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  تقديرالشكر وال

الة، وبعد شكر اهللا عز وجل، أتقدم ـذه الرسّن اهللا علي من فضله بإتمام هــفبعد أن م

ين الذي أشرف على هذه الرسالة ـتاذي الدكتور صالح الدين ياســبالشكر الجزيل ألس

ان لها األثر الكبير في ـادات، كـــالحظات ونصائح وإرشــن مـه لي مــلما قدم

  ...الةـــإنجاز هذه الرس

ين لتزويدي ــلدكتور صالح الدين ياسا: شةــوأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناق

ـ شة هذه الرســبمالحظاته القيمة وإدارته لمناق  ،مسـعد فطـين   الة، والـدكتور ـــ

   .القيمة ماداتهــــإرشو مد نجيب لمالحظاتهم، والدكتور محغسان الحلو والدكتور

لوطنية وأتقدم بالشكر الجزيل إلى العاملين في مكتبتي الجامعة األردنية وجامعة النجاح ا

لما بذلوه من عون ومساعدة في الحصول على المراجع الالزمة إلتمام الدراسة، واشكر 

سهيالت ـس لما قدموه لي من تــي مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلـالزمالء ف

  ...ومساعدة في هذه الرسالة، وأخص بالذكر قسم التعليم العام ومشرفي الرياضيات فيها

كر المعلم جمال جبجي لما بذله من جهد في المراجعة اللغوية لهذه ــشوال يفوتني أن ا

ماعيل والمهندسة إيمان عابد لما بذاله معي إلتمام ـالدراسة، وكذلك المهندس محمد إس

ي تحكيم االختبارين القبلي ــل جهد بذلوه فــل، و لجان التحكيم على كــذا العمـه

  ...الةــوالبعدي لهذه الرس

سى في هذا المقام أن أتقدم بوافر تقديري وشكري إلى إدارة مدرسة قدري ــكما ال أن

سهيالت ــتاذ عباس دويكات لما قدمه لي من تــطوقان الثانوية ممثلة بمديرها األس

وتعاون، وسكرتيرها األستاذ هيثم حمودة لما بذله من عون كبير، وإلدارة مدرسة كمال 

         مها برقاوي ومعلمة الرياضيات ،وفاء بسطامي تهابمدير جنبالط الثانوية للبنات، ممثلة

 مدرستي الصالحية إدارة ن جهد وتفان إلنجاح هذه الرسالة، كما واشكرــلما قدمته م

لما بذلوه من مسـاعدة،   ارس المذكورةعلمي ومعلمات الرياضيات في المدمو العائشيةو
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علمي في الثانوي الالرياضية لطلبة الصف األول  المسألةعلى استراتيجيات حل أثر التدريب 

  تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس

  إعداد 

  جمال محمود درويش عابد

  إشراف

  الدكتور صالح الدين ياسين 

  الملخص 

الرياضـية   المسألةأثر التدريب على استراتيجيات حل  استقصاء لىهدفت هذه الدراسة إ

  .في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلسالثانوي العلمي  الصف األول لطلبة

ثـانوي  المن طلبـة الصـف األول    طالبة )73(و طالباً )70( تكونت عينة الدراسة من

علمي في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس في الفصل الدراسـي  ال

بطريقة قصدية لتحقيق أهداف  نيحيث تم اختيار مدرست، )م2007/2008 ( الثاني للعام الدراسي

 الشعبتان عشـوائياً  مدرسة ذكور ومدرسة إناث، بواقع شعبتين في كل مدرسة، وزعت :دراسةال

ضـابطة، تـدربت    األخرىواحدة تجريبية و ،)األوراق المغلقة( بطريقة القرعة  في كل مدرسة

على اسـتراتيجيات   هملتدريب ،ي من إعداد الباحثعلى برنامج تدريب التجريبية المجموعةشعبتا 

درسـت المحتـوى   الضـابطة فقـد   في المجموعة الرياضية، أما الشعبتان  المسألةخاصة لحل 

ـ  اًاختبار األربعةعات المجمواستخدم الباحث لغرض قياس التكافؤ بين . الرياضي فقط تـم   اًقبلي

معامـل   ،اًبعدي اًتحصيلي اًالباحث اختباردم استخكما  ،) 0.88(ثباته معامل التأكد من صدقه، بلغ 

حيـث كانـت    ،)α =0.05( الداللةمستوى  عند لدراسةا فرضياتلفحص وذلك  ،)0.91(ثباته 

عالمـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة      بين متوسطيتتعلق في االختالف  األولى الفرضية

، والثالثة تعزى للتفاعل بين جنستعزى لل الفرضية الثانية فكانت أما ،والضابطة تعزى للمجموعة

 المسـألة حل  التدريب على استراتيجيات بأثرقي الفرضيات تتعلق اب وكانتالجنس والمجموعة، 

  . سواًء للذكور أو لإلناث الرياضية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة



 ص 

طلبة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات  وجود: إلىنتائج الدراسة  كشفت

، تعـزى  البعـدي  المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل لبةعة التجريبية وعالمات طالمجمو

بـين  إحصـائية  ذات داللـة  فروق  وجودو، الرياضية المسألةحل  اتللتدريب على استراتيجي

 باإلضـافة ، المجموعة الضابطةطالب عالمات والمجموعة التجريبية  متوسطي عالمات طالب

والطالبات متوسطي عالمات طالب المجموعة التجريبية  نبيالداللة اإلحصائية ذات ق والفر إلى

طـالب المجموعـة التجريبيـة،     ولصالح ،البعدي في اختبار التحصيلفي المجموعة الضابطة 

 .الرياضية المسألةتعزى للتدريب على استراتيجيات حل 

 طالبـات المـات  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ع وجودكما أظهرت النتائج 

باإلضافة إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية  ،وطالبات المجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية 

فـي اختبـار   المجموعة الضـابطة   وطالببين متوسطي عالمات طالبات المجموعة التجريبية 

حـل  المجموعة التجريبية، تعزى للتدريب على استراتيجيات  الباتط التحصيل البعدي، ولصالح

 .الرياضية المسألة

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طـالب   عن عدم وجود أيضاًوكشفت النتائج 

، وعـدم  البعدي المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل

ـ  وجود ات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طالب المجموعة الضابطة وعالم

ــيل    ــار التحص ــي اختب ــابطة ف ــة الض ــات المجموع ــدي طالب ــى ، البع ــافة إل                 إض

 ريبيـة لتجالمجموعـة ا  طلبـة بين متوسطي عالمـات   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

للتفاعل بـين   أو للجنس،البعدي تعزى  في اختبار التحصيل المجموعة الضابطة طلبةوعالمات 

  .الجنس والمجموعة
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة

  خلفيتها وأهميتها 

  :مقدمة 1:1

يـق الـوفي   الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة منذ القدم حتى يومنا هذا، وهـي الرف 

فإن معرفة هذه المـادة نشـأ    كلإلنسان، والمساعد له منذ بداية وجود البشرية على األرض، لذل

وتطور عندما شعر اإلنسان بالحاجة إليها، وضرورتها لفهم الفروع األخرى للمعرفة، إضافة إلى 

بهـا  نتفـع  ضبط وإتقان أي علم أو فن آخر يرتبط بصورة أو بأخرى بحجم الرياضيات التـي يُ 

فهي من العلوم الهامة التي ال يستغني عنها أي فرد مهمـا كانـت    ).169، ص2001، الصادق(

ثقافته أو كان عمره، ألنها تشغل حيزاً كبيراً من حياة البشرية فـي تنظـيم وتصـريف أمـور     

  ).49 ص، 2008درويش، مريزيق و(معيشتهم 

بحت تشكل أحد مقوماتهـا  لقد غزت الرياضيات اليوم جميع فروع العلوم المختلفة، وأص

عبارتـه الشـهيرة عـن     (Gauss) ، فقد أطلـق جـاوس  )20، ص1994أبو زينة، (األساسية 

، 1990 وآخـرون،  عكاشـة (" الرياضيات ملكة العلوم، والحساب ملك الرياضيات" الرياضيات 

، 1986العطروني وأبـو العبـاس،   ( نها أصبحت لغة العصر الذي نعيشه أ، حتى ُيقال )11ص

يئـة  تهبيتعلق  اويمكن أن نلخص أهداف تدريس الرياضيات في مجالين هامين، أحدهم ،)33ص

عن طبيعة عمله في المجتمع، واآلخر يتعلق بتهيئة الفرد لمزيـد مـن   الفرد للحياة بغض النظر 

, السلطاني(الثقافة الرياضية وغير الرياضية من خالل مساهمة تدريس الرياضيات في هذا الشأن 

2002(.  

هتمام رجال الرياضيات قديماً وحديثاً بالبحث عن حلول لمشكالت عملية في جميع ومع ا

الخ، فقد نظـر الكثيـر   ..... مجاالت الحياة، سواًء ما كان متصالً باالقتصاد أو الفلك أو الفيزياء

فحـل   ،)2005سـالمة،  ( الحياتيـة  من الناس إلى الرياضيات على أنها وسيلة لحل مشكالتهم 

ن اإلنسان من اتخـاذ  ب الربط بين أكثر من قاعدة ومبدأ لتشكيل قواعد جديدة، تمكّالمشكلة يتطل
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قرارات مناسبة وصائبة في الزمان والمكان المناسبين حيال وضع المشكلة، بحيث يطبق القواعد 

ولكي يحدث ذلـك   ،)2006 ،وآخرون القال( قبل الجديدة في مواقف جديدة لم يتعرض لها من 

القدرة على التفكير السليم، وإن أحد أهم أهداف تـدريس الرياضـيات هـو     يجب أن يكون لديه

مساعدة الطالب على التفكير المنطقي السليم، فالرياضيات أداة لنقل الفكر، ولتوليد قدرات حـل  

  .المشكلة، وللتمرين على تلك القدرات

لها، هـو  مهارة مواجهة المشكالت والتصدي لها ومحاولة ح يمكن االستنتاج أن من هناف

نوع من التفكير يتطلب مهارات أساسية، ينبغي أن يتعلمها ويتقنها اإلنسان فـي هـذا العصـر    

، الحيلـة مرعـي و ( بعضها مع بعـض  الزاخر بالكثير من المشكالت، وتشابك هذه المشكالت 

 ،)2003، وآخـرون  دونالد( ويتطلب ذلك التخطيط الدقيق وبناء المهارة بشكل منتظم  ،)2002

المهارات بطبيعتها نمائية، فإنه يمكن تعلمها، إضافة إلى إمكانية تحسينها عـن طريـق    وبما أن

المدارس، فالطالب يتعلمونها عبر الزمن عن طريق الجمع الممارسة، وبالتالي يمكن تدريسه في 

لذلك فإن حل المشكالت هو الوسيلة التي تقود إلى  ،)2005، عبد الحميد(بين التعليم والممارسة 

، )ب( إبـراهيم ( لم، بحيث يتمكن الطالب من أن يختاروا ويطوروا استراتيجيات الحل لديهم التع

  ).345ص , 2004

الرياضية ركن أساسي في عملية التعلم، ألنها تنتج تعلماً جديداً، وتساعد  المسألةإن حل 

ـ  ارات على استخدام المعلومات، وطرق التفكير بصورة متكاملة، فهي وسيلة للتدريب على المه

الحسابية، كما تعتبر طريقة لتوظيف المهارات والمفاهيم، التي تعلمها في مواقف وأوضاع جديدة 

من أهم أساليب التعليم، وخاصـة فـي    المسألة، وكذلك فإن استراتيجيات حل )1982أبوزينة، (

ديـد  لفاعليته في تمكين المتعلم من إجراءات البحث البتكار الج مجال تدريس الرياضيات، نظراً

ـ ـم م منهـا طبقـا   ـن المعرفة الرياضية، وتنمية القدرة على فرض الفروض، واختيار المالئ

 دة للتوصل إلـى حلولهـا الممكنـة   ـية يحددها المتعلم، ويرى أنها مفيـلمبادئ وقوانين رياض

  .)2002عفانة، (
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 فـي عـام   NCTM)(ولقد أصدر المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات فـي أمريكـا   

ضمن هـذه  من كان ومجموعة مبادئ ومعايير للرياضيات المدرسية،  )م2000(م وعا )م1989(

تمكن جميع الطلبة من القدرة على حل المشـكالت الرياضـية، وتعلـم التفكيـر     : المعايير هو

، وكان من األهداف التي وضعتها وزارة التربية والتعلـيم  )2007عباس والعبسي، ( الرياضي 

تنميـة القـدرة علـى حـل     و تنمية التفكير المنطقي: فلسطين هوالعالي لمناهج الرياضيات في 

يجب أوالً وقبل كل شئ أن يـتعلم  " بوليا  وهذا يؤكد قول ،)1998مسعد وآخرون، ( المشكالت

  .) Toback, 1992" (  المسألةالناشئة أن يفكروا، ومثل هذا التفكير ربما يتحقق بحل 

تحل بطريقة واحدة فقط، نتيجة تعودهم على  يمكن أن المسألةالطلبة أن الكثير من يعتقد 

لذلك فان عمليـة   ،)145، ص2006، )أ(هويدي( التعليمية ذلك في حل المسائل خالل مراحلهم 

، فمعظم األفراد المسألةتعتبر عملية مهمة يتوقف عليها نجاح حل  المسألةتكوين استراتيجية لحل 

, 2001الصـادق،  (جية واضـحة للحـل   اتيال تكون لديهم استر المسألةالذين يتعثرون في حل 

، كما يعتقد الكثير من الطلبة أن استخدام الجبر يمثل الوسيلة األفضل للوصـول إلـى   )245ص

إال أنه يمكن القول أن تفضـيل اسـتخدام    ،)145ص 2006، )أ(هويدي( للمسألة الحل الصحيح 

ـ المسـألة لموقف وطبيعة ا استراتيجيات معينة يعتمد على عوامل كثيرة متداخلة، وأّن  ة، وطبيع

، )219ص, 2003بـدوي،  (مرحلة نمو الطالب يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في هذا التفضيل 

سالمة، " (ليس المهم حل المشكلة بل األهم هو طريقة الحل" يقول(Bruner) فقد كان برونر كلذل

2005(.  

دد من االستراتيجيات لحل ونتيجة للجهود المبذولة من قبل الباحثين والمعنيين تم تحديد ع

الـخ،  ............الرياضية في شتى فروع الرياضيات مثل الهندسة، الجبـر، البرهنـة   المسألة

، )1989إبـراهيم،  ( والجبري، ) المادي( اَخذين بعين االعتبار مناسبتها لنمطي التفكير الهندسي 

  .)1998قطامي وآخرون، ( ، )1990أبو زينة، ( 

ورد في بدايـة هـذه المقدمـة،     االرياضية، وم المسألةاتيجيات حل ونظراً ألهمية استر

ثانوي العلمـي فـي محافظـة    الاألول الصف اهتدى الباحث إلى القيام بهذه الدراسة على طلبة 
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علـى اسـتراتيجيات حـل    ) المجموعة التجريبية(نابلس، من خالل تدريب مجموعة من الطلبة 

بدون تدريب علـى  ) المجموعة الضابطة( الطلبة  مجموعة أخرى منترك الرياضية، و المسألة

الرياضية، وقياس تحصيل المجموعتين في الرياضيات ومعرفة النتائج  المسألةاستراتيجيات حل 

  .واستخالص التوصيات

  :شكلة الدراسةـم 2:1

من أهم المواضيع قيد الدراسة في الرياضيات، فمع تقـدم تكنولوجيـا    المسألةُيعتبر حل 

االتصاالت وتعدد مصادر المعرفة وتنوعها، لم نعد نكافح في إكساب الطلبة مهارات المعلومات و

ألنـه ال يمكـن توقـع    ة على حل المسائل الرياضية، السرعة والدقة فحسب، وإنما تدريب الطلب

والمشكالت التي يمكن أن يواجهها الطالب في المستقبل، لذلك فـإن مـن    المهمات والمسؤوليات

لقـدرة علـى   تعليم بشكل عام هو تنمية القدرة على التفكير، وبشكل خـاص ا أحد أهم أهداف ال

الرياضـية،   المسألةلهذا علينا أن نكافح في إكساب طالبنا مهارة حل  ،مواجهة المشكالت وحلها

 ،فهي أفضل سالح يتزود به الطالب الفلسطيني في ظل ضبابية مستقبل الوضع المرحلي الحالي

  .وعة التي قد تواجههولمواجهة التحديات المتن

وبنهاية السنة الدراسية الثالثة في الجامعة ) "Gilder (يقول جلدر)  2012 (فبحلول عام"

وكـذلك  ". من المعلومات التي درسها الطالب في السنة األولى ستكون قديمة )%50 (ن حواليإف

ن المعرفـة  مـرة، وأ )  200 ( ستكون التقنية أقوى وأسرع حوالي)  2012 (بحلول نفس العام 

سـوف  )  2020 (نه بحلول عـام أشهراً، و)  24-18 ( تتضاعف خالل فترة تتراوح بين حالياً

وسوف تتضاعف في العقود القادمة كل ثالثـة أسـابيع أو    يوماً،)  73 ( تتضاعف المعرفة كل

 وهذا ما يالحظه اإلنسان في هذا العصـر مـن خـالل    .)2008، داولمبيا(  "قل من ذلكأحتى 

  .المتراكمر المعرفي االنفجا

برزت مشكلة الدراسة بمالحظة الباحث من خالل خبرته في تعليم مادة الرياضيات من و

تدني مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات في المراحل التعليمية المختلفة، وضعفهم فـي حـل   

ـ    يات، المسائل الرياضية، إضافة إلى االتجاهات السلبية للعديد من الطلبة تجـاه مبحـث الرياض
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ويدعم مالحظة الباحث النتائج التي أشارت إليها العديد من الدراسات الدولية، والتي أكدت علـى  

  :تدني مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات بشكل عام في فلسطين، مثل دراسة

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS, 2003). 

، فقد تبّين من مراجعة النتائج المتعلقة ببرنامج التقويم دول العالم في معظمويبدو أن هذا الضعف 

الوطني للتقدم التربوي في الواليات المتحدة، بأن هناك ضعفاً عاماً عند الطلبة األمـريكيين فـي   

  .)2003عرسان، ( الرياضية المسألةحل 

ياضيات بأن بمالحظة الباحث من خالل خبرته في تعليم مادة الر وبرزت المشكلة أيضاً

ما يتعلمونه  نأغلب الطلبة يقفون حائرين عندما يواجهون مسائل رياضية في الصف، وال يطبقو

في غرفة الصف خارج المدرسة، إضافة إلى تذمر أهالي الطالب من ضعف أبنائهم فـي مـادة   

الرياضيات، وعدم قدرتهم على حل مسائل رياضية أو مشكالت أخرى في حياتهم اليومية، وأن 

استراتيجيات متنوعة ومناسـبة للطلبـة فـي حـل المسـائل       نالمعلمين ال يستخدمو نكثير مال

الرياضية، وأن الطلبة ليس لديهم القدرة على استخدام االستراتيجيات الالزمة والضرورية عنـد  

محاولتهم حل المسائل الرياضية، وحتى عدم معرفتهم في الكثير من استراتيجيات حل المسـائل  

ذلك الدراسات العديدة ذات العالقة والتي اطلع الباحث عليها وعلى توصياتها،  مويدعالرياضية، 

ودراسة ، )2004( غّريبودراسة ، )2003( عرسانودراسة ، )2004 ( بديراتدراسة : ومنها

  . ، وغيرها من الدراسات)1995( يالمسورودراسة ، )2003( النواهضة

  :ئلة الدراسةــأس 3:1

  :قد تحددت مشكلة الدراسة باإلجابة على األسئلة التاليةف قبناًء على ما سب

األول ية لطلبة الصف الرياض المسألةما أثر التدريب على استراتيجيات حل  :السؤال األول •

  الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس؟
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ـ  المسألةما أثر التدريب على استراتيجيات حل  :السؤال الثاني • الب الصـف  الرياضية لط

  األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس؟

الرياضية لطالبـات الصـف    المسألةما أثر التدريب على استراتيجيات حل  :السؤال الثالث •

  األول الثانوي العلمي في تحصيلهن للرياضيات في محافظة نابلس؟

الرياضـية لطلبـة    المسـألة ت حل هل يختلف أثر التدريب على استراتيجيا :السؤال الرابع •

 الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات تبعاً للجنس؟

  :وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي التحصيل فـي الرياضـيات   ):أ(السؤال الرابع •

الرياضـية   المسألةعلى استراتيجيات حل لطالب الصف األول الثانوي العلمي الذين تدربوا 

، وطالبات الصف األول الثـانوي العلمـي اللـواتي تـدربن علـى      )المجموعة التجريبية (

  ).المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةاستراتيجيات حل 

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي التحصيل في الرياضـيات   ):ب(السؤال الرابع •

الرياضـية   المسألةول الثانوي العلمي الذين تدربوا على استراتيجيات حل لطالب الصف األ

، وطالبات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي لـم يتـدربن علـى    )المجموعة التجريبية(

  ).المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةاستراتيجيات حل 

لتحصيل في الرياضـيات  هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي ا ):ج(السؤال الرابع •

 المسـألة لطالبات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي تدربن علـى اسـتراتيجيات حـل    

، وطالب الصف األول الثانوي العلمي الذين لـم يتـدربوا   )المجموعة التجريبية (الرياضية 

 ).     المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةعلى استراتيجيات حل 
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  :لدراسةفرضيات ا 4:1

  :لإلجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات الصفرية التالية

بين متوسطي التحصيل ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

علمي الذين تدربوا على اسـتراتيجيات حـل   الثانوي الفي الرياضيات، لطلبة الصف األول 

الـذين لـم    الثانوي العلمي ، وطلبة الصف األول)لتجريبية المجموعة ا(الرياضية  المسألة

في اختبار التحصيل ) المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةيتدربوا على استراتيجيات حل 

  .البعدي، تعزى للمجموعة

بين متوسطي التحصيل ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

علمي الذين تدربوا على اسـتراتيجيات حـل   الثانوي البة الصف األول في الرياضيات، لطل

علمي الـذين لـم   الثانوي ال، وطلبة الصف األول )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألة

في اختبار التحصيل ) المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةيتدربوا على استراتيجيات حل 

  ).ذكر، أنثى(البعدي، تعزى للجنس 

بين متوسطي التحصيل ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

علمي الذين تدربوا على اسـتراتيجيات حـل   الثانوي الفي الرياضيات، لطلبة الصف األول 

علمي الـذين لـم   الثانوي ال، وطلبة الصف األول )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألة

فـي اختبـار   ) المجموعـة الضـابطة   ( الرياضية  المسألةاتيجيات حل يتدربوا على استر

  .التحصيل البعدي، تعزى للتفاعل بين الجنس والمجموعة

بـين متوسـطي   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -4

علمـي الـذين تـدربوا علـى     الثـانوي  الفي الرياضيات لطالب الصـف األول   التحصيل

ثانوي ال، وطالب الصف األول )المجموعة التجريبية ( الرياضية  المسألةراتيجيات حل است

في ) المجموعة الضابطة ( الرياضية  المسألةعلمي الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل ال

  ".اختبار التحصيل البعدي
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سـطي  بـين متو )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -5

علمـي الـذين تـدربوا علـى     الثـانوي  اللطالب الصـف األول   التحصيل في الرياضيات

ثانوي ال، وطالبات الصف األول )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةاستراتيجيات حل 

في ) المجموعة الضابطة(الرياضية  المسألةعلمي اللواتي لم يتدربن على استراتيجيات حل ال

  .بعدياختبار التحصيل ال

بين متوسطي التحصيل  )α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -6

علمي اللواتي تدربن على استراتيجيات حـل  الثانوي الفي الرياضيات لطالبات الصف األول 

علمي اللواتي لم الثانوي ال، وطالبات الصف األول )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألة

فـي اختبـار   ) المجموعـة الضـابطة   ( الرياضية  المسألةبن على استراتيجيات حل يتدر

  .التحصيل البعدي

 بين متوسطي التحصيل) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7

لطالبات الصف األول الثانوي العلمي اللواتي تدربن على استراتيجيات حـل   في الرياضيات

، وطالب الصف األول الثانوي العلمي الـذين لـم   )المجموعة التجريبية (لرياضية ا المسألة

فـي اختبـار   ) المجموعـة الضـابطة   ( الرياضية  المسألةيتدربوا على استراتيجيات حل 

  .التحصيل البعدي

بـين متوسـطي   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -8

علمـي الـذين تـدربوا علـى     الثـانوي  الت، لطالب الصف األول التحصيل في الرياضيا

ثانوي ال، وطالبات الصف األول )المجموعة التجريبية ( الرياضية  المسألةاستراتيجيات حل 

فـي  ) المجموعة التجريبية ( الرياضية  المسألةعلمي اللواتي تدربن على استراتيجيات حل ال

  .اختبار التحصيل البعدي

بـين متوسـطي      ) α =0.05(ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     ال توجد فروق -9

علمي الذين لـم يتـدربوا علـى      الثانوي الالتحصيل في الرياضيات، لطالب الصف األول 

ثانوي    ال، وطالبات الصف األول )المجموعة الضابطة ( الرياضية  المسألةاستراتيجيات حل 
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) المجموعة الضـابطة  ( الرياضية  المسألةتيجيات حل علمي اللواتي لم يتدربن على استراال

  .اختبار التحصيل البعدي في

  :أهداف الدراسة 5:1

  :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية        

   ثـانوي الالرياضية لطلبة الصـف األول   المسألةمعرفة أثر التدريب على استراتيجيات حل  -1

  .في محافظة نابلسفي تحصيلهم للرياضيات  العلمي

 الرياضية لطلبـة الصـف   المسألةمعرفة االختالف في أثر التدريب على استراتيجيات حل  -2

  .للجنس في تحصيلهم للرياضيات طبقاً الثانوي العلمي األول

  :أهمية الدراسة 6:1

  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

أثر التدريب على استراتيجيات حل  التعرف علىمن خالل نتائج هذه الدراسة الباحث يتوقع  -1

  .الرياضية المسألةحل  فيالرياضية على قدرة الطلبة  المسألة

  الرياضية  المسألةمعرفة االختالف في أثر تدريب الطلبة على استراتيجيات حل  -2

للمعلمين للتنويع في استخدام االستراتيجيات الالزمة  الممكن أن تشكل هذه الدراسة حافزاً نم -3

ل المسائل الرياضية، وتفعيل مهارات تدريب الطالب على استخدام االستراتيجيات الضرورية لح

تعلم التفكيـر فـي حـل المسـائل الرياضـية      وتشجيعهم على الالزمة لحل المسائل الرياضية، 

  .لتشجيعهم على حل المشاكل بصورة عامة

دريبهم للمعلمين على استراتيجيات للمشرفين التربويين عند ت نظرياً أنها قد تشكل إطاراً كما -4 

الرياضية، إضافة إلى المسـاهمة   المسألةالرياضية، وكذلك عند تقويم تدريسهم لحل  المسألةحل 
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الرياضـية،   المسألةفي ضرورة إقامة برامج تدريبية فعالة للمعلمين تتعلق في استراتيجيات حل 

   . مبنية على االحتياجات الحقيقية لهم

بأن هذه الدراسة قد تسهم في لفت نظر المسؤولين عن رسم السياسة التعليميـة   يعتقد الباحث -5

الرياضـية،   المسألةلكليات إعداد المعلمين إلى ضرورة التركيز على موضوع استراتيجيات حل 

 وبالنفع علـى المجتمـع  مما يعود بالفائدة الكبيرة على الطلبة بشكل رئيسي في مواجهتهم للحياة 

  . علموانتقال أثر الت

وأيضا تكمن أهمية هذه الدراسة في إفادة واضعي المناهج من اجل تطويرها بحيث ال يـتم   -6

من خـالل   ) Martinez, 2003( زمارتيناختيار االستراتيجيات بشكل طارئ، وهذا ما دعا له 

ح لّم بشكل صـري َعّرف أو تَُعإشارته إلى أن االستراتيجيات التي يتم اختيارها بشكل طارئ وال تُ

  .في المدارس، تشكل وصفاً غير مثالي

الدراسة فهي حيث أنها وحسب معرفة الباحث  من أهمية هذه الدراسة أيضاً في حداثتها،وتك -6

الرياضية لطلبة الصف األول  المسألةاألولى التي تبحث في أثر التدريب على استراتيجيات حل 

طيني الجديد، وإن كان هناك بعـض  الثانوي العلمي في تحصيل الرياضيات حسب المنهاج الفلس

الدراسات التي تناولت مراحل أخرى ولم تتناول المرحلة الثانوية، ولم تتنـاول أيضـاً المنهـاج    

وحتى في الدراسات . الجديد في فلسطين، بل تناولت هذه الدراسات صفوفاً في المرحلة األساسية

وصت تلك الدراسات بإجراء مزيـد  العربية فان معظم الدراسات كانت للمرحلة األساسية، وقد أ

أن بعـض الدراسـات    )1995( المسـوري من الدراسات ولمراحل تعليمية متنوعة حيث يقول 

أشارت إلى ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية، مما جعلهم يوصون بإجراء المزيـد مـن   

تراتيجيات الرياضية بشكل عام، حيث أن اس المسألةالدراسات حول ما يتعلق باستراتيجيات حل 

  .حلها لم تنل حظها من جهود الباحثين في الوطن العربي
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  :افتراضات الدراسة 7:1

  :تركز هذه الدراسة على االفتراضات التالية     

لها نفس األثر على جميـع  ) الخ... السن، الخبرة، الدرجة العلمية( جميع العوامل الخارجية  -1

وذلك من خالل تدريس المجمـوعتين فـي   . ريبيةالضابطة والتج: أفراد العينة بمجموعتيها

  .المدرسة الواحدة من نفس المعلم

  .المعلمان المشتركان في التجربة متكافئان من حيث الخبرة والمؤهل -2

 لالستراتيجيات المعدة للشعبتين التجريبية، وتبعاً قاما بالتدريس التزما به تبعاً ناذلال المعلمان -3

  . الضابطة، ولم يخلطا بين الشعبتين للطريقة التقليدية للشعب

  :حدود الدراسة 8:1

  :تتحدد الدراسة وإمكانية تصميم نتائجها في ضوء المحددات التالية 

  .)م2007/2008(تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  -1

لمـدارس  اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف األول الثانوي العلمـي فـي ا   -2

الحكومية في محافظة نابلس، وعلى ذلك يتوقع تعميم نتائج الدراسة على مدى تمثيل العينـة  

  .لمجتمعها

الرياضية من إعداد الباحث ويتعلق بمحتـوى   المسألةالبرنامج التدريبي الستراتيجيات حل  -3

ي الجديد للصف من المنهاج الفلسطين) التباديل والتوافيق ونظرية ذات الحدين(الوحدة الثامنة 

األول الثانوي العلمي، والمعمول بـه فـي المـدارس الفلسـطينية فـي العـام الدراسـي        

  .)م2007/2008(

اختبار التحصيل الذي طبق في نهاية التجربة كان من إعداد الباحث، لذا فان نتـائج هـذه    -4

  .الدراسة تعتمد على مدى صدق وثبات االختبار
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  :ت الدراسةالتعاريف اإلجرائية لمصطلحا 9:1

هو التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف المادة التعليمية المدروسـة  : التحصيل الدراسي

  ).2007، البنا(والذي يقاس بعالمته التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي 

 ، وال يكون لديه حـل جـاهز فـي حينـه    موقف جديد ومميز يتحدى قدرات الطالب: المسألة

  .)1997والعبابنة،  ةأبوزين(، )150، ص 2006، )أ(هويدي(

   القيام بمهارة أو تـدريب يسـتند إلـى معلومـة      طالبموقف يهدف إلى إكساب الهو  :التمرين

  ). 2003، زينةأبو(

خاللها المعلومات التـي   يقصد به العملية أو العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدماً: المسألةحل 

كَّل غير مألوف له من قبل، وال يوجد له شَلب على موقف ُمسبق له تعلمها، من أجل التغ

  ).2003عرسان، ( لديهحل جاهز 

) أو تكون(يكون ) ة من األهدافأو مجموع(اتجاه سير أو خط عمل يبدأ من هدف: اإلستراتيجية

  .)1982أبو زينة، (  )لهاأو (ترجمة له 

بها المـتعلم ويسـتخدمها لتسـهيل    األسلوب أو الطريقة التي يستعين : المسألةاستراتيجية حل 

  .)م2000العالم، ( ره وتيس المسألةالوصول إلى حل 

  ).211، ص2006، )أ(هويدي( حالًتمثل موقفاً أو سؤاالً يمثل تحدياً للفرد ويتطلب : المشكلة

مستخدماً المعلومات والمهارات التي اكتسبها سـابقاً  الطريقة التي يستخدمها الفرد : حل المشكلة

 .)211، ص2006، )أ(هويدي( ة متطلبات الموقف الجديدلمواجه
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري 1:2

  .الرياضية ومفهومها المسألة 1:1:2

  .والتمرين المسألةالفرق بين  2:1:2

  .الرياضية المسألةحل  3:1:2

  .الرياضية المسألةأهمية حل  4:1:2

  .المسألةحل ايا تعليم أهداف ومز 5:1:2

  .الرياضية المسألةحل  خطوات 6:1:2

  .المسألةمؤشرات صعوبة حل  7:1:2

  .الرياضية المسألةأهمية استراتيجيات حل  8:1:2

  .الرياضية المسألةاستراتيجيات حل  9:1:2

  الدراسات السابقة 2:2

  .الحسابية المسألةحل  استراتيجيات دراسات تناولت 1:2:2

  .العربية اساتالدر 1:1:2:2

  .األجنبيةالدراسات  2:1:2:2

  .الجبرية المسألةحل  استراتيجيات دراسات تناولت 2:2:2
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  .العربية الدراسات 1:2:2:2

  .األجنبيةالدراسات  2:2:2:2

  .الهندسية المسألةحل استراتيجيات دراسات تناولت  3:2:2

  .العربيةالدراسات  1:3:2:2
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        .وموقع هذه الدراسةتعليق الباحث على مجمل الدراسات السابقة  3:2
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري 1:2

  : الرياضية ومفهومها المسألة 1:1:2

بشكل عام على أنها موقف صعب مربك محّير للفرد، وغير مألوف لـه   المسألةتُعرَّف     

من قبله، بحيث ال يمكن حل  بل، وال توجد لديه إجابة جاهزة له، كما يشكّل تحدياً له وقبوالًمن قَ

  .)1997والعبابنة،  ةأبوزين(هذا الموقف وإزالته باإلجراءات الروتينية المعروفة أو الجاهزة لديه 

ثـالث  إلـى   المسألة ) Steinman( 2002)( ستينمان وقد قّسم تشارلز وليستر كما ورد في   

  :راحلم

  .الفرد يجابه الموقف، ويرغب في إيجاد حل له.  1

  .الفرد ال يوجد لديه إجراءات جاهزة وفعالة، إليجاد حل للموقف. 2

  ).2007, الشامسطي.( الفرد يجب أن يقوم بمحاوالت، إليجاد الحل. 3

ـ (وكما ورد في عدة مراجع ومصـادر منهـا       ،2005، جفـر (، )204ص, 2005، ىموس

الســلطاني،  (، )2003، ةعفانــ( ،)2003, عرســان( ،)102ص, 2005بــرهم، ( ،)128ص

2002( ،)Krulik & Rudnick, 1987  (    فإنه يمكن اعتبار الموقف على أنـه مسـألة لـدى

  :الشخص، إذا توفر فيه الشروط الثالثة التالية

حيـث    ينبغي أن يكون للفرد هدف واضح ومحدد وقابل للتحقق يسـعى لتحقيقـه، ب  : القبول. 1

  .ويتفاعل معها ويسعى لحلها المسألةيتقبل الفرد 

بشكل مباشر بمجرد النظـر  )  المسألةحل ( هناك عائق يمنع الفرد من تحقيق هدفه: الحاجز. 2

  .بمجرد رؤيتها، كما ال تزيلها عاداته وردود فعله العادية المسألةأو عمل إجراءات حل  إليه،
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ام الفرد، ويبدأ في التفكير واستقصـاء وسـائل جديـدة    يتضح الموقف العام أم: االستقصاء .3

  . للتصدي للمسألة وحلها عن طريق الحفز الذاتي

  : وبشكل عام، يمكن القول انه البد من توافر عنصرين رئيسيين حتى يصبح السؤال مشكلة، هما

  .أنك تريد شيئا. 1

, بـدوي  () الفـرد وجود نوع من الصعوبة يجب أن يتخطاها (  ال تعرف كيف تحصل عليه. 2

الجيـدة،   المسألةشروط  )190، ص 2008( وأورد مريزيق ودرويش ).191ص  ,2003

  :وتتمثل هذه الشروط بما يلي

  .أن تتضمن استيعاب مفهوم رياضي محدد. 1

  .أن يتم تعميم طريقة حلها على عدد من المواقف األخرى. 2

  .أن يتم حلها بعدة طرق وليس بطريقة واحدة. 3

نه ال يعتبر كل سؤال مسألة، كما ال يعتبر كل موقف مشكلة، وكذلك أير بالذكر ومن الج    

فإنه من األخطاء الشائعة عند الكثيرين أن المسائل الرياضية هي مسائل كالميـة تُطبَّـق فيهـا    

  المبادئ والتعميمات الرياضية والعمليات الحسابية، فهل كل مسألة كالمية هي مسألة رياضية؟

على نظـرة الشـخص الُمواَجـه     دلى موقف ما بأنه يمثل مشكلة أم ال، يعتمإن الحكم ع    

، فقد يكون أحد المواقف مشكلة لدى فرد ما، ولكنه لـدى آخـر ال   )2002السلطاني، (بالموقف 

عباس والعبسـي،  ( ،)1997أبوزينة والعبابنة، (يشكل مشكلة، أو عند نفس الفرد في وقت الحق 

  .رفة والخبرة التي يمتلكها الفرد الذي يتعرض للموقف، وذلك حسب مستوى المع)2007

إذا تم عرض مسألة رياضية في القسمة تناسب منهاج الصف الرابـع األساسـي    :مثال

للطلبة، ألنها أعلى من مستوى المعرفـة   األساسي، فإنها ال تشكل تحدياً على طلبة الصف األول

لطلبـة   المسـألة بة لهم، كما أن إعطاء نفس والخبرة التي يمتلكونها، لذا فهي ليست مسألة بالنس
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األساسي، ال يشكل مسألة بالنسبة لهم، ألنها أدنى من مستوى المعرفـة والخبـرة    الصف العاشر

  . األساسي التي يمتلكها طلبة الصف العاشر

ومع أن أغلب المسائل الرياضية ارتبطت بصورة أكبر في المسـائل الكالميـة، فـإن    

يحلها األفراد بشكل روتيني ومباشر لقاعدة معينة درسها الطالب ال تعتبر  المسائل الكالمية التي

ليس كل مسألة كالمية هي مسألة رياضـية،  " ):1997(يقول أبوزينة والعبابنة  مسائل رياضية،

  ". فقط ال تقتصر المسائل الرياضية على المسائل الكالمية كما

  :والتمرين المسألةبين  الفرق 2:1:2

، فكما ظهر سـابقاً  المسألةالتباس عند البعض بين مفهوم السؤال والتمرين وهناك خلط و   

أنه يوجد فرق بين هذه  يوجد فرق بين كل من هذه المفاهيم، حيث يرى كثير من التربويينفإنه 

حيث تُعرَّف المفاهيم السـابقة كمـا    )2007( عباس والعبسيو )2003( منهم أبو زينةالمفاهيم 

  :يلي

  موقف يهدف إلى إكساب المتعلم القيام بمهارة أو تدريب يسـتند إلـى    ):Exercise( التمرين 

  .معلومة

  = 253+  342أوجد ناتج : مثال

موقف جديد يتطلب من الطالب التفكير فيه وتحليله واستخدام ما تعلمـه   ):Problem( المسألة

  .سابقاً للوصول إلى الحل

، بكـم يبيعهـا إذا كانـت نسـبة ربـح هـذا       دينـاراً  )55(يشترى تاجر الدراجة بمبلغ : مثال

  ؟)%15(التاجر

، وذلك ألنهـا تُعتبـر   هذه مسألة للمرحلة األساسية الدنيا، وليست مسألة للمرحلة الثانوية

  .جديداً لطالب المرحلة األساسية الدنيا، بينما تعتبر غير ذلك لطالب المرحلة الثانويةموقفاً 
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أن الفرد يواجـه مسـألة   : والتمرين بقولهم سألةالمن البعض يفرق بين إوعلى العموم ف 

عندما يجد فجوة بين ما هو عليه اآلن، وما يريد أن يكون عليه، وال يعـرف مباشـرة طريقـة    

السؤال، فيعد ذلك تمريناً ولـيس   ألتخطي هذه الفجوة، أما إذا عرف الفرد ما يستعمله عندما يقر

   ).Bodner & Mcmillen, 1986(مسألة 

الروتينية والمواقف التي تشكل ألغـازاً، تختلـف عـن     المسألةحظ أن التمرين وكما ُيال    

، وذلك ألن التمارين والمسائل الروتينية تستخدم للتدريب على تعلم المهارات الحسابية أو المسألة

 المسـألة الخوارزميات الرياضية، أو كتطبيق على المفاهيم والتعميمات التي تم تعلمها حديثاً، أما 

طلب استعمال التركيب والتحليل واالستبصار، واسترجاع المفاهيم والتعميمات والمهارات التي فتت

، ثم تنظيمها بشكل جديد يناسب الموقف الذي يواجه المتعلم، أما األلغاز فال ينتج تم تعلمها سابقاً

  ).1989المغيرة، ( اللغز جديد، فالطالب مهمته البحث عن حل  تعلم عنها

يتركز انتباه الطلبة على اسـتراتيجيات   المسألةعن التمرين، ألنه في  المسألةكما تختلف    

، أما التمرين فهو سؤال الطالب عن تذكر وتطبيق حقائق، وقواعد ومهارات، لحـل  المسألةحل 

  ).2007الشامسطي، ( ، ) Stiff, 1988(مشابهةمسائل 

في تعلـيم الرياضـيات ليـزود    التمرين يقدم  الرياضية عن التمرين أّن المسألةوتتميز     

مـن   المسـألة ، بينما تتطلب لفهم ما تم تعلمه حديثاً أو كتطبيقات ،مارسة مهارات التعلمالطلبة بم

الطلبة استخدام التركيب والتحليل، ولها صلة بعمليات التفكير المنتج والفعال، وعمليات التفكيـر  

من معرفة للمفاهيم والمهـارات،   لمه سابقاًيجب أن يعتمد المتعلم على ما تع المسألة لالعليا، ولح

وتنظيمها في مواقف جديدة تكسبه الخبرة في حل المشكالت الحياتية والمستقبلية، فحل المشكالت 

  .أكثر أشكال السلوك اإلنساني تعقيداً وأهمية، ويأتي في قمة النتاجات التعليمية عند جانييه

  :ز بين نوعين من المسائل الكالميةأنه يمكن التميي )198ص , 2003( بدويويشير    

  .والتي تتطلب فقط تطبيق العمليات الحسابية أو الخوارزميات :المسائل النمطية: النوع األول
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والتي تتطلب استخدام استراتيجيات، وهذا النـوع يركـز علـى     :مسائل العمليات: النوع الثاني

  .  أو أكثر من االستراتيجياتعملية الحصول على الحل والنجاح فيه يتطلب استخدام واحدة 

أما مسائل العمليـات   ،ن المسائل النمطية تمثل التمارين والمسائل الروتينيةفإلذلك  وتبعاً

  .الرياضية المسألةمثل فتفيكون لها أكثر من استراتيجية في الحل، 

  :الرياضية المسألةحل  3:1:2

إجابـات عنـدما ال تكـون    تبحث عن , إن الناس بطبيعتهم كائنات حية باحثة مستقصية   

 المسـألة ن حل إواضحة، لذا فمتاحة أو اإلجابات أو الشروح التي تفسر وتوضح مواقف محيرة 

خاللها المعلومات التـي سـبق لـه     العملية أو العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدماً: يقصد به

لديه  د له حل جاهزل غير مألوف له من قبل، وال يوجتعلمها، من اجل التغلب على موقف مشكَّ

  ).2003عرسان، (

هو نشاط ذهني، يتم فيه إعادة تنظيم المعلومات  المسألةومن وجهة نظر أوزبل فان حل     

السابقة عند الفرد المرتبطة بعناصر ومكونات موقف مشكّل للوصول إلى هدف قد سبق تحديـده  

)Ausuble, 1968.(  

مة الهرم المعرفي عند جانييه، وتحتاج من الرياضية عملية معقدة تقع في ق المسألةفحل    

ليست مجرد تطبيق القوانين المتعلَّمة سابقاً، بل  المسألةالطالب االستبصار والتحليل، كما أن حل 

الرياضـية   المسـألة ألهمية إكساب الطالب القدرة على حل  ، ونظراًجديداً هي عملية تنتج تعلماً

اءت الحاجة الماسة لتنمية قدرة الطالـب علـى حـل    على حل مشكالته الحياتية ج ليكون قادراً

  ).2003أبوزينة، (الرياضية  المسألة

  هو عملية؟ أم مهارة؟ أم هدف؟ المسألةهل حل : وهنا يطرح الباحث تساؤالً   

  :هناك آراء مختلفة حول هذا التساؤل، وفيما يلي توضيح لكل منها
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بحيـث   السابقة، ومهاراته المكتسـبة  الفرد معلوماتهفيها عملية يستخدم  المسألةيعّد حل 

القـدرة   المسألةوتتطلب مهارة حل  موقف غير عادي يواجهه،يعيد تنظيم ما تعلمه سابقاً، لتلبية 

على التحليل والتركيب لعناصر الموقف الذي يواجهه الفرد، وقد عزز المجلس القومي لمشـرفي  

  ).2003عرسان، ( عليها كمهارة أساسية يجب التركيز المسألةالرياضيات تفسير حل 

تكوينها  تحققواحدة من المهارات األساسية في الرياضيات متى  المسألةعتبر حل كما ُي    

 حقق هدفاً رئيسياً من أهداف تعلم الرياضيات، وهذا سوف يسـاعد يتس نهوتنميتها لدى المتعلم فإ

  .ةالمسألاليومي للمهارات والمفاهيم وحل  مهعلى تنظيم دقيق لتعل الطالب

هو هدف، بل من أهم أهـداف تـدريس    المسألةويرى عدد كبير من المختصين أن حل 

فقد أشار المجلس الوطني لمشرفي  ،) 1997شوق، ( لها الرياضيات، إن لم يكن الهدف الرئيس 

