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أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل

المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع
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اإلهـــــــــــــذاء

إىل يٍ كههه اهلل تاهلٍثح وانىقار ،وأمحم امسه تكم افرخار ...وانذي احلثٍة
إىل روضح احلة انيت أَثرد أحهى األسهار ،وعهًرين انعطاء تذوٌ اَرظار ...وانذذً احلثٍثح
إىل يٍ سكٍ روحً واسرقز هبا اسرقزار ،وشاركين جمهىدي تعشو واصزار ...سوجً احلنىٌ
إىل يٍ ساَذوًَ يف حٍاذً ،وأضاؤوا درتً تانفزح واألَىار...أخىذً وأخىاذً رٌاحني حٍاذً
إىل انقهىب انطاهزج  ،انيت رمسد احلة واأليم يف قهيب نٍم هنار ...أهم سوجً انكزاو
إىل يٍ آَسىًَ يف دراسيت ،وأخذوا تٍذي ورافقىًَ طىال املشىار ...صذٌقاذً انعشٌشاخ
إىل يٍ يهذوا يل طزٌق انعهى ،وقذيىا يل املساعذاخ واملعهىياخ واألفكار...أساذذذً األفاضم
إنٍكى مجٍعاً أهذي مثزج جهذي...
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شكز وذقذٌز
الحمد هلل الذي عمم بالقمم ،عمم اإلنسان ما لم يعمم ،أحمده وأشكره عمى ما أوالنا من كثير اليبات
والنعم القائل في كتابو العزيز           :
    إبراىيم ( ،)7والصالة والسالم عمى نبي األمم ،سيدنا محمد األجل األكرم
اس ".
(  ) القائل " :ال َي ْش ُك ِر اهلل َم ْن ال َي ْش ُك ِر الن َ
عمي بإنجاز ىذه الدراسة ،وفي مقام االعتراف بالفضل ألىل الفضل ،أتقدم بالشكر
بعد أن َمن اهلل ّ
والتقدير لكل من ساىم في إنجاز ىذا العمل المتواضع ،فالشكر الجزيل لجامعة األزىر ممثمة في رئيس
الجامعة ،وعميد كمية التربية ،ورئيس قسم المناىج وطرق التدريس ،وأعضاء ىيئة التدريس بالقسم عمى
رعايتيم لبرنامج الدراسات العميا بجامعة األزىر ،واتاحة الفرصة لي بمواصمة مشواري العممي.

كما وأتقدم بالشكر واالمتنان لمدكتور :عمى نصار لقبولو اإلشراف عمى ىذه الدراسة ،والذي غمرني

بعممو وعطائو وتوجيياتو من أجل إخراج ىذه الدراسة إلى حيز النور.

ويشرفني أيضاً أن أتوجو بالشكر الجزيل لمدكتور :عطا درويش ،والدكتور :إبراىيم األسطل؛ لتفضميما

بمناقشة ىذه الدراسة.

كما أتقدم بكل االحترام والتقدير لو ازرة التربية والتعميم ،والى إدارة مدرسة رودلف فالتر األساسية

المشتركة ،ممثمة بمديرتيا الفاضمة :سميرة المسارعي ،ومعمماتيا ،وطالباتيا لتعاونيم البناء في تطبيق
أدوات الدراسة.

ويشرفني أن أقدم عظيم االمتنان لمدكتور :وليد مزىر لما بذلو من جيد وما قدمو من مساعدة.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لمدكتورة :رحمة عودة ،والدكتور :عطا درويش ،والدكتور:

محمد أبو مموح ،والدكتور :جمال الفميت الذين وفّروا لي من وقتيم وجيدىم وعمميم فأرجو ليم دوام

الصحة والعافية.

والشكر موصول لممدقق المغوي لمدراسة األستاذ :إبراىيم إصميح ،فمو مني كل تقدير واحترام ،كما أنثر

جزيل الشكر لألساتذة الذين ساىموا بتحكيم أدوات الدراسة.
الدي الحبيبين ،وزوجي وأخوتي وأخواتي وأىل
ويسعدني أن أرسل باقة من الشكر والعرفان إلى و ّ
زوجي ،الذين قدموا لي كل دعم إلنجاز ىذا العمل المتواضع.
وفي النياية يسعدني أن أتوجو بكل مشاعر الحب واالحترام ،لكل من مد لي يد العون والمساعدة
لخروج ىذا العمل في أفضل صورة ،فج ازىم اهلل خير الجزاء.
ج


ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تعرف أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات
حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع في المحافظة
الوسطى ،ولتحقيق ذلك تم صياغة التساؤالت التالية:

 .1ما ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية المراد تنميتيا لدى طالبات الصف التاسع
األساسي؟
 .2ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المعادالت
الجبرية لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟
 .3ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المتباينات
الجبرية لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟

 .4ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية االتجاه نحو الرياضيات
لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟
وتم استخدام المنيج شبو التجريبي لممجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي -بعدي ،وتم
اختيار عينة الدراسة من مدرسة رودلف فالتر األساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعميم-
المحافظة الوسطى ،والتي تم اختيارىا بطريقة قصدية ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين لمصف

التاسع األساسي تم اختيارىما قصدي ًا ،حيث تم اختيار أحدىما بطريقة القرعة ،لتمثل طالبات الصف

( )1/9المجموعة التجريبية بواقع ( )29طالبة ،يدرسن بإستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،أما
طالبات الصف ( )2/9فيمثمن المجموعة الضابطة بواقع ( )26طالبة ،ويدرسن بالطريقة االعتيادية.
وتحددت أدوات الدراسة في اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،ومقياس االتجاه نحو
الرياضيات ،وتم التحقق من صدقيا باستخدام صدق المحكمين ،وصدق االتساق الداخمي ،وتم التحقق
من ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة االختبار  ،كما استخدمت طريقة التجزئة النصفية ،ومعادلة
ألفا كرونباخ إليجاد الحد األدنى من الثبات لممقياس.
ولموصول إلى نتائج الدراسة تم جمع البيانات ومعالجتيا باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
اختبار"ت" لعينتين مستقمتين ،وحجم التأثير باستخدام مربع إيتا.

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( ).0.1بين متوسطي

درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي -لصالح المجموعة التجريبية
وذلك في:
 .1اختبار ميارات حل المعادالت الجبرية ،وبحجم تأثير كبير باستخدام مربع إيتا الذي بمغت
قيمتو (.).022
ح


 .2اختبار ميارات حل المتباينات الجبرية ،وبحجم تأثير متوسط باستخدام مربع إيتا الذي بمغت
قيمتو (.)..13
 .3مقياس االتجاه نحو الرياضيات ،وبحجم تأثير كبير باستخدام مربع إيتا الذي بمغت قيمتو
().032
وفي ضوء النتائج السابقة ،توصي الباحثة بضرورة تشجيع وتدريب مشرفي ومعممي الرياضيات
عمى توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،لما ليا من أثر في تنمية ميارات حل
المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات.
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Abstract
This study aimed to know the impact of the Problem-Centered Learning
strategy in developing skills of solving Algebraic equations and inequalities
and the attitude towards mathematics among the ninth grade students in the
middle governorate .
To achieve this: the following questions were asked:
1. What are the skills of solving Algebraic equations and inequalities to be
developed among the ninth grade student in the middle governorate?
2. What is the impact of the Proplem-centered learning strategy in
developing skills of solving Algebraic equations among the basic
ninth grade students?
3. What is the impact of the Proplem-centered learning strategy in
developing skills of solving Algebraic inequalities among the basic
ninth grade students?
4. What is the impact of the Proplem-centered learning strategy in
developing the basic ninth grade students attitude towards
mathematics?
The Quasi- experimental method was used and applied on two groups;
experimental and controlled groups with a pre and post test. The study
sample was selected from Rodolf walter co-ed basic school –
Directorate of Education in the middle governorate . The sample of the
study was selected intentionally and consisted of two ninth grade
classes. The experimental class was chosen on a way of lots to
represent the ninth" A" class with 29 students and they were taught
by the Problem-Centered Learning strategy. While the 26 students of
the controlled class; ninth grade "B" , were taught traditionally.
The study used the following tools; (1) Test for the skills of solving
algebraic equations and inequalities, (2) attitude scale towards
Mathematics. The validity of attitude scale was measured by referees
and the internal consistency. The reliability was measured by using
re-testing method, split-half method. Also, Alpha Cronbach equation
was used to find the minimum reliability of the scale.
To reach the study results, the data was collected by using the
following statistical methods: T test for two independent samples and
the size of the effect by using Eta square .

 د

The results of the study showed: There was statistically significance
differences at the level (0.01) between the means of the grades of the
experimental and the controlled groups in the post test for the
experimental group in the following:
1. In the test of Algebra equation solving skills and the big size of
effect of using ETA square which amounted to (0.22)
2. In the test of Algebra inequalities solving skills and the big size
of effect of using ETA square which amounted to (0.13)
3. The measure of the attitude towards mathematics and the big
size of effect of using ETA square which amounted to (0.23)
In light of the previous findings, the researcher recommends
the necessary need to encourage and train the mathematics
teachers as well as the school mathematics supervisors to
employ the Problem-Centered learning strategy because of its
impact in developing the skills of solving Algebraic equations
and inequalities and the attitude towards mathematics.
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الفصل األول

مقدمة الدراسة:

مشكمة الدراسة وخمفيتيا

شيدت الحياة تطو اًر عممياً وتكنولوجياً واسعاً في جميع فروع المعرفة في عصرنا الحاضر ،وقد
ساىمت الرياضيات مساىمة فعالة في ىذا التطور العممي والتكنولوجي ،فالرياضيات كأحد فروع
المعرفة تعتبر لغة رمزية عالمية وشاممة احتمت مكانة مرموقة بين صفوف المعرفة العممية.
فمع تعاظم الدور الحضاري والمنفعي الذي تقوم بو الرياضيات في مجاالت المعرفة المعاصرة،
وأوجو التقدم في العمم والتكنولوجيا يصبح من األىمية أن نعد طالبنا إعداداً قوياً وذكياً في الرياضيات
من حيث تكوين الحس الرياضي وادراك مفاىيم الرياضيات واتقان مياراتيا في سياقات مجتمعية و في
مواقف واقعية وأطر قيمية ،وعمى مر العصور كان السعي نحو تطوير تعميم وتعمم الرياضيات من
خالل نظريات متجددة( .عبيد)13 :2004 ،
وقد ظيرت في السنوات األخيرة عدة نظريات ،يعد كل منيا أساساً لعدد من اإلستراتيجيات
المستخدمة في التدريس ،ومن ىذه النظريات النظرية البنائية .Constructivism
وتدعو ىذه النظرية إلى أن يبني الطالب معرفتو بنفسو من خالل تفاعمو المباشر مع الموقف
التعميمي ومع المعرفة الجديدة وربطيا بما لديو من معارف سابقة في ضوء توجييات المعمم ،ويحدث
التعمم بحدوث تغيير في بنية الطالب المعرفية من خالل تعرضو لمشكالت حقيقية ،وايجاد حموالً ليا
في بيئة تفاوضية( .زيتون)45 :2007 ،
وىناك العديد من اإلستراتيجيات التدريسية التي انطمقت من فكر البنائية ،واستراتجية التعمم
المتمركز حول المشكمة واحدة من ىذه االستراتيجيات.
حيث تترجم ىذه اإلستراتجية أفكار البنائية في مجال تدريس العموم والرياضيات ،ومصمميا
ىو جريسون ويتمي (  ) Grayson Wheatlyالذي ُيعد من أكبر مناصري البنائية الحديثة ،فيو يرى

