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 اإلهداء
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 (قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون)
 صدق اهللا العظیم
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 والسالم على أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى الحمد هللا رب العالمین والصالة
  آله وصحبه أجمعین 

  أشكر اهللا عز وجل أن من علي بفضله وبرحمته إتمام هذا الجهد المتواضع 

أتقدم بالشكر الجزیل من كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة وأخص بالذكر أستاذي ومشرفي 
ٕالفاضل الدكتور صالح یاسین على ما منحني من صدر واسع ونصح وارشاد إلخراج هذا العمل 

  .بهذه الصورة

ٕ كما وأتقدم بالشكر الجزیل من الدكتور سهیل صالحة على ما قدمه من توجیهات وارشادات 
  .طوال فترة إعداد الرسالة

ٕوأتقدم بالشكر الجزیل من الدكتورة رفاء الرمحي لتفضلها بقبول مناقشة هذا البحث واثراءه 
 .بالنصائح والتوجیهات

ّ  وأتقدم بالشكر الجزیل من المحكمین الذین حكموا أدوات هذه الدراسة ّوجادوا علي بالتوجیه . ّ
  .واإلرشاد

لشكر والعرفان من الصدیقات والء دحمان، وأمل عمر، وأالء نصر وال یفوتني أن أتقدم بجزیل ا
  . اهللا لكل ما قدمنه من إرشاد وتشجیع

وكل الشكر والتقدیر لزمالئي وزمیالتي في مدرسة ذكور بالطة الثانیة لمساعدتي في تطبیق هذه 
  .الرسالة هذه الرسالة وأخص بالذكر المربیة الفاضلة رجاء حمد 

       
  رقیة
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بولیا في حل المسألة الریاضیة على مقدرة طالب الصف الخامس في  استراتیجیةأثر استخدام 
  مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس التعلیمیة واتجاهاتهم نحوها

 إعداد

  رقیة حسین رمضان ماللحة
  إشراف

  صالح یاسین.د

  الملخص

    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیة بولیا في مقدرة طلبة الصف الخامس 
على حل المسائل الریاضیة واتجاهاتهم نحوها في مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس 

  :ًالتعلیمیة، وتحدیدا اإلجابة عن األسئلة الرئیسیة اآلتیة

 الخامس الصف طلبة مقدرة في الریاضیة المسألة حل في بولیا استراتیجیة استخدام أثر ما -
  التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في  حلها على األساسي

 الخامس الصف طلبة اتجاهات في الریاضیة المسألة حل في بولیا استراتیجیة استخدام أثر ما -
 التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في األساسي

 المسائل حل نحو واتجاهاتهم الریاضیة المسائل حل على الطلبة مقدرة بین العالقة ما -
 نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في األساسي الخامس الصف طلبة لدى الریاضیة
 التعلیمیة؟

ُریبي، وطبقت ً الدراسة واختبار فرضیاتها، استخدمت الباحثة تصمیما شبه تجأسئلةولإلجابة عن  
الدراسة على عینة قصدیة من طلبة الصف الخامس في مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس 
ًالتعلیمیة، حیث تم اختیار شعبتین عشوائیا من شعب الصف الخامس في مدرسة ذكور بالطة 

یة تم تدریبها على ًفاختارت الباحثة عشوائیا إحداهما تجریب الثانیة والتي تعمل فیها الباحثة كمعلمة،
، رى ضابطة تم تدریبها بالطریقة االعتیادیة، واألخاستخدام استراتیجیة بولیا لحل المسائل الریاضیة

  :ُوقد طبقت على عینة الدراسة األدوات اآلتیة) 2015- 2014( من العام ثانيوذلك في الفصل ال



   

 ش 

 المسائل الریاضیة، حیث عداد الباحثة لقیاس مقدرة الطلبة على حلإاختبار حل المسائل من  .1
 :قامت الباحثة بتصنیف المسائل الواردة في وحدة الكسور العادیة إلى ثالثة أنواع وهي

وبناء على ذلك . مسائل تحل بخطوة، ومسائل تحل بخطوتین، ومسائل تحل بثالث خطوات فأكثر
ّون االختبار في وقد تك. تم بناء أسئلة االختبار بنسب تتفق وورود كل نوع في الوحدة الدراسیة

وللتحقق من صدق االختبار تم . صورته النهائیة من تسع أسئلة بحیث تغطي األنواع الثالثة
 ).0.85(عرضه على لجنة من المحكمین من ذوي الخبرة، وتم حساب معامل ثباته فكانت قیمته 

 الطلبة،  بولیا على اتجاهاتاستراتیجیةاستبانة االتجاهات وذلك لمعرفة مدى تأثیر التدریس  .2
وللتحقق من صدق محتوى االستبانة تم عرضها على مجموعة من المحكمین، وتم حساب معامل 

 ).0.78(ثباتها فكانت قیمته 

وقد عولجت البیانات باستخدام تحلیل التباین األحادي؛ لبیان داللة الفروق بین متوسطات 
لمسائل بأنواع المسائل الثالث على اختبار حل ا) التجریبیة والضابطة(عالمات مجموعتي الدراسة 

لعینتین ) t-test(واختبار. الواردة فیه) مسائل تحل بخطوة، بخطوتین، ثالثة خطوات فأكثر(
مستقلین؛ لبیان داللة الفروق بین متوسطات اتجاهات مجموعتي الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى 

  :النتائج اآلتیة

بین المتوسطات الحسابیة ) α ≤ 0.05 (اللةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الد .1
 بولیا، استراتیجیة(لعالمات الطالب الكلیة على اختبار حل المسائل تعزى لطریقة حل المسائل 

، لصالح المجموعة التجریبیة التي درست حل المسائل في وحدة الكسور )الطریقة االعتیادیة
  . بولیااستراتیجیةالعادیة باستخدام 

بین المتوسطات الحسابیة ) α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة   -  أ
لعالمات الطالب على المسائل التي تحل بخطوة الواردة في اختبار حل المسائل تعزى لطریقة 

 .، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(التدریس 



   

 ص 

بین المتوسطات ) α ≤ 0.05( الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىت  - ب
الحسابیة لعالمات الطالب على المسائل التي تحل بخطوتین والواردة في اختبار حل المسائل 

، وذلك لصالح المجموعة ) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(تعزى لطریقة التدریس 
 . التجریبیة

بین المتوسطات  الحسابیة ) α ≤ 0.05( وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللةت  - ت
، وذلك لصالح ) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(لعالمات الطالب تعزى لطریقة التدریس 

  .المجموعة التجریبیة في المسائل التي تحل بثالث خطوات فأكثر

 االستبانة فقرات ألغلب) α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد  .2
، وتشیر داللة الفروق إلى وجود أثر ایجابي التجریبیة المجموعة لصالح الفروق وكانت

 . بولیا في اتجاهات المجموعة التجریبیةستراتیجیةال

بین المقدرة على حل ) α ≤ 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة   .3
المسائل الریاضیة، واالتجاه نحو حلها لدى طلبة الصف الخامس في مدارس وكالة الغوث 

 .ةیالتابعة لمنطقة نابلس التعلیم

، من أهمها ضرورة التركیز على وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصیات
ل المسائل الریاضیة سواء في وجود استراتیجیات واضحة ومحددة الخطوات عند تدریس ح

المقررات الدراسیة أو أثناء التطبیق في المدارس، وتطویر استراتیجیات جدیدة تراعي المراحل 
 حل المسائل الوقت الذي یستحقه من وقت الحصة الدراسیة كون ٕواعطاءالدراسیة المختلفة للطلبة، 

 .حل المسائل الریاضیة هو قلب الریاضیات
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  )خلفیتها وأهمیتها(مشكلة الدراسة 

   المقدمة1:1

      تحتل الریاضیات مكانة ممیزة بین جمیع العلوم؛ فمنذ القدم قیل أنها ملكة العلوم فال یوجد 
علم من العلوم إال ویستند على قاعدة متینة أساسها الریاضیات، فقاعدة الریاضیات تمنحها 

االستمراریة ألن الریاضیات لغة عالمیة مفهومة الرموز المصداقیة كون الریاضیات علم المنطق، و
  .  على مر العصور

 أحـد رؤسـاء الوالیـات المتحـدة بـأن الریاضـیات یجـب أن تكـون خــط أعلـنوفـي العـصر الحـدیث       
ه علــى تقریــر مقــدم عــن أســباب ســبق عــطالاالــدفاع األول األمــامي للوالیــات المتحــدة األمریكیــة بعــد 

ـــــسوفیتي  ـــياالتحـــــاد ال ــــي تكنولوجیـــــا  فــ ـــــاني فـ ــــسبق الیاب ـــد دراســـــة الـ ـــــضاء وعنــ ــــسوالت الف إطـــــالق كبـ
ٕإذا كـان الهـدف الیـوم هـو التقـدم العلمـي وانتـاج : ق الرئیس األمریكي بوش األب بأنـهااللكترونیات عل

التكنولوجیــا المتقدمــة وتطویرهــا ولــیس فقــط اســتهالكها فإنــه البــد مــن االهتمــام بالریاضــیات وتدریــسها 
ًء فــي جمیــع مراحــل التعلــیم كمــا وكیفــا وفــي المــؤتمر الــدولي األول حــول تعلــیم الریاضــیات مــع الفیزیــا

في مطلع القرن الحـادي والعـشرین المنعقـد فـي القـاهرة أكـد أعـضاء جمعیـة الریاضـیات المـصریة بأنـه 
قــاس بمــدى اعتمادهــا ذا كــان تقــدم األمــم یقــاس بمــدى اعتمادهــا علــى العلــم فــإن التقــدم فــي العلــوم یإ

  ).2013جباري، (على الریاضیات 

ــنفها المختـــــصو       ـــة صــ ـــات معرفیـ ـــیات لهــــا مكونــ ـــيوالریاضـ ــات هـ ــاهیم، : ن إلــــى أربــــع مكونـــ المفـــ
ـــات، و ــسائل وحـــل والتعمیمـــات، والخوارزمی ــد یالمـ ــد المكونـــات المعرفیـــة األساســـیة حـــل عـ ــسائل أحـ المـ

ــون ریاضــــي فیهــــا حیــــث تمثــــل الهــــدف الر ــیات، بــــل ربمــــا تــــشكل أهــــم مكــ ئیــــسي فــــي تــــدریس للریاضــ
ز علــى الفهــم والقــدرة علــى حــل المــسائل التــي طــورت أهــداف تعلــیم الریاضــیات لتركــالریاضــیات وقــد ت

تمثــل أحــد األهــداف األساســیة لتعلــیم الریاضــیات، ولهــذا فقــد احتلــت قــدرة الطلبــة علــى حــل المــسائل 
ًحیزا كبیرا من اهتمام الباحثین في مجـال تـدریس الریاضـیات فـي العدیـد مـن  ًالـدول فـضال عـن العدیـد ً

ـــیات، ك ــــ ــدریس الریاضـــ ـــــ ـــ ـــــى بت ـــــ ــــي تعن ـــــ ـــات التـ ــــ ـــ ــــــالس والهیئ ــــن المجــــ ــــ ــوم مــ ـــــ ـــــة للعلـــ ـــــ ــــادرة الوطنی ـــــ المبـ
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ً ویـدعى اختـصارا بــ  فـي بریطانیـا (National Math and Science Initiative)والریاضـیات
(NMSI)والمجلــس القــومي لمعلمــي الریاضــیات ،(National Council of Teacher of 

Mathematics) ًت المتحــــدة األمریكیــــة ویــــدعى اختــــصارا بـــــ  بالوالیــــا(NCTM))  ،ـــد القــــادر عبـ
2013(.  

 فــي مــؤتمره األول (NCTM)وجــاء فــي التوصــیة األولــى للمجلــس القــومي لمعلمــي الریاضــیات       
حــور الریاضــیات المدرســیة فــي یجــب أن یكــون م حــل المــسألة الریاضــیة ّ أن1980الــذي عقــد عــام 

 المــسألة الریاضـــیة اللفظیـــة یعـــد أحـــد أبـــرز معـــاییر ّمرحلــة الثمانینیـــات مـــن القـــرن العـــشرین، وأن حـــل
تــدریس الریاضــیات علــى مــستوى عــالمي فــي عقــد التــسعینیات لمنــاهج الریاضــیات بــأن حــل المــسألة 

 كمــا یجــب أن تلقــى اســتراتیجیات  هــو مــن أهــم المعــاییر بالنــسبة لجمیــع المراحــل الدراســیة،ریاضــیةال
ـــا تدریــــسیا كــــأي  ـــة اهتمامـ ًحــــل المــــسألة الریاضــــیة اللفظیـ ـــرىً ــیات األخـ ــون مــــن مكونــــات الریاضــ ، مكــ

   .)2012 ،سالم(ن كافة األعمار والمستویات وضرورة تدریسها لجمیع الطلبة م

ــات، هـــذا الموقـــف یحتـــوي علـــى ســـؤال       والمـــسألة الریاضـــیة موقـــف كمـــي وضـــع فـــي صـــورة كلمـ
یتطلب إجابة، وال یشیر الموقف صراحة إلى العملیـات أو الخطـوات التـي ینبغـي اسـتخدامها للوصـول 
لتلك اإلجابة، بل یمكن أن تكشف فیه بعض العالقـات الموجـودة بـین عناصـره بـالتفكیر الـسلیم ولـیس 

  ).2010، صي وبرهمالبال(ع بطریقة معتادة باالسترجا

ــم مفــاهیم جدیــدة وترســیخ    وتنبــع أهمیــة حــل المــسألة الریاضــیة مــن كونهــا عملیــة یــتم بواســطتها تعل
واكتــساب مفــاهیم ســبق تعلمهــا ووســیلة للتــدریب علــى المهــارات فــي مواقــف جدیــدة واكتــشاف معــارف 

  .)2013، جباري( تساعد في اتخاذ القرارات جدیدة ،

، وضـــرورة ارتباطهـــا أهمیـــة حـــل المـــسألة الریاضـــیة) 2010(وأوضـــح القحطـــاني وعبـــد الحمیـــد       
، والتــي یمكـن أن تــواجههم فــي فــي حیــاتهم أو الجدیـدة علــیهم طلبـةبـالمواقف الحیاتیــة التـي یمــر بهــا ال
ــیة الحقـــة ــاهیم ،مراحـــل عمریـــة أو دراسـ ـــساعد الطلبـــة علـــى اكتـــساب مفـ ــیة ی  و حـــل المـــسائل الریاضـ

  .ٕریاضیة جدیدة، واتقان المهارات الریاضیة العقلیة واألدائیة
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 إلـى الـصعوبات (Adiguzel and Akpinar, 2003)       وقـد أشـار الباحثـان ادجیـزل واكبینـار
القـــدرة علـــى اســـتخدام المعلومـــات عـــدم التـــي تواجـــه الطلبـــة فـــي أثنـــاء حـــل المـــسائل الریاضـــیة ومنهـــا 

 كتابــة المــسألة بلغــة ومنهــاتلــك الــصعوبات اءات للتغلــب علــى المعطــاة، وأوضــح مجموعــة مــن اإلجــر
واســتخدام الجــداول والرســوم  وتحدیــد المعلمــات المعطــاة علیهــا، رســم صــورة دقیقــة ومالئمــةبــسیطة، و

  .البیانیة وتمثیالت ریاضیة أخرى مشابهة

 یـرى جـون دیـوي أن خطـوات حـل إذ، لة الریاضیة مـن عالقتهـا بـالتفكیروتستمد مهارة حل المسأ     
، ویعـد )2009 العبـودي،(المسألة الریاضیة علـى صـلة بخطـوات وعملیـات التفكیـر المنـتج أو الفعـال 

ــا  وات لحــل مــن أشــهر مــن تنــاول المــسألة الریاضــیة وطــرق حلهــا وقــد اقتــرح أربــع خطــ) 1965(بولی
مـسألة، ابتكـار خطـة الحـل،  فهـم ال: خطـوات هـي4 ّ، وطورها فـي)2013 ،جباري(المسألة الریاضیة 

  ).تنفیذ الخطة، المراجعة

ًفــي تطــویر القــدرات العقلیــة للطلبــة، ونظــرا لتزایــد التركیــز علــى  الریاضــیة ًونظــرا ألهمیــة المــسألة    
، تـــسعى هـــذه الدراســـة )(TIMSS حلهـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر فـــي المنـــاهج وفـــي االختبـــارات الدولیـــة

 الـصف الخـامس مقـدرة طلبـةعلى  ولیا في حل المسألة الریاضیةب استراتیجیةالستقصاء أثر استخدام 
  .نحو حلهاعلى حلها واتجاهاتهم 

    مشكلة الدراسة2:1

ً     الحظــت الباحثــة مــن خــالل عملهــا معلمــة لمــادة الریاضــیات ضــعفا تراكمیــا فــي مــستوى  القــدرة  ً
ات ومقترحــات لمعلمــي ًعلــى حــل المــسائل الریاضــیة لــدى طلبــة المرحلــة األساســیة وبنــاء علــى توصــی

فـي الریاضـیة ومشرفي الریاضیات والباحثین وواضعي مناهج الریاضـیات بـضرورة االهتمـام بالمـسائل 
المنـاهج الفلـسطینیة، لمـساعدة المتعلمـین فـي اكتـساب القـدرة علـى حـل المـسائل الریاضـیة التـي تعتبــر 

 نحو حـل المـسائل وقـد أجریـت العدیـد مـن الدراسـات وتعدیل اتجاهات الطلبةعقبة في طریق تعلمهم، 
، )2009(دیـاب ، )2009(، عابـد )2011(، عطیفـي )2012(ریـا  في هذا المجـال یـذكر منهـا أبـو

  .)2006(الصباغ 
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ً    إن حل المسألة یعد أكثر أشكال السلوك اإلنساني تعقیدا، ویأتي فـي قمـة هـرم النتاجـات التعلیمیـة 
 عند جانییه وقد زاد االهتمام على مستوى عالمي خالل العقـدین األخیـرین بحـل وأنماط التعلم والتعلیم

  ) .2012أبو شمالة، (المسألة عند المعنیین بتدریب الریاضیات ومصممي مناهجها ومؤلفي كتبها 

ـــد الـــضعف لمعالجـــة الدراســـة هـــذه أتـــت فقـــد ّتقـــدم، مـــا علـــى وبنـــاء      المـــسائل حـــل فـــي الطلبـــة ىل
 تنمیـة فـي تـسهم أن یمكـن تـيال ،بولیـا جورج استراتیجیة على قائم تعلیمي برنامج خالل من الریاضیة
 ســئلةاأل عــن اإلجابــة الدراســة هــذه تحــاول ًوتحدیــدا، .الطلبــة لــدى التحــصیل وزیــادة الریاضــي التفكیــر
  :اآلتیة الرئیسیة

 الخـــامس الـــصف طلبـــة مقـــدرة فـــي الریاضـــیة المـــسألة حـــل فـــي بولیـــا اســـتراتیجیة اســـتخدام أثـــر مـــا .1
 التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في  حلها على األساسي

 الخــامس الــصف طلبــة اتجاهــات فــي الریاضــیة المــسألة حــل فــي بولیــا اســتراتیجیة اســتخدام أثــر مــا .2
 التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في األساسي

 الـصف طلبـة لـدى حلهـا نحـو واتجاهـاتهم الریاضیة المسائل حل على الطلبة مقدرة بین العالقة ما .3
 التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في األساسي الخامس

  الدراسة فرضیات 3:1

  :اآلتیة الصفریة الفرضیات صیاغة تم الدراسة أسئلة من انطالقا

 عالمـات متوسـطات بـین) α ≤ 0.05 (الداللـة مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق توجـد ال .1
 التــــدریس لطریقــــة تعــــزى المــــسائل حــــل اختبــــار فــــي الــــضابطة والمجموعــــة التجریبیــــة المجموعـــة

  ).االعتیادیة الطریقة بولیا، استراتیجیة(

  -:هي فرعیة فرضیات ثالث الفرضیة هذه عن انبثق وقد
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بــــین متوســــطات ) α ≤ 0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة   - أ
عالمــات المجموعــة التجریبیــة، والمجموعــة الــضابطة فــي المــسائل التــي تحــل بخطــوة تعــزى 

 .   لطریقة التدریس

ــد مـــستوى الداللـــة   -  ب بـــین متوســـطات ) α ≤ 0.05( ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـ
عـزى عالمات المجموعة التجریبیـة، والمجموعـة الـضابطة فـي المـسائل التـي تحـل بخطـوتین ت

 . لطریقة التدریس

بــین متوســطات ) α ≤ 0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة   -  ت
عالمـات المجموعـة التجریبیـة، والمجموعـة الـضابطة فــي المـسائل التـي تحـل بـثالث خطــوات 

 . فأكثر تعزى لطریقة التدریس

 اتجاهــات متوســطات فــي) α ≤ 0.05 (الداللــة مــستوى عنــد إحــصائیة داللــة ذات فــروق توجــد ال .2
 .التدریس لطریقة تعزى والضابطة التجریبیة المجموعة

 علـى المقـدرة بـین )α ≤ 0.05(ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  عالقة توجد ال .3
 مـــدارس فـــي األساســـي الخـــامس الـــصف طلبـــة لـــدى حلهـــا نحـــو واالتجـــاه الریاضـــیة المـــسائل حــل

  .التعلیمیة نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة

  الدراسة أهداف 4:1

  :یلي فیما الدراسة هذه أهداف تلخیص یمكن       

 حـــل علـــى الطلبـــة مقـــدرة الریاضـــیة المـــسائل لحـــل بولیـــا اســـتراتیجیة اســـتخدام أثـــر علـــى التعـــرف -1
  .الریاضیة المسائل

 الـصف طلبـة اتجاهـات فـي الریاضـیة المـسائل حـلل بولیـا اسـتراتیجیة اسـتخدام أثـر على التعرف -2
 .الریاضیة المسائل حل نحو الخامس
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  .حلها نحو الطلبة واتجاهات الریاضیة المسائل حل على المقدرة بین العالقة فحص -3

  الدراسة أهمیة 5:1

  :تكمن أهمیة هذه الدراسة فیما یلي

أمــا اختیــار مــادة  واتجاهــاتهم نحــوه، قــدرة الطلبــة علــى الحــلمفــي اســتراتیجیة بولیــا التعــرف علــى أثــر 
الكــسور العادیــة للــصف الخــامس لتطبیــق اســتراتیجیة بولیــا علــى حــل المــسائل الریاضــیة الــواردة فیهــا 
فیرجع إلـى أهمیـة هـذه المـادة بمـا تحتویـه مـن مفـاهیم ومهـارات وتعمیمـات تأسیـسیة لتـدریس العالقـات 

ور العادیة موضـوع سـبق والعملیات على مجموعات األعداد في الصفوف الالحقة، وكذلك كون الكس
ًأن درســـه الطـــالب فـــي الـــصف الرابـــع وهـــذا بـــدوره سیـــشكل منطلقـــا متینـــا؛ لتعمیـــق مفاهیمـــه ومهاراتـــه 
وتعمیماته بشكل أكبر من خالل حل المـسائل الریاضـیة، إن اسـتخدام هـذا الموضـوع فـي هـذا الـصف 

ًكمعلمـة والطـالب أیـضا كـونهم لتطبیق استراتیجیة بولیا في حل المسائل الریاضیة علیه یـریح الباحثـة 
  ).الرابع(قد سبق أن تعرفوا على جزء كبیر من هذا الموضوع في الصف السابق 

ًیمكن أن تشكل هذه الدراسة حافزا للمعلمین للتنویع في استخدام االستراتیجیات الالزمة لحل  و
الالزمة لحل  وتطویر مهارات تدریب الطالب على استخدام االستراتیجیات ،المسائل الریاضیة
من الممكن أن ، و وتشجیعهم على التفكیر وحل المشكالت في الحیاة الیومیة،المسائل الریاضیة

تساعد في لفت نظر المسؤولین في تطویر الرؤیة التربویة في كلیات إعداد المعلمین لضرورة 
  .التركیز على موضوع حل المسألة الریاضیة

   الدراسة مصطلحات 6:1

  :لمصطلحاتها اآلتیة التعریفات اسةالدر تعتمد

، والتفكیر فیها یتوقف  في ًكیرا یتحدى الفرد لیصل إلى الحلموقف تعلیمي یتطلب تف: المسألة* 
  .)2009النذیر، (ي عمقه على الفرد مداه وف
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  .ًمنا معلومات معطاة وأخرى مطلوبةبأنها موقف ریاضي یأتي متض) 2009(ویعرفها الشهري 
 في حل المسائل الریاضیة اللفظیة ، وتحول دون الطلبةبأنها عقبة تواجه ) 2011(وتعرفها الثبیتي 

  .تحقیق أهداف تعلم حل هذه المسائل

 ًجرائیا في هذه الدراسة على أنها مسألة كالمیة یتطلب حلها قراءة متأنیة وفهمإلة أوتعرف المس
 الصف الخامس للعالقات الریاضیة التي تتضمنها، وفي نفس الوقت تشكل عقبة أمام طلبة

