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Abstract 
 
This study aimed to investigate  the effectiveness of a prospective training 

program to help mathematics teachers in Arar city, KSA to acquire problem-solving 
strategies and develop mathematical thinking and positive attitudes towards mathematics 
among six-grade students in Arar. 
    To achieve the aims of the study the  researcher has prepared a training program 
based on math problem-solving strategies. He also prepared  problem solving test,  
mathematical thinking test, measure of the trend towards mathematics, and teachers' 
performance cards. 
   The sample of the study consisted of (10) intermediate teachers and (236) students in 
Arar city. Teachers were trained and then pre& post tests were applied on the students 
sample 
      

In the light of the statistical treatment which used to fit the nature of the data and 
variables of the study. The most important findings of the study were as follows: 
 
1-The presence of statistically significant differences between the average performance of 
mathematics teachers on the card performance for  problems-solving strategies before 
and after the training program for the benefit of the post application 
2- The presence of statistically significant differences between the average marks of the 
sixth grade students at the pre &post tests of  the ability to solve mathematical problems 
for the benefit of the post application 
3- The presence of statistically significant differences between the average marks of the 
sixth grade students at the pre &post tests of mathematical thinking as whole for the 
benefit of the post application 
4-There were no statistically significant differences between the average marks of the 
sixth grade students at the pre &post tests of inductive thinking 
5-The presence of statistically significant differences between the average marks of the 
sixth grade students at the pre &post tests  of ( deductive thinking- generalization- 
symbolism- logical thinking) for the post application of the training program proposed 
6- The presence of statistically significant differences between the average marks of the 
sixth grade students at the pre &post measure of the trend towards mathematics for the 
post application 
 

In light of these findings the researcher presented a number of  recommendations 
as follows: 
 
1-Organizing  training courses for teachers of mathematics at various educational levels 
to be trained on math problem- solving strategies. 
2- Thinking skills and problems-solving strategies courses should be included in teachers' 
education programs 
3-Training teachers of mathematics to reformulate the mathematical topics in the way  of  
problems –solving  
4- Preparing manuals for teachers of mathematics contains the most important problem-
solving strategies and  the procedural steps to implement each strategy with the need for 
diversity in the use of strategies and not just one or two strategy. 
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قائم على اسرتاتيجيات حل املشكالت الرياضية برنامج تدريبي مقرتح 
لرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف حل لرفع مستوى أداء معلمي ا

 املشكالت الرياضية

  
 

 


 


  


  

 
  األستاذ المشارك بقسم المناھج وطرق التدریس

 

  
  



 ١٣٧

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  برنامج تدريبي إلكساب معلمي الرياضيات

  مشكالتاستراتيجيات حل ال
  

 :مقدمة
احلمدهللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد 

  وعلى آله وصحبه أمجعني ،،، أما بعد
  :عزيزي املعلم 

إن حل املشكالت الرياضية يعد من األهداف األساسية يف تعلم وتعليم الرياضـيات 
ية وأن تعد املناهج بالطريقة اليت توفر الفـرص  واليت جيب تضمينها يف مجيع املراحل الدراس

  .جلميع التالميذ على تنمية قدرام على حل املشكالت وتنمية تفكريهم
املتأمل يف طرق التدريس اليت يستخدمها املعلمون يف وقتنا احلايل جيد أن أكثرها يركـز  إن 

على مسائل مألوفـة ،  بدرجة كبرية على التلقني وحفظ القوانني والنظريات ومن مث تطبيقها 
  . تالميذقتل ملكة التفكري  لدى ال مما يؤدي إىل

  :عزيزي املعلم 
جاء هذا الربنامج التدرييب دف تدريبك على استراتيجيات حل املشكالت الرياضـية       

لتعليمها لتالميذك ، واعلم أن اهلدف الرئيس ليس الوصول إىل حل املشكلة حبد ذاتـه بـل   
التفكري السليم واملنطقي ، واتباع اخلطوات العلمية للوصـول إىل حـل    تعويد الطالب على

  .املشكالت سواء يف املنهج أو يف احلياة بشكل عام 
  

  أشكر لك حسن تعاونك ،،
  



 ١٣٨

  
  اهلدف العام للربنامج
اسـتراتيجيات حـل    على معلمي الرياضيات يف مدينة عرعر يهدف الربنامج لتدريب

 ا ينعكس على قدرة تالميـذهم  تدريس الرياضيات مماملشكالت الرياضية لتوظيفها يف
  .على حل املشكالت الرياضية وتنمية التفكري الرياضي واالجتاه حنو الرياضيات لديهم

  
  :األهداف التفصيلية للربنامج

  .التعرف على املشكلة الرياضية مفهومها وخصائصها)١
  التعرف على استراتيجيات حل املشكالت الرياضية)٢
  .استراتيجيات حل املشكالت لقدرة على إعادة صياغة مادة رياضية باستخدامتنمية ا)٣
  التعرف على أدوار املعلم أثناء تطبيق استراتيجيات حل املشكالت)٤
  .ى حل املشكالت الرياضية لدى تالميذهأن يقوم املعلم بتنمية القدرة عل)٥
ميذهم باسـتخدام  تدريب املعلمني على كيفية تدريس حل املشكالت الرياضية لتال)٦

  .استراتيجيات حل املشكالت الرياضية 
  

  الفئة املستهدفة بالربنامج
/ ١٤٢٩عينة من معلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف مدينة عرعر للعام الدراسي 

  .هـ ١٤٣٠
  

  :مدة الربنامج
  .مخسة أيام تدريبية بواقع ثالث ساعات تدريب فعلية يومياً 

  
  
  



 ١٣٩

  
  :يبيةاألساليب التدر

  احملاضرة) ١
  املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية) ٢
  احلوار والنقاش املفتوح) ٣
  ورش العمل) ٤
  

  :األدوات واألجهزة التدريبية
  أوراق العمل) ١
 جهاز احلاسب اآليل) ٢
  جهاز العرض) ٣
  السبورة الذكية) ٤
  .شرائح مصممة على برنامج بوربوينت) ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٠

  
  امجحمتويات الربن

  اليوم الوحدة التدريبية اجللسة املوضوع  الزمن
  تعريف املتدربني بالربنامج دقيقة ٩٠

 املشكالت الرياضية

   األوىل
الوحدة التدريبية 
 األوىل

  
  األول

 اسرتاحة دقيقة ٣٠

  خصائص املشكالت الرياضية دقيقة ٩٠
 حل املشكالت الرياضية

 الثانية

  ياضيةمراحل حل املشكلة الر دقيقة ٩٠
 دور املعلم لتنمية القدرة عل حل املشكالت

الوحدة التدريبية  األوىل
 الثانية

  
  الثاني

 اسرتاحة دقيقة ٣٠

  اسرتاتيجية  حل املشكالت دقيقة ٩٠
 أهم اسرتاتيجيات حل املشكالت

 الثانية

  اسرتاتيجة رسم صورة أو خمطط أو شكل دقيقة ٩٠
 اسرتاتيجية احملاولة واخلطأ

الوحدة التدريبية  األوىل
 الثالثة

  
  الثالث

 اسرتاحة دقيقة ٣٠

  اسرتاتيجة حل مسألة أبسط دقيقة ٩٠
 اسرتاتيجية العمل للخلف

 الثانية

  
  



 ١٤١

  
  حمتويات الربنامجتابع 

الوحدة  اجللسة املوضوع  الزمن
 التدريبية

  اليوم

  اسرتاتيجة اعتبار كافة اإلمكانيات ثم احلذف دقيقة ٩٠
 حث عن منطاسرتاتيجية الب

الوحدة  األوىل
 التدريبية الرابعة

  
  الرابع

 اسرتاحة دقيقة ٣٠

  اسرتاتيجة تكوين جدول أو قائمة منظمة دقيقة ٩٠
 اسرتاتيجية االستدالل املنطقي

 الثانية

تطبيقات على موضوعات النسبة  دقيقة ٩٠
 .والتناسب 

الوحدة  األوىل
 التدريبية اخلامسة

  
  اخلامس

 احةاسرت دقيقة ٣٠

  دقيقة٧٠
  
 دقيقة ٢٠

تطبيقات على موضوعات النسبة 
  املئوية والربح واخلسارة
 ختام الربنامج

 الثانية

  
  
  
  
  
  



 ١٤٢

  
  الوحدة التدريبية األوىل

  
  ثالث ساعات: املدة 

  ٢:  عدد اجللسات
  :موضوعات الوحدة

  والتعارف بينهم وبني املدربتعريف املتدربني بالربنامج )١
  اضية  املشكالت الري)٢
  خصائص املشكالت الرياضية  )٣
  حل املشكالت الرياضية)٤

  :األساليب التدريبية
  احملاضرة)١ 
  املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية)٢
 احلوار والنقاش املفتوح)٣
  ورش العمل)٤

  :األدوات واألجهزة التدريبية
  أوراق العمل)١
 جهاز احلاسب اآليل)٢
  جهاز العرض)٣
  السبورة الذكية)٤
  .بوينتشرائح مصممة على برنامج بور)٥

  
  



 ١٤٣

  
  :للوحدة األوىل  اإلجراءات التدريبية

 م ةاإلجراءات التدريبي  الزمن
  ١  تعارف وتعريف املتدربني بالربنامج وأهدافه وطريقة العمل  ٤٥
  ٢  املشكالت الرياضية)  ١/  ١( ورقة عمل   ١٥
  ٣  عرض املتدربني واملناقشة  ٢٠
  ٤  املشكالت الرياضية ) ١/  ١( املادة العلمية   ١٠
  ٥  استراحة  ٣٠
  ٦  خصائص املشكالت الرياضية)  ٢/  ١( ورقة عمل   ١٥
  ٧  عرض املتدربني واملناقشة  ٢٠
  ٨  خصائص املشكالت الرياضية ) ٢/  ١( املادة العلمية   ١٠
  ٩  حل املشكالت الرياضية)  ٣/  ١( ورقة عمل   ١٥

  ١٠  عرض املتدربني واملناقشة  ٢٠

  ١١  حل املشكالت الرياضية)  ٣/  ١( املادة العلمية   ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٤

  
  

  )دقيقة ٤٥:(الزمن                            وتعريف املتدربني بالربنامج     ،تعارف
  وأهدافه وطريقة العمل      

  
  . تعريف املتدربني بـأنفسهم ومدارسهم) ١

  .تعريف املدرب بنفسه ، وعمله ومهمته) ٢

  .لشكر للمتدربني على قبوهلم املشاركة بالربنامجا) ٣

  .تعريف املتدربني بالربنامج وأهدافه) ٤

  .شرح آلية وطريقة العمل املتبعة) ٥

  .فتح باب النقاش حول الربنامج وكل ما من شأنه تطوير العمل) ٦

  
  
  
  
  
  
  
 
  



 ١٤٥

  
  

  )دقيقة  ١٥( : الزمن       )                                                  ١/  ١( ورقة عمل 
 املشكالت الرياضية

  
  

  :عزيزي املعلم 
  

  :بالتعاون مع أفراد جمموعتك اكتب تعريفاً شامالً لكل من
  

  :املشكلة 
  

  :املشكلة الرياضية 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  
  

   )دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ١/  ١( املادة العلمية 

 املشكالت الرياضية

  
املشكلة هي موقف جديد يتطلب حالً ، يستثري يف الشخص الرغبة يف العمل على إجياد 
حل له ، إذاً فليس كل عبارة استفهامية هي مشكلة ـ ويشترط يف املوقـف ليكـون    

  :مشكلة ما يلي
  .إثارة رغبة املتعلم يف إجياد حل للموقف) ١
  .املتعلم عدم توفر طريقة جاهزة للحل عند) ٢
  .استقصاء سبل حلل املوقف من قبل املتعلم) ٣
 

  :املوقف ميكن اعتباره مشكلة إذا توافر فيه عدة خصائص تتلخص فيما يلي 
  .جيب أن يدرك الشخص أن موقفاً ما ميثل بالنسبة إليه مشكلة ) ١
  .جيب أن يدرك الشخص أن املوقف يتطلب فعالً ) ٢
  .م يعمل ما جتاه املوقفجيب أن يشعر أنه حيتاج للقيا) ٣
 .ينبغي أال يكون حل املوقف واضحاً بطريقة مباشرة ) ٤
 