أن المتعمم في ىذه اإلستراتجية يصنع لو فيم ذو معنى من خالل مشكالت تقدم لو ،فيعمل مع زمالئو

عمى إيجاد الحمول ليا في مجموعات صغيرة ،وتتكون ىذه اإلستراتجية من ثالثة مراحل وىي :الميام
 Tasksوالمجموعات المتعاونة  Cooperative Groupوالمشاركة ( .Sharingزيتون وزيتون،
)196 :2003
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وانطالقاً من أن ىذه اإلستراتجية تختص بتدريس العموم والرياضيات ،فقد تم توظيفيا من قبل
عدد من الباحثين في مادة الرياضيات حيث أظيرت دراسات عديدة فاعمية توظيف إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة في تدريس الرياضيات ،ومن ىذه الدراسات دراسة عبد الحكيم(،)2005
ودراسة رزق ( ،)2008كما وأشارت دراسة الشيراني( )2010إلى أىمية توظيف إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة في تحقيق األىداف المرجوة ،حيث أنو ُيقَدم المحتوى وما يتضمنو من أنشطة
في صورة مشكالت وميام تعميمية حقيقية قريبة من واقع الطمبة ،بحيث يكونون قادرين عمى المشاركة

في إيجاد الحمول المناسبة لممشكالت الرياضية ،ولعل الميارات الرياضية من أىم المشكالت التي
تواجو الطمبة.
وتعد الميارات الرياضية من أىم مكونات البناء الرياضي ،واكتسابيا من أىم أىداف تدريس
الرياضيات؛ ألنو إذا لم يكتسب الطمبة بعض ىذه الميارات ،فإن ذلك يقيد تقدميم في تعمم الرياضيات،
كما أن تعميم الطمبة ميارات اإلتقان والسرعة غاية في األىمية؛ ألن اكتساب الميارات يسيل أداء
الكثير من األعمال الحياتية واألنشطة اليومية ،واتقانيا يزيد من معرفة الطالب ،ويتيح لو الفرصة بأن
يوجو تفكيره وجيده ووقتو بشكل أفضل في حل المشكالت حالً عممياً سميماً( .عفانة وآخرون:2007 ،
)103
وتعتبر الميارات الجبرية التي تتبع فرع الجبر-أحد الفروع الرئيسة لمرياضيات -من أىم
الميارات الرياضية ،وتعد ميارات حل المعادالت والمتباينات جزءاً ال يتج أز من الميارات الجبرية
الميمة التي تؤدي دو اًر ىاماً في تعميم الرياضيات.
حيث إن تعمم حل المعادالت مفيد وضروري في دراسة الرياضيات ،في المراحل الدراسية
العميا ،إذ تزود الطمبة بالكثير من الفرص لممارسة ميارات حسابية بسيولة ،وأن تعمميا ىام لتطوير
مواضيع أخرى في عمم الرياضيات( .قاسم )40 :1997 ،
بالرغم من ذلك أظيرت نتائج بعض الدراسات السابقة تدنياً ممموساً في قدرة الطمبة عمى حل
المعادالت والمتباينات الجبرية ومنيا دراسة ضبابات ( )1999التي أظيرت تدنياً ممموساً في اكتساب
الطمبة لمميارات األساسية وقدرتيم عمى حل المعادالت الجبرية ،كذلك دراسة الريماوي ( )1990التي
أشارت نتائجيا بوجو عام إلى ضعف أداء الطمبة في كل من الموضوعات الرياضية الثالثة ،مجموعة
األعداد والعمميات عمييا والعمميات الجبرية والمعادالت والمتباينات الجبرية.
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وترى الباحثة أن ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،من أىم الميارات الجبرية حيث
تتضمن تطبيقيا ميارات ميمة بالنسبة لطالبات الصف التاسع األساسي.
ومن خالل إجراء الباحثة لعدد من المقابالت مع بعض المعممين والمشرفين التربوبين والقائمين
عمى تدريس الرياضيات لمصف التاسع األساسي ،تبين أن الدروس المتعمقة بحل المعادالت والمتباينات
درستيا بالنسبة لطالبات الصف التاسع األساسي،
الجبرية وما تتضمنو من تطبيقات تمثل صعوبة في ا
وتبين أيضاً تدني مستوى التحصيل الدراسي فييا ،وكثرة شكوى الطالبات ،وكذلك أولياء األمور من
صعوبة ىذه الدروس ،وقد يرجع ذلك إلى القصور في اىتمام الطمبة بتعمم ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية ،وكذلك استخدام المعممين الستراتيجيات ووسائل تعميمية غير فعالة في تعميميم
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية فمعظم ىذه الوسائل ال تستثير دافعية الطمبة لمتدريب عمى
ىذه الميارات الجبرية وتثبيتيا ،بل عمى العكس من ذلك تثير فييم الممل والرتابة ،وانخفاض المتعة
واالتجاه والميل واالستعداد لدى الطمبة عند تعامميم مع الميارات الجبرية.
لذلك ترى الباحثة ضروري تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،وذلك باستخدام
إستراتيجية مناسبة ،وحديثة نسبياً وىي إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،وقد تسيل ىذه
اإلستراتجية ميمة دراسة ىذه الدروس وقد تعمل عمى تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية
وقد تسيم في تكوين اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات.
حيث أن تنمية االتجاىات االيجابية نحو الرياضيات كما تذكر الردادي ( )2007من األىداف
األساسية لتدريس الرياضيات ،فالطالب ذو االتجاه االيجابي نحو الرياضيات يدرس بشغف والسمبي
عكس ذلك.
في ضوء ما تقدم تبدو الحاجة ماسة إلجراء ىذه الدراسة والتي تيدف إلى معرفة أثر توظيف
إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه
نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي.
حيث اتضح لمباحثة من خالل اطالعيا واستعراضيا لألدب التربوي والدراسات السابقة  -وفي حدود
عمم الباحثة – أنو لم تتوفر دراسة في بيئتنا المحمية في محافظات غزة تطرقت إلى توظيف إستراتيجية
التعمم المتمركز حول المشكمة في مبحث الرياضيات لمصف التاسع األساسي.
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مشكمة الدراسة:
تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمي التساؤل الرئيس التالي:
مـــا أثـــر توظيـــف إســـتراتيجية الـــتعمم المتمركـــز حـــول المشـــكمة فـــي تنميـــة ميـــارات حـــل المعـــادالت
والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع بالمحافظة الوسطى؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي االتساؤالت الفرعية التالية:
 .1م ااا مي ااارات ح اال المع ااادالت والمتباين ااات الجبري ااة الما اراد تنميتي ااا ل اادى طالب ااات الص ااف التاس ااع
األساسي؟
 .2ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المعادالت
الجبرية في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟
 .3ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المتباينات
الجبرية في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟
 .4ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية االتجاه نحو الرياضيات
لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟

فروض الدراسة:
 .1توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( )1.10  αب ااين متوس ااطي درج ااات
طالبات المجموعتين التجريبية والضاابطة فاي التطبياق البعادي الختباار مياارات حال المعاادالت

الجبرية لصالح المجموعة التجريبية.
 .2توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( )1.10  αب ااين متوس ااطي درج ااات
طالبات المجموعتين التجريبياة والضاابطة فاي التطبياق البعادي الختباار مياارات حال المتبايناات

الجبرية لصالح المجموعة التجريبية.

 .3توج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( )1.10 αب ااين متوس ااطي درج ااات
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فاي التطبياق البعادي لمقيااس االتجااه نحاو الرياضايات
لصالح المجموعة التجريبية.
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أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالياة إلاى تحدياد أثار توظياف إساتراتيجية الاتعمم المتمركاز حاول المشاكمة فاي تنمياة
مي ااارات ح اال المع ااادالت والمتباين ااات الجبري ااة واالتج اااه نح ااو الرياض اايات ل اادى طالب ااات الص ااف التاسا اع
بالمحافظة الوسطي ،وذلك من خالل:
 .1تحديد مياارات حال المعاادالت والمتبايناات الجبرياة الماراد تنميتياا لادى طالباات الصاف التاساع
األساسي.
 .2تحديد أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حاول المشاكمة فاي تنمياة مياارات حال المعاادالت
الجبرية في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي.

 .3تحديد أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركاز حاول المشاكمة فاي تنمياة مياارات حال المتبايناات
الجبرية في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي.

 .4تحديد أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمياة االتجااه نحاو الرياضايات
لدى طالبات الصف التاسع األساسي.

أىمية الدراسة:
 .1قد تفيد الدراسة الحالية الباحثين في إعداد خمفية نظرية خاصة بمتغيرات الدراسة.

 .2قد تساىم نتائج ىذه الدراسة في توجيو اىتمام القائمين عمى العممية التربوية وخاصاة فاي مجاال
تعم اايم الرياض اايات إلا اى بع ااض االس ااتراتيجيات الحديث ااة نس اابياً والمناس اابة لت اادريس الرياض اايات

واالستفادة منيا.