 في تحصیل معدل عال في االبتدائي وتحول دون تحقیق أهداف مادة الریاضیات وأهدافهم
الریاضیات وترد في منهاج الریاضیات للصف الخامس بثالثة أنواع مسائل تحل بخطوة، مسائل 

 تحل بثالثة خطوات فأكثر، وتم قیاسها في هذه الدراسة من خالل اختبار تحل بخطوتین، ومسائل
  .حل المسائل

 وهي المسألة الریاضیة التي یصل فیها الطالب للحل بتطبیق عملیة :المسألة التي تحل بخطوة
  .واحدة فقط ولمرة واحدة=   أو < أو >، أو عالقة واحدة )÷، ×، -، (+حسابیة 

 هي المسألة الریاضیة التي یصل فیها الطالب للحل بتطبیق عملیتین :المسألة التي تحل بخطوتین
  .َحسابیتین مختلفتین غالبا

هي المسألة الریاضة التي یصل فیها الطالب إلى للحل : المسألة التي تحل بثالث خطوات فأكثر
  .بتطبیق أكثر من عملیتین حسابیتین

التي ًلیة أو العملیات التي یقوم بها الفرد مستخدما خاللها المعلومات یقصد به العم: حل المسألة*
بل، وال یوجد له حل جاهز ،  من أجل التغلب على موقف مشكل غیر مألوف له من قسبق تعلمها

  .)2003، العرسان(لدیه 

  یكون أو ) أو مجموعة من األهداف(اتجاه سیر أو خط عمل یبدأ من هدف : ستراتیجیةاال*
  ).2003أبو زینة، ) (لها( ترجمة له أول ) تكون(
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األسلوب أو الطریقة التي یستعین بها المتعلم ویستخدمها لتسهیل :  حل المسالةاستراتیجیة*
  .)2000 ،العالم( إلى حل المسألة وتیسیره الوصول 

أو قضیة موضوع معین  ًنه شعور الفرد الثابت نسبیا الذي یحدد استجابته نحوأیعرف ب: االتجاه* 
                                           .)2011عطیفي، ( الرفض أو التأیید أو المعارضة من حیث القبول أو معینة

 الموقف الذي یتخذه الطالب من استخدام ًجرائیا في هذه الدراسة على أنهإویعرف االتجاه 
 یكون ایجابي مؤید أو سلبي معارض أو محاید وتم لیا في حل المسائل الكالمیة وقد بواستراتیجیة

  .قیاسه في هذه الدراسة من خالل استبانة

هي الطریقة الشائعة لدى مختلف معلمي ریاضیات الصف الخامس : عتیادیةالطریقة اال*
لم من أحد الطالب یطلب المع: األساسي في تدرس المسائل الریاضیة وتكون عادة بهذا الترتیب

قراءة المسألة الریاضیة، ثم یسأل الطالب عن المطلوب من المسألة، وبعد ذلك یسأل الطالب كیف 
في الطریقة االعتیادیة ال یوجد تجزيء للمسألة الریاضیة، . نجد المطلوب ثم یتم حل المسألة مباشرة

حة اإلجابة والبحث عن طرق وال یتم رسم شكل توضح علیه المعطیات، وال یتم فیها التحقق من ص
  . أخرى للحل

  .وقد استعانت الباحثة بدلیل المعلم في تدریس المجموعة الضابطة

  : الدراسة حدود 7:1

 فـي األساسـي الخـامس الـصف طـالب مـن قـصدیة عینـة علـى الدراسـة هـذه اقتصرت: البشري الحد-
 أصـل مـن ًعـشوائیا تینشـعب اختیـار تـم إذ ،التعلیمیـة نابلس لمنطقة التابعة الثانیة بالطة ذكور مدرسة
  .علیهن البرنامج لتطبیق الثانیة بالطة ذكور مدرسة من شعب أربعة

 ،)2015-2014 (الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل في الدراسة تطبیق تم: الزماني الحد-
 ودراسة ،بولیا استراتیجیة وهي الریاضیة المسائل لحل استراتیجیة تجریب على الدراسة هذه تقتصر

   .المسائل حل في استخدامها نحو واتجاهاتهم حلها على الخامس الصف بةطل مقدرة على اأثره
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 الجزء األساسي الخامس للصف الریاضیات كتاب من العادیة الكسور وحدة :الموضوعي الحد-
  .2014/2015 لعام الثاني

 الدولیة الغوث لوكالة التابعة الثانیة بالطة ذكور مدرسة على الدراسة هذه اقتصرت:المكاني الحد -
  .التعلیمیة نابلس منطقة في
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري1:2

   السابقة الدراسات2:2

   التعقیب على الدراسات السابقة3:2
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 الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة

ـــذا الفــــصل اســــتعراض ــــألدب النظــــريیتــــضمن هـ ــسابقة ذات الــــصلة بموضــــوع  ل ــ  والدراســــات ال
  .الدراسة

   اإلطار النظري 1:2
   المسألة الریاضیة ومفهومها1:1:2

یتزاید االهتمام بتحسین نتاجات تعلم وتعلیم الریاضیات لما لها من مكانة متمیزة بین مجاالت      
، ولعل أبرزها األساسیة، وتتباین هذه النتاجاتالمعرفة األخرى حیث أنها تشكل أحد مقوماتها 

الحصول على مفاهیم ومهارات ریاضیة عمیقة واكتساب استراتیجیات التفكیر ومهارات المسألة 
أبو (لمستجدة وتحسین قدراته ًالریاضیة التي تعطي الطالب دفعا للتعامل مع المواقف الحیاتیة ا

   .)2005، زینة

ًجابة علیه أن یشكل هدفا للفرد یرید تحقیقه وال ّعرف بولیا المسألة بأنها سؤال تتطلب اإل      
ه شرط أساسي من شروط حل لیستطیع بلوغه بالطرق الروتینیة، وقبول الفرد هذا التحدي والتصدي 

العملیة التي یستخدم فیها المتعلم مجموعة من القوانین والمبادئ " ّوعرف حل المسألة بأنه . المسألة
  ).1979بولیا، (التي تم تعلمها ویستطیع تطبیقها على مسائل جدیدة 

د المعرفة أما كرولیك ورودنیك فیقوالن أن حل المسألة هو العملیة التي بواسطتها یستخدم الفر
 Krulik  (1987ًوالمهارات المكتسبة سابقا من أجل تحقیق المطلوب في موقف غیر مألوف لدیه

and Rudnick,.(  

لریاضیة ، كما ال تقتصر المسائل اریاضیةومن الجدیر ذكره أنه لیس كل مسألة لفظیة هي       
مد على مستوى معرفة الفرد نما یعتإٕ، وان اعتبار سؤال ما مسألة ریاضیة على المسائل اللفظیة فقط

كون ، وقد ال یفي وقت الحق، وما هو مسألة عند فرد ما ال یكون مسألة عند الفرد نفسه وخبرته
ً، وان المسائل اللفظیة التي یحلها الطلبة بشكل روتیني ومباشر تطبیقا لقانون مسألة عند فرد آخر ٕ

القانون أو یاضیة بل مجرد تدریبات على ذلك ما أو قاعدة معینة درسها الطلبة ال تعتبر مسائل ر
  .)2006، راشد (تلك القاعدة الریاضیة
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   رینا والتم الفرق بین المسائل2:1:2

، وتطبــق فیهــا مبــادئ وتعمیمــات لمــسائل الریاضــیة هــي مــسائل كالمیــةالــشائع عنــد المعلمــین أن ا   
سائل أكثـــر مــن التمــارین عنـــد لقـــد ارتبطــت المــسائل الریاضـــیة بحــل مــ. ریاضــیة أو عملیــات حــسابیة

ًجمیع المعلمین تقریبا ، وهذا أمر خـاطئ ، وقـد یكـون الـسبب فـي ذلـك أن المـسائل اللفظیـة أقـوى أثـرا  ً
ــیم حــل المــسائل مــن التمــارین ضــافة إلــى أن الفائــدة المرجــوة مــن حــل التمــارین فــي حــل ، باإلفــي تعل
  .)2003 المشهراوي،(علم ع حدوثها من المتالمسائل لم تكن متحققة بالدرجة المتوق

على ضرورة أخذ المرحلة الدراسیة للطالب بعین االعتبار عند التفریق بین ) 2009(ویركز عابد 
  :ًالمسألة الریاضیة والتمرین، فمثال

  ؟%15 دینار، بكم یبیعها إذا كانت نسبة ربح هذا التاجر 55یشتري تاجر الدراجة بمبلغ 
ًا، ولیست للمرحلة الثانویة؛ وذلك ألنها تعتبر موقفا جدیداهذه مسألة للمرحلة األساسیة الدنی ً      .  

  . یبین هذه الفروق) 1:2(الفرق بین التمارین والمسائل الریاضیة، والجدول ) 2013(أورد یاسین 

  )1:2(الجدول 
  الفرق بین المسائل الریاضیة والتمارین

 التمارین المسائل الریاضیة
ــــا تع ــــدف منهـ ـــة المتـــــصلة یهـ ـــم الحـــــاالت العامــ ــ ل

 .بالعملیات أو بطرق الحل
ــتعمال  ـــــي اســــ ــــارات فـ ــــوین المهــ یقــــــصد منهــــــا تكــ

  .المفاهیم والتعمیمات والخوارزمیات
یتطلب حل المـسائل مـستویات علیـا مـن التفكیـر 

  .مثل الفهم والتطبیق والتحلیل والتركیب
ــاهیم  ــم المفـــ ــــة وفهـــ ــب حـــــل التمـــــارین معرفـ یتطلـــ

 .ٕارزمیات وادراك معناها فقطوالتعمیمات والخو
عملیــــة حـــــل المـــــسائل هـــــي عامـــــة فـــــي التفكیـــــر 
ٕالریاضــي وأشــمل مــن مجـــرد الحــل بذاتــه، وانمـــا 
هـي طریقـة تفكیـر عامـة تـستخدم فـي حـل جمیــع 

  .المسائل بغض النظر عن نوعها

الهــدف الــرئیس مــن التمــارین هــو التــدریب علــى 
اكتـساب المهــارات فــي تطبیـق القواعــد والحــاالت 
ــع مــــن  الخاصـــة والمفــــاهیم ولــــیس هنــــاك مــــا یمنــ

 .استخدامها في حل المسائل الریاضیة
یـتعلم الطالـب حـل المــسائل بـالتمرین علـى الحــل 

  .فهي تحتاج إلى مهارة عملیة
  .تحتاج إلى التقلید والتدریب

 .ًتعتمد على المهارة أوال ثم الفهم .عتمد على الفهم ثم المهارةت
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وفي هذه الدراسة، تم اعتبار هذا السؤال وغیره من أسئلة التطبیق المباشر من أسئلة الكتاب المقرر 
  .ًتمارینا) وحدة الكسور العادیة(للصف الخامس 

  

  

  

  .بینما تم اعتبار السؤال التالي مسألة ریاضیة

  

  

     أهمیة حل المسائل 3:1:2

یصعب إعطاء استنتاج عام عن حل المسائل وذلك التساع حقل المسائل المستخدم في      
حل المسائل األبحاث التراكمیة والكثیرة عن هذا الموضوع ومجال المسائل المستخدم في أبحاث 

یتراوح من حل األلغاز مثل برج هانوي إلى مسائل الكتاب المقرر التي تحتاج إلى جملة أو خطوة 
واحدة في حل بعض المسائل فالمسائل كانت موزعة على فروع كثیرة في الریاضیات من الحساب 

ا في هذا ، لهذا كان التعلیم صعبل والهندسة التحلیلیة وفروع أخرىوالهندسة والجبر والتفاض
  .)2003، المصري(الموضوع 

ًألة الریاضیة لیس خیارا تربویاوحل المس      ، ویعزى ذلك غنى عنهإ، وانما هو ضرورة تربویة ال ً
إلى جملة من المعاییر التي وردت في وثیقة المبادئ والمعاییر للریاضیات المدرسیة منها إن تنمیة 

نه، إلى فهم أعمق للمحتوى الریاضي الذي یدرسوقدرة حل المسألة الریاضیة لدى الطلبة تؤدي 
، وعادات المثابرة وحب االستطالع الثقة في مواقف غیر مألوفة تهیئهم ًوتكسب الطلبة طرقا للتفكیر
  .)NCTM, 2000(لمواجهة المواقف الحیاتیة 
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إلى تطویر ) NCTM, 2000(وقد نادت وثیقة المبادئ والمعاییر للریاضیات المدرسیة       
، تمثلت في تعزیز وتوظیف حل المسألة الریاضیة واستراتیجیات التفكیر التعلیم لتحقیق قدرة عالیة

، وما یتطلبه ذلك من  على العالقات والروابط الریاضیةوالتبریر، والتواصل الریاضي الفعال والتركیز
داء حركة التطور العالمیة ، وذلك استجابة لنضیات، لتوظیفها في مهمات حیاتیةسیر في عمق الریا

  .اد المعرفة وتكنولوجیا المعلوماتالتي تعكس حاجات المجتمع في عصر اقتص

أهمیة المسألة الریاضیة فیما تقدمه من فوائد للمتعلمین تتمثل في ) 2013(وقد عرض عبد القادر 
  :لنقاط اآلتیةا

 .مهارات التفكیر العلیااإلسهام في تنمیة  .1

 .م المعلومات وتذكرها لفترة طویلة اإلسهام في فه .2

 .ة اإلسهام في تطبیق المعلومات وتوظیفها في مواقف حیاتی .3

 . هام في جعل الریاضیات مادة حیویةس اإل .4

ًأن حل المسألة الریاضیة یمنح المتعلم الثقة بالنفس وخصوصا ) 2013( ویرى عبد القادر 
ألمر الذي ینقل المتعلم إلى زمرة المبادرین ، اب ویكافأ بالتعزیز من قبل المعلمعندما یفكر ویجی

  .والمتفاعلین في حصة الدرس

  )استراتیجیة بولیا( استراتیجیات حل المسألة 4:1:2

، وقد ة وتكون مستقلة عن موضوع المسألةاالستراتیجیات هي طرق محددة تستخدم إلنجاز مهم    
تفكیریة أو محاولة التوصل نماط ال أي وجدتها لیعبر عن األ(Heuristic)استخدم بولیا المصطلح 

ل ، عمدة أشیاء مثل العمل بطریقة عكسیة، البحث عن نمط، وهذه األنماط تشمل عإلى حل
  .)2003، المصري(مخطط أو صورة وغیرها 
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بولیا، (ة هي االستراتیجیة العامة في حل المسألة الریاضی) Polya( بولیا استراتیجیةتعد      
لة الریاضیة المسأم االستراتیجیات التي شاعت في حل  األم لمعظتراتیجیةس، وهي بمثابة اال)1979

ستراتیجیات والذي تحدث فیه عن اال) How to solve itالبحث عن الحل، (وقد حددها في كتابه 
، بحیث تثیرهم وتدفعهم للتفكیر بأسلوب فعال لیتمكنوا من اكتشاف الحل التي تتبع مع الطلبة

  :  خطوات أساسیة في حل المسألة وهيالمناسب للمسائل الریاضیة التي تواجههم، وحدد بولیا أربع

تحدید المجهول، وتحدید ، والطالب الخاصةویتضمن ذكر المسألة بعبارات : فهم المسألة .1
 . ورسم شكلالمعطیات، وتحدید الشروط،

التجربة والخطأ، لحل مثل وفیها البحث عن استراتیجیات خاصة ل: ابتكار خطة الحل .2
التخمین، تصمیم جدول، واستخدام الرسم، استخدام االستدالل المنطقي، وتحویل المسألة إلى 
معادلة، وغیرها وكذلك یتضمن ابتكار خطة الحل والبحث عن مسألة ذات صلة بهذه المسألة، 

 .عن نظریة قد تفید في حلها وذات عالقة وأجراء بعض التعدیالت فیهاوالبحث 

ذا ما تمكن الطالب من تنفیذ الخطوة الثانیة، وأما إوتعد هذه الخطوة سهلة : تنفیذ خطة الحل .3
ذا لم تكن خطة إسیما لطالب بعدم االستمرار في الحل الالخطورة هنا تكمن في الیأس عند ا

 .ًالحل واضحة أو فرضت علیه فرضا ولم یقتنع بها أو یفهمها

ٕویتضمن التأكد من خطوات الحل السابقة، والتحقق من صحة الجواب، وایجاد : مراجعة الحل .4
 .النتیجة بطریقة أخرى إن أمكن، أو التعویض بالمسألة األصلیة والنظر إلى معقولیة اإلجابة

  ة الریاضیة صعوبات حل المسأل5:1:2

زها صعوبات قراءة  في العدید من المظاهر لعل من أبرالریاضیةتتجلى صعوبات حل المسألة      
إتقان المهارات الحسابیة ، وصعوبات تذكر المعارف الریاضیة الالزمة للحل ، وعدم المسألة وفهمها

  .Kim, 2003)(، وعدم القدرة على ترجمة المسألة والتخطیط لحلها األساسیة
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لمسائل أن من الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل ا) 2005( یرى عریفج وسلیمان     
  :الریاضیة الریاضیة ما یأتي

 .عدم التمكن من قراءة المسألة .1

 .عدم التمكن من استیعاب المسألة .2

 .ن من اختیار خطوات الحل وترتیبهاعدم التمك .3

 .ألة من مفاهیم وتعمیمات ومهاراتعدم إلمام الطلبة بالخبرات السابقة لحل المس .4

 . على اختیار طریقة الحل المناسبةعدم القدرة .5

  .لى التخمین وتقدیر الجواب الصحیحضعف القدرة ع .6

أن صعوبات حل المسألة الریاضیة تكمن ) 2009(ة والسبایلة والخطاطبة والرشدان ویرى البطاین   
  .تأكد من صحتهایار بدائل الحل والاختوفي إدراك المسألة وتحلیلها 

  :إلى ثالثة أنواعالصعوبات لحل المسألة الریاضیة ) 2013(ویصنف عبد القادر 

 صعوبات التذكر - مثل صعوبات القراءة وفهم المسألة : صعوبات ناتجة عن الطلبة .1
 انخفاض - عدم القدرة على تمثیل المسألة -  ضعف القدرات الحسابیة والجبریة -واالنتباه 

  .معدل الدافعیة

 وجود معلومات زائدة في -مثل عدد خطوات المسألة :  صعوبات ناتجة عن المسألة نفسها .2
 . ترتیب المعلومات في المسألة بخالف ترتیب خطوات الحل-المسألة 

المسألة مة ء عدم مال- مثل طریقة التدریس المتبعة : صعوبات ناتجة عن عوامل تعلیمیة  .3
 فقدان التعزیز الالزم للدافعیة وحب - قصور في الكتاب المدرسي -ألعمار المتعلمین 

  .الریاضیات
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   عند حل المسائل الریاضیة المهارات المراد تنمیتها 6:1:2

تكمن الریاضیة أن المهارات المراد تنمیتها لدى المتعلم عند حل المسألة ) 2003(تذكر المشهراوي  
  :في

  .(Problem Reading Skills)اءة المسألة مهارات قر .1

 .(Explaining Skills)مهارات تفسیر المسألة  .2

 . (Problem Organizing SKills)مهارات تنظیم المسألة  .3

مهارة تحدید المعلومات الالزمة، مهارة تحدید : وتنقسم مهارة تنظیم المسألة إلى ما یلي .4
 .الوسیطیةالمعلومات وثیقة الصلة، مهارة تحدید الخطوات 

 ).(Thinking Skills in Solvingمهارات التفكیر في الحل  .5

  .(Predicting Skills)مهارات التنبؤ .6

 .( Strategy Evaluation Skills) ستراتیجیةمهارات تقییم اال .7

  االتجاه نحو المسائل الریاضیة  7.1.2

، الجتماعیة المرتبط بسلوك األفرادمن أهم المفاهیم النفسیة وا) Attitude(یعتبر االتجاه      
، تعبر عنه مجموعة من و متغیر وسیطتكوین فرضي أ: واالتجاه كمفهوم نفسي اجتماعي هو

اء موضوع نفسي اجتماعي ، إزالرفضاالستجابات المتسقة فیما بینها سواء في اتجاه القبول أو 
 -  الكثیر من العوامل المتداخلة والتي لها تأثیر باإلیجاب أو السلب علیه وهناك. جدلي معین

العمر، مستوى النضج، خبرات : لعوامل وأهم تلك ا- الطلبةخاصة بالنسبة لتشكیل اتجاهات 
، الحمالوي(وغیرها ... میذهم، طریقة تدریس المعلم، ، اتجاهات المعلمین نحو تالالمتعلم، قدراته

2009(.   
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تحقیق في مجال العملیة عد االتجاه نحو الریاضیات من األهداف الوجدانیة مأمولة الوی     
، ولكي  بل قد یفوقها في األهمیة-هاریة  المعرفیة والم-، وال یقل أهمیة عن باقي الجوانب التعلیمیة

جاهات موجبة نحو دراسة  اتالطلبةتتحقق األهداف المعرفیة والمهاریة البد وأن تتولد لدى 
 ).2011عطیفي، (حوها وأن یقدروا أهمیتها ، وأن تنمو میولهم نریاضیاتال

  الدراسات السابقة 2:2

  ریاضیات وأهمها استراتیجیة بولیا الدراسات المتعلقة باستراتیجیات حل المسائل ال1:2:2

 بولیا في تنمیة استراتیجیةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام ) 2012( دراسة غفور
هارات الطالب في حل المسائل الریاضیة للصف الخامس من قسم العلوم والریاضیات في معهد م

 العراق، طبقت هذه الدراسة على شعبة واحدة مكونة من -یالىدإعداد المعلمین بعقوبة محافظة 
ًطالبا، وتم تطبیق اختبار تحصیلي لقیاس مهارات الطالب في حل المسائل الریاضة، ) 30(

 في بة بولیا في تنمیة مهارات الطلاستراتیجیةتائج إلى أن هناك أثر ایجابي الستخدام وتوصلت الن
  .حل المسائل الریاضیة

ت غیر  هدفت إلى استخدام استراتیجیا)(Burcu & Ridvan, 2011بورسو و ریفیدان  ودراسة
 التمثیلو، واكتشاف النمط ،منظمةالمقابالت شبه العن طریق تقلیدیة لحل المسائل الریاضیة 

، والختبار الطالب ، وقد تم تطبیق الدراسة على  مع طلبة الصف األولوالرجوع للخلفالرسم، ب
في حل المسألة وقد لوحظت سلوكیات الطالب .  األول في مدینة بورصةًطالبا من الصف) 40(

ً، واستخدم الباحثان اختبارا فیدیو في المقابالت وتسجل الصور المراد طباعتها من خالل الریاضیة
 النمط بنجاح وهناك استراتیجیةنتائج الدراسة أن طالب الصف األول طبقوا ًبعدیا، وقد أظهرت 

  . على اختبار حل المسائل وتحصیلهم في الریاضیاتدرجات الطالببین  ارتباط ایجابي

ل المسائل الریاضیة  مقترحة لحاستراتیجیةإلى معرفة أثر استخدام ) 2009(دراسة دیاب وهدفت 
الهندسیة على تحصیل الطلبة واتجاهاتهم نحو الریاضیات، ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث 

طالبة، أما أدوات الدراسة فتمثلت ) 96(المنهج التجریبي، وطبقت الدراسة على عینة عشوائیة من 
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الح المجموعة التجریبیة، باختبار تحصیلي واستبانة، وأظهرت النتائج وجود فروق في التحصیل لص
  . عدم وجود فروق في االتجاه

فهدفت إلى استقصاء استراتیجیات حل المسألة الریاضیة لدى الطلبة ) 2006(أما دراسة الصباغ 
ًطالبا، ) 20(المتفوقین في المرحلة األساسیة العلیا، طبقت الدراسة على عینة قصدیة مكونة من 

وتمثلت أدوات الدراسة بالمالحظات الصفیة، والمقابالت واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، 
وتحلیل الوثائق، وأظهرت النتائج أن التنویع في استخدام استراتیجیات حل المسألة لم یكن بدرجة 

ًأما بالنسبة لطرق التحقق من صحة الحل فكانت غائبة تماما من . ممتازة لدى الطلبة المتفوقین
  .خطوات حلهم للمسألة

راسـات المتعلقــة بمقـدرة الطلبــة علــى حـل المــسائل الریاضــیة وبعـض الجوانــب التربویــة الد 2:2:2
  المتصلة بها 

 وھدفت  ,Prathana, 2014) Suwimon & (Siridejدراسة سیریدج، سویمون وبراثانا 

 وحاولت الدراسة .االبتدائية المدارس طالب بين رياضية )مسألة (مشكلة حل صعوبات تحليل إلى
بتدائیة في حل اإلجابة عن األسئلة التالیة ما هي الصعوبات التي یواجهها طالب المدارس اال