  :هناك ثالثة أمور حتدد مفهوم املشكلة هي
  .وجود هدف حمدد وواضح ، يعيه الشخص ويرغب يف حتقيقه) ١
وجود عوائق بني الشخص واهلدف ، وأمناط السلوك أو االسـتجابات االعتياديـة       ) ٢

  .ص ال تكفي لتخطي هذه العوائقاليت لدى الشخ
ختطي العوائـق والوصـول إىل   تفكري الشخص بتروي ومتعن حول املوقف وحماولة ) ٣

  .اهلدف



 ١٤٧

  
  :حىت يتصف املوقف بالنسبة للفرد بأنه مشكلة جيب أن تتوافر فيه ثالثة شروط هي 

  .أن يكون للفرد هدف حمدد وواضح ) ١
  هناك ما مينع من مضيه حنو حتقيق هدفه) ٢
اتضاح املوقف للشخص ، حيث يرى مشكلته وحيدد معاملها ، ويتبني لـه سـبل        ) ٣

ووسائل خمتلفة تصلح ألن تكون فرضـيات أو حلـوالً فيأخـذ يتفحصـها لـريى               
   .جدواها العملية 

  
هذا املوقف مل يكن مر خبربات املتعلم سابقاً ، وموقف رياضي  :املشكلة الرياضية هي 

يتطلب من املتعلم التفكري يف كيفية الوصول إىل ورة الكمية أو الرمزية ، ود يأخذ الصق

يكون لدى املـتعلم  كتسبه من معلومات ومهارات سابقة، واحلل مستخدماً لذلك ما ا

  .يكون لدى املتعلم الدافع للوصول إىل احللانيات اليت متكنه من الوصول للحل، واإلمك

ياضي يواجهه املتعلم ويثري حتدياً لتفكريه وال ميكن وعليه فاملشكلة الرياضية هي موقف ر

حله بطريقة سريعة ، بل يتطلب منه تفكرياً يف كيفية الوصول إىل احلل مستخدماً لذلك 

ملتعلم الدافع واإلمكانيـات  ما اكتسبه من معلومات ومهارات سابقة ، ويكون لدى ا

  .حلله

  

  

  



 ١٤٨

  

  
  )دقيقة  ١٥( : الزمن                                                     )    ٢/  ١( ورقة عمل 

 خصائص املشكالت الرياضية

  
  

  :عزيزي املعلم 
  

  ...بالتعاون مع أفراد جمموعتك 
  
  .اذكر أهم خصائص املشكلة الرياضية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٩

  
  

  ) دقائق  ١٠(   :الزمن                  )                                  ٢/  ١( املادة العلمية 
 خصائص املشكالت الرياضية

  
  

  :أهم خصائص املشكلة الرياضية
أن تكون املشكلة ذات داللة رياضية حبيث تتضمن معلومات رياضية وختدم هدفا يف  )١

 .تدريس الرياضيات

 أن تثري املشكلة اهتمام التلميذ وتدفعه للبحث عن حلها )٢

ا حبيث تتاح فرصة للبحث عن أن يكون للمشكلة أكثر من طريقة للوصول إىل حله )٣
 .احلل للتالميذ ذوي القدرات املختلفة

إمكانية تعميم املشكلة ملواقف أكثر مشولية حبيث ميكـن الوصـول إىل تكوينـات     )٤
رياضية أكثر عمومية قد تثري املعرفة الرياضية خاصة وأن تاريخ الرياضيات ذاتـه  

 .ميكن اعتباره تاريخ حلل املشكالت

ة يف حدود إمكانية التلميذ لئال يصاب باإلحباط من حماوالتـه  أن يكون حل املشكل )٥
 .اليت ال تقربه من احلل 

  
  

 :وحيكم على جودة املشكلة الرياضية ومدى مناسبتها إذا توافرت فيها اخلصائص التالية 

  .أن ختدم املنهج الدراسي) ١
  .أن تتحدى املتعلم وتثري اهتمامه) ٢



 ١٥٠

م وليست مبستوى من الصعوبة تسبب لـه الفشـل       أن تكون مناسبة ملستوى املتعل) ٣
  .واإلحباط 

  .من األفضل أن يكون هلا أكثر من طريقة للحل) ٤
  .أن تسهم يف انتقال أثر التعلم لدى املتعلم حلل مشكالت أخرى ) ٥
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 



 ١٥١

  
  )دقيقة  ١٥( : الزمن                                                     )    ٣/  ١( ورقة عمل 

 املشكالت الرياضيةحل 

  
  :عزيزي املعلم 

  
  ...بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

  
  .اكتب تعريفاً وافياً حلل املشكلة الرياضية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٢

  
   )دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٣/  ١( املادة العلمية 

 الت الرياضيةاملشكحل 
  
  

عملية تفكريية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف مكتسـبة   املشكالت حل
سابقة ومهارات من أجل االستجابة ملتطلبات موقف ليس مألوفا له، وتكون االستجابة 

. مبباشرة عمل ما يستهدف حل التناقض أو اللبس أو الغموض الذي يتضمنه املوقـف 
ل افتقار للترابط املنطقي بني أجزائه، أو وجود فجـوة أو  وقد يكون التناقض على شك

  خلل يف مكوناته
يف مراجع علم النفس مبعىن السلوكيات والعمليـات  " حل املشكالت"ويستخدم تعبري 

وقد تكون املهمة حـل  . الفكرية املوجهة ألداء مهـمة ذات مـتطلبات عقلية معرفية
  .ث عن وظيفة  أو تصميم جتربة علميةمسألة حسابية أو كتابة قصيدة شعرية أو البح

  
حل املشكلة هو عملية قبول حتد ، والعمل على حله أو التغلب عليه ، وهو ليس 
ببساطه تطبيق القوانني املتعلمة سابقا ، ولكنه أيضا عملية تنتج تعلم جديدا ، وتعلم حل 

لتحدي واختيار املشكلة بناء عليه هو العمل الذي يشجع املعلم الطلبة على قبول أسئلة ا
  . املفاهيم والتعميمات املناسبة ورسم اخلطط واستخدام املهارات املكتسبة سابقاً

  
حل املشكلة الرياضية هو جمموعة من العمليات التفكريية يقـوم ـا التلميـذ    
مستخدما خالهلا املعلومات السابقة تعلمها واملهارات السابق اكتساا علـى موقـف   

  .مشكل يواجهه
 

  
  



 ١٥٣

شكالت نشاط عقلي حيوي الكثري من العمليـات العقليـة املتداخلـة    حل امل
والغامضة مثل التخيل والتصور والتذكر والتجريد والتصـميم والتحليـل والتركيـب    
وسرعة البديهة واالستبصار ، هذا باإلضافة إىل استعمال كثري من املعلومات والقدرات 

ة والدافع وحل املشكالت هـو عــملية   الرغب: العامة والعملية االنفعالية الكثرية مثل 
تطبيق العمليات املكتسبة سابقا يف مواقف جديدة وغري مألوفة ، وأسـاليب حــل   
املشكالت تتضمن طرح األسئلة وحتليل املواقف وتفسري النتائج ورســم األشـكال   
املساعدة واستخدام احملاولة واخلطأ تطبيق قواعد املنطق الالزمة للوصـول إىل نتـائج   

  . قة وحتديد احلقائق ذات العالقة حبل املشكالتصاد
  

حل املشكلة الرياضية هو تلك اإلجراءات واألنشطة اليت يقوم  ـا التلميـذ   
مستخدما خالهلا املعلومات اليت سبق له تعلمها وأسـاليب واستـراتيجيات احلل اليت 

من بني ما  سبق له اكتساا للتغلب على موقف مشكل غري مألوف من قبل حبيث خيتار
سبق له تعلمه من معارف وما اكتسبه من أساليب واستراتيجيات حل يف موقـف مـا   

  . ليطبقه يف موقف آخر
  

إال أن يف املراجع املخـتلفـة، " حل املشكالت"وبالرغم من تباين تعريفات مفهوم 
 من العناصر املشتركة اليت ينبـغي إبرازها ألمهيتـها يف  معظم التعريفات تتضمن عدداً

ومن أهم العناصر املشتركة ما اتيجية حل املشكالت بطريقة فعالة، التخطيط لتعليم استر
  :يلي

حتدد إىل درجة كبرية مدى جناحهم يف حل املشـكالت   املعرفة السابقة للتالميذ •
ولذلك جيب على املعلم أن يتحقق من معارف طلبته السابقة وخربام . اجلديدة

 .ونشاطاته اهلادفة لتنمية مهارام يف حل املشكالتالتراكمية يف حتضري تطبيقاته 

  
 



 ١٥٤

تتضمن كل مشكلة بعدا انفعاليا ال بد أن يأخذه املعلم باالعتبـار يف تعليمـه    •
مع املشكالت  ذا مل يتفاعل التالميذفإ. ملهارات أو استراتيجيات حل املشكالت 

م الدافعيـة  ويثقوا بقدرام على حلها ويشعروا حباجتهم لذلك، لن تتوافر لديه
 .واملثابرة ملتابعة العمل حىت ينجحوا يف الوصول إىل نتيجة معقولة

غـري  " حل املشـكالت "ال بد أن تكون املشكلة اليت تندرج حتت مظلة مفهوم  •
مألوفة للطلبة، ألا إذا كانت مألوفة لديهم فإا ال تعدوا أن تكون نوعا مـن  

ل معه بصورة آلية من دون جمهـود  التدريب أو املران املتكرر الذي ميكن التعام
 . عقلي يذكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٥٥

  
  

 لثانيةالوحدة التدريبية ا

  
  ثالث ساعات: املدة 

  ٢:  عدد اجللسات
  :موضوعات الوحدة

 مراحل حل املشكلة الرياضية) ١
  تنمية القدرة على حل املشكالت) ٢
  استراتيجية حل املشكالت) ٣
  أهم استراتيجيات حل املشكالت) ٤

  :اليب التدريبيةاألس
  احملاضرة) ١ 
  املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية) ٢
  احلوار والنقاش املفتوح) ٣
  ورش العمل) ٤

  :األدوات واألجهزة التدريبية
  أوراق العمل) ١
  جهاز احلاسب اآليل) ٢
  جهاز العرض) ٣
  السبورة الذكية) ٤
  .شرائح مصممة على برنامج بوربوينت) ٥
  
 
  



 ١٥٦

  :للوحدة الثانية  يبيةاإلجراءات التدر
 م ةاإلجراءات التدريبي  الزمن
  ١  مراحل حل املشكلة الرياضية)  ١/  ٢( ورقة عمل   ١٥
  ٢  عرض املتدربني واملناقشة  ٢٠
  ٣  مراحل حل املشكلة الرياضية ) ١/  ٢( املادة العلمية   ١٠
  ٤  تنمية القدرة على حل املشكالت)  ٢/  ٢( ورقة عمل   ١٥
  ٥  بني واملناقشةعرض املتدر  ٢٠
  ٦  تنمية القدرة على حل املشكالت ) ٢/  ٢( املادة العلمية   ١٠
  ٧  استراحة  ٣٠

  ٨  استراتيجة حل املشكالت)  ٣/  ٢( ورقة عمل   ١٥

  ٩  عرض املتدربني واملناقشة  ٢٠

  ١٠  استراتيجة حل املشكالت)  ٣/  ٢( املادة العلمية   ١٠

  ١١  يات حل املشكالتأهم استراتيج)  ٤/  ٢( ورقة عمل   ١٥

  ١٢  عرض املتدربني واملناقشة  ٢٠

  ١٣  أهم استراتيجيات حل املشكالت)  ٤/  ٢( املادة العلمية   ١٠

  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  
  )دقيقة  ١٥( : الزمن )                                                        ١/  ٢( ورقة عمل 

 مراحل حل املشكلة الرياضية

  
  :عزيزي املعلم 

  
  ...بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

  
  .اذكر مراحل وخطوات حل املشكلة الرياضية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٨