هو الهدف الوحيد لتعلم الرياضيات وانه أداة  المسألةأن حل  إلى)  NCTM, 2000(الرياضيات 

ـ  لمـاذا  "  ُيثار تسـاؤل فعندما ، )145ص ،2006، )أ(هويدي(ا أدواتهأساسية من  س يدريـتم ت

 مـن سعى لتحقيقها من وراء تعلم الرياضيات؟ فـال بـدَّ   ُيوما هي األهداف التي " الرياضيات؟ 

إلى أن المبـرر الحقيقـي   ) "  Begle(، حيث يشير بيجل المسألة كهدفمصطلح حل  استخدام

موضوع مفيد، وأنها تساعد في حـل أنـواع كثيـرة مـن     لتدريس الرياضيات يكمن في كونها 

بـدوي،  (للرياضياتوبالتالي يمكن القول أن حل المشكلة يأخذ مكانة القلب بالنسبية  ،"المشكالت

  .)193، ص2003

يكمن فـي  و كعملية فهي دينامكية متطورة، المسألةحل  هفي اعتبارالمعلم أخذ يوعندما 

ردية المكتسبة يستحضرها الفرد ليستخدمها فـي الموقـف   مجموعة من العمليات الف المسألةحل 

الذي يجابهه، ويحتاج إلى أداء عقلي يتميز بالقدرة على إدراك العالقات بين عناصـر الموقـف   

، وذلك عن طريق التطبيـق المـنظم لمعرفـة الفـرد     )ما هو معطى وما هو مطلوب( الداخلية 

وقف للتعرف على ما بينها من عالقات، ومـن  وتفكيره وإعادة تشكيله للعناصر المتضمنة في الم

" لمفاهيم وكيفية ارتباطهمـا معـا  فعله مع المهارات وايعلى اختيار ما الذي  هيساعدهنا فإن هذا 

  .)194، ص2003بدوي، (
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الرياضية قد يعتبر هدفاً، وكذلك قد يعتبر مهارة وقـد   المسألةيتضح مما سبق أن حل   

مهارةً وعمليةً بنفس الوقت، بناًء على نظرة الفرد وهدفه تجاه حل يعتبر عملية، وقد يعتبر هدفاً و

هدفاً فهذا يؤثر في كل ما يفعله في تدريسه للرياضـيات،   المسألة، فإذا اعتبر المعلم حل المسألة

دون اعتبار للكيفية أو االستراتيجية المتبعة في الحل، وإذا اعتبر  المسألةويوجه االهتمام إلى حل 

، المسـألة مهارة فهذا يساعده على تركيز وتنظيم تدريبه اليومي للخوارزميات وحل  المسألةحل 

 المسـألة وعناصرها أو محتوياتها، أما إذا اعتبـر حـل    المسألةوليس التركيز فقط على نوعية 

عملية فهذا يعينه في معرفة كيفية ارتباط المفاهيم والمهارات معاً، وما الذي يتوجب عليه فعلـه  

واالهتمام إلى الخطوات العقلية أو اإلجراءات أو األساليب أو المسارات التفكيرية التي إزاء ذلك، 

  .يمر بها الطالب للوصول إلى الحل

  :الرياضية المسألةحل  أهمية 4:1:2

الرياضية يأتي على قمة أهداف تدريس الرياضيات، فباإلضافة لما ذكر  المسألةحل  إّن 

مريزيـق  (  ،)171ص, 2008, خيشـر أبو ( دة مصادر منها من أهمية، وكما ورد في ع سابقاً

, 2005، جفـر (، )2005حمـدان،  (، )2007والعبسي،  سعبا( ،)191، ص2008ودرويش، 

ــدو(؛ )2005موســى، (، )127ص - 126ص ــيالت، (، )201ص-197، ص2003، يب عق

  :يكمن في أن المسألةأهمية حل  ، فإن)1997أبو زينة وعبابنة، (، )2000

  .يؤدي إلى زيادة القدرة على التحليل واتخاذ القرارات في الحياة ألةالمسحل . 1

  .وسيلة لتوضيح المفاهيم وتطبيق التعميمات والمهارات في مواقف جديدة المسألةحل . 2

  .المسألةيؤدي إلى تعلم مفردات ومعارف جديدة تتضمنها  المسألةحل  .3

  .الحل وإثارة فضولهم لمتابعة النتائج موقف يضع الطلبة في تحد للوصول إلى المسألةحل . 4

  .يعمل على تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة المسألةحل .  5

  .يدرب الطلبة على حل المشكالت التي تواجههم في الحياة اليومية المسألةحل . 6
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 الرياضية، يمكن أن يهيئ خبرات في جمع المعلومات وتحليلهـا وفـي عمـل    المسألةحل . 7

  .المعلومات المعطاة استنتاجات من

الرياضية في أنها تقـوم بسـد الفجـوة بـين      المسألةوتظهر بشكل واضح أهمية حل     

داخـل جـدران    الرياضيات كعلم يتم تدريسه للطلبة بشكل تجريدي بحت، وبصورة جافة أحياناً

ير مـنهم  بالنسبة للكث غرفة الصف، ومشاكل الحياة اليومية التي تواجه هؤالء الطلبة وتمثل تحدياً

  ).1985احمد، ( 

في االستراتيجيات المستخدمة في الوصـول للحـل ولـيس     المسألةوتتجلى أهمية حل         

ن ذلك هو ما سيفيده في حل مسائل أخرى أو في مواقف جديـدة، لـذا   ألالجواب األخير نفسه، 

، وتنميـة  ةالمسـأل هو جذب انتباه الطالب إلى استراتيجيات حـل   المسألةفالهدف العام في حل 

مهارات التفكير العليا لتطويع ذلك في مواجهة مشكالتهم الحياتية والمستقبلية وانتقال اثر الـتعلم  

  .ليصبح التعليم منتجاًً وذا معنى

مرادفان لكلمة واحدة، فقد تشـتمل   المسألةأن التفكير وحل  إلى) 2003( البدويويشير 

) 152، ص2006()ب(الهويدييشير و كمافكير، الواحدة على أكثر من نوع من أنواع الت المسألة

  :حل المسائل يمكن أن يكون مورداً للفكر بثالث طرق مختلفة هي بأن

  .حل المسائل هو موضوع دراسة بحد ذاته. 1

  .لة معينةأحل المسائل هو طريقة لفهم مس. 2

  .المسائل هو طريقة في التعليمحل .3

يقة الثالثة تعتبر من أهم الطرق التـي  وبالرغم من صحة جميع هذه الطرق إال أن الطر

  .يجب االهتمام بها بشكل خاص
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  :المسألةحل  ةبومزايا تعليم الطل أهداف 5:1:2

، ومن أهـم  المسألةأوردت األدبيات التربوية العديد من مزايا وأهداف تعليم الطالب حل    

  :أنه يؤدي إلى األهداف والمزاياهذه 

  .لدى الطالبتنمية مهارات التفكير العليا  .1

  .المسألةتشجيع وتنمية ممارسة استراتيجيات حل  .2

  .زيادة قدرة الطالب على فهم المعلومات وتذكرها لفترة طويلة .3

زيادة قدرة الطالب على تطبيق المعلومات وتوظيفها في مواقـف حياتيـة جديـدة خـارج     . 4

  .المدرسة، وحل المشكالت التي تواجههم في حياتهم العملية

  .رة الدافعية للتعلم لدى الطالب، مما يجعل الرياضيات أكثر إثارة ومتعةإثا. 5

 وكـذلك  ،يساعد الطالب في تحسين قدراتهم التحليلية، واستنتاج العالقات الداخلية المتبادلـة . 6

  .فيما بين مسألة وأخرى العالقة

  .يتعلم الطالب بصورة أفضل عن طبيعة الرياضيات وبنيتها المعرفية. 7

، بحيث يبعد القلق والتوتر ويستخدم المسألةعند مواجهة  متفاعالً ف الطالب يكون ايجابياًموق. 8

  .، مما يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفسالمسألةالتفكير لحل 

 .توظيف الخبرات السابقة بالتعلم الالحق، والربط بين موضوع التعلم وخبـراتهم الخاصـة  . 9

، ) 334، ص 2003زيتـون،  (، )2004، )ب(مإبراهي(، )172 -171، ص 2008شريخ، وأب(

  .)2001، قالصاد(

وهذا ما أكدته الرياضيات المدرسية في الواليات المتحدة األمريكية، فمن بين األهـداف     

  :ما يلي المسألةلحل االتي حددتها 
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  .المسألةإمداد الطالب بأنواع مختلفة لالستراتيجيات المساعدة في حل . 1

، من خـالل  المسألةلدى الطالب في طريقة المعالجة والشروع في حل إيجاد بعض المرونة . 2

وعدم االعتقاد بأن هناك استراتيجية واحدة فقـط   ،المسألةحل مختلفة عند  استراتيجياتاستخدام 

    .في الحل

تطوير بعض األساليب لالستفادة من التمثيالت الهندسية في إنتاج معلومـات جديـدة حـول    . 3

  .المسألة

  .بعض المهارات في جدولة وتنظيم المعلومات لالستفادة منها في الحل تنمية. 4

بـديرات،  (  لدى الطالب، عن طريق تعويده على عمل تقديرات عديـدة  المسألةتعميق فهم . 5

2004(.  

وهنا في فلسطين اهتمت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة في مركز المناهج في حـل     

 الخطـوط العريضـة   يجيات حلها وتنمية مهارات التفكير العليا، ففيالمسائل الرياضية واسترات

، كان من ضمن األهداف العامة لتـدريس الرياضـيات للطلبـة فـي     لمنهاج الفلسطيني األولل

  :المدارس ما يلي

  .تنمية القدرة على حل المشكالت •

 موضـوعات  تنمية القدرة على حل المسائل الكالمية والمشكالت غيـر الروتينيـة ضـمن    •

  .المحتوى المختلفة

  .اكتساب استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت   •

أوضـاع واقعيـة    مشكالت مـن  تنمية التفكير اإلبداعي من خالل أنشطة تركيبية وصياغة   •

 .والتعبير عنها بنماذج رياضية

  .تنمية التفكير المنطقي   •
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 .اكتساب الدقة في التفكير •

  .اكتساب مهارات التفكير العليا   •

  :واستناداً لهذه األهداف العامة، كانت األهداف الخاصة للمرحلة الثانوية والتي من بينها      

  .تنمية قواعد التفكير المنطقي وأساليب البرهان المختلفة   •

 عامـة  تطوير مهارة حل المسائل الكالمية والمشكالت غير الروتينية وتنمية اسـتراتيجيات  •

  .لحل المشكالت

  .لعلياتنمية مهارات التفكير ا •

 .تنمية مهارة استخدام استراتيجيات متنوعة في الحل •

  .تطبيق استراتيجيات الحل في حل مسائل عملية من بيئة الطالب •

  .تكوين نماذج رياضية للمشكالت العملية وحلها   •

 الذاتي مثل االعتماد على النفس ودقة التفكير والمبادرة والتعلم ،تنمية قيم واتجاهات إيجابية •

  .)1998مسعد وآخرون، ( المشكالتفي حل والمشاركة 

   :المسألةحل  خطوات 6:1:2

)  ?How To Solve it"( البحث عـن الحـل؟  "في كتابه  )1979(جورج بوليا وضع 

  :وهذه الخطوات هي ،)2003, أبو زينة(  المسألةأربع خطوات لحل 

  .وفهمها، وتحديد المعطيات وتحديد المطلوب المسألةقراءة  ):1(خطوة

ابتكار خطة الحل وذلك من خالل تنظيم المعلومات، وتحديد العمليـات الضـرورية،    ):2(خطوة

على الطالب، ألنه ليس هناك قاعدة واحدة لحل  المسألةوتعتبر هذه الخطوة أصعب خطوات حل 

  .جميع المسائل
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ألنها تتطلب مـن الطالـب القيـام     ،المسألةتنفيذ الحل، وهي من أسهل خطوات حل  ):3(خطوة

  .يات حسابية قد تدرب عليها سابقاًبعمل

مراجعة الحل، فبعد تنفيذ الحل يجب على الطالب مراجعة الحل من خالل مراجعـة   ):4(خطوة

نفـس   إلىبطريقة مختلفة للتحقق من الوصول  المسألةالعمليات الحسابية بدقة، أو من خالل حل 

  . اإلجابة

خمس خطـوات   ) ?How We Think( وقد عرض جون ديوي في كتابه كيف نفكر؟ 

  : وهذه الخطوات هي ) 107ص -106، ص 2006، )ب(هويدي( المسألةلحل 

  .، ويعني إدراك الصعوبة أو الشك أو التعجبالمسألةإدراك  ):1(خطوة

 .، ويعني التعريف وبتضمن بيان الهدف الذي ننشدهالمسألةتوضيح  ):2(خطوة

من معلومات سابقة أو حلول سـابقة لهـا   ويعني االستفادة : توظيف الخبرات السابقة ):3(خطوة

  .المسألةعالقة ب

  فحص الفرضيات والحلول المحتملة ):4(خطوة

  .تقويم الحل والتأكد من صحته، وتطبيق الحل في مواقف أخرى ):5(خطوة

التي عرضها جورج بوليا ال تبتعد عن خطـوات حـل    المسألةالحظ أن خطوات حل وُي        

وقد اتفق أكثر التربويين أن هذه الخطوات هـي الخطـوات    ديوي،التي عرضها جون  المسألة

  .الرياضية المسألةالرئيسة في حل 

  :الرياضية المسألةصعوبة حل  مؤشرات 7:1:2

أو المشـكلة،   المسألةتعددت األبحاث والدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على حل    

واختلفت أحياناً في تحديد األثر النسبي لكل  ولكن اتفقت فيما بينها في تحديد بعض تلك العوامل،

  : يحدد أربعة عوامل هي ) Battler(فنجد بتلر. المسألةعامل، أو عدة عوامل على حل 
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  .أو المشكلة المسألة فيها عالج الطالبالطريقة التي ُي. 1

  .ألفة المصطلحات المستخدمة. 2

  .حجم األعداد في المشكلة. 3

  .المشكالت المشابهةخبرة الطالب بالمسائل و. 4

  :إلى عوامل مشابه لبتلر ولعوامل أخرى منها بينما يشير كواجوش        

  .ستخدم في الحلنوع العمليات الحسابية التي تُ. 1

  .معنى العمليات الحسابية للعالقات الرياضية المكونة للمسألة. 2

  .المسألةعدد وترتيب العمليات المستخدمة في . 3

  .المسألةأو األلفاظ التي تغطي المعلومات والعالقات في الجمل المعبرة عن تنظيم الكلمات . 4

  .المسألةأنواع الكميات الموجودة في . 5

  ).196ص -195، ص 2003بدوي، ( .المسألةنوع األعداد في . 6

إلى مؤشرات الصعوبة في حل المسائل والتي تتمثـل   )1978(يوبيردسل جيرمان وأشار

  :في

  .مستوى القراءة. 1

  .طول المشكلة. 2

  .درجة التعقيد اللغوي. 3

  .تركيب الجمل. 4
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  .عدد العمليات المستخدمة في الحل. 5

  ).Jerman & Beardslee, 1978 ( مستوى التذكر واالسترجاع المطلوب للحل. 6

قد أشاروا إلى صعوبات مماثلـة، ال تبعـد    )2003( أبو زينةعلماً بأن كثير من التربويين مثل  

  .        الصعوبات السابقة عن كثيراً

القول أن نتائج الدراسات واألبحاث التي تناولـت مؤشـرات الصـعوبة     ُيمكن من هنا

  :ركزت على عدة عوامل هي المسألةوالعوامل المؤثرة على حل 

  .مستوى القراءة. 1

  .عدم مناسبتها لمستوى الطالب. 2

  .المسألةعدم معرفة الطالب باستراتيجيات متنوعة لحل . 3

العمليات المتضمنة في أداء العمليات الحسابية التي يتطلبها الحل، وضعف القدرة في عمليـة  . 4

  .وضعف القدرة في تنظيم هذه العناصر ،إلى عناصرها المسألةتحليل 

الحظ فان إحدى الصعوبات التي يواجهها الطلبة في حل المسائل الرياضـية  وكما هو ُم         

  .الرياضية المسألةباستراتيجيات متنوعة لحل هو عدم أو قلة معرفتهم 

  :الرياضية المسألةاستراتيجيات حل  أهمية 8:1:2

فـإن   ،المسألةفي هذه الدراسة من أهمية الستراتيجيات حل  باإلضافة إلى ما ورد سابقاً   

ن المعلمين ينزعون إلى أإلى أن الدراسات التربوية كشفت ب أشارا )2004( تيبلمنس و وسامينترب

 )%5( باستثناء الجامد،الحصول على االستجابات االستظهارية، وهذا مما يعزز التفكير المألوف 

  .األكثر فاعلية المسألةمن المعلمين الذين يستخدمون استراتيجيات حل 
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، المسألةإلى أنه عند تدريب الطلبة على استراتيجيات محددة لحل )  Paige(بايج ويشير    

قتراح استراتيجيات أخرى للحل، يساعد هذا األسلوب الطلبـة علـى   ويعطي الفرصة للطالب ال

  .)2003بدوي، (جديدة استخدام استراتيجيات متنوعة في حل مسائل 

هـو أن   المسـألة حد أهم أهداف استراتيجيات حل أإلى أن ) 2006( )أ( الهويديوأشار     

فان الهدف من اسـتراتيجيات   يصبح الطلبة أكثر ألفة مع تلك االستراتيجيات، وعلى األمد البعيد

  .هو توظيف الطلبة لها في مواجهة المشكالت الحياتية والواقعية المسألةحل 

والجدير بالذكر أن تفجر المعرفة في الوقت الحاضر، يجعل تلقّي الطالب للمعرفة العلمية    

المعرفـة   الهائلة المكتشفة أمراً في غاية الصعوبة، وحتى لو افترضنا انه يمكن اسـتيعاب هـذه  

خالل حياته الدراسية، فإن هذه المعرفة سرعان ما تتغير وتتعدل من خالل اكتشـاف معـارف   

جديدة، وبالتالي فان الطلبة بحاجة إلى تطبيق هذه المعرفة المتعلمة، وحتى تلك المكتشـفة بعـد،   

ـ  إلى القدرة على التفكير واستخداموبالتالي هم بحاجة  ة الحيـاة  االستراتيجيات المختلفة لمواجه

  .العملية

ونحن كشعب فلسطيني وما نتعرض له من وضع ومشكالت متنوعة متفاقمة، ما أحوجنا 

، التخاذ القرارات الصائبة المسألةعلى استراتيجيات متنوعة لحل  -الجيل القادم –لتدريب طلبتنا 

  .في الزمن والمكان المناسبين

ري واآلخر هندسي، وأن اسـتخدام  حدهما جبأقسم إلى نصفين ومن المعلوم أن الدماغ ُي 

منها  استراتيجيات متنوعة يؤدي إلى استخدام نصفي الدماغ، ألن االستراتيجيات المتنوعة بعضاً

جبري، واآلخر هندسي يحتاج إلى رسم ألشكال ورسومات هندسية، وبالتالي يؤدي إلـى عـدم   

ى الحـل الجبـري،   تعطيل أي نصف من نصفي الدماغ، إضافة إلى أن بعض الطلبة يميلون إل

وآخرين يميلون إلى الحل الهندسي، فالتنوع في االستراتيجيات يعطي الفرصة للطلبة في استخدام 

، وتتناسب مع طبيعتهم في الحل سواء أجبرياً كان أم هندسياً، المسألةاالستراتيجية التي تتناسب و

ائزة نوبـل عـام   ذي حاز على جال)  Roger Sperry(  العالم األمريكي روجر سبيري ىوير

على عمله الذي أثبت فيه أن لكل جانب من جانبي الدماغ وظائف محددة، وأنه لن يتم ) م1981(
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بين األلفـاظ   يالتعلم الفّعال إال إذا تم الربط في عملية التعليم بين الجانبين التحليلي والتركيبي، أ

، وتزيد من قـوة التـذكر   والرموز، واألشكال والصور، لتقوي عملية االستيعاب عند المتعلمين

    .)1995سالم، ( لديهم

  :الرياضية المسألةاستراتيجيات حل  9:1:2 

والتي تكونـت مـن أربـع     )Polya ) (1979( إن االستراتيجيات التي أشار إليها بوليا

تعتبـر اسـتراتيجيات   ) ، وابتكار خطة الحل، وتنفيذ الحل، ومراجعة الحلالمسألةفهم (خطوات 

ـ   لةالمسأعامة لحل  بأنفسـهم، أمـا   اكتشـاف الحـل    ىالرياضية، تساعد وتشجع الطلبـة عل

: منهـا فقد وردت في عـدة مصـادر ومراجـع متنوعـة      المسألةاالستراتيجيات الخاصة بحل 

 ،)2004، )أ(إبـراهيم (، )2006، )أ(يالهويد(، )2007عباس والعبسي، (، )2007الشامسطي، (

، )Van De Walle, 1994( ، ) (NCTM, 2000، )2001الصـادق،  ( ،)2003بـدوي،  (

)Szetla & Cynthia, 1992( ،)Krulik & Rudnick, 1982( ،ًبـأن االسـتراتيجيات    علما

، ولكنها األكثـر قابليـة للتطبيـق    المسألةجميع استراتيجيات حل  التي سوف يتم عرضها ليست

لطالب، ُيتوقع له داخل المدرسة حسب رأي الباحث، وكلما كثر عدد االستراتيجيات التي يعرفها ا

عمل أفضل في اختيار االستراتيجية المناسبة وتطبيقها فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات، وحـل      

المشكالت في حياته، كما ويفضل أن يطلق اسم على االستراتيجية حتى يمكـن تسـميتها عنـد    

  :وفيما يلي عرض لبعض هذه االستراتيجيات. المسألةاختيارها لحل 

  :بالشجرةاستراتيجية التمثيل    •

كما لو كانت هناك شجرة ذات غصون  المسألةويقصد بهذه االستراتيجية التفكير في حل 

  .المسألةكثيرة تمثل أفكار الحل، وحصر كل األفكار الرئيسية والمتعلقة بحل 
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  : استراتيجية التمثيل بالمخطط   •

د الطالـب  هناك مسائل رياضية يمكن تمثيلها بالصور والمخططات والخرائط التي تساع

في حل هذه المسائل، وخاصة حينما يصعب على الطالب فهم المشكلة والتوصل لحلها، نظـراً  

) 1000( إن صورة واحدة تعادل أكثر مـن : لصعوبتها أو غموضها أو تجريدها، وقد قيل سابقاً

  .كلمة

   :استراتيجية بناء جدول واستخدامه في الحل   •

التي  المسألةب لجدول يحتوي المعلومات الهامة بتكمن هذه االستراتيجية في تكوين الطال

يحتاجها إلكمال الحل، وإدراك العالقات الموجودة بين المعلومات المتضمنة في الموقف، ومن ثم 

  .اختيار العمليات الحسابية الالزمة

   :المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل) يءتجز(استراتيجية تبسيط    •

عـداد، أو الكلمـات   بصورة تحتوي الكثير من العبارات والمعلومـات واأل  المسألةعندما تصاغ 

وأسـئلتها   المسألةتكون األسئلة من النوع الذي يوجب على الطالب تجزيء  االمفتاحية، أو عندم

إلى مسائل صغيرة أقل تركيباً، وحل كل جزء أو مشكلة فرعية بشكل متتابع، ثم القيام بـالربط  

تاج حل متكامل للمسألة األصلية، فتبسيط المسائل المعقدة واألعداد الكبيرة بين أجزاء المسائل إلن

  .المسألةوتقليص عدد الفقرات توضح للطالب العملية التي سيستخدمها في حل 

  :الحاالتحساب جميع  استراتيجية   •

ن إ، و)الحـل ( للوصول إلى النتيجـة  الحاالتهي طريقة يقوم فيها الفرد بحساب جميع 

سـتخدم اسـتراتيجية   ي الفرد سيؤدي إلى اإلخفاق والفشل، إن الحاالتفرد لحساب جميع افتقار ال

اليومية، فلو كان على الفرد السفر من مدينة أبو ظبي مثالً  إلى مدينـة   هفي حيات الحاالتجميع 

، كما )السيارة، الحافلة، الطيارة، السفينة( عّمان، فانه سوف يضع في اعتباره متغير وسيلة النقل
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، ومع إجراء المقارنات )الخ... التكلفة المادية، الزمن(  سيضع في االعتبار متغيرات أخرى مثل

  .أو الحل األمثل يمكن الوصول إلى الخيار

  : استراتيجية التمثيل باألشياء   •

من مسـتوى المجـرد إلـى     المسألةتحويل للشخص الرياضية يلزم  المسألةلتسهيل حل 

رسم يتسهيل إدراكها وفهمها والوصول للحل، وليس بالضرورة أن ل كالمستوى شبه الحسي، وذل

وحلهـا   المسألةلها صورة فعلية، بل تمثيل الفكرة الرئيسية باألشكال أو الرسومات بحيث يجعل 

  .أكثر وضوحاً وأسهل فهماً وتنفيذاً

  :استراتيجية استخدام القانون   •

  .المسألةة مناسبة الستخدامها في حل عن قانون أو معادل الطالب بحثيفي هذه االستراتيجية 

  :المنطقي) االستدالل( التفكير   •

... إذا كان"تضمن عبارات شرطية من نوع تمع المسائل التي  ةتستخدم هذه االستراتيجي

، بحيث أن ممارسة االستدالل المنطقي يؤدي إلى تحسين ..."فإن... إذا كان صحيحاً"أو ..." فإن

  .إلى حل المشكالتفهم العالقات، و يؤدي ذلك 

  :البحث عن أنماط استراتيجية   •

تصاغ بعض المشكالت بحيث يكون األسلوب الوحيد لحل تلك المشكالت هو تحديد نمط معـين  

  .للبيانات المعطاة، وبمجرد تكوين النمط يستطيع الطالب الوصول إلى المطلوب وحل المشكلة
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 :المحاولة والخطأ المنظمةاستراتيجية    •

  :الرياضية على كل من المسألةه االستراتيجية لحل تعتمد هذ

  .التعرف على تسلسل العمليات المختلفة التي يمكن أن تستخدم للحل -

  .تجريب كل سلسلة من العمليات وتذكر المحاوالت غير الناجحة -

ـ  المسألةوفي هذا األسلوب ينبغي أن يكون الهدف واضحاً، حتى ال تصبح   كأكثر صعوبة، وذل

  .ح الهدف ومعرفته غالباً ما يؤدي للوصول للحلألن وضو

 الرياضـية  المسـألة الكثير من استراتيجيات حل  الباحث قد رصد ومن الجدير ذكره أن

العمل للخلـف،   ستراتيجية المحاولة والخطأ العشوائية،ا: على سبيل المثال ال الحصر منهاذكر ي

استبعاد البيانات الزائدة، العمل خارج  ة،البحث عن المعلومات الناقصالتقدير التقريبي والفحص، 

 راتيجية عمل رسـم أو است ن،المشكلة، خرائط االنسياب، تعديل الصيغ وكتابة المعادالت والقانو

مشكالت لفظية، االستعانة بالكلمـات   ن، االستعانة بحلول المسائل المتشابهة، تكويشكل أو نموذج

توسيع الموقف، استراتيجية  الطريقة التركيبية،كلة، المفتاحية أو األفعال الموصوفة أو سؤال المش

بار الحـاالت  تبني أسلوب آخر، اعت، ، المراجعة)األنماط( المحاولة والخطأ، استراتيجية النمذجة

، المسـألة السير بطريقة عكسية، الحذف، تجزئة  استراتيجية ،تنظيم البيانات القصوى، التخمين،

  .نظيم البيانات وجدولتهات، )القمة(استراتيجية تسلق الهضبة 

  :سابقةالدراسات ال 2:2

الرياضية من المواضيع الهامة التي شغلت الباحثين فـي التربيـة    المسألةموضوع حل 

عموماً، والباحثين في الرياضيات خصوصاً، ألن من أهداف تدريس الرياضيات في أي مرحلـة  

الرياضية وتنمية التفكيـر   المسألة من المراحل الدراسية المختلفة إكساب الطلبة القدرة على حل

، متناولة مراحل دراسـية مختلفـة،   الرياضي لديهم، فتعددت الدراسات والبحوث في هذا المجال

 المسـألة سـتراتيجيات حـل   أثـر ا الرياضـية، أو   المسألةمنها ما ركز على استراتيجيات حل 
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أو أثرهـا فـي تنميـة     ،يةالرياض المسألةأو أثرها في القدرة على حل  ،الرياضية في التحصيل

الرياضية، أو المهارات الرياضية، وتأتي هذه  المسألةالتفكير الرياضي، ومنها ما بحث في بنية 

 المسـألة األول الثانوي العلمي على استراتيجيات حـل  الصف ثر تدريب طلبة أالدراسة لمعرفة 

  .الرياضية في تحصيلهم للرياضيات

سات السابقة بهدف اإلفادة منها في الوقوف على ما يتناول هذا الفصل مجموعة من الدرا

الرياضية، وقد تم تصنيفها إلـى   المسألةقدمته هذه الدراسات من نتائج ترتبط باستراتيجيات حل 

  :المحاور التالية

  .الحسابية المسألةدراسات تناولت استراتيجيات حل : ًأوال

  .ةالجبري المسألةدراسات تناولت استراتيجيات حل : ًثانيا

  .الهندسية المسألةاستراتيجيات حل دراسات تناولت  :ًثالثا

ة ودراسات عربية، كما تم تقسيم الدراسات في كل محور من المحاور الثالث إلى دراسات أجنبي

  :لكل محور منها وفيما يلي عرض توضيحي

  الحسابية المسألةاستراتيجيات حل دراسات تناولت  1:2:2

  :العربية الدراسات 1:1:2:2

لـدى   إلى تقصي أثر استراتيجيتين تدريسيتين )2007( أبو عمـارة دراسة هدفت           

أنموذج دورة التعلم  :وهما ،ى البنائينئمتين على المنحطلبة المرحلة األساسية في األردن قا

أنموذج دورة التعلم رباعي ، وحل المشكالت فيحل المستند إلى خطوات بوليا اخماسي المر

 ،تند إلى التساؤل الذاتي في التحصيل في الرياضيات وحل المشكالت الرياضيةالمراحل المس

  :حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية
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حـل المسـتند إلـى    اأنموذج دورة التعلم خماسي المر( ما أثر استخدام استراتيجية التدريس  .1

المستند إلى التسـاؤل،   أنموذج دورة التعلم رباعي المراحل، حل المشكالت فيخطوات بوليا 

  ؟في تحصيل طلبة المرحلة األساسية في الرياضيات) والطريقة المعتادة في التدريس 

  ؟هل يوجد أثر للتفاعل بين استراتيجية التدريس والجنس في تحصيل الطلبة في الرياضيات. 2

سـتند إلـى   حـل الم اأنموذج دورة التعلم خماسي المر( ما أثر استخدام استراتيجية التدريس  .3

أنموذج دورة التعلم رباعي المراحل المستند إلى التسـاؤل،  ، حل المشكالت فيخطوات بوليا 

  ؟في القدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية) والطريقة المعتادة في التدريس 

 فـي في القدرة على حل المشكالت والجنس هل يوجد أثر للتفاعل بين استراتيجية التدريس . 4

  ؟لدى طلبة المرحلة األساسيةالرياضيات 

والنسبة والتناسـب والنسـبة    ،الكسور العشرية: تكونت المادة التعليمية من وحدتين هما

ـ  ،المئوية  اب الرياضـيات للصـف السـادس األساسـي المقـرر فـي األردن للعـام       من كت

ر واألخـرى  من مدرستين إحداها ذكو ،بطريقة قصدية عينة الدراسة، اختيرت )م2005/2006(

، حيـث اختـار   وطالبة من طلبة الصف السادس األساسـي  طالباً)  137 (إناث، وبلغ حجمها 

، درست ومجموعة ضابطة إلى مجموعتين تجريبيتين زعهاو الباحث ثالث شعب من كل مدرسة

أنمـوذج دورة الـتعلم خماسـي    المجموعة التجريبية األولى المحتوى المحدد بالدراسة باستخدام 

الثانيـة   ، بينما درست المجموعة التجريبيةحل المشكالت فيالمستند إلى خطوات بوليا  حلاالمر

أنموذج دورة التعلم رباعي المراحل المستند إلـى التسـاؤل    المحتوى المحدد بالدراسة باستخدام

 اًتحصيلي الباحث اختباراً أعّدفدرست المحتوى بالطريقة التقليدية،  ضابطةالمجموعة ، أما الالذاتي

وكانت أهم النتائج التي توصل  ،في القدرة على حل المشكالت ر اختباراً، وطّواً من جزأينمكون

  :إليها
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  : بالنسبة للتحصيل  •

موعة الضـابطة بفـروق   وعتين التجريبيتين األولى والثانية على طلبة المجمتفوق طلبة المج. 1

  .دالة إحصائياً

الذين درسوا باستخدام أنموذج دورة الـتعلم ربـاعي   تفوق طلبة المجموعة التجريبية الثانية . 2

المراحل المستند إلى التساؤل الذاتي على طلبة المجموعة التجريبية األولى الـذين درسـوا   

  .حل المشكالت فيحل المستند إلى خطوات بوليا اباستخدام أنموذج دورة التعلم خماسي المر

  .بالنسبة للتحصيل ال يوجد تفاعل بين استراتيجية التدريس والجنس. 3

  :بالنسبة للقدرة على حل المشكالت   •

وعتين التجريبيتين األولى والثانية على طلبة المجموعة الضـابطة بفـروق   متفوق طلبة المج. 1

  .دالة إحصائياً

بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجـريبيتين األولـى    لم تظهر فروق دالة إحصائياً. 2

  .والثانية

 .يس والجنس بالنسبة للقدرة على حل المشكالتفاعل بين استراتيجية التدرت ال يوجد .3

الصـف السـادس   طلبة إلى استقصاء أثر تدريب  فهدفت )2003( العمري دراسةأما           

الرياضية على قدرة الطلبـة   المسألةاألساسي على برنامج تدريبي قائم على خطوات بوليا لحل 

من طلبة الصف السـادس   طالباً)  101 ( كونت عينة الدراسة منتو ،الرياضية المسألةحل في 

قسمت ، واختيرت بطريقة قصديةفي األردن، األساسي في مديرية التربية والتعليم للواء دير عال 

تدربت على برنامج تدريبي معد  طالباً)  50 ( ا تجريبية مكونة من، إحداهالعينة إلى مجموعتين

 ،درست بأسلوب الكتـاب المدرسـي   طالباً)  51(طة مكونة من واألخرى ضاب ،من قبل الباحث

  :فقرات كما يلي 10وكانت النتائج على االختبار التحصيلي المكون من 
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المجموعـة التجريبيـة    طـالب  بين الوسط الحسابي ألداء ذات داللة إحصائيةق ووجود فر -1

طالب ولصالح  ،الحسابية المسألةالضابطة في تحديد المعطيات الالزمة لحل  وطالب المجموعة

   .التجريبية المجموعة

 بـين  الحسـابية  المسـألة في تحديد المعلومات الزائدة في  ذات داللة إحصائيةق وفر وجود -2

  .التجريبية المجموعة طالب ولصالح، الضابطة طالب المجموعة طالب المجموعة التجريبية و

طالب المجموعة  بينالحسابية  لمسألةافي القدرة على حل  ذات داللة إحصائيةق ووجود فر -3

  .التجريبية المجموعة طالب ولصالح، الضابطة طالب المجموعة التجريبية و

 المسـألة في تحديد عدد ونوع العمليـات الالزمـة لحـل     ذات داللة إحصائيةق ووجود فر -4

طـالب  ولصـالح  ، الضـابطة  طـالب المجموعـة   طالب المجموعة التجريبية و بينالحسابية 

   .التجريبية جموعةالم

ـ     )2000( العالم دراسةهدفت بينما             ني اإلى معرفة أثر تـدريس طلبـة الصـف الث

من نوع الضم، (استراتيجيات متنوعة لحل المسائل اللفظية على عمليتي الجمع والطرح  األساسي

ستقصاء أثر ، في القدرة على استخدامها في حل هذه المسائل، وا)كل -الفصل، والمقارنة، وجزء

الجنس ومستوى التحصيل في الرياضيات في قدرتهم على حلها، والكشف عـن العالقـة بـين    

تحصيل الطلبة في الرياضيات من خالل استجاباتهم في المقابلة العيادية، وحاولت هذه الدراسـة  

  :اختبار الفرضيات التالية

والمقابلـة تعـزى لمتغيـر     ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين تحصيل الطلبة في الرياضيات. 1

  .الجنس ومستوى التحصيل والمعلم والتفاعل بينها

  .ال يوجد عالقة بين تحصيل الطلبة في الرياضيات وتحصيلهم في المقابلة. 2
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طالباً وطالبة، من الصف الثاني األساسي مـن مدرسـة   ) 52(تكونت عينة الدراسة من 

أسفرت وطالبة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية،  )26(طالباً، و) 26(ذكور سلفيت األساسية، منهم 

  :هذه الدراسة عن النتائج التالية

ضم الكل، ( استراتيجيات متنوعة في حل المسائل المحددة في الدراسة، وهي  استخدم الطلبة. 1

والضم إلى، والعد صعوداً من األصغر، والعد صعوداً من األكبر، والعد صعوداً إلى، والعد 

  ).نزوالً إلى، والحقائق العددية، والفصل من، و الفصل إلى، والمزاوجةنزوالً، والعد 

ـ   . 2 مسـتوى  ة تفوق الطلبة الذكور على اإلناث، وطلبة مستوى التحصيل المرتفـع علـى طلب

التحصيل المنخفض في المقابلة، بينما تفوقت اإلناث على الذكور، وتفـوق طلبـة مسـتوى    

  .يل المنخفض في الرياضياتالتحصيل المرتفع على طلبة مستوى التحص

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في المقابلـة تعـزى للتفاعـل بـين     . 3

  .متغيري الجنس ومستوى التحصيل

  .   توجد عالقة ارتباطية موجبة بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والمقابلة. 4

دى فاعلية أسـلوب الرسـم   إلى معرفة م بدراسة هدفت ) 1994( اسكندر قامت كما    

لحل المسائل الرياضية اللفظية المرتبطة بالكسور العشرية،  طالباتالتوضيحي في تنمية قدرات ال

الصـف السـادس   طالبـات  مـن   طالبة)  28 ( تكونت منالتي  تدريس العينةوذلك من خالل 

دمت الباحثـة  استخ، باستخدام أسلوب الرسم التوضيحيسلطنة ُعمان في إحدى مدارس االبتدائي 

طة بالكسور العشـرية المقـررة للصـف السـادس     تحصيليا في المسائل اللفظية المرتب اختباراً

لجمع، والطـرح، والضـرب،   ا(  :العمليات الحسابية األربعةهذا االختبار حيث شمل  االبتدائي،

ة قدرات جاءت نتائج الدراسة لتثبت فاعلية استخدام أسلوب الرسم التوضيحي في تنميو، )القسمة 

 .حل المسائل اللفظية المرتبطة بالكسور العشرية لجميع العمليات الحسابيةطالبات لال

أثر تـدريب طالبـات الصـف األول     دراستها لمعرفة فقد هدفت )1989(بطشون أما    

وعالقـة   الرياضية في القـدرة علـى حلهـا،    المسألةعلى مهارات حل ) العاشر حاليا(ثانوي ال
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نتقال أثر التدريب إلى مسـائل  لدى الطالبات، وتحديد ا) مادي، مجرد (تفكير التدريب بمستوى ال

تنفيذ و، وإعداد مخطط للمسألة، المسألةفهم (  :التالية شمل التدريب المهاراتن عليها، وتدربلم ي

بة مـن طالبـات   طال)  42 ( تكونت عينة الدراسة من، )ومعقولية الحل إنتاج الحل، والمخطط، 

وزعـن إلـى    ،انتم اختيارهن من مدرسة واحدة في عّم ،)العاشر حاليا (لثانوي الصف األول ا

، واألخرى ضـابطة لـم   الرياضية المسألةمهارات حل مجموعتين، إحداها تجريبية تدربن على 

، واسـتُخدم لـذلك مسـائل رياضـية مختلفـة      الرياضية المسألةمهارات حل يتدربن فيها على 

كشفت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق ذات داللـة   و ،)ندسيةحسابية، جبرية، ه( الموضوعات 

 ،)الرياضية المسألةاللواتي تدربن على مهارات حل (المجموعة التجريبية طالبات إحصائية بين 

الرياضية، ولصالح المجموعة التجريبية، كما  المسألةفي القدرة على حل  ،المجموعة الضابطةو

ولصالح  ،الرياضية المسألةوى التفكير في القدرة على حل وجود أثر لمست أيضاًأظهرت النتائج 

  .مجموعة مستوى التفكير المادي

معرفة أثر تـدريب طالبـات الصـف السـادس     إلى  )1988( مراشدة دراسة  هدفتو   

 ،المسائل الحسابية في مقدرتهن على حل المسـائل الرياضـية   حلاالبتدائي على استراتيجيات 

قـراءة  (: حل المسائل الرياضية حسب الخطوات التالية تراتيجياتحيث دربت الطالبات على اس

توضيح الرموز والمصـطلحات،  و، الطالبة الخاصة بلغة المسألةإعادة صياغة و، بعناية المسألة

والتعـويض فـي   ، المسـألة يجاد عالقة أو قانون لحل إو، وتحديد المطلوب، وتحديد المعطيات

مـن طالبـات الصـف    طالبة  )198( الدراسة مكونة منكانت عينة  .)مراجعة الحلو، العالقة

شعب في مدرسة، وفي كل مدرسة درست )  3(كل  ،موزعات في ست شعبالسادس االبتدائي، 

 والشـعبة الثانيـة  ، المقترحة إحدى الشعب محتوى الكتاب المدرسي وفق خطوات اإلستراتيجية

، أما الشعبة الثالثـة فقـد   ضاًدرست محتوى غير مباشر وفق خطوات اإلستراتيجية المقترحة أي

  .دون أن تتلقى أي تدريبدرست محتوى الكتاب المدرسي 
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الدراسة أن أداء الطالبات اللواتي استخدمن االستراتيجية، سواء كـان  نتائج  أظهرت

بمحتوى مباشر أو محتوى غير مباشر، أفضل من أداء الطالبات اللواتي درسن المحتـوى  

   .ار التحصيل أم على اختبار انتقال أثر التدريبكان ذلك على اختبأ سواءفقط، 

استقصاء بعض االستراتيجيات التعليمية  إلىهدفت ف ) 1984( الحموري دراسة  أما

، وقد استخدمت نموذج المسألةالرياضية وعالقتها بالقدرة على حل  المسألةالسائدة في حل 

، المسـألة هـم  فو، قويم التعلم القبليت( : بناًء على الخطوات التالية المسألةلتعليم حل " بل " 

  ،) التقـويم البعـدي  و، والتحقق من صـحة الحـل  ، وتنفيذ خطة الحل، وابتكار خطة الحل

وزعت عشـوائيا   ،وطالبة طالباً ) 839 (و ،ومعلمة اًمعلم ) 20 (من  عينة الدراسة تكونت

 )410(و معلمين ومعلمـات، ) 10(تكونت من تجريبية تينمجموعإحدى ال ،إلى مجموعتين

وطالبة،  طالباً) 429(معلمين ومعلمات و  )10(ضابطة تكونت من  ، واألخرىوطالبة طالباً

بينما الرياضية،  المسألةحل ل" بل " المجموعة التجريبية على استخدام استراتيجيات  دربتت

اختبـار   أشارت نتائج الدراسة على، وعلى هذه االستراتيجية لم تتدربالمجموعة الضابطة 

تفوق طلبة المجموعة التجريبيـة التـي   إلى الرياضية،  المسألةس قدرة الطلبة على حل يقي

علـى طلبـة   " بل " الرياضية وفق نموذج  المسألةحل  استخدام استراتيجياتعلى  تدربت

 المسـألة لحـل  سـتراتيجيات  هـذه اال اسـتخدام  على  لم تتدرب التي المجموعة الضابطة

باالستراتيجيات  من دراستها أن قدرة الطلبة تتأثر ايجابياً وكذلك استدلت الباحثةالرياضية، 

  .التي يستخدمها المعلمون ويتم تدريبهم عليها

  :الدراسات األجنبية 2:1:2:2

ثـر التـدريب الفـوق    أاستقصاء هدفت إلى دراسة  )Teong ( )2003(توينغ  أجرى  

هل  :أهمهااألسئلة  بعض ة عنمحاوالً خاللها اإلجاب .معرفي على حل المسائل الرياضية اللفظية

المجموعة الضـابطة  طلبة المجموعة التجريبية ذوي التحصيل المتدني يتميز عن أداء طلبة أداء 

  ذوي التحصيل المتدني على قدرتهم الفردية في حل المسائل الرياضية اللفظية؟
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قـع  والـذين ت وطالبة من ذوي التحصيل المتدني  طالباً )40( تكونت عينة الدراسة من  

قسـم الباحـث عينـة     ائج اختبار نهاية العام الدراسـي، حسب نت )%70 -% 50(نتائجهم بين 

سـتراتيجية القـراءة بعنايـة    مجموعتين، إحداهما تجريبية دربت على اسـتخدام ا الدراسة إلى 

)CRIME (تهدف إلى تطوير المستويات المتدنية فـي القـدرات للرقابـة    ، ولمدة ثالثة أسابيع

في كل مرحلة من مراحل حيث كان  ،ال الطلبة أثناء حل المسائل الرياضية اللفظيةوالتقدير ألعم

وكانت المجموعة ، المسألةلطلبة لتنظيم ورقابة حل توجه ل الرياضية مجموعة أسئلة المسألةحل 

صـمم  و بدون استخدام اإلستراتيجية،)  Word Math (حلت المسائل بطريقة األخرى ضابطة

 شمل قبلياً اختباراًطلبة المجموعتين  وقد أدى، دام التفكير التعاوني المرتفعالباحث دراسته باستخ

المجموعتـان   ثم أدت ،عداد والكسورألمسائل رياضية لفظية من واقع البيئة المحلية في ا عشر

بالتدريبات علـى   طلبة المجموعة التجريبية تأثر نتائج الدراسة أن أداء وأظهرت، اختباراً بعدياً

أداء ذوي التحصـيل  تحسين في المساهمة في  ن لها دوراًأو ،ستراتيجية الفوق معرفيةااستخدام 