، ولتحقیق نتائج أكثر دقة تم تقسیم المجتمع إلى مجموعتین معلمي الریاضیات المسائل الریاضیة
  2 معلمین 10، حیث تكونت عینة المعلمین من  والطالب في نفس هذه الصفوف6، 5 للصفوف

. ناثإ 48 منهم ذكور و 50 طالب 98، وتكونت عینة الطالب من ناث من اإل8من الذكور و
 المسحاختبار و، مع معلمي الریاضیاتة منظم مقابلة من هذا البحث األدوات المستخدمة في تتكون

 مشكلة حل تحلیل نتیجة الطالب لتقییم والذي تم استخدامه، NET-O الختبار مماثلة المكتوبة،
ال  الطالب أنالتي أجریت مع معلمي الریاضیات، وقد أظهرت النتائج  حل المسألة صعوبات

یجیدون القراءة لذلك یواجهون صعوبات في الریاضیات بشكل عام وحل المسائل بشكل خاص، 
سوء تفسیر الطالب للمسألة، یشعر الطالب بالملل من المسائل الریاضیة الطویلة، یمیل الطالب 

، الطالب ون استخدام أي عملیة تفكیر ریاضيفهمونها بدخمین الحل ألي مسألة ریاضیة ال یلى تإ
 في فهم صعوبات الطالب لدیهم، د المعطیات والمطلوب في المسألةغیر قادرین على تحدی
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 الطالب اختبار المسح أن نتائجوأوضحت . تفسیرها ال یمكن وبالتالي في المسألة الكلمات الرئیسیة
یواجهون  شبیهه بالمسألة، ریاضیة كتابة جمل في الطلبة یخطئ ،المطلوب من المسألةال یفهمون 

 من المفترض أن تكون التي، "توزیع" ، مثلالمسائل الكلمات الرئیسیة في في تفسیر صعوباتًأیضا 
  .یقرؤون المسائل ًال یعطون اهتمام مركزا عندما وهم، بعض المشاكل فيادف لعملیة القسمة رم

 - السیاق(والتي هدفت إلى تقصي أثر بنیة المشكلة الریاضیة  )2013(دراسة الخطیب    وكذلك 
في القدرة على حلها لدى طالب الصف الثامن من ذوي السعات )  عدد خطوات الحل-المحتوى

ً طالبا، واستخدمت الدراسة 180وتكونت عینة الدراسة من . العقلیة المختلفة في المدینة المنورة
داد الباحث، واختبار األشكال المتقاطعة لقیاس السعة اختبار حل المشكالت الریاضیة من إع

، )ف(العقلیة، واستخرجت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، واستخدم اإلحصائي 
، وأظهرت النتائج أن الطالب ذوي السعة العقلیة لدیهم قدرة على حل المشكالت )توكي(واختبار 

الب لفظي، والمصاغ محتواها بصورة مجملة، وبصورة الریاضیة المصاغة سیاقها بقالب رمزي وبق
مجزئة، وبصورة تنظیم التفكیر والمصاغة بقالب رمزي ولفظي بعدد خطوات الحل أفضل من 

  .الطالب ذوي السعة العقلیة المنخفضة

 في اللفظیة المسألة حل صعوبات عن الكشف إلى هدفتف )2013( دراسة عبد القادرأما 
  .المعلمین نظر وجهة من غزة بمحافظات األساسي السادس طلبة الصف لدى الریاضیات

وهي  الدراسة أداة بإعداد قام حیث الوصفي، المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقیق
ترجمة  صعوبات اللفظیة، المسألة فهم صعوبات :هي محاور خمسة إلى قسمت حیث االستبانة
اللفظیة،  المسألة حل تنفیذ صعوبات اللفظیة، المسألة لحل التخطیط صعوبات اللفظیة، المسألة

كل  یمثل التي الفقرات من ًعددا محور كل عن انبثق وقد اللفظیة، المسألة حل محاكمة صعوبات
 )28(االستبانة  في الفقرات عدد ولیصبح اللفظیة، المسألة حل في المتعلم تواجه صعوبة منها
ومعلمات  معلمي من ومعلمة ًمعلما (120) حجمها بلغ عینة على الدراسة أداة وطبقت فقرة،

 المسألة حل في صعوبات وجود إلى الدراسة نتائج وخلصت .نطقة الوسطى بغزةالریاضیات في الم
  .الخمسة االستبانة محاور تضمنت اللفظیة
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إلى تعرف فعالیة طریقة حل المشكالت ) Francis, 2012(دراسة فرانسیس وهدفت 
في تدریس الریاضیات في تنمیة التحصیل والتفكیر الناقد لطلبة المرحلة االبتدائیة، ) المسائل(

ًطالبا وطالبة تم ) 60(وتكونت عینة الدراسة من طلبة في الصف الرابع االبتدائي بلغ عددها 
ًطالبا وطالبة وتدرس بطریقة حل ) 30(تقسیمهم إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة وعددها 

المشكالت، واألخرى ضابطة تدرس بالطریقة التقلیدیة؛ ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث 
ًاختبارا تحصیلیا في الریاضیات، واختبار واطسون وجلیسر للتفكیر الناقد، وتوصلت الدراسة إلى  ً

موعة التجریبیة والضابطة في وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طلبة المج
التطبیق البعدي لكل من االختبار التحصیلي واختبار واطسون وجلیسر للتفكیر الناقد وذلك لصالح 

  .طلبة المجموعة التجریبیة

لة إلى استقصاء أثر التدریب على استراتیجیات حل المسأ هدفت )2012( ودراسة أبو ریا 
وتكونت . في مادة الریاضیات في مدینة حائلوسط األول متالریاضیة على تحصیل طلبة الصف 

في المدارس الحكومیة في مدیریة التربیة السابع ًطالبا من طلبة الصف ) 55(عینة الدراسة من 
 واستخدم الباحث المنهج ،)2011/2012(ل الدراسي األول للعام والتعلیم في مدینة حائل في الفص

حصائیة بین متوسطي عالمات طلبة إت داللة وكشفت النتائج عن وجود فروق ذا. التجریبي
، ي اختبار التحصیل البعدي والمؤجلالمجموعة التجریبیة وعالمات طلبة المجموعة الضابطة ف

  . استراتیجیات حل المسألة الریاضیةتعزى للتدریب على 

لى التعرف على حل المسائل الریاضیة اللفظیة إهدفت ف) 2012(دراسة سالم وعبیدات     أما 
طلبة المرحلة وعالقتها ببعض المتغیرات لدى عینة من العادیین وذوي صعوبات التعلم من 

بالصف الرابع االبتدائي ممن تتوفر ) ًطالبا 60(وتكونت عینة الدراسة من النهائیة من االبتدائیة، 
لدیهم شرط القراءة والكتابة وخلوهم من العاهات والمشكالت الحسیة والعصبیة موزعة على ست 

  :دوات الدراسة منأوتكونت .  السعودیة-مدارس ابتدائیة بمدینة جدة 

  . السلوكیة لذوي صعوبات التعلممن مقیاس تدیر الخصائص. 1
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  .) سنة11-9(اختبار القدرة العقلیة مستوى .2 

  .)نیإعداد الباحث(االختبارات التحصیلیة في مجالي القراءة والریاضیات .3

االختبار التحصیلي في المسائل الریاضیة .5 الریاضیات استبیان تشخیص صعوبات تعلم.4
 فروق ذات داللة إحصائیة بین ذوي صعوبات ت النتائج إلى وجودوتوصل) نیإعداد الباحث(اللفظیة 

) قسمة/ ضرب / طرح / جمع (التعلم والعادیین عند حل المسائل اللفظیة فیما یتعلق بنوع العملیة 
لح عینة الطلبة العادیین أثناء حل المسائل اللفظیة تشمل فروق لصا، وجود لصالح العادیین

 فروق لصالح عینة ، وجود)صیاغة عادیة، صیاغة مجموعات، صیاغة مقارنة، صیاغة تغیر(
الطلبة العادیین أثناء حل المسائل اللفظیة والتي تتطلب استخدام عدد من الخطوات للمسألة اللفظیة 

 في 0.001ً فروق دالة إحصائیا عند مستوى ، وجود)واتخطوة واحدة، خطوتین، ثالث خط(تشمل 
 .المسائل الریاضیة اللفظیة بین مجموعتي ذوي صعوبات التعلم والعادیین لصالح العادیین

المسائل ( إلى التعرف إلى فعالیة طریقة حل المشكالت) (Kanive, 2011دراسة كانیفي هدفت 
في تدریس الریاضیات في تنمیة التحصیل والقدرة على حل المشكالت الریاضیة لطلبة  )الریاضیة

إحداهما تجریبیة : ، وقد تم تقسیمهم إلى مجموعتین)الصف الثالث االبتدائي(المرحلة االبتدائیة 
تدرس بطریقة حل المشكالت واألخرى ضابطة تدرس بالطریقة التقلیدیة، ولتحقیق هدف الدراسة 

ًباحث اختبارا تحصیلیا واختبار لقیاس القدرة على حل المشكالت الریاضیةاستخدم ال توصلت  .ً
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طلبة المجموعة التجریبیة 

اختبار القدرة على حل المشكالت ووالضابطة في التطبیق البعدي لكل من االختبار التحصیلي 
  .لبة المجموعة التجریبیةالریاضیة لصالح ط

فهدفت إلى بناء برنامج تكاملي لتضمین بعض ) 2010(      وأما دراسة القحطاني وعبد الحمید 
المفاهیم االقتصادیة وبیان أثره على تنمیة مهارات حل المسائل اللفظیة المألوفة وغیر المألوفة لدى 

ن طلبة طلبة المرحلة األساسیة، باإلضافة إلى خفض القلق الریاضي، وتم تطبیقها على عینة م
الصف الرابع األساسي بمنطقة تبوك التعلیمیة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي وشبه التجریبي، 
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وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ومقیاس للقلق الریاضي وتوصلت الدراسة إلى تفوق طلبة 
طلبة المجموعة التجریبیة في حل المسائل الریاضیة ووجود عالقة ارتباطیه موجبة بین درجات 

  .المجموعة التجریبیة وخفض القلق الریاضي

إلى استقصاء أثر التدریب على استراتیجیات حل المسألة هدفت  )2009( ودراسة عابد          
الریاضیة لطلبة الصف األول الثانوي العلمي في تحصیلهم للریاضیات في محافظة نابلس وتكونت 

 طلبة الصف األول الثانوي العلمي في المدارس طالبة من) 73(ًطالبا و) 70(عینة الدراسة من 
 واستخدم ،)2007/2008(ابلس للعام الدراسي الحكومیة في مدیریة التربیة والتعلیم في مدینة ن

عداد الباحث عن إعلى برنامج تدریبي من الباحث المنهج التجریبي فدربت الشعب التجریبیة 
ًث اختبارا قبلیا للتأكد من ت، استخدم الباحت حل المسالة الریاضیةاستراتیجیا كافؤ المجموعتین بلغ ً

ًلیا بعدیا معامل ثباته ًكما واستخدم اختبارا تحصی) 0.88( معامل ثباته  ، وكشفت نتائج )0.91(ً
وعة التجریبیة وعالمات وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي عالمات طلبة المجمالدراسة 

  . طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل البعدي تعزى للتدریب على استراتیجیات حل المسألة

 اســتراتیجیة الدراســات المتعلقــة بتــأثیر اســتراتجیات حــل المــسائل الریاضــیة ومــن ضــمنها 3:2:2
  بولیا في اتجاهات الطالب والعدد من الجوانب النفسیة لدیهم 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام بعض  )2015(اسة أبو یونس سلیمان    در
استراتیجیات حل المسألة الریاضیة على التحصیل الریاضي لطالب الصف السابع في وحدة الجبر 
وآرائهم فیها، واستخدم الباحث المنهج التجریبي، واستخدم الباحث أداتین لتحقیق هدف الدراسة 

، والثانیة بمقابلة قام الباحث بإجرائها مع )0.726(ختبار تحصیلي بلغ معامل ثباته تمثلت األولى با
ًطالبا، والثانیة مقابلة لقیاس ) 40(ًمجموعة من طالب العینة تم اختیارهم عشوائیا وبلغ عددهم 

 (α =0.05)    وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللةوصلت الدراسة إلى وتاآلراء، 
 متوسطي درجات التحصیل بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة بین

وجود فروق ذات داللة ، )استخدام استراتیجیات حل المسائلدرست حل المسائل ب(التجریبیة 
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 تبین النظرة االیجابیة لطالب الصف السابع األساسي (α=0.05)إحصائیة عند مستوى الداللة 
 .ت حل المسألة الریاضیةنحو استراتیجیا

 إلى معرفة فعالیة التدریب على حل المشكالت )Mohad, 2011( دراسة موهاد       هدفت
في التحصیل واالتجاهات نحو دراسة مادة الریاضیات للصف الرابع والخامس ) المسائل(الریاضیة 

 ضابطة من الصفین االبتدائي، وقد تكونت عینة الدراسة من مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى
ًالرابع والخامس االبتدائي، ولتحقیقي هدف الدراسة استخدم الباحث اختبارا تحصیلیا ومقیاس  ً
لالتجاهات نحو مادة الریاضیات، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

تحصیلي ومقیاس متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار ال
  .االتجاه نحو مادة الریاضیات لصالح طلبة المجموعة التجریبیة

 مقترحة استراتیجیة على أثر استخدام للتعرفهدفت الدراسة  والتي )2011(دراسة عطیفي وكذلك 
 طلبة على تنمیة مهارات حل المسائل اللفظیة لدى ضیةمعینة على قراءة المسائل اللفظیة الریا

وتكونت عینة الدراسة من طالب  .اللفظیة لدیهمالمرحلة االبتدائیة وعلى تعدیل االتجاه نحو المسألة 
بالفصل الثاني حیث ) 2009/2010(الصف الخامس االبتدائي بمدرسة الجامعة االبتدائیة في العام

داة أونت واعتمدت الباحثة المنهج التجریبي في دراستها وتك.  طالبا وطالبة)100(بلغ عددهم 
 فقرة لقیاس االتجاه نحو )35(، واستبانه مكونة من  المعلم ،اختبار المسائل اللفظیةالدراسة من دلیل

حصائیة بین متوسطي إًلى أن هناك فرقا ذا داللة إوتوصلت الباحثة  .حل المسألة الریاضیة
 ذي داللة وجود فرق، المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة

إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة لصالح المجموعة 
   .التجریبیة

للتعرف على فهدفت   (Nedime, Orçun & Murat 2010)دراسة نیدم، اورسون ومورات أما 
في هذه   المدارس االبتدائیةبةطل بین الریاضیةالمسائل مهارات حل بین قلق الریاضیات و العالقة
التربیة والتعلیم  لوزارة تابعة مختلفة مدارس ابتدائیة) 9( يف الطالب الذین یدرسون تم أخذ الدراسة

 المشكلةمهارات حل  وقلق الریاضیات بین لدراسة العالقة  في شمال قبرص (MEC)الثقافةو
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 مدارس ابتدائیة (9)في طالب وطالبة یدرسون )134(من  مجموعة الدراسة تتكونو. الریاضیة
في  (2009-2010) العام الدراسي بین) شمال قبرص( شمال قبرص التركیة في جمهوریة مختلفة

ة، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، وتألفت أدوات الدراسة من اختبار واستبانة ذات هذه الدراس
هناك فرق صغیر  فإن هذه الدراسةونتیجة ل. عن قلق الطالبالبیانات  من أجل جمعتدریج رباعي 

  .سائلمهارات حل المالقلق و العالقة بین في) r = 0.28; p = 0.01(ذو داللة إحصائیة 

   التعقیب على الدراسات السابقة3:2

ــــات العربیـــــة  ـــاك مجموعـــــة مـــــن الدراسـ ــــة أن هنــ ــسابقة وجـــــدت الباحثـ ــــات الـــ ــتعراض الدراسـ ّ       باســـ
 الحدیثــة التــي تناولــت اســتراتیجیات حــل المــسائل الریاضــیة وأبرزهــا اســتراتیجیة بولیــا، حیــث واألجنبیــة

  . تمیزت بتنوعها من حیث األهداف والمتغیرات والمناهج والمعالجات اإلحصائیة المستخدمة

ً بولیا والتي تعد أساسا استراتیجیة تناولت الدراسات السابقة استراتیجیات حل المسائل وأهمها      
ّ یالحظ أن   للعدید من استراتیجیات حل المسائل، ومن خالل القراءة التحلیلیة للدراسات السابقة ُ

منها ما هدفت إلى معرفة مدى اكتساب الطالب لالستراتیجیات حل المسألة مثل دراسة بورسو و 
الصعوبات التي یواجهها ، ومنها ما هدفت إلى تحدید  )(Burcu & Rıdvan, 2011ریفیدان 

، و دراسة سیریدج، سیمون )2013(الطالب عند حل المسائل الریاضیة كدراسة عبد القادر 
، ومنها ما هدفت إلى تنمیة التحصیل Prathana, 2014)  Suwimon &  , (Siridejوبراثانا

یا ، ودراسة أبو ر)Francis, 2012(لفكریة للطالب مثل دراسة فرانسیس وبعض الجوانب ا
  ).2009(، ودراسة عابد)(Kanive, 2011، ودراسة كانیفي )2012(

    ومنها ما هدفت إلى التعرف على حل المسائل وعالقته ببعض المتغیرات لدى العادیین وذوي 
، ومنها ما هدفت إلى تقصي أثر بنیة المشكلة )2012(صعوبات التعلم كدراسة سالم وعبیدات 

  ).2013(في القدرة على حلها كدراسة الخطیب )  عدد الخطوات- المحتوى- السیاق(الریاضیة 

ا بالنسبة للدراسات التي تناولت تأثیر استراتیجیة بولیا وبعض استراتیجیات حل المسائل       أم
األخرى في االتجاهات نحو حل المسائل الریاضیة وبعض الجوانب النفسیة األخرى المرتبطة بحل 
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دراسة نیدم، اورسون و  ، و)2011(، ودراسة عطیفي )Mohad, 2011(المسائل كدراسة موهاد 
  .(Nedime, Orçun & Murat 2010 ) مورات

، و فرانسیس )2012 (فقد توصل أبو ریا      وأظهرت معظم الدراسات السابقة نتائج إیجابیة،
إلى فاعلیة استراتیجیات حل المسائل في تنمیة التحصیل ) (Kanive, 2011، وكانیفي )2012(

  .والتفكیر الناقد والقدرة على حل المشكالت الریاضیة

ًهرت بعض الدراسات السابقة أثر إیجابیا الستراتیجیات حل المسائل خصوصا      كما وأظ ً
ًاستراتیجیة بولیا في تغییر اتجاهات إیجابا نحو حل المسائل الریاضیة، وزیادة الدافعیة وتخفیف 

دراسة نیدم،  ، و)Mohad, 2011(، و دراسة موهاد )2015(القلق مثل دراسة أبو یونس سلیمان 
  .(Nedime, Orçun & Murat 2010 ) اورسون و مورات

كما وأظهرت بعض الدراسات نتـائج سـلبیة تتمثـل فـي عـدم تطبیـق الطلبـة السـتراتیجیات حـل المـسائل 
ًأثناء الحل وكانت أغلب الخطوات غائبة أثنـاء حـل المـسائل خـصوصا التحقـق مـن صـحة الحـل مثـل 

 صـعوبات عدیـدة لـدى الطلبـة عنـد ، كما وأظهرت العدید من الدراسات وجود)2006(دراسة الصباغ 
حل المسائل منها عدم القدرة علـى تحدیـد المطلـوب والمعطیـات وسـوء تفـسیر المـسألة وصـعوبات فـي 

 Prathana,2014) Suwimonدراسة سیریدج، سیمون وبراثانـافهم الكلمات الرئیسیة في المسألة ك

&  , (Siridejودراســـة عبـــد القـــادر ،)وأظهـــرت بعـــض الدراســـات عـــدم وجـــود تغیـــر فـــي ). 2013
  ).2009(اتجاهات الطلبة عند تطبیق استراتیجیات حل المسائل كدراسة دیاب 

  اختالف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

تمیزت هذه الدراسة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة الكسور العادیة في الفصل الثاني  -
إذ لم تجد الباحثة دراسة تناولت هذا . لصف الخامس األساسي في المنهاج الفلسطینيل

 .الموضوع في فلسطین على حد علم الباحثة
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تناولت مقدرة الطالب على حل المسائل الریاضیة بعد استدالل الباحثة تمیزت هذه الدراسة بأنها  -
ر العادیة تحدیدا حیث تختلف بعدد ألنواع المسائل الواردة في الكتاب المقرر وفي وحدة الكسو

 . خطوات حل المسألة

ًتمیزت أیضا بأنها تناولت موضوعان معا وهما مقدرة على حل المسائل الریاضیة واالتجاه نحو  -
 . الجدیدةستراتیجیةالحل بعد تطبیق اال
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  الفصل الثالث

  ٕطریقة الدراسة واجراءاتها
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  الفصل الثالث
  ٕطریقة الدراسة واجراءاتها

   مقدمة1:3

إتباعها في هذه الدراسة والتي اشتملت منهج تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلجراءات التي تم 
البحث المتبع في الدراسة ومجتمعها وعینتها وكیفیة اختیارها، ووصف أدوات الدراسة وكیفیة إعداد 
ًأدواتها، وكیفیة التأكد من صدق وثبات األدوات واإلجراءات التي تم بناء علیها تطبیق هذه الدراسة، 

  :لیل البیانات والوصول إلى النتائج وفیما یلي تفصیل لذلككما تصف المعالجات اإلحصائیة لتح

  منهج الدراسة  2:3

الصف طلبة  هذه الدراسة على فأجرت، المنهج التجریبي الباحثة في هذه الدراسة اتبعت     
  .یةالخامس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولیة التابعة لمنطقة نابلس التعلیم

  مجتمع الدراسة 3:3

 الصف الخامس األساسي في مدارس وكالة الغوث طلبة مجتمع الدراسة من جمیع     تكون 
) 2332(، والبالغ عددهم )2014/2015( في الفصل الثاني الدولیة التابعة لمنطقة نابلس التعلیمیة

  .2014/2015ًطالبا وطالبة، باالعتماد على بیانات مكتب التعلیم في منطقة نابلس للعام الدراسي 

   عینة الدراسة4:3

الثانیة، وقد ساسي في مدرسة ذكور بالطة الصف الخامس األطالب  عینة الدراسة من     تكونت
تم اختیار العینة بطریقة قصدیة من بین مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعلیمیة، وذلك 

أربعة شعب، ثم ًألن الباحثة تعمل فیها كمعلمة ریاضیات، إذ تم اختیار شعبتین عشوائیا من 
) 1:3(ًاختارت الباحثة عشوائیا واحدة منها مجموعة ضابطة واألخرى تجریبیة، والجدول رقم 

  . ًیوضح توزیع عینة الدراسة وفقا للمجموعتین الضابطة والتجریبیة
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  )1:3(الجدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة

 المجموع الكلي العدد العینة نوع المجموعة

 31 "جـ"الصف الخامس األساسي شعبة  التجریبیة
 31 "د"الصف الخامس األساسي شعبة  الضابطة

62 

  
   أدوات الدراسة     5:3

ة أمثلة تدریبیة توضح كیفیة تطبیق خطوات بولیا على مسائل ریاضیة من أمثلة     تتضمن الدراس
اختبار حل المسائل، ومقیاس االتجاهات نحو (، وأداتي الدراسة )3(وأسئلة الكتاب المقرر الملحق 

  ).حل المسائل الریاضیة

  وصف المادة التدریبیة

من كتاب ) الكسور العادیة(خامسة     المادة التدریبیة التي شملتها الدراسة هي الوحدة ال
الریاضیات المقرر للصف الخامس األساسي والذي یدرس في جمیع مدارس وكالة الغوث في 

  ). 2015 /2014(فلسطین للعام الدراسي 

حصة صفیة، أخذ ) 20(ً    وتم تدریس وحدة الكسور العادیة لمدة أربعة أسابیع تقریبا بواقع 
 .حصص دراسیة) 10(تخدام استراتیجیة بولیا خاللها تدریس حل المسائل باس

  االختبار التشخیصي   1:5:3

بیة والضابطة، قامت الباحثة بإعداد اختبار تشخیصي؛ للتحقق من تكافؤ المجموعتین التجری    
وقد تم إعداد االختبار التشخیصي بعد تحلیل كتاب الریاضیات للصف الخامس الفصل الثاني 
ًوربط مواضیعه الدراسیة بما سبق أن درسه الطالب في الصفوف السابقة تحدیدا الصف الرابع، وقد 