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ١/  ٢( املادة العلمية 

 مراحل حل املشكلة الرياضية

  
  يةاقترح جورج بوليا أربع خطوات حلل املشكلة الرياض

  :فهم املشكلة 
وتتضمن هذه املرحلة فهم نص املشكلة وحتديد املعطيات واملطلـوب وميكـن فهـم     

  :املشكلة من خالل حتديد 
ما هو اهول ؟ ما هي املعطيات ؟ ما هي الشروط ؟ هل من املمكن حتقيق الشروط ؟  

 هل الشروط كافية لتعيني اهول ؟ أم هناك نقص ؟ أم هنا تناقض ؟ 
شكال ، استعمل الرموز املناسبة ، افصل أجزاء الشروط بعضها عن بعض هـل  ارسم 

  .ميكن أن تكتبها 
  :وضع خطة احلل

وتتضمن هذه املرحلة اختيار أو ابتكار استراتيجية للحل وعلى التلميـذ الـتفكري يف    
  :األمور التالية 

  .التشابه بني املشكلة ومشكالت أخرى قام حبلها يف السابق 
  :يات اليت يعرفها حلل مشكلة مشاة ، وميكن وضع خطة من خالل حتديداالستراتيج

هل رأيت هذه املشكلة من قبل ؟ هل رأيتها بشكل آخر قريب ؟ هل تعرف مشـكلة  
ذات عالقة مبشكلتك ؟ هل تعرف نظرية قد تفيدك ؟ انظر إىل اهـول وحـاول أن   

 تتذكر مشكلة تعرفها يف هذا اهول أو جمهول يشبه 
مشكلة ذات عالقة مبشكلتك وحلت من قبل هل ميكنك أن تسـتعملها ؟ هـل    هذه

ميكنك أن تستعمل نتيجتها ؟ هل ميكنك أن تستعمل طريقتها ؟ هل ينبغـي عليـك   
 إدخال عناصر جديدة كي ميكنك أن تستعملها ؟ 



 ١٥٩

هل بإمكانك إعادة  صياغة املشكلة بصورة خمتلفة إذا مل تستطع أن حتل هذه املشـكلة  
أن حتل مشكلة ذات عالقة  هل تتذكر مشكلة ذات صلة ا أسهل حال مشكلة حاول 

أعم مشكلة أخص مشكلة مشاة هل ميكننك اشتقاق بعض األشياء من املعطيات هل 
ميكنك التفكري يف معطيات أخرى مناسبة لتحديد اهول هل ميكننك تغيري اهول أو 

اسـتخدمت كـل املعطيـات هـل     املعطيات أو كليهما إذا كان ذلك ضروريا هل 
  استخدمت كل الشروط هل أخذت باالعتبار كل املالحظات املوجود يف املشكلة ؟

  :تنفيذ خطة احلل 
ينفذ التلميذ اخلطة املقررة يف املرحلة السابقة ، وال بد من مراعاة الدقة يف تنفيذ اخلطـة  

  .وإجراء احلسابات املتضمنة
هل ميكنك بوضوح أن اخلطوة صـحيحة ؟  إثناء تنفيذ خطتك للحل حقق كل خطوة 

  هل ميكنك أن تثبت صحتها ؟
  :مراجعة احلل 

يف هذه املرحلة على التلميذ إعادة قراءة املشكلة ويفكر إذا أجاب على املطلوب فيهـا  
أو إجراء حسابات معينة للتيقن من اإلجابة ، وميكن مراجعـة  . وهل اجلواب معقوالً 

  : احلل من خالل
ق من النتيجة ؟ هل ميكنك التحقق من صحة تعليالتك ؟ هل ميكن أن هل ميكنك التحق

تشتق النتيجة بطريقة خمتلفة ؟ هل ميكنك أن ترى النتيجة بسـهولة ؟ هـل ميكنـك    
  .لنتيجة أو الطريقة بطريقة أخرى استخدام ا

  
  
  
  
  
  



 ١٦٠

  
  )دقيقة  ١٥( : من الز)                                                        ٢/  ٢( ورقة عمل 

 تنمية القدرة على حل املشكالت

  
  

  :عزيزي املعلم 
  

  ...بالتعاون مع أفراد جمموعتك 
  
  .على حل املشكالت  جيب مراعاا لتنمية قدرة التالميذ اذكر أهم األمور اليت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦١

  
 ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٢/  ٢( املادة العلمية 

 تنمية القدرة على حل املشكالت

  
تنمية القدرة على حل املشكالت حتتاج إىل وقت طويل واستمرارية وأن يـدرس       

  .على تطوير قدرام  يف كل حصة ليساعد املعلم تالميذهحل املشكالت يوميا و
د ا أثناء تدريس حـل  املبادئ األساسية اليت ميكن ملعلمي الرياضيات االسترشا وأهم

 : املشكالت للطالب 
  . على أن يستخدموا استراتيجيات منفردة  شجع التالميذ) ١
 .شجع التفكري االبتكاري لدى الطالب) ٢
 . حافظ على التوازن بني العمل اجلماعي والعمل الفردي عند حل املشكالت) ٣
 .الكثري من التدريبات حلل املشكالت  أعط التالميذ) ٤
متمكنون من املتطلبات السابقة الالزمة حلل املشكالت قبـل   أكد من أن التالميذت) ٥

 .البدء للحل 
 أن يكتشفوا بأنفسهم مشكالت رياضية وجيدوا حلول هلا  شجع التالميذ) ٦

 .القضاء على التوتر داخل الفصل أثناء حل املشكالت
 . لول كاملةصعوبات قد اقتراحات معاونه وليس ح عندما يواجه التالميذ) ٧
 .جتعل احلل واضحا متاما  جتنب التقدمي اقتراحات للتالميذ) ٨
الذين يستخدمون استراتيجيات جيدة والذين حيصلون علـى   حاول إثابة التالميذ) ٩

  .إجابات صحيحة
  

املعلم ينمي القـدرة لـدى التالميذ على حل املشكالت الرياضية من خالل مراعاة إن 
  : أمور هامة منها 



 ١٦٢

أن تكون املشكالت اليت يقدمها لتالميذه مناسبة ملستواهم، فال تكون متناهيـة  ) ١
 .السهولة حبيث ال يتعلمون شيئا جديدا، وال متناهية الصعوبة حبيث تعوق تعلمهم

أن تكون املشكالت اليت يقدمها من النوع القريب إىل بيئة التالميذ وثقافتـهم،  )٢
 .صورها وتوقع حلهاوليست غريبة عليهم حبيث يسهل عليهم ت

أن تعرض املشكالت على التالميذ يف صورة مشوقة حبيـث تـثري محاسـتهم    )٣
 .ودافعيتهم وجتعلهم يستعيدون خربام ومعارفهم السابقة للتفكري يف احلل املالئم

جيب أن يعطى املدرس لنفسه ولتالميذه الوقت الكايف، لنفسه يعطي وقتا كافيـا  )٤
عه كل جوانبها وعناصرها للتالميذ، ولتالميذه يعطي لعرض املشكلة بشكل تتضح م

 .وقتا كافيا يتيح هلم أن يكتشفوا بأنفسهم وبتوجيه مدرسيهم هلم احلل الصحيح

أن تكون درجة التوجيه اليت يقدمها املدرس لتالميذه ملساعدم يف التوصل للحل )٥
م، وال يفرط يف مناسبة حبيث ال يضن عليهم باملساعدة أو اإلرشاد وإال عاق تقدمه

 .مساعدم وإرشادهم وإال فلن جيدوا ما يعملوه هم أنفسهم

أال حياول املدرس استعراض املعلومات أمام تالميذه بل عليه أن يقـدم التوجيـه   )٦
املناسب ويترك الفرصة لكل منهم للتفكري بشكل مستقل حبيث يتـدربون علـى   

  .أساليب التفكري الصحيح ويستمتعون مبتعة االكتشاف
  
  
  
  
  



 ١٦٣

  
  )دقيقة  ١٥( : الزمن )                                                       ٣/  ٢( ورقة عمل 

 اسرتاتيجة حل املشكالت

  
  :عزيزي املعلم 

  
  ...بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

  
  :اكتب تعريفاً شامالً مفصالً لكل من 

  
  . االستراتيجية

  
  .استراتيجية حل املشكالت 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 ١٦٤

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٣/  ٢( املادة العلمية 

 اسرتاتيجة حل املشكالت

  
  

هي جمموعة من اإلجراءات واخلطـوات املتتابعـة والـيت خيطـط     : االستراتيجية
اعلية ممكنـة  الستخدامها أثناء أداء عمل معني مبا حيقق األهداف املرجوة بأقصى ف

  .ويف ضوء اإلمكانات املتاحة 
  

هي األسلوب أو الطريقة اليت حيـاول القـائم باحلـل    :استراتيجية حل املشكالت
  .االستعانة ا، أو استخدامها لتسهيل التوصل  إىل حل املشكلة وتيسريه 

  
وتعرف استراتيجية حل املشكالت أيضا بأا خطة عامة يتم تنفيذها بدقة وبدرجة 

  .ملرونة لتتناسب مع مواقف املشكلة للتوصل إىل احلل املطلوبمن ا
  

  
  
  
  
 
 
 
  
  



 ١٦٥

  
  )دقيقة  ١٥( : الزمن )                                                        ٤/  ٢( ورقة عمل 

 أهم اسرتاتيجيات حل املشكالت

  
  

  :عزيزي املعلم 
  

  ...بالتعاون مع أفراد جمموعتك 
  
  .يجيات حل املشكالت اذكر أهم استرات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٦

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٤/  ٢( املادة العلمية 

 أهم اسرتاتيجيات حل املشكالت

  
يوجد العديد من األساليب أو االستراتيجيات حلل املشكلة، وأهم هذه االستراتيجيات 

  :ما يلي

  .رسم صورة أو خمطط أو شكلاستراتيجية 

  استراتيجية احملاولة واخلطأ

  استراتيجية حل مسألة أبسط

  استراتيجية العمل للخلف

  استراتيجية اعتبار كافة اإلمكانيات مث احلذف

  استراتيجية البحث عن منط

  استراتيجية تكوين جدول أو قائمة منظمة

  استراتيجية االستدالل املنطقي

وسـيتم  .تيجية واحدة أو أكثر أثناء حل املشكالت الرياضيةوباإلمكان استخدام استرا

  .تناوهلا بالتفصيل بإذن اهللا

 

  



 ١٦٧

  ثالثةالوحدة التدريبية ال
  

  ثالث ساعات: املدة 
  ٢:  عدد اجللسات

  :موضوعات الوحدة
  استراتيجية رسم صورة أو خمطط أو شكل)١
  استراتيجية احملاولة واخلطأ)٢
  استراتيجية حل مسألة أبسط)٣
  استراتيجية العمل للخلف)٤
  

  :األساليب التدريبية
  احملاضرة) ١ 
  املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية) ٢
  احلوار والنقاش املفتوح) ٣
  ورش العمل) ٤

  :األدوات واألجهزة التدريبية
  أوراق العمل) ١
 جهاز احلاسب اآليل) ٢
  جهاز العرض) ٣
  السبورة الذكية) ٤
  .بوينتبورشرائح مصممة على برنامج ) ٥

  
  



 ١٦٨

  :للوحدة الثالثة  اإلجراءات التدريبية
 م ةاإلجراءات التدريبي  الزمن
 ١  رسم صورة أو خمطط أو شكل استرتيجية  ٥
  ٢  ) ١/  ٣( ورقة عمل   ١٥

  ٣  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
  ٤  ) ١/  ٣( املادة العلمية   ١٠
  ٥  احملاولة واخلطأ استراتيجية  ٥
  ٦  ) ٢/  ٣( ورقة عمل   ١٥
  ٧  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
  ٨  ) ٢/  ٣( املادة العلمية   ١٠
 ٩  استراحة  ٣٠
 ١٠  حل مسألة أبسط استراتيجة  ٥
 ١١  ) ٣/  ٣( ورقة عمل   ١٥
 ١٢  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
 ١٣  ) ٣/  ٣( املادة العلمية   ١٠
 ١٤  العمل للخلف استراتيجة  ٥
 ١٥  ) ٤/  ٣( ورقة عمل   ١٥
 ١٦  رض املتدربني واملناقشةع  ١٥
 ١٧  )٤/  ٣( املادة العلمية   ١٠

