرل الخاصية المستخدمة تي 

 : كؿ خطكة مما يم 
 25+7+)- 25= 

25 +7+-25=) 
25 +-25+7=) 
 25+-25+)7= 

 7=7ص ر+

 مالحظة صحة الحؿ

 التدريسي النموذج تقديم: ثانياً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

 عممية خواص ن تعرف الطالبة أ
 النسبية عداداأل الجمع

تعرض المعممة لكحة تعميمية  
كتعرض تييا خكاص عممية الجمع 

 عم  "ف" 
 كتناقشيـ تييا 

ما ىي خصائص عممية جمع 
 األعداد النسبية ؟

 متنوعة وميام عممي لمحتوى الموجية الجماعية ممارسة: ثالثاً 
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 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 متنوعة سئمةأ ن تحل الطالبة أ

 النسبية عداداأل جمع خواص عمى
تكزع المعممة بطاقات عم  

الطالبات لمعمؿ ضمف مجمكعات 
 كمدل المجمكعات حؿ كتالحظ
 .الطالبات لدل الم يـك تككيف

 نشاط ص   :
 مستخدمة يم  ما الناتج جدل

 عداداأل الجمع عممية خصائص
 النسبية مع ذكر الخاصية  :

  

 
+ 

 
 + 

 
 = 

  
 
 +   

 
 + 

 
= 

 
 

 3بطاقة 
الناتج ما يم  مستخدمة جدل 

خصائص عممية الجمع األعداد 
 النسبية :

 

 
+  

 
 + 

 
= 

  

 
+ 

 
+ 

 
 = 

 
 

 راجعة تغذية عطاءإ: رابعاً 
 التقكيـ التدريسية اجراءات التعمـ ىدؼ
 لكؿ التعمـ خطكات مراجعة 

 . مجمكعة
 عممية تي المجمكعات مشاركة

 البعض لبعضيف التصحيح
 

 

 الطالبة مسؤوليات زيادة: خامساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

أف تكمؿ الطالبة الجمؿ الرياضية 
 مستخدمة خكاص عممية الجمع

 

تعط  لمطالبات بطاقات لمعمؿ 
 ضمف مجمكعات 

 نشاط ص   :
اكتب  عددا نسبيا تي ال راغ 
 لمحصكؿ عم  جممة صائبة :

  

 
+— = 

 
 +— 

  

 
 + 

  
 +— =)—+ 

  
 +) 

 
 

 3بطاقة 
اكتب  عددا نسبيا تي ال راغ 
 لمحصكؿ عم  جممة صائبة :

 

 
 + 

 
 =— + 

 
  

 

 
 + 

 
+  

 
  =) 

 
 +— +)  

 
 

 

 طالبة لكل مستقمة ممارسة إعطاء: سادساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لمطالبات سئمةأ المعممة تعط  

 الذاتي لمتعمـ تردية بصكرة
 نشاط ص   :
تدريبات ص ية مف  3حؿ تمريف 

 91ص 

 مالحظة صحة الحؿ  
 

 تقكيـ نيائي :
مف تدريبات ص ية  6حؿ تمريف 

 91ص 
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 الدرس الثامن : طرح االعداد النسبية
 اليدف الرئيسي:
 .طرح عدديف نسبييف بطريقة سميمة  أف تجد الطالبة

 االىداف السموكية :
 :قع مف الطالبة تي نياية الحصة أفيتك 

 صحيحيف. عدديف الطالبة تطرح .3
 صحيحيف. عدديف الطالبة تطرح .6
 .النسبية ايعداد طرح عممية عم  تماريف الطالبة تحؿ .1

 : السبكرة ، الطباشير ،الكتاب المدرسي ، بطاقات وسائل تعميمية
 خطة سير الدرس

 ( التييئة) الدرس قبل :اوالً 
 الحالية بالمعمومات وربطيا لمطالبات المعرفية الخمفية عمى التعرف

 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
ن تطرح الطالبة عددين أ

 صحيحين 
تطمب المعممة مف الطالبات طرح 
عدديف صحيحيف جدل الناتج ما 

 يم  :
-15-7= 
20-3= 
36- -25= 

-14-8 = 

 كتالحظ مدل صحة إجاباتيف

 التدريسي النموذج تقديم: ثانياً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