) 5(دها ًاشتمل االختبار على اثنا عشر سؤاال توزعت على جمیع وحدات الكتاب والبالغ عد
وحدات، وبلغ عدد األسئلة التي وضعتها الباحثة لتشخیص ما لدى الطالب من مفاهیم ومهارات 
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وقامت الباحثة ) 4(وعملیات في وحدة الكسور العادیة ثالثة أسئلة جمیعا من النوع المقالي الملحق 
الختبار بمدة وتم تحدید زمن ا) 40(بتصحیح االختبار وكانت العالمة الكاملة في هذا االختبار 

  .دقیقة) 50(

  حل المسائلاختبار  2:5:3 

   تمثلت أداة قیاس مقدرة الطالب على حل المسائل الریاضیة باختبار حل المسائل من إعداد  
  :الباحثة، إذ تم اتباع الخطوات التالیة من أجل بناء االختبار وتطویره

   حل المسائلاختبار وصف 1:2:5:3

  -:     من أجل بناء اختبار حل مسائل یناسب هذه الدراسة اتبعت الباحثة الخطوات اآلتیة 

قامت الباحثة بتصنیف المسائل الواردة في وحدة الكسور العادیة، وعرضتها على مجموعة من   - أ
مسائل تحل بخطوة، : المعلمین من ذوي الخبرة، حیث أتفق على تقسیمها إلى األصناف الثالثة

 .ل بخطوتین، مسائل تحل بثالثة خطوات فأكثرمسائل تح

رجعت الباحثة إلى تمارین ومسائل المادة التعلیمیة الواردة في وحدة الكسور العادیة، وصنفتها    -  ب
ًهي ومسائل وأنشطة في نهایة الوحدة إلى األصناف الثالثة المذكورة في الفرع أ تبعا لعدد 

نیف المسألة تحت صنف المسائل التي تحل خطوات الحل، فإذا كانت المسألة تحل بخطوة تص
ٕبخطوة، وان كانت المسألة تحل بخطوتین تنصف تحت صنف المسائل التي تحل بخطوتین، 

 .یبین هذا التصنیف) 2:3(والجدول . وكذلك مسائل الثالثة خطوات فأكثر
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  )2:3(الجدول
  المسائلًتصنیف األسئلة الواردة في وحدة الكسور العادیة تبعا للمحتوى ونوع 

  أنواع األسئلة
 المحتوى

    مسائل 
 تحل بخطوة

  مسائل
 تحل بخطوتین

  مسائل
 تحل بثالثة خطوات فأكثر

  المجموع
 والنسب المئویة

 مراجعة
/  

 
/        

 
/  

 
0          
0% 

  مقارنة الكسور
 

3 / / 3   
17.64% 

  جمع الكسور
 

1 1 / 2   
11.76 

  طرح الكسور
 

2 1 / 3   
17.64% 

  ضرب الكسور
 

3 / 1 4   
23.52% 

  قسمة الكسور
 

4 / / 4   
23.52% 

  مسائل وأنشطة
 

/ / 1 1  
5.88% 

  المجموع
 النسب المئویة

13 
76.47% 

2  
11.76% 

2   
11.76% 

17   
100% 

یدل على عدد األسئلة الواردة على الصنف الذي فوق ) 2:3(الرقم في أي خلیة من خالیا الجدول 
یدل ) 2:3(في الخلیة الرابعة من الجدول ) 3(ً الرقم، فمثال الرقم الرقم في المحتوى الذي على یمین

.  مسائل3= على أن عدد األسئلة الواردة في بند مقارنة الكسور ومن نوع مسائل تحل بخطوة 
  .وهكذا لبقیة الخالیا

ة توزیع األسئلة الواردة في نهایة كل درس من دروس وحدة الكسور العادیة، كیفی) 2( ویبین الملحق
على األصناف الثالثة التي تم تقسیم األسئلة الواردة في وحدة الكسور العادیة إلیها، ومن ثم 

  ).2:3(الحصول على األعداد الموضحة في خالیا الجدول 
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ار حل المسائل والذي ستطبقه في قامت الباحثة بوضع اختب) 2:3(باالعتماد على الجدول    -  ت
أسئلة غطت بنود المادة  نهایة التجربة، حیث تكون االختبار في صورته النهائیة من تسع

التعلیمیة الواردة في وحدة الكسور العادیة، واألصناف الثالثة التي تم تقسیم األسئلة الواردة في 
 :ور العادیة إلیها، وذلك كما یليوحدة الكس

یمثلها في اختبار حل المسائل األسئلة الستة األولى، ومجموع العالمات : مسائل تحل بخطوة .1
مقارنة الكسور، جمع الكسور، طرح (، وقد غطت المحتوى التالي )عالمة18(المخصصة 

 ).الكسور، ضرب الكسور، قسمة الكسور

الثامن، ومجموع یمثلها في اختبار حل المسائل السؤالین السابع و : مسائل تحل بخطوتین .2
جمع الكسور، طرح (، وقد غطت المحتوى التالي )ةعالم11(العالمات المخصصة لها 

 ).الكسور، ضرب الكسور

مسائل تحل بثالثة خطوات فأكثرك یمثلها في اختبار حل المسائل السؤال التاسع، ومجموع  .3
 ).سورضرب الكسور، قسمة الكسور، طرح الك(، وقد غطى المحتوى )ةعالم11(عالماته 

  .اختبار حل المسائلیوضح خصائص ) 3:3(الجدول 

  )3:3(الجدول 
         خصائص اختبار حل المسائل

 أنواع المسائل
عدد 

 األسئلة

مجموع 

 العالمات
 الوزن النسبي من االختبار

 %45 18 6 مسائل تحل بخطوة
 %27.5 11 2 مسائل تحل بخطوتین

 %27.5 11 1 مسائل تحل بثالثة خطوات فأكثر
 %100 40 9 المجموع
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  اختبار حل المسائلمفاتیح تصحیح  2:2:5:3

، واعتمدت علیه في )6(    وضعت الباحثة إجابات نموذجیة كمفتاح لتصحیح االختبار الملحق 
فقرات، حیث تم تقسیم ) 9(تصحیح االختبار، جمیع فقرات االختبار من النوع المقالي وعددها 

  :درجاتها كالتالي

  . درجة) 2-0(السؤال األول یحل بخطوة واحدة فتراوح مداه ما بین 

  .درجة) 3-0(السؤال الثاني یحل بخطوة واحدة فتراوح مداه ما بین 
  .درجة) 3-0(السؤال الثالث یحل بخطوة واحدة فتراوح مداه ما بین 
  .درجة) 3-0(السؤال الربع یحل بخطوة واحدة فتراوح مداه ما بین 

  .درجة) 3-0(السؤال الخامس یحل بخطوة واحدة فتراوح مداه ما بین 
  .درجة) 4-0(السؤال السادس یحل بخطوة واحدة فتراوح مداه ما بین 

  .درجة) 6-0(یحل بخطوتین فتراوح مداه ما بین  السؤال السابع

  .درجة) 5- 0(یحل بخطوتین فتراوح مداه ما بین  السؤال الثامن

  .درجة) 11- 0(الثة خطوات فأكثر فتراوح مداه ما بین السؤال التاسع یحل بث

  . درجة) 40- 0(الدرجة الكلیة لالختبار

  .حیث تم اعتماد درجة لتوحید المقامات، ودرجة للعملیة، ودرجة لالختصار، ودرجة لناتج العملیة

  اختبار حل المسائلصدق  3:2:5:3

 لجنة من المحكمین البالغ للتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار على
محكمین، منهم أعضاء في الهیئة التدریسیة في جامعة النجاح، وبعض معلمي مادة ) 7(عددهم 

الریاضیات ممن لهم خبرة طویلة في تدریس الریاضیات من حملة شهادة الماجستیر والبكالوریوس 
 وبعد توفر التغذیة الراجعة، والدبلوم ومشرف تربوي في مدیریة التربیة والتعلیم في محافظة نابلس،
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أخذت الباحثة بآرائهم ومالحظاتهم حول اختبار حل المسائل، وتصحیح بعض األخطاء وصیاغتها 
  .بشكل صحیح

   ثبات اختبار حل المسائل الریاضیة4:2:5:3

بعد أن أتمت الباحثة إجراءات صدق اختبار حل المسائل، طبقت الباحثة االختبار على 
من طالب الصف الخامس في مدرسة ذكور بالطة الثانیة، وتم ) لشعبة أا(عینة استطالعیة 

) 0.85(التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حیث بلغت قیمة معامل الثبات 
عودة، () 0.95 -0.60(ًوهي نسبة تتفق مع معامالت الثبات المقبولة تربویا والتي تتراوح بین 

2005.(  

    ت الصعوبة والتمییز لفقرات اختبار حل المسائل الریاضیةمعامال 5:2:5:3

 الصعوبة والتمییز لفقرات اختبار حل المسائل على العینة قامت الباحثة بحساب معامالت     
وبما أن الفقرة ) 0.61 – 0.43(، حیث تراوحت معامالت الصعوبة بین )7(االستطالعیة الملحق 

 ,lord(لورد ) 0.90-0.10(تعتبر مقبولة إذا تراوحت قیمة معامل الصعوبة لها بین ) السؤال(

 تكون شدیدة الصعوبة، والفقرة التي 0.10، كون الفقرة التي یقل معامل الصعوبة لها عن )1986
لباحثة بحساب معامالت ًوأیضا قامت ا  تكون شدیدة السهولة،0.90یزید معامل الصعوبة لها عن 

معامل تمییزها ُإذ تعتبر الفقرة التي ) 0.47 – 0.28(التمییز لفقرات االختبار إذ تراوحت بین 
  .)2004النبهان، (فما فوق تعد فقرة مقبولة ) 0.20(

ً     وعلى هذا األساس كان مستوى الصعوبة والتمییز لفقرات اختبار حل المسائل مناسبا، وأصبح 
  ).5(  صورته النهائیة كما یظهر في الملحقاالختبار في

   استبانة االتجاهات 3:5:3
 بولیا في حل المسائل استراتیجیةهدفت الباحثة من إعداد استبانة االتجاهات لمعرفة مدى تأثیر    

  :ًالریاضیة على اتجاهات الطلبة وفیما یلي وصفا لخطوات إعداد االستبانة
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  وصف استبانة االتجاهات   1:3:5:3
فقرة للحكم على اتجاهات الطلبة، إذ قامت ) 30(    قامت الباحثة بوضع استبانة تتكون من 

ٕالباحثة بتعدیلها واضافة فقرات جدیدة بما یتالءم مع دراستها، وقد تكونت االستبانة في صورتها 
یع قریبة فقرة، وقد استفادة الباحثة من بعض الدراسات السابقة التي تناولت مواض) 25(النهائیة من 

وقد قسمت الباحثة سلم ) 2011(، دراسة عطیفي )2012(من هذا الموضوع مثل دراسة غفور 
یوضح توزیع االستجابة ) 4:3(االستجابة على فقرات االستبانة وفق سلم لیكارت الخماسي والجدول 

  .والقیمة العددیة المقابلة لكل استجابة
  )3:4(جدول 

   المقابلة لكل استجابةتوزیع االستجابات والقیمة العددیة
 القیمة العددیة المقابلة لكل استجابة اإلستجابة
 5 أوافق بشدة

 4 أوافق
 3 محاید

 2 أعارض
 1 أعارض بشدة

    .فقرةرجة التقدیر العامة لألداة ودرجة التقدیر لكل  المعیار اآلتي في معرفة دت الباحثةاعتمدو 

  .  أعارض بشدة): 1.8 -1    (

  . أعارض): 2.61 -  1.81    (

  .  محاید): 3.42 – 2.62    (

  .  أوافق ): 4.23 – 3.43    (

  .        أوافق بشدة): 5 - 4.24    ( 
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  صدق االستبانة 2:3:5:3

فقرة على مجموعة ) 30(للتحقق من صدق محتوى االستبانة تم عرضها بصورتها األولیة       
 على الرسالة ومجموعة من التربویین من ذوي الخبرة من المحكمین شملت الدكتور المشرف

واالختصاص من حملة الدكتوراه في جامعة النجاح، ومعلمي الریاضیات من حملة البكالوریوس 
محكمین إلبداء مالحظاتهم ) 7(والماجستیر، ومعلم لغة عربیة لغرض التدقیق اللغوي، بلغ عددهم 

إلى أسماء ) 8(ًدیل ما یرونه مناسبا، ویشیر الملحق ٕحول فقرات االستبانة واضافة أو حذف أو تع
محكمي االستبانة وتخصصاتهم، وقد أخذت الباحثة بعین االعتبار المالحظات التي أبداها 
المحكمون، والتي تمثلت بضرورة تقلیل عدد فقرات االستبانة مراعاة للمرحلة العمریة للطالب الذین 

فقرة الواردة في التعلیمات بحیث ال تكون إحدى فقرات سیجیبون على هذه االستبانة، وتغییر ال
االستبانة، وتعدیل الصیاغة اللغویة لبعض الفقرات، حیث قامت الباحثة بإعادة تنسیقها، فخرجت 

  ).9(فقرة في الملحق  ) 25(بشكلها النهائي مكونة من 

  ثبات االستبانة   3:3:5:3

الشعبة أ، (بعد تطبیق استبانة االتجاهات على عینة استطالعیة تكونت من طالب الصف الخامس 
في مدرسة ذكور بالطة الثانیة، وجمع البیانات تم حساب معامل الثبات باستخدام ) الشعبة ب

 SPSSباستخدام الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ) Cronbach Alpha(معادلة كرونباخ ألفا 
(Statistical for Package Social Sciences) وهي قیمة )0.78( حیث بلغ معامل الثبات ،

  ).,Lord 1986 (ًمقبولة تربویا ألغراض الدراسة 

   إجراءات تطبیق الدراسة6:3

  .بعد الحصول على موافقة الدراسات العلیا إلجراء الدراسة

وقامت بتقدیمه لمكتب التعلیم ) 9/3/2015( بتاریخ  حصلت الباحثة على كتاب تسهیل مهمة -
  . في منطقة نابلس التعلیمیة
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 حل المسائل علیه وهو وحدة استراتیجیةقامت الباحثة بتحدید الموضوع الذي تنوي تطبیق  -
 .الكسور العادیة من الكتاب المقرر للصف الخامس الفصل الثاني

 الختیار عینة الدراسة وهما شعبتان من شعب الصف الخامس والبالغ  قامت الباحثة بعمل قرعة -
 . عددها أربعة شعب

 .ضابطةالالمجموعة ) د(الشعبة التجریبیة و المجموعة ) جـ(ًحددت الباحثة عشوائیا الشعبة  -

الفصل بدایة ) 2/2/2015(الذي تم تطبیقه بتاریخ تشخیصي االختبار ال علىالباحثة اعتمدت  -
 .اني للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسةالدراسي الث

 .أعدت الباحثة استبانة االتجاهات وقامت بعرضها على المحكمین وتم تعدیلها وفق القتراحاتهم -

ستراتیجیة الجدیدة ًقبل البدء بالتدریس وفقا لال) 10/3/2015(بتاریخ طبقت الباحثة االستبانة  -
 .لكال المجموعتین

علیقها في صف ح خطوات بولیا لحل المسائل الریاضیة، وتم تقامت الباحثة بإعداد لوحة توض -
 . )10/3/2015(المجموعة التجریبیة بتاریخ 

حیث تم تعریف المجموعة التجریبیة باستراتیجیة ) 11/3/2015( التطبیق بتاریخ الباحثةبدأت  -
 .أهمیتها في حل المسائل الریاضیةبولیا و 

 .بیة كان یتم مراجعة الخطوات مع الطالبفي بدایة كل حصة دراسیة للمجموعة التجری -

 فترة تدریس وحدة خالل بولیا استراتیجیةقامت الباحثة بتدریب طالب المجموعة التجریبیة على  -
 . خالل الوحدة دراسیةصحص) 10(الكسور العادیة بواقع 

لطـالب بعد االنتهاء من تدریس الوحدة قامت الباحثـة بإعـداد اختبـار حـل المـسائل؛ الختبـار قـدرة ا -
ــــتخدام  ـــیة باســ ــــتراتیجیةعلــــــى حــــــل المــــــسائل الریاضـــ ــــى العینــــــة اســ ــار علــ ــق االختبــــ ــث طبــــ  بولیــــــا حیــــ
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، وبعــد تــصحیح االختبــار وحــساب معــامالت )31/3/2015(بتــاریخ ) أ(االســتطالعیة وهــي الــشعبة 
 ).1/4/2015(الصعوبة والتمییز تم تطبیق االختبار لكال المجموعتین التجریبیة والضابطة بتاریخ 

 .)2/4/2015( بتاریخ قت الباحثة استبانة االتجاهات مره أخرى ولكال المجموعتینطب -

ًقامت الباحثة بتفریغ البیانات وادخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائیا باستخدام برنامج  - ٕ
 .)SPSS( جتماعیةللعلوم االالرزمة اإلحصائیة 

 النتــائج وقامــت بتحلیلهــا ومناقــشتها، ومقارنتهــا مــع الدراســات الــسابقة، واقتــراح  الباحثــةجتاســتخر -
  . التوصیات المناسبة

  دراسة تصمیم ال7:3

  تصمیم الدراسة

  :میم شبه التجریبي للدراسةالتص

  

G1 : - O1 X O2                                                                                                                                      

G2 : - O3 -  O4                                                                                                                                      

   G1 :المجموعة التجریبیة

 G2: المجموعة الضابطة

  .االختبار التشخیصي: اختبار قبلي

  .اختبار حل المسائل: اختبار بعدي

  ).التدریس باستخدام استراتیجیة بولیا(المتغیر المستقل X :   المعالجة التجریبیة

  الدراسةمتغیرات 

  :اشتملت هذه الدراسة على المتغیرات اآلتیة
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  المتغیر المستقل 

  :ولها مستویین طریقة التدریس

 ). بولیااستراتیجیةبدون (الطریقة االعتیادیة  )1

  ). بولیااستراتیجیةباستخدام (الطریقة التجریبیة  )2

  ان  التابعانالمتغیر

  . مقدرة الطالب على حل المسائل الریاضیة_ 

  . في حل المسائل الریاضیةستراتیجیةواتجاهاتهم نحو استخدام تلك اال_ 

   المعالجات اإلحصائیة 8:3

ـــة البیانـــــات اســـــ    ـــل معالجــ ــن أجــ ــوم تتخدممـــ ـــة اإلحـــــصائیة للعلـــ  الباحثـــــة فـــــي هـــــذه الدراســـــة الرزمــ
  :تیة من خالل المعالجات اإلحصائیة اآل(SPSS)االجتماعیة 

  .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة -1

لفحص الفرضیة األولى والفرضیات (One Way ANOVA) تحلیل التباین األحادي   -2
 .الثالث المنبثقة عنها

الختبار الفروق بین متوسطات اتجاهات Independent Sample T - Test) (اختبار  -3
 بولیا في حل المسائل تراتیجیةاسالمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة نحو استخدام 

 . الریاضیة

 .حل المسائل واستبانة االتجاهات معادلة كرونباخ ألفا، لفحص ثبات اختبار  -4

العالقة بین لفحص ) Pearson correlation coefficient(معامل ارتباط بیرسون  -5
  .   المقدرة على حل المسائل واالتجاه نحوه
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

   مقدمة1:4

   النتائج اإلحصائیة المتعلقة بفرضیات الدراسة وأسئلتها2:4
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

   مقدمة 1:4

بولیا في حل المسألة الریاضیة على  استراتیجیةأثر استخدام      هدفت الدراسة الحالیة إلى معرفة 
مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس التعلیمیة على حلها في مقدرة طلبة الصف الخامس 

، ولتحقیق هذه األهداف؛ تم اختیار المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة واتجاهاتهم نحوها
والتأكد من تكافؤهما عن طریق اختبار تشخیصي من إعداد الباحثة، حیث تم تدریب المجموعة 

ًیة بولیا في حل المسائل الریاضیة، وقد أعدت الباحثة اختبارا بعدیا التجریبیة على استخدام استراتیج
لقیاس مقدرة الطلبة على حل المسائل الریاضیة، واستبانة لقیاس اتجاهاتهم، وقد تم التحقق من 
صدقهما وثباتهما، وتم حساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار بحیث یصبحان 

ًبعد تجمیع البیانات وترمیزها ومعالجتها إحصائیا باستخدام برنامج مناسبین ألغراض الدراسة، و
  :، توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتیة)(SPSSالرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

   النتائج اإلحصائیة المتعلقة بفرضیات الدراسة2:4

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1:2:4

 طلبة مقدرة في الریاضیة المسألة حل في بولیا اتیجیةاستر استخدام أثر ما :السؤال األول
 التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في  حلها على األساسي الخامس الصف

  . صاغت الباحثة الفرضیات التالیة السؤال هذا عن ولإلجابة

 بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال :الفرضیة األولى
 لطریقة تعزى المسائل حل اختبار في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة عالمات متوسطات

  ).االعتیادیة الطریقة بولیا، استراتیجیة (التدریس

  -:هي فرعیة فرضیات ثالث الفرضیة هذه عن انبثق وقد
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 متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال  - أ
 تعزى بخطوة تحل التي المسائل في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة عالمات
 .   التدریس لطریقة

 متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال   - ب
 تعزى طوتینبخ تحل التي المسائل في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة عالمات
 .   التدریس لطریقة

 متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال   - ت
 خطوات بثالث تحل التي المسائل في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة عالمات

 . التدریس لطریقة تعزى فأكثر

عنها من فرضیات فرعیة تم استخراج المتوسطات الحسابیة  وما انبثق     والختبار الفرضیة األولى
وذلك ) االختبار التشخیصي(واالنحرافات المعیاریة لعالمات عینة الدراسة على االختبار القبلي 

درست (والتجریبیة ) درست حل المسائل بالطریقة االعتیادیة(إلثبات تكافؤ المجموعتین الضابطة 
       ، ولداللة الفرق بین المجموعات تم استخدام اختبار) بولیااستراتیجیةحل المسائل باستخدام 

t-test) (وكانت النتائج كما في الجدول ینت مستقلعینتینل ،)1:4.(  

  )1:4(الجدول 
االختبار (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات عینة الدراسة في القیاس القبلي 

  سةً، تبعا لمجموعتي الدرا)التشخیصي
 مستوى الداللة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 8.14 10 31 التجریبیة
 7.62 7.91 31 الضابطة

0.30 

  .)α ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة *
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ً وهي غیر دالة إحصائیا عند )0.30(ویتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة یساوي     
بانحراف معیاري ) 10(، حیث بلغ متوسط المجموعة التجریبیة )α ≤ 0.05(مستوى الداللة 

وأكدت النتائج عدم ) 7.62(بانحراف معیاري ) 7.91(، وبلغ متوسط المجموعة الضابطة )8.14(
في االختبار وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  .، وهذا یدل على تكافؤ وتجانس المجموعتینيالتشخیص

     ولمعرفة أثر استخدام خطوات بولیا في مقدرة الطلبة على حل المسائل الریاضیة؛ تم حساب 
ًالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة تبعا للمجموعة على اختبار 

، وبعد ذلك تم حساب )2:4(كما في الجدول ) 40 بأن العالمة الكاملة هي ًعلما(حل المسائل 
ًالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة تبعا للمجموعة ونوع 

  .)3:4( كما في الجدول اختبار حل المسائلالمسألة الواردة في 

  )2:4(الجدول 

 المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة على اختبار حل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات
  ًالمسائل، تبعا للمجموعة 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة

 4.18 17.5 31 التجریبیة 

 3.63 10.1 31 الضابطة 

ًیتضح من الجدول السابق وجود فرقا ظاهریا في المتوسط الحسابي لعالمات عینة الدراسة في  ً
واالنحراف المعیاري ) 17.5(اختبار حل المسائل، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة 

  ).3.63(واالنحراف المعیاري ) 10.1(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )4.18(
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  )3:4(الجدول 
ًالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات عینة الدراسة في اختبار حل المسائل، تبعا 

  لمجموعتي الدراسة ونوع المسألة الواردة في االختبار
النهایة العظمى  نوع المسألة 

 للعالمة 
المتوسط  العدد  المجموعة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعیاري

 مسائل تحل بخطوة 2.77 9.8 31 التجریبیة
18 

 2.39 5.17 31 الضابطة

 مسائل تحل بخطوتین 1.73 4.76 31 التجریبیة
11 

 1.41 3.18 31 الضابطة

مسائل تحل بثالث  1.42 3.24 31 التجریبیة
 11 خطوات فأكثر

 1.05 1.77 31 الضابطة

 العالمة النهائیة 4.18 17.5 31 التجریبیة
40 

 3.63 10.1 31 الضابطة

ًوجود فرقا ظاهریا في المتوسطات الحسابیة لعالمات عینة الدراسة على ) 3:4(ویتضح من الجدول  ً
أنواع المسائل الواردة في اختبار حل المسائل، للمجموعتین التجریبیة والضابطة، فقد كانت 
المتوسطات الحسابیة للمجموعة التجریبیة أعلى منها للمجموعة الضابطة وذلك في أنواع المسائل 