 .3قااد تفيااد مصااممي المناااىج فااي تضاامين إسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة فااي كتاااب
الرياض اايات لمص ااف التاساااع األساساااي ف ااي ال اادروس المتعمق ااة بح اال المع ااادالت والمتباينا ااات

الجبرية.
 .4قااد تفيااد ىااذه الد ارسااة مش ارفي الرياضاايات وذلااك ماان خااالل العماال عم اى إعااداد ورشااات عماال
لمعممااي الرياضاايات وتاادريبيم عم اى توظيااف إس ااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة ف ااي
تدريس ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية وتنمية االتجاه نحو الرياضيات.
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حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:
 .1الحـــدود الموضـــوعية :تاام توظيااف إسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة عم اى الاادروس
المتعمق ا ااة بح ا اال المعا ااادالت والمتباين ا ااات الخطي ا ااة والمتض ا اامنة ف ا ااي الوح ا اادة الثالثا ااة م ا اان كت ا اااب
الرياضيات لمصف التاسع األساسي (الجزء األول).
 .2الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في مدرسة رودولف فمتر األساسية لمبنات والتابعة لو ازرة
التربية والتعميم بمديرية المحافظة الوسطى.
 .3الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي  2013 – 2012م.

مصطمحات الدراسة:
عرف الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائياً عمى النحو التالي:
تُ ِّ
 .1إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
تتابع منظم مان الخطاوات تبادأ بطارح المعمام لمموضاوعات المتعمقاة بحال المعاادالت والمتبايناات الجبرياة
ماان كتاااب الرياضاايات لمصااف التاسااع األساسااي فااي صااورة مشااكالت حقيقيااة (واقعيااة) وتباادأ الطالبااات
التفكياار فييااا والبحااث عاان حمااول ليااذه المش ااكالت عاان طريااق ممارسااة أنشااطة ماان خااالل مجموع ااات
متعاونة صغيرة ،تنتيي بمشاركة المجموعات كميا في مناقشة وتقويم ماا ياتم التوصال إلياو تحات إشاراف
المعمم.
 .2ميارات حل المعادالت الجبرية:
قدرة الطالبات عمى حل المعادالت الجبرية بكفااءة واتقاان فاي الادروس المتضامنة فاي الوحادة الثالثاة مان
كتاب الرياضيات لمصف التاسع األساساي وىاذه الادروس ىاي المعادلاة الخطياة فاي متغيارين ،حال نظاام
من معادلتين خطيتين ،تطبيقات عمى المعادلة الخطية ،وتقاس بالدرجاة التاي تحصال عميياا الطالباة فاي
اختبار ميارات حل المعادالت الجبرية المعد خصيصاً لذلك.
 .3ميارات حل المتباينات الجبرية:
قدرة الطالبات عمى حل المتباينات الجبرياة بكفااءة واتقاان فاي الادروس المتضامنة فاي الوحادة الثالثاة مان
كت اااب الرياض اايات لمص ااف التاس ااع األساس ااي وى ااذه ال اادروس ى ااي المتباين ااة الخطي ااة ف ااي متغي اار واحا اد،
المتباينااات الخطيااة فااي متغي ارينوتقاااس بالدرجااة التااي تحصاال عمييااا الطالبااة فااي اختبااار ميااارات حاال
المتباينات الجبرية المعد خصيصاً لذلك.
7

 .4االتجاه نحو الرياضيات:
محصمة االستجابات التي تبدييا طالبات الصف التاسع األساسي -عينة الدراسة -نحو الرياضايات مان
حيث القبول أو الرفض عند إجابتين عمى فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات ويقااس بالدرجاة الكمياة
التي تحصل عمييا الطالبة في المقياس المعد خصيصاً لذلك.

خطوات الدراسة:
 .1االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث.

 .2اختيار الدروس التي تم تدريسيا وفقا إلستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة وىي الدروس
المتعمقة بحل المعادالت والمتباينات الجبرية من الوحدة الثالثة لمصف التاسع األساسي وىي
حل المعادلة الخطية في متغيرين ،حل نظام من معادلتين خطيتين ،تطبيقات عمى حل المعادلة
الخطية ،المتباينة الخطية في متغير واحد ،المتباينة الخطية في متغيرين.
 .3إعداد أداه تحميل محتوى خاصة بميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية.

 .4إعداد دليل لممعمم وفقااً لم ارحال إساتراتيجية الاتعمم المتمركاز حاول المشاكمة ومان ثام ضابط الادليل
بعرضو عمى مجموعة من المحكمين.

 .5إعداد اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية والتأكد من صدقة وثباتاو بتطبيقاو عماى
العينة استطالعية.

 .6إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات والتأكد من صدقو وثباتو.

 .7اختيااار عينااة الد ارسااة األساسااية (عينااة التطبيااق) بطريقااة قصاادية ماان خااالل اختيااار شااعبين ماان
شعب الصف التاسع األساسي من مدرسة رودولف فمتر األساسية لمبنات.

 .8اختيار المنيج شبو التجريبي وتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي -بعدي.

 .9تطبيااق االختبااار القبمااي عماى طالبااات المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة ورصااد النتااائج وتحميميااا
إحصائيا لمتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

 .10تطبي ااق مقي اااس االتج اااه القبم ااي عما اى طالب ااات المجم ااوعتين ورص ااد النت ااائج وتحميمي ااا إحص ااائياً
لمتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

الدرس ااة عما اى المجموع ااة التجريبي ااة بحي ااث ت اادرس ال اادروس المح ااددة بتوظي ااف
 .11تطبي ااق تجرب ااة ا
إستراتيجية التعمم التمركز حول المشكمة وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

 .12تطبيق االختبار البعدي عمى طالبات المجموعتين ورصد النتائج.

 .13تطبيق مقياس االتجاه البعدي عمى طالبات المجموعتين ورصد النتائج.
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 .14تحميل نتائج الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.
 .15تفسير النتائج.

 .16تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا.

وفااي ىااذا السااياق تاام عاارض أول خطااوة ماان خط اوات الد ارسااة وىااي اإلطااالع عمااى الد ارسااات السااابقة

وسردىا في محاور والتعقيب عمييا واالستفادة منيا ،وىذا ما تم تناولو في الفصل الثاني.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 المحور األول:
 دراسات تناولت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة. -التعقيب عمى دراسات المحور األول.

 المحور الثاني:
 دراسات تناولت الميارات الجبرية. -التعقيب عمى دراسات المحور الثاني.

 المحور الثالث:
 دراسات تناولت االتجاه نحو الرياضيات. التعقيب عمى دراسات المحور الثالث. التعميق عمى محاور الدراسات السابقة.

1.

الفصل الثاني

الدراسات السابقة
سعت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في
تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع
األساسي؛ ولذلك تم عرض الد ارسات األكثر ارتباط ًا بمتغيرات الدراسة ،واالستفادة منيا في سياق
الدراسة الحالية؛ ولذلك تم تصنيفيا في ثالثة محاور ،وىي:

 المحور األول :دراسات تناولت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 المحور الثاني :دراسات تناولت الميارات الجبرية.

 المحور الثالث :دراسات تناولت االتجاه نحو الرياضيات.
وفيما يمي عرض بذلك:

 المحور األول :دراسات تناولت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
ىدفت دراسة المساعدي( )3122إلى تعرف أثر استخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة
في تحصيل مادة الرياضيات لدى طالب الصف الخامس األساسي واتجاىاتيم نحوىا .واستخدم
الباحث المنيج التجريبي

ذا المجموعة التجريبية والضابطة .وتكونت العينة من ( )59طالباً تم

اختيارىا عشوائياً وتوزيعيا عمى مجموعتي الدراسة ،بحيث شممت المجموعة التجريبية ( )3.طالباً،
و( )29طالباً في المجموعة الضابطة .وتحددت األدوات في اختبار تحصيمي ومقياس االتجاىات نحو
الرياضيات .واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :اختبار "ت" لعينتين مستقمتين وغير
مستقمتين ،كا ،2ومعادلة ألفا كرونباخ ،ومعادلة سبيرمان بروان .وتوصمت الدراسة إلى تنمية التحصيل
واالتجاىات باستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة .وأوصى الباحث بضرورة إعادة
صياغة محتوى الرياضيات بما يتالءم وخطوات إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة؛ لما ليا من
أثر في تنمية االتجاىات اإليجابية نحو الرياضيات.
وىدفت دراسة البيطار( )1188إلى تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي في مقرر تخطيط
وادارة اإلنتاج لطالب الصف الثاني الثانوي الصناعي باستخدام إستراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء
نموذج ويتمي البنائي(التعمم المتمركز حول المشكمة) .واستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي .وتكونت
عينة الدراسة من ( )68طالباً تم توزيعيا بالتساوي عمى مجموعتي الدراسة ،وىم من طالب الصف
الثاني الثانوي الصناعي بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بمصر .وتحددت األدوات في اختبارين
أحدىما تحصيمي في وحدتي "حساب مساحة األسطح وحساب مساحة األسطح الجانبية والكمية"
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واآلخر اختبار التفكير الرياضي .واستخدم الباحث حجم األثر لتعرف أثر استخدام اإلستراتيجية
المقترحة في ضوء نموذج ويتمي البنائي في تنمية التحصيل الدراسي ،وكذلك حجم األثر لتعرف أثر
استخدام اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نموذج ويتمي البنائي في تنمية التفكير الرياضي .ومن أىم
النتائج التي توصمت الدراسة إلييا تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي باستخدام اإلستراتيجية
المقترحة في ضوء نموذج ويتمي البنائي .وأوصت الدراسة بضرورة تضمين مقرر طرق التدريس
بكميات التربية وكميات التعميم الصناعي إلستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة وتدريب الطالب
المعممين عمييا من خالل التدريس

المصغر .