  
  
  
  
  



 ١٦٩

  
  ) دقائق  ٥: (  الزمن اسرتاتيجية رسم صورة أو خمطط أو شكل                           

  
  
  

تتضمن هذه االستراتيجية استخدام الرسومات واخلرائط والصور واملخططات ، 

ت الرياضية ، حيث ميكـن نــمذجة   وهي من أهم االستراتيجيات يف حل املشكال

املشكلة الرياضية بأكثر من طريقة ، واختيار النموذج يعتمد بشـكل أساسـي علـى    

خربات التلميذ وطريقته املفضلة يف النمذجة والرسم ، وتفيد هذه االستراتيجية يف تنظيم 

  .املعلومات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٠

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                    )                                ١/  ٣(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية رسم صورة أو خمطط أو شكل

  
  :عزيزي املعلم 

قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعد صياغتها ... بالتعاون مع أفراد جمموعتك 
  .وحلها 

  
هناك  يتحرك مصعد من الطابق األول إىل الطابق اخلامس ، مث يهبط للطابق الثاين ، ومن

  .يصعد إىل الطابق الرابع ، مث يهبط إىل الطابق الثالث 
  م ، فما املسافة اليت قطعها املصعد يف رحلته؟ ٣إذا كانت املسافة بني الطابق واآلخر 

  
  :فهم املسألة

  
  :خطة احلل

  
  :تنفيذ اخلطة 

  
  : مراجعة احلل

  
  
  
 
 



 ١٧١

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                     )                               ١/  ٣( املادة العلمية 

 اسرتاتيجية رسم صورة أو خمطط أو شكل

   
يتحرك مصعد من الطابق األول إىل الطابق اخلامس ، مث يهبط للطابق الثاين ، ومن هناك 

  .يصعد إىل الطابق الرابع ، مث يهبط إىل الطابق الثالث 
  ا املسافة اليت قطعها املصعد يف رحلته؟م ، فم ٣إذا كانت املسافة بني الطابق واآلخر 

  
  

  :فهم املسألة
  حركة املصعد من الطابق اخلامس مث الثاين مث الرابع مث الثالث: املعطيات

  م ٣املسافة بني كل طابق وآخر 
  .إجياد املسافة اليت قطعها املصعد يف رحلته: املطلوب

  
  :خطة احلل

م متثيل مجيع املعطيات الواردة يف ميكن استخدام رسم شكل حلل هذه املشكلة حيث يت
  .الشكل مث حنسب املسافة

  
  
  

  : نرسم الشكل للمشكلة الرياضية ونستنتج منه: تنفيذ اخلطة 
  
  
  



 ١٧٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  احلركة األوىل للمصعد من األول إىل اخلامس أي قطع أربعة أدوار
  متراً ١٢=  ٤×   ٣= مسافة احلركة  

  
  إىل الثاين أي قطع ثالثة أدوار احلركة الثانية من اخلامس

  أمتار ٩=  ٣×   ٣= مسافة احلركة  
  

  احلركة الثالثة من الثاين إىل الرابع أي قطع دورين
  أمتار   ٦=  ٢×   ٣= مسافة احلركة  

  
  احلركة الرابعة من الرابع إىل الثالث أي قطع دور واحد

  أمتار ٣=  ١×   ٣= مسافة احلركة  
  
  اليت قطعها املصعد يف رحلتهوعليه تكون املسافة  

  متراً ٣٠=  ٣+  ٦+  ٩+  ١٢
  :مراجعة احلل 

  
  
٥  
  
٤  
  
٣  
  
٢  
  
١ 



 ١٧٣

املصعد حترك من األول إىل اخلامس مث الثاين مث الرابع مث الثالث ، وبذلك قطع عشـرة  
  أدوار خالل حركته

  متراً ٣٠=  ٣×  ١٠ويكون 
  .إذن احلل صحيح واجلواب معقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٤

  
  ) دقائق  ٥: (  الزمن واخلطأ                                                اسرتاتيجية احملاولة 

  
  
  

استراتيجية احملاولة واخلطأ مفيدة يف كثري من املشكالت الرياضية حيث يتم اقتراح حل 

للمشكلة وجتريبه ، مث التحقق من صحته فإن مل يكن صحيحاً حناول حماولـة أخـرى   

والتجريب حىت نصـل إىل حـل   وىل ، ونستمر يف احملاوالت باالستفادة من احملاولة األ

وجيب االنتباه إىل أنه من غري العملي أن تكون كافة احملاوالت عشوائية وغري املشكلة ، 

مرتبطة ببعضها إلن ذلك يؤدي إىل إطالة الزمن أو قد يبعدنا عن احلل ائياً  بل جيـب  

  .حىت نقترب من احلل الصحيح أن تبىن كل حماولة على ما سبقتها من حماوالت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٥

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                  )                                  ٢/  ٣(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية احملاولة واخلطأ

  
  :عزيزي املعلم  

  
قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعد صياغتها ... بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

  .حلها و
  
  

ريـاالت ،   ٣رياالً ، إذا كان مثن الكرة الصغرية  ٣٦اشترى خالد عشر كرات مببلغ 
  كم كرة صغرية ، وكم كرة كبرية اشترى خالد ؟. رياالت  ٥ومثن الكبرية 

  
  

  :فهم املسألة
  

  :خطة احلل
  

  :تنفيذ اخلطة 
  

  مراجعة احلل
  
  
  
  



 ١٧٦

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                             )                       ٢/  ٣( املادة العلمية 

 اسرتاتيجية احملاولة واخلطأ
  
  

ريـاالت ،   ٣رياالً ، إذا كان مثن الكرة الصغرية  ٣٦اشترى خالد عشر كرات مببلغ 
  كم كرة صغرية ، وكم كرة كبرية اشترى خالد ؟. رياالت  ٥ومثن الكبرية 

  
  :فهم املسألة
  .رياالت  ٣الصغرية مثن الكرة : املعطيات 

  رياالت ٥مثن الكرة الكبرية 
  .كم كرة صغرية ، وكم كرة كبرية اشترى خالد :  املطلوب

  
  :خطة احلل

  نستخدم استراتيجية احملاولة واخلطأ
  .نفترض عدداً من الكرات الصغرية ، وعددا من الكرات الكبرية

  كرات ١٠يكون جمموعها 
  حنسب مثن الكرات مث جنمع

  رياألص فاحلل صحيح ٣٦موع ذا كان اإ
  رياالً نزيد عدد الكرات الكبرية  ٣٦ذا اموع اقل من إ
  رياالً نقلل الكرات الكبرية ٣٦ذا الناتج أكرب من إ

  
  
  



 ١٧٧

  :تنفيذ اخلطة 
  احملاولة األوىل

  ٥= عد الكرات الصغرية 
  ٥= عدد الكرات الكبرية 

  ) ٥×  ٥) + (  ٣×  ٥=( السعر 
  رياالً ٤٠=  ٢٥+  ١٥=         

  إذن البد من إنقاص الكرات الكبرية  ٣٦احلل خطأ واملبلغ زاد عن 
  

  : احملاولة الثانية
  ٦= عد الكرات الصغرية 
  ٤= عدد الكرات الكبرية 

  ) ٥×  ٤) + (  ٣×  ٦=( السعر 
  رياالً ٣٨=  ٢٠+  ١٨=         

  إذن البد من إنقاص الكرات الكبرية  ٣٦احلل خطأ واملبلغ زاد عن 
  

  :احملاولة الثالثة
  ٧= عد الكرات الصغرية 
  ٣= عدد الكرات الكبرية 

  ) ٥×  ٣) + (  ٣×  ٧=( السعر 
  رياالً ٣٦=  ١٥+  ٢١=         

  
  
  
  



 ١٧٨

  احلل صحيح
  :إذن اإلجابة 

  .كرات كبرية  ٣كرات صغرية و  ٧
  

  مراجعة احلل
  هل احلل معقول ومنطقي ؟  نعم

  ؟  نعم ١٠تأكد هل جمموع الكرات 
  ؟ نعم ٣٦د هل السعر اإلمجايل تأك
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٩

  
 ) دقائق  ٥: (  الزمن اسرتاتيجية  حل مسألة أبسط                                            

  
  
  

يكـون  ، وغالباً تستخدم هذه االستراتيجية مع استراتيجية أخرى ويتم تبسيط املشكلة

سهل أو استخدام مسائل مألوفة أكثر قد تقود ذلك إما باستخدام أعداد وأرقام أصغر وأ

إىل استراتيجية مناسبة للحل ، كذلك قد يأخذ التبسيط شكالً آخر كتقسيم املشـكلة  

  .ذات اخلطوات املتعددة إىل جمموعة من املشكالت حتل كل منها على حده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٠

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                  )                                  ٣/  ٣(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية حل مسألة ابسط

  
  :عزيزي املعلم 

  
بالتعاون مع أفراد جمموعتك قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعـد صـياغتها   

  .وحلها 
  
  
  

  مائة صديق يصافح كل منهم اآلخر مرة واحدة فقط ، ما جمموع املصافحات ؟
  

  :فهم املسألة
  

  :خطة احلل
  
  :نفيذ اخلطة ت

  
  :مراجعة احلل 

  
  
  



 ١٨١

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٣/  ٣( املادة العلمية 

 اسرتاتيجية حل مسألة أبسط

  
  مائة صديق يصافح كل منهم اآلخر مرة واحدة فقط ، ما جمموع املصافحات ؟

  
  :فهم املسألة
  ١٠٠افحني عدد املتص: املعطيات

  ١= عدد املصافحات بني كل صديق وآخر 
  العدد الكلي للمصافحات: املطلوب 

  
  :خطة احلل

  اختيار مسألة ابسط مث حلها والبحث عن منط
  ؟؟   ٥،    ٤،   ٣،    ٢كأن يكون األصدقاء 

  
  :تنفيذ اخلطة 

  يف حال صديقني حيدث سالماً واحداً فقط
 ٣ين والثالث والثاين يصافح الثالث فيكون الناتج األول يصافح الثا: أصدقاء  ٣يف حال 

  مصافحات
  يف حالة أربع أصدقاء

  األول يصافح الثاين والثالث والرابع  والثاين يصافح الثالث والرابع
  ٦= والثالث يصافح الرابع فيكون عدد املصافحات 

  هل تالحظ أي منط ؟
  



 ١٨٢

 عدد املصافحني عدد املصافحات
٢ ١ 
٣  ٣  
٤  ٦  
٥  ١٠  
٦  ١٥  

  على افتراض عدد املتصافحني ن
  ٢÷ )  ١ –ن ( ن =  فإن عدد املصافحات 

  
  صديق ١٠٠ففي حالة 

  .مصافحة ٤٩٥٠=  ٢÷  ٩٩×  ١٠٠= فإن عدد املصافحات 
  :مراجعة احلل 

  
  هل احلل معقول ؟

  للتأكد من النمط  عوض بنفس األعداد البسيطة
  

  . ار مثالًباإلمكان استخدام استراتيجيات أخرى كتمثيل األدو
  
  
  
  
  
  



 ١٨٣

  
 ) دقائق  ٥: (  الزمن اسرتاتيجية العمل للخلف                                               

  
  
  

يف بعض املسائل يكون العمل للخلف مفيداً ويوفر بعض اجلهـد خاصـة ، إذا   

 مكان التلميذ يواجه صعوبة يف تكوين املعادالت اجلربية أو استراتيجيات العمل لألمـا 

، حيث تتضمن هذه االستراتيجية البدء من اخللف أي من نـاتج املشـكلة   بشكل عام

باجتاه مقدمتها ، حيث يبدأ الطالب احلل من اية املشكلة خطوة خطوة حىت يصل إىل 

  .القيمة االبتدائية املطلوبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٤

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                  )                                  ٤/  ٣(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية العمل للخلف

  
  :عزيزي املعلم 

  
بالتعاون مع أفراد جمموعتك قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعـد صـياغتها   