  .الثالثة

؛ لمقارنة متوسطات عالمات اختبار تحلیل التباین األحادي داللة الفروق تم استخدام ولبیان
على اختبار حل المسائل، وذلك من أجل معرفة أثر ) الضابطة والتجریبیة(مجموعتي الدراسة 

 على مقدرة الطلبة على حلها، ولمعرفة أثرها المسائل الریاضیة بولیا في حل استراتیجیةاستخدام 
لى مقدرة الطلبة في حل كل نوع من أنواع األسئلة الواردة في اختبار حل المسائل والمشار ًأیضا ع

نتائج تحلیل التباین األحادي لعالمات عینة الدراسة ) 4:4(یبین الجدول .  الفصل الثالثفي إلیها
  . على كل نوع من أنواع األسئلة الواردة في اختبار حل المسائل والعالمة الكلیة
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  )4:4(الجدول 

نتائج تحلیل التباین األحادي لعالمات أفراد عینة الدراسة على كل نوع من أنواع األسئلة الواردة 
  ًفي اختبار حل المسائل والعالمة الكلیة تبعا لمجموعتي الدراسة

مجموع  مصدر التباین 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

  "ف " 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 335.951 1 335.95 بین المجموعات

 6.73 60 403.73 داخل المجموعات

مسائل حلها 

  خطوة

  61 739.68 المجموع 

49.8 0.001* 

 39.043 1 39.043 بین المجموعات

 2.505 60 150.286 داخل المجموعات

مسائل حلها 

  خطوتین

  61 189.329 المجموع 

15.58 0.001* 

 33.465 1 33.465 بین المجموعات

 1.577 60 94.62 داخل المجموعات

مسائل حلها 

ثالثة خطوات 

  61 128.088 المجموع فأكثر

21.220 0.001* 

 921.865 1 921.865 بین المجموعات

 15.365 60 921.878 داخل المجموعات

  العالمة الكلیة 

 

  61 1843.743 المجموع

59.99 0.001* 

  .)α ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة *

          وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة) 4:4(   تشیر النتائج في الجدول 
)0.05 ≥ α(  بین المتوسطات الحسابیة لعالمات الطالب الكلیة على اختبار حل المسائل تعزى

، لصالح المجموعة التجریبیة التي درست ) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(لطریقة حل المسائل 
  . بولیااستراتیجیةحل المسائل في وحدة الكسور العادیة باستخدام 
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بین ) α ≤ 0.05(ًأیضا وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 4:4(ویبین الجدول 
 التي تحل بخطوة الواردة في اختبار حل المتوسطات الحسابیة لعالمات الطالب على المسائل

، وذلك لصالح المجموعة ) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة (المسائل تعزى لطریقة التدریس
  .التجریبیة

) α ≤ 0.05( ةًأیضا وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالل) 4:4( ویبین الجدول   
ب على المسائل التي تحل بخطوتین والواردة في اختبار بین المتوسطات الحسابیة لعالمات الطال

، وذلك لصالح المجموعة ) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(حل المسائل تعزى لطریقة التدریس 
  .التجریبیة

یوضح وجود فروق ) 4:4(   أما بالنسبة للمسائل التي تحل بثالث خطوات فأكثر، فإن الجدول 
بین المتوسطات الحسابیة لعالمات الطالب ) α ≤ 0.05(د مستوى الداللة ذات داللة إحصائیة عن
  .، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة) بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(تعزى لطریقة التدریس 

 بولیا ستراتیجیة   ومما سبق یتضح أن اإلجابة عن سؤال الدراسة األول تتمثل بوجود أثر إیجابي ال
 أنواع المسائل فيسائل الریاضیة في مقدرة طالب الصف الخامس األساسي على حلها في حل الم

  ).بخطوة، خطوتین، ثالثة فأكثر( مسائل تحل بـ ةالثالث

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2:2:4

 طلبة اتجاهات في الریاضیة المسألة حل في بولیا استراتیجیة استخدام أثر ما :السؤال الثاني
  ؟التعلیمیة نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في األساسي الخامس الصف

  :اآلتیة الفرضیة الباحثة صاغت السؤال هذا عن ولإلجابة

 في )α ≤ 0.05(  الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال :نیةالثا الفرضیة 
 المسائل حل في بولیا استراتیجیة استخدام نحو التجریبیة المجموعة طالب اتجاهات متوسطات
   .الریاضیة

 تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات الثانیةوالختبار الفرضیة    
درست حل المسائل (االستبانة قبل التطبیق وذلك إلثبات تكافؤ اتجاهات المجموعتین الضابطة 
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، ولداللة الفرق بین ) بولیااستراتیجیةدرست حل المسائل باستخدام (والتجریبیة ) بالطریقة االعتیادیة
  ).5:4(ین، وكانت النتائج كما في الجدول ت مستقلعینتینل) (t-testدام اختبار المجموعات تم استخ

  )5:4 (الجدول
 تطبیق قبل االستبانة فقرات من فقرة لكل ینت مستقللعینتیننتائج تحلیل الفرق بین متوسطین 

  الدراسة لمجموعتي ًتبعا الدراسة
 الضابطة التجریبیة المجموعة

  
  الرقم 

                      
                   الفقرة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  
مستوى 
 الداللة

  0.23 1.06 2.65 1.22 2.27 .یشد انتباهي حل المسائل الریاضیة  -1
 

أشــــــعر أن حــــــل المــــــسألة الریاضــــــیة 
  .ّیضیع وقتي بال فائدة

 

2.15 1.18 2.23 2.79 0.89 

 0.34 1.32 1.80 1.28 2.15 . أكره حل المسائل الریاضیة  -2

أصـــاب باإلجهـــاد عنـــد حـــل المـــسائل   -3
 .الریاضیة 

3.34 1.38 3.61 1.26 0.46 

أعتبـــر حــــل المــــسائل الریاضــــیة مــــن   -4
 .أساسیات الریاضیات

2.16 1.06 2.53 0.81 0.77 

 0.19 0.93 4.19 1.16 3.80 .ال أشعر بقیمة المسائل الریاضیة   -5

ـــــــــي   -6 ـــــــــصیاغة المـــــــــسألة بلغت أقـــــــــوم ب
 الخاصة قبل التفكیر بحلها 

2.30 1.08 2.19 1.05 0.70 

ـــــات المـــــسألة الریاضـــــیة   -7 أحـــــدد معطی
 . بصعوبة

3.69 1.20 3.60 0.92 0.70 

 0.37 0.62 2.65 0.90 2.46 .أحدد المطلوب من المسألة بسهولة  -8

ــــــذ رســــــما توضــــــیحیا للمعلومــــــات   -9 ًأنف ّ
 . الواردة للمساعدة في فهم المسألة 

2.30 1.12 2.46 1.13 0.62 

: أهتم بتحدید الكلمات المفتاحیـة مثـل  -10
 عنــد بحثـي عــن  یقـل عـن، یزیــد عـن

 . الحل

2.34 1.19 2.50 0.98 0.61 
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 0.24 0.54 2.69 1.02 2.42 . أهتم بتذكر معلومات الزمة للحل  -11

أشعر باإلحباط عندما أفشل في   -12
الوصول للحل السلیم للمسألة 

 .الریاضیة 

3.50 1.50 3.20 1.40 0.44 

أشـــعر باالرتیـــاح عنـــدما یعیـــد المعلـــم   -13
 .صیاغة المسالة الریاضیة المعقدة

2.50 1.27 2.61 1.26 0.74 

درك العالقــــــــــــة بــــــــــــین المعطیــــــــــــات ُأ  -14
 .والمطلوب في المسألة بصعوبة

2.30 1.46 2.07 1.32 0.23 

أثق بنفسي إذا حللـت مـسألة ریاضـیة   -15
. 

2.53 1.20 2.84 1.04 0.33 

ال أســتطیع التفكیـــر بمـــسائل مـــشابهه   -16
 .أبسط من المسألة المعطاة 

2.30 1.34 2.38 1.16 0.80 

أشعر بالقلق عندما أرى المسالة   -17
 .الریاضیة في ورقة االمتحان

2.38 1.35 2.19 1.29 0.60 

ـــــدیري أســـــ  -18 تطیع أن أخمـــــن جـــــواب تق
 .للمسألة الریاضیة 

2.34 0.89 2.38 0.85 0.87 

یمكننـــــي التحقــــــق مـــــن صــــــحة حــــــل   -19
 .المسألة الریاضیة بسهولة

2.26 1.07 2.53 0.64 0.28 

 0.20 0.89 2.52 1.07 2.26 .أستطیع تنظیم خطوات حل المسألة  -20

ـــــات المـــــسألة ألصـــــل   -21 أســـــتخدم معطی
 . للحل

2.50 1.36 2.38 0.80 0.71 

أفــسر كــل خطــوة مــن خطــوات حلــي   -22
 .للمسألة الریاضیة 

2.65 0.93 2.50 0.86 0.54 

أستخدم طریقة أخرى للتأكد من حلـي   -23
. 

2.53 0.58 2.61 0.63 0.65 

أراجــع حلــي وأقـــوم بــصیاغته بـــصورة   -24
 .أدق

2.50 0.70 2.57 0.70 0.69 

 0.60 0.522 2.63 0.479 2.55 المجموع الكلي للفقرات             

  )α ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة *   
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ً غیر دالة إحصائیا عند السابق أن مستوى الداللة لجمیع الفقرات) 5:4( ویتضح من الجدول
، وأكدت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعة )α ≤ 0.05( الداللة مستوى

التجریبیة والمجموعة الضابطة لجمیع فقرات استبانة االتجاهات، وهذا یدل على تكافؤ وتجانس 
  .المجموعتین

 نحو التجریبیة المجموعة طالب اتجاهات متوسطات في بولیا استراتیجیةولمعرفة أثر استخدام     
، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات الریاضیة المسائل حل في بولیا استراتیجیة استخدام

المعیاریة لجمیع فقرات االستبانة بعد التطبیق لكال مجموعتي الدراسة، ولداللة الفرق بین 
ین، وكانت النتائج كما هو مبین في ت مستقللعینتین )(t-testاختبار المجموعات تم استخدام 

  ).6:4(الجدول 

  )4:6 (الجدول
 تطبیق بعد االستبانة فقرات من فقرة لكل ینتمستقللعینتین نتائج تحلیل الفرق بین متوسطین 

  الدراسة يلمجموعت ًتبعا الدراسة

 الضابطة التجریبیة المجموعة

  

  الرقم 

                      

                   الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  

مستوى 

 الداللة

ــــــــاهي حــــــــل المــــــــسائل  -1 ــــــــشد انتب  *0.013 1.01 2.65 1.24 3.46ی

أشــعر أن حــل المــسألة الریاضــیة  -2

 .ّیضیع وقتي بال فائدة

1.80 1.07 2.19 1.41 0.192 

 0.0521 1.52 2.19 0.90 1.54 . أكره حل المسائل الریاضیة -3

ــــــــد حــــــــل  -4  *0.027 1.42 3.26 0.80 4.00أصــــــــاب باإلجهــــــــاد عن

أعتبـــــر حـــــل المـــــسائل الریاضـــــیة  -5

 .من أساسیات الریاضیات

3.46 0.94 2.76 0.65 0.003* 

 *0.034 1.24 3.53 0.89 4.25ال أشعر بقیمة المسائل  -6
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أقـــــوم بــــــصیاغة المــــــسألة بلغتــــــي  -7

 الخاصة قبل التفكیر بحلها 

3.45 1.16 2.19 1.05 0.001* 

 *0.013 0.87 3.73 0.60 4.26أحدد معطیات المـسألة الریاضـیة  -8

 *0.001 0.62 2.65 0.78 3.69أحــــــدد المطلـــــــوب مـــــــن المـــــــسألة  -9

ًأنفـــذ رســـما توضـــیحیا للمعلومـــات  -10 ّ

الواردة للمساعدة في فهم المـسألة 

3.92 0.74 2.42 1.10 0.001* 

ـــة  -11 ـــد الكلمـــات المفتاحی أهـــتم بتحدی

 عنــد  یقــل عــن، یزیــد عــن: مثــل 

3.50 1.05 2.50 1.10 0.018* 

ـــــذكر معلومـــــات الزمـــــة  -12  *0.001 0.54 2.69 0.99 3.76 أهـــــتم بت

أشعر باإلحباط عندما أفشل في   -13

الوصول للحل السلیم للمسألة 

2.53 0.90 3.26 1.40 0.030* 

أشــــــعر باالرتیـــــــاح عنـــــــدما یعیـــــــد  -14

المعلم صیاغة المـسالة الریاضـیة 

3.53 1.13 2.50 1.14 0.002* 

ـــــــین المُأ -15 ـــــــة ب عطیـــــــات درك العالق

 .والمطلوب في المسألة بصعوبة

1.95 0.72 2.61 1.52 0.009* 

 *0.002 1.10 2.76 1.10 3.76أثــــــق بنفــــــسي إذا حللــــــت مــــــسألة   -16

ال أســـــــــتطیع التفكیـــــــــر بمـــــــــسائل   -17

مــــــــشابهه أبــــــــسط مــــــــن المــــــــسألة 

 .المعطاة 

2.30 1.11 2.38 1.18 0.279 

أشعر بالقلق عندما أرى المسالة   -18

 .الریاضیة في ورقة االمتحان

2.40 0.89 2.46 1.30 0.71 

أسـتطیع أن أخمـن جـواب تقـدیري   -19

 .للمسألة الریاضیة 

4.01 0.74 1.89 1.97 0.001* 

یمكننــي التحقـــق مــن صـــحة حـــل  -20

 .المسألة الریاضیة بسهولة

3.75 0.66 1.86 1.21 0.002* 
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 *0.001 0.57 2.57 0.71 4.23أســــــتطیع تنظــــــیم خطــــــوات حــــــل  -21

 *0.001 0.70 2.50 0.76 4.23أستخدم معطیات المـسألة ألصـل   -22

أفــــسر كــــل خطــــوة مــــن خطــــوات   -23

 .حلي للمسألة الریاضیة 

4.35 0.90 2.00 1.32 0.001* 

 *0.001 0.57 2.57 0.66 3.96أســتخدم طریقــة أخــرى للتأكــد مــن  -24

 *0.001 0.53 2.73 0.83 3.84أراجـــــــع حلـــــــي وأقـــــــوم بـــــــصیاغته   -25

 *0.001 0.47 2.59 0.83 3.43 المجموع الكلي للفقرات

    )α ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

  الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود السابق) 6:4 (الجدول من یتضح         
)0.05 ≥ α( أغلب الفقرات في التجریبیة المجموعة لصالح الفروق وكانت االستبانة فقرات ألغلب 

  .االستبانة فقرات

ّأشعر أن حل المسألة الریاضیة یضیع : )2 (رقم بالفقرة فتمثلت ًإحصائیا دالةال غیر الفقرات أما 
ال أستطیع التفكیر : )17( الریاضیة، والفقرة رقم أكره حل المسائل: )3 (رقم والفقرة ،وقتي بال فائدة

أشعر بالقلق عندما أرى المسالة : )18(بمسائل مشابهه أبسط من المسألة المعطاة، والفقرة رقم 
  .االمتحانالریاضیة في ورقة 

 بولیا في حل المسائل إیجابي ألن استراتیجیةلى أن االتجاه العام نحو استخدام إتشیر النتائج  
  .أوافق) 3.43(ط العام یساوي المتوس

 لدى ًعموما ایجابیة اتجاهات بوجود تتمثل الثاني الدراسة سؤال عن اإلجابة أن یتضح سبق ومما
  .الریاضیة المسائل حل في بولیا استراتیجیة استخدام نحو التجریبیة المجموعة طالب
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  الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج 3:2:4

 لدى الحل نحو واتجاهاتهم الریاضیة المسائل حل على الطلبة مقدرة بین العالقة ما :الثالث السؤال
  التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مداري في األساسي الخامس الصف طلبة

 بین) α ≤ 0.05(ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  عالقة توجد ال :الثالثة الفرضیة
 في األساسي الخامس الصف طلبة لدى حلها نحو واالتجاه الریاضیة المسائل حل على القدرة

  .التعلیمیة نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس

 Pearson correlation coefficient والختبار الفرضیة الثالثة تم حساب معامل ارتباط بیرسون
متوسطات اتجاهاتهم على استبانة  واختبار حل المسائلفي بین درجات طالب المجموعة التجریبیة 

  ).7:4 (وكانت النتائج كما في الجدولاالتجاهات للمجموعة التجریبیة 

  )7:4(الجدول

  درجات اختبار حل المسائل ومتوسطات االتجاه للمجموعة التجریبیةمعامل االرتباط بین 

 االتجاه اختبار حل المسائل

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 مستوى الداللة قیمة ر

17.84 4.18 3.43 0.83 0.74 0.001* 

  )α ≤ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة *

یتم رفض الفرضیة الصفریة، ) α ≤ 0.05(ّأنه عند مستوى الداللة ) 7:4(یتبین من الجدول رقم 
المقدرة على حل بین ) α ≤ 0.05(وجد عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة توبالتالي 

 واالتجاه نحو حلها لدى طلبة الصف الخامس في مدارس وكالة الغوث التابعة ،المسائل الریاضیة
  .لمنطقة نابلس التعلیمة
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 Pearson correlation(ن قیمة معامل االرتباط بیرسون أ) 7:4(وكما ویبین الجدول 
coefficient (المقدرة قة تأثیریة متبادلة بین وهي قیمة موجبة وعالیة، أي أن هناك عال 0.74= ر

فالطلبة الذین لدیهم المقدرة على حل المسائل . على حل المسائل الریاضیة، واالتجاه نحو حلها
ّالریاضیة یكون اتجاههم ایجابي والعالقة طردیة، ومن هنا یتضح أن العالقة بین المقدرة على حل 

بیة أي بزیادة المقدرة على الحل یتحسن المسائل الریاضیة واالتجاه نحو حلها هي عالقة ایجا
  .االتجاه إیجابا نحو الحل
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

   مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضیاتها 1:5

   التوصیات2:5
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

 استخدام خطوات بولیا في حل المسائل الریاضیة على سعت الدراسة الحالیة إلى معرفة أثر       
مقدرة طلبة الصف الخامس في مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس التعلیمیة على حلها 

  .واتجاهاتهم نحو حلها

عالجات اإلحصائیة    ویتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها بعد إجراء الم
   .المناسبة، وكذلك التوصیات التي خرجت بها الدراسة

   مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضیاتها 1:5

   مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول وفرضیتها األولى1:1:5

 الخامس الصف ةطلب مقدرة في الریاضیة المسألة حل في بولیا استراتیجیة استخدام أثر ما   
 الفرضیة منه واشتق یة؟التعلیم نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في حلها على األساسي

  .فرعیة فرضیات من عنها انبثق وما األولى

  األولى الفرضیة

 عالمات متوسطات بین )α ≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال 
 التدریس لطریقة تعزى المسائل حل اختبار في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة

  ).االعتیادیة الطریقة بولیا، استراتیجیة(

  : األولى الفرضیة عن المنبثقة الفرعیة والفرضیات

 متوسطات بین )α ≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال  - أ
 تعزى بخطوة تحل التي المسائل في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة عالمات
 .   التدریس لطریقة
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 متوسطات بین )α ≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال   -  ب
 تعزى طوتینبخ تحل التي المسائل في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة عالمات
 .   التدریس لطریقة

 متوسطات بین )α ≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال   -  ت
 خطوات بثالث تحل التي المسائل في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة عالمات

 . التدریس لطریقة تعزى فأكثر

 إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الفرعیة وفرضیاتها األولى الفرضیة فحص نتائج أشارت      
 على والضابطة التجریبیة المجموعتین عالمات متوسطات في )α ≤0.05( الداللة مستوى عند

بخطوة، خطوتین، ثالثة (مسائل تحل بـ   الثالث بأنواعها المسائل حل في المسائل حل اختبار
وذلك لصالح المجموعة ).  بولیا، الطریقة االعتیادیةاستراتیجیة(تعزى لطریقة التدریس ) فأكثر

  . بولیااستراتیجیةالتجریبیة التي درست حل المسائل باستخدام 

 إلى المسائل؛ حل اختبار في الضابطة المجموعة على التجریبیة المجموعة تفوق الباحثة وتفسر  
: إلى الریاضیة المسألة تفكیك فرصة للطالب باعتقادها أتاحت والتي بولیا، استراتیجیة استخدام
 أن حیث الریاضیة؛ للمسألة حل في للتفكر الطالب أمام المجال فتح وبالتالي ومطلوب معطیات

 الطالب ساعدت بولیا فاستراتیجیة الطلبة، ألغلب كبیرة معضلة یشكل الریاضیة المسألة تفتیت
 شكل رسم ثم والمطلوب، المعطیات وتحدید المسألة راءةق تكرار طریق عن وذلك المسألة؛ فهم على

 یصعب الذي البصري للطالب مخرج تشكل هذه الرسم فعملیة علیه المعطیات وتدوین توضیحي
 في الحل الى یتوصل الطلبة أغلب كان. األحیان من كثیر وفي المجردة المسألة مع التعامل علیه

 بـ ودفاتر دینار،  بـ ًأقالما أحمد اشترى الریاضیة المسالة: ًفمثال المالحظات وتدوین الرسم مرحلة

  والدفاتر؟ األقالم ثمن أحمد دفع ًدینارا فكم. دینار 

                                                           یستنتج المجاور الشكل في كما باألشكال المسألة تمثیل عند 

  .دینار   یساوي والدفاتر األقالم ثمن أن مباشرة الطالب 

 ثمن األقالم ثمن

 الدفاتر
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 للطالب، ذهني عصف تمثل والتي الحل خطة ووضع الحل في التفكیر مرحلة تأتي ثم     
 نفسه الطالب یضع المرحلة هذه ففي أمامه، المعروضة بالمسألة شبیهه حیاتیة ألمثلة واسترجاع

 ًفمثال. اإلمكان قدر المعطیات بتبسیط وذلك المسألة داخل الحدث یعیش أن ویجرب المسألة
 المسألة، لحل خطة إلى التوصل في ًكبیرا ًدورا تلعب الخطوة فهذه صحیحة بأعداد الكسور استبدال

 الربط فیها یتم ما ًغالبا الخطوة وهذه الحل صحة من والتحقق الحل تطبیق خطوة تأتي ذلك وبعد
 القسمة من وللتحقق الجمع الطالب یستخدم الطرح من للتحقق ًفمثال الحسابیة العملیات جمیع بین

 ذهن في الكسور تخص التي الریاضیة المعلومات جمیع جعلت الخطوات فهذه. الضرب یستخدم
 العادیة الكسور وحدة تخص التي المعلومات جمیع أبقت المتكاملة الخطوات فهذه الطالب،

 قیمة واستشعار بالواقع الطالب ربط على وعملت الطالب، ذهن في حیة یقظة علیها والعملیات
 من ویزید الریاضیة المسالة بأهمیة الطالب یشعر وأنه الشك الوجداني الربط فهذا الریاضیة المسألة
 وهذه الریاضیة للمفاهیم المختلفة التمثیالت توظیف على الخطوات هذه وعملت حلها، على قدرته

 المجردة إلى الحسیة من مستویاتهم اختالف على الطلبة جمیع بین الفردیة الفروق راعت التمثیالت
 في الریاضیة المسائل حل في بولیا خطوات استخدام أثر أبرزت من هي شك بال الفوائد هذه فكل

  .الضابطة على تفوقها إلى أدى مما التجریبیة المجموعة

 وسلیمان اهللا عبد ودراسة ،)2009 (عابد دراسة مثل السابقة الدراسات مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 ,Francis(فرانسیس  ،)2012( ریا أبو سةودرا ،)(Kanive, 2011ودراسة كانیفي  ،)2011(

 والتي) 2006 (الصباغ كدراسة الدراسات بعض مع وتختلف ،)2013 (والخطیب، )2012
وأظهرت نتائج سلبیة تتمثل في عدم تطبیق الطلبة الستراتیجیات حل المسائل أثناء الحل وكانت 

ًل المسائل خصوصا التحقق من صحة الحل، ودراسة عبد أغلب الخطوات غائبة أثناء ح
  .Suwimon &  , (Siridej (Prathana,2014دراسة سیریدج، سیمون وبراثانا، و)2013(القادر

    مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني وفرضیتها الثانیة2:1:5

 الخـــامس الـــصف طلبـــة اتجاهـــات فـــي الریاضـــیة المـــسألة حـــل فـــي بولیـــا اســـتراتیجیة اســـتخدام أثـــر مـــا
  التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في األساسي
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  الفرضیة الثانیة 

 اتجاهات متوسطات في )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .التدریس لطریقة تعزى والضابطة التجریبیة المجموعة