وفي ىذا الصدد أجرى الشيراني( )3121دراسة بيدف تعرف أثر استخدام نموذج ويتمي (التعمم
المتمركز حول المشكمة) في تدريس وحدة النسبة والتناسب عمى التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات
لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .واستخدم الباحث المنيج التجريبي ذا المجموعة التجريبية
والضابطة .وتكونت العينة من ( )6.تمميذاً تم توزيعيا عمى مجموعتي الدراسة .وتحددت األدوات في
اختبار تحصيمي ومقياس المقوشي لالتجاه نحو الرياضيات .واستخدم الباحث تحميل التباين المصاحب
الختبار صحة الفروض .وتوصمت الدراسة إلى تنمية التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ
الصف السادس األساسي باستخدام نموذج ويتمي .وأوصى الباحث بضرورة استخدام نموذج ويتمي في
تدريس الرياضيات ،وتدريب معممي الرياضيات عمى استخدامو.
وىدفت دراسة صديق واسماعيل( )2010إلى تعرف أثر استخدام إستراتيجية التعمم المتمركز
حول المشكالت في تدريس رسم منحنيات الدوال عمى تحصيل طالب الرياضيات بجامعة اليرموك.
واستخدم الباحث المنيج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من ( )66طالباً من طالب
المستوى الثاني -رياضيات ،بكمية العموم بجامعة اليرموك ،تم توزيعيا عمى مجموعتي الدراسة بحيث
شممت المجموعة التجريبية ( )14طالب ًا والضابطة ( )13طالباً .وتحددت األدوات في اختبارين
تحصيميين أحداىما في موضوع رسم منحنيات الدوال ،واآلخر في مقرر تفاضل وتكامل" ."1ومن أىم
النتائج التي توصمت الدراسة إلييا تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا موضوع رسم منحنيات
الدوال باستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة عمى طالب المجموعة الضابطة ،كذلك
تفوق طالب المجوعة التجريبية الذين درسوا مقرر تفاضل وتكامل""1باستخدام إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة عمى طالب المجموعة الضابطة .وأوصت الدراسة بضرورة توجيو نظر أساتذة
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الجامعات العربية الستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،وكذلك أوصت بأىمية تنويع
طرائق واستراتيجيات التدريس ،وعدم االعتماد فقط عمى طريقة الشرح والمحاضرة بالتعميم الجامعي.
كما وىدفت دراسة رزق( )2008إلى معرفة أثر توظيف التعميم البنائي بنموذج التعمم القائم عمى
المشكمة في برمجية تعميمية في وحدة المجموعات في الرياضيات عمى تنمية التحصيل عند المستويات
المعرفية :التذكر ،الفيم ،التطبيق ،والثالثة مستويات مجتمعة .واستخدمت الباحثة التصميم شبو
التجريبي المتمثل في مجموعة ضابطة غير مكافئة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبة من

طالبات الصف األول المتوسط بمدرسة الفضل األىمية ،حيث قسمت الطالبات إلي مجموعتين تجريبية
( )25طالبة ،وضابطة ( )25طالبة .وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي وبرمجة تعميمية
قائمة عمى نموذج التعمم القائم عمى المشكمة .واستخدمت الباحثة الختبار الفروض تحميل التباين
المصاحب وحجم األثر وأظيرت نتائج الدراسة تفوق عام لطالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة
الضابطة عند جميع المستويات المعرفية الثالثة :التذكر والفيم والتطبيق ،وجميع المستويات مجتمعة،

وذلك في متوسط درجات االختبار التحصيمي البعدي ،وىذا التفوق دال إحصائي ًا عند مستوى ()0.05

لجميع المستويات المعرفية السابقة.

بينمااا ىاادفت د ارسااة مقــاط ( )2007إلااى تعاارف أثاار برنااامج مقتاارح فااي ضااوء نمااوذج ويتمااي عمااى

تحصا اايل الطالبا ااات ما اان ذوات التحصا اايل المرتفا ااع ،وما اان ذوات التحصا اايل الما اانخفض وتنميا ااة التفكيا اار
اليندسا اي لمطالب ااات ذوات التحص اايل المرتف ااع و ذوات التحص اايل الم اانخفض ف ااي فمس ااطين .واس ااتخدمت
الباحث ااة الم اانيج التجريب ااي .وتكونا ات عين ااة ماان الد ارسااة ( )90طالبااة م اان الطالبااات تاام تقس اايمين إل ااى
مجمااوعتين تجريبيااة وضااابطة .و تكون ات أدوات الد ارسااة ماان اختبااارين أحاادىما فااي التحصاايل الد ارسااي
واآلخر في التفكير اليندساي .واساتخدمت الباحثاة اختياار " ت " لعينتاين مساتقمتين ،واختباار ماان ويتناي
الختبار صاحة الفاروض .وتوصامت الباحثاة إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساط درجاات
طالبااات المجموعااة التجريبيااة ( الالتااي درسان البرنااامج المقتاارح ) ودرجااات طالبااات المجموعااة الضااابطة

( الالتااي درسان بالطريقااة المعتااادة ) فااي اختبااار التحصاايل واختبااار التفكياار اليندسااي لصااالح المجموعااة

التجريبية ،وأيضاً وجود فروق ذات داللة إحصاائية باين متوساطي درجاات الطالباات مرتفعاات التحصايل
في المجموعة التجريبياة ودرجاات الطالباات منخفضاات التحصايل فاي المجموعاة الضاابطة وفاي التفكيار

اليندسا اي لص ااالح المجموع ااة التجريبيا اة .وأوص اات الباحث ااة بض اارورة االىتم ااام ب ااالتعمم البن ااائي وخاص ااة
إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة وتوظيفيا في المواقف التدريسية.

وفااي ىااذا السااياق ىاادفت د ارسااة عبــد الحكــيم( )2005إلاى قياااس فاعميااة نمااوذج ويتمااي فااي تاادريس

الرياضا اايات عما ااى تنميا ااة التحصا اايل والتفكيا اار الرياضا ااي لا اادى طالبا ااات المرحما ااة الثانويا ااة فا ااي مصا اار.
واس اتخدمت الباحثااة الماانيج التجريبااي ذا المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة .وتكوناات عينااة الد ارسااة ماان
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( )93طالبة مان طالباات الصاف األول الثاانوي فاي مدرساة مصار الجديادة النموذجياة بالقااىرة فاي العاام
الد ارسااي  2005 / 2004م وقساامت العينااة إلااى مجمااوعتين إحااداىما تجريبيااة ( )45طالبااة واألخاارى
ضابطة ( )48طالبة حيث درست التجريبية بنموذج ويتمي والضابطة بالطريقة المعتادة ،وقامات الباحثاة
باختي ااار وح اادة المتجي ااات ف ااي الص ااف األول الث ااانوي حي ااث أع اادت الوح اادة ف ااي ض ااوء نم ااوذج ويتما اي.
وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي واختبار لمتفكير الرياضي .واستخدمت الباحثاة اختباار"ت"
لحس اااب الف ااروق ب ااين المجم ااوعتين .وتوصا امت الد ارس ااة إل ااى تف ااوق المجموع ااة التجريبي ااة الت ااي درس اات
باسااتخدام نمااوذج ويتمااي عمااى المجموعااة الضااابطة فااي االختبااار التحصاايمي ،وكااذلك تفااوق المجموعااة
التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اختبار يقيس التفكير الرياضي.
كم ااا وى اادفت د ارس ااة عمـــي ( )2005إل ااى تع اارف أث اار اس ااتخدام إس ااتراتيجية ال ااتعمم المتمرك ااز ح ااول
المش ااكمة ف ااي ت اادريس اليندس ااة لتالمي ااذ الص ااف الثال ااث اإلع اادادي عم ااى تحص اايميم المعرف ااي ومس ااتويات