  .وحلها 
  
بائع تفاح متجول  جيوب القرى لبيع محولته ، ويف يوم صادف أن مرت مبيعاته بنمط  

لها كان يبيع نصف ما معه من صـناديق التفـاح ،   رياضي عجيب ، يف كل قرية يدخ
وعندما وصل إىل القرية اخلامسة مل يكن معه سوى صندوق واحد من صناديق التفاح ، 

  فباعه وعاد إىل بيته 
  كم صندوقاً من التفاح كان معه يف بداية رحلته ؟

  
  :فهم املسألة
  :خطة احلل

  :تنفيذ اخلطة 
  مراجعة احلل 

  
  
  
  



 ١٨٥

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٤/  ٣(  املادة العلمية

 اسرتاتيجية العمل للخلف

  
بائع تفاح متجول  جيوب القرى لبيع محولته ، ويف يوم صادف أن مرت مبيعاته بنمط 
رياضي عجيب ، يف كل قرية يدخلها كان يبيع نصف ما معه من صـناديق التفـاح ،   

ما وصل إىل القرية اخلامسة مل يكن معه سوى صندوق واحد من صناديق التفاح ، وعند
  فباعه وعاد إىل بيته 

  كم صندوقاً من التفاح كان معه يف بداية رحلته ؟
  

  :فهم املسألة
  يبيع التاجر نصف ما معه يف كل قرية: معطيات

  عند دخوله القرية اخلامسة كان معه صندوق واحد
  .التفاح يف بداية الرحلةعدد صناديق : مطلوب

  
  :خطة احلل

  ميكن استخدام استراتيجية العمل للخلف
  نبدأ من القرية اخلامسة حيث دخلها ومعه صندوق واحد

  هذا الصندوق ميثل نصف ما كان معه عندما دخل القرية الرابعة
  وهكذا

  
  
  
  



 ١٨٦

  :تنفيذ اخلطة 
  ١= كان لديه عندما دخل القرية اخلامسة

  ٢=  ٢×  ١= القرية الرابعة كان لديه عندما دخل
  ٤=  ٢×  ٢= كان لديه عندما دخل القرية الثالثة 
  ٨=  ٢×  ٤= كان لديه عندما دخل القرية الثانية

  ١٦=  ٢×  ٨= كان لديه عندما دخل القرية األوىل 
  

  صندوقاً يف بداية الرحلة ١٦إذن كان معه 
  

  :مراجعة احلل 
  ملراجعة احلل ميكن العمل لألمام اآلن

صناديق للقرية الثانية و  ٨صندوقاً عند دخوله القرية األوىل فسيبقى معه  ١٦ان معه ك
  صناديق للقرية الثالثة وصندوقان للقرية الثانية وصندوق واحد للخامسة ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٧

  
 رابعةالوحدة التدريبية ال

  
  ثالث ساعات: املدة 

  ٢:  عدد اجللسات
  :موضوعات الوحدة

  .كافة اإلمكانيات مث احلذف استراتيجية اعتبار) ١
  .استراتيجية البحث عن منط) ٢
  .استراتيجية تكوين جدول أو قائمة منظمة) ٣
  .استراتيجية االستدالل املنطقي) ٤

  :األساليب التدريبية
  احملاضرة) ١ 
  املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية) ٢
  احلوار والنقاش املفتوح) ٣
  ورش العمل) ٤

  :التدريبيةاألدوات واألجهزة 
  أوراق العمل) ١
  جهاز احلاسب اآليل) ٢
  جهاز العرض) ٣
  السبورة الذكية) ٤
  .شرائح مصممة على برنامج بور بوينت) ٥

  
  



 ١٨٨

  :للوحدة الرابعة  اإلجراءات التدريبية
 م ةاإلجراءات التدريبي  الزمن
 ١  اعتبار كافة اإلمكانيات مث العمل للخلف استرتيجية  ٥
  ٢  ) ١/  ٤( ورقة عمل   ١٥

 3  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
  4  ) ١/  ٤( املادة العلمية   ١٠
  ٥  البحث عن منط استراتيجية  ٥
  ٦  ) ٢/  ٤( ورقة عمل   ١٥
  ٧  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
  ٨  ) ٢/  ٤( املادة العلمية   ١٠
 ٩  استراحة  ٣٠
 ١٠  تكوين جدول أو قائمة منظمة استراتيجة  ٥
 ١١  ) ٣/  ٤( ورقة عمل   ١٥
 ١٢  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
 ١٣  ) ٣/  ٤( املادة العلمية   ١٠
 ١٤  االستدالل املنطقي استراتيجة  ٥
 ١٥  ) ٤/  ٤( ورقة عمل   ١٥
 ١٦  عرض املتدربني واملناقشة  ١٥
 ١٧  )٤/  ٤( املادة العلمية   ١٠

  
  
  
  
   



 ١٨٩

  
  ) دقائق  ٥: (  الزمن               ف     اسرتاتيجية اعتبار كافة اإلمكانيات ثم احلذ 

  
  
  

تتضمن هذه االستراتيجية اعتبار كافة احتماالت احلل مث يتم حذف األجوبـة  

اخلاطئة باستخدام هذه االستراتيجية يقوم الطالب حبذف اإلجابات الغري صحيحة حىت 

  .يتبقى إجابة واحدة هي اإلجابة الصحيحة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٠

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                                             )       ١/  ٤(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية اعتبار كافة اإلمكانيات ثم احلذف

  
  

  :عزيزي املعلم 
  

بالتعاون مع أفراد جمموعتك قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعـد صـياغتها   
  .وحلها 

  
  بدون باق ٣يقبل القسمة على  ٩٠وأقل من  ٦٠عدد أكرب من 

  ما ذلك العدد ؟  ٢الفرق بني الرقمني املكونني لرمزه هو 
  

  :فهم املسألة
  

  :خطة احلل
  

  :تنفيذ اخلطة 
  

  مراجعة احلل
  
  
  



 ١٩١

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ١/  ٤( املادة العلمية 

 احلذفاسرتاتيجية اعتبار كافة اإلمكانيات ثم 

  
  بدون باق ٣يقبل القسمة على  ٩٠وأقل من  ٦٠عدد أكرب من 

  ما ذلك العدد ؟  ٢الفرق بني الرقمني املكونني لرمزه هو 
  

  :فهم املسألة
  املعطيات
  ٩٠و   ٦٠عدد بني 

  ٢الفرق بني الرقمني املكونني له هو 
  .بدون باق  ٣هذا العدد يقبل القسمة على 

  إجياد هذا العدد: املطلوب 
  
  :طة احللخ

ويتم عمل قائمة جبميع . ميكن استخدام استراتيجية اعتبار كافة اإلمكانات مث احلذف 
مث حنذف تلك اليت ال يكون الفرق بني الرقمني املكونني   ٩٠و  ٦٠الرموز الواقعة بني 

  .٣مث حنذف األعداد اليت ال تقبل القسمة على   ٢
  
  
  
  
  
  



 ١٩٢

  :تنفيذ اخلطة 
  مجيع األعداد

٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١  
٨٠،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١  
٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١   
  

  ٢حنذف أي عدد خيتلف الفرق بني رقميه عن 
  

  فيتبقى
 ٨٦،    ٧٩،    ٧٥،    ٦٨،   ٦٤  
  

   ٣حنذف أي عدد ال يقبل القسمة على 
  طفق  ٧٥يتبقى 

  
  ٧٥إذن اإلجابة 

  
  :مراجعة احلل

  هل احلل معقول ومنطقي ؟ نعم
  ؟  نعم   ٢هو    ٧،  ٥هل الفرق بني 

  ؟  نعم   ٣يقبل القسمة على  ٧٥هل العدد 
  
  
  
  



 ١٩٣

  
 ) دقائق  ٥: (  الزمن اسرتاتيجية البحث عن منط                                               

  
  

نات املشكلة الرياضية تشكل منطاً معيناً ، وحلـل  يف بعض األحيان تكون مكو

ة إىل هذه املشكلة جند النمط أو القاعدة اليت تكون هذا النمط مث نستخدم هذه القاعـد 

ويف هذه االستراتيجية يبحث التلميذ  بدقة عن النمط يف أن نصل إىل اجلواب الصحيح، 

ية أخرى ، واألمناط قد توجـد  املعلومات املعطاة أو اليت مت احلصول عليها من استراتيج

يف األعداد أو األشكال أو السلوك ، وكثرياً ما حيتاج التلميذ عنـد اسـتخدام هـذه    

  .االستراتيجية إىل تكوين جدول أو قائمة باملعلومات لتسهيل عملية البحث عن منط 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٤

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                  )                                  ٢/  ٤(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية البحث عن منط

  
  :عزيزي املعلم 

  
قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعد صياغتها ... بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

  .وحلها 
  

كرة مطاطية ترتد إىل نصف االرتفاع الذي تسقط منه ، إذا سقطت مـن سـطح   
سافة الكلية اليت تقطعها الكرة عنـدما  م فوق سطح األرض ، فامل ١٦مرتل يرتفع 

  ترتطم باألرض للمرة الثالثة ؟
  
  

  :فهم املسألة
  

  :خطة احلل
  

  :تنفيذ اخلطة 
  

  مراجعة احلل
  
  



 ١٩٥

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٢/  ٤( املادة العلمية 

 اسرتاتيجية البحث عن منط

  
  

ة ترتد إىل نصف االرتفاع الذي تسقط منه ، إذا سقطت مـن سـطح   كرة مطاطي
م فوق سطح األرض ، فاملسافة الكلية اليت تقطعها الكرة عنـدما   ١٦مرتل يرتفع 

  ترتطم باألرض للمرة الثالثة؟
  
  

  :فهم املسألة
  م ١٦تسقط الكرة من ارتفاع : املعطيات 

  ترتد إىل نصف االرتفاع الذي سقطت منه
  اد املسافة الكلية اليت تقطعها الكرة عندما ترتطم باألرض للمرة الثالثة؟ إجي: املطلوب 

  
  :خطة احلل

  .باإلمكان استخدام استراتيجية البحث عن منط
  الكرة ترتد بنمط حمدد

  م ٨سترتفع يف االرتداد األول 
  م ٤ويف االرتداد الثاين 

  م وهكذا ٢والثالث 
  
  
  



 ١٩٦

  :تنفيذ اخلطة 
  .بداية سقوطها ومالمسة األرض للمرة األوىل م  ١٦تقطع الكرة مسافة 

  .م عندما ترتد  ٨تقطع 
  .م عندما تسقط للمرة الثانية حىت تالمس األرض ٨تقطع 

  .م لألعلى ٤ترتد مسافة 
  .م عندما تسقط للمرة الثالثة حىت تالمس األرض ٤تقطع 

  
  موع ما سبقوبذلك تكون املسافة الكلية للكرة عندما ترتطم باألرض للمرة الثالثة جم

  .متراً  ٤٠=   ٤+  ٤+  ٨+  ٨+  ١٦
  

  :مراجعة احلل 
  اتباع النمط الذي سارت عليه املشكلة

  ٨واالرتداد األول  ١٦املسافة األوىل 
  ٤واالرتداد الثاين  ٨املسافة الثانية 
  وتالمس األرض ٤املسافة الثالثة 

  .م ٤٠واموع 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٧

  
  ) دقائق  ٥: (  الزمن منظمة                         اسرتاتيجية تكوين جدول أو قائمة  

  
  

تتضمن هذه االستراتيجية تنظيم البيانات يف قوائم أو جدولتها لتسهيل التأمـل  

فيها والتفكري خبطة مناسبة للحل ، وجيب االنتباه هنا إىل أن بعض التالميذ ال يفلحوا يف 

علم لعملهم عن قرب وإعطاء الوقت تنظيم البيانات بشكل مالئم مما يستدعي مراقبة امل

ومن خالل هذه االسـتراتيجية  يم واجلدولة إلتقان هذه املهارة ، للتلميذ ملمارسة التنظ

  .ميكن اكتشاف العالقات واألمناط يف البيانات الواردة يف املشكلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                  )                                  ٣/  ٤(  ورقة عمل

 اسرتاتيجية تكوين جدول أو قائمة منظمة

  
  :عزيزي املعلم 

بالتعاون مع أفراد جمموعتك قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعـد صـياغتها   
  .وحلها 