 عددين الطالبة تطرح نأ
 صحيحين

 تعرض المعممة مثاي محمكي 
 جدل الناتج ما يم  :

3  

 
- 

 
 5=  

 
8 

 كتسأؿ الطالبات األسئمة التالية :
 ىؿ إجابة المثاؿ صحيحة ،

 ما ى  طريقة الحؿ ،اشرحييا ؟
 الجمع تي الحؿ طريقة تتشابو ىؿ
 ؟ لمطرح الحؿ طريقة مع
 

 مالحظة صحة ايجابة 
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 متنوعة وميام عممي لمحتوى الموجية الجماعية ممارسة: ثالثاً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 المجمكعات إجابات المعممة تنتظر 

 دكف الصحيحة اإلجابات كترصد
 إلييا النظر
 مجمكعة كؿ مف المعممة تطمب

.ت سير إجابتيا
 إعادة الطالبات مف المعممة تطمب

 الطريقة كترصد حؿ المثاؿ
 لمحؿ. الصحيحة

 مالحظة صحة الحؿ

 راجعة تغذية اعطاء: رابعاً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لكؿ التعمـ خطكات مراجعة 

 . مجمكعة
 عممية تي المجمكعات مشاركة

 البعض لبعضيف التصحيح
 

 

 الطالبة مسؤوليات زيادة: خامساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

الطالبة تمارين عمى  ن تحلأ
 عداد النسبية عممية طرح األ









 حؿ المجمكعات مف المعممة تطمب
 تمريف 

 نشاط ص   :
 : يم  ما ناتج جدل

 

  
- 

 
= 
-2.3-9.7= 

 3بطاقة 
 جدل ناتج ما يم  :

2  

 
- 

   

 
 = 

 

 
-  

 
2 = 

 

 طالبة لكل مستقمة ممارسة إعطاء: سادساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لمطالبات سئمةأ المعممة تعط  

 الذاتي لمتعمـ تردية بصكرة
 نشاط ص   :
مف تماريف كمسائؿ  6حؿ تمريف 

 92ص 
 

 مالحظة صحة الحؿ  
 

 تقكيـ نيائي :
مف تماريف كمسائؿ 1حؿ تمريف 

 92ص
 كاجب بيتي :

 تدريبات  ص ية 
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 الدرس التاسع : ضرب األعداد النسبية
 :اليدف الرئيسي

 سبييف.تجد الطالبة حاصؿ ضرب عدديف نأف 
 : األىداف السموكية

 :يتوقع من الطالبة في نياية الحصة أن
 صحيحيف. عدديف ضرب حاصؿ تجد .3
 .نسبييف عدديف ضرب حاصؿ الطالبة تجد .6
 النسبية. األعداد ضرب حاصؿ عف متنكعة أسئمة تحؿ .1

: السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير، ش اتيات، بطاقات، لكحة  وسائل تعميمية
 تعميمية. 

 خطة سير الدرس
 ( التييئة) الدرس قبل :والً أ

 الحالية بالمعمومات وربطيا لمطالبات المعرفية الخمفية عمى التعرف
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

ن تجد الطالبة حاصل ضرب أ
 عددين صحيحين

تطمب المعممة مف الطالبات بحؿ 
 تمريف 

 نشاط ص   :
 جدل الناتج ما يم  :

7×5= 
3×-8= 

-6×-9= 
7×-7 = 

 الحؿ صحة مدلمالحظة  

 التدريسي النموذج تقديم: ثانياً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

ن تجد الطالبة حاصل ضرب أ
 عددين نسبيين

 (3   مثاؿ
  أحمد عند

 
 تإذا خبز نيؼر  3   

  أكؿ
 

 رني ان  كـ الخبز مف عنده ما
 احمد؟  أكمو
 المثاؿ قراءة بعد المعممة تقـك

 أك ش اتية أك تعميمية لكحة بعرض

 جدل الناتج:
  3 

 
× 

 
 = 
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 ما مقدار تييا تكضح رنبتيا حسب
 عرض مع ىندسيان  ممثالن  أحمد أكؿ

 خالؿ مف بالت صيؿ الخطكات
 الطالبات مف تطمب ثـ المكحة
 :اآلتية األسئمةفع اإلجابة

 ؟ الرنيؼ تي ربعان  كـ 
 ؟ أرن ة 3 تي ربعان  كـ -
 تي ربعان  كـ -

 
 ؟ رنيؼ 3 

 أحمد؟ أكمو ما مقدار كـ -
 متنوعة وميام عممي لمحتوى الموجية الجماعية ممارسة: ثالثاً 