  .الرياضية اللفظية المسألةالمتدني في حل 

 )Montague, Warger & Morgan( )2000( مونتاغو ورفاقـه أجرى كل من و   

دة الطلبـة  لمسـاع  ،)Solve it" (حلْها " دراسة من خالل تقديم برنامج تدريسي أطلق عليه اسم 

عبارة عـن  هذه الدراسة  كانتو الرياضية اللفظية، المسألةحل  تعلُّمالذين يعانون من صعوبات 

في  طالباً وطالبة، من خالل تدريسهم )84( مختلفة على عينة الدراسة التي شملتدراسات  ثالث

ثانوية في المدرسة ال طالب) 6( حيث شملت الدراسة األولى ،مجموعات دراسية متوسطة الحجم

طالب )  6( شملت فقدالدراسة الثانية و .وكان البرنامج التعليمي دقيقاً ،تم تدريسهم بشكل فردي

من طلبة الصف )  72 (الدراسة الثالثة بينما شملت . السادس والسابع والثامن من طلبة الصفوف

 المسألةصياغة و هم،القراءة للف: من الخطوات التالية "حلْها " تكّون البرنامج التدريسي و، السابع

وضع فرضـيات  و ،)صور من الرسم والرسم البياني(والتخيل البصري  الخاصة، الطلبة بكلمات

تأكد أن كـل شـيء   ( التحقق و، )عمل الحسابات( احسب ور الحل، قّدو ،) المسألةخطة حل ( 

 ة األساسـية قد حقق النتيج "حلْها "  أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج التعليميو). صحيح 

اختبارات متتاليـة فـي    أربعمسائل، من خالل  عشرمسائل من سبع وهي الحصول على  منه،



 43

كيـف  ، وللفهـم  المسألةأشارت النتائج إلى أن الطلبة تعلموا كيف يقرؤون  كما ،المسائل اللفظية

من خـالل الرسـم وعمـل     المسألةإضافة إلى تصور  ،بلغتهم وكلماتهم الخاصة المسألةيحللون 

 ،ووضعوا حلوال مختلفـة  ،روا اإلجابةوقّد ،الرياضية مسألة، ووضعوا خطة حل للتصور عقلي

التعلم الـذاتي،  (  المسألةوتعلموا أيضا إستراتيجية التقييم الذاتي والضبط النفسي الالزمة في حل 

     ).، والرقابة الذاتيةالتساؤل الذاتيو

تحديد أثـر  إلى بدراسة هدفت  Szetela & Super( ( 1987)(سيزتيال و سوبر قام و  

الرياضية، وتـأثير   المسألةاستراتيجيات حل على  يركز ول اإلعداديللصف األ تعليميبرنامج 

ستراتيجيات اختالف الجنس واستعمال اآلالت الحاسبة في التحصيل، وتضمن البرنامج التعليمي ا

أسـهل،   مسـألة عمل ومنظمة، عمل قائمة والحزر واالختبار، (  :الرياضية التالية المسألةحل 

فـي كنـدا،   " بريتش كولومبيا"تمت هذه الدراسة في جامعة ، )رسم شكل والبحث عن النمط، و

)  3(قسمت إلى ول اإلعدادي،شعبة من الصف األ)  42 (من المكّونة عينة الدراسةطبقت على 

ي تشـتمل  شعبة من طلبة الصف األول اإلعداد) 14(، المجموعة األولى تكونت من مجموعات

 المسألةطالباً وطالبة، تدربت وفق البرنامج التعليمي الذي يشتمل استراتيجيات حل )  290(على 

شعب مـن طلبـة   )  10(أما المجموعة الثانية فتكونت من . الرياضية، كما زودت بآالت حاسبة

مـي  طالباً وطالبة، وتدربت وفق البرنـامج التعلي ) 195(الصف األول اإلعدادي، وتشتمل على 

شـعبة تشـتمل   )  18(السابق، لكنها لم تزود بآالت حاسبة، بينما المجموعة الثالثة فتكونت من 

تـم  طالباً وطالبة، ولم يتدربوا على أي استراتيجية، ولم يزودوا بـآالت حاسـبة،   )  338(على 

ه وقدمت اسـتبان  ،بعد االنتهاء من التدريب ةتطبيق اختبار تحصيلي على طلبة المجموعات الثالث

  :على النحو التالينتائج الدراسة  وكانتللمعلمين لمعرفة آرائهم في البرنامج التعليمي، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة المجموعة األولـى وطلبـة المجموعـة     -1

الرياضـية   المسـألة الثالثة، ولصالح طلبة المجموعة األولى الذين تدربوا على استراتيجيات حل 

  .آالت حاسبةوزودوا ب
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة المجموعة الثانيـة وطلبـة المجموعـة     -2

الرياضية ولم  المسألةالثالثة، ولصالح طلبة المجموعة الثانية الذين تدربوا على استراتيجيات حل 

  .يزودوا بآالت حاسبة

  .وعتين األولى والثانيةطلبة المجم تحصيلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -3

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطالب الذكور وتحصيل الطالبات اإلنـاث،   -4

    .الذكورولصالح الطالب 

 المسـألة إلى مقارنـة اسـتراتيجية حـل     Odafe)( (1987 )أوديـف   دراسة هدفتو

اسـتخدم الباحـث    وقـد  ،الرياضية مع طريقة المحاضرة في تعليم عناصر أساسية في الحساب

على وهي ) Krulik & Rudnick, 1987( المتضمنة خطوات نموذج  المسألةاستراتيجية حل 

وتحديد  ،المسألةبشكل عام، ثم إعادة نص  المسألةقراءة  :عمليات الفهم وتتضمن( : النحو التالي

 ،مع الرسم المعالجات االستكشافية :وتتضمنوعمليات التمثيل  ،المسألةالمعطيات والمطلوب من 

اسـتدعاء مفـاهيم أو مسـائل ذات صـلة     : تتضمنوعمليات االستدعاء و ،كان ذلك مناسباً إن

ختبـار  ا :وتتضـمن التفكير االستنباطي، وعمليات التقييم : ج وتتضمن، وعمليات اإلنتاالمسألةب

رياضيات فـي برنـامج القبـول    الطالب عينة الدراسة من كانت  .المعالجات واختبار الشروط

، بينمـا  ستراتيجية المقترحـة المجموعة األولى االدرست  ، حيثإلى مجموعتين متقّساص، الخ

لقياس الباحث اختباراً تحصيلياً من إعداده واستخدم  بطريقة المحاضرة،درست الثانية المجموعة 

النتائج وجود فـروق ذات داللـة    كشفتكال المجموعتين،  فيفي الرياضيات  طالبتحصيل ال

وفـق إسـتراتيجية حـل     درسواالمجموعة األولى الذين  طالب متوسطي عالماتإحصائية بين 

بطريقة المحاضرة ولصالح المجموعة  درسوا المجموعة الثانية الذين وطالب ،الرياضية المسألة

   .األولى

أثـر تـدريب    استقصاءإلى  دراسة هدفت )Schoenfeld ()1979 (سكونفلد أجرىو    

علـى أدائهـم فـي حـل      المسألةاستراتيجيات خاصة لحل  مسخطالب جامعة كاليفورنيا على 

وكـذلك مـدى    ،ومدى استخدامهم لهذه االستراتيجيات قبل أن يتدربوا عليها ،المسائل الرياضية
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ـ   المسـألة درتهم علـى حـل   تأثير التعليمات الخاصة بكيفية استخدام هذه االستراتيجيات في ق

قسـمت إلـى    ،ت من طالب جامعة كاليفورنيامجموعا سبعتكونت عينة الدراسة من  الرياضية،

على تدربوا  وأربع مجموعات تجريبيةلم يتدربوا على أية استراتيجية، ثالث مجموعات ضابطة 

 مسألةحل وبرهان بالتناقض، واستدالل منطقي، ورسم شكل تخطيطي، ( : التاليةستراتيجيات اال

ية استخدامها، ومتى تستخدم، وكـذلك  إضافة إلى كيف )إلى أهداف فرعية  المسألةتجزئة وأسهل، 

بعد االنتهاء من التجربة تم إجراء االختبار ، استخدام أكثر من استراتيجية في حل مسألة رياضية

النتائج الدراسة هذه نتائج  التحصيلي الذي أعده الباحث، والقيام بعملية التحليل اإلحصائي كشفت

  :التالية

حـل  أداء طالب المجموعات الضابطة في  ن أفضل منكا جريبيةأداء طالب المجموعات الت. 1

  .الرياضية المسألة

الرياضية، كانوا أكثر  المسألةطالب المجموعات التجريبية الذين استخدموا استراتيجيات حل . 2

  .من طالب المجموعات الضابطة الذين استخدموا تلك االستراتيجيات عدداً

  :الجبرية ةالمسألدراسات تناولت استراتيجيات حل  2:2:2

 : الدراسات العربية 1:2:2:2

فاعلية استراتيجيتين تدريسيتين قـائمتين علـى    لمعرفة دراسة )2006(الدّراس أجرى    

التعليم الزمري في التحصيل واالتصال والتمثيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلـة األساسـية   

ساسـي  الصف الثـامن األ بات طالطالبة من )  82 ( من مكونةنة عّيتضمنت  العليا في األردن،

درسـت وفـق    ،تم تعيين الشعبة األولى كمجموعة تجريبيـة أولـى   ،على ثالث شعب موزعة

درسـت   ،والشعبة الثانية كمجموعة تجريبية ثانية ،استراتيجية التعليم الزمري المعزز بالحاسوب

ضابطة درسـت   والشعبة الثالثة مجموعة ،وفق استراتيجية التعليم الزمري واالستقصاء الموجه

  .بالطريقة التقليدية
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  :السؤالين التاليين عناإلجابة الدراسة حاولت 

الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا تعـزى   هل توجد فروق جوهرية في تحصيل. 1

  لتدريس؟ستراتيجية اال

هل توجد فروق جوهرية في المقدرة على االتصال والتمثيل في الرياضـيات لـدى طلبـة    . 2

  لمرحلة األساسية العليا تعزى الستراتيجية التدريس؟ا

  : الدراسة على النحو التالينتائج بعد إجراء عمليات التحليل اإلحصائي، كانت 

بين متوسط عالمات طالبات المجموعة التجريبية األولـى   إحصائيةداللة  اتق ذوفر وجود .1

  .ألولىلصالح المجموعة التجريبية ا، والمجموعة الضابطةطالبات و

بين متوسط عالمات طالبات المجموعة التجريبيـة الثانيـة    إحصائيةداللة  اتق ذوفر وجود. 2

  .لصالح المجموعة التجريبية الثانية، والمجموعة الضابطةطالبات و

بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين التجـريبيتين   إحصائيةداللة  اتق ذوال يوجد فر. 3

   .األولى والثانية

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طلبة الصف التاسـع علـى التفكيـر     ستقصاءوال   

اإلجابة على األسـئلة   دراستهفي  )2005(السعدي حاول  ،الرياضي والتحصيل في الرياضيات

  :التالية

  ؟لتاسع على تنمية تفكيرهم الرياضيما أثر البرنامج التدريبي الذي خضع له طلبة الصف ا. 1

  برنامج التدريبي الذي خضع له طلبة الصف التاسع على التحصيل ؟ما أثر ال. 2

  هل يختلف أثر البرنامج في تنمية قدرة الطلبة على التفكير الرياضي باختالف الجنس؟. 3

طالبة مـن   ) 94(و طالباً)  70 (منهم ،وطالبة طالباً)  164 ( تكونت عينة الدراسة من         

، حيـث  شـعب مدرسـية   أربعموزعين على  ،محافظة العقبةطلبة الصف التاسع األساسي في 
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درست  ،ومثالهما مجموعة ضابطة ،المجموعة التجريبية من شعبة للذكور وشعبة لإلناث تكونت

ي وعرض مواقف من المنهاج المدرس ،من قبل الباحث اًمعّد اًتدريبي اًالمجموعة التجريبية برنامج

أما المجموعة الضـابطة قـد درسـت     ،نية مظاهرتضمن ثماتتعلق بمظاهر التفكير الرياضي ت

للمحتوى  تحصيلياً ق الباحث اختباراًّببعد االنتهاء من تقديم التجربة مباشرة طَ .باألسلوب التقليدي

  :على النحو التاليوكانت النتائج  ،ق اختبار التفكير الرياضيّبم، وبعد أسبوع طَالرياضي المقدَّ

بين الوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعـة التجريبيـة    وجود فروق ذات داللة إحصائية. 1

 ،المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل فـي الرياضـيات  طلبة والوسط الحسابي لعالمات 

  .لصالح المجموعة التجريبيةو

بين الوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعـة التجريبيـة    ائيةداللة إحص وق ذاتوجود فر. 2

لصـالح  و ،المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضـي طلبة ات والوسط الحسابي لعالم

  .المجموعة التجريبية

داللة إحصائية في القدرة على التفكير الرياضي عند الطلبـة يعـزى    اتق ذوعدم وجود فر. 3

  .للتفاعل بين البرنامج التدريبي للطلبة والجنس

بة الصف التاسع األساسـي  إلى استقصاء أثر تدريب طل )2004( غرّيب دراسة وهدفت   

الرياضية في القدرة علـى حلهـا،    المسألةعلى استراتيجية تعليمية مقترحة من الباحث في حل 

 طالبـاً ) 129( وكذلك معرفة أثر الجنس في ذلك، تكونت عينة الدراسة من أربع شعب تشـمل 

طالبـة، فكانـت   ) 66(طالباً، وشعبتان لإلناث تشمل ) 63(  وطالبة، منهم شعبتان للذكور تشمل

المجموعة التجريبية مكونة من شعبتين إحداها للذكور واألخرى لإلناث، تدرب الطلبة فيها على 

الرياضية المقترحة، وتكونت المجموعة الضابطة من شـعبتين أيضـاً،    المسألةاستراتيجية حل 

التاسـع  الرياضية وفقا ألسلوب كتاب الصـف   المسألةإحداها للذكور واألخرى لإلناث، درسوا 

  : النتائج التالية األساسي وقد توصلت الدراسة إلى
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوسط الحسابي لتحصيل طلبة المجموعة التجريبية . 1

  .الرياضية المسألةوالوسط الحسابي لتحصيل طلبة المجموعة الضابطة في القدرة على حل 

سط الحسابي لتحصيل الـذكور والوسـط   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الو. 2

  .الرياضية المسألةالحسابي لتحصيل اإلناث في القدرة على حل 

والجنس على مستوى ) استراتيجية، ال استراتيجية(  عدم وجود أثر للتفاعل بين الطريقة. 3

 .الرياضية لدى طلبة الصف التاسع األساسي المسألةالتحصيل في حل 

إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حـل   )2003( سانعر دراسةهدفت و          

الرياضـية، وعلـى التحصـيل فـي      المسألةالرياضية في تنمية قدرة الطلبة على حل  المسألة

الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا الممثلة بالصـفوف السـادس والسـابع والثـامن     

  :ى األسئلة التاليةاألساسي، وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عل

الرياضية لـدى طلبـة    المسألةما أثر البرنامج التدريبي المصمم في تنمية القدرة على حل . 1

  الصف السادس األساسي؟

ما أثر البرنامج التدريبي المصمم على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف السـادس  . 2

  األساسي؟

الرياضية لـدى طلبـة    المسألةة القدرة على حل ما أثر البرنامج التدريبي المصمم في تنمي. 3

  الصف السابع األساسي؟

ما أثر البرنامج التدريبي المصمم على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصـف السـابع   . 4

  األساسي؟

الرياضية لـدى طلبـة    المسألةما أثر البرنامج التدريبي المصمم في تنمية القدرة على حل . 5

  ؟الصف الثامن األساسي
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ما أثر البرنامج التدريبي المصمم على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصـف الثـامن   . 6

  األساسي؟

طالبـة،  ) 246(طالباً، و )246(طالباً وطالبة، منهم ) 492(تكونت عينة الدراسة من           

ارس ، واختار الباحـث سـت مـد   )ثامنالسادس والسابع وال( من طلبة المرحلة األساسية العليا 

، واختار شعبتين متكافئتين من كل مدرسـة، إحـدى الشـعبتين    )إناث وثالثةمنها ذكور  ثالثة(

بجانب  المسألةتجريبية واألخرى ضابطة، بحيث تدربت الشعب التجريبية على استراتيجيات حل 

دراستها لمحتوى رياضي، بينما درست الشعب الضابطة المحتوى الرياضي فقـط، وقـد قـام    

الرياضـية لكـل شـعبة مـن شـعب       المسألةاد برنامج تدريبي الستراتيجيات حل الباحث بإعد

الرياضـية   المسـألة من إعداده على حل  ق اختباراًالمجموعة التجريبية، بعد انتهاء التجربة طبَّ

ق اختباراً تحصيلياً في الحسـاب للصـف السـادس،    للصفوف السادس والسابع والثامن، كما طبَّ

واختباراً تحصيلياً في الهندسة للصف الثامن، أظهر  ي الجبر للصف السابع،واختباراً تحصيلياً ف

  :التحليل اإلحصائي على االختبارات النتائج التالية

وجود فروق جوهرية بين الوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجريبيـة وعالمـات   . 1

لرياضـية، واختبـار   ا المسألةطلبة المجموعة الضابطة من الصف السادس على اختبار حل 

التحصيل في الحساب، ولصالح المجموعة التجريبية التي تدربت علـى اسـتراتيجيات حـل    

  .الرياضية ودرست المحتوى الرياضي المسألة

وجود فروق جوهرية بين الوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجريبية وعالمات طلبة . 2

الرياضية، واختبار التحصـيل   المسألةر حل المجموعة الضابطة من الصف السابع على اختبا

الرياضية  المسألةفي الجبر، ولصالح المجموعة التجريبية التي تدربت على استراتيجيات حل 

  .ودرست المحتوى الرياضي

وجود فروق جوهرية بين الوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجريبيـة وعالمـات   . 3

الرياضـية، واختبـار    المسـألة امن على اختبار حل طلبة المجموعة الضابطة من الصف الث
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التحصيل في الهندسة، ولصالح المجموعة التجريبية التي تدربت علـى اسـتراتيجيات حـل    

  .الرياضية ودرست المحتوى الرياضي المسألة

فهدفت دراسته إلى تقصي أثر تدريب طلبـة الصـف العاشـر     )2003( النواهضة أما  

الرياضية على  المسألةة في محافظة جنين على استراتيجيات حل األساسي في المدارس الحكومي

التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات وارتباطها بدافع اإلنجاز، حيث تدرب الطلبـة علـى   

المحاولة والخطأ المنظمة، والمحاولة والخطـأ  : (الرياضية هي المسألةخمس استراتيجيات لحل 

، حاولت الدراسة اإلجابة علـى  )تقليد، والحذف، والتعويضاالستفتاحية، والرسم واألشكال، وال

  :أسئلة منها

الرياضـية علـى التحصـيل الدراسـي واالحتفـاظ       المسألةما أثر تدريس استراتيجية حل . 1

  بالمعلومات؟

الرياضـية والتحصـيل    المسـألة هل يوجد أثر دال إحصائياً بين تدريس استراتيجية حـل  . 2

  الرياضية؟ المسألةالستراتيجيات حل  الدراسي في الرياضيات تعزى

الرياضية وزيادة القدرة على  المسألةبين تدريس استراتيجية حل  ثر دال إحصائياًأهل يوجد . 3

  الرياضية؟ المسألةاالحتفاظ في الرياضيات تعزى الستراتيجيات حل 

طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسـي فـي   ) 479(تكونت عينة الدراسة من 

المجموعة األولى تجريبيـة   :المدارس الحكومية في محافظة جنين، تّم توزيعهم على مجموعتين

طالباً وطالبة، درست المحتوى الرياضي في وحدة أنظمـة المعـادالت باسـتخدام    ) 269(بلغت 

طالبـاً وطالبـة   ) 210(الرياضية، والمجموعة الثانية ضابطة بلغـت   المسألةاستراتيجيات حل 

قة التقليدية، بعد إجراء االختبار التحصيلي البعدي، وإجراء التحليل اإلحصـائي،  درست بالطري

  :كشفت نتائج الدراسة على
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات طلبة المجموعة التجريبيـة وعالمـات   . 1

طلبة المجموعة الضابطة على االختبار البعـدي، ولصـالح المجموعـة التجريبيـة تعـزى      

  .الرياضية المسألةتراتيجية حل الس

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات طلبة المجموعـة التجريبيـة وطلبـة    . 2

المجموعة الضابطة على حل معادالت بمتغير واحد، وحل نظام من معـادالت بـأكثر مـن    

  .الرياضية المسألةمتغير، ولصالح المجموعة التجريبية تعزى الستراتيجية حل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات طلبة المجموعـة التجريبيـة وطلبـة    . 3

ولصالح المجموعة التجريبية تعزى الستراتيجية حل  المجموعة الضابطة على اختبار االحتفاظ

  .الرياضية المسألة

دراسة هدفت إلى معرفة أثر تدريب طالبات الصـف العاشـر    )1999( ادعّوأجرى و   

في المدارس الحكوميـة فـي   " بوليا " الرياضية وفق نموذج  المسألةلى مهارات حل األساسي ع

وقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بمدى تدريب الطالبـات مـن    ،مدينة نابلس

في رفع قدراتهم على حل  المسألةذوات التفكير المادي وذوات التفكير المجرد على مهارات حل 

وقياس مدى التدريب في كل من المستويين المادي والمجرد، اختار الباحـث   ،اضيةالري المسألة

تين يشعبتين دراس موزعات على ،طالبة من طالبات مدينة نابلس )48(عينة عشوائية تكونت من 

 ) ( Shayerا شعبة ضابطة واألخرى تجريبية، واستخدم الباحـث اختبـار   إحداه ةفي المدرس

، وحدد الباحث الوحدة السابعة من المنهاج المقـرر  دالل كأداة للقياسي مهارات االستالمطور ف

الرياضـية حسـب    المسألةللصف العاشر األساسي لتكون موضوع التدريب على مهارات حل 

تنفيـذ الحـل،   وضع خطة الحل، والرياضية، و المسألةفهم ( وهي  ،)جورج بوليا (إستراتيجية 

حيث  اًتحصيلي اًسابيع وبعد التدريب أجرى الباحث اختبارأ)  3(، استمر التدريب )تكوين الحل و

مستوى التفكير المجرد، مستوى ( مستويات )  3(تم تصنيف إجابات الطالبات في كل شعبة على

  ).التفكير المادي، مستوى التفكير المتوسط بين المستويين السابقين 
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 المسألةقدرة على حل الطالبات ذوات التفكير المجرد أكثر  كشفت نتائج الدراسة أّن

الرياضية، وأن الطالبات اللواتي تدربن على مهارات حلها في المستويين المادي والمجرد قد 

الرياضـية، وأن التجريـب أثبـت     المسألةحل  تتفوقن على اللواتي لم يتدربن على مهارا

  .ماديز لدى طالبات التفكير المجرد بالمقارنة مع طالبات التفكير الفعاليته بشكل ممّي

هدفت إلى استقصاء أثر استخدام نموذج التمثيل المتعدد في ف )1995( سالم أما دراسة          

تدريس الرياضيات على تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي في منطقة نابلس، حيث 

والرمز،  الصورة،: ( قام الباحث بإعداد المادة التعليمية باستخدام طريقة التمثيالت المتعددة وهي

طالباً وطالبة من طلبـة الصـف   ) 135(، تكونت عينة الدراسة من )واللغة الرياضية، والنموذج

المجموعة األولى مجموعـة  : قسمت إلى مجموعتين ع األساسي، موزعين على أربع شعب،التاس

تجريبية مكونة من شعبة للذكور وشعبة لإلناث، درست وحدة التحليل إلى العوامـل باسـتخدام   

مثيالت المتعددة، والمجموعة األخرى مجموعة ضابطة مكونة من شعبة للذكور وشعبة لإلناث الت

كشفت نتائج الدراسـة أن   .أيضاً، درست وحدة التحليل إلى العوامل وفق طريقة الكتاب المقرر

تحصيل الطلبة الذين درسوا وفق طريقة التمثيالت المتعددة كان أفضل من تحصيل الطلبة الذين 

المادة التعليمية وفق أسلوب الكتاب المقرر، كما كشـفت الدراسـة أيضـاً أن تحصـيل     درسوا 

الطالبات اللواتي درسن المادة التعليمية وفق طريقة التمثيالت المتعددة كان أفضل من تحصـيل  

  .الطالب الذين درسوا المادة التعليمية وفق طريقة التمثيالت المتعددة

تشاف في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي عن طريـق تعلـم   ولمعرفة أثر طريقة االك        

أسـلوب هيلـداتابا   ( طريقـة االكتشـاف    )1995( المشـهراوي  الرياضيات، تناولت دراسـة 

في تدريس الرياضيات لطلبة الصف الثاني اإلعدادي، تكونت عينة الدراسـة مـن   ) االستقرائي

زة، بلغ مدارس وكالة الغوث بمدينة غطالب وطالبات الصف الثاني اإلعدادي في مدرستين من 

طالباً وطالبة، وزعت إلى مجموعتين، المجموعة األولى تجريبية تكونت من ) 178(عدد أفرادها 

طالباً وطالبة، تعلمت بطريقة االكتشاف، بينمـا  ) 91(بلغ عدد أفرادها  شعبة ذكور وشعبة إناث،

بلغ عـدد أفرادهـا    شعبة إناث أيضاً،تكونت من شعبة ذكور و المجموعة الثانية فكانت ضابطة،
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طالباً وطالبة، تعلمت بالطريقة التقليدية، توصلت الدراسة إلى وجود فـروق ذات داللـة   ) 88(

إحصائية بين متوسط تحصيل الطلبة في الرياضيات تعزى لطريقة التدريس، ولصالح المجموعة 

  .رياضيات ولصالح اإلناثالتجريبية، كما توصلت أيضاً إلى وجود أثر للجنس على تحصيل ال

أثر تدريب طالبات الصف الثامن األساسي على استخدام العناصـر المسـاعدة    ولتقصي    

 )1992( البـديرات قـام   ،الرياضية المسألةوالمهارات الرياضية األساسية في القدرة على حل 

ـ  وزعت بطريقة االختيار العشوائي البسـيط  ،شعب ستمن  تضمنت عينة مكونة بدراسة  ىعل

 ،واحـدة  سـتراتيجية مجموعـة  كان لكل ابحيث  ،بواقع شعبتين لكل مجموعة ،مجموعات ثالث

الرياضية مختزلة من إستراتيجية  المسألةستراتيجية مختارة لحل فتدربت المجموعة األولى على ا

 تنفيذ الحل،وخطة الحل، و، ) المسألةدون تمثيل (  المسألةفهم : التالية بوليا تكونت من العناصر

الرياضـية   المسـألة ستراتيجية مختارة لحـل  تدربت المجموعة الثانية على امراجعة الحل، وو

 المسـألة سـتراتيجية مختـارة لحـل    تدربت المجموعة الثالثة على ا بينماوالعناصر المساعدة، 

حصـة صـفية   )  18 ( بلغت مدة التدريبالمساعدة والمهارات الرياضية،  الرياضية والعناصر

األول قبلـي،  : الختبـارين تحصـيليين   ةخضعت المجموعات الثالث، سة أسابيعموزعة على خم

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية، الرياضية المسألةوالثاني بعدي لقياس القدرة على حل 

التـي لـم    صر المساعدة على المجموعةعلى استخدام العنا اتدربت لتانال تفوقت المجموعتان -1

  .الرياضية المسألةعناصر المساعدة في القدرة على حل تتدرب على استخدام ال

الرياضية علـى  التي تدربت على استخدام العناصر المساعدة والمهارات  تفوقت المجموعة -2

 المسـألة التي تدربت على استخدام العناصر المساعدة فقط في القـدرة علـى حـل    المجموعة 

    .الرياضية

طلبة الصف الثاني اإلعـدادي  فة أثر تدريب إلى معر ) 1989(  جويعدراسة د هدفتو  

 الجبرية في مقدرتهم على حل مسائل في محتـوى رياضـي تـمّ    المسألةعلى استراتيجيات حل 

 المسألةقراءة (  :وذلك بناًء على الخطوات التاليةوفي القدرة على احتفاظ التعلم،  ،يب عليهالتدر

، المسـألة يد المعطيات والمطلوب في تحدو، بكلمات الطالب نفسه المسألةياغة إعادة صو، بعناية
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ح العالقـة  تحديد المعادالت التي توضو، المناسبة وتحديد معناها) رموز ال( اختيار المتغيرات و

بلغ عـدد أفـراد عينـة     .)التأكد من صحة الحل و، وإيجاد الجواب، بين المعطيات والمطلوب

ثـالث  عـت هـذه الشـعب إلـى     وز ،شعبعلى ست  موزعينوطالبة  طالباً )180(الدراسة 

األولى تدربت على  مجموعةال( ، ين لكل مجموعة وكل شعبة من مدرسةبمعدل شعبت مجموعات

حل ستراتيجية الثانية تدربت على امجموعة والبمحتوى مباشر،  الجبرية المسألةحل  ستراتيجيةا

 ،)سـتراتيجية  االثالثة لم تتدرب علـى أيـة   مجموعة والبمحتوى غير مباشر،  الجبرية المسألة

ين وفـق  ي موضوع المعـادالت الخطيـة بمتغيـر   تدربت المجموعة األولى على حل مسائل ف

اإلستراتيجية المقترحة، وتدربت المجموعة الثانية في حصص إضافية على حل مسائل تدريبيـة  

ـ تدريب  يتمة من قبل الباحثة وفق اإلستراتيجية المقترحة، بينما لم خارجية معّد ة طلبة المجموع

طبـق  حيث استخدمت الباحثة اختبارين تحصيليين من إعدادها، وقد ، ستراتيجيةا أيةعلى  الثالثة

طبق االختبار الثاني بعد أسبوعين من تقـديم  واالختبار األول بعد االنتهاء من التجربة مباشرة، 

  .االختبار األول

 المسـألة لبة على حـل  وجود فروق ذات داللة إحصائية في قدرة الطإلى نتائج الدراسة  أشارت

تعـزى  في االختبار الثـاني  ، والقدرة على االحتفاظ بالتعلم في االختبار األول الرياضية الجبرية

بمحتوى مباشر ومحتوى  الجبرية سواء المسألةحل ستراتيجية ا تدربت على مجموعةلصالح كل 

 . باشرغير م

الطلبة على استراتيجيات  معرفة أثر تدريبإلى فهدفت  ) 1987(  الصمادي دراسةأما     

التي استخدمها الباحث  كانت خطوات اإلستراتيجيةحلها، حل المسائل الرياضية في القدرة على 

تحديـد  وبلغة الطالب الخاصـة،   المسألةصياغة و، بعناية المسألةقراءة (: كما يلي في دراسته

لمعلومـات ذات  استحضـار ا و، ورسم شكل يساعد على زيادة اإليضاحالمعطيات والمطلوب، 

تحديد الجملة واختيار الرمز أو المتغير المناسب وتحديد معناه إن لزم األمر، و، المسألةالعالقة ب

  .)اختبار صحة الحلو، المسألةوحل المفتوحة التي توضح العالقة بين المعطيات والمطلوب، 
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 ن للذكورتاطالباً وطالبة موزعين على أربع شعب، شعب) 123(تكونت عينة الدراسة من     

بحيث وزع الطلبـة إلـى    ،طالبة )66(عدد أفرادها ن لإلناث ، وشعبتاطالباً )57( عدد أفرادها

مجموعتين، األولى مجموعة تجريبية مكونة من شعبة للذكور وشعبة لإلناث، واألخرى مجموعة 

  .ضابطة مكونة أيضا من شعبة للذكور وشعبة لإلناث

  :كما يلي صيلنتائج الطلبة على اختبار التح كانت

 الذين استخدموا اإلسـتراتيجية  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطلبة. 1

المجموعـة  (  الذين لم يسـتخدموها  وعالمات الطلبة )المجموعة التجريبية( المحددة بالدراسة

  .، ولصالح المجموعة التجريبية)الضابطة

  .لى حل المسائل الرياضيةأثر لمتغير الجنس في القدرة ع عدم وجود. 2

 المسـألة أثر للتفاعل المشترك بين الجنس وطريقة التدريس في القدرة على حل  عدم وجود. 3

 .الرياضية

 المسـألة ولتحديد أثر تدريب طلبة المرحلة اإلعدادية على استراتيجيات خاصة لحـل       

الل تصـميم برنـامج   بدراسة من خ )1985( أحمد الرياضية في قدرتهم على حل المسائل، قام

المحاكاة، ورسـم شـكل، والمحاولـة والخطـأ،     : ( شامل ومتكامل يحوي االستراتيجيات التالية

وتكوين جدول أو عمل قائمة، والجمل الرياضية المفتوحة، والتقدير والتقريـب، والبحـث عـن    

ونت عينـة  ، تك)، واالستدالل المنطقيالمسألةمسألة أبسط، والبحث عن نموذج، والبدء من نهاية 

طالباً من طالب الصف الثالث اإلعدادي بإحدى مدارس مدينة الدوحـة فـي   ) 76(الدراسة من 

دولة قطر، حيث وزع الطلبة على مجموعتين، إحداها تجريبية تـدربت علـى االسـتراتيجيات    

المحددة في البرنامج التدريبي، بينما المجموعة األخرى ضابطة لم يتدربوا على أية استراتيجية، 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء طالب المجموعـة التجريبيـة   

وطالب المجموعة الضابطة في القدرة على حل المشكالت الرياضـية، ولصـالح المجموعـة    
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المتضمنة في البرنامج التدريبي المصـمم   المسألةالتجريبية الذين تدربوا على استراتيجيات حل 

  .من قبل الباحث

  :الدراسات األجنبية 2:2:2:2

معرفة العالقة بين استخدام الطـالب   في )Malloy ( )1995(  مـالوي  دراسةبحثت  

تحديد المعطيات والمطلوب، ووضع خطة الحل، وتنفيذ الحل، والتحقـق  ( المسألةإلجراءات حل 

هة أخـرى،  من ج المسألةمن جهة، وبين النجاح في حل  المسألة، واستراتيجيات حل )من الحل 

طالبـاً  )  24(الرياضية، تكونت عينة الدراسة من  المسألةهذه الدراسة في كيفية حل  بحثتكما 

ُجمعت البيانات من خالل مقابالت مع الطلبـة بشـكل   . وطالبة أمريكياً من طلبة الصف الثامن

نـات  بيا تفردي، لتحديد األفعال التي استخدموها عند محاولة حل خمس مسائل رياضية، وُجمع

الرياضـية   المسـألة أخرى من خالل مقابالت مع الطلبة لتحديد الطرق المفضلة لديهم في حـل  

واتجاههم نحو الرياضيات، أظهرت النتائج أن هناك ارتباطاً قوياً بين استخدام استراتيجيات حل 

ا مع كان مرتبطا ومترافق المسألةالرياضية، وأن النجاح في حل  المسألةوالنجاح في حل  المسألة

والتحقـق مـن    المسألةمهاراتهم األساسية، وقدراتهم االستداللية، واستخدامهم الستراتيجيات حل 

صحة الحل، كما أظهرت النتائج كذلك أن أفعال الطلبة واستراتيجياتهم كانت مؤثرة في النجـاح  

في حل  ةأكثر من تأثير مستواهم التحصيلي، وبينت النتائج أيضاً أن نجاح الطلب المسألةفي حل 

كان أكبر للطلبة الذين استخدموا أكثر من استراتيجية واحدة، أو أكثر من طريقة للتحقق  المسألة

  .الواحدة المسألةمن الحل في 

ثـر تـدريب   ألى استقصـاء  إ بدراسة هدفت )Ghunaym( )1986 ( غنايمقام و  

ثـر  أالرياضية و المسألةفي القدرة على حل ة الرياضي المسألةالطلبة على استراتيجيات حل 

 ،مدارس ثانوية بفلوريـدا طلبة من  طالباً) 88(من  الدراسة تكونت عينة .ذلك في التحصيل

تدربت على اسـتراتيجيات حـل    تجريبيةإحداها مجموعة : موا عشوائيا إلى مجموعتينقّس

ة االكتشاف، والمحاول: (وتضمنت االستراتيجيات التالية لمدة أربعة أسابيع الرياضية المسألة

األخـرى  ، و)اسـتخدام الرسـوم البيانيـة   والتناقض، والتبديل، والعمل العكسي، ووالخطأ، 
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خضعت المجموعتان الختبارات قبلية وأخـرى  . درست بالطريقة التقليدية ضابطةمجموعة 

، لباً مـن المجـوعتين لتحليـل تفكيـرهم    طا )11(مقابالت فردية مع وكذلك أقيمت  ،بعدية

 تعلى االسـتراتيجيا  تالتي تدربالتجريبية المجموعة طالب وق تف الدراسة أظهرت نتائجو

  .المجموعة الضابطة على طالبفي التحصيل المحددة في الدراسة 

إلى معرفة أثر تعليم الطلبة استراتيجيات Mendoza () (1980(مندوزا  دراسة هدفتو   

تكونت . ة و الجبرالرياضية في مقدرتهم على حل مسائل رياضية جديدة في الهندس المسألةحل 

طالباً من طالب الصف العاشر، تم توزيعهم على ثـالث مجموعـات   ) 294(عينة الدراسة من 

مع محتوى رياضـيات، ودرسـت المجموعـة     المسألةحل  تمتكافئة، درست إحداها استراتجيا

ل فقط، بينما درست المجموعة الثالثة محتوى رياضياً فقط، وشم المسألةحل  تالثانية استراتجيا

بالنسبة للجبـر  المحتوى الرياضي محتوى في الهندسة ومحتوى في الجبر، وكانت نتائج الدراسة 

  :على النحو التالي

أداء الطالب الذين استخدموا االستراتيجية كان أفضل من أداء الطالب الـذين درسـوا    - 

  .المحتوى الجبري فقط

ين استخدموا االستراتيجية وبين أداء الطالب الذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين - 

  .أداء الطالب الذين درسوا المحتوى الجبري مع االستراتيجية

أفضل من أداء الطالب الذين درسـوا   المسألةأي أن أداء الطالب الذين درسوا استراتيجية حل 

  .المحتوى الدراسي فقط
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  :الهندسية المسألةدراسات تناولت استراتيجيات حل  3:2:2

  :الدراسات العربية 1:3:2:2

 المسألةثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل ستقصاء أاإلى  )2007(البنا دراسة  هدفت

الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة  المسألةالهندسية في تنمية القدرة على حل 

طلبة الصف ن موطالبة  طالباً)  159 (عينة الدراسة  تبلغ الصف العاشر األساسي في األردن،

تجريبيـة   وزعت إلى مجموعتين، األولى مجموعة ،شعب أربعالعاشر األساسي موزعين على 

خضـعت لبرنـامج تـدريبي     ،)شعبة ذكور وشعبة إنـاث (طالباً وطالبة ) 80(بلغ عدد أفرادها 

بلـغ   ضابطة الثانية المجموعةو ،الهندسية مع دراسة محتوى هندسي المسألةالستراتيجيات حل 

 تدرسال تخضع لبرنامج تدريبي و ،)شعبة ذكور وشعبة إناث(طالباً وطالبة )  79( فرادهاعدد أ

  :التاليةثالثة السئلة األ اإلجابة علىالدراسة تقليدية، حاولت المحتوى بالطريقة ال

الهندسية في تنمية القـدرة علـى حـل     المسألةثر البرنامج التدريبي الستراتيجيات حل ما أ. 1

   ؟األساسي سية لدى طلبة الصف العاشرالهند المسألة

التفكيـر   في تنمية القدرة علىالهندسية  المسألةثر البرنامج التدريبي الستراتيجيات حل ما أ. 2

  ؟األساسي لدى طلبة الصف العاشر الرياضي

 الهندسية على التحصيل في الرياضـيات  المسألةثر البرنامج التدريبي الستراتيجيات حل أما . 3

  ؟األساسي الصف العاشر لدى طلبة

 ،الهندسية المسألةحل ل ا اختبارأحده البحث،ألغراض اختبارات من إعداده  )3(استخدم الباحث 

الدراسـة وجـود   نتائج أظهرت . تحصيلي اختباروالثالث  ،التفكير الرياضي في واآلخر اختبار

سـط الحسـابي   المجموعة التجريبيـة والو  طلبة عالماتهري بين المتوسط الحسابي لفرق جو

المجموعة التجريبيـة  طلبة ولصالح  ،المجموعة الضابطة على االختبارات الثالثةطلبة لعالمات 

  . الهندسية بجانب المحتوى الدراسي المسألةالتي تدربت على استراتيجيات حل 
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هدفت لمعرفة أثر برنامج تدريسي في خوارزميات البرهان ف )2000( العيسى أما دراسة   

المستوية على تنمية مهارات الطلبة في البرهان في الهندسة المستوية، وأثـره فـي   في الهندسة 

طالباً وطالبة، من طلبة الصف الثاني اإلعدادي مـن  )  138( تحصيلهم، بلغ حجم عينة الدراسة 

مدارس مدينة دمشق في سوريا، وزعت عينة الدراسة علـى مجمـوعتين، األولـى مجموعـة     

طالباً، واألخـرى إنـاث عـدد    )  33( عدد أفرادها  ،إحداها ذكورتجريبية تكونت من شعبتين 

طالبة، تعلمت وفق البرنامج التدريسي الذي أعده الباحث، أما المجموعـة الثانيـة   ) 32(أفرادها 

طالبـاً،  ) 37(فكانت مجموعة ضابطة، تكونت من شعبتين أيضاً، إحداها ذكور عـدد أفرادهـا   

كشفت نتـائج الدراسـة    .لبة، تعلمت وفق الطريقة التقليديةطا) 36(واألخرى إناث عدد أفرادها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسط عالمات المجموعتين التجريبية والضابطة وفـق  

اختبار التحصيل البعدي، ولصالح المجموعة التجريبية، كما كشفت الدراسة عدم وجـود فـروق   

   .الذكور التجريبية ومجموعة اإلناث التجريبيةذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات مجموعة 

) هندسة التحليليةوحدة ال( الرياضيات  سطريقة حل المشكالت في تدريأثر ستقصاء وال   

بدراسة على عينة عدد  )1999(حسن ، قام التفكير الرياضي بمظاهره المختلفةعلى التحصيل و

مدينـة أبهـا فـي المملكـة العربيـة      عدادي باإلطالب الصف الثالث  من طالباُ)  60(أفرادها 

درست وحـدة   مجموعتين، إحداها مجموعة تجريبيةالسعودية، وزعت العينة بشكل عشوائي إلى 

وحـدة الهندسـة    ضابطة درسـت األخرى مجموعة و ،الهندسة التحليلية بطريقة حل المشكالت

تخدم الباحـث وحـدة   اسطالباً، )  30( بلغ عدد طالب كل مجموعةالتحليلية بالطريقة التقليدية، 

هدف إلى قياس  تحصيلياً الهندسة التحليلية كأداة دراسة بطريقة حل المشكالت، ثم أجرى اختباراً

ضي ة الهندسية ومظاهر التفكير الرياتحصيل أفراد عينة الدراسة بجوانب التعلم المتضمنة للوحد

  :يةالدراسة النتائج التالظهرت أ .وذلك بعد االنتهاء من تدريبهم عليها

 وطـالب المجموعـة  المجموعـة التجريبيـة   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب . 1

  .ولصالح المجموعة التجريبية ،في االختبار التحصيلي لوحدة الهندسة التحليلية الضابطة
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المجموعة الضابطة باختبار التفكير الرياضـي   طالب المجموعة التجريبية على تفوق طالب. 2

  .ة وبفروق دالة إحصائيةبمظاهره المختلف

والتفكير الرياضي حيث يعتمـد  في الرياضيات وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التحصيل . 3

   .كل منهما على اآلخر

إلى معرفة أثر تـدريب طلبـة الصـف الثـامن      )1999( مصطفى بينما هدفت دراسة   

ية على مقدرتهم فـي حـل   الهندس المسألةاألساسي في مدينة نابلس على استراتيجية معدلة لحل 

مسألة مشابهة ومعرفة أثر الجنس على مقدرتهم في حلها، شملت هذه االسـتراتيجية األطـوار   

، وطور التخطيط للحل، وطور اإلنتاج وتنفيذ الحل، وطـور  المسألةطور المعرفة وفهم : (التالية

  :األسئلة التالية حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن). مراجعة الحل واختباره

التـي درسـت   (  هل يوجد أثر دال إحصائياً بين متوسط عالمات المجموعـة التجريبيـة  . 1

  ، والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية؟)الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

  عزى للجنس؟ُي دال إحصائياًيوجد أثر هل . 2

الثامن األساسي في مدينة  طالباً وطالبة من طلبة الصف) 305(تكونت عينة الدراسة من    

تجريبية مكونة مـن  شعب قسمت إلى مجموعتين، المجموعة األولى  يموزعين على ثمان نابلس،

طالبـة،  ) 83(ن لإلناث عدد أفراها طالباً، وشعبتا) 70(ر عدد أفراها ن للذكوأربع شعب، شعبتا

تيجية المعدلـة،  درست هذه المجموعة المحتوى الهندسي في وحدة المثلث باسـتخدام االسـترا  

) 69(ن للذكور عدد أفراهـا  ابطة مكونة أربع شعب أيضاً، شعبتاالثانية مجموعة ض ةوالمجموع

هذه المجموعة المحتوى الهندسـي فـي    طالبة، درست) 83( طالباً، وشعبة لإلناث عدد أفرادها 

  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي .وحدة المثلث بالطريقة التقليدية

عـزى لطريقـة   الهندسية ُي المسألةداللة إحصائية في مقدرة الطلبة على حل  ثر ذيوجود أ. 1

   .التدريس، ولصالح التدريس باالستراتيجية المعدلة
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عزى لجنس الطلبة الهندسية ُي المسألةداللة إحصائية في مقدرة الطلبة على حل  يوجد أثر ذي. 2

  .ولصالح اإلناث

الهندسية يعزى للتفاعـل   المسألةي مقدرة الطلبة على حل داللة إحصائية ف ال يوجد أثر ذي. 3

  .بين طريقة التدريس وجنس الطلبة

 المسألةهدفت إلى استقصاء أثر إستراتيجية مقترحة لحل ف )1995( المسوريأما دراسة   

راتيجية سـت كانـت اال  ،الهندسية في مقدرة طلبة الصف التاسع في الجمهورية اليمنية على حلها

، )طور االختبار وطور اإلنتاج، و، وطور التحليلطور الفهم، ( : ت أطوار أربع هيالمقترحة ذا

مل كل طور على مجموعة من اإلرشادات والخطوات والتحركات التي يقوم بها المعلم أثنـاء  وش