  
 ٢أقدام وهذه الشجرة تنمو مبعـدل   ٦هـ زرع مزارع شجرة طوهلا  ١٤٢٠يف عام 

  .قدم يف السنة
قدم ، وهذه الشـجرة تنمـو    ٢ام زرع املزارع أيضاً شجرة أخرى طوهلا يف نفس الع

  .أقدام يف السنة  ٣مبعدل 
  يف أي سنة يصبح طول الشجرة األوىل يساوي طول الشجرة الثانية؟

  
  :فهم املسألة

  
  :خطة احلل

  
  :تنفيذ اخلطة 

  
  :مراجعة احلل 

  
  
  



 ١٩٩

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                         )                           ٣/  ٤( املادة العلمية 

 اسرتاتيجية تكوين جدول أو قائمة منظمة

  
 ٢أقدام وهذه الشجرة تنمو مبعـدل   ٦هـ زرع مزارع شجرة طوهلا  ١٤٢٠يف عام 

  .قدم يف السنة
قدم ، وهذه الشـجرة تنمـو    ٢يف نفس العام زرع املزارع أيضاً شجرة أخرى طوهلا 

  . السنةأقدام يف  ٣مبعدل 
  يف أي سنة يصبح طول الشجرة األوىل يساوي طول الشجرة الثانية؟

  
  :فهم املسألة
  قدم يف السنة ٢أقدام تنمو مبعدل  ٦طول الشجرة األوىل : املعطيات

  أقدام يف السنة  ٣قدم ، تنمو مبعدل  ٢طول الشجرة الثانية 
  ول الشجرة الثانية؟إجياد يف أي سنة يصبح طول الشجرة األوىل يساوي ط: املطلوب 

  
  :خطة احلل

  أقدام  ٣قدم بينما الثانية  ٢الشجرة األوىل معدل منوها 
  أي أن الشجرة الثانية تنمو بسرعة أكرب من األوىل

  .ميكن استخدام استراتيجية عمل جدول ننظم فيه املعلومات الواردة يف السؤال
  
  
  
  
  



 ٢٠٠

  :تنفيذ اخلطة 
  نقوم بعمل اجلدول

  
  السنة ١٤٢٠ ١٤٢١  ١٤٢٢  ١٤٢٣  ١٤٢٤
 الشجرة األوىل ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤
 الشجرة الثانية ٢ ٥ ٨ ١١ ١٤

  
هـ يصبح طول الشجرة األوىل مسـاوياً  ١٤٢٤يتضح من خالل اجلدول أنه يف العام 

  لطول الشجرة الثانية
  

  :مراجعة احلل 
  .هل احلل معقول ؟ نعم فالشجرة الثانية تنمو بسرعة أكرب من الشجرة األوىل 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١

  
 ) دقائق  ٥: (  الزمن اسرتاتيجية  االستدالل املنطقي                                         

  
  

املنطقي يف حل املشـكلة   تتضمن هذه االستراتيجية قدرة املتعلم على االستدالل

، حيث جيب معرفة كيف مت ربط احلقائق بعضها ببعض ، مث يعمـل املـتعلم   الرياضية

ة بعد خطوة من احلقائق املعطاة يف املشكلة الرياضية للوصول إىل احلل ، بطريقته خطو

  . وجيب االبتعاد عن االقتراحات اخلاطئة أو االستنتاجات غري املعقولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢

  
  ) دقائق  ١٥: (  الزمن                  )                                  ٤/  ٤(  ورقة عمل

 ستدالل املنطقياسرتاتيجية اال

  
  
  :عزيزي املعلم  

بالتعاون مع أفراد جمموعتك قم بقراءة املشكلة الرياضية التالية مث أعـد صـياغتها   
  .وحلها 

  
ثالثة أشخاص هم خالد ، ليلى ، أمحد ، هوايام هي مجع الطوابع ، مجع العمـالت ،  

ع الصـور ،  مجع الصور ، وليس بالضرورة ذا الترتيب ، إذا كانت ليلى أخت جـام 
  وأمحد تناول طعام الغداء مع جامع الصور وجامع الطوابع

  ما هواية كل واحد منهم ؟
  

  :فهم املسألة
  

  :خطة احلل
  

  :تنفيذ اخلطة 
  

  :مراجعة احلل
  
  
  



 ٢٠٣

  
  ) دقائق  ١٠: (  الزمن                  )                                  ٤/  ٤( املادة العلمية 

 ستدالل املنطقياسرتاتيجية اال

  
ثالثة أشخاص هم خالد ، ليلى ، أمحد ، هوايام هي مجع الطوابـع ، مجـع   
العمالت مجع الصور ، وليس بالضرورة ذا الترتيب ، إذا كانت ليلى أخـت جـامع   

  الصور وأمحد تناول طعام الغداء مع جامع الصور وجامع الطوابع
  ما هواية كل واحد منهم ؟

  
  :فهم املسألة

  .الصور  ، مجع العمالت مجع هواية خالد ، ليلى ، أمحد   مجع الطوابع ، : ات املعطي
  .ليلى أخت جامع الصور

  .أمحد تناول الغداء مع جامع الصور وجامع الطوابع
  ما هواية كل واحد منهم ؟: املطلوب 

  
  :خطة احلل

ربـط  حلل هذه املسألة  نستخدم إستراتيجية االستدالل املنطقي ، واليت تقـوم علـى   
احلقائق املوجودة يف املشكلة للتوصل إىل استنتاجات منطقية يتم من خالهلـا التوصـل   

  .للحل 
  
  
  
  
  



 ٢٠٤

  :تنفيذ اخلطة 
  ليلى أخت جامع الصور 

  .إذن ليلى ليس هوايتها مجع الصور
  .أمحد تناول الغداء مع جامع الصور وجامع الطوابع

  إذن أمحد هوايته مجع العمالت
  

  نستنتج
  الت ، ليلى مجع الطوابع ، خالد مجع الصورأمحد مجع العم

  
  مراجعة احلل

  هل احلل معقول ؟ نعم
ألن ليلى أخت جامع الصور وأمحد هوايته مجع العمالت فتكون ليلى هوايتـها مجـع   

  .ومنها نستنتج الباقي فاحلل صحيح. الطوابع
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٥

  
 امسةالوحدة التدريبية اخل

  
  ثالث ساعات: املدة 

  ٢:  عدد اجللسات
  

  :موضوعات الوحدة
  .تطبيقات على موضوعات النسبة والتناسب ) ١
  . والربح واخلسارة النسبة املئويةتطبيقات على موضوعات ) ٢

  :األساليب التدريبية
  احملاضرة) ١ 
  املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية) ٢
  احلوار والنقاش املفتوح) ٣
  ورش العمل) ٤

  :األدوات واألجهزة التدريبية
  أوراق العمل) ١
  جهاز احلاسب اآليل) ٢
  جهاز العرض) ٣
  السبورة الذكية) ٤
  .شرائح مصممة على برنامج بور بوينت) ٥
  
  
  



 ٢٠٦

  :للوحدة اخلامسة  اإلجراءات التدريبية
 م ةاإلجراءات التدريبي  الزمن
  ١  .تطبيقات على موضوعات النسبة والتناسب ) ١/  ٥( تطبيق   ٣٠
  ٢  قشةعرض املتدربني واملنا  ٦٠
  ٣  استراحة  ٣٠

تطبيقات على موضوعات النسبة املئوية والربح )  ٢/  ٥( تطبيق   ٣٠
  .واخلسارة 

٤  

  ٥  عرض املتدربني واملناقشة  ٤٠
  ٦  ختام الربنامج  ٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٧

  
  ) دقائق  ٩٠: (  الزمن                  )                                  ١/  ٥( تطبيق 

 ات على موضوعات النسبة والتناسبتطبيق

  
  :عزيزي املعلم 

  
فيهـا  بة والتناسب من اختيارك مراعياً صمم مشكلة رياضية تتعلق مبوضوعات النس

  .ما تعلمته خالل هذا الربنامج 
  

  .مث حدد االستراتيجية املناسبة حللها
  

  .مث قم حبلها متبعاً خطوات حل املشكلة الرياضية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٨

  
  ) دقائق  ٧٠: (  الزمن                  )                                  ٤/  ٤( لعلمية املادة ا

 .تطبيقات على موضوعات النسبة املئوية والربح واخلسارة 

  
  

  :عزيزي املعلم 
  

صمم مشكلة رياضية تتعلق مبوضوعات النسبة املئوية أو الـربح واخلسـارة مـن    
  اختيارك مراعياً  

  
  .علمته خالل هذا الربنامج فيها ما ت

  
  .مث حدد االستراتيجية املناسبة حللها

  
  .مث قم حبلها متبعاً خطوات حل املشكلة الرياضية

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٩

  
  ) دقائق  ٩٠: (  الزمن                                                   ختام الربنامج

  

  
   
  .تقدمي الشكر جلميع املشاركني ) ١
  
  .، والتدريس للتالميذ العمل اجلاد والتعاون مع الباحث أثناء التطبيق حثهم على) ٢
  
  .االتفاق على آلية التطبيق وخطواته ودور كل معلم يف ذلك) ٣
  
  .تزويدهم حبقيبة متكاملة لكل ما حيتاجون أثناء التطبيق ) ٤
  
  
  

  هذا واهللا ويل التوفيق ،،،
  
  
  
  
  
 
  



 ٢١٠

  :مبراجع الربنامج التدرييبقائمة 
الرياضيات مناهجها وأصول تدريسـها  ) . " هـ ١٩٩٧. ( ينة ، فريد كامل أبو ز •

 .أربد.، دار الفرقان ٤ط". 
ترمجة وليم عبيد، حممد ".طرق تدريس الرياضيات ) . " ١٩٨٦. ( بل، فريديريك  •

 .، الدر العربية للطباعة والنشر ، القاهرة  ١أمني املفيت ، ممدوح سليمان ، ج
أثر استخدام احلاسوب يف التدريب على حـل  ) . " هـ ١٤٢٢(بدر ، بثينة حممد  •

املشكالت الرياضية يف تنمية قدرة طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية مبكة املكرمة 
غـري   رسالة دكتـوراه " . على حل املشكالت وتكوين اجتاه إجيايب حنو الرياضيات 
 .منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة

: بـريوت  . ترمجة امحد سعيدان " البحث عن احلل ) ." م١٩٧٩( وليا ، جورج ب •
 .دار مكتبة احلياة

تعليم التفكري ، مفاهيم وتطبيقات ) . " هـ ١٤٢٠. ( جروان ، فتحي عبدالرمحن  •
 .اإلمارات العربية ، دار الكتاب اجلامعي " . 