في متوسطات   إحصائیةداللة ذات فروق وجود إلى الثانیة الفرضیة فحص نتائج أشارت     
اتجاهات المجموعة التجریبیة والضابطة تعزى لطریقة التدریس وذلك لصالح المجموعة التجریبیة 
ًفي أغلب فقرات االستبانة، حیث ظهرت عموما اتجاهات ایجابیة لدى طالب المجموعة التجریبیة 

ًحصائیا وهي إمع وجود ثالث فقرات غیر دالة )  بولیااستراتیجیةدرست حل المسائل باستخدام (
أكره حل : 3 (رقم والفقرة ، )ع وقتي بال فائدةّأشعر أن حل المسألة الریاضیة یضی: 2 (رقم الفقرة

ال أستطیع التفكیر بمسائل مشابهه أبسط من المسألة : 17(، والفقرة رقم )المسائل الریاضیة
  ).مسالة الریاضیة في ورقة االمتحان رى الأشعر بالقلق عندما أ: 18(، والفقرة رقم )المعطاة

 استراتیجیةوتفسر الباحثة وجود اتجاهات ایجابیة لدى طالب المجموعة التجریبیة نحو استخدام     
بولیا في حل المسائل إلى اعتقادها بأن هذه الخطوات كانت محببة وممتعة بالنسبة للطالب، 

 استراتیجیةًیجابا عن حل المسائل الریاضیة، حیث عملت خطوات إاهاتهم وساعدت في تغییر اتج
بولیا على شد انتباه الطالب للمسائل الریاضیة، وحببت الطالب بحل المسائل الریاضیة، وقللت من 
اإلصابة باإلجهاد عند حل المسائل، أشعرت الطالب بقیمة المسائل الریاضیة، وزادت قدرة الطالب 

ائل الریاضیة بلغتهم الخاصة، وساعدت الطالب على فهم المسألة بشكل أكبر على صیاغة المس
فبالتالي زادت . حیث أصبح الطالب أكثر قدرة تحدید معلومات المسألة وما هو مطلوب من المسألة

   .ثقة الطالب بأنفسهم وقللت قدر اإلمكان من مشاعر القلق والخوف من المسائل الریاضیة

  فیهنًدالة إحصائیا فتعتقد الباحثة أن السبب في عدم وجود الفروقرات غیر ال أما بالنسبة للفق   
بین المجموعتین رغم تلقي المجموعة التجریبیة تدریبا على استخدام خطوات بولیا هو أن الوقت لم 
ًیكن كافیا لتغییر اعتقادات متأصلة لدى جمیع الطلبة تقریبا مثل اعتقادهم بكره المسائل الریاضیة 

قلق المصاحب رؤیتها في االختبارات، ال شك وأن أغلب الطلبة یعاني من خوف االختبار بغض وال
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 طالب حدیثي العهد باالختبارات، أما الفقرة مًالنظر عن هذا االختبار خصوصا أن عینة الدراسة ه
جود التي تناولت تكوین مسائل حیاتیة مشابهه للمسألة الریاضیة والتي أظهرت أداة الدراسة عدم و

فروق فیها؛ وتعتقد الباحثة أن السبب یرجع إلى صغر أعمار الطالب وقلة خبرتهم في الحیاة، 
  .  وستتطور هذه القدرة في مع الزمن عندما تزید خبرات الطلبة الحیاتیة

، و دراسـة موهـاد )2015(وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة مثل دراسة ابـو یـونس سـلیمان    
)Mohad, 2011( ودراســة عطیفــي ،)دراســة نیــدم، اورســون و مــورات  ، و)2011(Nedime, 

Orçun & Murat 2010). والتـي أظهـرت عـدم وجـود تغیـر ) 2009( وتختلـف مـع دراسـة دیـاب
  .في اتجاهات الطلبة عند تطبیق استراتیجیات حل المسائل

   مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث وفرضیتها الثالثة3:1:5

 الصف طلبة لدى الحل نحو واتجاهاتهم الریاضیة المسائل حل على الطلبة مقدرة بین العالقة ما
واشتق منه الفرضیة  التعلیمیة؟ نابلس لمنطقة التابعة الغوث وكالة مداري في األساسي الخامس

  .الثالثة

  الفرضیة الثالثة

 حل على المقدرة بین) α ≤ 0.05(ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  عالقة توجد ال
 الغوث وكالة مدارس في األساسي الخامس الصف طلبة لدى حلها نحو واالتجاه الریاضیة المسائل
  .التعلیمیة نابلس لمنطقة التابعة

د عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة ووجأشارت نتائج فحص الفرضیة الثالثة إلى 
)0.05 ≥ α ( واالتجاه نحو حلها لدى طلبة الصف ،المقدرة على حل المسائل الریاضیةبین 

ن قیمة معامل الخامس في مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس التعلیمة، وبینت النتائج أ
المقدرة أن هناك عالقة تأثیریة متبادلة بین أي ؛ وهي قیمة موجبة وعالیة) 0.74= ر(االرتباط 

فالطلبة الذین لدیهم القدرة على حل المسائل . على حل المسائل الریاضیة، واالتجاه نحو حلها
  .الریاضیة یكون اتجاههم ایجابي والعالقة طردیة
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 وتفسر الباحثة وجود العالقة االیجابیة في أن القدرة على حل المسائل تؤدي إلى خفض القلق
  .والتوتر لدى الطلبة عند حل المسائل الریاضیة ، بالتالي یتحسن اتجاههم إیجابا نحو الحل

إن حل المسائل الریاضیة یمثل أحد األهداف الرئیسة لتعلم الریاضیات، وانه من الضروري 
االعتماد على تمثیل المسألة الریاضیة وربطها بحیاة الطلبة ألن ذلك یؤهلهم لقبول التحدي الذي 

فرضه المسألة الریاضیة، حیث أنه یوجد عالقة طردیة بین فهم المسألة وحلها وتخفیف درجة ت
  .(Lesh & Zawojewski, 2007). القلق

) 2010( القحطاني وعبد الحمید دراسةتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة مثل و
على حل المسائل الریاضیة وخفض التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین القدرة 

 Nedime, Orçun & Murat )مورات نیدم، اورسون ودراسة وتختلف هذه مع . مستوى القلق
التي توصلت إلى وجود عالقة ایجابیة بین القلق ومهارات حل المسائل حیث توصلت   (2010

  .إلى أن وجود القلق یكون محفز لبعض الطلبة لتحسین مهاراتهم في حل المسائل

   التوصیات2:5

  :ًبناء على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة توصي الباحثة بما یأتي

ٕ حث المعلمین والمعلمات على التركیز على حل المسائل الریاضیة، واعطائها حقها من وقت -
  .الحصة الدراسیة، لما لها من أهمیة في تطویر قدرات الطلبة العقلیة والحیاتیة

 تدریب معلمي الریاضیات ومعلماته على استراتیجیات حل المسائل الریاضیة بشكل یطور قدراتهم -
  .التدریسیة

 ضرورة التركیز على توضیح خطوات حل المسائل أثناء الحل، وذلك لتدریب الطلبة على -
  .ًمنهجیة یمكن أن تصبح جزءا من حیاتهم العملیة

تناسب المرحلة العمریة للطلبة، وضرورة إبراز هذه  تضمین المنهاج باستراتیجیات حدیثة -
  .االستراتیجیات عند حل أي مسألة في المقرر

  .  إثراء منهاج الصف الخامس بالمسائل التي تحل بخطوتین وثالث خطوات-
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 . دار المسیرة للنشر والتوزیع: ، عمان3ط . النظریة والممارسة: التعلم

  .دار مكتبة الحیاة: ، بیروت1ط . البحث عن الحل). 1965( بولیا، جورج  �
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، ترجمة سلیم من زاویة جدیدةاألسلوب الریاضي : البحث عن الحل). 1979(بولیا، جورج  �
  .دار مكتبة الحیاة: ، بیروت1ط. سعیدان

 الصف تلمیذاتتحدید صعوبات حل المشاكل الریاضیة اللفظیة لدى ). 2011(الثبیني، فوزیة  �
رسالة . الرابع االبتدائي من وجهة نظر معلمات ومشرفات الریاضیات بمدینة الطائف

  .السعودیةماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، 

اكتساب تالمیذ الصف التاسع أساسي مدى ). 2013(جباري، مصطفى أحمد صالح  �
  .، جامعة عدن، الیمنالستراتیجیات حل المسألة الریاضیة

، عالم 2014 سبتمبر 2. االتجاه نحو الریاضیات). 2009( الحمالوي، صالح عبد المعتمد  �
  : علم النفس

  html   .1244_post-blog/12/2009/com.blogspot.arabpsycho://http  

 عدد خطوات - المحتوى-السیاق(أثر بنیة المشكلة الریاضیة). 2013(الخطیب، محمد  �
في القدرة على حلها لدى طالب الصف الثاني المتوسط من ذوي السعات العقلیة ) الحل

، )7(28، )العلوم اإلنسانیة(نجاح لألبحاث مجلة جامعة ال .المختلفة في المدینة المنورة
1630 -1664. 

 مقترحة لحل المسائل الهندسیة على استراتیجیةاستخدام أثر ). 2009(دیاب، سهیل رزق  �
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 . B( ،1 – 42 – 1 (11، )العلوم اإلنسانیة(

مدى ممارسة الطلبة المعلمین لخطوات بولیا في حل المسألة ). 2006( راشد، محمد إبراهیم  �
مجلة الزرقاء للبحوث . معلم الصف" الریاضیة أثناء التربیة العملیة من وجهة نظر طلبة 

  .167 -  139،  )2(8، والدراسات
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 .غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین

سلفیت            مدینة في األساسي الثاني الصف طلبة أثر تدریس). 2000(العالم، رندة  �
الجمع  مسائل حل في استخدامها على قدرتهم في تحصیلهم ومستوى متنوعة یاتاستراتیج
 .   فلسطین الوطنیة، النجاح جامعة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة. اللفظیة والطرح

صعوبات حل المسألة اللفظیة في الریاضیات لدى طلبة ). 2013(عبد القادر، خالد فایز  �
األقصى    جامعة مجلة. الصف السادس األساسي بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمین

  .106 - 77،  )1 (17، )اإلنسانیة العلوم سلسلة (

أثر استخدام الستراتیجیات الخاصة في حل المسائل ). 2009(العبودي، أحمد حمزة عبد  �
-33، )14(1، جامعة الكوفة. الریاضیة بوحدة الكسور على تحصیل طلبة الصف الخامس

52.  
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 مقترحة معینة على استراتیجیةأثر استخدام ). 2011(عطیفي، زینب محمود محمد كامل  �
قراءة المسائل اللفظیة الریاضیاتیة على تنمیة مهارات حل المسائل اللفظیة لدى تالمیذ 

، كلیة التربیة بجامعة همالمرحلة االبتدائیة وعلى تعدیل االتجاه نحو المسألة اللفظیة لدی
  .712 - 684أسیوط، 

  .دار األمل، األردن: ، إربدالقیاس والتقویم في العملیة التدریسیة). 2005(عودة، أحمد  �

برنامج تكاملي في الریاضیات ). 2010(القحطاني، عثمان علي، عبد الحمید، ناصر السید  �
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 .سالمیة، فلسطینمنشورة، الجامعة اإل
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الریاضیة الهندسیة في مقدرة طلبة الصف التاسع األساسي على حلها في المدارس 
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  المالحق

  ) 1(ملحق ال
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  ) 2 (ملحقال
  العادیة الكسور وحدة سودر نھایة في الواردة المسائل

   الكسور مقارنة درس نھایة في الواردة المسائل
  المقرر الكتاب من 17ص - 16ص

  بخطوة تحل مسائل
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   الكسور جمع درس نھایة في الواردة المسائل

  المقرر الكتاب من 24ص

   بخطوة تحل مسائل

  

  

  

  

  

   بخطوتین تحل مسائل
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   الكسور طرح درس نھایة في الواردة المسائل 

  المقرر الكتاب من 31ص

  

  بخطوة تحل مسائل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   بخطوتین تحل مسائل
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   الكسور ضرب درس نھایة في الواردة المسائل

  المقرر الكتاب من 38ص

  بخطوة تحل مسائل

  

 

 

 

 

 

 

 

  فأكثر خطوات بثالثة تحل مسائل
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   الكسور قسمة درس نھایة في الواردة المسائل        

  المقرر الكتاب من 45 ص ،42ص ،40ص

  بخطوة تحل مسائل
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   )وأنشطة مسائل ( الوحدة نھایة في الواردة المسائل

  المقرر الكتاب من 47ص

  

  فأكثر خطوات بثالث تحل مسائل
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  )3(ملحق ال
   بولیا لحل المسائل الریاضیة الواردةاستراتیجیةالبرنامج التدریبي في استخدام 

  في وحدة الكسور العادیة
  الثاني : الخامس األساسي                              الفصل الدراسي: للصف

  حصة) 20(                        عدد الحصص 2014/2015: العام الدراسي

  :وھي الریاضیة المسالة حل في بولیا استراتیجیة خطوات

  . المشكلة فهم .1

 . للحل خطة وضع .2

 . الحل تنفیذ .3

 الحل مراجعة .4

 لطالب المقرر الكتاب في الواردة الریاضیة المسائل تدریس في الخطوات ھذه الباحثة تستخدماو

  .التجریبیة المجموعة

  :التنفیذ خطوات

  وأھمیتها الخطوات بهذه التجریبیة المجموعة تعریف تم: ًأوال

   الخطوات ھذه تحوي الصف غرفة داخل لوحة تعلیق تم: ًثانیا

 الخطوات، تلك عن الطالب تسأل الباحثة كانت الصف غرفة داخل كالمیة مسألة أي حل قبل: ًثالثا

   خطوة؟ كل تعنیه وما
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  ةمراجعة الكسور العادی: الدرس األول

   حصص صفیة 4: عدد الحصص

  أهداف الدرس

 أن یعرف الطالب الكسر العادي   �

 أن یعبر الطالب عن األجزاء المظللة بكسر  �

 1 أو  أو0ب الطالب الكسر العادي إلى أن یقر  �

 أن یتعرف الطالب على مفهوم الكسور المتكافئة  �

 أن یكتب الطالب كسور مكافئة لكسر معلوم  �

 أن یختصر الطالب الكسر العادي ألبسط صورة  �

 أن یستنتج الطالب خاصیة الكسور المتكافئة  �

 الب تمارین منتمیة للموضوع أن یحل الط  �

  مقارنة الكسور: الدرس الثاني

  حصتین صفیتین: عدد الحصص

  أهداف الدرس

 أن یقارن الطالب كسور عادیة بالواحد الصحیح 

 "متجانسین " أن یقارن الطالب كسرین لهما نفس المقام  

 أن یقارن الطالب كسرین لهما البسط نفسه 
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 أن یقارن الطالب كسرین غیر متجانسین 

 أن یقارن الطالب عددین كسریین  

 "ًتصاعدیا أو تنازلیا"أن یرتب الطالب مجموعة كسور عادیة  

 أن یحل الطالب مسائل ریاضیة على مقارنة الكسور 

  تقدیم األهداف الخمسة األولى و حل التمارین المنتمیة : الحصة األولى

  " تمارین ومسائل" من

  ارین والمسائل الریاضیة المنتمیة تقدیم آخر هدفین وحل التم:الحصة الثانیة

  " تمارین ومسائل" من 

                                                     بولیا استراتیجیة# 
  

  

        

  :فهم المشكلة      

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

    عالمة سعاد في االمتحان الفصلي:المعطیات 
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    عالمة سعاد باالمتحان الیومي            

   في أي االمتحانین كانت عالمتها أفضل:المطلوب

  

  

  

  

  

  

  :وضع خطة الحل  

نستهما لتحدید العالمة األفضل نقارن بین الكسرین، وبما أن الكسرین غیر متجانسین یجب  مجا
  أوال، وبعد ذلك تكون العالمة األفضل هي الكسر الذي بسطه أكبر 

  :تنفیذ خطة الحل  

  عالمة االمتحان الفصلي    عالمة االمتحان الیومي 

  )الكسرین غیر متجانسین             (                      

  )60هو " 20،15"المضاعف المشترك األصغر         (                   

  )عالمة االمتحان الفصلي أفضل(                                   

  

< 
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  :مراجعة الحل    

  كیف یمكن أن نتحقق من صحة الجواب ؟

  هل تستطیع استنتاج الحل بطریقة أخرى ؟ مثال باألشكال ؟

  یمكن الحصول على الحل بالرجوع لألشكال طریقة أخرى **

الشكالن متطابقان مثلنا على الشكل األول الكسر األول والثاني الكسر الثاني المنطقة التي بقیت 
ل في الكسر األول هذا یعني بدون تظلیل في الكسر الثاني أكبر من المنطقة التي بقیت بدون تظلی

   .لكسر األول أكبر من الكسر الثانيأن ا

  

  

   بولیا استراتیجیة# 

  :المشكلة فھم     

   ما هي المعطیات الواردة في السؤال؟                                 

   ما هو المطلوب من السؤال؟

  ارسم شكل ودون علیه المالحظات

(             )                                                       

    

  

  

   1     صفر
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  :وضع خطة الحل    

 لعدد كبیر من األجزاء 1 و 0 نقسم المسافة بین  و إلیجاد كسرین مختلفین یقعان بین 
  ) 2،3مضاعف لكل من (

  :تنفیذ الحل  

بحیث ) 2،3( على صورة كسرین مكافئین متجانسین، نختار مضاعف مشترك ، نكتب 

   12یكون كبیر مثال 

  بینهما لكننا نرید كسرین ؟   یقع     الكسر        

   18 وهو 12نختار مضاعف آخر أكبر من ** 

   ،  یقعان بین   )      ،   (         الكسرین               ،       

  :     مراجعة الحل  

  كیف یمكن أن نتحقق من صحة الجواب ؟

  ؟ مثال باألشكال؟لحل بطریقة أخرىهل تستطیع استنتاج ا

                                             

  

  

  

   ،   یقعان بین  ، نجد أن الكسرین 

   بولیااستراتیجیةحله الطالب باستخدام یواجب بیتي  )7(السؤال 
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  جمع الكسور: الدرس الثالث

   حصص3:      عدد الحصص

  أهداف الدرس

 أن یجمع الطالب كسرین متجانسین 

 أن یجمع الطالب كسرین غیر متجانسین 

 أن یجمع الطالب عددین كسریین 

 أن یحل الطالب مسائل ریاضیة على جمع الكسور 

  تقدیم األهداف الثالثة األولى مع حل التمارین المنتمیة : الحصة األولى والثانیة

  رالكتاب المقر" تمارین ومسائل" من 

  "تمارین ومسائل"  و حل المسائل المرتبطة به في  تقدیم الهدف األخیر:الحصة الثالثة
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   بولیااستراتیجیة# 

  

  

  

  :المشكلة فھم     

                                   ؟ السؤال في الواردة المعطيات ھي ما 

  ؟  السؤال من المطلوب ھو ما 

  المالحظات عليه ودون شكل ارسم  

                                

  

  

  

  
  األرض كاملة 

  :وضع خطة الحل   

  هل رأیت المشكلة من قبل؟

  هل مررت بموقف مشابه؟

  

  األول اليوم في األرض  الفالح زرع

  الثاني اليوم في األرض  الفالح زرع

 الثالث اليوم في  الفالح زرع
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  هل لدیة مسألة أخرى بأرقام أبسط وبنفس الموقف؟

 كعكات في الیوم األول، ثم أكل أربع كعات في الیوم الثاني، وفي الیوم الثالث 3أكل أحمد : مثال
  كم كعة أكل أحمد في الثالثة أیام؟.  كعكات5أكل 

  .نجمع ما أكله في الیوم االول والیوم الثاني والثالث: الحل

الفالح في األیام الثالثة ؛ سنجد مقدار ما زرعه "فهل زرع الفالح أرضه كاملة" إلجابة السؤال 
  .المتتالیة

  :تنفیذ الحل   

   +    +   =      

 +  +       = =  1    

  

 صحیح هذا یعني أن الفالح زرع 1= بما أن مجموع ما زرعه الفالح في الثالثة أیام 
  .أرضه كاملة

  :مراجعة الحل   

  ؟ الجواب صحة من نتحقق أن يمكن كيف 

  ؟ باألشكال مثال ؟ أخرى بطريقة الحل استنتاج تستطيع ھل

  وبسرعة  بالرسم الحل استنتاج يمكن
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  نستنتج من الشكل بعد تظلیل ما زرعه الفالح في الیوم األول وفي الیوم 

  .ًالثاني وفي الیوم الثالث وجدانا أنه تم تظلیل الشكل كامال هذا یعني أنه زرع األرض كاملة

  

  

  

  

  :فهم المشكلة      

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟وب من السؤال ما هو المطل

  

  

 زرعه ما مقدار

 األرض من الفالح
  األول اليوم في

 األرض من الفالح زرعه ما مقدار

  =   األول اليوم في

 زرعه ما مقدار  

 اليوم في الفالح
 .الثالث
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   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  

  

 

 

 

 

  :وضع خطة الحل        

  هل رأیت المشكلة من قبل؟

  هل مررت بموقف مشابه؟

  هل لدیك مسألة أخرى بأرقام أبسط وبنفس الموقف؟

  ًفكم قلما أصبح في العلبة؟.  أقالم5 أقالم، أضیف إلیها 10علبة بها : مسألة مشابهه

    قلم15 = 5 +10: الحل
نجمع المقدار الموجود أصال مع : إلیجاد الكسر الذي یمثل الماء الذي أصبح في الخزان** 

  .المقدار الذي أضیف

  :تنفیذ الحل   

  الخزان       =  +    

  يعادل ما ماء به الخزان

  للخزان أضيف
  ماء
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  :حل    مراجعة ال    

  ؟ الجواب صحة من نتحقق أن يمكن كيف

  ؟ باألشكال مثال ؟ أخرى بطريقة الحل استنتاج تستطيع ھل

  یمكن استنتاج الحل بسرعة باألشكال

  

 

 

 

  

  الماء النهائي في الخزان من الشكل السابق نالحظ أن الكسر الذي یمثل مقدار 

   .هو   

 

 

  

  

  

  

 الماء مقدار
 في الموجود

  ًأصال الخزان

  للخزان أضيف
   ماء الخزان
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  :فهم المشكلة   

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

  ارسم شكل ودون علیه المالحظات 

 

  :وضع خطة الحل    

  هل رأیت المشكلة من قبل؟

  هل مررت بموقف مشابه؟

  هل لدیك مسألة أخرى بأرقام أبسط وبنفس الموقف؟

  :مسألة مشابهة**

 دنانیر من خلیل، والباقي 4 دنانیر من عصام، و 3 دینار أخذ دینارین من أحمد، و15 مع سعید 
  من والده؟ كم المبلغ الذي أخذه سعید من والده؟

  : الحل

   دنانیر9= 4+3+2: الخطوة األولى

  )ما أخذه سعید من والده(  دنانیر 6 = 9-15: الخطوة الثانیة

ًلمعرفة الكسر الذي یمثل ما أخذته والء من والدتها أوال نجمع ما أخذته من إخوتها، ثم نطرح ** 
  . صحیح1المجموع من 

  

  

   صحيح 1 ويمثل ًكامال المبلغ

   نادر من المبلغ 

   عصام من المبلغ 

   سلوى من المبلغ 
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  :تنفیذ الحل        

    = +  + : الخطوة األولى

  ) ما أخذته والء من أخوتها(مبلغ ال =   +  +                 

    = -1: الخطوة الثانیة

  )      ما أخذته والء من والدتها( المبلغ     =     –                

  :مراجعة الحل       

  ؟ الجواب صحة من نتحقق أن يمكن كيف 

           ؟ باألشكال مثال ؟ أخرى بطريقة الحل استنتاج تستطيع ھل

  

 
  

  

  

نالحظ من الشكل أن مقدار ما أعطاه أخوة والء لها یعادل نصف المبلغ، وبما أن باقي 
   المبلغ المبلغ أخذته من والدتها فالكسر الذي یمثل ما أخذته من والدتها هو 

  

  صحيح واحد يمثل ًكامال المبلغ

               نادر من   
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  طرح الكسور: الدرس الرابع

   حصص3:  الحصصعدد

  أهداف الدرس

 أن یجد الطالب باقي طرح كسرین متجانسین 

 أن یجد الطالب باقي طرح كسرین غیر متجانسین 

 أن یجد الطالب باقي طرح عدد كسري من عدد كسري آخر 

 أن یطرح كسر من عدد صحیح �

 أن یحل الطالب مسائل ریاضیة على طرح الكسور �

  تقدیم األهداف الثالثة األولى مع حل مسائل ریاضیة من أمثلة الكتاب :الحصة األولى

   بولیااستراتیجیة# 

 

  

 