حجم عينة الدراسة  بلغ، ندسيةاله المسألةحل عند محاولتهم التدريس لتوجيه مسار وتفكير الطلبة 

، حيـث  ن لإلنـاث شعب، شعبتان للذكور، وشـعبتا أربع موزعين على  ،وطالبة لباًطا)  214 (

تكونت المجموعة التجريبية من شعبة للذكور وشعبة لإلناث، تدربت على اسـتراتيجية مقترحـة   

إضافة إلى المحتوى الهندسي، وتكونت المجموعة الضابطة مـن شـعبة للـذكور     المسألةلحل 

الدراسة نتائج شارت أ. محتوى الهندسي فقط وفقاً ألسلوب الكتابأيضاً، درست ال وشعبة لإلناث

لصالح الطلبة والهندسية  المسألةعلى حل الطلبة مقدرة في داللة إحصائية  اتذ فروقوجود إلى 

وجود إلى نتائج التحليل  شارت، كما أالمسألةالذين درسوا المحتوى الهندسي مع إستراتيجية حل 

(  المسـألة الهندسية تعزى لنـوع   المسألةحل ي مقدرة الطلبة على ذات داللة إحصائية ف فروق

ذات داللة إحصائية  فروقوجود إلى أشارت أيضاً و ،ولصالح مسائل اإليجاد) البرهان، اإليجاد 

ذات داللة إحصائية في المقدرة علـى   اًأظهرت فروقكما  ،تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

ـ  والجنس، فاعل بين إستراتيجية التدريس الهندسية تعزى للت المسألةحل  ذات  اًولم تظهـر فروق

، المسألةتعزى للتفاعل بين إستراتيجية التدريس ونوع  المسألةداللة إحصائية في القدرة على حل 

  .المسألة، وإستراتيجية التدريس والجنس ونوع المسألةوالجنس ونوع 

طلبة الصـف التاسـع علـى    إلى استقصاء أثر تدريب  )1991( الجمرة دراسةهدفت و  

واشتملت االستراتيجية المقترحة علـى   الهندسية في مقدرتهم على حلها، المسألةإستراتيجية حل 
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رسـم شـكل أو   ثـم  ، ثم قراءتها قراءة متأنية، قراءة سريعة المسألةقراءة ( : التاليةخطوات ال

ع خطة الحل أو فكرة ض، ثم والمسألةتحديد كل من المعطيات والمطلوب في ثم ، مسألةمخطط لل

 ،)التحقق مـن صـحة الحـل   ثم من قبل بعض الطالب،  تنفيذ الحل وإعادته شفوياًثم البرهان، 

ـ ) 164( مـنهم  من طلبة الصف التاسع، وطالبة اًطالب)  319 (من  عينة الدراسةتكونت  اً طالب

دراسـة  ال ، توصلتتجريبيةاألخرى ضابطة و ، موزعين إلى مجموعتين، إحداهاطالبة )155(و

 ،الهندسـية  المسـألة وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مقدرة الطلبة على حـل  إلى 

كمـا   ،المجموعـة التجريبيـة  ولصالح باستخدام االستراتيجية المقترحة، تعزى لطريقة التدريس 

عـزى للتفاعـل بـين طريقـة التـدريس      فروق ذات داللة إحصـائية ت  أظهرت النتائج وجود

عـالي،  ( والمستوى التحصيلي للطلبة في مادة الرياضـيات  ) ستراتيجية ابدون ستراتيجية، اب(

  ).متوسط، منخفض 

هدفت إلى معرفة أثر تدريب طلبة المرحلة اإلعدادية  دراسة )1983(الكحلوت وأجرى      

على استراتيجيتي التركيب والتحليل في مقدرتهم على حل المسائل الرياضية، واختـار الباحـث   

طالبـاً،  ) 926( اسة بطريقة عشوائية من طلبة المرحلة اإلعدادية، بلغت عينة الدراسة عينة الدر

طالباً من طالب الصف الثـاني  ) 301(طالباً من طالب الصف األول اإلعدادي، و) 311(منهم 

طالباً من طالب الصف الثالث اإلعدادي، يتوزعون في ثماني شـعب، كـل   ) 314(اإلعدادي، و

، حيث ُدربت إحدى الشعب على استراتيجية التركيب، والشعبة األخـرى  أربع شعب في مدرسة

ب اً، أما الشعبة الرابعة فلم تُـدرَّ على استراتيجية التحليل، والشعبة الثالثة على االستراتيجيتين مع

  .في كل مدرسة ولمدة أسبوعين على أية استراتيجية،

  :كانت نتائج الدراسة على النحو التالي   

ب الذين تدربوا على استراتيجيات التحليل والتركيب أفضل من أداء الطلبة الـذين  أداء الطال. 1

  .لم يتدربوا على أية استراتيجية وفي جميع الصفوف

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات الطـالب الـذين تـدربوا علـى     ال ت. 2

  . ركيباستراتيجية التحليل والطالب الذين تدربوا على استراتيجية الت
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تفوق طالب األول اإلعدادي ذوو التحصيل المتدني الذين تدربوا على استراتيجية التحليـل  . 3

  .على نظرائهم الذين استخدموا االستراتيجيتين معاً

لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطالب الـذين تـدربوا علـى    . 4

ا على االستراتيجيتين معاً فـي الصـف الثـاني    االستراتيجية الواحدة والطالب الذين تدربو

  .اإلعدادي

أما في الصف الثالث اإلعدادي فقد تفوق الطالب الذين تدربوا على االسـتراتيجيتين علـى   . 5

  .الطالب الذين تدربوا على استراتيجية الواحدة

  :الدراسات األجنبية 2:3:2:2

تعليم الطلبة استراتيجيات إلى معرفة أثر  Mendoza( ) (1980( مندوزا هدفت دراسة  

تكونت . الرياضية في مقدرتهم على حل مسائل رياضية جديدة في الهندسة و الجبر المسألةحل 

طالباً من طالب الصف العاشر، تم توزيعهم على ثـالث مجموعـات   ) 294(عينة الدراسة من 

جموعـة  مع محتوى رياضـيات، ودرسـت الم   المسألةحل  تمتكافئة، درست إحداها استراتجيا

فقط، بينما درست المجموعة الثالثة محتوى رياضياً فقط، وشمل  المسألةحل  تالثانية استراتجيا

بالنسـبة  المحتوى الرياضي محتوى في الهندسة ومحتوى في الجبر، وكانـت نتـائج الدراسـة    

  :على النحو التاليللهندسة 

ـ   - ان أفضـل مـن أداء   أداء الطالب الذين درسوا المحتوى الهندسي مع االسـتراتيجية ك

  .الطالب الذين درسوا المحتوى الهندسي فقط

أداء الطالب الذين استخدموا االستراتيجية كان أفضل من أداء الطالب الـذين درسـوا    - 

   .المحتوى الهندسي فقط

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الطالب الذين استخدموا االستراتيجية وبـين   -

  .درسوا المحتوى الهندسي مع االستراتيجية أداء الطالب الذين
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 لـى معرفـة الفاعليـة النسـبية لـثالث     إ )Carrol( )1977(كـارول  هدفت دراسة و

، وهي استراتيجيات التحليل والتركيب والـدمج بينهمـا   ،الهندسية المسألةاستراتيجيات في حل 

لـى ثـالث   وزعـت ع  األساسي، الصف التاسع تكونت عينة الدراسة من تسع شعب من طلبة

حسب إسـتراتيجية   الهندسية المسألةحل  درست المجموعة األولىمجموعات بطريقة عشوائية، 

درسـت  و ،إستراتيجية التركيب حسب الهندسية المسألةحل  المجموعة الثانيةدرست و ،التحليل

 ،اًمع االستراتيجية الناتجة عن دمج االستراتيجيتينحسب  الهندسية المسألةحل المجموعة الثالثة 

استخدم الباحث نوعين من المسائل في قياس تحصيل الطالب هي مسائل تحتوي على معلومات 

ائل ال تحتوي على معلومات إضافية، أظهرت نتائج الدراسة ومس ،المسألةإضافية وال تلزم لحل 

المتوسطات الثالثة، كما أفضل كان ستراتيجية الدمج أن متوسط أداء الطلبة الذين درسوا حسب ا

متوسـط أداء الطلبـة فـي    فروق ذات داللة إحصائية بـين   عدم وجود هرت نتائج الدراسةأظ

  .ستراتيجيتي التركيب والتحليلالمجموعتين الذين درسوا حسب ا

  :وموقع هذه الدراسة منها تعليق الباحث على مجمل الدراسات السابقة 3:2

  :من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح ما يلي   

دراسات السابقة على فئات دراسية متنوعة، وتركزت معظمها على طلبة المرحلـة  طُبقت ال   •

طُبقت دراسات معدودة علـى  المرحلة الثانوية، و وتناول عدد قليل منهااألساسية الدنيا والعليا، 

من دراسة  بحثت في المرحلة الثانوية هي جزءوالدراسات السابقة التي  .مرحلة ما بعد الثانوية

 1986(  غنـايم دراسـة  و ، )Montague, Warger & Morgan, 2000( فاقه ور مونتاغو

Ghunaym, (. المسألةالتي بحثت في أثر استراتيجية حل  من المالحظ أن الدراسات األجنبيةو 

بمـا  الدراسات العربية في الدول العربية  وتكادقليلة،  الرياضية على التحصيل للمرحلة الثانوية

في المرحلة األساسـية   تفأغلبها بحث، تكون غير موجودة –الباحث  حسب علم - فلسطين فيها

 .العلياالدنيا و

في مواضيع الحساب والجبر والهندسة بنسب متفاوتة، ولم تبحـث  الدراسات السابقة بحثت    •

   .في مواضيع تحتاج إلى مستوى عال من تفكير الطلبة مثل موضوع التباديل والتوافيق



 65

الرياضية فـي   المسألةكبيرة لتدريب الطلبة على استراتيجيات حل الة همياألنت الدراسات بّي   •

بين ارتفاع  ايجابياً اًكما بينت ارتباط ورفع مستوى التفكير. ككلالتفكير الرياضي  مظاهرتنمية 

وكمثال على ما  .الرياضية ومستوى التحصيل ومستوى التفكير لديهم المسألةأداء الطلبة في حل 

وغيرهـا مـن    ،)1999( حسن ودراسة ،)2007( البناودراسة ، )2005(السعدي دراسة  سبق

  .ذكرهاالدراسات السابقة التي ورد 

 مسـألة التمثيـل الهندسـي لل   فـي  تدني مستوى الطلبة الدراسات السابقةما أظهرته نتائج    •

القـوانين،  وتكامل المفـاهيم،  : أساسيات تدريس الرياضيات يحتاج إلى أّنو ،الرياضية اللفظية

 اتوكشفت الدراس ،ترابط األفكاروالطرق الكشفية، والبراهين، والمخططات، واالستراتيجيات، و

ـ  ، ويؤيـد ذلـك   اأن هناك مشكلة كبيرة في استخدام الكلمة والمصطلح بدون توضيح مفهوميهم

 .وغيرها من الدراسات السابقة ،)1994( اسكندر ودراسة ،)1995( سالم دراسة

تـدريب   لدراسات السابقة أن معظم هذه الدراسات اعتمـدت علـى  من المالحظ أيضاً في ا   •

، وابتكـار خطـة   المسـألة فهم ( بوليا وخطواتها  االستراتيجية العامة التي اقترحها الطلبة على

، وفي بعض الدراسات وضع الباحثون استراتيجية تدريسية )الحل، و تنفيذ الحل، ومراجعة الحل

، فقد كانت معظمهـا  لف هذه االستراتيجيات عن بعضها كثيراًتدريب الطلبة عليها، ولم تختتّم و

وقد أشارت معظمها إلى وجود الرياضية عند بوليا،  المسألةمشتقة من االستراتيجية العامة لحل 

واالستراتيجيات المنبثقة  ،الرياضية المسألةاستراتيجية بوليا لحل  لتدريب الطلبة علىثر ايجابي أ

، مثل دراسـة  الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات المسألةى حل عنها في تنمية القدرة عل

 عـواد ودراسة ، )1999 ( مصطفىودراسة  ،)2003( العمريدراسة ، و)2007 ( ةأبو عمار

 ،)1991( جمـرة ال ، ودراسة)1992( بديراتال ودراسة ،)1995( المسوريودراسة  ،)1999(

ودراسـة   ،)1988(مراشـدة  راسـة  ود ،)1989 ( جويعدودراسة  ،)1989( بطشونودراسة 

 ودراسـة ، )1995( Malloy ودراسـة  ،) 1984 ( الحمـوري ودراسة  ،)1987(الصمادي 

Odafe  ) 1987( ، ودراسة Mendoza) ( 1980. 
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في بعض الدراسات وضع الباحثون استراتيجية تدريسية واحدة محددة، وتـدريب الطلبـة   و  •

 )2000( العيسـى  دراسـة و ،)2004( رّيـب غ دراسةو ،)2006( الدّراس ، مثل دراسةعليها

 دراسةو، )2003( Teong دراسةو ،) 1983(الكحلوت دراسةو ،)1995( المشهراوي دراسةو

Carrol )1977.(   

غيرها من  هذه الدراسة تتميز عن أّنمن خالل مراجعة الدراسات السابقة ويتضح مما سبق    •

الهندسية أو الحسـابية أو الجبريـة،    تراتيجياتاً تتنوع فيه االسبرنامج تدريبي هاتقديمب الدراسات

، واستخدام الرسم والتمثيل المتنوع في تدريب الطلبة، واستخدام التفكير واالسـتدالل المنطقـي  

وذلك من خالل تدريب  الرياضية، المسألةإضافة إلى استخدام أكثر من استراتيجية معاً في حل 

  :الطلبة على االستراتيجيات التالية

 المشكلة )تجزيء( تبسيط، جدول واستخدامه في الحل ، وبناءالتمثيل بالمخططبالشجرة، والتمثيل 

اسـتخدام  ، شـياء تمثيـل باأل لا ،الحاالتحساب جميع أهداف فرعية واستخدامها في الحل، إلى 

 بحيث تراعي طبيعة تقسيم نصفي الدماغ الجبري والهندسي، .المنطقي) االستدالل(التفكير القانون

، كما تراعـي أيضـا ميـول الطلبـة واتجاهـاتهم      بشكل عاملديهم مستويات التفكير  مما ينمي

ويقلل من الـروتين   ،الرياضية مما يشعرهم بالمتعة المسألةوتساعدهم على التنوع في طرق حل 

وهذا ما أكدتـه ودعـت إليـه     .رياضية، مما يكسبهم الثقة بالنفسال المسألةلدى الطلبة عند حل 

الرياضية، وضـرورة   المسألةع في االستراتيجيات عند حل يضرورة التنو دراسات متنوعة في

تدريب الطلبة عليها، بينما نجد أن معظم الدراسات السابقة تناولت عددا محدوداً من استراتيجيات 

فيها التنوع، وركزت في معظمها على جانب واحد من نصـفي   عراالرياضية، ولم ُي المسألةحل 

   .الدماغ

وهي المرحلـة   دراسية هامة من حياة الطلبة، هذه الدراسة بأنها تناولت مرحلة كما تميزت   •

الثانوية التي ينطلقون خاللها إلى الحياة العملية ويخوضون غمارها، بحيث تؤثر القرارات التي 

متحملين مسؤولية هذه القـرارات، إضـافة إلـى     األكاديمي أو المهني، هميتخذونها في مستقبل

والمشكالت الحياتية التي تواجههم في المستقبل، حيث نجد أن معظم الدراسات  مواجهة المواقف
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ة، بل تناولت المرحلة األساسية الدنيا أو العليـا  ناول هذه المرحلة من مراحل الدراسالسابقة لم تت

  .منها، وفي فلسطين لم تلق هذه المرحلة دراسات وبحوث كافية حسب علم الباحث

ة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة التباديل والتوافيق في المنهـاج  كما تميزت هذه الدراس   •

الفلسطيني الجديد، من خالل البرنامج التدريبي الذي أعده الباحث، حيث لم يجد الباحث دراسـة  

  .تناولت هذه المواضيع في فلسطين ضمن المنهاج الفلسطيني الجديد على حد علم الباحث

والذي يهـدف   جاءت متطابقة مع أهداف المنهاج الفلسطيني، كما تميزت هذه الدراسة بأنها   •

تمكين المتعلم في إطار تعلم الرياضيات من اكتساب معارف ومهـارات واتجاهـات وقـيم     إلى

تساعده في تنمية ذاته ومجتمعه، من خالل تعميق معرفته بمحيطه المادي والبشري وباألنظمـة  

إضافة إلى  ومستقبله،في حاضره  ت دراسية وعمليةيقابله من مشكال المعرفية المختلفة، وحل ما

   .أنها متطابقة مع أهداف المناهج التربوية والتعليمية في الدول المتقدمة وفي الدول العربية أيضاً

الرياضـية   المسـألة تتشابه هذه الدراسة مـع الدراسـات السـابقة فـي اهتمامهـا ب     بينما    •

عليها، لما له من أثر فّعال في زيادة القدرة على وباستراتيجيات حلها، وضرورة تدريب الطلبة 

تزداد  المسألةقدرة الطلبة على حل  ّنأالرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات، و المسألةحل 

 .كلما تعددت وتنوعت االستراتيجيات المستخدمة في الحل

ـ و وير يتوقع الباحث أن تكون هذه الدراسة قاعدة أساسية لدراسات الحقة، تهدف إلى تط

ثرها على حـل  الرياضية يتم تطبيقها لمعرفة أ المسألةبرامج تدريبية أخرى الستراتيجيات حل 

  .الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات المسألة
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  الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة

  :مقدمة 1:3

أدوات وطريقة اختيـار العينـة،   ومجتمعها، ويتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة،      

  .ستخالص نتائجهاالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في اوتصميمها، وإجراءاتها، والدراسة، 

  :منهج الدراسة 2:3

والذي يتضمن استخدام التجربة  الدراسة،استخدم الباحث المنهج التجريبي في إعداد هذه      

درسـت المجموعـة األولـى    يـة تجريبيـة،   الميدانية المتضمنة في مجموعتين، األولى والثان

وفـق اسـتراتيجيات حـل    ) حدينالتباديل والتوافيق ونظرية ذات ال(الوحدة الثامنة  )التجريبية(

 ودرسـت المجموعـة الثانيـة    ،)البرنـامج التـدريبي  ( الرياضية التي يقترحها الباحث المسألة

وفق استراتيجية التدريس التقليدية، كما هي في الكتـاب المقـرر فـي    نفس الوحدة ) الضابطة(

  .)م2007/2008(فلسطين لعام 

  :مجتمع الدراسة 3:3

من طلبة الصف األول الثانوي العلمي، المسـجلين فـي مديريـة     تألف مجتمع الدراسة      

 بلـغ مجتمـع الدراسـة   ، وقد )م2007/2008(التربية والتعليم في منطقة نابلس للعام الدراسي 

  ). 1:3( طالبة، كما في الجدول  ) 623( و طالباً) 588( وطالبة، منهم  طالباً)  1211(

  ) 1:3( جدول رقم ال

  جنس المدرسة/عدد الطلبة/الشعبعدد /المدارسلدراسة تبعاً لعدد توزيع أفراد مجتمع ا

  مدارس مختلطة  مدارس اإلناث  مدارس الذكور

عدد 

  المدارس

عدد 

  الشعب

عدد 

  الطالب

عدد 

  المدارس

عدد 

  الشعب

عدد 

  الطالبات

عدد 

  المدارس

عدد الشعب 

  المختلطة
10  18  588  8  16  623  4  4  



 70

  :عينة الدراسة 4:3

علمي في الثانوي الوطالبة من طلبة الصف األول  طالباً )143(لدراسة من تكونت عينة ا    

وقد اختار الباحث مدرسة  ،طالبة )73(و  طالباً )70(منهم  المدارس الحكومية في مدينة نابلس،

ث يبح مدرسة،كل  بواقع شعبتين في ، بطريقة قصدية لتحقيق هدف الدراسة،ذكور ومدرسة إناث

باسـتخدام األوراق  (وزعت بطريقة عشوائية  ،ابطة واألخرى تجريبيةكانت إحدى الشعبتين ض

طالبـاً   )35(طالباً وطالبة، مـنهم  ) 72(في كل مدرسة، كان عدد المجموعة التجريبية  )المغلقة

 )71(، بينما بلغ عدد المجموعة الضابطة )واحدة شعبة إناث(طالبة ) 37(، و)واحدة شعبة ذكور(

ويبين  ،)واحدة شعبة إناث( طالبة) 36( ، و)شعبة ذكور واحدة(طالباً  )35(طالباً وطالبة، منهم 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمدرسة ومجموعة الدراسة والجنس والشـعبة  )  2:3( الجدول 

  . وعدد الطلبة

  ) 2:3( جدول رقم ال

  د الطلبةعد/الشعبة /الجنس /مجموعة الدراسة /للمدرسة  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً

    المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة  المدرسة  الجنس

  المجموع  عدد الطلبة  الشعبة  عدد الطلبة  الشعبة

  70  35  ب  35  أ  قدري طوقان الثانوية  ذكور

  73  37  ج  36  أ  كمال جنبالط الثانوية  إناث

  143  72    71    المجموع
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  :أدوات الدراسة 5:3

  :لدراسة ثالث أدوات هيفي هذه ا الباحث استخدم   

  ):الرياضية المسألةالبرنامج التدريبي الستراتيجيات حل ( المادة الدراسية 1:5:3

التباديل والتوافيق ونظريـة  (المادة الدراسية التي شملتها هذه الدراسة هي الوحدة الثامنة 

المـدارس  من كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي العلمي، والذي ُيدّرس فـي  ) ذات الحدين

فبعد أن راجع الباحث مناهج الصـفوف   ،)م2007/2008(الحكومية في فلسطين للعام الدراسي 

أن الصـف األول  الباحـث  من الصف التاسع األساسي إلى الصف األول الثانوي العلمي، وجد 

لمنهـاج فـي   ، ووجد أن الوحدة الثامنة من هذا االثانوي العلمي يتطابق منهجه مع هدف الدراسة

ذات العالقة لم  معظم الدراسات أن إلى إضافة دراسته، أهدافمع  تطابقاً األكثرالصف هي هذا 

  .المقرر في الوحدة الثامنة هذا الموضوع أو تتناول هذا الصف

" ن"مبدأ العد، التباديل، تباديل : ( اشتملت المادة التدريبية في هذه الوحدة على بنود هي  

، ويتم تدريسها فـي مـدة   )راًء، التوافيق، نظرية ذات الحدين من العناصر المختلفة مأخوذة راًء

الرياضية التي حددها الباحث  المسألةحصة صفية، وفق استراتيجيات حل  )15(أسبوعين، بواقع 

  :في برنامجه التدريبي وهي

  .استراتيجية التمثيل بالشجرة -1

    .استراتيجية التمثيل بالمخطط -2

                                 .ستخدامه في الحلجدول وا بناءاستراتيجية  -3

  .أهداف فرعية واستخدامها في الحلإلى  المشكلة )تجزئ( استراتيجية تبسيط -4

   .الحاالتاستراتيجية جميع  -5

  .شياءتمثيل باأللاستراتيجية ا -6
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  .استراتيجية استخدام القانون-7

  .المنطقي) االستدالل(التفكير -8

ث بصياغة البرنامج التدريبي المطبق في دراسته بنـاء علـى الخطـوات    وقد قام الباح   

  :التالية

  :قام الباحث بتحديد االستراتيجيات السابقة الذكر على النحو التالي -1

الرياضية من عـدة مراجـع    المسألةاستراتيجية من استراتيجيات حل ) 20(رصد أكثر من .  أ

، )2007الشامسـطي،  (، )108ص – 101، ص2007العبسـي،  و عبـاس ( مختلفة منها 

، 2001الصادق، (، )2003بدوي، ( ،)2004، )أ(إبراهيم( ،)153، ص2006، )أ(الهويدي(

 & Van De Walle, 1994( ، )Szetla( ، ) ( NCTM, 2000 ،) 250-245 ص

Cynthia 1992 (، ) Krulik & Rudnick, 1982(،   حيث اشتملت هذه االسـتراتيجيات

العمل للخلف، التقدير التقريبـي والفحـص،    حاولة والخطأ العشوائية،ستراتيجية الما :على

استبعاد البيانات الزائدة، العمل خـارج المشـكلة، خـرائط     عن المعلومات الناقصة،البحث 

، )الشـجرة البيانيـة  (االنسياب، تعديل الصيغ وكتابة المعادالت والقانون، أشـجار القـرار  

 تمثيـل المشـكلة باسـتخدام األشـياء،    اف الفرعيـة،  األهدإلى  تبسيط المشكلة ةاستراتيجي

، تكوين جداول واستخدامها في الحـل، االسـتعانة   شكل أو نموذج راتيجية عمل رسم أواست

مشكالت لفظية، االستعانة بالكلمات المفتاحية أو األفعـال   نبحلول المسائل المتشابهة، تكوي

ع الموقـف، اسـتراتيجية المحاولـة    توسي الطريقة التركيبية،الموصوفة أو سؤال المشكلة، 

تبني أسلوب آخـر، اعتبـار الحـاالت    ، ، المراجعة)األنماط( والخطأ، استراتيجية النمذجة

، تنظـيم  )التفكير المنطقـي (االستدالل المنطقي  ،الحاالتالقصوى، التخمين، حساب جميع 

تيجية تسـلق  ، اسـترا المسـألة السير بطريقة عكسية، الحذف، تجزئة  استراتيجية ،البيانات

  .تنظيم البيانات وجدولتها، )القمة(الهضبة 
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 قام الباحث بحل األمثلة المعروضة، وحل األسئلة، واألسئلة اإلضافية، وأسـئلة المراجعـة،  . ب

األسئلة  معظمباستخدام استراتيجيات الحل الممكنة، فالحظ أن  ،المتضمنة في الكتاب المقرر

  .في الدراسةتيجيات الثمانية المحددة واألمثلة يمكن حلها باستخدام االسترا

التباديـل والتوافيـق ونظريـة ذات    (قام الباحث بتحليل المادة التعليمية في الوحدة الثامنـة   -2

وأنشأ  ،)م2007/2008(من الكتاب المقرر للصف األول الثانوي العلمي للعام الدراسي ) الحدين

  ). 7(  جدول مواصفات، الملحق

الخطـوط  اسـتناداً لمـا ورد فـي     األهداف السلوكية المطلوب تحقيقها بتحديدالباحث قام  -3

تربوية عامة، وأهـداف تربويـة خاصـة     افدفي فلسطين من أهج الرياضيات اهلمن ةالعريض

  . )11، 8( ملحقال للصف األول الثانوي العلمي،

 والذي قام فيه بتحديد موضـوع كـل حصـة،    ،الذي أعده الباحث) 8 ،7( من خالل ملحق -4

وتحديد األهداف السلوكية، واألساليب واألنشطة والوسائل التعليمية، واالتجاهـات والقـيم، تـّم    

 ،)11(قملحال ،)البرنامج التدريبي(راسة باستخدام هذه االستراتيجياتصياغة الوحدة موضوع الد

بعض وإعداد نماذج لحلول  وتحديد األمثلة التي يجب توظيفها، والتدريبات والمسائل الرياضية،

المسائل الرياضية، وفقاً لهذه االستراتيجيات المحددة، حيث اسـتخدم الباحـث هـذا البرنـامج     

  ).لى الدكتور المشرف على الدراسةبعد عرضه ع(التدريبي في تطبيقه للدراسة 

ومن الجدير ذكره هنا انه ال يمكن القول أن استخدام استراتيجية بعينها تصلح لحل جميع 

نه ال يمكن الحكم بأفضلية استراتيجية معينة على غيرها، ألن كل مسـألة  أ المسائل، إضافة إلى

، لة أخرى أحيانـاً ألها طبيعتها واستراتيجيتها في الحل يصعب تطبيق استراتيجية حلها على مس

  .حل ةنه يمكن حل بعض هذه المسائل بأكثر من استراتيجيأكما 

درسة كمال جنبالط الثانوية للبنات بالمادة وقد زوَّد الباحث معلمة الشعبة التجريبية في م    

التدريبية لالسترشاد بها، واالستفادة منها، وشرحها للطالبات في الشعبة التجريبية، حيـث قـام   

بتدريب معلمة الشعبة التجريبية على هذه االستراتيجيات من خالل عدة لقاءات، وتنفيـذ دروس  
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غير عينة الدراسة، إضافة لحضور حصـص   نموذجية أمامها لعينة من طالبات مجتمع الدراسة

لها على طالبات من غير عينة الدراسة، وحضور حصص لها خالل تطبيق التجربة على عينـة  

الدراسة، والتعاون معها للتأكد من مدى تطبيقها للخطة الموضـوعة، بحيـث تـدور المواقـف     

الرياضية  المسألةيجيات حل استراتعلى التعليمية لهذه الوحدة حول تدريب طلبة العينة التجريبية 

المحددة في الدراسة، واستخدامها االستخدام الصحيح، وتطبيقها بشكل مناسب، بحيث يتم عرض 

أمثلة متنوعة وحلها باستخدام هذه االستراتيجيات، وتوضيحها لهم، وتدريب الطلبة في الشـعبتين  

  .قة المحددة بالدراسةالتجريبيتين على حل أسئلة الكتاب بناء على االستراتيجيات الساب

  ):اختبار التحصيل القبلي(اختبار التكافؤ 2:5:3

تمثلت أداة القياس الختبار التكافؤ في الدراسة باختبار قبلي، حيث اتّبع الباحث الخطوات    

  : التالية

أثر استخدام نموذج التمثيل (استعان الباحث بامتحان قبلي سابق، من رسالة ماجستير بعنوان  -1

في تدريس الرياضيات على تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع األساسـي فـي    المتعدد

ق من صدقه ومن ثباته، حيث قام الباحـث  قَح، ُمتَ)عبد الحكيم سالم( باحث، لل)منطقة نابلس 

  .بتطويره بما يتناسب مع دراسته وعينتها

ألداء في الرياضيات الدراسة الدولية لتوجهات مستويات ا استعان الباحث بنماذج من امتحان -2

  .للصف الثامن األساسي )Timss ،امتحان التمس(  والعلوم

خبـرة، للصـفوف مـن     يذو ية سابقة لعدد من المعلميناستعان الباحث بامتحانات مدرس -3

  .السادس األساسي إلى األول الثانوي العلمي

كانـت فقـرات     قام الباحث بصياغة االمتحان القبلي من نوع االختيار من متعـدد، حيـث    -4

ولكل فقرة أربع خيارات، واشتملت  فقرة، بواقع عالمة لكل فقرة، )30(االختبار تتكون من 

فقرات االختبار على المفاهيم والمبادئ والمهارات الرياضية في منهاج الرياضيات للصفوف 
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وخصـص   ،)من الصف السادس األساسي إلى الصف األول الثانوي العلمي(الستة السابقة 

  ). 2( ملحقالدقيقة لإلجابة على فقرات االختبار، )  40(حث حصة دراسية البا

  ).3(ملحقالحدد الباحث اإلجابة النموذجية لفقرات االختبار،  -5

   :صدق االختبار 1:2:5:3

من صدق االختبار، بعرضه على لجنة من المحكمـين شـملت الـدكتور    الباحث تحقق      

ف تربوي في مادة الرياضـيات فـي مدينـة نـابلس،     المشرف على الرسالة، إضافة إلى مشر

ومجموعة من المعلمين والمعلمات من حملة شهادة الماجستير والبكالوريوس ذوي خبرة طويلـة  

اء مالحظاتهم حـول  محكمين، وطلب إليهم إبد )8 (في تدريس الرياضيات،  وبلغ عددهم جميعاً

المشرف على الرسالة، وُعـّدل   ، جمعت مالحظات المحكمين، وعرضت على الدكتوراالختبار

االختبار بناًء عليها، حيث تم تعديل بعض النواحي الفنية في االختبار، وكذلك اسـتبدال الفقـرة   

ك خـرج االختبـار بصـورته النهائيـة،     الثالثة، والفقرة الخامسة، والفقرة الرابعة عشر، وبذل

  ).2(ملحقال

  :ثبات االختبار 2:2:5:3

طالباً وطالبة مـن   )28(، مكونة من ختبار على عينة استطالعيةتجريب االب قام الباحث   

، ومدرسـة  في مدرسة العائشـية الثانويـة للبنـات    أفراد مجتمع الدراسة، غير عينة الدراسة،

، وهي قيمـة مقبولـة   )0.88(الصالحية الثانوية للبنين، وحسبت معامل الثبات الكلي، حيث بلغ 

  ) 20( نريتشاردسو -دام معادلة كودرألغراض الدراسة، وذلك باستخ تربوياً

  :تحليل نتائج االختبار 3:2:5:3

وطالبـة مـن أفـراد     طالباً )28(مكونة من  على عينة استطالعيةبعد تطبيق االختبار     

، ومدرسـة الصـالحية   في مدرسة العائشية الثانوية للبنات غير عينة الدراسة،مجتمع الدراسة، 

  : ساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار، حسب المعادلة التاليةالثانوية للبنين، قام الباحث بح
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  %                   Error!×100=  صم

  عدد المفحوصين الذين أجابوا إجابة خاطئة على الفقرة، :خن معامل الصعوبة،: صم: حيث

   .يها االختبارعدد المفحوصين الذين حاولوا اإلجابة على السؤال من المجموعة التي طبق عل: ن

وهي متفقة مـع  ). 4(ملحق ال ،) 0.79 – 0.21(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين 

  .)2002، عالم( )0.90 -0.10(معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً والذي يتراوح بين معيار 

  :بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار، حسب المعادلة التالية الباحث كما قام

  )Error!×100 %........................)3-1= ت م

ــث ــز، : تم :حيـ ــل التمييـ ــوعتين                 : ن معامـ ــدى المجمـ ــراد إحـ ــدد أفـ  عـ

عدد المفحوصين الذين أجابوا إجابة صحيحة على السؤال من الفئة العليا الممثلـة ألعلـى   : عن

ــاً %) 27( ــا تنازليـ ــد ترتيبهـ ــن األوراق بعـ ــة  مـ ــا الكليـ ــب عالماتهـ                 حسـ

السؤال من الفئة الـدنيا الممثلـة ألدنـى     لىعدد المفحوصين الذين أجابوا إجابة صحيحة ع: دن

  .حسب عالمتها الكلية من األوراق بعد ترتيبها تنازلياً %)27(

تربوياً  وهي قيم مقبولة، )5( ملحقال ،)0.86 -0.28(معامالت التمييز بين  وتراوحت         

عالم، ( فأعلى)  0.1( ألغراض الدراسة وفق المعيار الذي وضعه التربويون لمعامالت التمييز 

2002(.  

  : اختبار التحصيل البعدي 3:5:3

باختبار تحصيلي من إعداد الباحث، حيث تم إتبـاع  تمثلت أداة القياس في هذه الدراسة    

  :تطوير هذه األداةجل بناء وأالخطوات التالية من 
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  :ة االختباربني 1:3:5:3

واستناداً إلى تحليل الوحدة  ،)7(ملحق ال ،في ضوء جدول المواصفات الذي أعده الباحث    

، من قبل الباحـث ) أداة البحث(بعدي تم إعداد االختبار ال ،)11(ملحق ال، و)8(ملحقالالمقررة، 

  :وذلك بإتباع الخطوات التالية

موعة من األسئلة التي تحقق وتقيس أهداف الدراسة من أسئلة الكتاب المقـرر،  تحديد مج تّم -1

واألسئلة اإلضافية، والمراجعة في الوحدة موضوع الدراسة، ومن مراجع أخرى، وكـذلك  

  .من أسئلة سنوات سابقة لمعلمين ذوي خبرة في تدريس الرياضيات

أسئلة من هذه المجموعـة، بواقـع   ) 10(بالتشاور مع معلمين ذوي خبرة، تم اختيار أفضل  -2

عالمات لكل سؤال، وبما يتناسب مع موضوع الدراسة لتوافق أداة القياس مع أهداف ) 10(

  .الدراسة وقياس ما صمم لقياسه

أصـبح   معامل ثباته، حتى بوحساإجراء التعديالت الالزمة عليه والتحقق من صدقه، بعد  -3

  ).9(ملحق الفي صورته النهائية، 

عليهـا كـل    ُيحـل  اإلجابة النموذجية باستخدام االستراتيجيات التي من الممكن أن وضعت -4

  ).10(ملحق ال ،سؤال

  :صدق االختبار البعدي 2:3:5:3

على لجنة من المحكمين، شـملت  باحث بعرض االختبار للتأكد من صدق االختبار قام ال   

نين من المشرفين التربويين فـي  من حملة الدكتوراة، واث نالدكتور المشرف على الرسالة، واثني

ممـن لهـم خبـرة    مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس، ومجموعة من المعلمين والمعلمات 

، وبلـغ  طويلة في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية من حملة شهادة الماجستير والبكالوريوس

: هم حول االختبار مـن حيـث  لب إليهم إبداء آرائهم ومالحظاتمحكمين، وطُ )10( عددهم جميعاً
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مدى شموليته، ومدى كفاية الوقت المحدد، وإضافة أو حذف أو تعديل بعض األسئلة، وتوزيـع  

  .حظات أخرىالعالمات على األسئلة، أو أي مال

جمعت مالحظات المحكمين، وعرضت على الدكتور المشرف على الرسـالة، وعـدل       

منه كسـؤال   ) أ( فرع  وإبقاء األولسؤال من ال ) ب( فرع االختبار بناًء عليها، حيث تم حذف 

، وتبديل مكان ار الجديدبتخوكذلك حذف السؤال الثاني واستبداله بالسؤال التاسع في اال تشجيعي،

  ).9(ملحق ال، ليصبح االختبار بصورته النهائية، السؤال الرابع بمكان السؤال السابع

  :البعدي ثبات االختبار 3:3:5:3

رفة درجة ثبات االختبار، قام الباحث بتطبيقه على عينة من مجتمع الدراسة، جل معأمن     

مـن  ) التباديل والتوافيق ونظرية ذات الحـدين ( غير عينة الدراسة، بعد إنهائهم للوحدة الثامنة 

 مقرر الرياضيات للصف األول الثانوي العلمي، وتكونت هذه العينة من شعبة لإلناث في مدرسة

 أنهّن درسن هذه الوحدة قبل الوحدة ثطالبة، حي) 34( مجموعهن غ، وبلوية للبناتالعائشية الثان

ب معامل الثبات الذي ات، وحساألوراق ورصد العالمالباحث ح صحالسابعة من الكتاب المقرر، 

وذلك باستخدام معادلة  ،)1998أبو زينة، ( الدراسة ويعتبر هذا مناسباً ألغراض  ،) 0.91( بلغ

  .كرونباخ الفا

  :البعدي تحليل نتائج االختبار 4:3:5:3

عد ألغراض هذه الدراسة على عينة اسـتطالعية مـن مجتمـع    بعد تطبيق االختبار الُم    

الدراسة من غير عينة الدراسة، ُحسب معامل الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبـار، حسـب   

  :المعادلة

                       Error! ×100%=  صم

العالمـة القصـوى   : قس ،المتوسط الحسابي لعالمات المفحوصين علـى السـؤال   :/س: حيث

  .للسؤال
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وهي متفقة مع معيار معـامالت الصـعوبة   ) 0 .77 –0.37(وتراوحت معامالت الصعوبة بين 

                   ).6(ملحق ال، )0 .90 -0.10(المقبولة تربوياً الذي يتراوح بين 

المعـد إلغـراض هـذه    ) االختبار( ز لكل سؤال من أسئلة هذه األداة أما معامل التميي    

فـي   الطالـب ناجحـاً   وُيعتبر .)1998أبو زينة، ( ، )1-3(الدراسة فقد تم حسابه من المعادلة 

  .اإلجابة على السؤال إذا حصل على نصف عالمة السؤال أو أكثر

ألغـراض   تربويـاً  بولـة وهي قيم مق) .890 -.330(وتراوحت معامالت التمييز بين      

أبـو زينـة،   ( . فأعلى)  0.1( الدراسة وفق المعيار الذي وضعه التربويون لمعامالت التمييز 

  ).6( ملحقال ،)1998

  :إجراءات الدراسة 6:3

  :اتبع الباحث الخطوات التالية في إعداد الدراسة   

/ نـابلس  /الوطنيـة   قام الباحث بمراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعـة النجـاح   -1

للحصول على كتاب موجه لمديرية التربية والتعلـيم فـي   ) م1/4/2008(فلسطين، بتاريخ 

  ).أ:1(ملحقالمدينة نابلس، من أجل القيام بالدراسة في المدارس الحكومية في مدينة نابلس، 

لى تطبيق حصل الباحث على كتاب من مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس، بالموافقة ع -2

، )م13/4/2008( بتـاريخ   في المدارس الحكومية في مدينة نـابلس، ) أطروحته(دراسته 

  ).ب :1(ملحقال

، واجتمـع مـع   )م15/4/2008(بتاريخ  قام الباحث بزيارة المدارس المشاركة في الدراسة -3

مديري ومديرات هذه المدارس، وأيضاً مع معلمي و معلمات الرياضـيات للصـف األول   

وي العلمي فيها، من أجل شرح أهداف وأهمية الدراسة، ومعرفة إمكانية تعاونهم معـه،  الثان

وتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاح الدراسة، ووجد أن طالبات المدرسـة العائشـية الثانويـة    

للبنات قد درسن الوحدة الثامنة من مقرر الرياضيات للصف األول الثانوي العلمي موضوع 
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تهن للوحدة السابعة من المقرر، فقرر الباحث استثناء مدرسـة العائشـية   الدراسة، قبل دراس

الثانوية للبنات من عينة الدراسة، واالستفادة منها في العينة االستطالعية لالختبـار القبلـي   

  .والبعدي

من الذكور بسبب عملـه بهـا،   مدرسة قدري طوقان الثانوية، عينة الدراسة  ار الباحثاخت -4

  .بالط الثانوية للبنات عينة الدراسة من اإلناثمدرسة كمال جنو

، لعينة استطالعية غير عينـة  س قام بإجراء امتحان قبليأثناء زيارة الباحث األولى للمدار -5

تصحيح  تّم, الدراسة، من مدرسة الصالحية الثانوية للبنين، ومدرسة العائشية الثانوية للبنات

  .عوبة والتمييز للفقرات كما ورد سابقاًاالمتحان والتحقق من الثبات، ومعامل الص

والتـي  ) م20/4/2008 (قام الباحث بزيارة مدرسة كمال جنبالط الثانوية للبنـات، بتـاريخ   -6

شعب للصف األول الثانوي العلمي، حيث أجرى الباحث امتحانـاً قبليـاً    أربعتحتوي على 

تجريبيـة، واألخـرى    ، تكـون إحـداها  نين متكافئتيتشعبللشعب األربعة، من اجل اختيار 

ضابطة، أما بالنسبة لمدرسة قدري طوقان الثانوية للبنين، فهي تحتوي على شعبتين، حيـث  

قام الباحث بإجراء االختبار القبلي للشعبتين لغرض قياس التكـافؤ بينهمـا، بـنفس اليـوم     

العالمات جميعها للشعب فـي  ، جمع الباحث األوراق، وصححها، ورصد )م20/4/2008(

قدري طوقان الثانوية للبنين، وكمال جنبالط الثانوية للبنـات، وأجـرى المعالجـة     مدرستي

  :، كما يلياإلحصائية الالزمة، الختيار الشعب التجريبية والضابطة

  :تحليل النتائج المتعلقة باختبار التكافؤ

لنتائج طالبات الشعب األربعة لمدرسة كمال جنبالط الثانوية  يشتمل هذا الوصف عرضاً   

من بين هذه الشعب ) الضابطة والتجريبية ( للبنات على اختبار التحصيل، الختيار عينة الدراسة 

األربعة، حيث تم تطبيق االختبار على هذه الشعب األربعة، ثم صـححت األوراق، ورصـدت   

 ONE WAY(تحليـل التبـاين األحـادي     باسـتخدام  العالمات من أجل المعالجة اإلحصائية

ANOVA( بطريقـة " ج"، " أ"اختيار الشعبيتين  تّم شُعب الطالبات األربعة متكافئة،، فوجد أن 
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" لشـعبتين للتأكد من تكافؤ او، ةللدراسة من بين الشعب األربع كعينتين) المغلقةاألوراق (القرعة 

نـة متوسـطات عالمـات    لعينتـين مسـتقلتين لمقار  ) T-Test( استخدم الباحث تحليل ،"ج" ،"أ

  .متكافئتان ينتأن الشعبد فوجمجموعتي الدراسة 

أما بالنسبة لمدرسة ذكور قدري طوقان الثانوية، فهي تحتوي على شعبتين، وللتأكد مـن  

) T- Test( استخدم الباحث تحليلفي مدرسة قدري طوقان الثانوية، " ب " ، "أ " تكافؤ الشعبتين 

وجد أن تبار القبلي، فعلى االخ راسةارنة متوسطات عالمات مجموعتي الدلمق ،لعينتين مستقلتين

ضابطة كمجموعة " أ " الشعبة تم اختيار ) األوراق المغلقة(القرعة  بطريقةون متكافئتان، يالشعبت

  .كمجموعة تجريبية" ب"الشعبة و

بـين المجموعـات    )ONE WAY ANOVA(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي    

مـن أجـل    ،)وإنـاث  ،ذكور( ة الدراسة تكافؤ المجموعات األربعة في عين للتأكد مناألربعة 

وغير ذلك  التجربة، إلجراءوالتي هي شرط ضروري  استخدام تحليل التباين األحادي والثنائي،

  .نتائج هذا التحليل) 3:3(ويبين الجدول  ،) ANCOVA(تحليل التباين المصاحب  إجراءيتحتم 

  )3:3(جدول ال

  )ذكوراً وإناثاً(ة نتائج تحليل التباين األحادي على عينة الدراس

مصدر   عينة الدراسة

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

 "ف"

  المحسوبة

  الداللة

المجموعــات 

ــع  األربــ

) 2(التجريبية

  )2(والضابطة

ــين  بـــ

  المجموعات

18.71  3  24. 6  0.328  0.805  

ــل  داخــ

  المجموعات

2643.73  139  19.02      

        142  2678.56  المجموع

  3.139= حرية ودرجات) α =0.05(عند مستوى الداللة  )2.67 (= الجدولية" ف"    
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الجدولية حيـث  " ف"أن قيمة ف المحسوبة اقل من قيمة  ،)3:3(من المالحظ في جدول

انه  مما يدل على ،) 2.67= (الجدولية " ف"، بينما قيمة )0 .328= (المحسوبة " ف"بلغت قيمة 