التفكي اار اليندس ااي ل اادييم ف ااي مص اار .واس ااتخدم الباح ااث الم اانيج ش اابو التجريب ااي ذا المجموع ااة التجريبي ااة
والضابطة .وتكونت العينة من تالميذ الصاف الثالاث اإلعادادي تام اختيارىاا عشاوائياً .وتحاددت األدوات
ف ااي اختب ااار تحص اايمي واختب ااار التفكي اار اليندس ااي .واس ااتخدم الباح ااث اختبااار " ت " لعينت ااين مس ااتقمتين،
ومعاماال ارتباااط بيرسااون الختبااار صااحة الفااروض .وتوصاامت الد ارسااة إلااى تنميااة التحصاايل الد ارسااي مااا
ع اادا مس ااتوى الت ااذكر ،وك ااذلك تنمي ااة مس ااتويات التفكي اار اليندس ااي .وأوص ااى الباح ااث بض اارورة توظي ااف
إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في الرياضيات.
وعمى الصعيد األجنبي جاءت دراسة نورتون) )Norton,1999بيدف التعرف إلى مقدرة الطاالب
المعممين عمى استخدام منيج قائم عمى التكامل بين التعمم المتمركز حول المشكمة ،ووساائل التكنولوجياا
الحديث ااة ،ف ااي ت اادريس الرياض اايات لتالمي ااذ الص اافوف ال ارب ااع والخ ااامس والس ااادس االبت اادائي ،وف ااي تنميا اة
مي ااارات ح اال المش ااكالت ،والقاادرة عما اى قا اراءة وكتاب ااة الرياض اايات ،والق اادرة عما اى ال ااتعمم الجم اااعي .وق ااد
توصمت الدراسة في نتائجيا إلى فاعمية اساتخدام ىاذا المانيج التكااممي فاي تنمياة القادرات الساابق ذكرىاا
ل اادى تالمي ااذ المرحم ااة االبتدائي ااة ،وك ااذلك اكتس اااب الط ااالب المعمم ااين خبا ارات تدريس ااية متنوع ااة مرتبط ااة
باسااتخدام الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة ووسااائل التكنولوجيااا الحديثاة أثناااء تاادريس الرياضاايات لتالميااذ
المرحمة االبتدائية.
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فيمااا ىاادفت د ارسااة كــوب وآخــرون ( (Cobb,et.al, 1993إل اى تعاارف أثاار اسااتخدام إسااتراتيجية
الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة فااي تاادريس الحساااب عماى تحصاايل التالميااذ ودافعياتيم لمااتعمم .واسااتخدم
الباحث المنيج التجريبي ذا المجموعتين التجريبية والضابطة .وتكونت عيناة الد ارساة مان ( )288تممياذاً
من الصف الثاني االبتدائي ثام تام تقسايميم إلاى مجماوعتين إحاداىما تجريبياة درسات الحسااب باساتخدام
إسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة ضاامنت ( )187تمميااذاً فااي عشاار فصااول واألخاارى ضااابطة
درست بالطريقاة التقميدياة ضامنت ( )101تممياذاً فاي ثماان فصاول .وتحاددت أدوات الد ارساة فاي اختباار
تحصاايمي ،ومقياااس لمدافعيااة ،وتوصاامت الد ارسااة إلااى أنااو ال توجااد فااروق دالااة إحصااائياً بااين متوسااطي
درجات المجموعتين في االختبار التحصيمي البعدي ،وكاذلك أن تالمياذ المجموعاة التجريبياة كاانوا أكثار
اىتماماً بالفيم والتعاون فيما بينيم من تالميذ المجموعة الضابطة.
 التعقيب عمى دراسات المحور األول :دراسات تناولت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 من حيث الموضوع وأىدافو:تنوعاات أىااداف الد ارسااات السااابقة فمعظميااا ىاادفت إلااى تعاارف أثاار إسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول
المشا ااكمة فا ااي تا اادريس الرياضا اايات ،وما اان ىا ااذه الد ارسا ااات :المسا اااعدي ( ،)2011والبيطا ااار(،)2011
والشاايراني ( ،)2010وصااديق واسااماعيل ( ،)2010ورزق ( ،)2008وعبااد الحكاايم ( ،)2005وعمااي
( ،)2005و كوب وآخرون( ، (Cobb,et.al, 1993بينما ىادفت د ارساة نورتوو ))Norton,1999
إلى تعرف مقدرة المعممين عمى استخدام منيج قائم عمى التكامال باين الاتعمم المتمركاز حاول المشاكمة،
ووسائل التكنولوجياا الحديثاة فاي تادريس الرياضايات .وفاي ضاوء ماا سابق ،تتشاابو الد ارساة الحالياة ماع
الد ارسااات السااابقة فااي تعاارف أثاار إسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة فااي تاادريس الرياضاايات،
بينما تختمف عن دراسة نورتون ) (Norton,1999في ىدفيا.
 من حيث المنيج المستخدم:انحصرت المناىج المستخدمة فاي :المانيج الوصافي ،والمانيج التجريباي ،والمانيج شابو التجريباي ،فمعظام
الد ارسا ااات اسا ااتخدمت الم ا اانيج التجريبا ااي ذا المجما ااوعتين التجريبي ا ااة والض ا ااابطة ،وما اان ى ا ااذه الد ارس ا ااات:
المسا ا اااعدي( ،)2011والشا ا اايراني( ،)2010وص ا ا اديق واسا ا ااماعيل ( ،)2010ومقا ا اااط ( ،)2007وكا ا ااوب
وآخ اارون( (Cobb,et.al,1993وبع ااض الد ارس ااات الس ااابقة اس ااتخدمت الم اانيج ش اابو التجريب ااي وم اان ى ااذه
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الد ارس ا ا ااات :البيط ا ا ااار ( ،)2011ورزق ( ،)2008وعم ا ا ااي ( )2005بينم ا ا ااا اس ا ا ااتخدمت د ارس ا ا ااة نورت ا ا ااون
(  (Norton,1999االستكشافية المنيج الوصفي فقط.
فااي ضااوء م ااا س اابق ،تتشااابو الد ارسااة الحاليااة مااع بعااض الد ارس ااات الس ااابقة ف ااي اس ااتخدام الم اانيج ش اابو
التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي -بعدي.
 من حيث مجتمع الدراسة وعينتو:وفي ىذا الصدد تم سحب العينة بطريقة قصدية من مدارس معينة ،واختيار المجموعتين بطريقة
عشوائية ،ومن ىذه الدراسات :المساعدي( ،)3133والبيطار ( ،)3133والشيراني ( ،)2010وصديق
واسماعيل ( ،)3131ورزق( ,)2008ومقاط( ،)2007وعبد الحكيم ( ،)2005وعمي ( ،)2005وكوب
وآخرون(.(Cobb,et.al,1993
وفي ىذه الدراسة تم سحب عينة الدراسة من مجتمع المحافظة الوسطي -غزة بطريقة قصدية ،من
مدرسة رودولف فالتر األساسية المشتركة واختيار شعبتين من الصف التاسع األساسي بطريقة قصدية،
حيث تم اختيار احداىما عن طريق القرعة لتمثل المجموعة التجريبية و تمثل األخرى المجموعة
الضابطة.
 من حيث أدوات الدراسة:تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات ،ومنيا:
 .8اختبار تحصيمي :البيطار ( ،)2011وصادق واسماعيل ( ،)2010و رزق ( ،)2008ومقاط
( ،)2007وعبد الحكيم ( ،)2005وعمي ( ،)2005وكوب وآخرو (.)Cobb,et.al,1993
 .1اختبار التفكير الرياضي :البيطار ( ،)2011وعمي ( ،)2005وعبد الحكيم (.)2005
 .3اختبار التفكير اليندسي :مقاط ( ،)3112وعمي (.)3110
 .4مقياس الدافعية :كوب وآخرو (.(Cobb,et.al,1993
بينما استخدمت الدراسة الحالية اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،كذلك استخدمت
مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي أعدتو الباحثة باالستفادة من مقياسي دراسة دياب ()2009
ودراسة أبو اليطل (.)2011
 من حيث نتائج الدراسة:أظي اارت معظ اام الد ارس ااات الس ااابقة الت ااي تناول اات موض ااوع اإلس ااتراتيجية باااأن ىن اااك فاااروق ذات داللاااة
إحصاائية لصاالح المجموعاة التجريبياة التاي درسات باساتخدام إساتراتيجية الاتعمم المتمركاز حاول المشااكمة
 16