 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 ضمف الطالبات إجابات تالحظ 

 مع التشاكر كتؽ مجمكعتيف
 إجابات أجابت مف بعضيف
 .صحيحة
 كترصد اإلجابات المعممة تنتظر

 مف ت سير تطمب ثـ الصحيح
 كتحاكؿ إلجاباتيا المجمكعات

 ربط إل  الطالبات إرشاد
 بالمعمكمات لدييف المعمكمات

 .الصحيحة( اإلجابة 
عرض لكحة عم  السبكرة بالصكرة 

العامة لعممية الضرب ايعداد 
 97ص حة النسبية 

 

 راجعة تغذية عطاءإ: رابعاً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لكؿ التعمـ خطكات مراجعة 

 . مجمكعة
 عممية تي المجمكعات مشاركة

 البعض لبعضيف التصحيح
 التدريسي النمكذج تقديـ عادةإ

 الحاجة كقت الصحيح

 

 الطالبة مسؤوليات زيادة: خامساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

سئمة متنوعة عن حاصل أن تحل أ
 عداد النسبية ضرب األ

 حؿ المجمكعات مف المعممة تطمب
 تمريف

 3بطاقة 
 جدل الناتج ما يم  :
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 نشاط ص   :
 جدل ناتج ما يم  :

12  

 
×  

 
= 

   

  
×   

  
= 

 

  

 
× 

 
 = 

 

 
 6  ×  

 
 5= 

 
 
 

 طالبة لكل مستقمة ممارسة إعطاء: سادساً 
 التقكيـ التدريسية اجراءات التعمـ ىدؼ
 لمطالبات سئمةأ المعممة تعط  

 الذاتي لمتعمـ تردية بصكرة
 نشاط ص   :
مف تماريف كمسائؿ  3حؿ تمريف 

 99ص 
 

 تقكيـ نيائي :
 99ص 6حؿ تمريف 

 كاجب بيتي :
 99تدريبات ص ية ص 
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 الدرس العاشر : خصائص عممية الضرب عمى "ن"
 

 :اليدف الرئيسي
 يذكر خصائص عممية الضرب عمى "ن"

 األىداف السموكية:
 :قع مف الطالبة تي نياية الحصة أفيتك 

 الصحيحة. األعداد عم  الضرب عممية خكاص تذكر .3
 النسبية. األعداد عم  الضرب عممية خكاص تذكر .6
 الضرب. عممية خكاص عم  تماريف تحؿ .1

، المدرسي، بطاقات، عرض ش اتيات الكتاب، : السبكرة، الطباشيروسائل تعميمية
 .لكحة تعميمية

 خطة سير الدرس

 ( التييئة) الدرس قبل :والً أ
 الحالية بالمعمومات وربطيا لمطالبات المعرفية الخمفية عمى التعرف

 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
ن تذكر الطالبة خواص عممية أ

 عداد الصحيحة الضرب عمى األ
المعممة مف الطالبات حؿ تطمب 
 تمريف

 نشاط ص   :
اذكرل الخاصية التي تحقؽ مما  

 يم  :
3.  2×-3×) -1=2 ×-

3×-1) 
6.  4×-1×)5=5 ×4×-

1) 
1. 4 ×5+-

7=)4×5+4×-7 
1.  -2+3×)2=2×-

2+2×3 
  

 مالحظة مدل صحة الحؿ
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 التدريسي النموذج تقديم: ثانياً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

الطالبة خواص عممية ن تذكر أ
 عداد النسبية الضرب عمى األ

تقـك المعممة بعرض ش اتية 
كتعرض تيا المثاؿ األكؿ كالثاني  

 311مف الكتاب ص حة 
كمف ثـ عرض لكحة تعميمة تييا 

خكاص عممية الضرب عم  
 األعداد النسبية 

ما ىي خكاص عممية الضرب 
 عم  األعداد النسبية ؟

 متنوعة وميام عممي لمحتوى الموجية الجماعية ممارسة: ثالثاً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