،  ةاألربع بين المجموعات ) α =0.05(عند مستوى الداللة  ائيةتوجد فروق ذات داللة إحص ال

   .موعات األربعة متكافئةأن المجأي 

معلمة مدرسة كمال جنبالط الثانوية للبنات بالوحدة الثامنة بعد صياغتها،  قام الباحث بتزويد -8

، )11(ملحـق  ال، )البرنـامج التـدريبي  (الرياضـية   المسـألة وتعريفها باستراتيجيات حل 

قام بتـدريب   ثلالسترشاد بها، واالستفادة منها، وشرحها للطالبات في الشعبة التجريبية، حي

معلمة الشعبة التجريبية على هذه االستراتيجيات من خالل عدة لقـاءات، وإعطـاء دروس   

نموذجية أمامها لعينة من طالبات مجتمع الدراسة غير عينة الدراسـة، إضـافة لحضـور    

من قدرتها على القيام بالتجربـة، وكـذلك حضـر     دالدراسة، للتأكحصص لها لغير عينة 

حصصاً لها خالل تطبيق التجربة على عينة الدراسة، للتأكد من مدى تطبيقها للخطة  ثالباح

الموضوعة، أما بالنسبة لمدرسة قدري طوقان الثانوية للبنين فقد قام الباحث بنفسه بتطبيـق  

  .التجربة على العينة الدراسية

  ).م29/4/2008(دأ بتطبيق التجربة بتاريخ ب -9

في نهاية التجربة قام الباحث بتطبيق اختبار التحصيل البعـدي الخـاص بالتجربـة فـي      -10

قدري طوقـان الثانويـة   ( على العينة الدراسية، في مدرستي)  9 (ملحقالصورته النهائية، 

ـ  ،)م2008/ 20/5(، بتـاريخ )للبنين، وكمال جنبالط الثانوية للبنـات  ححت األوراق، وُص

  .صدت العالمات من اجل المعالجة اإلحصائية، واستخراج النتائجوُر
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  :  تصميم الدراسة  7:3

  :المتغيرات المستقلة -1

 البرنـامج ( الرياضـية   المسألةتدريب طلبة المجموعة التجريبية على استراتيجيات حل     

التـدريبي، الطريقـة    جالبرنام( .التقليديةوعة الضابطة بالطريقة تدريس طلبة المجمو، )التدريبي

  .)التقليدية

  .ذكر، أنثى: وله مستويان :الجنس   

  : المتغيرات التابعة -2

  ).التحصيل الدراسي( القدرة على حل المسائل الرياضية    

  : المتغيرات المضبوطة -3

  ).م2007/2008(تم اختيار الصف األول الثانوي العلمي للعام الدراسي  :الصف -أ 

التباديـل والتوافيـق   ( إعادة صياغة الوحدة الثامنة  ):البرنامج التدريبي( المادة الدراسية  -ب

،   بنـاء  )م2007/2008(من مقرر الصف األول الثانوي العلمي، لعـام  ) ونظرية ذات الحدين

  .الرياضية المسألةعلى استراتيجيات حل 

  .حكومية في مديرية نابلس التعليميةاختيار المدارس ال :الجهة المسؤولة عن المدرسة -ج

  ).م5/2008/  19(لغاية تاريخ ) م29/4/2008(تطبيق التجربة بتاريخ الباحث ببدأ  :الزمن -د

  :المتغيرات الدخيلة -4

  .معامل الذكاء -أ      

  .البيئة الثقافية -ب      
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  : المعالجة اإلحصائية 8:3

  :استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية

  .لعينتين مستقلتين" ت"تبار اخ -1

  ).ONE WAY ANOVA (تحليل التباين األحادي  -2

  ).TWO WAY ANOVA (تحليل التباين الثنائي  -3
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة 1:4

  التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة 2:4

  النتائج العامة للدراسة 3:4

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 86

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

أثر التدريب علـى  الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها حول  يتناول هذا        

علمي في تحصيلهم للرياضيات الثانوي الالرياضية لطلبة الصف األول  المسألةاستراتيجيات حل 

  :التالي، حيث سيتم عرض هذه النتائج على النحو في محافظة نابلس

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة 1:4

لجميع أفراد عينة الدراسة، وجمعت العالمات التـي حصـلوا    البعدي التحصيل تم قياس        

عليها على اختبار التحصيل البعدي، واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلـة بالمتوسـطات   

ويبين الجدول . عتين التجريبية والضابطةالحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجمو

المعيارية لعالمـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة      المتوسطات الحسابية واالنحرافات) 4:4(

  .والضابطة على اختبار التحصيل البعدي تبعاً لمتغيري الجنس والمجموعة

  )4:4( جدولال

  لمتغيري الجنس والمجموعة عاًلعالمات الطلبة تب ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف

  المتوسط العام  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  اإلحصائي  الجنس

  

  أنثى

  

  68.81  61.97  75.46  المتوسط الحسابي

  24.37  15.33  االنحراف المعياري

  36  37  عدد الطلبة

  

  ذكر

  69.97  61.77  78.17  المتوسط الحسابي

  20.52  18.04  االنحراف المعياري

  35  35  عدد الطلبة

  69.38  61.87  76.78  المتوسط العام
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  :الدراسة نتائجالتحليل اإلحصائي ل 2:4

  :تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1:2:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأتنص الفرضية األولى على     

)α =05.0  (ي الرياضيات، لطلبة الصف األول الثانوي العلمي الذينبين متوسطي التحصيل ف 

الصـف األول   ، وطلبـة )المجموعة التجريبية ( الرياضية المسألةحل  تدربوا على استراتيجيات

) المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةحل  الذين لم يتدربوا على استراتيجيات الثانوي العلمي

 استخدم الباحث تحليـل هذه الفرضية  والختبار ".جموعةفي اختبار التحصيل البعدي، تعزى للم

ـ  ،)2×2(بأحـد صـوره العامليـة    ) TOW WAY ANOVA ( التباين الثنائي  يبـين  ثحي

الضـابطة،  ( للمجمـوعتين   ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف السابق)  4:4(الجدول

  .لتباين الثنائيالالحق، نتائج تحليل ا) 5:4(، كما يبين الجدول )التجريبيةو

  )5:4(جدول ال

لمتغيـري   لعالمات الطلبة تبعاً ةالحسابي اتنتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في المتوسط

  والتفاعل بينهما  ،والمجموعة ،الجنس

درجات   مصدر التباين

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

" ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.706  0.143  56.33  56.330  1  الجنس

  0.000*  20.302  148.80  7979.148  1  المجموعة

  0.661  0.193  75.79  75.787  1  المجموعة×الجنس

      393.02  54629.304  139  الخطأ

        62703.608  142  المجموع

  ) α=0.05(إحصائيا عند مستوى داللة  تعني فرق دال*: 

ة إحصائية فـي المتوسـط الحسـابي    وجود فروق ذات دالل) 5:4(يتضح من الجدول 

 للعالمات، بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي،

 أي رفض الفرضية ،)α=0.05(عن مستوى الداللة  يقلوهذا ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة 
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ـ  ذلك على وجود ويدل ،الصفرية ط الحسـابي لعالمـات   فروق ذات داللة إحصائية في المتوس

أن المتوسـط  ) 4:4(ويالحظ من الجدول التحصيل البعدي تعزى للمجموعة،  الطلبة على اختبار

أفضل من المتوسـط  ) 76.78(الحسابي العام لعالمات طلبة المجموعة التجريبية والذي يساوي 

متوسـط  ، أي أن ال) 61.87(والذي يسـاوي   الحسابي العام لعالمات طلبة المجموعة الضابطة

المجموعـة  ( الرياضـية  المسـألة الحسابي لعالمات الطلبة الذين تدربوا على استراتيجيات حل 

المتوسط الحسابي لعالمات الطلبة الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل  ، أفضل من)التجريبية

  ).المجموعة الضابطة(الرياضية المسألة

  :تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2:2:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " تنص الفرضية الثانية على أنه    

)α=0.05 ( بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطلبة الصف األول الثانوي العلمي الـذين 

، وطلبـة الصـف األول   )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

) المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةالذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل  لعلميالثانوي ا

عدم داللـة  ) 5:4(يالحظ من الجدول )". ذكر، أنثى(في اختبار التحصيل البعدي، تعزى للجنس 

أي  ،)0.05(وهذا يزيد عن ) 0.706(حيث بلغ مستوى الداللة  بالنسبة للجنس، الفروق إحصائيا

فروق ذات داللة إحصائية فـي المتوسـط    ذلك على عدم وجود ويدل ،الصفرية يةقبول الفرض

الحسابي لعالمات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التحصـيل البعـدي   

  ). ذكر، أنثى( تعزى لمتغير الجنس

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة تحليل 3:2:4

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ال "نهتنص الفرضية الثالثة على أ   

)α =0.05  ( بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطلبة الصف األول الثانوي العلمي الـذين 

الصـف األول   ، وطلبـة )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

) المجموعة الضابطة ( الرياضية  المسألة تراتيجيات حلالثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على اس

) 5:4(الحظ من الجدول ُي ".في اختبار التحصيل البعدي، تعزى للتفاعل بين الجنس والمجموعة
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حيث بلغ مسـتوى الداللـة    ،للتفاعل بين الجنس والمجموعة بالنسبة عدم داللة الفروق إحصائياُ

 ويدل ذلك علـى عـدم وجـود    ،الصفرية الفرضية أي قبول ،)0.05(وهذا يزيد عن ) 0.661(

ـ     ةفروق ذات داللة إحصائية في المتوسط الحسابي لعالمات الطلبة فـي المجمـوعتين التجريبي

  . للتفاعل بين الجنس والمجموعة والضابطة تعزى

  :تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4:2:4

ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذ " نهأتنص الفرضية الرابعة على 

)α =0.05 (  بين متوسطي التحصيل في الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي العلمي الـذين

، وطالب الصـف األول  )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

) المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةالثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل 

   ".في اختبار التحصيل البعدي

من خالل نتيجة الفرضية األولى، وجد فرق دال إحصائيا في متوسطات التحصيل تبعـاً  

، ومن أجل تحديد أثر هذا المتغير وتوزعه على المجموعـات  )التجريبية، الضابطة( للمجموعة 

 -أي من الشعب، استخدم الباحث اختبـار تـوكي   اتجاه هذه الفروق ولصالح ةالدراسية، ومعرف

أن اختبار  )2005(الكيالنيوجاء في  ،(Multiple Comparisons )كريمر للمعالجة المتعددة 

كريمر أحد االختبارات المناسبة إلجراء كافة المقارنات الثنائية الممكنـة بـين العينـات     -توكي

يبين نتـائج  ) 6:4(دى الكلي؛  والجدول الالحقالفرعية المختلفة الحجم، والذي يستخدم توزيع الم

  .المقارنات لفروق المتوسطات الحسابية لتحصيل الطلبة في اختبار التحصيل البعدي
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  )6:4(جدول ال

                                كريمر     -ات الحسابية لعينة الدراسة حسب اختبار توكي الفروق بين المتوسط

  U1=61.97  U2=61.77  U3=75.46  U4=78.17  
U1= 61.97  0 0.20  *13.49  *16.20  

U2=61.77    0 *13.69  *16.40  

U3=75.46      0  2.71  

U4=78.17        0  

                                                                 )α =0.05(إحصائيا عند مستوى داللة  تعني فرق دال*: 

U1 :الضابطة              اإلناثالحسابي لمجموعة  طالمتوسU2 : الضابطةالذكور المتوسط الحسابي لمجموعة     

U3 :لتجريبيةا اإلناث الحسابي لمجموعة طالمتوس             U4:  لتجريبيةا الذكورالمتوسط الحسابي لمجموعة   

بين متوسطي عالمات طالب المجموعة التجريبيـة   أن الفرق) 6:4(يظهر من الجدول     

وهذا الفرق دال إحصائيا حسب اختبـار  ) 16.40(وعالمات طالب المجموعة الضابطة يساوي 

، أي توجد فروق ذات داللة إحصـائية  الصفرية كريمر، مما يؤدي إلى رفض الفرضية –توكي 

ـ  طالبالعلى اختبار التحصيل البعدي بين متوسطي عالمات  علـى اسـتخدام    واتـدرب  ذينال

الذين لـم يتـدربوا علـى     والطالب ،)المجموعة التجريبية(الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

) 6:4(، وبمالحظة الجـدول  )الضابطةالمجموعة (الرياضية  المسألةاستخدام استراتيجيات حل 

 لةالمسـأ الذين تـدربوا علـى اسـتخدام اسـتراتيجيات حـل       الطالبنجد أن متوسط عالمات 

الذين لم يتـدربوا علـى    الطالب، ومتوسط عالمات )78.17= ()المجموعة التجريبية(الرياضية

يعنـي   ا، وهـذ ) 61.77= ( )المجموعة الضابطة(الرياضية  المسألةاستخدام استراتيجيات حل 

الرياضية في التحصيل على اختبـار   المسألةوجود أثر لتدريب الطالب على استراتيجيات حل 

 المسـألة عدي، ولصالح المجموعة التجريبية الذين تدربوا علـى اسـتراتيجيات حـل    القياس الب

  .الرياضية
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  : تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 5:2:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     " نهأعلى تنص الفرضية الخامسة     

طالب الصف األول الثانوي العلمي بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، ل) α =0.05(الداللة 

الصـف   ، وطالبات)المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةالذين تدربوا على استراتيجيات حل 

المجموعـة  (الرياضـية   المسألةاألول الثانوي العلمي اللواتي لم يتدربن على استراتيجيات حل 

أن الفـرق بـين متوسـطي    ) 6:4(يظهر من الجدول ، "في اختبار التحصيل البعدي )الضابطة 

) 16.20(طالبات المجموعة الضـابطة يسـاوي   عالمات عالمات طالب المجموعة التجريبية و

 كريمر، مما يـؤدي إلـى رفـض الفرضـية     –وهذا الفرق دال إحصائيا حسب اختبار توكي 

، ويدل ذلك على وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار التحصيل البعـدي بـين   الصفرية

سطي عالمات مجموعة الطالب التجريبية وعالمات مجموعة الطالبات الضابطة، وبمالحظة متو

، ومتوسـط  )78.17= (مات طالب المجموعـة التجريبيـة   نجد أن متوسط عال) 6:4(الجدول 

ثر لتدريب الطالب علـى  أ، وهذا يعني وجود )61.97= (عالمات طالبات المجموعة الضابطة 

طـالب  رياضية قي التحصيل على اختبار القياس البعدي ولصـالح  ال المسألةاستراتيجيات حل 

  .الرياضية المسألةالمجموعة التجريبية الذين تدربوا على استراتيجيات حل 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة تحليل 6:2:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     " تنص الفرضية السادسة على أنه     

بين متوسطي التحصيل في الرياضيات لطالبات الصف األول الثانوي العلمي ) α =0.05(الداللة 

الصف  وطالبات) المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةاللواتي تدربن على استراتيجيات حل 

المجموعـة  (الرياضـية   المسألةاألول الثانوي العلمي اللواتي لم يتدربن على استراتيجيات حل 

أن الفـرق بـين متوسـطي    ) 6:4(يظهر من الجدول ، "اختبار التحصيل البعدي في )الضابطة 

، )13.49(المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة يساوي  الباتالتحصيل لعالمات ط

كريمر، مما يؤدي إلى رفض الفرضية، ويـدل   –حسب اختبار توكي  وهذا الفرق دال إحصائياً

 عالمـات إحصائية على اختبار التحصيل البعدي بين متوسط ذلك على وجود فروق ذات داللة 
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المجموعة التجريبية ومتوسط عالمات طالبات المجموعة الضابطة، وبمالحظة الجـدول   طالبات

، ومتوسط عالمـات  )75.46= (، نجد أن متوسط عالمات طالبات المجموعة التجريبية )6:4(

جـود أثـر لتـدريب الطالبـات علـى      يعني و ا، وهذ)61.97= (طالبات المجموعة الضابطة 

الرياضية في التحصيل على اختبار القياس البعدي، ولصالح طالبـات   المسألةاستراتيجيات حل 

  .الرياضية المسألةالمجموعة التجريبية اللواتي تدربن على استراتيجيات حل 

  :ةسابعتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية ال 7:2:4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " هنأعلى  سابعةتنص الفرضية ال   

)α =0.05 (    بين متوسطي التحصيل في الرياضيات لطالبات الصـف األول الثـانوي العلمـي

الصف  ، وطالب)المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةاللواتي تدربن على استراتيجيات حل 

المجموعـة  (الرياضـية   المسـألة ستراتيجيات حل األول الثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على ا

أن الفـرق بـين متوسـطي    ) 6:4(يظهر من الجدول . "في اختبار التحصيل البعدي )الضابطة 

) 13.69(المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة يسـاوي   الباتالتحصيل لعالمات ط

 لـى رفـض الفرضـية   كريمر، مما يـؤدي إ  –وهذا الفرق دال إحصائيا حسب اختبار توكي 

، أي وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار التحصيل البعـدي بـين مجموعـة    الصفرية

نجـد أن متوسـط   ) 6:4(الطالبات التجريبية ومجموعة الطالب الضابطة، وبمالحظة الجـدول  

، ومتوسط عالمات طالب المجموعـة  ) 75.46( عالمات طالبات المجموعة التجريبية يساوي 

يعني وجود أثر لتدريب الطالبات علـى اسـتراتيجيات حـل     ا، وهذ)61.77(يساوي الضابطة 

ولصالح طالبات المجموعة التجريبيـة اللـواتي    ،الرياضية في اختبار التحصيل البعدي المسألة

  .الرياضية المسألةتدربن على استراتيجيات حل 

  

  

  



 93

  :ثامنة والتاسعةتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية ال   8:2:4

  : ثامنةالفرضية ال

بـين متوسـطي   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  "   

التحصيل في الرياضيات، لطالب الصف األول الثانوي العلمي الذين تدربوا على اسـتراتيجيات  

اتي الصف األول الثانوي العلمـي اللـو   ، وطالبات)المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةحل 

فـي اختبـار التحصـيل     )المجموعة التجريبية (الرياضية المسألةتدربن على استراتيجيات حل 

  ".البعدي

  :التاسعةالفرضية 

بين متوسطي التحصـيل  ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " 

لى اسـتراتيجيات حـل   في الرياضيات، لطالب الصف األول الثانوي العلمي الذين لم يتدربوا ع

الصف األول الثانوي العلمـي اللـواتي لـم     ، وطالبات)المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألة

في اختبـار التحصـيل    )المجموعة الضابطة ( الرياضية المسألةيتدربن على استراتيجيات حل 

  ".البعدي

متوسـطي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  يظهر ) 6:4(للجدول  بالرجوع    

عالمات كل من المجموعتين في كل من هاتين الفرضيتين، ممـا يـؤدي إلـى قبـول هـاتين      

الفرضيتين، أي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طـالب  

المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة التجريبية، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية  

  .سطين الحسابيين لعالمات طالب المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة الضابطةبين المتو
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    :العامة للدراسة النتائج 3:4

  :أظهرت هذه الدراسة النتائج الرئيسية التالية      

بين متوسطي عالمات ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

 ،المجموعة الضابطة في اختبـار التحصـيل   لبةت طعة التجريبية وعالماطلبة المجمو

  .الرياضية المسألةحل  اتتعزى للتدريب على استراتيجي

بين متوسـطي عالمـات   ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

 ،طالب المجموعة التجريبية وعالمات طالب المجموعة الضابطة في اختبار التحصـيل 

 .الرياضية المسألةتراتيجيات حل تعزى للتدريب على اس

بين متوسطي عالمات ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

 ،طالب المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل

 .الرياضية المسألةتعزى للتدريب على استراتيجيات حل 

بين متوسطي عالمات ) α =0.05(ة عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائي •

 ،طالبات المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل

 .الرياضية المسألةتعزى للتدريب على استراتيجيات حل 

بين متوسطي عالمات ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

 ،المجموعة التجريبية وعالمات طالب المجموعة الضابطة في اختبار التحصيلطالبات 

 .الرياضية المسألةتعزى للتدريب على استراتيجيات حل 

بـين متوسـطي   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   •

اختبـار  عالمات طالب المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة التجريبية في 

 .التحصيل
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بـين متوسـطي   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   •

عالمات طالب المجموعة الضابطة وعالمات طالبات المجموعة الضابطة في اختبـار  

 .التحصيل

في حل أسـئلة االختبـار    من خالل رصد الباحث لالستراتيجيات التي استخدمها الطلبة •

واسـتراتيجية التمثيـل    ،واستخدامه في الحـل جدول بناء ستراتيجية ا أنالحظ  ،البعدي

  .األخـرى  السـتراتيجيات لباستخدامهم مقارنة الطلبة  لدى استخداماً هما األكثر باألشياء

 همـا من كـالً  إلى أنعائُد  االستراتيجيتين تيناله الطلبةاستخدام  سبب أن ويعتقد الباحث

 األيمـن تجمع بين نصفي الـدماغ   يوبالتالي فه ،سيةتجمع بين الطريقة الجبرية والهند

مـن قبـل    الرياضية المسألةعند حل  كل منهما سهولة استخدام إلىمما يؤدي  ،واأليسر

 .الطلبة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مناقشة نتائج الدراسة 1:5

  التوصيات والمقترحات 2:5
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  الفصل الخامس

  قشة النتائج والتوصياتمنا

  

الرياضية في  المسألةمعرفة أثر التدريب على استراتيجيات حل ى لإهدفت هذه الدراسة 

، نـابلس محافظـة  التحصيل لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية في 

إلحصائية عنـد  ويتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد المعالجات ا

  .وتوصياتها)  α =0.05( مستوى الداللة

  :نتائج الدراسة مناقشة 1:5

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى للدراسة 1:1:5

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات "  نهأتنص الفرضية األولى على 

)α =0.05 ( الثانوي العلمي الـذين  بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطلبة الصف األول

، وطلبـة الصـف األول   )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

) المجموعة الضـابطة (الرياضية  المسألةالثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل 

اين الثنـائي لعالمـات   أظهرت نتائج تحليل التب، " في اختبار التحصيل البعدي، تعزى للمجموعة

وجـود فـروق ذات    ،على اختبار التحصيل البعدي) والتجريبية ،الضابطة( طلبة المجموعتين 

، بين متوسط عالمات طلبة المجموعة التجريبية )α =0.05(مستوى الداللة  عند داللة إحصائية

الـذين لـم   المجموعـة الضـابطة   طلبة والرياضية  المسألةالذين تدربوا على استراتيجيات حل 

طلبـة  على اختبار التحصيل البعدي، ولصالح  الرياضية المسألةيتدربوا على استراتيجيات حل 

  .)5:4(جدول  المجموعة التجريبية،

 ،)2007( ةعمـار  أبـو دراسـة   اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدارسات مثل 

 العمـري ودراسة  ،)2004(غرّيب ودراسة  ،)2005( السعديودراسة  ،)2007( البناودراسة 

 ،)2000( العيسـى ودراسة  ،)2003(النواهضة ودراسة  ،)2003(عرسان ودراسة  ،)2003(

ودراسـة   ،)1995( سـالم ودراسة  ،)1995(  المسوريودراسة   ،)1999(مصطفى ودراسة 
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 الصماديودراسة  ،) 1989(  جويعد ودراسة ،)1991( الجمرةودراسة  ،)1995( المشهراوي

مونتاغو  ة، ودراس(2003) (Teong) توينغودراسة  ،)1984(  الحموريودراسة  ،) 1987(

، )Malloy( )1995(مالويودراسة  ،(2000) )Montague, Warger & Morgan( ورفاقه

 Carrol (( 1977)( كارولدراسة و، )Szetela & Super )( 1987(سوبر سيزتيال وودراسة 

في متوسطات تحصيل الطلبة، ولصـالح تـدريب    إحصائياً عها عن فروق دالةكشفت جمي التي

  .الرياضية المسألةالطلبة على استراتيجيات حل 

 المسألةويمكن تفسير النتائج التي تشير إلى فاعلية تدريب الطلبة على استراتيجيات حل   

الرياضية بحيث  المسألةالرياضية في التحصيل في الرياضيات، إلى التنوع في استراتيجيات حل 

والفروق الفردية بين الطلبة، من خالل استخدامهم لالستراتيجية التي تتناسـب وطبيعـة    تتناسب

وتتناسب مـع قـدراتهم وميـولهم واتجاهـاتهم، بحيـث      تفكيرهم سواء أكان هندسياً أم جبرياً، 

أبـو   دراسة يستخدمون استراتيجية الحل التي يميلون إليها، ويؤيد ذلك نتائج دراسات عديدة منها

سـيزتيال و  ودراسـة    ،)1983( الكحلـوت دراسة و ،)1999(اد عّودراسة ، و)2007( عمارة

  .Carrol (( 1977)( كارولدراسة ، و)Szetela & Super )( 1987( سوبر

أن الضعف العام الموجود  ر النتيجة إلىأن يفسيمكن الباحث  باإلضافة إلى ما سبق فإن

عليه من خالل تدريب الطلبة علـى أنـواع    الرياضية، يمكن التغلب المسألةلدى الطلبة في حل 

 اسـتراتيجية الواحدة بـأكثر مـن    المسألةالرياضية، وحل  المسألةمختلفة من استراتيجيات حل 

 المسـألة ذخيرة متنوعة من استراتيجيات حل  بحيث يصبح لدى الطلبة، للتحقق من صحة الحل

إلى فهم أعمـق   بهميؤدي مما  هما،سواء أكانت استراتيجيات جبرية أم هندسية أم كلتي الرياضية،

وقدراتهم فـي  مما يؤثر في زيادة تحصيلهم ، جراء خطوات الحل بشكل أعمق أيضاًللمسألة، وإ

دراسـة  و ،)2003( العمـري  دراسـة ويؤيد ذلك مـا توصـلت إليـه     حل المسائل الرياضية،

   .)Malloy( )1995(مالوي
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  :ثانية للدراسةمناقشة نتائج الفرضية ال 2:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " تنص الفرضية الثانية على أنه     

)α =0.05 ( بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطلبة الصف األول الثانوي العلمي الـذين 

، وطلبـة الصـف األول   )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

) المجموعة الضـابطة (الرياضية  المسألةالذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل  لعلميالثانوي ا

لقد أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي  ،)"ذكر، أنثى(في اختبار التحصيل البعدي، تعزى للجنس 

 على اختبار التحصيل عـدم وجـود  ) الضابطة والتجريبية( لمتوسط عالمات طلبة المجموعتين 

 ،)ذكر، أنثـى (لمتغير الجنس  تُعزى )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات 

   .)5:4(جدول 

 دراسةو ،)2000( العيسى دراسةو ،)2004( غرّيبدراسة وهذه النتيجة تتفق مع نتائج 

 مصـطفى  دراسـة و ،)2000( العـالم  دراسةولكنها تعارضت مع نتيجة  .) 1987( الصمادي

 ،)1995( المشهراوي دراسةو ،)1995(  المسوري دراسةو ،)1995( سالم دراسةو، )1999(

  .)Szetela & Super )( 1987( سيزتيال و سوبر دراسةو

الباحث هذه النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي القائم على تـدريب الطلبـة علـى     يفسر

كال لوانه صالح الرياضية يراعي الفروق الفردية بين الذكور واإلناث،  المسألةاستراتيجيات حل 

  .الجنسين

كما يمكن أن تُعزى النتيجة إلى أن الطلبة من الجنسين الذين تدربوا على اسـتراتيجيات  

 على فهم المفاهيم بشكل أكثر وضوحاً مما يؤدي إلـى  الرياضية، أصبح لديهم قدرة المسألةحل 

   .طلبةالتعزيز البناء المعرفي وتكامله عند 
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   :ثالثة للدراسةية المناقشة نتائج الفرض 3:1:5

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال " تنص الفرضية الثالثة على أنه    

)α =0.05 ( بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطلبة الصف األول الثانوي العلمي الـذين 

الصـف األول   ، وطلبـة )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

) المجموعة الضابطة ( الرياضية  المسألة الثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل

أظهـرت نتـائج تحليـل     ". زى للتفاعل بين الجنس والمجموعةفي اختبار التحصيل البعدي، تع

بار التحصيل على اخت) والتجريبية ،الضابطة( التباين الثنائي لمتوسط عالمات طلبة المجموعتين 

تعزى للتفاعـل   )α =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود ،البعدي

  .)5:4(جدول ال ،بين الجنس والمجموعة

 ،)2005( السـعدي دراسـة  و ،)2007( أبو عمارة دراسة نتائجوهذه النتيجة تتفق مع 

 دراسـة و ،)1999( مصـطفى دراسـة  و ،)2000( العـالم دراسة و ،)2004( غرّيبدراسة و

الجمـرة  دراسـة  و ،)1995( المسـوري دراسة ولكنها اختلفت مع نتائج  ،)1987(  الصمادي

)1991( .  

حـل  متنوعة لن تدريب الطلبة على استراتيجيات أويمكن أن يفسر الباحث هذه النتيجة ب

  .الة بين الطالب والطالباتكانت فّع الرياضية المسألة

  :رابعة للدراسةالمناقشة نتائج الفرضية  4:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأتنص الفرضية الرابعة على    

)α =0.05(   بين متوسطي التحصيل في الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي العلمي الـذين

ألول ، وطالب الصـف ا )المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

ـ (الرياضية  المسألةالثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل  ) ابطةالمجموعة الض

كريمـر للمعالجـة المتعـددة     -لقد أظهرت نتائج اختبار تـوكي  ".في اختبار التحصيل البعدي

Multiple Comparisons) ( ، الجدول)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود ،)6:4
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المجموعـة التجريبيـة الـذين تـدربوا علـى       طالببين متوسط عالمات  )α =0.05( الداللة

المجموعة الضـابطة الـذين لـم يتـدربوا علـى      طالب و الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

المجموعـة  طـالب  اختبار التحصيل البعدي، ولصـالح   فيالرياضية  المسألةاستراتيجيات حل 

  .التجريبية

 دراسةو ،)1999(حسن ودراسة  ،)2003(العمري دراسة مع نتائج وهذه النتيجة اتفقت     

 غنايمدراسة و ،)Odafe( 1987)( أوديف دراسةو، )1983( الكحلوت، ودراسة )1985(أحمد 

)Ghunaym( )1986  (،  منــدوزاودراســة )Mendoza (  )1980(، ســكونفلد دراســةو 

)Schoenfeld( 1979) (.  

مـع بعـض نتـائج     ، واختلفت أيضاً)1983( الكحلوت دراسةولكنها اختلفت مع نتيجة     

  ).Mendoza (  )1980( مندوزادراسة 

 المسـألة علـى اسـتراتيجيات حـل     بأن تدريب الطال إلىيمكن أن يفسر الباحث هذه 

الرياضية يؤدي إلى زيادة قدراتهم على االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها عنـد حـل المسـائل    

 يالحمـور ، ودراسة )2003( النواهضةمن الدراسات منها دراسة الرياضية، ويؤيد ذلك الكثير 

)1984 .(   

  :خامسة للدراسةمناقشة نتائج الفرضية ال 5:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     " تنص الفرضية الخامسة على انه

العلمي بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطالب الصف األول الثانوي ) α =0.05(الداللة 

الصـف   ، وطالبات)المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةالذين تدربوا على استراتيجيات حل 

المجموعـة  (الرياضـية   المسألةاألول الثانوي العلمي اللواتي لم يتدربن على استراتيجيات حل 

ـ   -لقد أظهرت نتائج اختبار تـوكي  ."في اختبار التحصيل البعدي )الضابطة  ة كريمـر للمعالج

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود ،)6:4(الجدول ، ) (Multiple Comparisonsالمتعددة 

المجموعة التجريبية الذين تدربوا علـى   طالببين متوسط عالمات  )α =0.05(مستوى الداللة 
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علـى   اللـواتي لـم يتـدربن   المجموعة الضابطة طالبات و ،الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

المجموعـة  طـالب  اختبار التحصيل البعدي، ولصـالح   فيالرياضية  المسألةحل استراتيجيات 

  .التجريبية

دراسـة  مـن نتـائج    بعض، و) 1987( الصمادي  هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اتفقت

دراسـة   من نتـائج  بعض معبينما اختلفت  .)Szetela & Super )( 1987( سيزتيال و سوبر

   .)2000( العالم

ـ ا فسريمكن أن ي علـى   البلباحث هذه النتيجة إلى الدور الكبير الذي يلعبه تدريب الط

الرياضية في توجيه فكر الطالب وتنظيم طريقة تفكيره  المسألةأنواع عديدة من استراتيجيات حل 

الرياضية، وتوليد المعلومات واألفكـار التـي    المسألةوإدراك العالقات التي تربط بين مكونات 

يتيح فرصة أكبر البتكار خطة الحل وتنفيـذها، وذلـك لوجـود عالقـة      يحتاجها في الحل، مما

ارتباطية موجبة بين التحصيل في الرياضيات والتفكير الرياضي، حيث يعتمد كل منهمـا علـى   

  ).1999(  حسناآلخر، ويؤيد ذلك الكثير من الدراسات منها دراسة 

  :سادسة للدراسةمناقشة نتائج الفرضية ال 6:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     " ية السادسة على أنهتنص الفرض   

بين متوسطي التحصيل في الرياضيات لطالبات الصف األول الثانوي العلمي  )α =0.05(الداللة 

الصف  وطالبات) المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةاللواتي تدربن على استراتيجيات حل 

المجموعـة  (الرياضـية   المسألةاتي لم يتدربن على استراتيجيات حل األول الثانوي العلمي اللو

كريمـر للمعالجـة    -أظهرت نتائج اختبار تـوكي  لقد. "البعديفي اختبار التحصيل  )الضابطة 

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود ،)6:4(الجدول ، ) (Multiple Comparisonsالمتعددة 

على المجموعة التجريبية اللواتي تدربن  طالباتالمات بين متوسط ع )α =0.05(مستوى الداللة 

علـى   اللـواتي لـم يتـدربن   المجموعة الضابطة طالبات و الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

المجموعـة  طالبات على اختبار التحصيل البعدي، ولصالح  الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

  .التجريبية
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 ،)1994(  اسكندر ، ودراسة) 1999( عواد دراسة  مع نتيجة اتفقت نتائج هذه الدراسة    

وتعارضت . ) 1988(  مراشدةودراسة ، )1989( بطشون، ودراسة )1992( البديراتودراسة 

  ).2006( الدّراسدراسة  بعض نتائجمع 

على  الباتتدريب الطالذي يؤديه الفعال الدور االيجابي  إلىيمكن أن ُيعزي الباحث هذه النتيجة 

وذلك لما لـديهن مـن    ،في الرياضيات هنالرياضية في زيادة تحصيل المسألةت حل استراتيجيا

تعلمهـن التفكيـر بطريقـة     إلى إضافة، الرياضية المسألةمن استراتيجيات حل  متنوعةذخيرة 

  .الواحدة بأكثر من طريقة، للتأكد من صحة الحل المسألةحل  صحيحة من خالل

  :للدراسةسابعة مناقشة نتائج الفرضية ال 7:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأعلى  سابعةتنص الفرضية ال        

)α =0.05(     بين متوسطي التحصيل في الرياضيات لطالبات الصـف األول الثـانوي العلمـي

الصف  ، وطالب)المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةاللواتي تدربن على استراتيجيات حل 

المجموعـة  (الرياضـية   المسـألة األول الثانوي العلمي الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل 

كريمر للمعالجة المتعددة  -نتائج اختبار توكي أظهرت ."في اختبار التحصيل البعدي )الضابطة 

Multiple Comparisons) ( ، الجدول)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود ،)6:4

علـى  المجموعة التجريبيـة اللـواتي تـدربن     طالباتبين متوسط عالمات  )α =0.05(الداللة 

علـى   الـذين لـم يتـدربوا   المجموعة الضـابطة  طالب و الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

المجموعـة  طالبات على اختبار التحصيل البعدي، ولصالح  الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

  .التجريبية

، ودراسـة  )1995(  المسوريدراسة ، و)2000( العالممع دراسة  اتفقت هذه الدراسة

  .) 1987( الصماديدراسة و ،)1995( المشهراوي

 سيزتيال و سوبردراسة ، و)1983( الكحلوتاختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بينما 

)Szetela & Super )( 1987(كارولدراسة ، و )Carrol (( 1977).  
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مختلفة من  أنواعمعرفة في أن الطالبات لديهن  إلىذه النتيجة يفسر الباحث ه أنويمكن 

من استراتيجية في حل المسائل  أكثرح لهن استخدام يمما يت الرياضية، المسألةاستراتيجيات حل 

ومع طريقـة التفكيـر التـي     ميولهن وقدراتهنمع  يتناسببما من صحة حلهن  للتأكدالرياضية 

هـا فـي   نتوظيف المهارات والمفاهيم، التي تعلمإضافة إلى  .يةالرياض المسألةيتبعنها خالل حل 

  .مواقف وأوضاع جديدة

  :ثامنة للدراسةنتائج الفرضية ال مناقشة 8:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأعلى  ثامنةتنص الفرضية ال

)α =0.05( ول الثانوي العلمي الذين بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطالب الصف األ

الصف األول  ، وطالبات)المجموعة التجريبية (الرياضية  المسألةتدربوا على استراتيجيات حل 

في  )المجموعة التجريبية (الرياضية المسألةالثانوي العلمي اللواتي تدربن على استراتيجيات حل 

 Multipleعالجـة المتعـددة  للم كريمر -أظهرت نتائج اختبار توكي ".اختبار التحصيل البعدي

Comparisons) ( ، الجدول)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود ،)6:4

)α =0.05(  على استراتيجيات حل المجموعة التجريبية الذين تدربوا  طالببين متوسط عالمات

 المسـألة يات حـل  على استراتيج اللواتي تدربن طالبات المجموعة التجريبيةو الرياضية المسألة

  .ى اختبار التحصيل البعديعل الرياضية

بينمـا   ،)2004( غرّيـب ، ودراسة )2000( العيسىنتيجة دراسة اتفقت هذه النتيجة مع 

، ودراسـة  )1995(  المسوريودراسة  ،)1995( سالمودراسة  ،)2000( العالماختلفت دراسة 

  .)Szetela & Super )( 1987( سيزتيال و سوبر، ودراسة )1995( المشهراوي

تدريب الطلبة علـى اسـتراتيجيات حـل    ليجابي اال األثريفسر الباحث هذه النتيجة إلى    

حيـث   ،في زيادة تحصيل الطلبة في الرياضيات على الجنسين الفّعالدور وال ،الرياضية المسألة

 ،ناء المعرفـي ز عملية البيوتعز ،وتحليل مركباتها المختلفة ،لةللمسأيؤدي بهم إلى الفهم العميق 

ويرتقي في تفكيـرهم   ،واختيار االستراتيجية المناسبة للحل، كما يرفع من مستوى قدرات الطلبة

موجبة بين التحصيل في الرياضيات والتفكيـر   ن هناك عالقة ارتباطيةوذلك أل ،لمستويات أعلى
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 سـن ح عديـدة منهـا دراسـة    ويؤيد ذلك دراسة ،حيث يعتمد كل منهما على اآلخر ،الرياضي

)1999(.  

نقل نجاحهم في حل مسائل رياضية إلى النجاح في حل مسائل  كما أن الطلبة يستطيعون

زيادة مستوى و ،على حل المسائل م في ظهور شعور لدى الطلبة بقدرتهمأخرى، وهذا كله يساه

االستقرار  التحصيل، مما يؤدي بهم إلى الطالب المتوسط والمتدنيوخاصة  ،الرياضي متحصيله

من خالل التحقق من صحة خطوات  الضبط الذاتي من خالل ممارسة والشعور بالرضا، ،سيالنف

ويؤيـد ذلـك دراسـات     حل المسائل الرياضية، وعدم التهور عند ،الحل والناتج ومعقولية الحل

مونتـاغو  دراسة و ،)Teong( 2003)( توينغدراسة و ،) 1984( الحموري دراسة منها عديدة

   .Montague, Warger & Morgan( (2000)( ورفاقه

  :تاسعة للدراسةمناقشة نتائج الفرضية ال 9:1:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " نهأعلى  تاسعةتنص الفرضية ال

)α =0.05(  بين متوسطي التحصيل في الرياضيات، لطالب الصف األول الثانوي العلمي الذين

الصـف   ، وطالبـات )المجموعة الضابطة (الرياضية  المسألةل لم يتدربوا على استراتيجيات ح

المجموعـة  (الرياضـية   المسألةاألول الثانوي العلمي اللواتي لم يتدربن على استراتيجيات حل 

كريمـر للمعالجـة    -لقد أظهرت نتائج اختبار توكي ."في اختبار التحصيل البعدي  )الضابطة 

فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجود ،)6:4(جدول ال، ) Multiple Comparisons(المتعددة 

المجموعة الضابطة الذين لم يتدربوا  طالببين متوسط عالمات  )α =0.05(عند مستوى الداللة 

علـى   اللواتي لم يتـدربن  طالبات المجموعة الضابطةو الرياضية المسألةعلى استراتيجيات حل 

  .تحصيل البعديى اختبار العل الرياضية المسألةاستراتيجيات حل 

بينمـا  . )1987( الصمادي ودراسة، )2004( غرّيبدراسة  اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة

 )Szetela & Super( سـيزتيال و سـوبر   ، ودراسـة )2000( العالماختلفت مع نتيجة دراسة 

)1987(.  