امج تـدرييب ملعلمـي   أثر برن). "هـ١٤٢٤.(عبد اهللا إبراهيم عبد اهللا ، الدميخي •
الرياضيات يف جمال التدريس بأسلوب حل املشكالت يف التحصيل الدراسي لطالب 

رسالة ماجستري غري منشورة ، " دراسة جتريبية: الصف الثاين املتوسط مبدينة الرياض 
 .جامعة امللك سعود: الرياض ، 

كالت على اثر استخدام أساليب حل املش)." هـ١٤١٣.(مسان ، رويده عبداحلميد  •
رسـالة  " . التفكري املنطقي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط باملدينـة املنـورة   

 .ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك عبدالعزيز ، املدينة املنورة 
" . تعليم الرياضيات للقرن احلادي والعشرين)."م٢٠٠٤.(السواعي ، عثمان نايف  •

 .دار القلم: ديب 
حل املشكالت خطـوة  )." هـ١٤٢٢.(ريتشارد ي و كيث كيللي ، يب  شانغ ، •

 .تعريب هناء العمري ، مكتبة العبيكان ، الرياض" . خطوة 



 ٢١١

" . االجتاهات املعاصرة يف تعليم الرياضيات )." هـ ١٤٢٧.(صاحل ، ماجدة حممود  •
 .دار الفكر: األردن

ل يف ضوء متطلبـات  تعليم الرياضيات جلميع األطفا)." هـ١٤٢٥.(عبيد ، وليم  •
 .دار املسرية: األردن " . املعايري وثقافة التفكري 

أثر برنامج تدرييب الستراتيجيات حل املسألة )." م٢٠٠٣.(العرسان ، حسن ، حممد  •
الرياضية يف تنمية القدرة على حل املسألة الرياضية وعلى التحصيل يف الرياضـيات  

. ه غري منشورة ، جامعة عمان العربيـة رسالة دكتورا". لدى طلبة املرحلة األساسية
 . كلية الدراسات التربوية

فاعلية استراتيجييت الـتعلم التعـاوين وحـل    )." هـ١٤٢٢.(الغامدي ، مىن سعد  •
املشكالت منفصلتني ومندجمتني يف تنمية التحصيل ومهـارات الـتفكري العليـا يف    

". مبدينـة الريـاض  الرياضيات واالجتاه حنوها لدى طالبات الصف الثالث املتوسط 
 .لك سعود ، الرياضرسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امل

أثر استخدام حل املشكالت علـى تنميـة   )."هـ١٤١٦.(القحطاين ، مبارك فهيد  •
مهارات حل املسائل الرياضية اللفظية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي مبدينـة  

نشورة ، كلية التربية ، جامعـة امللـك سـعود ،    رسالة ماجستري غري م" . اخلرج 
 .الرياض

أثر استخدام حل املشكالت يف تعلم حل املسائل )." م٢٠٠٦.(املعايطة ، النا مجعة  •
 .رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة مؤتة " . الرياضية 

عمـادة شـؤون   ".طرق تدريس الرياضيات ). " ١٩٨٩.(املغرية ، عبداهللا عثمان •
  .الرياض. معة امللك سعود املكتبات جا
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  اختبار القدرة على حل املشكالت الرياضية
  

   


 


 

 



  

 
  األستاذ المشارك بقسم المناھج وطرق التدریس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  



 ٢١٤

  رة على حل املشكالت الرياضيةاختبار القد
  
  

  ....................................................................................... : اسم التلميذ
  ....................................................................................... :ة ـدرسـامل
  ......................................................................................... :فـصـال

  ساعة وعشرون دقيقة :زمن االختبار 
  

  :عزيزي التلميذ
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .قدرتك على حل املشكالت الرياضيةبني يديك اختبار يهدف إىل قياس 
  .شرة أسئلة اختيار من متعدد سؤاالً منها ع االختبار من ستة عشر يتكون

  :عليك اتباع التعليمات التالية 
  

 . اقرأ كل سؤال بدقة متناهية •
 . حدد معطيات كل سؤال واملطلوب قبل البدء باإلجابة •
 . تذكر أن فهم السؤال يساعدك على التوصل إىل اإلجابة الصحيحة •
 . حدد االستراتيجية اليت تساعدك يف احلل •
  .حته نفذ احلل مث تأكد من ص •

  
  
  
  
  
  



 ٢١٥

  :قم باختيار إجابة واحدة فقط )   ١٠  -   ١( يف األسئلة من 
درجات يف اختبار الرياضيات ، فإذا كانت الدرجة ) ٥( حصل خالد على   )١(السؤال

  :فإن النسبة املئوية لدرجة خالد هي . درجة ) ٢٠( العظمى هي
  ٢٥  ٪       ٢٠٪  
  ١٠  ٪       ٥٠٪  
      

كم املبلغ الذي . ريال )  ٤٠٠( ٪ من راتبه وبقي معه ٨٠جل استهلك ر  )٢(السؤال
  :استهلكه الرجل 

  ١٥٠٠   ١٦٠٠  
  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  
      

  :فإن قيمة السيارة تساوي. ريال  ٥٠٠٠٪ من مثن سيارة يساوي ٢٠  )٣(السؤال
  ٢٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  
  ٢٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  
      

وجمموعهما يساوي )  ٨( عدد يتكون من رقمني حبيث حاصل ضرب رقميه   )٤(السؤال
  :هو)  ٦( 

  ٨١  ١٥  
  ١٨  ٢٤  
      

من الصناديق اليت اشتراها بسبب تلفها ، ) ٪  ٢( صاحب حمل فاكهة أخرج   )٥(السؤال
  :كم جمموع الصناديق اليت اشترى. صناديق )  ٦( إذا كان عدد ما أخرجه 

  ٦٠٠  ٢٠٠  
  ٣٠٠  ١٠٠  

  
    



 ٢١٦

من والده ، صرف ثلثه يف األسبوع األول ، أخذ حممد مصروفه الشهري كامالً    )٦(السؤال
  : نسبة املتبقي من مصروف حممد  ما. مث صرف نصف الباقي يف األسبوع الثاين

   ١  
٣  

١  
٢   

   ١  
٥  

١  
٤   

      
  :وطوله ثالثة أمثال عرضه فإن حميطه ) سم  ٥( مستطيل عرضه    )٧(السؤال

   ٤٠  ٣٠   
   ٥٠  ٢٠   

٪ للطعام ويصرف ٢٠يف الشهر ، يصرف منه  ريال ٤٠٠٠راتب موظف   )٨(السؤال 
  :٪ كم يوفر خالد يف الشهر٢٥٪ للسكن ومصروفات أخرى ٣٠

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  
  ١٠٠٠  ٥٠٠  

ترتيب أمحد يف صف من الطالب اخلامس من اليمني واخلامس من اليسار ،   )٩(السؤال 
  :كم عدد طالب هذا الصف 

  ١٠  ٩  
  ٨  ١١  
      

للكرتون ، مل يستخدم  ريال ٢٠كراتني عصري بسعر )١٠( اشترى صاحب مطعم  )١٠(السؤال
املبلغ الذي خسره . من الكراتني اليت اشتراها بسبب انتهاء صالحيتها ٪٢٥

  :صاحب املطعم يف هذه احلالة هي 
  ٢٠  ١٠  
  ١٠٠  ٥٠  
  
  



 ٢١٧

  :تتطلب منك إجابة كاملة )   ١٥  -  ١١( األسئلة من 
  

،يقف عبداهللا يف أول الطابور ، يليه مباشرة  يقف أربعة أطفال يف طابور   )١١(السؤال
  .خالد ، ويقف حممد بني أمحد وخالد 

  من يقف يف آخر الطابور ؟
     

   
  
  
  
  
  
  

إذا كانت إحدى املكاملتني . أجرى حممد مكاملتني جوال مع صديقه خالد   )١٢(السؤال
    دقائق زيادة عن املكاملة األخرى ، وكانت مدة املكاملتني)  ٤( استغرقت 

  .دقيقة )  ٢٤( 
  ما مدة كل مكاملة ؟

  
    

  
  
  
  

  
  



 ٢١٨

قرأ حممد يف اليوم األول ثلث صفحات الكتاب ، ويف اليوم الثاين قرأ نصف    )١٣(السؤال
  .صفحة )  ٢٠( بقي بعد ذلك . الباقي من الكتاب 

  . ما عدد صفحات الكتاب 
     

  
  
  
  
  
   

، هذا العدد يقبل القسمة )  ٨٠ – ٦٠( عدد مكون من رقمني يقع بني   )١٤(السؤال
  ). ٢( والفرق بني رقميه يساوي )  ٣( على 

  ما هو هذا العدد ؟
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٢١٩

  :  أعطى والد حممد رياالً واحداً البنه حممداً يف يوم السبت وقال له   )١٥(السؤال
  سأعطيك يف صباح كل يوم ضعف املبلغ يف اليوم السابق له 

  لذي سيحصل عليه حممد  بنهاية يوم األربعاء ؟كم اموع النهائي للمبلغ ا
  

    
  
  
   
  
  
  
   

تعود خالد وحممد على التوفري يف حصالة نقود لكل منهما ، وضع خالد يف   )١٦(السؤال
  .ريال )  ١٠٠( ووضع حممد ) ريال  ٢٠٠( حصالته 

  ريال)  ٥٠( ريال ، وحممد يضيف ) ٢٥( مث أصبح خالد يضيف كل شهر 
  املبلغان يف احلصالتني ؟ يف أي شهر يتساوى
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  التفكـري الرياضـي اختبار
   
   


 


 

 



  

 
  األستاذ المشارك بقسم المناھج وطرق التدریس

 
 



 ٢٢٢

 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ياضيالتفكري الر اختبار
  

  ....................................................................................... :اسم الطالب 
  ....................................................................................... :ة ـدرسـامل
  ......................................................................................... :فـصـال

  ساعة واحدة :زمن االختبار 
  

  تعليمات االختبار
  / تلميذعزيزي ال

  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
صمم هذا االختبار والذي يتكون من مخسة اختبارات فرعية لقيـاس مسـتوى تفكـريك    

الً بعضها موضوعي والبعض اآلخر حيتاج إىل سؤا)  ٢٥( الرياضي ويتكون هذا االختبار من 
  .إجابة قصرية

  :آمل قراءة كل سؤال بعناية وعليك مالحظة ما يلي 
 .اكتب امسك ومدرستك وفصلك  •
يتكون االختبار من مخسة اختبارات فرعية كل منها يقيس مهارة من مهارات  •

 .التفكري الرياضي لديك 
 .ل البدء يف احللاقرأ التعليمات اخلاصة بكل اختبار فرعي قب •
 .ميكنك استخدام الصفحة املقابلة إلجراء أي عمليات حتتاج إليها  •
 .ال تترك أي سؤال دون إجابة •
  

  ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك



 ٢٢٣

  
  االختبار األول

  
  التفكري االستقرائي

  
  :عزيزي التلميذ

  
ارة هذا االختبار يقيس قدرتك على مهارة من مهارات التفكري الرياضي وهي مه •

 .التفكري االستقرائي
 .أسئلة لتحقق هدف االختبار)  ٥( يتكون هذا االختبار من  •
 .فكر جيداً قبل اإلجابة على السؤال •
 .ال تترك أي سؤال دون حل •
 .استخدام الصفحة املقابلة إلجراء أي عمليات حتتاج إليها  •

  
  
  

  ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٤

  
  :امس يف السلسلة التالية ما الكسر اخل   )١(السؤال

     ٤،              ٣،        ٢،          ١           ، ............  
 ٧                ٨         ٩          ١٠  

        
  :ما العدد الكسري الرابع يف السلسلة التالية  )٢(السؤال 

  ٧ ١،         ٥  ١،         ٣  ١           ،..............  
٤               ٣              ٢  

        
     : أكمل السلسلة التالية   )٣(السؤال 

  ٣.٦،         ٢.٤،         ١.٢       ،.................  
     

     :أكمل السلسلة التالية    )٤(السؤال
   ٤،          ٨،          ١٦           ،  .................  
      