ن تحل الطالبة تمارين عمى أ
 خواص عممية الضرب

تعط  المعممة نشاطا عم  
 الطالبات ضمف المجمكعات 

 نشاط ص   :
مف المسائؿ ص 6حؿ تمريف   

311 

مالحظة ت اعؿ الطالبات كنشاطيـ 
 كمدل صحة الحؿ 

 راجعة تغذية عطاءإ: رابعاً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لكؿ التعمـ خطكات مراجعة 

 . مجمكعة
 عممية تي المجمكعات مشاركة

 البعض لبعضيف التصحيح

 

 الطالبة مسؤوليات زيادة: خامساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
تعط  المعممة تمريف ضمف  

 مجمكعات 
 ص   : نشاط

مف تماريف كمسائؿ  1حؿ تمريف 
311 

 مالحظة صحة الحؿ

 طالبة لكل مستقمة ممارسة إعطاء: سادساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لمطالبات سئمةأ المعممة تعط  

 الذاتي لمتعمـ تردية بصكرة
 نشاط ص   :
مف تماريف كمسائؿ  1حؿ تمريف 

311 

 تقكيـ نيائ  :
تماريف كمسائؿ ص مف  3س

311 
 كاجب بيت  :

 311تدريبات الص ية ص 
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 الدرس الحادي عشر : قسمة األعداد النسبية
 :اليدف الرئيسي

 الطالبة حاصؿ قسمة عدديف نسبييف. تجد
 :األىداف السموكية

 يتكقع مف الطالبة تي نياية الحصة أف:
 صحيحيف. عدديف تقسـ .3
 .نسبييف عدديف قسمة حاصؿ تجد .6
 .النسبية األعداد قسمة عم  متنكعة تماريف تحؿ .1

 .، لكحة تعميميةمدرسي، ش اتيات، بطاقات، الكتاب ال:السبكرة، الطباشير الوسائل التعميمية

  خطة سير الدرس

 ( التييئة) الدرس قبل: والً أ
 الحالية بالمعمومات وربطيا لمطالبات المعرفية الخمفية عمى التعرف

 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 ن تقسم الطالبة عددين صحيحين أ
 

تطمب المعممة مف الطالبات حؿ 
 نشاط  ص  

 جدل الناتج ما يم  : 
803÷-3= 

210÷-7= 
-150÷-5 = 

 مالحظة  مدل صحة الحؿ

 التدريسي النموذج تقديم: ثانياً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

ن تجد الطالبة حاصل قسمة أ
 عددين نسبيين 

تعرض المعممة المثاؿ األكؿ مف 
كتناقش  315الكتاب ص حة 

طريقة الحؿ كخطكات المتبعة 
بالحؿ مع الطالبات كتالحظ مدل 

 المشاركة كالت اعؿ 
ثـ تعرض لكحة تعميمية بالصكرة 

العامة لعممية القسمة ايعداد 
 النسبية 

 ت مالحظة مدل مشاركة الطالبا

 متنوعة وميام عممي لمحتوى الموجية الجماعية ممارسة: ثالثاً 
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 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 حؿ الطالبات مف المعممة تطمب 

 .لممثاؿ مشابو تمريف
 :ص ي نشاط
 .قسمة ناتج جدم
3/6 4÷3/6 1= 
 

 
÷  

  
= 

 مالحظة صحة الحؿ 

 راجعة تغذية عطاءإ: رابعاً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لكؿ التعمـ خطكات مراجعة 

 . مجمكعة
 عممية تي المجمكعات مشاركة

 البعض لبعضيف التصحيح

 

 الطالبة مسؤوليات زيادة: خامساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف

ن تحل تمارين متنوعة عمى أ
 عداد النسبية قسمة األ

تعط  المعممة تماريف متنكعة 
 لمطالبات 

 نشاط ص   :
مف تماريف كمسائؿ ص  3تمريف 
312 

 مالحظة مدل صحة الحؿ 

 طالبة لكل مستقمة ممارسة إعطاء: سادساً 
 التقويم التدريسية اجراءات التعمم ىدف
 لمطالبات سئمةأ المعممة تعط  

 الذاتي لمتعمـ تردية بصكرة
 نشاط ص   :

مف تماريف كمسائؿ  6تمريف 
  312ص

 تقكيـ نيائي :
مف تماريف كمسائؿ ص  1تمريف 
312 

 كاجب بيتي :
 312تدريبات ص ية  ص 
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 (ٛممحق)
 ميمة باحثة تسييل
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