 106

 ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الطلبة لم يتدربوا على اسـتراتيجيات متنوعـة لحـل       

وصعوبة في القدرة على حل المسائل الرياضية، وعدم وجود  الرياضية، ومع وجود تدن سألةالم

 المسـألة وحيـث أن حـل    ذخيرة الستراتيجيات متنوعة لحل المسائل الرياضية يمتلكها الطلبة،

وبمـا أن قـدرة الطلبـة تتـأثر ايجابيـاً       ،الرياضية هي من أكبر العقبات التي تواجه الطلبـة 

ن لـم  المسائل الرياضـية حيـث أن المعلمـي    ات التي يستخدمها المعلمون في حلباالستراتيجي

ـ  ،الرياضية المسألةيستخدموا استراتيجيات متنوعة في حل  ال  هولم يتم تدريب الطلبة عليها، فإن

 المسـألة ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذين لم يتدربوا على اسـتراتيجيات حـل    اًيظهر فروق

  .وغيرها العديد من الدراسات ) 1984(  الحموري ذلك دراسة الرياضية، ويؤيد

  التوصيات 2:5

  :بناء على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

  :توصيات للباحثين 1:2:5

إعادة هذه الدراسة في محتوى رياضي آخر، وفي صفوف دراسية أخرى، والبحـث عـن    •

 .من المسائل الرياضية استراتيجيات أخرى قد تكون فعالة في حل أنواع أخرى

الرياضـية علـى    المسـألة إجراء دراسات تبحث في أثر التدريب على استراتيجيات حـل   •

 .التفكير

  :توصيات لوزارة التربية والتعليم 2:2:5

  :يوجه الباحث جملة من التوصيات للمديريات المعنية في وزارة التربية والتعليم   

  : توصيات لواضعي المناهج 1:2:2:5

التركيز على وجود استراتيجيات متنوعة ومحددة وواضحة الخطوات في كتب ضرورة 

  .الرياضيات المدرسية
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  :توصيات لمديرية اإلشراف والتدريب والتطوير التربوي 2:2:2:5

عقد دورات تدريبية يتم من خاللها تدريب المشرفين على اسـتخدام هـذه االسـتراتيجيات،     •

  . الرياضية ةالمسألأخرى لحل  واستراتيجيات متنوعة

  .التوصية بنقل هذه الخبرة من المشرفين إلى الميدان •

  :توصيات للمعلمين 3:2:2:5

حددة الخطوات أثناء تدريسهم متنوعة ومضرورة استخدام المعلمين الستراتيجيات واضحة و •

  .حل المسائل الرياضية لطالبهم

، وتوظيفها عند حل ةضرورة تدريب الطلبة على استراتيجيات متنوعة لحل المسائل الرياضي •

 .المسائل الرياضية
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 .، عمان، األردنوالتوزيع والطباعة
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مكتبـة الفـالح للنشـر    . مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ):1994(أبو زينة، فريد  •

 .والتوزيع، الكويت

دار . ، الطبعـة الرابعـة  الرياضيات مناهجها وأصـول تدريسـها   :)1990(أبوزينة، فريد  •

  .الفرقان، عمان

دار الفرقان . ، الطبعة الثانيةريسهاالرياضيات مناهجها وأصول تد: )1982(أبوزينة، فريد  •

 .للنشر والتوزيع، عمان
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تدريس الرياضيات للمبتدئين ريـاض األطفـال    ):1997( اهللا دأبوزينة، فريد وعبابنة، عب •

  .تمكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكوي. والمرحلة االبتدائية الدنيا

نشـر والتوزيـع، عمـان،    المعتز لل. استراتيجيات التدريس ): 2008( أبو شريخ، شاهر  •

 .األردن

المبنّية علـى  ) الُمعدَّلة( أثر استخدام أنموذجين لدورة التعلم "): 2007(أبو عمارة، طالل  •

استراتيجية بوليا لحل المشكالت والتساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية القدرة علـى حـل   

دكتـوراة غيـر   رسـالة  . ( "المشكالت الرياضية لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن

  . جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن). منشورة

 ."بناء برنامج لتدريب الطالب على حل المشكالت في الرياضيات"): 1985(أحمد، شكري  •

 .، جامعة الكويت، الكويت) 79-55( ، ص )6(عدد  .التربويةالمجلة 

ي حل المسائل اللفظية باستخدام الرسـم  تنمية قدرات التلميذات ف"): 1994( عايدةاسكندر،  •

 .، مصرالمنصورةجامعة ، )140-113(ص، )24(عدد  .مجلة كلية التربية ".التوضيحي

الخطـة الوطنيـة    ):2008( "اللجنة الوطنية الولمبيـاد الرياضـيات  "اولمبياد الرياضيات،  •

  .رام اهللا، فلسطين). منشور رغي( الولمبياد الرياضيات الفلسطيني،

دار الفكـر  . استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلـم الرياضـيات   ):2003(رمضان بدوي،  •

 .األردن عمان، للطباعة والنشر والتوزيع،

الرياضية لـدى معلمـي    المسألةاالستراتيجيات الشائعة في حل " :)2004(بديرات، فالح  •

جامعـة  ). رسالة دكتوراة غير منشورة. ("الرياضيات والطلبة في المرحلة األساسية العليا

 .عمان للدراسات العليا، عمان
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أثر تدريب طالبات الصف الثـامن األساسـي علـى اسـتخدام     " ): 1992( بديرات، فالح  •

. "الرياضية المسألةالعناصر المساعدة والمهارات الرياضية األساسية في القدرة على حل 

  . الجامعة األردنية، عمان، األردن). رسالة ماجستير غير منشورة(

مكتبة المجتمع العربي للنشـر، عمـان،   . طرق تدريس الرياضيات ):2005(، نضال برهم •

 .األردن

الرياضية فـي   المسألةأثر تدريب الطلبة على مهارات حل " ): 1989( بطشون، جولييت  •

الجامعـة  ). رسالة ماجستير غيـر منشـورة  . ( "تنمية قدرتهم على حل المسائل الرياضية

 . األردنية، عمان، األردن

الهندسية في تنميـة   المسألةأثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل "): 2007(البنا، جبر   •

الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبـة الصـف    المسألةالقدرة على حل 

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن). رسالة دكتوراة غير منشورة. ( "العاشر في األردن

تعليم الرياضيات للمرحلة  ):2004(ترجمة حسن الرزو  ،يبلمن، جيتس بوسامينتر، الفرد و •

   .دار الكتاب الجامعي، العين. الثانوية

 .لبنان -دار الحياة، بيروت. البحث عن الحل ):1979(بوليا، جورج، ترجمة احمد سعيدات  •

ى الهندسية وأثرها في مقدرة الطلبة عل المسألةاستراتيجية حل "): 1991(الجمرة، محمد  •

   . جامعة اليرموك، اربد، األردن). رسالة ماجستير غير منشورة(  ."حلها

أثر تدريب طلبة الصف الثاني اإلعدادي على اسـتراتيجية حـل   "): 1989( جويعد، سوسن •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(. "الجبرية في مقدرتهم على حل المسائل الرياضية المسألة

 . جامعة اليرموك، اربد، األردن
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أثر استخدام طريقة حل المشـكالت علـى التحصـيل الدراسـي     " ):1999(حسن، محمود  •

مجلـة كليـة   . "والتفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

 .41-15):1(15 أسيوط،جامعة  ،تربيةال

 ،مـان دار وائل للنشر والتوزيـع، ع  .أساليب تدريس الرياضيات :)2005( حمدان، فتحي •

 .األردن

الرياضية  المسألةبعض االستراتيجيات التعليمية السائدة في حل " ):1984(الحموري، هند  •

الجامعة األردنيـة،  ). رسالة ماجستير غير منشورة. ( "المسألةوعالقتها بالقدرة على حل 

 . عمان، األردن

لتعليم الزمري في فاعلية استراتيجيتين تدريسيتين قائمتين على ا"): 2006(الدّراس، وائل  •

. "التحصيل واالتصال والتمثيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن

 . جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن ).رسالة دكتوراة غير منشورة ( 

 ):2003(أبو نبعـة   ترجمة عبد اهللا كاالهان وروبرت، هاردر، ،ريتشاردو أورليخدونالد،  •

 .الكويت مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، .الدليل نحو تدريس أفضل –استراتيجيات التعليم 

عـالم  . رؤيا معاصرة لطرق التعليم والتعلم: استراتيجيات التدريس ):2003( زيتون، حسن •

 .مصر ،الكتب، القاهرة

الرياضـيات   أثر استخدام نموذج التمثيل المتعدد في تـدريس "): 1995(سالم، عبد الحكيم  •

رسالة ماجستير . ( "على تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي في منطقة نابلس

 .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين). غير منشورة

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طلبة الصف التاسع على "): 2005(السعدي، سلطان  •

جامعة عمان ). رسالة دكتوراة غير منشورة(  ."التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات

  . العربية للدراسات العليا، عمان، األردن
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دار الفجر للنشر والتوزيع، . اتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات ):2005(حسن  سالمة، •

  .القاهرة

 .نمؤسسة الوراق، عما. أساليب تدريس الرياضيات ):2002( السلطاني، عبد الحسين •

مدى تركيز كتاب الرياضيات للصـف العاشـر األساسـي    " ):2007( اعيلالشامسطي، إسم •

رسالة ماجستير ( ."الرياضية في تربية جنوب الخليل المسألةومعلميه على استراتيجية حل 

 .جامعة القدس، فلسطين ).غير منشورة 

دار المـريخ للنشـر،   . االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات ):1997(شوق، محمود  •

  .الرياض

دار الفكـر   .نظريـات وتطبيقـات  : طرق تدريس الرياضيات ):2001(الصادق، إسماعيل  •

 .العربي، القاهرة

الرياضية في  المسألةأثر تدريب الطلبة على استراتيجية حل "): 1987(الصمادي، إبراهيم  •

 . جامعة اليرموك، اربد، األردن). رسالة ماجستير غير منشورة( . "القدرة على حلها

أثر تدريس طلبة الصف الثاني األساسـي فـي مدينـة سـلفيت     "):  2000( رندة  العالم، •

استراتيجيات متنوعة ومستوى تحصيلهم في قدرتهم على استخدامها في حل مسائل الجمع 

جامعـة النجـاح الوطنيـة، نـابلس،     ). رسالة ماجستير غير منشورة (  ."والطرح اللفظية

  .فلسطين

دار المسـيرة  . مناهج وأساليب تدريس الرياضيات ):2007(عباس، محمد والعبسي، محمد  •

  .، األردننللنشر والتوزيع والطباعة، عما

. االستراتيجيات والفاعلية -األسس النظرية: التدريس والتعلم ):2005(عبد الحميد، جابر  •

  .دار الفكر العربي، القاهرة
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الرياضـية فـي    لةالمسأأثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل "): 2003( عرسان، حسن  •

الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة  المسألةتنمية القدرة على حل 

جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمـان،  ). رسالة دكتوراه غير منشورة( . "األساسية

 . األردن

حلـة  تدريس الرياضـيات المعاصـرة للمر   :)1986( حمدأالعطروني، محمد وأبو العباس،  •

  .تدار القلم، الكوي .الثانية ة، الطبعاالبتدائية

مكتبـة  . ، الطبعة الثانيـة التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة): 2002(زو ععفانة،  •

  .الكويت، الفالح للنشر والتوزيع

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي "): 2003(عفانة، وائل  •

جامعـة النجـاح    ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( "ضوع الهندسةفي الرياضيات في مو

 .الوطنية، نابلس، فلسطين

دار المسـيرة للنشـر    .مناهج الرياضيات وأساليب تدريسـها  :)2000( عقيالت، إبراهيم •

 .األردن ،والتوزيع والطباعة، عمان

خ تـاري  ):1990( وأبو علي، سـمير  حمادة ،عوض اسعد، مصطفى وأبوو عكاشة، جمال •

 .ن، األردندار المستقبل للنشر والتوزيع، عما .الرياضيات

أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته : القياس والتقويم التربوي والنفسي): 2002(عالّم، صالح  •

   .، القاهرة، مصردار الفكر العربي. المعاصرة

لصـف  أثر برنامج تدريبي قائم على خطوات بوليا لتدريب تالميذ ا"): 2003(العمري، إياد  •

جامعـة  ). رسالة ماجستير غير منشورة ( . "الحسابية المسألةالسادس األساسي على حل 

  . عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن
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أثر تدريب طالبات الصف العاشر األساسي علـى مهـارات حـل    "): 1999(اد، محمد عّو •

رسـالة  ( ."ينة نـابلس الرياضية وفق نموذج بوليا في المدارس الحكومية في مد المسألة

 . جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ).ماجستير غير منشورة

فاعلية برنامج تدريس في خوارزميات البرهـان فـي الهندسـة    "): 2000(العيسى، نذير  •

  . جامعة دمشق، سوريا). رسالة دكتوراة غير منشورة( . "المستوية

ن أداء الطلبـة فـي حـل المسـائل     استراتيجية مقترحة لتحسي" ):2004(غرّيب، سارة  •

جامعـة   ).رسالة ماجستير غيـر منشـورة  (  .")تجربة الصف التاسع(الرياضية المقالية 

 . القدس، فلسطين

دار المسـيرة   .طرق التدريس في القرن الواحد والعشـرين  ):2005(فرج، عبد اللطيف   •

 .للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

عمـان،   الشـروق، دار . نماذج التدريس الصفي ):1998( فةقطامي، نايقطامي، يوسف و •

  .األردن

طرائق التدريس العامة في عصر ): 2006( وناصر، يونس والجمل، محمد خر الدينفالقال،  •

 .دار الكتاب الجامعي، العين، األمارات العربية المتحدة .المعلومات

علـى قـدرة طلبـة     ارهماستراتيجيات التحليل والتركيب وأث"): 1983 (الكحلوت، أحمد  •

الجامعـة  ). رسالة ماجستير غير منشـورة . ("المرحلة اإلعدادية في حل المسائل الرياضية

 .األردنية، عمان، األردن

مدخل إلى البحـث فـي العلـوم التربويـة      ):2005(الكيالني، عبد اهللا والشريفين، نضال  •

دار المسـيرة للنشـر    .، تصاميمه، أسـاليبه اإلحصـائية  هأساسياته، مناهج: واالجتماعية

 .والتوزيع والطباعة، عمان، األردن
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أثر تدريب طالبات الصف السادس االبتدائي على استراتيجية حل "): 1988(مراشدة، سلوى •

رسـالة ماجسـتير غيـر    (  ."الحسابية في مقدرتهم على حل المسائل الرياضـية  المسألة

  . جامعة اليرموك، اربد، األردن ).منشورة

دار المسـيرة للنشـر   . طرائق التـدريس العامـة   ):2002( الحيلة، محمدووفيق تمرعي،  •

 .والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

دار الرايـة للنشـر   . أساليب تدريس الرياضيات :)2008(ودرويش، جعفر ممريزيق، هشا •

 .والتوزيع، عمان، األردن

ط العريضـة  الخطـو  ):1998"(الفريق الوطني لمنهاج الرياضـيات "مسعد، فطين وآخرون  •

  .رام اهللا، فلسطين ).غير منشور(، ، وزارة التربية والتعليم العاليتلمبحث الرياضيا

الهندسية وأثرها في مقـدرة   المسألةاستراتيجية مقترحة لحل " ):1995(المسوري، محمد  •

رسالة ماجستير غيـر  . ("المسألةطلبة الصف التاسع في الجمهورية اليمنية على حل هذه 

  . امعة اليرموك، اربد، األردنج). منشورة

أثر طريقة االكتشاف في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي "): 1995(المشهراوي، إبراهيم  •

جامعـة القـديس يوسـف،     ).رسالة ماجستير غير منشورة(. "عن طريق تعلم الرياضيات

  . بيروت، لبنان

الهندسـية علـى    ألةالمسأثر استخدام استراتيجية معدلة لحل "): 1999(مصطفى، راسم  •

مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي لحل مسائل مشابهة لها في مـدارس مدينـة نـابلس    

  . جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين). رسالة ماجستير غير منشورة( . "الحكومية

جامعة الملك سعود، المملكة العربيـة  , طرق تدريس الرياضيات): 1989( المغيرة، عبد اهللا •

 .ةالسعودي
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دار األصدقاء . بنيتها المعرفية واستراتيجيات تدريسها: الرياضيات ):2005( موسى، فؤاد •

  .للطباعة، المنصورة، مصر

الرياضـية فـي    المسـألة أثر التدريب على استراتيجيات حل "): 2003(النواهضة، محمد  •

تحصيل الرياضيات واالحتفاظ بها لدى طلبة الصـف العاشـر األساسـي فـي المـدارس      

جامعة النجـاح الوطنيـة،    ).رسالة ماجستير غير منشورة(  ."كومية في محافظة جنينالح

  . نابلس، فلسطين

 دار الكتاب الجامعي، .أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات ):2006(يد ز، )أ(الهويدي •

 . العين، األمارات العربية المتحدة

 دار الكتـاب الجـامعي،   .الفّعالستراتيجيات معلم الرياضيات ا ):2006(يد ز، )ب(الهويدي •

 .العين، األمارات العربية المتحدة

: الرياضـيات  ):2006"(الفريق الوطني لمنهاج الرياضـيات "وزارة التربية والتعليم العالي  •

  .رام اهللا، فلسطين .الصف األول الثانوي العلمي
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  )1(ملحق ال

  

  التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الدراسة اإلجراءات

  

  

  )أ:1(ملحقال

ة الدراسات العليا في جامعة النجاح من عمادة كليموجه الكتاب ال
مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس، الوطنية في نابلس إلى 

   من أجل القيام بالدراسة في المدارس الحكومية في مدينة نابلس
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  ) ب:1 (ملحق ال

ى بالموافقة عل لتربية والتعليم في مدينة نابلس،كتاب مديرية ا
  في المدارس الحكومية في مدينة نابلس الباحث لدراستهتطبيق 
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  ) 2 (ملحق ال

  

  اختبار التكافؤ بصورته النهائية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

         2008/ 4:   /التاريخ   __________: المدرسة________________     : االسم 

                    دقيقة 40:مدة االمتحان                         ( )الشعبة _  نوي العلميالثا األول :الصف

  :يليضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما /واآلن من فضلك ضع

  :هو 18، 9، 6األصغر لألعداد  المضاعف المشترك -1

  48)    د       26) ج        18) ب         24) أ

   :هو 8، 12القاسم المشترك األكبر للعددين  -2

  8)     د                 4)  ج               2)  ب                6)  أ        

ليلى تستخدم خمس حبات طماطم لعمل نصف لتر من صلصة الطماطم، فما كمية الصلصة  -3

                            حبة طماطم ؟    15التي يمكن عملها باستخدام 

  اثنين لتر      )  واحد ونصف لتر                       ب) أ        

  ثالثة لتر)  اثنين ونصف لتر                        د) ج       

  =  20٫8+      4٫03ناتج عملية الجمع التالية      -4

    20٫51) د          42 ٫83)  ج         24٫ 83)  ب            61٫1 ) أ          

  كيلومتر، فإذا استهلكت في رحلة 180لتراً من البنزين لقطع مسافة  20تستهلك سيارة  -5

  : لتراً من البنزين، فكم كيلومتراً قطعت السيارة 60  

  كم 600) كم           د 540) كم          ج 360) كم           ب 18)  أ        
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  .سعيدكتب زيادة عما يملكه  6ثلي ما يملكه سعيد من الكتب ويملك خليل يملك أحمد م -6 

  أي مما يلي يمثل مجموع أعداد الكتب سعيد،إذا كانت س تمثل عدد الكتب التي يملكها      

  التي يملكها األوالد الثالثة ؟                                                  

          ج                                        8+س 3 )ب                 6+س 3  )أ         

  8      9      ب                        6+س 5) د                  6+س 4)  ج        

            6    5   1أ        =                               ب  ∩ أالمجاور في الشكل  -7

  4        7    2                 ‘ 7، 6، 5 ة) ب                ‘ 6، 5 ة)  أ         

                              ‘ 8، 7، 6، 5 ة) د             ‘5، 6، 3 ة)  ج        

  =ج  ∩ب   حح أ في الشكل السابق   -8

  ‘4، 3ة  )د            ‘  6 ة)  ج           ‘   ة)  ب        ‘ 7، 5 ة)  أ        

 أن يبيعهامن قيمة ثمنها، فعليه  ٪ 20ديناراً وأراد أن يربح  15اشترى تاجر طاولة بمبلغ  -9

  : بمبلغ مقداره

  ديناراً    15٫020 )ديناراً                             ب 17)  أ         

  ديناراً   15٫20) ديناراً                             د  18)  ج        

  :  للدائرة هي النسبة بين)  بب( النسبة التقريبية  - 10

  المحيط إلى نصف القطر  ) المحيط إلى القطر                      ب)   أ        

  نصف القطر إلى المحيط  )  القطر إلى المحيط                        د)  ج       
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  :المكّعبةاللتر يساوي بالسنتيمترات  - 11

   10)  د          10000)   ج            100)  ب          1000)  أ         

   هو 9لومقدار     - 12

      2)   د                  1)  ج               9)  ب                3)  أ        

  =  فإن قيمة  س   1+س) 3 (=  1+س) 5 (إذا كان   –13

     1- )   د                2-)  ج               2)  ب                1)  أ        

فإن     12والمتوسط الحسابي للقيم الستة األولى هو  14المتوسط الحسابي لعشرة قيم هو  –14

  =المتوسط الحسابي لألربعة قيم األخيرة 

    19)  د                17)  ج              15)  ب               14) أ        

فإن إحداثيات النقطة التي تنصف القطعة  ،) 5، 6-= ( ،    ب ) 1- ، 2= ( نت أإذا كا - 15

  :المستقيمة أب هي

  )  3، 4- ) ( د           )2، 2- ) ( ج        ) 4 ،8 ) (ب)         4، 4- ) ( أ        

  : ونقطة األصل  هو ) 1- ، 8= ( ميل المستقيم المار بالنقطة  ع  - 16

)   د               !Error)  ج              8- )  ب                8)  أ        

Error!                                                                       

  :هي ˚25الزاوية التي تكافئ الزاوية  - 17

   ˚65)  د             ˚225)  ج          335 - ) ب            ˚155)  أ        

  : هي !Error  الزاوية المكافئة للزاوية - 18
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   ˚300) د              ˚120) ج          ˚240)  ب            ˚270)  أ        

  :هي  ˚850  اإلسناد للزاويةزاوية  - 19

  ˚50  ) د              ˚45)  ج             ˚40)  ب             ˚30)  أ        

  = !Errorجتا       - 20

)    د           !Error)    ج           !Error)   ب          !Error)   أ        

Error!  

رة على ظهور صو" ح"إذا دّل الحادث  واحدة،في تجربة رمي قطعتي نقد متمايزتين مرة  - 21

  )  = ح(واحدة على األقل فإن  ل 

                !Error)  ج            !Error)  ب            !Error)    أ        

                !Error)  د

 0 ٫ 5) = 2ح(ل ، 0 ٫ 6) = 1ح(حادثين مستقلين ، وكان ل  2،  ح  1إذا علمت أن  ح - 22

  ) =  1ح/ 2ح(فإن   ل

   0 ٫ 8) د               0 ٫ 3) ج            0 ٫6) ب              0 ٫ 5) أ        

  :ط هي   ي س  ،9 < 5 –س 2 < 3): س(مجموعة الحل للجملة المفتوحة ق - 23

        ‘6، 5ة)   ب                             ‘ 3،4،5 ة)  أ        

   ‘ 7،  6،  5،  4 ة  ) د                            ‘ 7، 6، 5 ة)  ج       

  :هي   صفر   حمس9 -   2سمجموعة حل المتباينة     - 24

                            ‘ 3 آس  آ 3- :  س ة) ب            ‘ 3   حمسس  حمس 3- : س ة  ) أ        

  ‘ 3-  حمسأو س  3 جمسس :  س ة) د         ‘ 3-  آأو س  3 ىس : س ة)  ج
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   :احتماليةإحدى العينات التالية عينة  - 25

  الحصصية ) العرضية          د)  القصدية         ج) الطبقية            ب)  أ        

  :من مصادر الخطأ في العينات هو - 26

  خطأ المعاينة        ) ب    الخطأ القياسي                      )  أ        

  الخطأ السريع ) خطأ الطريقة                            د)  ج       

  :  فإن قيمة س هي ،12= س           4     إذا علمت أن    - 27

                           12    9         

   4-)  د                 2)  ج             2- )  ب                 4)  أ        

                                                        2   

=                              ب     ×فإن أ        4  =       ،   ب    ◌ٍ  2   0   1 أ=  إذا كان  أ  - 28

                                                        0         

            ◌ٍ   2  أ)  ب                               ◌ٍ    3   أ)  أ        

        ◌ٍ  0   2   0 أ)  د                           ◌ٍ  0   0   2 أ)  ج       

    هو     ’ممس ق  ’، فإن مقدار القوة )   11،  10،  2(   = ممس إذا كانت القوة  ق  - 29

  نيوتن   2) نيوتن         د 15)  نيوتن       ج 225)  وتن         بني 4)  أ        

   )   =    .ح( فإن ل   0 ٫ 4)   = ح (إذا كانت ل - 30

    0٫6)  د                 6)   ج                4) ب              0٫4  )أ        
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  بحمد اهللا انتهت األسئلة

  لكن/شكرا لكم 

  

  ) 3 (ملحق ال

  

  

  الختبار التكافؤنموذجية  بةإجا

     

رقم 

  السؤال

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

رمز 

 اإلجابة

  الصحيحة

  ج  ج  د  د  أ  أ  ج  ج  ب  ج  ج  ب  أ  ج  ب

رقم 

  السؤال

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

رمز 

اإلجابة 

  الصحيحة

  د  ج  ب  ج  ب  أ  أ  ب  أ  ب  ب  د  د  ب  د
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  ) 4 ( ملحقال

  

  معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي

  معامل الصعوبة  رقم الفقرة  معامل الصعوبة  رقم الفقرة
1  260.  16  0.5  
2  210. 17  0.64  
3  0.43  18  0.57  
4  0.36  19  0.43  
5  0.43  20  0.36  
6  0.36  21  0.71  
7  0.43  22  0.57  
8  0.29  23  0.5  
9  0.5  24  0.43  

10  0.43  25  0.64  
11  0.57  26  0.57  
12  0.64  27  0.43  
13  0.43  28  0.71  
14  0.5  29  0.59  
15  0.57  30  0.57  
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  ) 5 ( ملحقال

  

  

  معامل التمييز، لكل فقرة من فقرات االختبار القبلي

  معامل التمييز  رقم الفقرة  معامل التمييز  رقم الفقرة
1  0.29  16  0.43  
2  0.43  17  0.71  
3  0.57  18  0.86  
4  0.71  19  0.57  
5  0.57  20  0.43  
6  0.71  21  0.57  
7  0.86  22  0.57  
8  0.57  23  0.71  
9  0.43  24  0.57  

10  0.57  25  0.71  
11  0.86  26  0.57  
12  0.71  27  0.86  
13  0.57  28  0.57  
14  0.71  29  0.43  
15  0.57  30  0.57  
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  ) 6( ملحق ال

  

  

  البعدي من أسئلة االختبار معامل الصعوبة، ومعامل التمييز لكل سؤال

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم السؤال
1  0.77  0.33  
2  0.64  0.67  
3  0.41  0.67  
4  0.66  0.56  
5  0.26  0.44  
6  0.58  0.89  
7  0.56  0.67  
8  0.37  0.78  
9  0.71  0.67  
10  0.69  0.56  
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  )7(ملحق ال

  

 ونظرية ذات الحدينجدول المواصفات لوحدة التباديل والتوافيق 
  البعدي والختبار التحصيل

  الصف األول من الخاليا هو عدد المعارف الرياضية في الوحدة   :مالحظة  

  الصف الثاني من الخاليا هي عدد األسئلة في االختبار على كل مستوى ومجال             

  معرفة وفهم  

9.5%  

تطبيق 

21.5%  

تحليل 

23.8%  

  اكتشاف

45.2%  

  المجموع

100%  

  %23٫8عددالمفاهيم

الوزن النسبي 

  لفقرات االختبار

1  
  
  
0.2  

2  
  
  
0.5  

3  
  
  
0.7  

4  
  
  
1  

10  
  
  
2.4  

حقائق 

  %31ونظريات

الوزن النسبي 

  لفقرات االختبار

2  
  
  
0.3  

3  
  
  
0.6  

4  
  
  
0.8  

4  
  
  
1.6  

13  
  
  
3.3  

  حل المشكالت

  %45٫2) المسائل(

الوزن النسبي 

  لفقرات االختبار

1  
  
  
  
0.4  

4  
  
  
  
0.9  

3  
  
  
  
1  

11  
  
  
  
2  

19  
  

  
4.3  

  %100المجموع

عدد فقرات 

4  
  
0.9  

9  
  
2  

10  
  
2.5  

19  
  
4.6  

42  
  
10  
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  االختبار

  

  

  

  

  

  )8(ملحقال

  

عنوان الدرس وعدد الحصص واألهداف واألساليب واألنشطة 
  واالتجاهات والقيم والوسائل التعليمية
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  اهات والقيم والوسائل التعليميةعنوان الدرس وعدد الحصص واألهداف واألساليب واألنشطة واالتج

ان
نو
الع

  

دد
ع

ص 
ص
لح
ا

  

الوسائل  اتجاهات وقيم/سلوك  األساليب واألنشطة  األهداف

  التعليمية

عد
 ال

دأ 
مب

  

3 
ص
ص
ح

  

 الطالب مفهـوم  يتعرفأن  -

  .مبدأ العد

الطالـب علـى    يتعرفأن -

 المســألةاســتراتيجيات حــل 

ــية  ــي (الرياض ــددة ف المح

  .دأ العدبمب ة، المتعلق)الدراسة

ــتخدمأن  - ــب  يسـ الطالـ

 المســألةاســتراتيجيات حــل 

الرياضية المحددة في الدراسة، 

  متعلقة بمبدأ العد 

أن يطبـــق الطالـــب  -

   المسألةاستراتيجيات حل 

  :الحصة األولى

  التمهيد للوحدة والدرس وتوضيح الموضوع واألهداف  -

  لطالبإبراز أمثلة من البيئة المحلية، الستثارة تفكير ا -

التمثيـل بالشـجرة    ةإعطاء مثال وحله باستخدام استراتيجي -

  والتفكير المنطقي

  حل المثال باستخدام استراتيجية التمثيل بالمخطط، -

  تحفيز تفكير الطالب لحله باستراتيجيات أخرى -

  حل المثال باستخدام استراتيجية تكوين جدول  -

  .بالطال ةالتوصل إلى مفهوم مبدأ العد، بمشارك -

  مناقشة أمثلة متنوعة وحلها باستخدام االستراتيجيات الثالث -

  إتاحة الفرصة للطلبة لحل مسألة ومناقشتها في الحصة -

  إعطاء واجب بيتي للطالب -

يمكن تمثيل بعـض   -

  المسائل عملياً

ــياء   - ــتخدام أش اس

محسوسة مـن البيئـة   

  المحلية والصفية

تمثيل الطالب لبعض  -

 المسائل مثـل مسـائل  

جلوس الطالب علـى  

  الكراسي

تطبيق استراتيجية حل 

الرياضية فـي   المسألة

  حل المشكالت الحياتية 

  السبورة  -

الطباشــير  -

  الملونة

ــومات - الرس

واألشــــكال 

  التوضيحية

ــادة  - المــ

  التدريبية

أدوات -

محسوسة مـن  

  بيئة الطالب
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ــية    ــي  (الرياض ــددة ف المح

  .في مواقف حياتية، )الدراسة

أن ينمــي الطالــب قواعــد  -

  التفكير المنطقي

  :الحصة الثانية

  حل الواجب البيتي على السبورة بمشاركة الطالب -

  استثارة تفكير الطالب لحل السؤال باستراتيجيات أخرى -

بسـيط المشـكلة،   ت( حل السؤال باستخدام االستراتيجيات األربع -

  )جميع الحاالت ، التمثيل باألشياء، استخدام القانون أو المعادلة

الرياضـية   المسـألة حل أمثلة متنوعة على اسـتراتيجيات حـل   -

  ).موضوع الدراسة(

  تمثيل بعض األمثلة بأشياء محسوسة من بيئة الطالب -

  إتاحة الفرصة للطلبة لحل مسالة ومناقشتها في الحصة -

  جب بيتي للطالب لمسائل تتعلق بمبدأ العدإعطاء وا -

  :الحصة الثالثة

مناقشة الواجب البيتي بمشاركة الطالب وحل أسئلة متنوعة تتعلـق  

  بموضوع مبدأ العد

تطبيق استراتيجية حل 

الرياضية في  المسألة

  حل المشكالت الحياتية

أدوات -

محسوسة 

من بيئـة  

  الطالب

يل
باد
الت

  

3 
ص
ص
ح

  

 فهـوم الطالب م يتعرفأن  -

  .التباديل

 الطالب مفهـوم  يتعرفأن  -

  الصحيح  مضروب العدد

  :الحصة الرابعة

  التمهيد للدرس وتوضيح موضوع وأهداف الدرس -

استثارة تفكير الطلبة من خالل مثال على التباديل وإتاحة الفرصة  -

  الرياضية المسألةلحله باستخدام استراتيجيات حل 

يمكن تمثيل بعـض   -

  المسائل عملياً

ــياء   - ــتخدام أش اس

  محسوسة من البيئة

السبورة  -

- 

الطباشير 

  الملونة
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  .الموجب والصفر    

حـل   اسـتراتيجيات يستخدم الطالـب  أن 

  .في الدراسة الرياضية المحددة المسألة

أن يطبق الطالب اسـتراتيجيات حـل    -

، )المحددة في الدراسـة (الرياضية  المسألة

  .في مواقف حياتية

ــ - مهــارة اســتخدام الطالــب  تقنأن ي

متنوعــة لحــل المســائل  تاســتراتيجيا

  .الرياضية

 المسـألة حل المثال باستخدام استراتيجيات حـل   -

  .الرياضية المحددة بالدراسة

بمشاركة الطالب مناقشة أمثلـة متنوعـة علـى     -

  .الرياضية المحددة بالدراسة المسألةاستراتيجيات حل 

، مضروب التوصل بمشاركة الطلبة لمفهوم التباديل -

  العدد الصحيح الموجب والصفر

  الحصة الخامسة

  إتاحة الفرصة للطلبة لحل مسالة ومناقشتها بالحصة-

  إعطاء واجب بيتي للطالب لمسائل تتعلق بالتباديل -

  :الحصة السادسة

مناقشة الواجب البيتي بمشاركة الطالب وحل أسئلة  -

  المسألةمتنوعة باستخدام استراتيجيات حل 

  الصفيةالمحلية و

ــالب   - ــل الط تمثي

لبعض المسائل مثـل  

مسائل جلوس الطالب 

  على الكراسي

تطبيق استراتيجية حل 

الرياضية في  المسألة

  حل المشكالت الحياتية

ــومات - الرس

واإلشـــكال 

  التوضيحية

ــادة  - المــ

  التدريبية

أدوات -

محسوسة مـن  

  بيئة الطالب

من
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ص
ص
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الطالب المهارات الرياضية  تقنأن ي - 

  المكتسبة في الحصص السابقة

  الطالب مهارات التفكير العليا  ارسأن يم

  استخدام الطالب مهارات تقنأن ي - 

   المسألةاستراتيجيات متنوعة في حل  

إتباع نفس األسلوب السابق في عـرض األمثلـة    -

 المسـألة وتدريب الطلبة علـى اسـتراتيجيات حـل    

ية وتنمية مهـارة الطلبـة وتعزيزهـا فـي     الرياض

الرياضـية،   المسـألة استخدامهم الستراتيجيات حل 

  التوصل إلى النظريات والنتائج المتعلقة بالموضوعو

يمكن تمثيل بعـض   -

  المسائل عملياً

ــياء  - ــتخدام أش اس

  محسوسة من البيئة 

  السبورة  -

ــير  - الطباش

  الملونة
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ونظريات ونتائج متعلقة قواعد أن يتوصل الطالب إلى  -    

  بحساب تباديل ن من عناصر مختلفة مأخوذة راًء راًء

الرياضـية   المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  .في مواقف حياتية، )المحددة في الدراسة(

  

  

تطبيق اسـتراتيجية   -

الرياضـية   المسألةحل 

فــي حــل المشــكالت 

  الحياتية

  رسوم وأشكال توضيحية-

  دريبيةالمادة الت -

أدوات محسوســة مــن  -

  بيئة الطالب

يق
واف
الت

  

3
ص
ص
ح

  

  .التوافيق الطالب مفهوم يتعرفأن  -

أن يتعرف الطالب العالقة الرياضـية بـين التباديـل     -

  والتوافيق 

أن يحل الطالب مسائل رياضـية متعلقـة بـالتوافيق     -

الرياضـية المحـددة    المسألةباستخدام استراتيجيات حل 

  .بالدراسة

الرياضـية   المسألةطبق الطالب استراتيجيات حل أن ي -

  .في مواقف حياتية، )المحددة في الدراسة(

  أن يحل الطالب معادالت متعلقة بالتوافيق -

  الطالب مهارات التفكير العليا مارسأن ي -

إتباع نفـس األسـلوب    -

السابق في عرض األمثلة 

وتــدريب الطلبــة علــى 

 المسـألة استراتيجيات حل 

تنمية مهـارة  الرياضية و

الطلبــة وتعزيزهــا فــي 

استخدامهم السـتراتيجيات  

الرياضـية،و   المسألةحل 

التوصل للنظريات والنتائج 

  المتعلقة

يمكن تمثيل بعـض   -

  المسائل عملياً

اســتخدام أشــياء   -

محسوسة مـن البيئـة   

  المحلية والصفية

تمثيل الطالب لبعض  -

  المسائل 

تطبيق استراتيجية حـل  

فـي   الرياضية المسألة

  حل المشكالت الحياتية

  السبورة  -

  الطباشير الملونة -

ــكال - ــومات واإلش الرس

  التوضيحية

  المادة التدريبية -

أدوات محسوســة مــن  -

  بيئة الطالب
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  .نظرية ذات الحدينالطالب  يتعرفأن  -

بأكثر  ن)ص+س(أن يجد الطالب مفكوك  -

  .من استراتيجية

ــد ا - ــوك أن يج ــب مفك  ن)ص+س(لطال

  . بطريقة مثلث باسكال

أن يتدرب الطالب علـى حـل المسـائل     -

  الرياضية باستخدام استراتيجيات متنوعة 

تقديم أمثلة في إيجاد مفكوك حدين جبـريين مرفـوعين    -

  .لألس ثالثة على األكثر

 5)س+ص(ثـم   5)س+1(تدريبات متدرجة تبدأ بمفكوك  -

  .5)ص2-س3(ثم 

  ن)ص+س( في إيجاد مفكوك ثلث باسكالأمثلة توظف م -

  إعطاء أمثلة متنوعة وحلها باستراتيجيات مختلفة -

   إعطاء واجبات بيتية ومناقشتها بالحصة الالحقة -
  إعطاء أسئلة مراجعة للوحدة لتكون واجبا بيتياً -

  السبورة  -  

  الطباشير الملونة -

ــومات  - الرســ

ــكال  واألشــــ

  التوضيحية

  المادة التدريبية -

أدوات محسوسة  -

  من بيئة الطالب

مة
عا

ة 
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م

  

دة
اح
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ح
  

الطالـب المهـارات الرياضـية     تقنأن ي-

  .المكتسبة في الدروس السابقة

استراتيجيات متنوعـة  ستخدم الطالب أن ي -

   .في حل المشكالت

أن يطبق الطالـب اسـتراتيجيات حـل     -

  .الرياضية في مسائل واقعية المسألة

واتجاهات ايجابيـة  الطالب قيم  ُيظهرأن  -

مثل االعتماد على الـنفس ودقـة التفكيـر    

   .والمبادرة والمشاركة في حل المشكالت

الرياضية  المسألةمراجعة الطالب في استراتيجيات حل  -

  من خالل حل سؤال وتطبيق االستراتيجيات المحددة عليه،

مناقشة األسئلة بمشاركة الطالب وإخراج بعض الطالب  -

ل هذه المسائل، ومعالجة نقـاط الضـعف   على السبورة لح

  .لديهم وتعزيز نقاط القوة

  .مناقشة أمثلة حياتية من بيئة الطالب

تطبيـــق 

استراتيجيا

ــل  ت حـ

ــألة  المسـ

ــية  الرياض

ــي حــل  ف

المشــكالت 

  الحياتية

  السبورة  -

  الطباشير الملونة -

الرســـــومات -

ــكال  واألشــــ

  التوضيحية

  المادة التدريبية -

أدوات محسوسة  -

  ة الطالبمن بيئ
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  اختبار التحصيل بصورته النهائية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  2008 / :   / التاريخ   __________: المدرسة________________     : االسم

          دقيقة 40:مدة االمتحان                         (   )الشعبة _ علمي الثانوي الاألول  :الصف

  )عالمات 10كل سؤال عليه (    ء اإلجابة على نفس الورقة     الرجا  :مالحظة

   ) 2- س; 25  ( = )  3- س2;25    (:      حل المعادلة   :السؤال األول

   

  

  األبواب احد طيع نادية الدخول للحديقة منأبواب، بكم طريقة تست 5لحديقة     :الثانيالسؤال 

  من باب آخر ؟والخروج                    

  

  

  

  مقاعد بحيث  8أشخاص وزوجاتهم على 4كم عدد الطرق الممكنة لجلوس  :الثالثالسؤال 

  يجلس األزواج متجاورين والزوجات متجاورات؟                    

  

  

  



 147

  ثة أطفال بكم طريقة يمكن أخذ صورة تذكارية لعائلة مكونة من أب وأم وثال  :السؤال الرابع

  يقفون معا في صف واحد ؟                    

  

  

  

  : وعدم السماح بالتكرار 9،  0000000000، 2، 1، 0باستخدام األرقام  :الخامسالسؤال 

  كم عدداً مكوناً من ثالث منازل يمكن تكوينه ؟ -أ                  

  

  

  

  ازل يمكن تكوينه ؟ كم عدداً زوجياً مكوناً من ثالث من -ب                

  

  

 الحـرة  بكم طريقة يمكن تكريم الطالبة المتفوقة في مسابقة القراءة والمطالعة  :السؤال السادس

اختيارها مـن  كتب مختلفة في العلوم والتاريخ واللغة والقصة، يتم  4بمنحها 

  كتب قصصية ؟ 4كتب لغوية، و 5كتب تاريخية، و 6وكتب علمية  7بين 
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  أبواب، بكم طريقة يمكن لخمسة طالب الخروج؟ 4مدرسة بها   :السؤال السابع

  

   

  معلمات في مدرسة أساسية مختلطة، يراد اختيار        5معلمين،  8من بين   :السؤال الثامن

  معلمات لتمثيل المدرسة في مناسبة ما ؟ بكم طريقة يمكن ذلك؟ 3معلمين و  4               

  

  

  

  أصدقاء فصافح كل منهم اآلخر، كم مصافحة تمت بين 4التقى    :السؤال التاسع

  .األصدقاء؟ وضح ذلك                  

  

  

   ؟    4)ص+س 3(أكتب مفكوك    :السؤال العاشر

  

     

  

  لكن/ شكرا لكم / انتهت األسئلة بحمد اهللا 
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  )10(ملحق ال

  نموذج إجابة أسئلة اختبار التحصيل البعدي

  )  2-س; 25  ( =)   3-س2;25   (      : حل المعادلة   :السؤال األول

  :استراتيجية استخدام القانون -1 

  ن يي 1- =  3- 1×2ن مرفوض أل   1= س     ئ     2- س = 3- س2إما           

  ن ي 17=3- 10×2ألن  مقبول   10= س   ئ   25= 2-س+  3- س2أو       

  10= إذن      س     

  والخروج من باب آخر ؟ حد األبوابأأبواب، بكم طريقة تستطيع نادية الدخول للحديقة من  5حديقة ل  :السؤال الثاني

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة -1       

           عدد طرق الخروج عدد طرق الدخول           

                                                                         
  طريقة 20= الدخول والخروج طرقعدد            

  :المخططب المسألةاستراتيجية تمثيل  -2

                              الخروج      4                     5        الدخول           

          

      

  

  طريقة 20= 4×5= عدد الطرق       

                   :استراتيجية عمل جدول واستخدامه في الحل -3

  

  

  

               

  طريقة 20=4× 5= عدد الطرق  

  :استراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل -4

  طرق 4= للخروج من الحديقة )ألبوابعدد ا(عدد الطرق ، طرق 5=لدخول الحديقة ) عدد األبواب(عدد الطرق           

  طريقة20=  4×  5= عدد طرق السفر التي يمكن لنادية استخدامها            

  

  : التمثيل باألشياءاستراتيجية  -5

  الخروج  الدخول  

                 4  5  عدد الطرق
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  4=خيارات الخروج                        5=عدد خيارات الدخول للحديقة                 

  

  طريقة 20=  4×  5=رق للدخول والخروج من الحديقة عدد الط                        

  : الحاالتاستراتيجية حساب جميع  -6 

  3،4،5، 2، 1 :هونفرض أن أرقام األبواب      

  :فتكون جميع الحاالت الممكنة هي     

   ،)3،4(،)3،2(،)3،1(،)2،5(،)2،4(،)2،3(،)2،1(،)5،1(،)4،1(،) 3،1(،)2،1): ( جدخول، خرو(

                   )5،3(،)4،1(،)4،2(،)4،3(،)4،5(،)5،1 (،)5،2 (،)5،3(،)5،4 (  

  طريقة 20=عدد الطرق                   

  :استراتيجية استخدام القانون -7  

  2ن × 1ن: عدد طرق إجراء العملية بالمرحلتين معا هو      

        طريقة 20=4×  5باب آخر هو  عدد الطرق التي يمكن لنادية الدخول للحديقة من باب والخروج من      

مقاعد بحيث يجلـس األزواج متجـاورين    8أشخاص وزوجاتهم على 4كم عدد الطرق الممكنة لجلوس  :السؤال الثالث

  والزوجات متجاورات؟

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة وتبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية والتفكير المنطقي -1

  :  نامعاً له حالت) وجات متجاوراتالرجال متجاورين والز( جلوس  

                                                  
  : التمثيل لخيارات جلوس الرجال متجاورين    

                                                                                   
  : عدد طرق جلوس الرجال متجاورين

   6معين في مقعد محدد هو  عدد طرق جلوس رجل

                            24=4× 6= رجال    4وبالتالي خيارات جلوس     

          24= 1×2× 3×  4= أو                                      

  24=ويمكن إكمال كل الشجرة فيكون عدد أفرعها النهائية        

  لعدد الزوجات  وياًوبما أن عدد الرجال مسا               

  24=عدد طرق جلوس الزوجات متجاورات مساوياً لعدد جلوس الرجال متجاورين    :إذن

  = خيارات الحالة األولى لجلوس الرجال متجاورين والزوجات متجاورات 

  576= 24×  24=  خيارات جلوس الزوجات متجاورات× خيارات جلوس الرجال متجاورين 

  الرجال ثم الزوجات أو الزوجات ثم الرجال: جلوس وهماوبما أنه هناك حالتين لل 

  طريقة  1152= 576×  2=  576+576=واج متجاورين والزوجات متجاورات إذن يصبح عدد خيارات جلوس األز 



 151

                                                                    :استراتيجية التمثيل بالمخطط وتبسيط المشكلة - 2

  :عدد طرق جلوس الرجال متجاورين   
                             4                      3                      2                    1  

                                                                                 

                                                                

                                                         طريقة 24= 1×2×3×4= عدد طرق جلوس الرجال متجاورين             

                  طريقة24=عدد طرق جلوس الرجال متجاورين=عدد طرق جلوس الزوجات متجاورات      

  576= 24 × 24= متجاورات  الزوجاتن ثم متجاوري الرجالعدد طرق جلوس      

   576= 24× 24=متجاورين  الرجالمتجاورات ثم  الزوجاتعدد طرق جلوس      

  =  متجاورات معا الزوجاتمتجاورين و  الرجالعدد طرق جلوس      

  عدد طرق جلوس  + متجاورات الزوجاتمتجاورين ثم  الرجالعدد طرق جلوس      

  طريقة 1152=  576+  576=    متجاورين الرجال ت ثممتجاورا الزوجات      

  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  -3
                                 4                               3                        2              1  

  

  طريقة24= 1×2×3×4= عدد طرق جلوس الرجال متجاورين              

  
                                 4                                3                     2                1  

  

  طريقة24= 1×2×3×4=عدد طرق جلوس الزوجات متجاورات     

  طريقة 1152) = 24×  24( 2 =عدد جلوس الرجال متجاورين والزوجات متجاورات معاً

  :بسيط المشكلة واستخدامه في الحلاستراتيجية عمل جدول و ت -4

طرق جلوس   الزوجات  الرجال  

  الزوجاتالرجال ثم 

طرق جلوس 

  الزوجات ثم الرجال

الرجال طرق جلوس عدد 

  والزوجات معا

  1152=576+576  576=24×  24  576=  24×  24  4  4  األولخيار 

  3  3  الثانيخيار 

  2  2  الثالثخيار 

  1  1  الرابعخيار 

  24  24  الطرقعدد 

  :والتفكير المنطقي الحاالتاستراتيجية حساب جميع  -5

  :خيارات جلوس الرجال متجاورين              

        3ر 2ر 1ر 4ر      4ر 2ر 1ر 3ر      4ر 3ر 1ر 2ر     4ر 3ر 2ر 1ر          

        2ر 3ر 1ر 4ر      2ر 4ر 1ر 3ر      3ر 4ر 1ر 2ر     3ر 4ر 2ر 1ر          

        3ر 1ر 2ر 4ر      4ر 1ر 2ر 3ر      4ر 1ر 3ر 2ر     4ر 2ر 3ر 1ر          

       1ر 3ر 2ر 4ر      1ر 4ر 2ر 3ر      1ر 4ر 3ر 2ر     2ر 4ر 3ر 1ر          

        2ر 1ر 3ر 4ر      2ر 1ر 4ر 3ر      3ر 1ر 4ر 2ر     2ر 3ر 4ر 1ر          
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          1ر 2ر 3ر 4ر      1ر 2ر 4ر 3ر      1ر 3ر 4ر 2ر     3ر 2ر 4ر 1ر          

   24= عدد طرق جلوس الرجال           

  24=إما االستدالل عليها من خالل مساواتها بعدد طرق جلوس الرجال  :عدد طرق جلوس الزوجات

  =أو حسابها كما في حساب الرجال       

        3ز 2ز 1ز 4ز      4ز 2ز 1ز 3ز      4ز 3ز 1ز 2ز     4ز 3ز 2ز 1ز          

        2ز 3ز 1ز 4ز      2ز 4ز 1ز 3ز      3ز 4ز 1ز 2ز     3ز 4ز 2ز 1ز          

        3ز 1ز 2ز 4ز      4ز 1ز 2ز 3ز      4ز 1ز 3ز 2ز     4ز 2ز 3ز 1ز          

       1ز 3ز 2ز 4ز      1ز 4ز 2ز 3ز      1ز 4ز 3ز 2ز     2ز 4ز 3ز 1ز          

        2ز 1ز 3ز 4ز      2ز 1ز 4ز 3ز      3ز 1ز 4ز 2ز     2ز 3ز 4ز 1ز          

         1ز 2ز 3ز 4ز      1ز 2ز 4ز 3ز      1ز 3ز 4ز 2ز     3ز 2ز 4ز 1ز          

  24=عدد طرق جلوس الزوجات       

  576 = 24×  24=عدد طرق جلوس الرجال ثم الزوجات      

  576=  24×  24= عدد طرق جلوس الزوجات ثم الرجال      

  طريقة  1152= 576+ 576=عدد جلوس الرجال متجاورين والزوجات متجاورات معا      

  :استراتيجية استخدام القانون -6

   1× 2× 3×).... 3 -ن )(2 -ن )(1 -ن (ن != ن) = ن، ن(ل      

  =مراحل  ال من أربعرق إجراء العملية للرجعدد ط         

  24= 1× 2×  3×  4! = 4= )4، 4( ل               

  =عدد طرق إجراء العملية للزوجات من أربعة مراحل         

  24= 1× 2×  3×  4!= 4= )4، 4( ل               

  طريقة 1152) =  24×  24(2=  عدد طرق إجراء العمليتين معاً       

  مكن أخذ صورة تذكارية لعائلة مكونة من أب وأم وثالثة أطفال يقفون معا في صف واحد ؟ بكم طريقة ي :السؤال الرابع