ومنيااا :المساااعدي( ،)2011والشاايراني ( ،)2010والبيطااار ( ،)2012وصااديق واسااماعيل (،)2010
وعما ا ا ا ا ااي ( ،)2005ورزق ( ،)2008ومقا ا ا ا ا اااط ( ،)2007وعبا ا ا ا ا ااد الحكا ا ا ا ا اايم ( ،)2005ونورتوووووووووووووو
( ،)Norton,1999فيمااا عاادا د ارسااة كااوب وآخاارون) (Cobb,et.al,1993التااي توصاامت إلااى أنااو ال
توج ااد ف ااروق دالا ااة إحص ااائياً ب ااين متوسا ااطي درج ااات المجم ااوعتين التجريبيا ااة والض ااابطة ف ااي االختبا ااار
التحصيمي البعدي.
 المحور الثاني :دراسات تناولت الميارات الجبرية.
وفي ىذا الصدد ىادفت د ارساة مزيـد( )2012إلاى تعارف أثار توظياف إساتراتيجية االكتشااف الموجاو
عمااى إكساااب بعااض الميااارات الجبريااة لاادى طالبااات الصااف التاسااع األساسااي بغازة .واسااتخدمت الباحثااة
الماانيج التجريبااي ذا المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة .وتكوناات العينااة ماان ( )77طالبااة ماان طالبااات
الدرساة بحياث شاممت المجموعاة
الصف التاسع األساسي تم اختيارىا قصدياً ،وتوزيعيا عماى مجماوعتي ا
التجريبيا ااة ( )38طالبا ااة ،و( )39طالبا ااة فا ااي المجموعا ااة الضا ااابطة .وتحا ااددت األدوات فا ااي أداة تحميا اال
المحتااوى لمميااارات الجبريااة واختبااار خاااص بيااا .واسااتخدمت الباحثااة اختبااار " ت " لعينتااين مسااتقمتين،
ومربع ايتا لحساب حجام التاأثير .وتوصامت الد ارساة إلاى إكسااب المياارات الجبرياة باساتخدام إساتراتيجية
االكتشاف الموجو .وأوصت الباحثة بضارورة االىتماام بتوظياف إساتراتيجيات تدريساية فاي المواقاف التاي
تزيد من تفاعل الطمبة وذلك الكسابيم الميارات الجبرية.
بينما ىدفت دراسة عصر( )1188إلى تعرف فاعمية أسموب التعمم النشط القائم عمى المواد اليدوية
التناولية في تدريس المعادالت والمتراجحات الجبرية .واستخدم الباحث المنيج التجريبي .وتكونت عينة
الدراسة من ( )61تمميذاً تم توزيعيا عمى مجموعتي الدراسة بحيث شممت المجموعة التجريبية ()11
تمميذاً والضابطة ( )11تمميذاً من تالميذ الصف األول المتوسط في مدينة بريدة عاصمة منطقة
القصيم بالمممكة العربية السعودية .وتحددت األدوات في اختبار تحصيمي في وحدة المعادالت
والمتراجحات .واستخدم الباحث المتوسطات واالنحرافات المعيارية لوصف درجات تالميذ مجموعتي
البحث عمى االختبار التحصيمي واختبار النسبة "ت" لممجموعتين المستقمتين لمقارنة متوسطي درجات
تالميذ مجموعتي البحث .وأظيرت نتائج الدراسة أن استخدام أسموب التعمم النشط القائم عمى المواد
التناولية في تدريس المعادالت والمتراجحات لتالميذ الصف األول المتوسط يؤثر بشكل دال إحصائياً
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وىام تربوياً عمى التحصيل الدراسي .وأوصت الدراسة بضرورة تقميل اعتماد المعممين عمى أسموب
التعمم المعتاد القائم عمى العرض المباشر في حصص الرياضيات وزيادة اعتمادىم عمى أسموب التعمم
النشط ،كذلك أوصت بإعادة النظر في مناىج الرياضيات وصياغتيا باستخدام المواد اليدوية التناولية
التي تجسد المفاىيم والعالقات الرياضية المجردة وتجعميا سيمة الفيم.
كما وىدفت دراسة المياجري( )1116إلى بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في
حل المعادالت والمتباينات من الدرجة األولى(بمتغير واحد ومتغيرين) لطالبات المرحمة المتوسطة
بمدارس مكة المكرمة الحكومية؛ ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،حيث قامت ببناء
اختبار وفقاً لمخطوات العممية المتعارف عمييا مكون من ( )01فقرة .وتم تطبيق االختبار عمى عينة
عشوائية طبقية من طالبات الصف الثالث المتوسط بمدارس مكة الحكومية .وقد تم التأكد من
خصائص االختبار السيكومترية باأكثر من طريقة حيث حممت الباحثة األسئمة بستة طرق مختمفة ،كما
وأوجدت الصدق الوصفي لالختبار والصدق المرتبط بمحك ،وتم تقدير ثبات االختبار بأربع طرق
مختمفة وىي طريقة إعادة االختبار ،وطريقة معامل ألفا كرومباخ ،وطريقة ليفنجستون ،وطريقة ىاريس.
وقد أظيرت نتائج الدراسة انخفاضاً في مستوى طالبات الصف الثالث المتوسط في حل المعادالت
والمتباينات وبالذات حل األنظمة .وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الدراسات التحميمية لمناىج
الرياضيات ،ومعرفة نقاط الضعف لمعالجتيا ونقاط القوة لتعزيزىا.
وىدفت د ارساة جوىـاننج( )Johanning,2004إلاى تعارف إساتراتيجيات حال المساائل الجبرياة التاي
الدرسااة ماان ( )31ماان طمبااة ماان الصاافوف (السااادس،
تعتمااد عم اى المعااادالت الخطيااة .وتكوناات عينااة ا
السااابع ،الثااامن) .وتحااددت أدوات الد ارسااة فااي اختب اار لحاال المسااائل الجبريااة وتركاات المجااال لمطمبااة
لمتعبير الشفوي عن االستراتيجيات التي استخدموىا لحل كل مسألة مان خاالل المقاابالت الشخصاية ماع
كاال طالاب ماان عينااة الد ارسااة بعااد االختيااار .وقااد بيناات النتااائج أن الطمبااة يسااتخدمون طرقااا غياار رساامية
(غياار الطاارق التااي شاارحيا الماادرس) لحاال المسااائل الجبريااة ،كمااا أنياام يسااتخدمون التخمااين فااي حاال
المسائل وتطوير مياراتيم في التفكير الجبري.
وىدفت دراسة اليونس( )2004إلى تعرف نسبة طمبة الصف العاشر الذين يعانون من ضعف في
خوارزميات حل أنظمة المعادالت ،والكشف عن أصناف األخطاء التي يقع فييا الطمبة ونسبة الوقوع
في كل صنف .وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي .وتكونت عينة الدراسة من ( )138طالباً وطالبة،
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(70طالباً و 68طالبة) من طمبة الصف العاشر ،ومن ثالث مدارس متعددة في محافظة العاصمة في
األردن .وتحددت األدوات في اختبار تشخيصي مكون من ثالث عشرة مفردة من نوع اإلجابة
المفتوحة .ثم صححت األوراق واستخرجت نسبة الطمبة الذين يعانون من ضعف في خوارزميات حل
أنظمة المعادالت وكانت تساوي ( )%63ولبيان ما إذا كانت ليذه النسبة داللة تم حساب مربع كاي
وكانت قيمتو تساوي ( )9.39وىي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01تبع ذلك تصنيف األخطاء
التي يقع فييا الطمبة واستخراج النسب المئوية لكل صنف من األخطاء .وكشفت الدراسة عن خمسة
أصناف رئيسية لألخطاء :أخطاء مفاىيمية ،وأخطاء متعمقة بالتعميمات ،وأخطاء متعمقة باإلجراءات،
وصعوبات في المغة الرياضية رغم صحة الحمول ،وأخطاء في عدم االنتباه .وأوصت الدراسة الباحثين
بإجراء مزيد من األبحاث لتشخيص األخطاء التي يقع فييا الطمبة في موضوعات الجبر األخرى
ولمراحل دراسية مختمفة ،لتكوين صورة أشمل عن األخطاء الشائعة ،وبالتالي تقديم صورة متكاممة عن
األخطاء لممعممين والطالب ومصممي المنياج ،مما قد يساىم في تخفيض نسبة الوقوع في الخطأ عند
الطمبة.
وفااي ىااذا الساياق أجرياات د ارسااة المشــيراوي( )2003بياادف تعاارف فاعميااة برنااامج مقتاارح فااي تنميااة
القدرة عمى حل المسائل الجبرية المفظية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة .واساتخدمت الباحثاة
الماانيج التجريبااي ذا المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة .وتكوناات العينااة ماان ( )80طالبااة تاام اختيارىااا
بطريق ااة قص اادية ،وتوزيعي ااا عم ااى مجم ااوعتي الد ارس ااة .وت اام اس ااتخدام اختب ااار الق اادرة عم ااى ح اال المس ااائل
الجبريا ااة المفظيا ااة كا ااأداة لمد ارسا ااة .وتا اام اسا ااتخدام األسا اااليب اإلحصا ااائية التاليا ااة :اختبا ااار " ت " لعينتا ااين
مسااتقمتين ،ومربااع ايتااا ،واختبااار مااان ويتنااي .وتوصاامت الد ارسااة إلااى تنميااة القاادرة عمااى حاال المسااائل
الجبريااة المفظيااة باسااتخدام البرنااامج المقتاارح .وأوصاات الباحثااة بضاارورة إكساااب الطمبااة القاادرة عمااى حاال
المسائل الجبرية المفظية.
وفي دراسة أجراىا ضبابات( )1999بيدف تحميل وتصانيف أخطااء طمباة الصاف العاشار األساساي
فااي حاال المعااادالت الرياضااية ،ود ارسااة العالقااة بااين ماادى اكتساابيم لمميااارات األساسااية ،ومعرفااة قادرتيم
عمى حل المعادالت الرياضية ،ومعرفة الفروق بين اختبارات الميارات الرياضاية األساساية واختباار حال
المعااادالت الرياضااية عنااد الطمبااة الااذكور واإلناااث .واسااتخدم الباحااث فااي ىااذه الد ارسااة الماانيج الوصاافي
التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )293طالباً وطالبة منيم ( )130طالبااً و( )163طالباة حيات تام
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اختيار ىذه العينة بشكل مقصود .وتحاددت أدوات الد ارساة فاي اختباارين أحادىما يقايس مادى اكتسااب
الطمبااة لمميااارات األساسااية الاواردة فااي مناااىج المرحمااة األساسااية ،واآلخاار يقاايس ماادى قاادرتيم عمااى حاال
المعادالت الرياضاية لكال مرحماة .واساتخدم الباحاث األسااليب اإلحصاائية التالياة :المتوساطات الحساابية
و االنح ارفااات المعياريااة ومعاماال ارتباااط بيرسااون إليجاااد العالقااات بااين ماادى اكتساااب الطمبااة لمميااارات
األساسااية ال اواردة فااي منياااج المرحمااة األساسااية وماادي قاادرتيم عم اى حاال المعااادالت الرياضااية .كااذلك
اسااتخدم الباحااث اختبااار " ت " لممجموعااات المسااتقمة واختبااار " ت " لااألزواج .وأظياارت نتااائج الد ارسااة
ت اادنياً ممموسا ااً ف ااي اكتس اااب الطمب ااة لممي ااارات األساس ااية وق اادرتيم عما اى ح اال المع ااادالت الرياض ااية وأن
األخطاااء التااي يرتكبيااا الطمبااة فااي حاال المعااادالت الرياضااية تقااع فااي سااتة أن اواع رئيسااية ىااي :ضااعف
المفاااىيم والميااارات األساسااية ،وضااعف فااي حاال المعااادالت الخطيااة ذات مجيااولين ،وأخطاااء فااي حاال
المعااادالت التربيعيااة والكس ارية ،وضااعف فااي كتاب اات مجموعااة الحاال ،وأخطاااء فااي التخمااين ،وأخطاااء
أخرى.
وىدفت دراسة عبد الدايم( )1998إلى تعرف أثر إستراتيجية مقترحاة لتنمياة مياارات حال المعاادالت
وبعا ااض الميا ااارات العميا ااا لمتفكيا اار لا اادى تالميا ااذ الصا ااف الثالا ااث اإلعا اادادي .واسا ااتخدم الباحا ااث الما اانيج
التجريبااي .وقااد تكوناات عينااة الد ارسااة ماان مجمااوعتين إحااداىما تجريبيااة واألخاارى ضااابطة وكااان عاادد
الطااالب فااي كاال مجموعااة ( )40طالب ااً ،حيااث تاام اختيااار عينااة الد ارسااة بطريقااة عش اوائية ماان مدرسااة
أنشاص الرمل اإلعدادية لمبنين .وتحددت األدوات في اختبارين ،يتمثل أحدىما في اختباار مياارات حال
المعااادالت والمتباينااات ،و يتمثاال اآلخاار فااي اختبااار ميااارات التفكياار .واسااتخدم الباحااث اختبااار "ت"
لمقارنااة متوسااطي درجااات طااالب مجمااوعتي الد ارسااة .وأظياارت نتااائج الد ارسااة تفااوق طااالب المجموعااة
التجريبيااة الااذين درس اوا باسااتخدام اإلسااتراتيجية المقترحااة (فااي ضااوء التكاماال بااين إسااتراتيجيتي األساائمة
التباعدية وميارات الترجماة الرياضاية) عماى طاالب المجموعاة الضاابطة الاذين درساوا بالطريقاة المعتاادة
ف ااي اختب ااار مي ااارات ح اال المع ااادالت كك اال ،وك ااذلك تف ااوق ط ااالب المجموع ااة التجريبي ااة عم ااى ط ااالب
المجموعة الضابطة في كل ميارة من الميارات الفرعياة الختباار المياارات العمياا لمتفكيار كاالً عماى حادة
(تحمياال ،تركيااب ،تفسااير) .وأوصاات الد ارسااة بضاارورة اىتمااام المعممااين بتنميااة ميااارات حاال المعااادالت
والمتباينات.