  : الشكل التايل أكمل العدد الناقص يف  )٥(السؤال 
   

٥٦٧  ٥٦  ٥    
  
  
  

  
  

  
  



 ٢٢٥

  
  االختبار الثاين

  
  التفكري االستنتاجي

  
  : عزيزي التلميذ

  
هذا االختبار يقيس قدرتك على مهارة من مهارات التفكري الرياضي وهي مهارة  •

 .التفكري االستنتاجي
 .أسئلة لتحقق هدف االختبار)  ٥( يتكون هذا االختبار من  •
 .كر جيداً قبل اإلجابة على السؤالف •
 .ال تترك أي سؤال دون حل •
 .استخدام الصفحة املقابلة إلجراء أي عمليات حتتاج إليها  •

  
  
  

  ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٢٢٦

  
  إذا كان جمموع أي عددين فرديني هو عدد زوجي   )١(السؤال

  :نستنتج أن 
  )بدون مجع.........    (.........هو   ٩،  ٥جمموع العددين    

        
  عند ثبات املقام فإنه كلما زادت قيمة البسط كربت قيمة الكسر  )٢(السؤال 

  : نستنتج أن   
  ٣.................   ٥  

٨                       ٨  
   

        
  وزن خالد= إذا كان وزن حممد   )٣(السؤال 

  .  كيلوجرام  ٣٠= وكان وزن خالد 
  :نستنتج أن 
  = ..................وزن حممد 

     
  كل األعداد األولية التقبل القسمة إال على نفسها والواحد  )٤(السؤال

  عدد اليقبل القسمة إال على نفسه والواحد ٢٣
  :نستنتج أن 

  ...................  ٢٣العدد 
        

  ليسارفإن أرقام العدد تتحرك خانة جهة ا ١٠×  عند ضرب أي عدد    )٥(السؤال 
  ١٠×  ٦٥٧عند ضرب 
  :نستنتج أن 

  ......................يصبح يف خانة  ٧الرقم 
  



 ٢٢٧

  
  

  االختبار الثالث
  
  التعميم
  

  : عزيزي التلميذ
  

هذا االختبار يقيس قدرتك على مهارة من مهارات التفكري الرياضي وهي مهارة  •
 .التعميم 

 .ارأسئلة لتحقق هدف االختب)  ٥( يتكون هذا االختبار من  •
 .فكر جيداً قبل اإلجابة على السؤال •
 .ال تترك أي سؤال دون حل •
 .استخدام الصفحة املقابلة إلجراء أي عمليات حتتاج إليها  •

  
  
  

  ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٢٨

  
  صفر= صفر ×  ٤.٧صفر      ،         = صفر ×٨:   إذا كان   )١(السؤال

  صفر= صفر ×   ٣       صفر      ،  = صفر ×٧٦           
                                               ٥  

  ...................حاصل ضرب أي عدد : نستنتج أن
    

واملضاعف املشترك األصغر هلما  ١يساوي  ٥،  ٣القاسم املشترك األكرب للعددين   )٢(السؤال 
  ١٥يساوي 

واملضاعف املشترك األصغر هلما  ١ يساوي ٧،  ٢القاسم املشترك األكرب للعددين 
  ١٤يساوي 

واملضاعف املشترك األصغر هلما  ١يساوي  ١١،  ٦القاسم املشترك األكرب للعددين 
  ٦٦يساوي 

   ١أذا كان القاسم املشترك األكرب للعددين يساوي 
  ......................نستنتج أن املضاعف املشترك األصغر هلما يساوي 

     
  ٢٥=  ١×  ٢٥،                   ٦=  ١× ٦:     ذا كانإ   )٣(السؤال 

               ٤.٨=  ١×  ٤.٨،          ٣١٤=  ١×  ٣١٤  
  :نستنتج أن

  ...........................عند ضرب أي عدد يف 
     

  ٤=  ٣ – ٧،                      ٤=  ٥ – ٩   )٤(السؤال
٢=  ٣ – ٥،                    ٦=  ٧ – ١٣  

  :نستنتج أن 
  ...................... ناتج طرح عددين فرديني هو دائما 

  
  

    



 ٢٢٩

  
  ١=      ٣×     ٢فإن                ٣مقلوبه     ٢  )٥(السؤال 

٢       ٣                   ٢            ٣  
  
  ١=    ٦ ×   ٥ فإن             ٦ مقلوبه    ٥
٥      ٦                  ٥           ٦   
  

  ....................نستنتج أن حاصل ضرب أي كسر يف مقلوبه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٠

  
  

  االختبار الرابع
  

  التعبري بالرموز
  

  : عزيزي التلميذ
  

هذا االختبار يقيس قدرتك على مهارة من مهارات التفكري الرياضي وهي مهارة  •
 .التعبري بالرموز 

 .أسئلة لتحقق هدف االختبار ) ٥( يتكون هذا االختبار من  •
 .فكر جيداً قبل اإلجابة على السؤال •
 .ال تترك أي سؤال دون حل •
 .استخدام الصفحة املقابلة إلجراء أي عمليات حتتاج إليها  •

  
  
  

  ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٣١

  
  )مخسون عشرة ( عبر بالرموز املناسبة عن     )١(السؤال

  
  ...............................: ......التعبري     

        
  )مخس آحاد وأربع عشرات ومخس عشرة مائة ( عبر بالرموز املناسبة عن    )٢(السؤال 

  
  : .....................................التعبري    
        

  لدينا ثالثة أعداد األول س ، والثاين ص ، والثالث ع   )٣(السؤال 
  :بة عن العبارة التاليةعرب بالرموز املناس

  )العدد الثالث يساوي حاصل مجع العددين األول والثاين (
    

  : .....................................التعبري 
     

  :لدينا عددان األول أ والثاين ب ، عرب بالرموز املناسبة عن العبارة التالية    )٤(السؤال
  ) ٢٥حاصل مجع العددين أكرب من ( 

    
  : .....................................بري التع

      
  مستطيل طوله س  ، وعرضه  ص  ، إذا كانت مساحته ع   )٥(السؤال 

  .عرب بالرموز املناسبة عن مساحة املستطيل 
    
  : .....................................التعبري   

  



 ٢٣٢

  
  

  االختبار اخلامس
  

  التفكري املنطقي
  

  : عزيزي التلميذ
  

هذا االختبار يقيس قدرتك على مهارة من مهارات التفكري الرياضي وهي مهارة  •
 .التفكري املنطقي

 .أسئلة لتحقق هدف االختبار)  ٥( يتكون هذا االختبار من  •
 .فكر جيداً قبل اإلجابة على السؤال •
 .ال تترك أي سؤال دون حل •
 .استخدام الصفحة املقابلة إلجراء أي عمليات حتتاج إليها  •

  
  
  

  ال تقلب هذه الصفحة حىت يؤذن لك
  
  
  
  
  

  
  



 ٢٣٣

  
  أمحد لديه إما دراجه أو كرة قدم  )١(السؤال

  ليس عند أمحد دراجة
  .................... نستنتج أن أمحد لديه 

               
، وكان خالد أكرب من عبداهللا  ١١،  ١٠،  ٩أعمار ثالثة طالب هي    )٢(السؤال 

  .وأصغر من أمحد 
  :نستنتج أن 

  ........عمر أمحد )ج.......   عمر عبداهللا ) ب .....    عمر خالد) أ
        

  سنة ١٧سنة ، وأكرب من ناصر بـ  ١٢أجمد أكرب من حممد بـ   )٣(السؤال 
  :نستنتج أن 

  ........................... أصغرهم عمراً هو 
      

  أمحد أطول من خالد ، خالد أطول من عبداهللا  )٤(السؤال
  :تج أن نستن

  ................ أقصرهم هو ..........               أطوهلم هو 
      

  ٢٥=  ð  ×ð  )٥(السؤال 
° × ° =١٦  

  نستنتج أن
  ) = ................... °+    ð)     (أ 
  ) = .................. ° – ð)    (ب

 
 



 ٢٣٤

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ٢٣٥

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .طالب _ مقياس االجتاهات حنو الرياضيات املدرسية حسب مقياس أسلوب ليكرت 

  عبداهللا املقوشي/ إعداد الدكتور 
  
  

  :تعليمات
  : أخي التلميذ

حتت   Oد مدى موافقتك  على كل عبارة من العبارات وذلك بوضع إشارة  حد
  :املوقف الذي يعرب عن شعورك اجتاه كل عبارة من العبارات التالية 

  
  :مثال 

  
  العبارة
  
 

أوافق 
 جدا

ال أوافق  ال أوافق ال ادري أوافق
 بتاتاً

    .الرياضيات ضرورية جلميع الطالب
   O  
 

   

  
  

  . نه يرى أن الرياضيات ضرورية جلميع الطالبلى هذه العبارة تدل على أإجابة التلميذ ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٦

  حتت املوقف الذي يعرب عن شعورك اجتاه الرياضيات املدرسية Oضع عالمة 
 ال أوافق بتاتاً ال أوافق  ال أدري أوافق  أوافق جدا العبارة

      .دروس الرياضيات مسلية . ١

      .ت مضيعة للوقت قراءة كتاب الرياضيا. ٢

      .جيدة  تأنشطة دروس الرياضيا. ٣

      .أمتتع بقراءة كتاب الرياضيات .٤

      .اشعر باإلجهاد عندما أقوم بدراسة الرياضيات. ٥

      .الرياضيات ضرورية جلميع الطالب . ٦

      .املسائل اليت ندرسها غري مهمة.٧

      .الرياضيات مادة عقيمة . ٨

      .تساعد الرياضيات على تنمية طرق التفكري السليم.٩

      .ال ضرورة للرياضيات يف حياتنا العملية . ١٠

      .للرياضيات دور كبري يف معظم االكتشافات العلمية.١١

      .الرياضيات مادة صعبة. ١٢

      .الرياضيات مادة قيمة وضرورية ألا تفيد اتمع.١٣

      .ال حاجة لوجود الرياضيات يف املنهج الدراسي .١٤

      .افضل الرياضيات على غريها من املواد األخرى.١٥

      .الرياضيات مكروهة من مجيع الطالب.١٦

      .الرياضيات من املواد احملببة إىل نفسي.١٧

      .لن يضار أحد لو مل تدرس الرياضيات.١٨

      .ل شاق دراسة الرياضيات عم. ١٩

      .حيتاج كل الناس للرياضيات. ٢٠

      .ال أهتم بالرياضيات كثريا. ٢١

      .الرياضيات مادة أساسية . ٢٢

      .استمتع بدراسة الرياضيات . ٢٣

       أفضل دراسة العلوم على الرياضيات. ٢٤
  

 



 ٢٣٧

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  



 ٢٣٨

  
 
                                     

 
 

 
  
  
  
  
  

  ياس أداء املعلم يف بطاقة ق
  استراتيجيات حل املشكالت الرياضية 

  


 


 

 



  

 
  األستاذ المشارك بقسم المناھج وطرق التدریس

 
 



 ٢٣٩

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  

  يف استراتيجيات  أداء املعلمقياس  بطاقة
  حل املشكالت الرياضية

  
  

  ................................................................................: اسم املعلم 
  

  ................................................................................: ةـاملدرس
  

  ......................................................................................: اليوم 
  

  ......................................................................................: التاريخ
  

  ....................................................................................... :احلصة
  

  ........................................................................: موضوع الدرس
  
  
  
  
  

  



 ٢٤٠

 
جيد  ممتاز األداء م

 جداً
 ضعيف مقبول جيد

يكتب اخلطة التدريسية حبيث تناسب  ١
 .استراتيجيات حل املشكالت الرياضية

     

ميهد لدرسه بطرح مشكلة رياضية بسيطة  ٢
 .هتمامتثري اال

     

      .يربط الدرس اجلديد بالدروس السابقة ٣

يضع التالميذ يف مواقف تشعرهم باإلثارة  ٤
 .والتحدي

     

يهتم بطرح األسئلة اليت تنمي التفكري قبل  ٥
 .اإلجابة

     

خيصص الوقت الكايف لفحص املشكلة  ٦
 .الرياضية وحتديد خطوات حلها

     

      .بلغة الطالبيعيد صياغة املشكلة  ٧
حيلل املشكلة الرياضية إىل معطيات  ٨

 .ومطلوب قبل البدء باحلل
     

يطرح أسئلة عن املشكلة الرياضية للتأكد  ٩
 .من فهم الطالب هلا

     

خيتار االستراتيجية املناسبة حلل املشكلة  ١٠
 .الرياضية

     

يساعد التالميذ على تنظيم اخلطوات أثناء  ١١
 .شكلة الرياضيةحل امل

     

  
  
  
  



 ٢٤١

  
جيد   ممتاز األداء م

 جداً
 ضعيف مقبول جيد

      . يعطي التالميذ وقتاً مناسباً للتفكري  ١٢
ميثل املشكلة الرياضية بأشكال ورسومات  ١٣

 .وجداول تساعد الطالب يف احلل
     

      .يتحقق من صحة حل املشكلة الرياضية ١٤
زة ويربزها أمام يعزز اإلجابات املتمي ١٥

 .اجلميع
     

يعاجل األخطاء اليت يقع فيها التالميذ أثناء  ١٦
 .حل املشكلة الرياضية

     

يوزع طرح األسئلة مبا يضمن مشاركة  ١٧
 .مجيع التالميذ

     

يعمم احلل واالستراتيجيات املستخدمة  ١٨
 .ملواقف رياضية جديدة

     

ت ينوع يف استخدام أساليب وأدوا ١٩
 .التقومي

     

يعطي واجبات مرتلية تتضمن مشكالت  ٢٠
 .رياضية

     

  
  
  

  
  
  
  
  



 ٢٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٣
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 ٢٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٤٥

 



 ٢٤٦

 



 ٢٤٧
 



 ٢٤٨
 



 ٢٤٩