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي -1  

  
  طريقة 120=1×2×3×4× 5=  عدد الطرق 

  :استراتيجية التمثيل بالمخطط - 2
              5                4                        3             2                  1  

                                                                                                                                       

       

  طريقة 120=1×2×3×4× 5= عدد الطرق       

  :استراتيجية عمل جدول واستخدامه في الحل -3

  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  خيارات
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  طريقة 120=1×2×3×4×5= عدد الطرق                       

  :حساب جميع الحاالت وتبسيط المشكلة والتفكير المنطقي -4

   2طفل 3طفل 1أب أم طفل        3طفل 2طفل 1أب أم  طفل     

    1طفل 3طفل 2أب أم طفل        3طفل 1طفل 2أب أم  طفل     

   1طفل 2طفل 3أب أم طفل        2طفل 1طفل 3أب أم  طفل     

  حاالت 6في حالة األب في المكان األول واألم في المكان الثاني هناك 

ن لبقية األطفال فيصبح عدد الطرق إذا كاوهكذا  ...حاالت 6بدل األم هناك  1وإذا استبدلنا المكان الثاني بالطفل        

  24=4×6=6+6+ 6+ 6= األب في المكان األول

  طريقة24=أي أن عدد الطرق إذا كان األب في المكان األول 

  طريقة 120=  5× 24=أشخاص إذن عدد طرق ألخذ الصورة للعائلة  5وبما أن عددهم 

  األب في المكان األول ثم استنتاج عدد الطرق جميعها فيها يكون  التي حاالتاليمكن للطالب كتابة كل  :مالحظة

  :باألشياءالتمثيل استراتيجية  -5
                         5                     4                      3                 2          1  

               
                             

  طريقة 120=  1×2×3×4×5= قعدد الطر                      

  :استراتيجية استخدام القانون -6

   1× 2× 3×).... 3 - ن )(2 -ن )(1 -ن (ن! = ن =)ن، ن(ل         

  طريقة   120=1×2×3×4×5! =5= )5، 5(ل         

  : وعدم السماح بالتكرار 9،  0000000000، 2، 1، 0باستخدام األرقام  :السؤال الخامس

  كم عدداً زوجياً مكوناً من ثالث منازل يمكن تكوينه ؟ -ب  داً مكوناً من ثالث منازل يمكن تكوينه ؟كم عد -أ         

  ؟كم عدداً مكوناً من ثالث منازل يمكن تكوينه -أ :الحل

  :التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي-1

  : عدد خيارات منزلة

  اآلحاد              العشرات              المئات                    
                   9                     9                       8                   

            
  عدداً 648= 8×9×9= عدد األعداد التي يمكن تكوينها      

  

  :استراتيجية التمثيل بالمخطط - 2

  خيارات منزلة    

  1  2  3         4  5  عدد الطرق
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  اآلحاد          العشرات                     المئات                             
                         9                       9                     8  

  

                                                                    

        

  

  عددا648=8×9×9= عدد األعداد التي يمكن تكوينها                  

  :راتيجية عمل جدولاست -3
  
  

         

= عدد األعداد التي يمكن تكوينها                 

  عددا648ً=8×9×9

  :إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل المسألةاستراتيجية تبسيط  -4

  أرقام 9=ات عدد طرق ملء منزلة المئ      

  أرقام 9=عدد طرق ملء منزلة العشرات       

  أرقام 8=عدد طرق ملء منزلة اآلحاد       

  عددا648ً=8×9×9= عدد األعداد التي يمكن تكوينها    

  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  -5

  داآلحا       العشرات                      المئات                    : خيارات منزلة
                          9                           9                          8  

   

                

  عددا648ً=8×9×9=عدد األعداد التي يمكن تكوينها                 

  :استراتيجية استخدام القانون -6  

   3ن×2ن× 1ن= عدد طرق إجراء العملية من ثالث مراحل  

  ًعددا684=8×9×9=                                           

  :وعدم السماح بالتكرار 9 ،0000000000، 2، 1، 0ام األرقام باستخد: السؤال الخامسحل 

  كم عدداً زوجياً مكوناً من ثالث منازل يمكن تكوينه ؟ -ب    

  :فكير المنطقياستراتيجية التمثيل بالشجرة وتبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية والت -1

  :حالتيننميز بين      

   :الحالة األولى   

             أعداد زوجية مكونة من ثالث منازل تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر

   

  المئات          العشرات            اآلحاد               :عدد طرق ملء منزلة
                            1                       9                       8  

  اآلحاد  العشرات  المئات  منزلة

  8         9  9  عدد الطرق
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  72= 8×9×1= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر 

  أعداد زوجية مكونة من ثالث منازل ال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر :الحالة الثانية

  المئات          العشرات           اآلحاد     :عدد طرق ملء منزلة
                         4             8                        8      

                             
  256= 8×8×4= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر       

الث منازل وتبـدأ بمنزلـة   عدد األعداد الزوجية من ث =إذن   عدد األعداد الزوجيةً من ثالث منازل والتي يمكن تكوينها

                                       عدداً 328=256+72 =عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر+ اآلحاد صفر

   :المشكلةاستراتيجية عمل جدول وتبسيط  - 2

  صفر               أعداد زوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد  - 1     

  

  

  

                  

  72= 8×9×1= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر 

  أعداد زوجية من ثالث منازل ال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر - 2     

  

  

  

      

  عدداً 256= 8×8×4= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر 

  عدداً 328=256+72= إذن عدد األعداد الزوجيةً من ثالث منازل التي يمكن تكوينها

  :المسألةتبسيط استراتيجية التمثيل بالمخطط و -3 

  أعداد زوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر                -1    

  عدد طرق ملء منزلة                          

  المئات  العشرات  اآلحاد  منزلة

  8         9  1  عدد الطرق

  المئات  العشرات  اآلحاد  منزلة

  8         8  4  عدد الطرق
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  المئات       العشرات             اآلحاد                                     
                              1                   9                     8  

  

  

  

  

   72= 8×9×1= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر 

  أعداد زوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر -2    

                

  المئات          العشرات             اآلحاد            :  عدد طرق ملء منزلة
                              4                      8                       8  

      

      

        

  

  256= 8×8×4= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر 

منازل وتبدأ بمنزلة  عدد األعداد الزوجية من ثالث = إذن   عدد األعداد الزوجيةً من ثالث منازل التي يمكن تكوينها

  عدداً 328=256+72= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر+ اآلحاد صفر

  :المسألةوتبسيط  التمثيل باألشياءاستراتيجية  -4

  أعداد زوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر - 1     

  المئات              العشرات               اآلحاد      : لةعدد طرق ملء منز  
                            1                   9                          8  

  

  

  عددا72ً= 8×9×1= عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر 

  أعداد زوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر -2    

  المئات       العشرات               اآلحاد                                     
                                4                 8                      8  

                                                             

      

  عددا256ً= 8×8×4= تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر  عدد األعداد الزوجية من ثالث منازل وال

  عدداً 328=256+72= إذن عدد األعداد الزوجيةً من ثالث منازل التي يمكن تكوينها 

  :المسألةاستراتيجية استخدام القانون وتبسيط  -6

  :حالتيننميز بين       

  أعداد زوجية من ثالث منازل وتبدأ بمنزلة اآلحاد صفر - 1      

   3ن×2ن× 1ن= طرق إجراء العملية من ثالث مراحل عدد       

                                =1×9×8=72  

  =أعداد زوجية من ثالث منازل وال تبدأ بمنزلة اآلحاد صفر - 2 

   3ن×2ن× 1ن= عدد طرق إجراء العملية من ثالث مراحل 
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                                =4×8×8=256  

  عدداً 328=256+72= زوجيةً من ثالث منازل التي يمكن تكوينهاعدد األعداد الإذن  

كتـب مختلفـة    4بمنحها  ةي مسابقة القراءة والمطالعة الحربكم طريقة يمكن تكريم الطالبة المتفوقة ف :السؤال السادس

كتـب   4يـة، و كتـب لغو  5كتب تاريخية، و 6كتب علمية و 7بين ن في العلوم والتاريخ واللغة والقصة، يتم اختيارها م

  قصصية ؟

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي -1

  القصصية    اللغوية         التاريخية           العلمية               :خيارات الكتب  
                                                        7                              6                            5                               4  

  
  طريقة 840= 4×5×6×7= عدد طرق اختيار الكتب       

  :استراتيجية التمثيل بالمخطط - 2

  القصصية        اللغوية                التاريخية              العلمية           : خيارات الكتب     
                             7                     6                     5                    4  

  

                                                                                        

             

  

  طريقة  840= 4×5×6×7= عدد طرق اختيار الكتب                    

  استراتيجية عمل جدول -3

  

  

             

  طريقة  840= 4×5×6×7= عدد طرق اختيار الكتب                   

  :إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل المسألةاستراتيجية تبسيط  - 4

  6=عدد طرق اختيار الكتاب التاريخي                7=كتاب العلميعدد طرق اختيار ال            

  4=عدد طرق اختيار الكتاب القصصي                    5=عدد طرق اختيار الكتاب اللغوي            

  طريقة 840= 4×5×6×7= عدد طرق اختيار الكتب            

  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  -5

  القصصية        اللغوية              التاريخية                 العلمية            :  تبخيارات الك      
                               7                       6                    5                    4  

  

  طريقة 840= 4×5×6×7= عدد طرق اختيار الكتب                            

  القصصية  اللغوية  التاريخية  العلمية  كتبال

  4  5         6  7  عدد الطرق
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  :استراتيجية استخدام القانون -6

  4ن×3ن×2ن× 1ن= مراحل عدد طرق إجراء العملية من أربع       

  طريقة 840= 4×5×6×7    =                                                                          

  أبواب، بكم طريقة يمكن لخمسة طالب الخروج؟  4مدرسة بها   :السؤال السابع

   :استراتيجية التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي - 1

  
  خيارات 4كل طالب له         

  طريقة1024= 4×4×4×4×4= عدد طرق خروج الطالب   :إذن 

  :استراتيجية التمثيل بالمخطط -2

  الخامس        الرابع              الثالث                 الثاني             األول       :خيارات الطالب
                   4                   4                   4                  4                   4  

    

                                                                                        

     

      

  طريقة1024= 4×4×4×4×4= عدد طرق خروج الطالب 

  :ستراتيجية عمل جدولا -3

  

  

  

             

  طريقة1024= 4×4×4×4×4= عدد طرق خروج الطالب 

  :استراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل - 4

  4=عدد طرق خروج الطالب الثاني                4=روج الطالب األولعدد طرق خ             

  4=عدد طرق خروج الطالب الرابع               4=عدد طرق خروج الطالب الثالث             

  4=عدد طرق خروج الطالب الخامس             

  طريقة1024= 4×4×4×4×4= إذن    عدد طرق خروج الطالب      

  :التمثيل باألشياءية استراتيج -5

  

  الخامس     الرابع               الثالث          الثاني             األول         :خيارات الطالب 
                        4                4              4                4                   4  

  

                 

  طريقة1024= 4×4×4×4×4= عدد طرق خروج الطالب                     

  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الطالب

  4  4  4         4  4  عدد الطرق
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  :والتفكير المنطقياستراتيجية استخدام القانون  -6

  وهكذا حتى الخامس ...بما أن خروج الطالب األول يتم بأربع طرق والثاني بأربع طرق

  طريقة1024= 4×4×4×4×4=إذن   عدد طرق خروج الطالب 

مات لتمثيـل  معل 3معلمين و 4 معلمات في مدرسة أساسية مختلطة، يراد اختيار 5و معلمين، 8من بين  :السؤال الثامن

  ؟ بكم طريقة يمكن ذلك؟المدرسة في مناسبة ما

       :التمثيل بالشجرة وتبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية والتفكير المنطقي- 1

  :عدد طرق اختيار المعلمين      

  :تيار لجنة المعلمين كما يلييمكن عمل شجرة واحدة واستنتاج عدد طرق اخ  

                   
  طريقة 15=   طريقة واحدة +    ةقيطر 2+    طرق  3+   طرق   4+   طرق   5 

  طريقة  15إذا اخترنا المعلم األول والثاني فان هناك 

  طرق 10=  1+2+3+ 4وإذا اخترنا المعلم األول والثالث فان هناك 

  طرق6=1+2+3لرابع فان هناك وإذا اخترنا المعلم األول وا

  طرق3=1+2وإذا اخترنا المعلم األول والخامس فان هناك 

  وإذا اخترنا المعلم األول والسادس فان هناك طريقة واحدة

  طرق 10=1+2+3+ 4وإذا اخترنا المعلم الثاني والثالث فان هناك 

  طرق6=1+2+3وإذا اخترنا المعلم الثاني والرابع فان هناك 

  طرق3=1+2المعلم الثاني والخامس فان هناكوإذا اخترنا 

  وإذا اخترنا المعلم الثاني والسادس فان هناك طريقة واحدة

  طرق6=1+2+3وإذا اخترنا المعلم الثالث والرابع فان هناك 

  طرق3=1+2وإذا اخترنا المعلم الثالث والخامس فان هناك

  وإذا اخترنا المعلم الثالث والسادس فان هناك طريقة واحدة

  طرق3=1+2ذا اخترنا المعلم الرابع والخامس فان هناكوإ

  وإذا اخترنا المعلم الرابع والسادس فان هناك طريقة واحدة

  = المعلمينفيصبح عدد طرق اختيار لجنة 

  طريقة 70= 15+10+6+3+1+10+6+3+1+6+3+1+3+1+1     

  :عدد طرق اختيار المعلمات
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  طرق 10=عدد طرق اختيار لجنة من المعلمات           

  :كما يلي ويمكن حسابها باستراتيجية جميع الحاالت     

          1 -2 -3  /1-2-4 /1 -2 -5  /1 -3 -4 /1-3-5 /1 -4 -5 /2-3-4/ 2 -3 -5/ 2-4 -5/ 3 -4 -5  

  طرق 10=عدد طرق اختيار لجنة من المعلمات          

  طريقة 700=10×70= ن    عدد طرق اختيار اللجنة من المعلمين والمعلماتإذ  

  :استراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل واستخدام القانون -2

  = عدد طرق اختيار لجنة المعلمين  

  !Error =)ن، ر(ل) =  ر;ن(           

  طريقة Error! =Error!=70 =)4، 8(ل) =  4;8(           

  !Error  =)ن، ر(ل) =  ر;ن(   =عدد طرق اختيار لجنة المعلمات
  طرق Error! =Error!=10 =)3، 5(ل) =  3;5(             

  طريقة 700= 10×70) =  3;5( × )  4;8= ( عدد طرق اختيار لجنة من المعلمين والمعلمات      

  األصدقاء؟ وضح ذلك؟أصدقاء فصافح كل منهم اآلخر، كم مصافحة تمت بين  4التقى  :السؤال التاسع

  :   استراتيجية التمثيل بالشجرة -1

                              
  مصافحات6= عدد المصافحات التي تمت بين األصدقاء   

  :استراتيجية التمثيل بالمخطط - 2
  
  
  
  
  
  

  6=عدد المصافحات            

                                                                                                                    

    :استراتيجية عمل جدول -3

  

  

  

  مصافحات 6=1+2+3=عدد المصافحات التي تمت                   

  الثالث  الثاني  األول  الصديق

  1         2  3  عدد المصافحات
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  :الحاالتاستراتيجية حساب جميع  -4

  الرابع/ الثالثالرابع ، / الثالث ، الثاني/الرابع ، الثاني/الثالث ، األول/الثاني ، األول/األول    

  مصافحات 6=عدد المصافحات التي تمت      

  :إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل المسألةاستراتيجية تبسيط  -5

  مصافحات 3= ه الثالثالشخص األول يصافح أصدقاء        

  مصافحة 2=الشخص الثاني يصافح صديقيه الثالث والرابع         

  مصافحة 1=صديقه الرابع الشخص الثالث يصافح         

  مصافحات 6=1+2+3=عدد المصافحات التي تمت بين األصدقاء      

  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  -6

  الثالث             الثاني       األول            : عدد مصافحات الشخص
                                   3             2            1                 

  

       

  مصافحات 6=1+2+3= عدد المصافحات التي تمت بين األصدقاء

  :استراتيجية استخدام القانون -7

  !Error  )=ن،ر(ل) =  ر;ن(             

  

  مصافحات Error! =Error!=6 =)4، 2(ل) =  2;4(           

    ؟    4)ص+س 3(أكتب مفكوك    :ال العاشرالسؤ

  ):نظرية ( استراتيجية استخدام القانون -1

  :استخدام نظرية ذات الحدين -أ 

  :نفإ صحيحاً موجباً إذا كان ن عدداً      

  نص 0س)  ن;ن+...+(  2ص 2- نس) 2;ن+( ص  1-نس) 1;ن+ (  0ص نس)  0;ن= ( ن )ص+س( 

    رص ر-نس)  ر;ن ( ج =                  

)  4;4(+ 3)ص3(× 1س)  3;4( +2)ص3(×2س)  2;4( +ص 3×3س)  1;4( + 0)ص 3(× 4س)  0;4(  = 4)ص3+س(

  =4ص0س

  4ص 81×1× 1+  3ص27× س4+  2ص9×  2س6+ ص 3×  3س4+ 1×4س×1=        

  4ص 81+ 3س ص108+  2ص 2س54+ ص  3س 12+ 4س=        

  :باستخدام فك األقواس -ب

  = ) 2ص 9+ س ص 6+ 2س(  ) 2ص 9+ س ص 6+ 2س=( 2)ص3+س( 2)ص3+س(    

  = 4ص81+  3ص س54+  2ص2س9+3س ص54+ 2ص 2س36+ص  3س6+ 2ص2س9+ ص 3س6+  4س=       

       4ص 81+ 3صس 108+  2ص 2س54+ ص  3س 12+ 4س=        

  :استراتيجية التمثيل باألشياء -2

  مثلث باسكال                                     
                                                             1                                 
                                                         1       1                                              

                                                     1      2      1                                     
                                                 1      3       3      1                                     

                                            1      4        6       4       1                                                          
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  4ص 81×1×1+ 3ص27× س4+ 2ص9×  2س6+ ص3× 3س4+ 1×4س×1= 4)ص3+س(

   4ص 81+ 3س ص108+  2ص 2س54+ ص  3س 12+ 4س=               

  

  

  

  اإلجابة النموذجية بحمد اهللا انتهت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )11(ملحق ال

  الرياضية المسألةالبرنامج التدريبي على استراتيجيات حل 

  علميالثانوي اللطلبة الصف األول 

  التباديل والتوافيق ونظرية ذات الحدين: موضوع الوحدة
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  الثاني: الفصل الدراسي                 م2007/2008: العام الدراسية

  حصة 15: د الحصصعد

  التباديل والتوافيق ونظرية ذات الحدين

  :مقدمة

  :عزيزي الطالب

ثانوي العلمي والتي نتناول فيها عدة مواضيع نتعامل البك في هذه الوحدة الجديدة من منهاج الصف األول  مرحباً

لى المبدأ األساسـي  معها في حياتنا اليومية، حيث نبدأ في موضوع يسمى مبدأ العد الذي سنتعرف من خالله ع

للعد، وعلى عدد طرق إجراء عمليات أو ظواهر من حياتنا، وكذلك البدائل والخيارات لهذه الظواهر والمشاكل، 

 من العناصر مأخوذة راًء راًء، ثم ننتقل إلى التوافيق، وأخيـراً  "ن"ثم ننتقل إلى موضوع التباديل ثم إلى تباديل 

هـا  ئوكـذلك مهـارة إجرا   ،وأهميتها في الحيـاة  على مفهوم كل منها،، حيث سنتعرف إلى نظرية ذات الحدين

ألن التدرب عل أنواع مختلفة من االستراتيجيات للتوصـل للحـل    كها، وذلئواالستراتيجيات المختلفة في إجرا

يساعدنا على حل كثير من المشكالت التي تواجهنا في حياتنا، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فانـه يعمـل   

من األسئلة االستنتاجية والتـي   وسيكون خالل عرض هذه الوحدة بعضاً. ى تنمية مهارات التفكير العليا لديناعل

تحتاج إلى مشاركة فّعالة منك، وفي نهاية كل درس هناك مجموعة من األسئلة والتمارين باإلضافة إلى أسـئلة  

تكون على علم بما هو مطلوب منك تحقيقه من ل ،والخاصة من الوحدةإثرائية، وقبل ذلك سنحدد األهداف العامة 

  :ترتيب الوحدة حسب المخطط التالي علماً بأن. ي نهاية دراستك لهذه الوحدةنواتج ف

  
  

  

  

  :العلميلصف األول الثانوي لاألهداف العامة لتدريس الرياضيات 

من أسس معرفية " خطة المنهاج الفلسطيني األول"ملت عليه تستند األهداف العامة لتدريس الرياضيات إلى ما اشت

وترمي هذه األهداف إلى تمكين المتعلم فـي إطـار تعلـم    . وسياسة تربوية وطنيةوواجتماعية ونفسية وفكرية 

الرياضيات من اكتساب معارف ومهارات واتجاهات وقيم تساعده في تنمية ذاته ومجتمعه، من خـالل تعميـق   

  التباديل والتوافيق

نظرية ذات الحدين   التوافيق
 

 التباديل
 

 من العناصرتباديل ن 

 مبدأ العد

 ثلث باسكالم
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مادي والبشري وباألنظمة المعرفية المختلفة، وحل ما يقابله من مشكالت دراسية وعملية، في معرفته بمحيطه ال

  :يليوتتلخص هذه األهداف بما  ومستقبله،حاضره 

  .اكتساب معارف ومهارات أساسية في فروع الرياضيات .1

  .اكتساب معارف رياضية كافية لمتابعة الطالب دراسته المستقبلية .2

 :العملية وتسهم في تنمية المجتمعت تساعد الفرد في الحياة اكتساب معارف ومهارا -

 مـع  واالجتماعيـة وتواصـله  المادية اكتساب معارف ومهارات تساعد اإلنسان في حياته العامة وتفهم بيئته  -

  .المجتمع

   .اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفهم أنظمة معرفية أخرى .3

  : تعرف الطبيعة البنيوية للرياضيات وتكوينها .4

  .االكتشاف الرياضي من خالل نماذج مالئمة في مجاالت المحتوى ممارسة -

  :تنمية التفكير المنطقي .5

  .النمط قاعدة األنماط واكتشافالقدرة على التفكير االستقرائي، والتعميم ومن ذلك مالحظة  اكتساب -

  . ستنتاجيالاكتساب القدرة على التفكير ا -

  .ب البرهان المختلفةاكتساب القدرة على استعمال أسالي -

 .اكتساب الدقة في التفكير -

   اكتساب مهارات التفكير العليا -

  :تنمية القدرة على حل المشكالت .6

  .المختلفة موضوعات المحتوى تنمية القدرة على حل المسائل الكالمية والمشكالت غير الروتينية ضمن -

  .اكتساب استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت -

 نماذجأوضاع واقعية والتعبير عنها ب وصياغة مشكالت من ،كير اإلبداعي من خالل أنشطة تركيبيةالتف تنمية -

  .رياضية

  :تنمية قيم واتجاهات إيجابية.  8

  .إيجابيةاكتساب الثقة بالنفس في موضوع الرياضيات وتطوير اتجاهات  -

  .ماتواألشكال والرسوتذوق القضايا الجمالية في الرياضيات مثل األنماط  -

وتثمـين   ،والمثابرة والمبادرة للبحث ،ني في الحكمأوالت ،اكتساب قيم واتجاهات إيجابية مثل استقاللية التفكير -

  .الصحيحةاإلجابة 

  .دور العلماء العرب والمسلمين في تطوير الرياضيات تثمين -

  

  

  :العلمي لتدريس الرياضيات في الصف األول الثانوي الخاصة األهداف

  :يلي ماب العلمي الثانوي هداف العامة لتدريس الرياضيات في الصفين األولتتلخص األ

  .السابقةتعزيز المهارات الرياضية المكتسبة في المراحل  .1

  .تنمية قواعد التفكير المنطقي وأساليب البرهان المختلفة .2

  .لحل المشكالتتطوير مهارة حل المسائل الكالمية والمشكالت غير الروتينية وتنمية استراتيجيات عامة  .3
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  .تنمية مهارات التفكير العليا .4

  .تنمية مهارة استخدام استراتيجيات متنوعة في الحل .5

  .تكوين نماذج رياضية للمشكالت العملية وحلها .6

  .البنى السابقةمع  اتعرف على بنى جديدة وعالقاتهالو ،تنمية الفهم لطبيعة الرياضيات .7

  .والعمل على تطويرها ،رياضياتتفهم البيئة المادية واالجتماعية من خالل ال .8

   والمشاركة ،الذاتي والتعلم ،والمبادرة ،ودقة التفكير ،مثل االعتماد على النفس ،تنمية قيم واتجاهات إيجابية .9

  .في حل المشكالت

  .يتعرف مبدأ العد ويطبقه في حل مسائل ومواقف حياتية .10

  .يتعرف مفهوم مضروب العدد الصحيح الموجب والصفر .11

  .مي التباديل والتوافيقيتعرف مفهو .12

  .يتعرف نظرية ذات الحدين .13

  .بأكثر من طريقة ن)ص+س(يجد مفكوك  .14

  .يتعرف العالقة الرياضية بين التباديل والتوافيق .15

  . يطبق استراتيجيات الحل في حل مسائل عملية من بيئته .16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدرس األول

  مبدأ العد األساسي 

  3: عدد الحصص

  :األهداف

  .مبدأ العد الطالب مفهوم يتعرفأن  -

  .بمبدأ العد ة، المتعلق)المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةالطالب على استراتيجيات حل  يتعرفأن  -
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   .متعلقة بمبدأ العدوالالرياضية المحددة في الدراسة،  المسألةأن يتدرب الطالب على استخدام استراتيجيات حل  -

  .في مواقف حياتية، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةل أن يطبق الطالب استراتيجيات ح -

  .المنطقيالطالب قواعد التفكير  مارسأن ي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحصة األولى

  مبدأ العد األساسي

  : األهداف

  .مبدأ العد الطالب مفهوم يتعرفأن  -

  .ةالرياضي المسألةلحل  ة التمثيل بالشجرةالطالب على استراتيجي يتعرفأن  -
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  .الرياضية المسألةلحل ة التمثيل بالمخطط الطالب على استراتيجي يتعرفأن  -

  .الرياضية المسألةحل  ة تكوين جدول واستخدامه فيالطالب على استراتيجي يتعرفأن  -

  .الرياضية المسألةفي حل  )بالمخطط، تكوين جدول  لالتمثيل بالشجرة، التمثي(استراتيجيات  الطالب تقنأن ي -

في  ،)بالمخطط، تكوين جدول  لالتمثيل بالشجرة، التمثي(الرياضية  المسألةن يطبق الطالب استراتيجيات حل أ -

  .مواقف حياتية

  :تمهيد  

  "يقوم الباحث بالتمهيد للوحدة وأهدافها، والمواضيع المتعلقة بها، وحل األمثلة الالحقة باستراتيجياتها المناسبة"    

  :عزيزي الطالب

ير من المشكالت التي تواجهنا في حياتنا وتحتاج الى معرفة عدد طرق إجراء الحلول لها هناك الكث

اختيار فريق لكرة السلة أو معرفة عدد طرق  فمثال معرفة عدد طرق ترتيب أربعة كتب مختلفة على رف،

تمع العباً، أو معرفة عدد طرق اختيار عينة خماسية من مج مكون من خمسة العبين من بين اثني عشر

 لإلجابة عن هذه المسائل وغيرها سنتعرف على استراتيجيات .الخ....... شخص أو 300إحصائي مكون من 

  :ونبدأ في المثال التالي .مختلفة ومتنوعة في حل هذه المشكالت

اآلحاد من بين عناصر المجموعة  مكوناً من منزلتين عشريتين يمكن تكوينه بحيث نختار منزلة كم عدداً :مثال 

  ؟}5، 4{بين عناصر المجموعة  ومنزلة العشرات من } 8، 2، 1{

  :هذا السؤال من هذه االستراتيجيات نهناك عدة استراتيجيات لإلجابة ع

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة - 1

إلجراء إحصاء فعلي الشجرة البيانية  لقد درست في سنوات سابقة التمثيل بالشجرة البيانية، فيمكننا استخدام

  : األعداد الممكنة هكذالجميع 

  منزلة العشرات   منزلة اآلحاد                  

         
                                          6يساوي  وكما تالحظ فإن عدد جميع األعداد الناتجة   

  أعداد 6 =تي يمكن تكوينهاعدد األعداد الأن  أي .ق مختلفة لتكوين العددطر 6لدينا  :إذن

                            ؟أخرى لإلجابة على السؤال السابق هل هناك طرق :أفكر  

   :ومنهاأخرى  اتبإمكاننا عزيزي الطالب حل السؤال السابق باستراتيجي

   

                                                                  :    استراتيجية التمثيل بالمخطط - 2

، فإن "ن"بالرمز منزلة اآلحاد عدد طرق اختيار ختيار منزلة العشرات بالرمز م، واطرق د عدإذا رمزنا ل

  :المسألةالمخطط التالي يوضح معطيات 

                                 3 = ن                               2 = م                                                                           
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                                                                      أعداد 6 =3×  2= ن × م =عدد األعداد التي يمكن تكوينها 

  :وهناك استراتيجيات أخرى لحل السؤال السابق مثل

  :استراتيجية عمل جدول واستخدامه في الحل -3   

  :  يمكن عمل جدول لحل السؤال على النحو التالي        
                                                                                                                                              

  

    

                     

  

                         طرق6=  3×  2=الطرق عدد           

الحلـوى، كـم عـدد     ، وصنفين منأصناف من السلطات 4أصناف من اللحوم، و  3يقدم أحد المطاعم  :مثال 

  من صنف واحد من كل نوع ؟ االختيارات الممكنة لوجبة غذائية مكونة

  التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي )1+4(

  الحلوى    اللحوم      السلطات                    :عدد طرق اختيار   

  
  طريقة24= 2×4×  3= عدد طرق اختيار أصناف الطعام          

   :استراتيجية التمثيل بالمخطط -  2

          

  

                       

     

   2=الحلوى                 4=السلطات                3=اللحوم      :     عدد خيارات

  طريقة24= 2×4×  3= عدد طرق اختيار أصناف الطعام         

  :استراتيجية عمل جدول واستخدامه في الحل - 3
  
  

                         

   طريقة24= 2×4×  3=عدد الطرق                 

  :بشكل عام     

  منزلة اآلحاد  منزلة العشرات  

  3  2  عدد الطرق

  الحلوى  السلطات  اللحوم  

  2  4  3  عدد الطرق
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 :ساسيمبدأ العد األ

، 1إذا أمكن إجراء عملية مركبة على مرحلتين، وكان عدد طرق إجراء المرحلة األولى هو ن   

  :، فأن2وكان عدد طرق إجراء المرحلة الثانية هو ن

  2ن×  1عدد طرق إجراء العملية بالمرحلتين معاً هو ن

  

  :التالي مثالمناقشة ال 

تلو األخرى، جد عدد طرق سحب الكرات الثالث إذا كان كرات الواحدة  3كرات مختلفة، سحبت  8صندوق به 

   : السحب

  مع اإلرجاع ؟ -دون إرجاع ؟              ب -أ 

  : إعطاء واجب للحصة القادمة     

طرق مختلفة للسـفر   4و مختلفة للسفر من نابلس إلى القدس،طرق  3يمكن لشخص أن يستخدم   :أفكر  

  يستطيع هذا الشخص السفر من نابلس إلى غزة ماراً بالقدس ؟ فةالقدس إلى غزة، بكم طريقة مختلمن 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحصة الثانية

  : األهداف

  .الرياضية المسألة لتي تعلمها في الحصة السابقة لحلاستخدام االستراتيجيات اات الطالب مهار طبقأن ي -

  .الرياضية لةالمسألحل ة حساب جميع الحاالت الطالب على استراتيجي يتعرفأن  -

  .الرياضية المسألةلحل  المشكلة) تجزئ(ة تبسيطالطالب على استراتيجي يتعرفأن  -
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  .الرياضية المسألةلحل  ة التمثيل باألشياءالطالب على استراتيجي يتعرفأن  -

  .الرياضية المسألةلحل ، )المعادلة( ة استخدام القانونالطالب استراتيجي ستخدمأن ي -

اسـتخدام  و ،التمثيل باألشياءوالمشكلة، ) تجزئ(تبسيطوحساب جميع الحاالت، (استراتيجيات  الطالب نقيتأن  -

  .الرياضية المسألةفي حل  )القانون أو المعادلة

المشـكلة،  ) تجـزئ (تبسـيط وحساب جميع الحاالت، (الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  .في مواقف حياتية ،)و المعادلةاستخدام القانون أو ،التمثيل باألشياءو

  .الطالب قواعد التفكير المنطقي ستخدمأن ي -

  : تمهيد 

تهم باستخدام االستراتيجيات التي وحله بمشارك ،مناقشة السؤال الواجب مع الطلبة من الحصة السابقةب معلميقوم ال

   .تعلمها الطلبة

طرق مختلفة للسـفر مـن    4س إلى القدس، وطرق مختلفة للسفر من نابل 3يمكن لشخص أن يستخدم  :السؤال

  القدس إلى غزة، بكم طريقة مختلفة يستطيع هذا الشخص السفر من نابلس إلى غزة ماراً بالقدس ؟

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة -1: الحل  

  غزة  - القدس    -  نابلس                                 

  
  ةطريق12= ت السفر عدد خيارا                         

             :    استراتيجية تمثيل المشكلة باستخدام المخطط - 2

  غزة                 4القدس                       3نابلس                

                         

                         

  12= عدد الطرق                

              :خدامه في الحلاستراتيجية عمل جدول واست - 3
  

                     

                       

                              3= عدد الطرق

 ×4  =12                                                                                                                       

  هل هناك استراتيجيات أخرى لإلجابة على السؤال السابق ؟  :أفكر  

  :هااألنفة الذكر من غير االستراتيجيات: باستراتيجية أخرى المسألةبإمكاننا أن نحل     

  : تالحاالحساب جميع  - 4

  من القدس إلى غزة  من نابلس إلى القدس  

  4  3  عدد الطرق
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غزة هو  إلىطرق السفر من القدس  د، وعد3م، 2، م1م: إذا فرضنا أن عدد طرق السفر من نابلس إلى القدس هو

  :التاليجميع حاالت السفر التي يمكن اتباعها على النحو  ، فيكون4ن ،3ن ،2ن، 1ن

  4ن 3، م 3ن 3م ،2ن 3م ،1ن 3م ،4ن 2م،3ن 2م ،2ن 2م ،1ن 2م ،4ن 1م ،3ن 1م ،2ن 1م، 1ن 1م

  12=عدد خيارات السفر   :إذن 

  :تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل - 5

  :إلى أجزائها وأهدافها الفرعية على النحو المسألةحيث نقوم بتبسيط 

  3=عدد الطرق للسفر من نابلس إلى القدس            

  4= عدد الطرق للسفر من القدس إلى غزة            

  طريقة12=  4×  3= عدد طرق السفر التي يمكن للمسافر استخدامها            

  :            وهناك استراتيجية أخرى، أال وهي   

  :استراتيجية التمثيل باألشياء - 6

  : عدد طرق السفر من

  4=غزة-القدس                             3=القدس -نابلس                 

  

   12= 4×3=عدد الطرق                        

  :                              استراتيجية استخدام القانون - 7

           2ن × 1ن= عدد طرق إجراء العملية بالمرحلتين معا          

       12=4×  3= ن عدد الطرق في المثال السابق وبالتالي فإ       

  سته في الحصة السابقة باستخدام هذه االستراتيجيات ؟هل تستطيع حل المثال األول الذي در :أفكر  

كم عددا مكوناً من منزلتين عشريتين يمكن تكوينه بحيث نختار منزلة اآلحاد من بين عناصر المجموعـة   :مثال

  ؟}5، 4{بين عناصر المجموعة  ومنزلة العشرات من } 8، 2، 1{

        :الحل 

  :تحساب جميع الحاال - 

يمكن تكوينها من منزلتين عشريتين  ة جميع الحاالت التي الممكنة الحصول، فاألعداد التيوذلك من خالل كتاب

  :                 في السؤال السابق هي

                      41 ،42 ،48 ،51 ،52 ،58                             

        أعداد 6=عدد األعداد التي يمكن تكوينها           

  :جية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحلاستراتي - 

  2= اآلحاد منزلة عدد طرق إشغال                 3=العشرات منزلة عدد طرق إشغال            

  6=  3×  2= عدد طرق إشغال المنزلتين            

  : التمثيل باألشياءاستراتيجية  - 

   منزلة اآلحاد، وطالبين على أنهم منزلة العشرات طالب على أنهم 3يمكن تمثيل  :مالحظة 

  3=اآلحاد                                  2=العشرات                          
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   6= عدد األعداد التي يمكن تكوينها                            

  :استراتيجية استخدام القانون - 

  2ن × 1ن=  معاًعدد طرق إجراء العملية بالمرحلتين 

  6=3×  2=   عدد األعداد التي يمكن تكوينها         

  ؟ابقة باستخدام هذه االستراتيجياتالذي درسته في الحصة الس لثانيحل المثال ا بإمكانكهل  :أفكر      

وصنفين من الحلـوى، كـم عـدد     صناف من السلطات،أ 4أصناف من اللحوم، و  3يقدم أحد المطاعم  :مثال

  من صنف واحد من كل نوع ؟ يارات الممكنة لوجبة غذائية مكونةاالخت

  :استراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل - 

  2= عدد طرق اختيار الحلوى         4= عدد طرق اختيار السلطات        3=عدد طرق اختيار اللحوم    

  طريقة24= 2× 4×  3= عدد طرق اختيار الطعام            

  :الحاالتحساب جميع  - 

فيكون جميع  ،)ح(بحرف، وصنف الحلوى )س(، وصنف السلطات بحرف )ل(إذا رمزنا لصنف اللحوم بحرف 

  :الخيارات الممكنة هي

  ، 2ح 3س 1، ل1ح 3س 1ل ،2ح 2س 1ل ،1ح 2س 1، ل2ح 1س 1ل ،1ح 1س 1ل   

  ، 2ح 2س 2ل ،1ح 2س 2ل ،2ح 1س 2ل ،1ح 1س 2، ل2ح 4س 1ل ،1ح 4س 1ل   

  ، 2ح 1س 3ل ،1ح 1س 3، ل2ح 4س 2، ل1ح 4س 2ل ،2ح 3س 2ل ،1ح 3س 2ل   

  ،  2ح 4س 3، ل1ح 4س  3، ل 2ح 3س 3ل ،1ح 3س 3،  ل2ح 2س 3، ل1ح 2س 3ل  

  طريقة 24=عدد الطرق : إذن   

  :باألشياءالتمثيل استراتيجية  - 

 طـالب يحملـون أصـناف السـلطات،     4و طالب على أنهم يحملون أصناف اللحوم، 3يمكن تمثيل  :مالحظة

   .وطالبين يحملون أصناف الحلوى

عدد أصناف الحلوى                                      عدد أصناف السلطات                     عد أصناف اللحوم            
               3                                 4                                      2  

  

   24= 2× 4×  3= عدد طرق اختيار أصناف الطعام              

  :استراتيجية استخدام القانون - 

   3ن × 2ن × 1ن: عدد طرق إجراء العملية من ثالثة مراحل معاً هو         

  24= 2× 4×  3=   عدد طرق اختيار أصناف الطعام         

  :الحصة القادمةفي تي لمناقشته إعطاء مسائل كواجب بي

  :                                                            تمارين ومسائل 

لمجلس بلدي مكونة من خمسة ، وأمينا للصندوق ،للرئيس ونائباً ،بكم طريق يمكن أن نختار رئيساً :1س

  أعضاء؟

و األخرى، جد عدد طرق سحب الكرات الـثالث  كرات الواحدة تل 3كرات مختلفة، سحبت  8صندوق به  :2س

  : إذا كان السحب
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  مع اإلرجاع ؟) دون إرجاع ؟              ب) أ           

  والخروج من باب آخر؟ بكم طريقة يستطيع علي الدخول للحديقة من احد األبواب.  أبواب 4لحديقة  :3س

في كل مـن   80قل من أ اًأعداد لتكوين ‘2،4،6،8ةكم عددا من منزلتين يمكن تكوينه من مجموعة االرقام :4س

  : الحالتين التاليتين

  إذا سمح بتكرار الرقم في العدد الواحد؟)   أ            

  إذا لم يسمح بالتكرار؟)   ب           

  :تمارين ومسائل إثرائية

  :اجب عن كل سؤال من األسئلة التالية باستراتيجية مختلفة       

إذا رغب اثنان منهم الجلـوس   ،كراسي في صف ةكن خمسة أشخاص أن يجلسوا على خمسبكم طريق يم :1س

  متجاورين؟

إلى ب ؟  أتعريفها من ا عدد جميع اإلقترانات التي يمكن ، فم‘س، ص  ة= ب  ،‘3 ،2، 1ة= أ إذا كانت :2س

  وضح هذه االقترانات بمخططات سهمية؟

إذا رغب اثنان منهم على الجلوس  ،كراسي في صف 5 بكم طريقة يمكن لخمسة أشخاص أن يجلسوا على :3س

  متباعدين؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحصة الثالثة

  حل أسئلة 

  :األهداف

   .متعلقة بمبدأ العد الرياضية المحددة في الدراسة، المسألةأن يتدرب الطالب على استخدام استراتيجيات حل  -



 174

  .حياتية في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  .ارة استخدام استراتيجيات متنوعة في حل المسائل الرياضيةهالطالب م تقنأن ي -

  .الطالب اتجاهات ايجابية نحو قدرته في حل المشكالت ظهرأن ُي -

بأكثر من  المسألةحل الطلبة، و ه للطالب في الحصة السابقة بمشاركةؤبمناقشة الواجب الذي تم إعطا لمعلميقوم ا

  :استراتيجية، وهذا نموذج لحل السؤال األول

مـن خمسـة    وأمينا للصندوق لمجلس بلـدي مكـون   بكم طريق يمكن أن نختار رئيسا ونائبا للرئيس: 1س

  أعضاء؟

  :بالشجرة والتفكير المنطقي التمثيل - 

  
  60=3×4×5= عدد الطرق                            

   :مثيل بالمخططاستراتيجية الت -

  أمين الصندوق   النائب                   الرئيس                :     طرق اختيارعدد 
                                                  5                     4                           3  

                                  
  

    طريقة60= 3×4× 5= دد الطرق ع                    

   :استراتيجية عمل جدول واستخدامه في الحل - 
  
  
  

                

                طريقة60= 3×4×  5=عدد الطرق                        

  :الحلاستراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في  - 

  4= عدد طرق اختيار نائب الرئيس                     5=عدد طرق اختيار الرئيس            

  3= عدد طرق اختيار أمين الصندوق            

  طريقة60= 3× 4×  5=  مجلس البلديعدد طرق اختيار ال        

  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  - 

  :اختيار د طرقعد  

  أمين الصندوق نائب الرئيس                     الرئيس                              
                     5                                 4                   3  

  

                 

  أمين الصندوق  النائب  الرئيس  

  3  4  5  عدد الطرق
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  طريقة  60= 3× 4×  5= عدد طرق اختيار المجلس البلدي        

  :استراتيجية استخدام القانون - 

   3ن × 2ن × 1ن: مراحل معا هو ة من ثالثعدد طرق إجراء العملي         

  طريقة 60= 3× 4×  5=   المجلس البلديعدد طرق اختيار          

  .وهكذا بالنسبة لباقي األسئلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدرس الثاني

  التباديل 

  حصص 3: عدد الحصص

  : األهداف

  .يلالتباد الطالب مفهوم يتعرفأن  -

  .الصحيح الموجب والصفر مضروب العدد الطالب مفهوم يتعرفأن  -
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  .الرياضية المحددة في الدراسة المسألةاستراتيجيات حل ستخدم الطالب أن ي-

  .في مواقف حياتية، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  .متنوعة لحل المسائل الرياضية تتيجياالطالب مهارة استخدام استرا تقنأن ي -

  

  الحصة الرابعة

  التباديل

  : األهداف

  .التباديل الطالب مفهوم يتعرفأن  -

  .الصحيح الموجب والصفر مضروب العدد الطالب مفهوم يتعرفأن  -

  .الرياضية المحددة في الدراسة المسألةاستراتيجيات حل ستخدم الطالب أن ي-

  .حياتية في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةجيات حل أن يطبق الطالب استراتي -

   :تمهيد 

التمهيد للدرس من خالل توضيح األهداف، وأهمية الدرس في الحياة العملية، وتوضيح أن التباديـل هـي أهـم    

عة ما بكـل  التطبيقات لمبدأ العد األساسي استخدامها في معرفة عدد الطرق، التي يتم بها ترتيب عناصر مجمو

  . تبديال يسمى كل ترتيب من هذه التراتيب ثالطرق الممكنة، بحي

  .من العناصر هو أي ترتيب لعناصر هذه المجموعة "ن"التبديل لمجموعة مكونة من  :تعريف

.                                          )ن، ن( بالرمز ل) التباديل (يرمز لعدد جميع هذه التراتيب          

بكل الطرق  رف كتب مختلفة مثل رياضيات، فيزياء، أحياء، إذا أراد شخص ترتيبها متجاورة على 3لدينا  :مثال

  الممكنة، بكم طريقة يمكن ترتيب هذه الكتب؟

  :التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي- 1    

                              الثالث    الثاني األول                   كتابخيارات ال            

  
      طرق 6= 1× 2×  3=عدد جميع الطرق                 

  طرق  6= 1× 2×  3= )ن، ن(ل   أي أّن        

  : استراتيجية التمثيل بالمخطط - 2

  
                          3                          2                        1  

                                                                                                                            

         

  

  طرق 6= 1× 2×  3=عدد جميع الطرق        
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  طرق 6= 1× 2×  3) =ن، ن(أي أن ل       

  :     امه في الحلاستراتيجية عمل جدول واستخد - 3

  

           

                 

  طرق    6= 1× 2×  3= عدد الطرق               

  طرق 6= 1× 2×  3) =ن، ن(ل أنأي                

  :حلاستراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في ال - 4

  1= عدد أماكن الكتاب الثالث        2= عدد أماكن الكتاب الثاني         3=عدد أماكن الكتاب األول   

  طرق 6= 1× 2×  3= عدد طرق ترتيب الكتب            

  طرق 6= 1× 2×  3) =ن، ن(ل أنأي            

  :الحاالتحساب جميع  - 5

       ء فيزياء     فيزياء رياضيات كيمياء                   رياضيات فيزياء كيمياء        رياضيات كيميا

  فيزياء كيمياء رياضيات        كيمياء رياضيات فيزياء      كيمياء فيزياء رياضيات                          

  طرق 6=عدد الطرق           

  طرق 6= 1× 2×  3) =ن، ن(أي أن ل         

  :شياءاستراتيجية التمثيل باأل - 6

  : خيارات ترتيب هذه الكتبلثالث كيمياء والتوضيح للطالب كتب احدها فيزياء واألخر رياضيات وا3عرض 

  الكتاب الثالث     الكتاب الثاني                        الكتاب األول                     خيارات ترتيب
                                    3                                     2                1  

  

  طرق 6= عدد طرق ترتيب الكتب              

  :استراتيجية استخدام القانون - 7

  :          بوجه عام

  هذه العناصر يساوي) تراتيب(إذا كانت س مجموعة عدد عناصرها ن ، فان عدد تباديل    

  1×2×3× 000×)2 -ن) (1 -ن(ن )= ن، ن(ل

  ! على صورة ن 1×2×3×000×) 2 - ن)(1 -ن(فيمكن كتابة حاصل الضرب ن راًواختصا  

  .وتقرأ مضروب ن    

  

  

   

  :يعرف هكذا!) ويرمز له بالرمز ن( "ن"ن مضروب إف موجباً صحيحاً عدداً "ن"إذا كان  :تعريف

  1×2×3×000×) 2 -ن)(1 -ن(ن!= ن   

    0=!1  

  الكتاب الثالث  الكتاب الثاني  الكتاب األول  

  1  2  3  عدد الطرق
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  :أي أن حل المثال السابق يكون    

  طرق 6= 1× 2×  3= )ن، ن(ل = !ن    

  !6،  !4جد ناتج     :مثال

  24= 1× 2×  3×  4=    !4         :الحل

               6!   =6  ×5  ×4 ×3  ×2 ×1 =720  

  !         6×  56=   !8:     بين أن     :مثال

   1× 2×  3× 4×  5×  6×  7×  8=   !8الطرف األيمن     :الحل

                                  =8  ×7 × )6  ×5  ×4 ×3  ×2 ×1(  

  الطرف األيسر! = 6×  56= !6×  7×  8=                                  

  جد قيمة كل من المقادير التالية      :أفكر 

  1   (7!                2  (2  ×4!              3   (5! - 4!       