 2.

وأخي ا اًر ىاادفت د ارسااة الريمـــاوي ( )1990إل اى تعاارف م ادى تحقااق األىااداف التعميميااة لمموضااوعات
الرياض ااية الثالث ااة :مجموع ااات األع ااداد والعممي ااات عميي ااا والمجوعا اات الجبري ااة والمع ااادالت والمتباينا اات
الخطي ااة ل اادى الطمب ااة ال ااذين أنيا اوا المرحم ااة اإلعدادي ااة ،وى اادفت أيض ااا إلا اى الكش ااف ع اان جوان ااب الق ااوة
والضااعف عناادىم .وقااد تكوناات عينااة الد ارسااة ماان ( )583طالب ااً وطالبااة ،يشااكل الااذكور ( )276ماانيم
وع اادد اإلنا اااث ( )307وجم اايعيم ما اان ط ااالب وطالبا ااات الصا ااف العاشااار فا ااي الم اادارس الحكوميا ااة فا ااي
العاصمة عمان .وتحددت األدوات في اختباار كاشاف مان أجال تحدياد جواناب القاوة والضاعف ثام إعاداد
اختب ااارات ثالثي ااة تشخيص ااية ك اال مني ااا خ اااص بموج ااب واح ااد م اان الموض ااوعات الثالثا اة يق اايس نا اواحي
القصااور فااي المتطمبااات السااابقة عنااد الطمبااة التااي أدت إلااي الضااعف .واسااتخدمت الباحثاة معادلااة كااورد
ريتشاردسااون ( )20واسااتخدمت المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة ،واختبااار (ت) لمعرفااة مااا
إذا كااان ىناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي أداء الطمبااة وبااين معيااار النجاااح .وأشااارت نتااائج الد ارسااة
بوجو عام إلى ضعف الطمبة في كل من الموضاوعات الرياضاية الثالثاة ،مجموعاات األعاداد والعممياات
عمييا والعمميات الجبرية والمعادالت والمتباينات الخطية وكشف جوانب القوة والضعف في كال موضاوع
من ىذه الموضوعات.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني :دراسات تناولت الميارات الجبرية.
 من حيث الموضوع وأىدافو:تنوعا اات أىا ااداف الد ارسا ااات السا ااابقة فنجا ااد أن د ارسا ااة مزيا ااد ( )2012ىا اادفت إلا ااى تعا اارف أثا اار توظيا ااف
إستراتيجية االكتشااف الموجاو فاي إكسااب بعاض المياارات الجبرياة ،وىادفت د ارساة عصار( )2011إلاى
تعاارف فاعميااة أسااموب الااتعمم النشااط القااائم عمااى الم اواد التناوليااة فااي تاادريس المعااادالت والمتراجح ااات
الجبري ااة ،كم ااا وى اادفت د ارس ااة المي اااجري ()2006إل ااى بن اااء اختب ااار محك ااي المرج ااع لقي اااس الكفاي ااات
الرياضاية فااي حال المعااادالت والمتبايناات ماان الدرجاة األولااى(بمتغيار واحااد ومتغيارين) لطالبااات المرحمااة
المتوسااطة بماادارس مكااة المكرمااة الحكوميااة ،وكااان ىاادف د ارسااة اليااونس ( )2004تشااخيص األخطاااء
فااي خوارزميااات حاال أنظمااة المعااادالت ،وىاادفت د ارسااة المشاايراوي( )2003إلااى تعاارف فاعميااة برنااامج
مقتاارح فااي تنميااة القاادرة عمااى حاال المسااائل الجبريااة المفظيااة ،أمااا د ارسااة جوىاااننج ))Johannig,2004
كان ىدفيا تعارف إساتراتيجيات حال المساائل الجبرياة التاي تعتماد عماى المعاادالت الخطياة ،بينماا د ارساة
ض اابابات ( )1999ى اادفت إل ااى تحمي اال وتص اانيف أخط اااء طمب ااة الص ااف العاش اار ف ااي ح اال المع ااادالت
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الرياضية ،كما وىدفت دراسة عبد الدايم ( )1998إلى تعرف أثر إستراتيجية مقترحة لتنمية ميارات حل
المعااادالت وبعااض ميااارات التفكياار ،وأخي ا اًر ىاادفت د ارسااة الريماااوي ( )1990إلااى تعاارف ماادى تحقيااق
لمموضااوعات الرياضااية الثالثااة :مجموعااة األعااداد والعمميااات عمييااا ،والمجموعااات الجبريااة ،والمعااادالت
والمتباينات الخطية.
فااي ضااوء مااا ساابق ،تتشااابو الد ارسااة الحاليااة مااع بعااض الد ارسااات السااابقة فااي تناوليااا لحاال المعااادالت
والمتباينات الجبرية ،ومن ىذه الدراسات :عصر( ،)2011والمياجري ( ،)2006وعبد الادايم (،)1998
و الريماااوي ( ،)1990كااذلك تتشااابو مااع بعااض الد ارسااات السااابقة التااي تناولاات حاال المعااادالت الجبريااة
فقااط ،وماان ىااذه الد ارسااات :يااونس ( ،)2004وجوىاااننج ) ، (Johannig,2004وضاابابات (،)1999
لكنيا تختمف في ىدفيا مع دراسة المشيراوي ( )2003التي قامت بتنمية حل المسائل الجبرية المفظياة،
كا ااذلك تختما ااف ما ااع د ارسا ااة مزيا ااد ( )2012التا ااي قاما اات بإكسا اااب بعا ااض الميا ااارات الجبريا ااة باسا ااتخدام
إس ااتراتيجية االكتش اااف الموج ااو .حي ااث أن الد ارس ااة الحالي ااة تي اادف إل ااى تنمي ااة مي ااارات ح اال المع ااادالت
والمتباينات الجبرية.
 من حيث المنيج المستخدم:تنوعت المناىج المستخدمة في الدراسات السابقة ،فبعضيا استخدمت المنيج التجريبي ذا المجموعتين
التجريبية والضابطة ،ومن ىذه الدراسات :مزيد ( ،)2012وعصر( ،)2011والمشيراوي (،)2003
وعبد الدايم ( ،)1998بينما استخدمت الدراسات األخرى المنيج الوصفي وىذه الدراسات ىي:
المياجري ( ،)2006واليونس ( ،)2004وجوىاننج( ، (Johannig,2004وضبابات (،)3111
والريماوي (.)3111
في ضوء ماسبق ،تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج التجريباي ،حياث
أن الدراسة الحالية استخدمت المنيج شبو التجريبي لممجماوعتين التجريبياة والضاابطة كمانيج غالاب فاي
الدراسة.
 من حيث مجتمع الدراسة وعينتو:وفي ىذا الصدد تم سحب العينة بطريقة قصدية من مدارس معينة ،واختيار المجموعتين بطريقة
عشوائية ،ومن ىذه الدراسات :مزيد ( ،)2012وعصر( ،)2011واليونس ( ،)3114والمشيراوي
( ،)2003عبد الدايم ( ،)1998في حين تم سحب عينة كبيرة نسبياً مقارنة بما سبق في دراسة
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ضبابات ( ،)1999ودراسة الريماوي ( )1990باختالف طبيعة المنيج المستخدم وىو المنيج
الوصفي .

وفي ىذه الدراسة تم سحب عينة الدراسة من مجتمع المحافظة الوسطي -غزة بطريقة قصدية ،من
مدرسة رودولف فالتر األساسية المشتركة واختيار شعبتين من الصف التاسع األساسي بطريقة قصدية،
حيث تم اختيار احداىما عن طريق القرعة لتمثل المجموعة التجريبية وتمثل األخرى المجموعة
الضابطة.
 من حيث أدوات الدراسة المستخدمة:تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات المراد قياسيا ومنيا:

 .8اختبار الميارات الجبرية :مزيد ( ،)2012وعبد الدايم (.)1998

 .1اختبار تحصيل في وحدة المعادالت والمتباينات :عصر( ،)2011والريماوي (.)3111
 .3اختبار تشخيصي لتشخيص األخطاء في خوارزميات حل أنظمة المعادالت :اليونس (،)3114
ضبابات (.)1999

 .4اختبار المسائل الجبرية :جوىاننج ).(Johanning,2004
 .5اختبار المسائل الجبرية المفظية :المشيراوي (.)2003
بينما استخدمت الدراسة الحالية أداتين ،األداة األولى تتمثل في اختبار ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية ،واألداة الثانية تتمثل في مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي أعدتو الباحثة
باالستفادة من مقياسي دراسة دياب ( )2009ودراسة أبو اليطل (.)2011

 -من حيث نتائج الدراسة:

خمصت الدراسات السابقة إلى مجموعة نتائج منيا مايمي:
 .1تنميا ااة الميا ااارات الجبريا ااة باسا ااتخدام أسا اااليب واسا ااتراتيجيات تدريسا ااية وم ا ان ىا ااذه الد ارسا ااات :مزيا ااد
( ،)2012والمشيراوي (.)2003
 .2تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات باستخدام أساموب الاتعمم النشاط القاائم عماى المانيج البناائي
و أظيرت ذلك دراستي :عصر ( ، )2011وعبد الدايم (.)1998
 .3ظيور تدني ممموس في اكتساب الطمبة لمميارات األساسية وقادرتيم عماى حال المعاادالت الرياضاية
وأظيرت ذلك دراستي :اليونس ( ،)2004وضبابات (.)1999
 .4ضااعف الطمبااة فااي الموضااوعات المتعمقااة بحاال المعااادالت والمتباينااات الخطي اة كمااا أظياارت ذلااك
دراسة المياجري ( ،)3116و دراسة الريماوي (

.)1990
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المحور الثالث :دراسات تناولت االتجاه نحو الرياضيات.
ىدفت دراسة أبو اليطل( )2011إلى تعرف أثر استخدام برنامج محوساب فاي تادريس الرياضايات