   :المشكلة فھم    

  ما هي المعطیات الواردة في السؤال ؟                                 

   ما هو المطلوب من السؤال  ؟

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات                               

  لتر

   لتر  1
4  
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   :الحل خطة وضع     

  ؟هل رأیت هذه المشكلة من قبل

  ؟هل مررت بوقف مشابه

  خرى بأرقام أبسط وبنفس الموقف؟أهل لدیك مسألة 

  :مسألة مشابهة

  ؟؟ علب كم علبة بقي مع أحمد3ها  علب عصر شرب من5اشترى أحمد 

  . التي اشتراهانطرح عدد العب التي شربها أحمد من عدد العلب: الحل

  .طرح قد تكون مفیدة في هذا الموقفعملیة ال

  :لنفذ خطة الح   

 -   =    

     اللتر =  – 

  لطرح كسرین غیر متجانسین ، أحولهما إلى كسرین متجانسین ثم أطرح

  :مراجعة الحل   

  كیف یمكن أن نتحقق من صحة الجواب؟

    +    =     

    +  =    

  هل تستطیع استنتاج الحل بطریقة أخرى؟ مثال باألشكال؟

 ؟



   

 93

مع حل مسائل ریاضیة من أمثلة " طرح كسر من عدد صحیح" تقدیم الهدف الرابع :الحصة الثانیة
 "تمارین و ومسائل" الكتاب، وحل تمارین منتمیة من 

   بولیا استراتیجیة#

 

 

 

  :فهم المشكلة     

  ؟  الواردة في السؤالما هي المعطیات

  ؟لةما هو المطلوب في المسأ

  ارسم شكل ودون علیه المالحظات                               
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  :وضع خطة الحل   

  هل تعرف مشكلة مشابهة؟

  هل تستطیع صیاغة المشكلة بأعداد أبسط؟

  ما هي العملیة الحسابیة المناسبة؟ 

   :تنفیذ خطة الحل   

    كم =   -   =    - 3

  هل توجد طریقة أخرى للحل ؟

    كم 2   =     -  2 

  :الحل مراجعة         

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

  ؟یمكن التحقق من الحل  بـــ

   كم 3  =    =   +  

  ؟راجع خطوات الحل

   ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

   "تمارین ومسائل" من  حل باقي التمارین والمسائل الریاضیة :الحصة الثالثة
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   بولیااستراتیجیة# 

  

  

  

  

  :فهم المشكلة    

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

+                     =   15  

                               

     11          +=     15  

  :وضع خطة الحل    

  هل تعرف مشكلة مشابهة؟

  هل تستطیع صیاغة المشكلة بأعداد أبسط؟

  ما هي العملیة الحسابیة المناسبة؟ 
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  ، ما العدد اآلخر2، أحدهما 6عددین مجموعهما : مسألة مشابهة**

   6 +         = 2: الحل 

            
 =                    4  

            6   -  2 = 4  

  .إذن إلیجاد العدد المجهول نقوم بطرح العدد المعلوم من ناتج الجمع

   :تنفیذ خطة الحل  

 15 -   11 =   

    -  =          

  )العدد اآلخر   ( =     =    -  

  :الحل مراجعة       

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

  ؟یمكن التحقق من الحل  بـــ

  + =  =  15   

   ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  :فهم المشكلة        

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م
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   ما هو المطلوب من السؤال؟

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

      

  

  

  

  :وضع خطة الحل

  هل تعرف مشكلة مشابهة؟

  هل تستطیع صیاغة المشكلة بأعداد أبسط؟

  ؟ما هي العملیة الحسابیة المناسبة

  ً دنانیر، ودفتر بدینارین، فكم دینارا بقي معه؟3 دنانیر اشترى لعبة ب 10مع إیاد : مسألة مشابهة

  : الحل

  . دنانیر5  = 2  +  3: الخطوة األولى

  )بقي مع إیاد(  دنانیر  5 = 5  -  10: الخطوة الثانیة

   دنانیر10ًلمعرفة كم دینارا بقي مع فیروز نجمع ثمن الحذاء والحقیبة، ثم نطرح المجموع من أل 
   :تنفیذ خطة الحل      

  )ثمن الحذاء والحقیبة(ً دینارا  5 =  2 +   3  :  الخطوة األولى

  الحذاء ثمن
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    =5   -  10: الخطوة الثانیة

  ًدینارا بقي مع فیروز  4 =   5     -  9                

  :الحل مراجعة         

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

          ؟یمكن التحقق من الحل  بـــ

   ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

یمكن حل المسألة بطریقة أخرى بالعودة إلى الشكل ونعد ما بقي مع فیروز من قطع نقدیة بعد 

  .ً دینارا4  شراء الحذاء والحقیبة فنجد أنه بقي معها

__________________________________________________  

  ضرب الكسور: الدرس الخامس

   حصص صفیة3: عدد الحصص

  أهداف الدرس

 أن یجد الطالب حاصل ضرب كسر عادي في كسر عادي �

 أن یجد الطالب حاصل ضرب عدد صحیح في كسر عادي �

 أن یحل الطالب مسائل ریاضیة على ضرب الكسور �

   مراجعة جدول الضرب، وتقدیم الهدف األول، وحل التمارین المنتمیة:الحصة األولى

  "تمارین ومسائل"                من 
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  وحل التمارین المنتمیة تقدیم الهدف الثاني، :الحصة الثانیة

  "تمارین و مسائل"تقدیم الهدف الثالث وحل المسائل الریاضیة من : صة الثالثةالح

   بولیااستراتیجیة# 

  

  

  :     فهم المشكلة    

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤالم

  ؟ما هو المطلوب من السؤال

                                               ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  :وضع خطة الحل     

  هل تعرف مشكلة مشابهة؟

  هل تستطیع صیاغة المشكلة بأعداد أبسط؟

  ؟ما هي العملیة الحسابیة المناسبة 

  : الذي تم رسمه في الخطوة السابقةباالعتماد على الشكل

 على الشكل بتقسیمه  تم تمثیل 36ًالشكل كامال یمثل واحد صحیح ویساوي عدد طالب الصف 
 طالب 4 أجزاء متساویة، یمكن توزیع الطالب على هذه األجزاء فیكون نصیب كل جزء 9إلى 

  .بالتالي یمكن حساب عدد الطالب الذین اشتركوا في الرحلة

 صحیح 1 یمثل ًكامال الصف

  الجزء المظلل 
یمثل الطالب 

المشتركین في 
  الرحلة 
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   :تنفیذ خطة الحل      

   

    

   

  

  

  ً طالبا28 = 4×7 = 4+4+4+4+4+4+4= عدد الطالب الذین اشتركوا في الرحلة 

  :الحل مراجعة          

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

          ؟یمكن التحقق من الحل  بـــ

   ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  3 = 6 أل :  طریقة أخرى للحل

   2 = 6 أل                      

  1 = 6  أل                       

  بما أن أل تربط بین عددین وتنتج جواب هذا یعني أن أل تمثل عملیة حسابیة؟

  ماذا یمكن أن تكون هذه العملیة؟ هل هي جمع أم طرح أم ضرب؟

  

 صحیح 1 یمثل ًكامال الصف

4 
 بطال

4 4 

4 

4 

4 4 

4 4 

  الجزء المظلل 
یمثل الطالب 
المشتركین في 

  الرحلة 
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  .تعني ضرب) أل(جرب الطالب العملیات ووصلوا في النهایة إلى أن 

   = 36  أل  

  ً طالبا اشتركوا في الرحلة28 = 36 × 7/9

  

  

  

  

  :    فهم المشكلة    

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

     ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  :وضع خطة الحل     

  هل تعرف مشكلة مشابهة؟

  هل تستطیع صیاغة المشكلة بأعداد أبسط؟

  ؟ما هي العملیة الحسابیة المناسبة    

   الساعة ، إلیجاد أجرة  دنانیر4=  ساعة العمل  أجرة

  العمل ساعة تمثل كاملة الدائرة

 
 ساعة
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  ×  كلمة أل تعني 

   :       تنفیذ خطة الحل

   دنانیر4= أجرة الساعة 

   دنانیر3 = 4 ×  = الساعةأجرة 

  :الحل مراجعة           

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

  ؟یمكن التحقق من الحل  بـــ

   دنانیر 4  وأجرتها = الساعة الواحدة 

  دینار 1 = 3- 4= إذن أجرة ربع الساعة

            دنانیر3= دینار 1+  دینار1+ دینار 1 الساعة أجرتها 

   ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  :طریقة أخرى** 

  :الشكل منذ البدایةیمكن االعتماد على 

  فكل ربع ساعة أجرته دینار 

  . دنانیر3=  الساعة أجرتها 
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  :       فهم المشكلة 

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  

  

  :وضع خطة الحل   

  قیمة التركة × :  التركة أي   نصیب الزوجة من التركة هو 

   :تنفیذ خطة الحل     

   دینار200 = 1600 × = نصیب الزوجة من التركة 

  :الحل مراجعة     

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

  ؟یمكن التحقق من الحل  بـــ

  دینار200= التركة 

   1400 = 1600 × =  التركة 

   1600=  التركة +  التركة 

 

   دینار 1600 كاملة التركة قیمة

 صحیح 1 وتمثل

  

 الزوجة نصیب
 التركة من

 ؟
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   دینار1600 = 1400 + 200

   ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  طریقة أخرى للحل ** 

   صحیح 1= بالرجوع الشكل الذي یمثل قیمة التركة 

   دینار 200 = 8 ÷ 1600

   دینار200 التركة أي أن 

  

  

  

  

  

  :فهم المشكلة     

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  :     ًأوال

  

 200 200 200 200 

200 200 200  200 
 

 الزوجة نصیب

 التركة من

  

 

 یمثل ًكامال المبلغ

  المبلغ  = البنطال ثمن صحیح 1
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   المبلغ المتبقي ًاشترى إبراهیم ألعابا بـ : ًثانیا

  

  

   :وضع خطة الحل      

  نجد ثمن البنطال : ًأوال

   45نطرح ثمن البنطال من : ًثانیا

  نجد ثمن األلعاب من المبلغ المتبقي: ًثالثا

  نطرح ثمن األلعاب من المبلغ المتبقي : ًرابعا

   :     تنفیذ خطة الحل

   =45 أل : ثمن البنطال: الخطوة األولى

   دنانیر9 =  45 ×                               

  ً دینارا36 = 9 – 45: المبلغ المتبقي بعد شراء البنطال: الخطوة الثانیة

   = 36 أل  : ثمن األلعاب:الخطوة الثالثة

   دنانیر4  = 36×                                

  المبلغ المتبقي بعد شراء البنطال واأللعاب: الخطوة الرابعة

  ً دینارا 32 = 4 – 36                 

  

 بعد المتبقي المبلغ
 یمثل البنطال شراء

 صحیح 1

 المبلغ  =  األلعاب ثمن
 المتبقي
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  :الحل مراجعة        

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

   یمكن التحقق من الحل  بـــ؟

   دینار45 = ثمن األلعاب  + ثمن البنطال + المبلغ المتبقي 

   دینار 45=  دنانیر 4+  دنانیر9+  دینار 32

  ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  قسمة الكسور: الدرس السادس

   حصص صفیة3: عدد الحصص

  : أهداف الدرس

 أن یجد الطالب ناتج قسمة عدد صحیح على كسر �

 أن یجد الطالب ناتج قسمة كسر على كسر �

 أن یجد الطالب ناتج قسمة كسر على عدد صحیح �

 أن یحل الطالب مسائل ریاضیة على قسمة الكسور �

  "تمارین ومسائل " و حل  تقدیم الهدف األول: الحصة األولى

   بولیا استراتیجیة #

 

  

 ؟
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  :        فهم المشكلة

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  

  

                  

  :وضع خطة الحل   

من العلبة  كغم، تمثل عملیة طرح متكرر عملیة إفراغ الشاي في علب صغیر  سعة كل منها 

  .هي عملیة قسمة) في كل مرة حتى تفرغ العلبة الكبیرة  -(الكبیرة، وعملیة الطرح المتكرر 

  * 4 = 3 ÷ 12:   مثال

  *) 4=عدد مرات الطرح المتكرر)   ( 3-3)      (6-3)      (3- 9  ( )   3- 12       (

   

  :تنفیذ خطة الحل  

30  ÷=   

   علبة 60 = 2 × 30

1/2 

1/2 1/2 1/2 
1/2 

1/2 1/2 

  شاي
 كیلو 30

 1/2 غرام
1/2 1/2 1/2 

1/2 1/2 1/2 
1/2 

9 6 3 0 
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  :الحل مراجعة      

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

   یمكن التحقق من الحل  بـــ؟

   كغم 30=  سعة العلبة الواحدة ×  عدد العلب 

   كغم30  =×     60 

  ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  

  

  :فهم المشكلة     

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظ

  

  

    

   

  

1/5   

  لیتر

1/5   

  لیتر
1/5   

  لیتر

1/5   

  لیتر

1/5   

  لیتر

1/5   

  لیتر

1/5   

  لیتر

1/5   

  لیتر

 ؟

  عصیر

  برتقال

 طبیعي

 لیتر 3 : الحجم

1/5   

  لتر

1/5   

  لتر
1/5   

  لتر
1/5   

  لتر
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  :    ضع خطة الحل

 لتر، تمثل عملیة طرح متكرر من علبة  عملیة إفراغ العصیر في كؤوس صغیر  سعة كل

هي عملیة ) في كل مرة حتى تفرغ علبة العصیر  -(العصیر الكبیرة، وعملیة الطرح المتكرر 
  .قسمة

  :تنفیذ خطة الحل   

   ÷ 3= عدد الكؤوس 

 3 ÷ =   

   كأس15  = =  × 3

  :   مراجعة الحل

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

   یمكن التحقق من الحل  بـــ؟

   لتر  ؟3=  سعة الكأس الواحد × عدد الكؤوس 

   لتر 3  =  × 15

  ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى

  "تمارین ومسائل"  تقدیم الهدف الثاني وحل :الحصة الثانیة

   بولیااستراتیجیة# 

  

 ؟
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  :    فهم المشكلة

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤالم 

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  

  

  

  

  :وضع خطة الحل   

 لتر، تمثل عملیة طرح متكرر من علبة عملیة إفراغ الدواء في زجاجات صغیر  سعة كل منها 

  .هي عملیة قسمة) في كل مرة حتى تفرغ علبة الدواء  -(الدواء الكبیرة، وعملیة الطرح المتكرر 

  :تنفیذ خطة الحل   

    ÷=  عدد الزجاجات الصغیرة

                        ÷ =   

  . زجاجات4  = =  ×                        

  

 دواء

   
 لتر

 لتر  سعتھا زجاجة كل
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  :الحل مراجعة       

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

   یمكن التحقق من الحل  بـــ؟

   لتر = سعة الزجاجة الواحدة  ×   عدد الزجاجات  

  لتر  = ×  4  

  ؟هل یمكن حل المسألة بطریقة أخرى  

   إلى أن تنتهي كمیة الدواء  منیمكن حله بطریقة أخرى بطرح **

  "تمارین ومسائل" و حل  تقدیم الهدف الثالث: الحصة الثالثة

   بولیااستراتیجیة #

  

  :فهم المشكلة   

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤال م

  ؟ ما هو المطلوب من السؤال

   ارسم شكل ودون علیه المالحظات

  

  

  

 ؟

 تمثل المظللة المنطقة

 دونم  األرض مساحة
 الدونم  األب قسم
  أقسام ثالثة إلى

1 

2 

3 
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  :وضع خطة الحل    

، بالتالي قد تكون عملیة القسمة العملیة التي قام بها األب هي عملیة تقسیم إلى أجزاء متساویة
  مفیدة في هذا الموقف

  :تنفیذ خطة الحل   

     ÷ 3 =   

  )نصیب كل ولد(  الدونم    = ×      

  :    مراجعة الحل   

  ؟كیف یمكن التحقق من صحة الحل

  یمكن التحقق من الحل  بـــ؟

  دونم  = نصیب االبن الثالث + نصیب االبن الثاني + نصیب االبن األول 

  )باالختصار  (  × 3  =  +  + 

   دونم                  = 

  ؟حل المسألة بطریقة أخرىهل یمكن 

  طریقة أخرى بالرجوع إلى الشكل ** 

  

  

  

   الدونم = نالحظ أن نصیب كل ولد 

 ؟

  األب قسم

 إلى الدونم

  أقسام ثالثة

1 

2 

3 

 تمثل المظللة المنطقة

 دونم  األرض مساحة
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  مسائل وأنشطة: الدرس السابع

  حصتین صفیتین : عدد الحصص

  

  :أهداف الدرس

 أن یجري الطالب العملیات الحسابیة األربعة على الكسور العادیة  �

 أن یحل الطالب مسائل ریاضیة على الكسور العادیة �

  حل تمارین مسائل وأنشطة : الحصة األولى

  "مسائل وأنشطة" إكمال حل :الحصة الثانیة

   بولیا استراتیجیة#

  

  

  

  

  

  :         فهم المشكلة

  ؟ا هي المعطیات الواردة في السؤالم  

  ؟  ما هو المطلوب من السؤال
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  ارسم شكل ودون علیه المالحظات  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  :وضع خطة الحل  

   نجد عدد الطالبات المشتركات في كل لجنة :ًأوال    

  نجمع أعداد الطالبات في اللجان الثالثة: ً    ثانیا

   

  

 )42 (وعددھن الخامس الصف طالبات يمثل ًكامال الشكل

 
  

ت
لبا

طا
ال

 
نة

لج
 

یة
صح

 
 

  

 لجنة الطالبات  
  نظافة

  

   الطالبات 
 فنیة لجنة
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  نطرح أعداد طالبات اللجان من عدد طالبات الصف : ً    ثالثا

  :تنفیذ خطة الحل   

  :  الخطوة األولى

   طالبات 7 =  42 × =  عدد طالبات اللجنة الفنیة 

   طالبات 6 = 42 × = عدد طالبات اللجنة الصحیة 

   طالبة 14 = 42 × =  عدد طالبات لجنة النظافة  

  :الخطوة الثانیة

   طالبة 27  = 14 +  6 +  7= عدد طالبات اللجان الثالثة 

  : الخطوة الثالثة

   طالبة 15  = 27  -  42= ن بأي لجنة عدد الطالبات اللواتي لم یشترك

    :مراجعة الحل    

  عدد + النظافة لجنة طالبات عدد + الصحية اللجنة طالبات عدد + الفنية اللجنة طالبات عدد    

   42 =  لجنة أي في يشتركن لم اللواتي الطالبات    

  طالبة 42 = 15 + 14 + 6 + 7     

  

  

  

 ؟



   

 116

  )4(الملحق 

  االختبار التشخیص

 )عالمات 4 (                                        : أجب حسب المطلوب:السؤال األول 

  

   : ..........ھو الشكل في المظللة األجزاء على الدال الكسر) أ 

  

   : ..............ھو  الكسر في البسط) ب 

                           

    : ............... الكسر يكافئً كسرا اكتب) جـ 

                                    

   : .......صورة أبسط إلى    الكسر اختصر) د

                        

____________________________________________________  

  

   )                              عالمتان (                .            في = أو < أو  > اشارة ضع  :السؤال الثاني

    

              )ب                                                )   أ 

                                                                 

    5         2 )  د                                                1)  جـ  

                                                                    

  

   )                            عالمات 4 (        :                      التالية العمليات ناتج جد : الثالث السؤال

  

                                        =             + )  ب =                                                + )   أ  
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  =    -  )  د                                                =  -   ) جـ

  

   )                                    عالمات 4  .                             ( المطلوب حسب أجب   :األول السؤال

     

   = أعشار 8 َو  صحيح 3 العدد) أ   

    

      ھي 3.75 العدد في 5 الرقم قيمة) ب 

  

   = 0.06 + 0.5 + 4 العدد) جـ 

  

    العشرية بالصورة يكتب   الكسر ) د 

                

_____________________________________________________  

   )                      عالمتان                           ( في =  أو  < أو  > اشارة ضع  :الثاني السؤال

  

    2.3          3.2) ب                        0.06            0.6 ) أ 

  

   0.30          0.3 ) د                         0.75              7 ) جـ

______________________________________________________  

   )                      عالمات 4 :                              (  التالية العمليات ناتج جد   :الثالث السؤال

   

   = 2.8  + 8.16 ) ب  =                           3.1  + 4.6 )   أ    

  

   = 3.27 – 4.86 ) د =                             0.7 – 6.8)   جـ    

_____________________________________________________  
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   ) عالمات 4                                     ( يلي فيما الفراغ أكمل  :األول السؤال

  

   م   = .............. كم1 ) أ    

  

   .................. .قياس وحدة الساعة) ب   

  

     .م  = ............. دسم 10 َو م3 ) جـ  

  

   . اعةس  = .............. دقيقة 120 ) د   

  

   ) عالمتان  :                                     ( مايلي ناتج جد  :الثاني السؤال

   

   ساعات               دقائق                                        ساعات                 دقائق  

   24                    5                                               45                  9  

 +13                   3                                             -   35                  2       

        

______________________________________________  
  

   )عالمتان        ( منھا استخدمت م 8 طولھا قماش قطعة سيدة اشترت  :الثالث الالسؤ

  ؟ القماش قطعة من المتبقي الجزء طول ،ما دسم 4 َو م3         

 ..........................................................................................................  

_____________________________________________________  

   )                  عالمتان :      ( التالية األسئلة عن أجب ثم المجاور الشكل انظر  :الرابع السؤال

      سم 5                                                                                                    

                                                   أ : ..........................                المجاور الشكل اسم ما ) أ    

  

   = ..........................       جـ ب الضلع طول )  ب    

                                                                                                                                    

    = .....................جـ ب أ الزاوية قياس ) جـ   
                                                        ب                                                                            

   = ...............................الشكل محيط ) د   

 د

ج

  سم3
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____________________________________________________  

 بأنً علما ، يلي كما الرياضيات امتحان في الصفوف أحد طالب عالمات كانت  :لاألو السؤال

    .10 الكاملة العالمة

  

    9        ،          8            ،        10         ،            7   

    7        ،         6            ،          5          ،            6   

   6         ،         6            ،          7          ،            9  

   9        ،          6            ،          8          ،             5  

   9        ،         7             ،          6          ،             8   

   )عالمتان      (                     :           التالي الجدول في البيانات ھذه نظم* 

  

  ) العدد ( التكرار         اإلشارات                        العالمة

5   

6   

7   

8   

9   

10   

  

   )عالمات 5 :                                  ( يلي عما أجب السابق الجدول من* 

   : ...............كاملة عالمة على حصلوا الذين الطالب عدد ما ) أ  

  

      : ...........................10 من 5 العالمة على حصلوا الذين الطالب عدد ما ) ب 

  

    : ..............................الطالب من عدد أكبر عليها حصل التي العالمة ما ) جـ 

  

                       بالصور السابقة البيانات ّمثل  ) د  
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   ) عالمات3 : (التالية العشوائية للتجارب المتوقعة النتائج جميع اكتب  :الثاني السؤال

  

   .......................، : .................. الظاھر الوجه ومالحظة منتظمة نقد قطعة إلقاء) 1  

  

  ، .......... ، ........... ،......... ، : ........... واحدة مرة منتظم نرد حجر إلقاء) 2  

   

 ...........      ،      .   ...........   

  

   لون ومالحظة سوداء كرات 4 و صفراء كرات 5 فيه صندوق من واحدة كرة سحب) 3  

   :   المسحوبة الكرة    

   

 .........................       ،..........................   

األسئلة انتهت  

 

 

 

 

 

 

 

  )الطالب عدد ( التكرار العالمة

         6  

         7   

         8  

        9  

        10  
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)5(ملحق ال  

  اختبار حل المسائل في وحدة الكسور العادیة 

  : .............. اسم الطالب    2015: ../ / التاریخ :  ............    الیوم 

______________________________________________  

    ؟ اكثر قرأ أيهما. نفسه الكتاب   دإيا وقرأ كتاب  أحمد قرأ: األول السؤال

  )عالمتان                                                                                     (

   : .............................................................................الحل  

           ...............................................................................  

_________________________________________________________________________  

  عبير؟ مع أصبحً دينارا كم. دينار 1  والدھا أعطاھا دينار، 5  عبير مع: الثاني السؤال

  )عالمات3                                                                                        (

  ..............................    : ................................................الحل

 ..............................................................................          

_________________________________________________________________________  

  الحليب؟ من تبقى كم. لتر  أمل شربت الحليب، لترمن 3 بها حليب زجاجة: ثالثال السؤال

  )عالمات3                                                                                        (

  ...........................   : ....................................................الحل
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   عدد ما. االنجليزية باللغة الكتب ھذه  كان إذا ًكتابا، 60 سعيد مكتبة في: الرابع السؤال

  )عالمات 3                                      (سعيد؟ مكتبة في الموجودة االنجليزية الكتب 

   : ............................................................................... الحل

________________________________________________________________________  

  نفسه؟ النوع من زجاجة 16 ثمن فما دينار،  عصير زجاجة ثمن كان إذا: خامسال السؤال

  )عالمات3                                                                                      (

  ...................................... : .............................................الحل

________________________________________________________________________  

                              زجاجات في تعبئتها خالد يريد بالزيت، مملوءة لتر  سعتها عصير زجاجة: ادسالس السؤال

  )               عالمات4                                    (يحتاج؟ زجاجة كم. لتر  الواحدة سعة صغيرة    

  ....................................................................... : ..............الحل

  

                                          بمبلغ وحذاء دينار، 2  بمبلغ حقيبة اشترت دنانير،10 أميرة مع: سابعال السؤال

  )عالمات6                                               (أميرة؟ مع بقيً دينارا فكم. دينار 3   

     

  ....................................... : ...................................................الحل

. ............................................................................         
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.                                       ًذكورا الصف  كان فإذا ًطالبا، 45 طلبته عدد مختلط دراسي صف: لثامنا السؤال

  )              عالمات5                                                    (؟ الصف ھذا في اإلناث عدد فكم

  ...................................................................... : ..................الحل

.  .......................................................................         