  :ز المضروبيلي باستخدام رمكتب ما أ :مثال

   2× 1×  4× 6×  5×  3)     أ                      

  8×  9×  10)    ب                     

  14×  13×  15)    ج                     

  ) 1 ؛   2ن( ن)    د                     

  :الحل 

  !6=1× 2×  3× 4×  5×  6= 2× 1×  4× 6×  5×  3)    أ               

  !Error! Error! =Error!Error=8×  9×  10)   ب              

  13×14×15 = 14×  13×  15    )ج                  

                                    =Error!    =Error!  

  )1+ ن )( 1 -ن (ن ) =1 -  2ن( ن         )د                 

      )1_  ن  (× ن  ×)  1+ ن ( =                                   

  !Error! =Error!Error ×) 1_  ن  (× ن  ×)  1+ ن ( =                                         

  

  

  

  

  الحصة الخامسة

  التباديل

  :األهداف

  .الرياضية المحددة في الدراسة المسألةاستراتيجيات حل الطالب  طبقأن ي-

  .في مواقف حياتية، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -
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  .أن يكتسب الطالب الدقة في التفكير -

  : تمهيد

  :حل المثال التالي

  :جيات السابقة اجب على هذا السؤالعلى االستراتي اعتماداً  :مثال

  ؟) ليس بالضرورة أن يكون للكلمة معنى( بكم طريقة يمكن ترتيب أحرف كلمة ماجد ؟

  :التمثيل بالشجرة والتفكير المنطقي- 1

  الرابع   الثالث    الثاني       األول                  خيارات الحرف   
                                      4         3        2        1          

  
                                طريقة   24= 1×2× 3×4= عدد الطرق           

        :استراتيجية التمثيل بالمخطط  -  2
                       4                    3                   2                    1     

                                 

       

  

   طريقة 24= 1× 2×  3× 4= عدد الطرق         

                               : استراتيجية عمل جدول واستخدامه في الحل - 3

  

                                                                                                                                   

عدد                  

                                                                                             طريقة 24= 1×2× 3×  4= الطرق 

  :استراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل - 4

  3= عدد طرق خيارات الحرف الثاني         4=عدد طرق خيارات الحرف األول           

  1=عدد طرق خيارات الحرف الرابع       2= رف الثالث عدد طرق خيارات الح           

  طريقة 24=  1×2× 3×  4= عدد طرق ترتيب أحرف كلمة ماجد         

  :والتفكير المنطقي الحاالتحساب جميع  - 5

  م أ ج د ،  م أ د ج ،  م ج أ د ، م ج د أ  ، م د أ ج ، م د ج أ        

فكل حـرف لـه الفرصـة    حروف،  4وعدد الحروف هو  ،حاالت 6 ذخأإذا كان حرف الميم في بداية الكلمة ي

  .نفسها

  .طريقة لترتيب كلمة أحرف ماجد 24=  6×  4  إذن

  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  - 6

  الحرف الرابع  الحرف الثالث  الحرف الثاني  الحرف األول  

  1  2  3  4  عدد الطرق
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ونقـوم بعمـل ترتيـب لهـذه      ،طالب وكل طالب يحمل حرف من حروف كلمة ماجد 4يمكن عرض  :مالحظة

  رف ومعرفة عدد طرق ترتيب هذه األح ،األحرف

                       1=الرابع          2=الثالث                 3=الثاني                      4=األول       خيارات الحرف 

  

  طريقة 24= 1×2× 3×  4= عدد طرق ترتيب أحرف كلمة ماجد          

  :استراتيجية استخدام القانون - 7

  :هو ثالثة مراحل معاًعدد طرق إجراء العملية من 

   1× 2× 3×) .... 3 - ن )(2 -ن )(1 -ن  (ن)= ن،ن(ل             

  طريقة24= 1× 2×  3×  4!= 4)= 4، 4(ل= عدد طرق ترتيب الكتب

  ، فما قيمة ن ؟720=  !إذا كان ن :مثال

  ،1المتتالية أكبرها ن وأصغرها الطبيعية حاصل ضرب ن من األعداد= !ن : الحل     

   "ن= "أكبرها، فيكون 1لذا نكتب الطرف األيسر على صورة حاصل ضرب عوامل متتالية أصغرها            

  !6=   1× 2×  3× 4×  5×  6 = 720 إ        

  6= ن       إ        

  ؟  "ن"، فما قيمة 5040=  !إذا كان ن    :أفكر  

  ؟  "ن"ة ، فما قيمError!    =20إذا كان     ) :6(مثال 

  Error!    =20      :الحل   

  

             Error!  =20   

                          20)=1-ن(ن             

  0= 20  -ن   -  2ن             

    0) =4+ن) (  5 -ن(             

  السالب ويرفض الجواب       4-،   5=  ن              

  5= ن        ئ     

  :إعطاء أسئلة كواجب بيتي للحصة القادمة

  :تمارين ومسائل

  في صف واحد ؟ معاً يقفون خذ صورة تذكارية لعائلة مكونة من أب وأم وثالثة أطفالبكم طريقة يمكن أ :1س

  كراسي في صف؟ 6أشخاص على  6يجلس  أنبكم طريقة يمكن  :2س

  خط تين، في  ةشجروزيتون،  ةشجروشجرة ليمون، ولوز،  أراد مزارع زراعة شجرة :3س

  بكم طريقة يمكن ترتيب زراعتها؟. مستقيم      

  !Errorاختصر المقدار    :4س    

  :جد قيمة كل من المقادير التالية  :5س    

  !4- ! 5 )ج!              4×2)  ب          !Error)   أ                
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  :إثرائيةتمارين ومسائل 

  ؟! 3×!2أم   !  6: أيهما أكبر )  أ   :1س

  ؟! 3!+2أم   !  5: أيهما أكبر )  ب        

  بنات في صف ؟ 3و ،أوالد 4بكم طريقة يمكن أن يجلس ) أ   :2س

   إذا جلس األوالد معاً ،بنات في صف 3و ،أوالد 4بكم طريقة يمكن أن يجلس ) ب        

  متجاورات؟  متجاورين، والبنات معاً            

  ؟ )6، 6، 6(ألقي حجر نرد ثالث مرات متتالية، ما احتمال الحصول على النتيجة  :3س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحصة السادسة

  حل مسائل

  :األهداف

  .الرياضية المحددة في الدراسة المسألةاستراتيجيات حل ستخدم الطالب أن ي-

  .حياتية في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةتراتيجيات حل أن يطبق الطالب اس -

  .متنوعة لحل المسائل الرياضية تالطالب مهارة استخدام استراتيجيا تقنأن ي -

  .أن يكتسب الطالب الدقة في التفكير -

من  "ب"الثاني فرع  السبورة، وهذا نموذج لحل السؤالمناقشة الطالب في حل المسائل وحلها بمشاركتهم على 

  :المسائل االثرائية
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 والبنات معاً ،متجاورين بنات في صف، إذا جلس األوالد معاً 3أوالد و 4بكم طريقة يمكن أن يجلس  :2س

  متجاورات ؟

  :الحل

  :التمثيل بالشجرة وتبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية والتفكير المنطقي- 1

  :                   معاً له حالتين )األوالد متجاورين والبنات متجاورات( جلوس 

  
  :التمثيل لخيارات جلوس األوالد متجاورين

                                                                                              
   طريقة 24= 1×2× 3×  4:  خيارات جلوس األوالد متجاورون    

  : التمثيل لخيارات جلوس البنات متجاورات

                                                                                                         
  6= 1×2× 3:  متجاورات جلوس البنات خيارات                  

  = خيارات الحالة األولى لجلوس األوالد متجاورين والبنات متجاورات  

ناك وبما أنه ه 144=  6×  24= البنات متجاورات  خيارات جلوس× خيارات جلوس األوالد متجاورين   

  األوالد ثم البنات أو البنات ثم األوالد: ن للجلوس وهماحالتا

  =بحيث يجلس األوالد متجاورين والبنات متجاورات  ،عدد خيارات جلوس األوالد والبنات معاً إذن يصبح

  طريقة 288=  144×  2 

                                                                    :استراتيجية التمثيل بالمخطط وتبسيط المشكلة -  2  

  :ينعدد طرق جلوس األوالد متجاور        
                            4                  3                   2                   1  
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  طريقة24= 1×2×3×4= عدد طرق جلوس األوالد متجاورين             

  :عدد طرق جلوس البنات متجاورات    
                          3                      2                     1                                                    

                          

        

  6= 1×2×3= عدد طرق جلوس البنات متجاورات        

  144= 6 × 24= عدد طرق جلوس األوالد متجاورين ثم البنات متجاورات       

   144= 24× 6=عدد طرق جلوس البنات متجاورات ثم األوالد متجاورين       

  =  إذن   عدد طرق جلوس األوالد متجاورين و البنات متجاورات معاً

  طرق جلوس البنات  عدد + عدد طرق جلوس األوالد متجاورين ثم البنات متجاورات=      

  طريقة 288=  144+  144=    متجاورات ثم األوالد متجاورين        

  :استراتيجية عمل جدول و تبسيط المشكلة واستخدامه في الحل - 3

  عدد طرق األوالد  البنات  األوالد  

  ثم البنات

عدد طرق جلوس 

  البنات ثم األوالد

عدد طرق جلوس 

األوالد والبنات معا 

  )الحالتين(

  288=144+144  144=24×  6  144=  6×  24  3  4  الخيار األول

  2  3  الخيار الثاني

  1  2  الخيار الثالث

    1  الخيار الرابع

  6  24  عدد الطرق

  :والتفكير المنطقي الحاالتحساب جميع  - 4

  :حاالت جلوس األوالد متجاورين        

         2و3و4و1و   3و2و4و1و      2و4و3و1و     4و2و3و1و     3و4و2و1و      4و3و2و1و   

         1و3و4و2و   3و1و4و2و      1و4و3و2و     4و1و3و2و     3و4و1و2و      4و3و1و2و   

         2و1و4و3و   1و2و4و3و      2و4و1و3و     1و2و3و3و     1و4و2و3و      4و1و2و3و   

         2و3و1و4و   3و2و1و4و      2و1و3و4و     1و2و3و4و     3و1و2و4و      1و3و2و4و   

   24= عدد الطرق                        

  :الحاالت الممكنة لجلوس البنات متجاورات     

  1ب 2ب 3ب    2ب 1ب 3ب     1ب 3ب 2ب    3ب 1ب 2ب    2ب 3ب 1ب    3ب 2ب 1ب

  6=عدد الطرق                     

  144=  6×  24=ات عدد طرق جلوس األوالد ثم البن  

  144=  24×  6= عدد طرق جلوس البنات ثم األوالد    

  طريقة  288= 144+ 144=عدد جلوس األوالد متجاورين والبنات متجاورات معا     
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  :التمثيل باألشياءاستراتيجية  - 5

  :عدد طرق جلوس األوالد متجاورين      
                               4                             3                         2              1  

  

  طريقة24= 1×2×3×4= عدد طرق جلوس األوالد متجاورين

  :عدد طرق جلوس البنات متجاورات
                             3                                   2                  1  

  

  طرق 6= 1×2×3=ات عدد طرق جلوس البنات متجاور      

  طريقة  288) =  6×  24( 2=عدد جلوس األوالد متجاورين والبنات متجاورات معاً

  :استراتيجية استخدام القانون -6

   1× 2× 3×).... 3 -ن )(2 - ن )(1 -ن (ن =)ن، ن(ل      

  :عدد طرق إجراء العملية لألوالد من أربعة مراحل هو     

  24= 1× 2×  3 × 4=  )4، 4( ل               

  :عدد طرق إجراء العملية للبنات من ثالثة مراحل هو        

  6=  1× 2×  3=  )3، 3(ل               

  طريقة 288) =  6×  24(2=  عدد طرق إجراء العمليتين معاً       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدرس الثالث

  من العناصر المختلفة مأخوذة راًء راًء "ن"تباديل 

  3: عدد الحصص

  : هدافاأل

  .الطالب المهارات الرياضية المكتسبة في الحصص السابقة تقنأن ي -

   .الطالب مهارات التفكير العليا مارسأن ي -

  .الرياضية المسألةالطالب مهارة استخدام استراتيجيات متنوعة في حل  تقنأن ي -
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المختلفة مأخوذة  من العناصر "ن"القواعد والنظريات والنتائج المتعلقة بحساب تباديل  إلىأن يتوصل الطالب  -

  .راًء راًء

  .حياتية في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  

  

  

  الحصة السابعة

  من العناصر المختلفة مأخوذة راًء راًء "ن"تباديل 

  : األهداف

  .ص السابقةالطالب المهارات الرياضية المكتسبة في الحص طبقأن ي -

   .الطالب مهارات التفكير العليا مارسأن ي -

  .الرياضية المسألةالطالب مهارة استخدام استراتيجيات متنوعة في حل  تقنأن ي -

المختلفة مأخوذة  القواعد والنظريات والنتائج المتعلقة بحساب تباديل ن من العناصر إلىأن يتوصل الطالب  -

  .راًء راًء

  :تمهيد  

لدينا  إذا كان فمثالً. األشياء المختلفة وليس جميعها ن األحيان نهتم بترتيب بعض عناصر مجموعة منفي كثير م

  مرة ؟تيب هذه الكتب اثنين اثنين في كل تاريخ، بكم طريقة يمكن ترواقتصاد، وعلوم، و ،كتب هي عربي 4

  : يمكن اإلجابة على ذلك باالستراتيجيات التي تعلمتها في الدروس السابقة

  :جميع الحاالت الممكنة لترتيب هذه الكتب هي فمثالً

  عربي علوم

  عربي اقتصاد

  عربي تاريخ

  علوم عربي

  علوم اقتصاد

  علوم تاريخ

  اقتصاد عربي

  اقتصاد علوم

  اقتصاد تاريخ

  تاريخ عربي

  تاريخ علوم

  تاريخ اقتصاد

   12عدد تباديل أربعة أشياء مختلفة مأخوذة اثنين اثنين في كل مرة يساوي    

  12=3×4 =)2، 4( ل    وتساوي        

  :ويمكن حله باالستراتيجيات األخرى على النحو التالي

  

  

  :استراتيجية التمثيل بالشجرة - 

                        
       12=عدد الطرق               

    :استراتيجية التمثيل بالمخطط - 
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                         4                      3  
                                                                                                                                  

                  
  12= 3× 4= عدد الطرق                            

  :استراتيجية عمل جدول - 

         

  ار الثانيالخي  الخيار األول  

  3  4  عدد الطرق

   12=  3×  4= عدد الطرق                 

  :استراتيجية تبسيط المشكلة إلى أهداف فرعية واستخدامها في الحل - 

   4= الخيار األول           

   3=الخيار الثاني           

  12= 3×  4= عدد طرق ترتيب الكتب اثنين اثنين في كل مرة   

  :تمثيل باألشياءالاستراتيجية  - 
                                            4                            3  

         

  12= 3×  4= عدد طرق ترتيب الكتب            

  :استراتيجية استخدام القانون - 

  ) 1+ر –ن )....(3 -ن )(2 - ن )(1 -ن (ن) = ن ،ر ( ل    

  12= 3 × 4=  )3، 4(ل                 

  :بوجه عام 

  :وبوجه عام

  :نظرية

  ) 1+ر  –ن (×.....×) 3 –ن )(2-ن )( 1-ن(ن=  )ن، ر(ل

  ن حمسحيث ر، ن عددان طبيعيان، ر

  .)1+ر –ن(وأخرها   "ن"  أولها ،ألعداد الطبيعية المتتاليةمن ا "ر"يساوي حاصل ضرب ) ن، ر( ل :أي أن

  ؟) 4، 5( ،         ل) 3، 10( ل: جد قيمة كل من :مثال

  720= 8×  9×  10) = 3، 10( ل       :الحل

   120=  2×3× 4× 5) = 4، 5( ل                     

  ؟) 6،1(ل              ؟ !Error:   كل من جد قيمة   :أفكر 

                        

 ):1(نتيجة

  !Error=  )ن، ر(ل      

   .من األشياء المختلفة مأخوذة راًء راًء في كل مرة "ن"للداللة على عدد تباديل ) ن، م(يستخدم الرمز ل 
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   ))1(من نتيجة(      !Error=    )0ن، (ل:   ألن

    

                        =Error!=1  

  ؟" ن"، فما قيمة 90) =2ن، ( ل إذا كان   ):3(مثال

  :األولىالطريقة :    الحل 

  ،"ن" اضرب عددين طبيعيين متتاليين أكبرهيساوي حاصل  :)2ن، (الطرف األيمن ل  

    "ن"=  ارب عاملين متتاليين فيكون أكبرهلذا نكتب الطرف األيسر على صورة حاصل ض

           90 =10 ×9   

  10= ن     ئ      

  : لثانيةالطريقة ا

   90) =1 -ن(ن =  )2ن، (ل       

  0= 90 –ن  – 2ن ئ 90=ن – 2ن                   

  0) =  9+ن )( 10 –ن (                  

  )ترفض( 9 -= أو    ن   10= إما     ن             

   10= ن    ئ      

  ، فما قيمة ر؟840)= ، ر7( إذا كان ل   :أفكر 

  

  

  

  

  الحصة الثامنة

   من العناصر المختلفة مأخوذة راًء راًء "ن"تباديل   

  : األهداف

  .الطالب المهارات الرياضية المكتسبة في الحصص السابقة طبقأن ي -

   .الطالب مهارات التفكير العليا مارسأن ي -

  .الرياضية المسألةالطالب مهارة استخدام استراتيجيات متنوعة في حل  تقنأن ي -

المختلفة مأخوذة  القواعد والنظريات والنتائج المتعلقة بحساب تباديل ن من العناصرلى أن يتوصل الطالب إ -

  .راًء راًء

  .متنوعة في مواقف حياتية، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  :تمهيد

  :مناقشة السؤال من الحصة السابقة بمشاركة الطالب وهو

  ):2(نتيجة 

  1.) =ن، (ل      
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  ، فما قيمة ر؟840)= ، ر7 (إذا كان ل 

  ،7من األعداد الطبيعية المتتالية أكبرها  "ر"حاصل ضرب =  )، ر7(الطرف األيمن ل :الحل 

  .7على صورة حاصل ضرب عوامله المتتالية أكبرها  840لذا نكتب العدد         

  4×5×6×7= 840فيكون               

   4= ر     ئ           4×5×6×7) = ، ر7( ل:   أي أن         

متسابقين في سباق الضاحية، بكم طريقة يمكن أن تظهر نتيجة السباق للمراكز الثالثة األولى،  6اشترك  :مثال 

  بأنه لم يحل اثنان في المركز نفسه ؟ علماً

  طرق  6يمكن إشغال المركز األول بِ      

  طرق 5ويمكن إشغال المركز الثاني بِ      

  طرق 4ويمكن إشغال المركز الثالث بِ      

  طريقة 120=  4×5× 6أي يمكن إشغال المراكز الثالثة األولى بطرق عددها     

  المتسابقين الستةهي ترتيب لثالثة متسابقين من بين كل طريقة من هذه الطرق  أنالحظ عزيزي الطالب 

  120=  4×5×6=  )3، 6(ل: وبالرموز

  .6طبيعية متتالية تبدأ بالعدد  أعداديساوي حاصل ضرب ثالثة ) 3، 6(الحظ أيضا أن ل

بكم طريقة يسـتطيع هـذا   . هرمواسطوانة، ومخروط، و، ةكرومكعب، : مجسمات هي 5لدى طفل  ):5(مثال 

  مجسمات منها في صف واحد؟    3الطفل ترتيب 

  عدد طرق إشغال المجسم: الحل

  3= الثالث                    4= الثاني                      5 =األول                       

                   

   

  طريقة60=  3×4×5=  )3، 5( أي أن ل ،    طريقة 60=  3×4×5= عدد طرق ترتيب المجسمات  

  خرى؟هل بإمكانك عزيزي الطالب أن تحل المثال السابق باستراتيجية أ  :أفكر 

  .مناقشة الطالب في حل السؤال باستخدام بقية االستراتيجيات

  :إعطاء واجب بيتي للطالب ألسئلة وتمارين لمناقشته في الحصة القادمة

  : تمارين ومسائل 

  :احسب قيمة كل مما يلي :1س

  !Error)  ج)           2، 21( ل) ب)            3، 6( ل)   أ            

كل من الحـالتين  في  )بدون تكرار( }6، 5، 4، 2، 1 {يمكن تكوينه من مجموعة األرقام  مختلفاً كم عدداً :2س

  : التاليتين

  منازل ؟ 4إذا دكان العدد مكون من ) ب       إذا كان العدد مكون من ثالث منازل ؟) أ        

  !5×  3×  5) 2(×9×7×5×1! =  10بين أن  :3س

  الثالث  الثاني  األول  المركز

  4  5              6  عدد الطرق
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أن يظـل  ) أ   :      كتب مختلفة على رف كتب في كل من الحالتين التاليتين 6يمكن ترتيب  بكم طريقة :4س

                   كتابان معينان متجاوران ؟

  أن يظل كتابان معينان متباعدان ؟) ب      

  :تمارين اثرائية

                                                       منها؟ أبواب، بكم طريقة يمكن لسبعة طالب الخروج 5مدرسة لها  :1س

  : "في الملعب عشوائيا اختيرت مراكز الالعبين إذا، طالب يلعبون كرة الطائرة 6بدأ  :2س

  بكم طريقة يمكن توزيع المراكز الستة ؟)  أ            

  الباقية؟المراكز  ءحد الالعبين هو المرسل، فبكم طريقة يمكن ملأحمد أإذا كان ) ب           

  ما احتمال أن يكون أحمد هو المرسل ؟) ج           

                                                               قيم ن ؟/ ، فما قيمة )3، 2 -ن( ل 14=  )4ن، (إذا كان ل  :3س

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحصة التاسعة

  حل مسائل

  عطيت لهم في الحصة السابقة، مناقشة الطالب في حل المسائل التي أ   

  .وحل بعضاً منها باستخدام االستراتيجيات التي تعلمها الطلبة   

    

  الدرس الرابع

  التوافيق

  3: عدد الحصص

  :األهداف

  .التوافيق الطالب مفهوم يتعرفأن  -

   .أن يتعرف الطالب العالقة الرياضية بين التباديل والتوافيق -



 190

الرياضية المحددة  المسألةية متعلقة بالتوافيق باستخدام استراتيجيات حل أن يحل الطالب مسائل رياض -

  .بالدراسة

   في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  .متنوعة حياتية    

  .أن يحل الطالب معادالت متعلقة بالتوافيق -

  .علياالطالب مهارات التفكير ال مارسأن ي -

  

  الحصة العاشرة

  التوافيق

  :األهداف

  .التوافيق الطالب مفهوم يتعرفأن  -

   .أن يتعرف الطالب العالقة الرياضية بين التباديل والتوافيق -

الرياضـية المحـددة    المسـألة أن يحل الطالب مسائل رياضية متعلقة بالتوافيق باستخدام استراتيجيات حـل   -

  .بالدراسة

  حياتية في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةستراتيجيات حل أن يطبق الطالب ا -

  :تمهيد 

عرفنا أن التباديل هي اختيارات مرتبة يمكن تكوينها من مجموعة من األشياء مأخوذة كلها أو بعضها فـي كـل   

نة خماسية مـن  عند تشكيل لج كما يحصل مثالً ،جراء اختيار دون ترتيبإمرة، وفي بعض األحيان نحتاج إلى 

عناصر مأخوذة من مجموعة عدد  3عة جزئية مكونة من وأو تكوين مجم ،طالباً 30الطلبة يتم اختيارهم من بين 

  الخ....عناصر أو 5عناصرها 

  .فهذه حاالت ال يكون الترتيب فيها ذا أهمية

  تاريخ؟ وارة، إدوعربي، ورياضيات، وعلوم، : كتب هي 5كتب من بين  3بكم طريقه يمكن اختيار  :مثال

  تجيب على ذلك بأحد االستراتيجيات السابقة؟ أنهل بإمكانك عزيزي الطالب  :أفكر 

  : الحل     

   :هياستراتيجية جميع الحاالت الممكنة  -

      خعلوم، رياضيات، عربي                 علوم، إدارة، تاري               

             ةرياضيات، عربي، إدار            علوم، رياضيات، إدارة                     

  علوم، رياضيات، تاريخ                  رياضيات، إدارة، تاريخ               

  رياضيات، عربي، تاريخ                       ةعلوم، عربي، إدار               

  دارة، تاريخ       عربي، إ  علوم، عربي، تاريخ                                   

  . 10وكما تالحظ فان عدد االختيارات يساوي       

        .يسمى كل اختيار من هذه االختيارات توفيقاً       

  عربي، هو نفسه  ،فاالختيار علوم، رياضيات ،الحظ أن الترتيب في كل اختيار غير مهم  

  ...مرياضيات، علوم، عربي، وهو نفسه عربي، رياضيات، علو       
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  وبوجه عام 

  : تعريف

من مجموعة يمكن تكوينها ) مجموعات جزئية لها عدد العناصر نفسه( هي اختيارات غير مرتبة  : التوافيق    

  . من األشياء مأخوذة كلها أو بعضها في كل مرة

  )  ر;ن( يرمز لعدد توافيق ن من العناصر مأخوذة راًء راًء في كل مرة بالرمز

  .ن حمسفوق راء حيث ن، ر عددان طبيعيان، ر ن: وتقرأ

                                                                                                                                  

    اء فصافح كل منهما اآلخر، كم مصافحة تمت بين األصدقاء ؟أصدق 4التقى    :مثال

  :استراتيجية تبسيط المشكلة - 

  1= عدد الطرق للشخص الثالث       2=عدد الطرق للشخص الثاني     3= عدد الطرق للشخص األول   

  مصافحات 6=1×2×3= عدد المصافحات          

  :استراتيجية بناء جدول - 

  الثالث  الثاني  األول  

  1  2  3  عدد الطرق

  مصافحات 6= 1×2× 3= عدد المصافحات      

  :استراتيجية التمثيل باألشياء -  
                           1                           2                        3  

    

                
                    2    3     4                  3     4                   4      

  مصافحات 6= عدد المصافحات              

  هل بإمكانك عزيزي الطالب حل المثال باستراتيجيات أخرى؟  :أفكر  

  :استراتيجية استخدام القانون - 

 :نظرية

  !Error)   =   ر;ن(      

  :حل المثال السابق     

  مصافحات  Error!  =Error!  =6)   =    2;4= ( ت عدد المصافحا           

؟ تاريخ، إدارة كتب هي فيزياء، رياضيات، عربي،  5كتب من بين  4بكم طريقة يمكن اختيار :أفكر  

  حل السؤال بأكثر من استراتيجية؟

  يتم ذلك؟  بكم طريقة . معلمين 3 منمعلمين، يراد تكوين لجنة مكونة  6مدرسة فيها   :مثال

  طريقة Error!   =Error! =20)    =    3;6=     ( عدد طرق تشكيل اللجنة :  استخدام القانون -
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  :استراتيجية جميع الحاالت - 

  ليكن األحرف األولى من أسماء المعلمين هي أ ،ب ،ج، د، ل، و

  :حاالت التي يمكن تكوين اللجنة منها هون جميع الإف

ب ج د، ب ج ل،    ، أ د و ، أ ل و، أ ب ج ، أ ب د ، أ ب ل ، أ ب و ،  أ ج د ،  أ ج ل ،  أ ج و ،  أ د ل

  ب ج و،  ب د ل، ب د و، ب ل و ، ج د ل، ج د و،  ج ل و، د ل و 

  طريقة 20= عدد طرق اختيار اللجنة 

  ةاستراتيجية التمثيل بالشجر - 

  
  

        
  طريقة 20= عدد طرق اختيار اللجنة 

  

  الحصة الحادية عشر

  التوافيق

  :األهداف

   .في حل المسائل الرياضية العالقة الرياضية بين التباديل والتوافيق ستخدم الطالبأن ي -

  .الدراسةبالمحددة  المسألةأن يحل الطالب مسائل رياضية متعلقة بالتوافيق باستخدام استراتيجيات حل  -

  .أن يحل الطالب معادالت متعلقة بالتوافيق -

  .متنوعة حياتية في مواقف، )المحددة في الدراسة(الرياضية  المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

  .الطالب مهارات التفكير العليا مارسأن ي -

طالبات وطـالبين، بكـم    3من طالب، ُيراد اختيار لجنة علمية مكونة  7طالبات و  10صف مختلط فيه  :مثال

       طريقة يمكن أن يتم ذلك؟

  طريقة Error! =120)    =    3;10=   ( عدد طرق اختيار الطالبات        

  طريقة Error!=  !  =21)      =    2;7=    ( عدد طرق اختيار الطالب        

   2520=  21×  120=  ) 2;7( ×)  3;10= ( عدد طرق اختيار اللجنة كاملة  ئ      
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  هل تستطيع تحديد االستراتيجيات المستخدمة في حل المثال السابق ؟)   أ     :أفكر 

  هل تستطيع حل المثال السابق باستراتيجية أخرى؟)   ب                 

  !Error)   =     ر;ن(  :)1(نتيجة

  

  ؟)      3;7( جد قيمة      :مثال

  Error!  =Error!   =35= )         3;7:      ( الحل    

  ) ر -ن ;ن  ( = )  ر;ن(  : )2(نتيجة 

  

  :يجة تؤدي إلىوهذه النت

  ن= ص + ص   أو    س= س:    فإن)    ص;ن) =(  س;ن( إذا كان    ): 3(نتيجة

  ؟"ر"قيم /فما قيمة )   3-ر2;15  ) =(  ر;15( إذا كان  :مثال

  إذن )    3-ر 2;15  ) =(  ر; 15( بما أن   

  3= ر   ومنها             3 -ر 2= ر  إما        

  6= أي    ر   18=ر3   ومنها    15=  3 –ر 2+ أو          ر 

  6، 3= أي أن        ر

  :بّين أن   :أفكر  

  ن= )  1;ن( )   ج           1=  )   0;ن( )    ب        1= ) ن;ن( )     أ          

  فما قيمة ن؟ ،36) =  2;ن( إذا كان     :مثال  

    !Error!  =Error)   =  2;ن(    :الحل         

  Error! =36      ئ                   

  72= ن – 2ن                      

  0=  72 –ن – 2ن                      

  0) = 8+ن) ( 9 –ن (                     

  )مرفوض(  8- = أو     ن     9= ن      ئ              

  9= ن     ئ              

  .إعطاء تمارين ومسائل التالية كواجب بيتي للحصة القادمة

  تمارين ومسائل  

  ؟ )  3;3+ (  )  2;3( )    ب              ؟ )  4;7(    )أ :    جد قيمة ما يلي :1س

أسـئلة علـى أن يكـون     7على  يختار اإلجابة أنأسئلة، بكم طريقة يمكن لطالب  10امتحان مكون من  :3س

  األول منها ؟السؤال 

  ما عدد أقطار الشكل السداسي ؟ :4س
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  ؟)  2-س;25  (  = )  3-س2;25  :   ( حل المعادلة :5س

  :إثرائية تمارين 

ستة منهم من حملة الشهادات الجامعية العليـا،   ،أعضاء 10يتكون مجلس األمناء في إحدى الجامعات من  :1س

  :أعضاء في الحالتين التاليتين 3بكم طريقة يمكن تكوين هيئة إدارية مكونة من 

  ؟ فقط من حملة الشهادات العليا واحداً إذا كانت الهيئة تضم عضواً) أ              

  ؟إذا كانت الهيئة تضم عضوين على األقل من حملة الشهادات العليا) ب             

طالب، بكم طريقة يمكن تشكيل هذه اللجنة إذا اشـترط   3ومدرسين،  5يراد تشكيل لجنة رباعية من بين  :2س

  يكون فيها على األقل مدرسان اثنان وطالب واحد ؟ أن

        

  

  عشر ثانيةالحصة ال

  ئلحل مسا

  مناقشة الطالب في حل المسائل التي أعطيت لهم في الحصة السابقة،  

  .وحل بعضاً منها باستخدام االستراتيجيات التي تعلمها الطلبة   

  

  

  الدرس الخامس

  نظرية ذات الحدين 

  حصتان: عدد الحصص

  : األهداف

  .نظرية ذات الحدينالطالب  يتعرفأن  -

  .ر من استراتيجيةبأكث ن)ص+س(أن يجد الطالب مفكوك  -

  . بطريقة مثلث باسكال ن)ص+س(أن يجد الطالب مفكوك  -

  .الرياضية حل المسائل فياستراتيجيات متنوعة الطالب  ستخدمأن ي -

  

  الحصة الثالثة عشر

  نظرية ذات الحدين

  : األهداف

  .نظرية ذات الحدينالطالب  يتعرفأن  -

  .جيةبأكثر من استراتي ن)ص+س(أن يجد الطالب مفكوك  -

  .باستخدام نظرية ذات الحدين "ن"لألس  اًعشري اًأن يحسب الطالب عدد -

  :تمهيد

هل يمكنك إيجاد مفكوك  ن، ولك2ص+س 2+ 2س=  2)ص+ س (درست في سنوات سابقة إيجاد المفكوك مثل 

  ؟  4)ص+ س(
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  :يمكن  إيجاد المفكوك من خالل الطريقة التالية

  )=2ص+س 2+ 2س( × ) 2ص+س 2+ 2س= ( 2)ص+ س (×  2)ص+ س = (4)ص+ س(

  64+ س 48+  2س12+  3س=                                              

  :ويمكن إيجاد المفكوك بطرق أخرى منها نظرية ذات الحدين وهي كما يلي

  :نظرية ذات الحدين  

  :إذا كان ن عدداً صحيحاً موجباً فإن

  نص 0س)  ن;ن+...+(  2ص 2-نس)  2;ن+( ص  1-نس) 1; ن  +( 0ص نس) 0;ن= (  ن)ص + س (

  رص ر-نس)  ر;ن(   ج =                 

  ؟  4)ص+ س(استخدم نظرية ذات الحدين في إيجاد مفكوك  :مثال

  ر4 ×ر -3س)   ر;3(   ج    =  4)ص+ س(     :الحل        

     34×0س)  3;3+(  24×1س)  2;3+(  14×2س)  1;3+(  04×3س)  0;3= (                   

  64+ س 48+  2س12+  3س=  64×1×1+  16× س 3+  4×  2س 3+  40× 3س×1=                  

  قرب منزلتين عشريتين؟ألباستخدام مفكوك ذات الحدين، وقّرب الناتج  5) 2٫1(جد قيمة  :مثال

  5) 0, 1+  2=(   5) 2٫1(          :الحل         

                  )=5;0 ) (2(5 )0٫1 (0  )  +5;1 )(2(4 )0٫1(1  )  + 5;2 )(2(3 )0٫1(2  +  

                      ) + 5;3 )(2(2 )0٫1(3   )   + 5;4 )(2(1 )0٫1(4  ) + 5;5 )(2(0 )0٫1(5  

                    =1×32×1 +5×16 ×0٫1  +10 ×8×0٫01 +10×4× ×0٫001  +  

                       +5 ×2××0٫0001  +1×1×0٫00001  

                    =٫84101 40  

  40٫84=  5) 2٫1(        ئ         

  :تالية كواجب بيتي للحصة القادمةاعطاء المسائل ال

  :ومسائلتمارين 

  جد مفكوك كل مما يلي  :1س

   7)س Error! +2)  ( ب                5)!Error - 2س2)    ( أ                  

   :يليباستخدام نظرية ذات الحدين، جدد قيمة كل مما  :2س

  "      ألقرب مليون"           5)101)   (أ                    

  " ألقرب منزلتين عشريتين"        4) 0 ,98)  ( ب                  

  :تمارين إثرائية

  : اكتب ما يلي بأبسط صورة :1س

  6)س  -1+ (  6)س+ 1)   ( أ                  

  5ص – 4س ص5+ 3ص 2س10 – 2ص 3س10+ ص  4س5 – 5س) ب                
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سـنوات بحسـاب الـربح    4بنك لمدة  دينار وضع في 100ظرية ذات الحدين أوجد جملة مبلغ باستخدام ن :2س

  سنوياً ؟    % 2المركب بسعر

                   

  

  

  الحصة الرابعة عشرة

  مثلث باسكال

  : األهداف

  . ن)ص+س(مفكوك  إليجادأن يتعرف الطالب طريقة مثلث باسكال  -

  . ة مثلث باسكالبطريق ن)ص+س(أن يجد الطالب مفكوك  -

  .بأكثر من استراتيجية ن)ص+س(أن يجد الطالب مفكوك  -

  :باسكالمناقشة بعض المسائل من الواجب البيتي ثم االنتقال إلى توضيح طريقة مثلث  :تمهيد

     :مثلث باسكال

نسـبة إلـى العـالم     يمكن قراءتها من مثلث يعرف باسم مثلث باسـكال  ن)ص+س(إن معامالت حدود مفكوك 

                                                                   :فرنسي باسكال في القرن السابع عشر، والذي يظهر كما يليال
                                                                       1                               

                                              1     1........................           .  1)ص+س(المعامالت في     

                                     1      2      1       ........................   2)ص+س(المعامالت في     

                                     1    3       3    1..............            .... 3)ص+س(المعامالت في     
                                                         1    4      6      4    1                                         

                                                     1    5     10    10     5    1                                           
                                                 1     6     15   20     15    6    1  

                                    1    7    21    35     35   21      7    1          .......   7)ص+س(المعامالت في 

أي صف بعد الصـف  وأن كل مدخلة في " 1" الرقموينتهي ب "1" الرقمكل صف يبدأ ب أنالحظ في هذا المثلث ُي

  ).الحظ توضيح الشكل ( مباشرة ما في الصف السابق هالثاني تساوي مجموع المدخلتين المجاورتين ل

  باستخدام مثلث باسكال ؟ 7)ص+س(كتب مفكوك أ   :مثال

    :الحل    

  :يكونبقراءة المعامالت في الصف الثامن من مثلث باسكال    

   4ص 3س35+  3ص 4س35+ 2ص 5س 21+  1ص 6س7+  7س=  7)ص+س(           

  7ص+  6ص 1س 7 + 5ص 2س21+                                 

  : جد مفكوك كال مما يلي باستخدام مثلث باسكال: سؤال    

                4)ص+س(      -أ              

      5)ص+س2(     -ب             

  .مناقشة السؤال السابق بمشاركة الطلبة

  الحصة الخامسة عشر
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  مراجعة عامة للوحدة

  حصة واحدة: عدد الحصص

  :هدافاأل

  .الطالب المهارات الرياضية المكتسبة في الدروس السابقة طبقأن ي-  

   .الطالب مهارة استخدام استراتيجيات متنوعة في حل المشكالت ستخدمأن ي -

  .الرياضية في مسائل واقعية المسألةأن يطبق الطالب استراتيجيات حل  -

والمشاركة في حل والمبادرة  ،ودقة التفكير ،د على النفسواتجاهات ايجابية مثل االعتما اًالطالب قيم ظهرأن ُي -

  المشكالت

  :تمهيد

ومناقشتها على السبورة حيث الل حل المسائل الالحقة من قبلهم، مناقشة أسئلة متنوعة بمشاركة الطلبة، من خ

  :تكون كواجب بيتي من الحصة السابقة

  :بكم طريقة يمكن لستة طالب الجلوس :1س

  مقاعد؟ 6صف فيه  في -أ            

  مقاعد؟ 8في صف فيه  -ب           

  :يمكن تكوينها من األرقام 3000 منازل ويزيد كل منها عن 4من  مكوناً كم عدداً :2س

  ، إذا سمح بتكرار الرقم أكثر من مرة؟5، 4، 3 ،2      

راد تكوين فريق المدارس ُيف، وللقيام بحملة تطعيم في إحدى ممرضات في مستوص 7أطباء،  4يعمل  :3س

  :أشخاص 5طبي مكون من 

  بكم طريقة يمكن تكوين الفريق بال قيد وال شرط؟ -أ          

  ممرضات ؟ 3ن الفريق يتألف من طبيبين، وبكم طريقة يمكن تكوين الفريق إذا كا -ب         

 ن دائماًبشرط أن يقف شخص معي ،أشخاص في صف واحد 7ما عدد الطرق التي يمكن أن يصطف بها  :4س

  في المكان األخير من اليسار؟ ويقف شخص معين آخر دائماً ،في المكان األول من اليمين

  قيم ن؟/ جد قيمة)   2; ن  ( 2  = )  3;   1+ن  :   ( إذا كان :5س

  : جد مفكوك :6س

  7)س+ 1( -أ               

  3)ص3 –س 2( -ب              
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The Outcome of Practicing the Strategies of Mathematical 
Solving Problems on Maths Achievements For Grade 11 

Scientific Students in Nablus Governorate 
By  

Jamal Mahmoud D. Abed 
Supervisor  

Dr. Salah Yasin 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of training on the strategies of  

mathematical problem solving, for students of the scientific eleventh grade, 

due their achievements in Nablus governorate. 

The sample consists of (70) males and (73) females from the  scientific 

eleventh grade at public schools in Nablus governorate. The study was 

conducted on the first semester of the year 2007/2008.  

To achieve the study goals, two schools were intentionally chose; males 

and females schools. In each schools, two sections were selected. The 

sections were randomly distributed by Closed Lots. In both schools, one of 

the two sections was determined as an experimental group and the other 

group was the control group. The researcher designed a training program, 

to train the two experimental groups on specific strategies for solving 

mathematical problems. The two control groups was only taught the 

mathematical content. 

The researcher conducted a pretest to measure the equivalence between the 

experimental and the control groups. The pretest was validated and it’s was 

(0.88). Also the researcher conducted a post test with reliability coefficient 

equals to (0.91). The purpose of the post test was to examine the study 
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hypotheses at (α= 0.05). The first hypothesis was related to the difference 

between the means of the experimental and control groups due to group 

variable. The second hypothesis was related to the difference between the 

means of the experimental and control groups due to gender variable. The 

third hypothesis related to the difference between the means of the 

experimental and control groups due to the interaction between group and 

gender variables. The other hypotheses were related to the effect of training 

on problem solving strategies, between the experimental and control 

groups, for males or females. 

    The study results were : 

- There are significant differences between the means of the 

experimental and control groups in the post test, due to the training 

on problem solving strategies. 

-  There are significant differences between the means of the males 

experimental and  males control groups in the post test. 

- There are significant differences between the means of the males 

experimental and females control groups in the post test, in favor of 

the males experimental group, due to the training on problem solving 

strategies. 

- There are significant differences between the means of the females 

experimental and  females control groups in the post test. 

- There are significant differences between the means of the females 

experimental and males control groups in the post test, in favor of the 



 d

females experimental group, due to the training on problem solving 

strategies. 

- There are no significant differences between the means of the males 

and females experimental groups in the post test, due to the training 

on problem solving strategies. 

- There are no significant differences between the means of the males 

and females control groups in the post test. 

- There are significant differences between the means of the 

experimental and control groups in the post test, due to gender 

variable. 

- There are significant differences between the means of the 

experimental and control groups in the post test, due to the 

interaction between gender and group variables. 

In the light of the study results, the researcher recommended the 

following recommendations : 

- The necessity of students training on mathematical problem solving 

strategies. 

- Embedding the mathematical problem solving, in the textbooks, 

through all stages. 

- Encouraging teachers, to use various strategies in teaching 

mathematical problem solving.     

 