  

                                         بنصف وتصدقت ، المبلغ  بـً قميصا اشترت ًدينارا، 30 سلمى مع: لتاسعا السؤال

  )عالمات11                                          (سلمى؟ مع بقيً دينارا كم. المتبقي المبلغ

  .................................................. : ...................................الحل

........................................................................................         

 . ................................................................................         

  

  

  

  

  

  

   

ئلة مع أطیب التمنیات انتهت األس  
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)6(ملحق ال  

  حل المسائلختبارمفتاح التصحیح ال

    اكثر؟ قرأ أيهما . نفسه الكتاب  إياد وقرأ كتاب  أحمد قرأ: األول السؤال

              المقامات لتوحيد عالمة                                                                    

  للمقارنة عالمة                                              :        الحل  

  عالمتان :النهائية السؤال عالمة                                                           

                               )أكثر قرأ أياد       (                                 

____________________________________________________  

   عبير؟ مع أصبحً دينارا كم. دينار 1  والدھا أعطاھا دينار، 5  عبير مع: الثاني السؤال

  للعملية عالمة =                                         1  +   5   : الحل

   دللتوحي عالمة                                        =   1    + 5             

  النهائي للجواب عالمة        عبير مع أصبحً دينارا 6    =  1    +5                 

  عالمات 3: النهائية العالمة                                                                    

______________________________________________________  

  الحليب؟ من تبقى كم. لتر  أمل شربت الحليب، لترمن 3 بها حليب زجاجة: ثالثال السؤال

  للعملية عالمة  =                                                   -   3 :       الحل

   للتوحيد عالمة                  الحليب من تبقىً لترا 2   =    - 2               

  النهائي للجواب عالمة    

  عالمات 3: النهائية العالمة                                                                   

  

>  
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   عدد ما. االنجليزية باللغة الكتب ھذه  كان إذا ًكتابا، 60 سعيد مكتبة في: الرابع السؤال
                                                                                     سعيد؟ مكتبة في الموجودة االنجليزية الكتب 

   للعملية عالمة  =                                                    60 ×     :الحل  

  لإلختصار عالمة                                        ًكتابا 20  =   ×             

  النهائي للجواب عالمة                                                                            

  عالمات 3: النهائية العالمة                                                                     

______________________________________________________  

  نفسه؟ النوع من زجاجة 16 ثمن فما دينار،  عصير زجاجة ثمن كان إذا: خامسال السؤال

  للعملية عالمة  =                                                      ×  16:  الحل

  لإلختصار عالمة                                         دنانير 6  =   ×  2          

  النهائي للجواب عالمة                                                                          

             عالمات 3: النهائية العالمة                                                                  

____________________________________________________  

                              زجاجات في تعبئتها خالد يريد بالزيت، مملوءة لتر  سعتها عصير زجاجة: ادسالس السؤال

                                   )÷ ( للعملية عالمة                   يحتاج؟ زجاجة كم. لتر  الواحدة سعة صغيرة    

   ×إلى ÷ لتحويل مةعال   =                                                 ÷      :   الحل

   )التبسيط( لإلختصار عالمة                                  زجاجات 6  =    ×             

  النهائي للجواب عالمة                                                                          

   عالمات 4: النهائية العالمة                                                                   
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                                            بمبلغ وحذاء دينار، 2  بمبلغ حقيبة اشترت دنانير،10 أميرة مع: السابع السؤال

                                                 أميرة؟ مع بقيً دينارا فكم. دينار 3  

     : الحل

    =3   +  2    :األولى الخطوة        

                            2  +  3                  =   

  ذاءوالح الحقيبة ثمن دينارا 5  = 3   +  2                               

  

    = 5   -   10    :الثانیة الخطوة     

        أميرة مع بقي دينارا 4   =  5   -  9                            

                                                  

_____________________________________________________  

.                                       ًذكورا الصف  كان فإذا ًطالبا، 45 طلبته عدد مختلط دراسي صف: لثامنا السؤال

                                                      ؟ الصف ھذا في اإلناث عدد فكم

   : الحل

                                   ًطالبا 25 =  45  ×   الذكور عدد :األول الخطوة         

   طالبة 20 = 25  -  45  اإلناث عدد :الثانیة الخطوة        

  

  

  

   ( + )للعملية عالمة

  للتوحيد عالمة

 العملية لناتج عالمة

   )- ( للعملية عالمة

  للتوحيد عالمة

  العملية لناتج عالمة

  عالمات 6: النهائية العالمة

  )×  ( للعملية عالمة

   )التبسيط ( لإلختصار عالمة

  النهائي للجواب عالمة

   )- ( للعملية عالمة

  النهائي الطرح لجواب عالمة

 عالمات 5: النهائية العالمة
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                                         بنصف وتصدقت ، المبلغ  بـً قميصا اشترت ًدينارا، 30 سلمى مع: لتاسعا السؤال

                                            سلمى؟ مع بقيً دينارا كم. المتبقي المبلغ

   : الحل  

   دنانير 6 = 30  ×   سلمى به تصدق الذي المبلغ :األول الخطوة        

                                                    

  الصدقة بعد المتبقي المبلغ الصدقة مقدار: الثانیة الخطوة       

  ًدينارا 24 = 6  -   30                       

   )الصدقة مقدار (   دينار 12 =    24    ×                        

                           

                      

                                          سلمى مع بقي دينارا 12 = 12 – 24 سلمى مع بقي ما مقدار: الثالثة الخطوة     

                                                 

                                              

  

  

  

  

  

  )× (للعملية عالمة

  )التبسيط( لإلختصار عالمة

 النهائي للجواب عالمة

  )- (للعملية عالمة

 الطرح لجواب عالمة
  )الباقي(

 الطرح باقي ألخذ عالمة

  الحل في واستخدامه

  )× (عالمة

  )التبسيط( لإلختصار عالمة

 النهائي للجواب عالمة

   )- ( للعملية عالمة

  النهائي للجواب عالمة

  عالمة 11: النهائية العالمة
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)7(المحلق   

  معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات اختبار حل المسائل 

 

 معامل التمییز معامل الصعوبة الفقرة

1 0.52 0.41 

2 0.57 0.45 

3 0.52 0.42 

4 0.59 0.28 

5 0.61 0.47 

6 0.43 0.43 

7 0.47 0.30 

8 0.49 0.31 

9 0.45 0.39 
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  )8(الملحق 

  اختبار حل المسائل واستبانة االتجاهات قائمة أعضاء لجنة تحكیم 

 جهة العمل العمل الحالي التخصص الدرجة العملیة االسم الرقم

 دكتوراه صالح یاسین 1
أسالیب تدریس 

 الریاضیات
 دكتور

جامعة النجاح 

 نابلس/ الوطنیة

 دكتوراه سهیل صالحة 2
أسالیب تدریس 

 الریاضیات
 دكتور

جامعة النجاح 

 نابلس/ الوطنیة

 دكتوراه وجیه ظاهر 3
أسالیب تدریس 

 الریاضیات
 دكتور

جامعة النجاح 

 نابلس/ الوطنیة

 دكتور قیاس وتقویم دكتوراه عبد الكریم أیوب 4
جامعة النجاح 

 نابلس/ الوطنیة

 ماجستیر یاسر الساحلي 5
أسالیب تدریس 

 الریاضیات
 مشرف تربوي

مدیریة التربیة 

 نابلس/ والتعلیم

 ماجستیر إیاد دویكات 6
أسالیب تدریس 

 ریاضیات
 معلم

مدرسة روجیب 

 نابلس/للبنین

 دبلوم رجاء حمد  7
أسالیب تدریس 

 الریاضیات
 معلمة

مدرسة ذكور 

 بالطة الثانیة 
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)9(الملحق   

 استبانة االتجاهات نحو حل المسائل الریاضیة

  جامعة النجاح الوطنیة
  كلیة الدراسات العلیا 

   . . . . . الطالب عزیزي

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

بولیا في حل المسألة الریاضیة على مقدرة طالب الصف الخامس في  استراتیجیةأثر استخدام 
   .مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة نابلس التعلیمیة على حلها واتجاهاتهم نحوها

  

فقرة ، وكانت من النوع المغلق ، وذات تدریج  خماسي،  لذا ) 25( وقد تم بناء استبانھ تكونت من 

علما ً بأن . تحت التدریج المناسب لكل فقرة) x(بوضع إشارة أرجو منكم اإلجابة عن فقراتھا 

  .اإلجابة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

  :وقبل اإلجابة عن فقرات االستبانه اتبع التعلیمات التالیة 

 .ًاقرأ العبارات جیدا -

  .ًفكر في معنى كل عبارة جیدا -

   :یلي     الحظ ما

أوافق  العبارة 

 بشدة

أعرض  أعارض محاید أوافق

 بشدة

     X .أشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة  
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  . الریاضیة المسألة حل أثناء ًجد كبیرة بمتعة تشعر أنك یؤكد الشكل بهذا فاختیارك

  :أما عند اختیارك بالشكل التالي

أوافق  العبارة 

 بشدة

أعرض  أعارض محاید أوافق

 بشدة

    X  .أشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة  

  
  .ك تشعر بمتعة لكن لیس بشكل كبیر أثناء حل المسألة الریاضیة فذلك یعني أن

  :أما عند اختیارك بالشكل التالي

أوافق  العبارة 

 بشدة

أعرض  أعارض محاید أوافق

 بشدة

   X   .أشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة  

  
  . ان كنت تشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة أم ال تعلم فذلك یعني أنك متردد وال

  :أما عند اختیارك بالشكل التالي

أوافق  العبارة 

 بشدة

أعرض  أعارض محاید أوافق

 بشدة

  X    .أشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة 
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  .ك ال تشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة فذلك یعني أن

  :أما عند اختیارك بالشكل التالي

أوافق  العبارة 

 بشدة

أعرض  أعارض محاید أوافق

 بشدة

 X     .أشعر بمتعة أثناء حل المسألة الریاضیة  

  

  .فذلك یعني أنك ال تشعر على اإلطالق بأي متعة أثناء حل المسألة 

  

  رقیة ماللحة : الباحثة                                                            

  

  

  

  : ........................االسم 

  (      )الخامس : الصف 
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 الرقم
 العبارة

أوافق 

 بشدة
 أعارض محاید أوافق

أعارض 

 بشدة

      .یشد انتباهي حل المسائل الریاضیة .1

ّأشـــعر أن حـــل المـــسألة الریاضـــیة یـــضیع  .2
 .وقتي بال فائدة

     

      . أكره حل المسائل الریاضیة .3

ـــسائل  .4 ــــل المــــ ــــد حـــ ـــــاد عنـــ ـــاب باإلجهــ أصــــ
 .الریاضیة

     

ــــن  .5 ـــیة مــــ ــسائل الریاضـــــ ـــــ ـــــل المـ ـــر حـــ ـــــ أعتب
 .أساسیات الریاضیات

     

      .ال أشعر بقیمة المسائل الریاضیة  .6

أقوم بصیاغة المسألة بلغتي الخاصة قبـل  .7
 التفكیر بحلها 

     

ـــیة  .8 ــــ ــــــسألة الریاضــــ ـــــات المـــــ ــــ ـــــدد معطیــ أحــــــ
 .بصعوبة 

     

      .أحدد المطلوب من المسألة بسهولة .9

ًأنفــــذ رســــما توضــــیحیا للمعلومــــات الــــواردة  .10 ّ
   .للمساعدة في فهم المسألة

     

ــــل  .11 ــد الكلمــــات المفتاحیــــة مث ــتم بتحدیــ : أهــ
ــــل عـــــن، یزیـــــد عــــن  عنـــــد بحثـــــي عـــــن  یق

 . الحل

     

      . أهتم بتذكر معلومات الزمة للحل .12

أشعر باإلحباط عندما أفشل في الوصول  .13
 .للحل السلیم للمسألة الریاضیة 
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ــم  .14 ـــــ ــد المعل ـــــ ــدما یعی ـــــ ــــــاح عن ــعر باالرتیـ أشـــــ
 .صیاغة المسالة الریاضیة المعقدة

     

درك العالقـــة بـــین المعطیـــات والمطلــــوب ُأ .15
 .في المسألة بصعوبة

     

      .أثق بنفسي إذا حللت مسألة ریاضیة  .16

ال أستطیع التفكیـر بمـسائل مـشابهه أبـسط  .17
 .من المسألة المعطاة 

     

أشعر بالقلق عندما أرى المسالة  .18
 .الریاضیة في ورقة االمتحان

     

أســتطیع أن أخمــن جــواب تقــدیري للمــسألة  .19
  .الریاضیة

     

یمكننـــي التحقـــق مـــن صـــحة حـــل المـــسألة  .20
 .الریاضیة بسهولة

     

      .أستطیع تنظیم خطوات حل المسألة  .21

      . أستخدم معطیات المسألة ألصل للحل .22

ـــي  .23 ـــ ــوات حل ـــــوة مــــــن خطــــ أفــــــسر كــــــل خطـ
 .للمسألة الریاضیة 

     

      .أستخدم طریقة أخرى للتأكد من حلي  .24

      .أراجع حلي وأقوم بصیاغته بصورة أدق .25
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  )10(الملحق
  ملخص الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالیة 

 الرقم
اسم 

 المؤلف
 السنة

مجتمع 

 الدراسة
 الموضوع

ارتباطها 

بالدراسة 

 الحالیة

 النتائج
المنهج 

 المتبع

أبو یونس " 1

 "سلیمان

الصف  2015

السابع 

 األساسي

 )طولكرم(

أثر استخدام بعض 

استراتیجیات حل 

المسألة الریاضیة 

على التحصیل 

 .الریاضي واآلراء

دراسة 

 االتجاهات

ایجابیة ولصالح 

المجموعة 

 التجریبیة

 التجریبي

صف ال 2014 غفور 2
  الخامس 

في 
معهد 
 معلمین

أثر استخدام 
 بولیا استراتیجیة
هارات مفي تنمیة 

الطالب في حل 
 المسائل الریاضیة

القدرة على 

حل المسائل 

 الریاضیة

 تجریبي األثر ایجابي

3 
Siridej,  

Suwimon  

& 

Prathana 

 

معلمي  2014

وطالب 

الصفوف 

الخامس و 

 السادس 

ما هي صعوبات حل 

المسألة الریاضیة 

التي یواجهها طالب 

 المدارس االبتدائیة 

جوانب 

تربویة تتعلق 

 بحل المسائل

صعوبات في 

القراءة والفهم 

والتفسیر 

  للمسألة 

 )سلبي(

  الوصفي

 

طالب  2013 الخطیب 4

الصف 

  الثامن

ما  أثر بنیة المشكلة 

  )المسألة(الریاضیة

  - المحتوى-السیاق(

دراسة القدرة 

على حل 

المسائل 

أغلب الطالب 

لدیهم قدرة على 

حل المشكالت 

الوصفي 

 التحلیلي
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المدینة (

 )المنورة

في ) عدد الخطوات

 .القدرة على حلها

الریاضیة  الریاضیة

المصاغة بقالب 

 رمزي ولفظي

معلمي  2013 عبد القادر 5

الصف 

السادس 

 )غزة(

هي صعوبات حل  ما

المسألة اللفظیة في 

الریاضیات لدى طلبة 

 .الصف السادس

جوانب 

تربویة تتعلق 

 بحل المسائل 

وجود صعوبات 

في فهم المسألة 

وترجمتها 

والتخطیط للحل 

  وتنفیذ الحل

 سلبیة

 الوصفي

طلبة  2012 أبو ریا 6

الصف 

  السابع

 ) حائل(

ما أثر التدریب على 

استراتیجیات حل 

المسألة الریاضیة 

 .على التحصیل 

القدرة على 

حل المسائل 

 الریاضیة 

ایجابیة لصالح 

المجموعة 

 التجریبیة

 التجریبي

7 Francis 2012  طلبة

الصف 

 الرابع 

ما أثر طریقة حل 

) المسائل( المشكالت 

في تنمیة التحصیل 

 والتفكیر الناقد 

جوانب 

تربویة تتعلق 

 بحل المسائل 

ایجابیة لصالح 

المجموعة 

 التجریبیة

 التجریبي 

سالم  8

 وعبیدات

طالب  2012

الصف 

  الرابع

 )جدة(

حل المسألة اللفظیة 

وعالقتها ببعض 

 المتغیرات

جوانب 

تربویة تتعلق 

 بحل المسائل 

  ایجابیة

لصالح 

 التجریبیة

 التجریبي
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9 Burcu  

& 

Rivdan 

الصف  2011

  األول 

 )بورصة(

استخدام استراتیجیات 

غیر تقلیدیة لحل 

مسائل ریاضیة عن 

طریق مقابالت شبه 

 .منظمة

دراسة 

استراتیجیات 

    حل المسائل

 )بولیا(

 لصالح ایجابیة

وعة مجالم

 التجریبیة

 التجریبي

10 Kanive 2011  الصف

 الثالث 

أثر طریقة حل 

المشكالت 

في تدریس )المسائل(

الریاضیات في تنمیة 

التحصیل والقدرة على 

حل المشكالت 

 الریاضیة

دراسة القدرة 

على حل 

المسائل 

 الریاضیة

ایجابیة لصالح 

الموجوعة 

 التجریبیة

 التجریبي

11 Mohad 2011  الصف

الرابع 

 والخامس

أثر التدریب على حل 

المشكالت الریاضیة 

 )المسائل الریاضیة(

دراسة 

 اتجاهات

االتجاه ایجابي 

ولصالح 

 الضابطة

 التجریبي

الصف  2011 عطیفي 12

  الخامس 

 )مصر(

أثر استخدام 

 مقترحة استراتیجیة

على قراءة المسائل 

في تنمیة مهارات حل 

المسائل وتعدیل 

  .االتجاه

 

دراسة 

 اتجاهات

االتجاه ایجابي 

ولصالح 

 التجریبیة

 التجریبي
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13 Nedime

, Orcun 

& Murat 

الصفوف  2010

  االبتدائیة

شمال (

 )قبرص

ما العالقة بین القلق 

ومهارات حل المشاكل 

 الریاضیة) المسائل(

جوانب 

تربویة تتعلق 

 بحل المسائل

یؤثر القلق على 

مهارات حل 

  المسائل

 سلبیة

 الوصفي

القحطاني  14

وعبد 

 الحمید

  الرابع 2010

 تبوك

فهدفت إلى بناء 
برنامج تكاملي 
وبیان أثره على 

تنمیة مهارات حل 
وخفض المسائل، 

  الریاضيالقلق

جوانب 

تربویة تتعلق 

 بحل المسائل

توجد عالقة 

ایجابیة بین 

القدرة على حل 

المسائل 

 وخفض القلق

وصفي 

وشبه 

 تجریبي

األول  2009 عابد 15

ثانوي 

  )علمي(

 )نابلس(

أثر التدریب على 

استراتیجیات حل 

المسألة الریاضیة في 

 التحصیل

دراسة القدرة 

على حل 

المسائل 

 الریاضیة

ایجابیة لصالح 

 التجریبیة

 التجریبي

الصف  2009 دیاب 16

 الثامن 

أثر استخدام 
 استراتیجیة

مقترحة لحل 
المسائل الریاضیة 
الهندسیة على 
تحصیل الطلبة 
واتجاهاتهم نحو 

 الریاضیات

دراسة القدرة 

على حل 

 المسائل

 واالتجاه

ایجابیة في 

  التحصیل 

عدم وجود 

فروق في 

 االتجاه

 التجریبي
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17  

 

المرحلة  2006 الصباغ

األساسیة 

 العلیا

استقصاء 
استراتیجیات حل 
المسألة الریاضیة 

لدى الطلبة 
  المتفوقین

 

دراسة القدرة 

على حل 

 المسائل

 الوصفي سلبیة
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The Effect of Using Polyas Strategy to Solve Mathematical Problem on 
the Ability of Fifth-Grade Students and their Attitudes Towards Solve 

it, in Nablus UNRWA Schools 
 By  

Roqaya Hussein Ramadan Malalha  
Supervision 

Dr. Salah Yaseen  

Abstract  

This study aimed to investigate the effects of using Polya's strategy to test 

the ability of the fifth grade students in solving mathematical problems and 

their attitudes, in schools of UNRWA in the area of Nablus. This study 

aims specifically to answer the following questions: 

- What was the effect of using Polya's strategy in resolving the 

mathematical problems on the ability of the fifth grade students in 

UNRWA schools? 

- What were the attitudes of the fifth grade students in UNRWA schools in 

the area of Nablus towards the use of Polya's strategy in solving 

mathematical problems? 

- What was the relationship between the ability of students to solve 

mathematical problems and their attitudes towards solving mathematical 

problems on fifth graders UNRWA schools of Nablus educational? 

To answer these questions and to test its hypotheses, the researcher used 

quasi-experimental design, and she applied the study on a sample of fifth-

grade students in the schools of UNRWA in Nablus.  

The researcher has chosen two divisions of the fifth grade in Balata basic 

School for boys in which the researcher works as a teacher. The researcher 

has chosen randomly one division as an experimental sample .Students 
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who are in which have been trained on the use of Polya's strategy for 

solving mathematical problems, the other division has been trained in the 

normal way, and that was through the second semester (2014-2015). 

The following tools have been applied: 

1. A test including mathematical problems was prepared by the 

researcher to measure the ability of students to solve mathematical 

problems. The researcher has classified the questions in the normal 

fractures unit into three types: questions resolved through one-step, 

questions resolved through two-steps and questions resolved through 

three steps or more. Accordingly, the questions of the test are put in 

rates to work with what is in the book's unit. The test may be in its 

final form of nine questions to cover three types. To investigate the 

sincerity of the test, it was presented to a committee of arbitrators with 

experience. Its reliability coefficient was calculated to be (0.85). 

2. Trends questionnaire in order to determine the effect of teaching 

Polya's strategy on students' attitudes, and to verify the veracity of the 

questionnaire's content, it has been presented to a group of arbitrators. 

The reliability coefficient value was (0.78). 

Data have been addressed by using unilateral variation analysis; to 

indicate the significance of differences between the averages of the two 

sets of signs of the study (experimental and control) to test problem-

solving (collection) of the three types of problems (problems resolved by 

step, two steps, three steps above) contained therein. In addition,  by 

using (t-test) for two independent groups; to demonstrate the significance 

of differences between the averages of trends of the two groups. 
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 The study finds the following results: 

1. There were statistically significant differences at the significance level   

(α ≤0.05) between the averages of college students' marks at problem-

solving test due to the method of solution (polya's strategy, regular 

way), for the benefit of experimental group which studied the problem-

solving in unit fractions using Polya's strategy, and this includes the 

following results: 

a. There were statistically significant differences at the significance level    

(α ≤0.05) between the averages of the total marks of students in the 

problem-solving test due to the method of problems solving (polya's 

strategy, regular way), and that for the experimental group which 

studied solving problems in the unit of regular fractions using Polya's 

strategies. 

b. There were statistically significant differences at the significance level    

(α ≤0.05)  between the averages of students' marks to solve the problem-

solving test in the two-step test to resolve the problems due to the 

method of teaching (polya's strategy, regular way), and that for the 

experimental group. 

c. There were statistically significant differences at the significance level   

(α ≤0.05)  between the averages for signs of students due to the method 

of teaching (Polya's strategy, regular way), and that for the experimental 

group in the problems resolved in three steps further. 

2. There were statistically significant differences at the level of (α ≤0.05) 

for most of the paragraphs of the resolution and the differences for the 

experimental group, and indicate significant differences to the existence 

of a positive impact of the Polya's strategy trends in the experimental 

group. 
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3. There were statistically significant relationship at the level of 

significance (α ≤0.05) between the ability of solve mathematical 

problems, and the trend towards solving of the fifth grade students in 

UNRWA schools in the area of Nablus. 

In light of these results the researcher recommended the following: 

Firstly, It is very important to focus on a clear and specific strategies 

steps when teaching solving mathematical problems both in the courses 

or in schools. Secondly, develop new strategies to take into account the 

various grades of student. Teacher should spend more time in solving 

the mathematical problems because it is extremely important for 

mathematic students.  
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