عمااى تنميااة التفكياار الرياضااي واالتجاااه نحوىااا لاادى طالبااات الصااف الثااامن األساسااي .واسااتخدم الباحااث
الماانيج التجريبااي ذا المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة .وتكوناات العينااة ماان ( )80طالبااة وتوزيعيااا عمااى
مجموعتي الدراسة .وتحددت األدوات في اختبار التفكيار الرياضاي ،ومقيااس االتجااه نحاو الرياضايات.
وتم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين ،ومعادلة الكسب المعدل لبالك .وتوصمت الدراسة إلى تنمية
االتجاىات نحو الرياضيات باستخدام البرنامج المحوسب.
وكااان اليادف ماان د ارسااة محمااد ووليااد ) (Mohamed, waheed,2011ىااو تعاارف اتجاىااات
طمب ااة الم اادارس الثانوي ااة نح ااو الرياض اايات ف ااي ج اازر المال ااديف .واس ااتخدم الباحث ااان الم اانيج الوص اافي.
وتكوناات العينااة ماان ( )311طالااب وطالبااة .وتحااددت األدوات فااي مقياااس االتجاىااات نحااو الرياضاايات
المك ااون م اان الثق ااة الشخص ااية نح ااو الرياض اايات ،وتص ااورات الطمب ااة تج اااه فائ اادة الرياض اايات .واس ااتخدم
الباحثان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختباار "ت" لعينتاين مساتقمتين .وتوصامت الد ارساة
إلى أن اتجاىات الطمبة نحاو الرياضايات جااءت بدرجاة متوساطة ،أي يمكان القاول باأن الطمباة يمتمكاون
اتجاىاات إيجابياة نحاو الرياضايات .وأوصاى الباحثاان بضارورة تحساين االتجاىاات نحاو الرياضايات ماان
خالل استخدام استراتيجيات تدريس حديثة.
كما وىدفت دراسة المالكي( )2010إلى تعرف فاعمياة برناامج تادريبي مقتارح عماى إكسااب معمماي
الرياضاايات بعااض ميااارات الااتعمم النشااط وعمااى تحصاايل واتجاىااات طالبياام (ط االب الصااف الخااامس
االبتاادائي) نحااو الرياضاايات .واسااتخدم الباحااث الماانيج التجريبااي ذا تصااميم المجموعااة الواحاادة .وتكوناات
العيناة مان ( )12معممااً تام اختيارىااا عشاوائياً ،و( )273طالبااً مان طااالب الصاف الخاامس االبتادائي تاام
اختيارىاا عشاوائياً ،ويتمقاون التادريس باساتخدام الاتعمم النشااط مان خاالل معمماييم الاذين حضاروا البرنااامج
التا اادريبي المقتا اارح .وتحا ااددت األدوات فا ااي مقيا اااس األداء لميا ااارات الا ااتعمم النشا ااط لممعمما ااين ،واختبا ااار
تحص اايمي ،ومقي اااس المقوش ااي لالتج اااه نح ااو الرياض اايات .واس ااتخدم الباح ااث اختب ااار "ت" لعينت ااين غي اار
مستقمتين الختباار صاحة الفاروض .وتوصامت الد ارساة إلاى تنمياة االتجاىاات نحاو الرياضايات باساتخدام
اس ااتراتيجيات ال ااتعمم النش ااط المتض اامنة ف ااي البرن ااامج الت اادريبي .وأوص ااى الباح ااث بتط ااوير أداء معمم ااي
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الرياضا اايات ما اان خا ااالل إعا ااداد وتبنا ااي األنشا ااطة والميا ااام التعميميا ااة المختمفا ااة التا ااي تعما اال عما ااى تنميا ااة
االتجاىات نحو الرياضيات لدى الطالب.
وق ااام ديـــاب( )2009بد ارس ااة ى اادفت إل ااى تع اارف أث اار اس ااتخدام إس ااتراتيجية مقترح ااة لح اال المس ااائل
الرياضية اليندسية عمى تحصيل طالب الصف الثامن األساسي واتجاىاتيم نحاو الرياضايات .واساتخدم
الباحاث المانيج التجريباي ذا المجمااوعتين التجريبياة والضاابطة .وتكونات العينااة مان ( )56طالبااً بطريقااة
قصاادية وتاام اختيااار شااعبتين بطريقااة عش اوائية وتوزيعيااا بالتساااوي عمااى مجمااوعتي الد ارسااة .وتحااددت
األدوات فااي اختبااار تحصاايمي ومقياااس االتجاااه نحااو الرياضاايات ،واسااتخدم الباحااث اختبااار "ت" لعينتااين
مستقمتين ،وتوصمت الدراسة إلى عدم تنمية االتجاىات باستخدام اإلستراتيجية المقترحة.
وى اادفت د ارس ااة فـــاروق وشـــاه( )Farooq, Shah,2008إل ااى تع اارف اتجاى ااات طمب ااة المرحم ااة
الثانويااة فااي باكسااتان نحااو الرياضاايات .واسااتخدم الباحثااان الد ارسااة االستقصااائية .وتكوناات العينااة ماان
( )685طالب ااً وطالبااة ماانيم ( )379طالب ااً و( )306طالبااة ماان الصااف العاشاار .وتحااددت األدوات فااي
مقياااس االتجاىااات نحااو الرياضاايات المكااون ماان الثقااة الشخصااية نحااو الرياضاايات ،وفائاادة الرياضاايات،
والتصااور حااول معماام الرياضاايات .واسااتخدم الباحثااان اختبااار "ت" لعينتااين مسااتقمتين .وتوصاامت الد ارسااة
إلى أن كل من الطالب والطالبات في باكستان لدييم نفس االتجاه نحو الرياضيات.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثالث :دراسات تناولت االتجاه نحو الرياضيات.
 من حيث الموضوع وأىدافو:ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى تعرف اتجاىات الطمبة نحو مادة الرياضيات بعد تطبيق إستراتيجية
أو برنامج مقترح وىذه الدراسات ىي :أبو اليطل ( ،)2011والمالكي ( ،)2010ودياب (،)2009
وىدفت دراستيمحمد ووحيد ) ، (Mohamed, waheed,2011ودراسة فاروق وشاه
( (Farooq, Shah,2008إلى تعرف اتجاىات الطمبة نحو مادة الرياضيات.
في ضوء ما سبق تتشابو الدراسة الحالية مع دراستي أبو اليطل ( )2011ودياب ( )2009في
تعرف اتجاه الطمبة نحو الرياضيات ،وتختمف عن دراستي محمد ووحيد (Mohamed,
) ، waheed,2011و فاروق وشاه ( (Farooq, Shah,2008في أن ىاتين الدراستين كان ىدفيما
تعرف اتجاىات الطمبة نحو الرياضيات بدون تطبيق إستراتيجية معينة ،حيث تيدف الدراسة الحالية
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إلى تعرف أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات.
 من حيث المنيج المستخدم:تنوعت المناىج المستخدمة في الد ارساات الساابقة ،فبعضايا اساتخدمت المانيج التجريباي ذا المجماوعتين
التجريبية والضابطة مثل دراستي:أبو اليطل ( ،)2011ودياب ( )2009كما واستخدمت دراسة الماالكي
( )2010المنيج التجريبي ذا المجموعة الواحدة ،بينما استخدمت دراسة محماد ووحياد ( Mohamed,
) )waheed,2011المووو

الوصاافي ،واسااتخدمت د ارسااة فاااروق وشاااه ))Farooq Shah, 2008

المنيج الوصفي االستقصائي.
في ضوء ما سبق تتشابو الدراسة الحالية مع دراستي أبو اليطل ( ،)2011ودياب ( )2009في
استخدام المنيج التجريبي ذا المجموعتين التجريبية والضابطة ،وتختمف عن دراسة المالكي ((2010
التي استخدمت المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ،كما تختمف عن دراستي محمد ووحيد
) ، (Mohamed, waheed,2011وفاروق وشاه(  (Farooq, Shah,2008المتان استخدمتا المنيج
الوصفي ،في حين أن الدراسة الحالية استخدمت المنيج شبو التجريبي ذا المجموعتين التجربية
والضابطة مع قياس قبمي -بعدي.
 من حيث مجتمع الدراسة وعينتو:وفي ىذا الصدد تم سحب العينة بطريقة قصدية من مدارس معينة ،واختيار المجموعتين بطريقة
عشوائية ،ومن ىذه الدراسات :أبو اليطل( ، ،)2011والمالكي ( ،)2010ودياب ( )2009في حين
تم سحب عينة كبيرة نسبياً مقارنة بما سبق في دراسة فاروق وشاه ),(Farooq, Shah,2008ودراسة
محمد ووحيد ) (Mohamed, waheed,2011باختالف طبيعة المنيج المستخدم وىو المنيج
الوصفي .

وفي ىذه الدراسة تم سحب عينة الدراسة من مجتمع المحافظة الوسطي -غزة بطريقة قصدية ،من
مدرسة رودولف فالتر األساسية المشتركة واختيار شعبتين من الصف التاسع األساسي بطريقة قصدية،
حيث تم اختيار احداىما عن طريق القرعة لتمثل المجموعة التجريبية واألخرى تمثل المجموعة
الضابطة.
 من حيث أدوات الدراسة المستخدمة :تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات المراد قياسيا ،ومنيا:
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 .1اختبار تحصيمي :دياب (.)2009
 .2مقياس األداء لميارات التعميم النشط لممعممين :المالكي (.)2010
 .3مقيـــاس االتجـــاه نحـــو الرياضـــيات :محمااد ووحيااد) ، )Mohamed, waheed,2011والمااالكي
( ،)2010ودياب ( ،)2009و فاروق وشاه(.(Farooq, Shah,2008
 .4اختبار التفكير الرياضي :أبو اليطل ()2011
بينما استخدمت الدراسة الحالية أداتين ،األداة األولى تتمثل في اختبار ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية ،واألداة الثانية تتمثل في مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي أعدتو الباحثة
باالستفادة من مقياسي دراسة دياب ( )2009ودراسة أبو اليطل ()2011
 -من حيث نتائج الدراسة:

 .1اتفقا اات نتا ااائج د ارسا ااتي الما ااالكي ( ،)2010وأبا ااو اليطا اال ( )2011إلا ااى تنميا ااة االتجاىا ااات نحا ااو
الرياضيات ،بينما توصمت دراسة دياب ( )2009إلى عدم تنمية االتجاىات نحو الرياضيات.
 .2توصاامت د ارس اة محمااد ووحيااد ) (Mohamed, waheed,2011إلااى أن اتجاىااات الطمبااة نحااو
الرياضيات جاءت بنسبة متوسطة.


التعميق عمى الدراسات السابقة:

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار العام لمدراسة الحالية:فااي ضااوء ماساابق ،تنوعاات األىااداف التااي سااعت الد ارسااات السااابقة إلااى تحقيقيااا بتناوع الم ارحاال الد ارسااية
وأم ا اااكن إجرائي ا ااا ،والم ا اانيج المس ا ااتخدم ،وعين ا ااة الد ارس ا ااة ،وتن ا ااوع أدوات جم ا ااع المعموم ا ااات ،واألس ا اااليب
ااء عمييااا،
اإلحصااائية المسااتخدمة ،وبالتااالي ظيااور النتااائج وتفساايرىا وصااياغة التوصاايات والمقترحااات بنا ً

وفي ىذا السياق تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء ىيكمية الدراسة الحالية من خالل ما يمي:

 .1تادعيم الد ارسااة الحاليااة فاي مجااال اإلطااار النظاري التااي تتضاامن :إساتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول
المشكمة ،وميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،واالتجاه نحو الرياضيات.
 .2المساعدة في إعادة صياغة وحدة (المعادالت والمتباينات) وفقااً لم ارحال إساتراتيجية الاتعمم المتمركاز
حول المشكمة.
 .3إعداد دليل المعمم وفقاً لمراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .4تحديد منيج الدراسة المناسب ،وىو المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية.
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 .5بن اااء أدوات الد ارس ااة المناس اابة ،والت ااي تض اامنت أدات ااين ،األول ااى تمثم اات ف ااي اختب ااار مي ااارات ح اال
المعادالت والمتباينات الجبرية ،والثانية تمثمت في مقياس االتجاه نحو الرياضيات.
 .6االطالع عمى األساليب اإلحصائية الالزمة لمعالجة البيانات.
 -أىم ما ُيميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 .1توظيااف إسااتراتيجية الااتعمم المتمركااز حااول المشااكمة فااي تنميااة ميااارات حاال المعااادالت والمتباينااات
الجبرية يتم ألول مرة في تدريس مبحث الرياضيات الفمسطيني لمصف التاسع األساسي.
 .2اختيارى ااا لممتغيا ارين الت ااابعين وىم ااا :مي ااارات ح اال المع ااادالت والمتباين ااات الجبري ااة ،واالتج اااه نح ااو
الرياضيات ،وىذا لم تتطرق لو أي دراسة من الدراسات السابقة.
 .3اختيااار الوحاادة الد ارسااية الثالثااة (المعااادالت والمتباينااات) ماان كتاااب الرياضاايات الفمسااطيني والتااي
تالئم_بعد إعادة صياغتيا_ المراحل الثالث إلستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .4إعداد وبناء اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية.
 .5إعداد مقياس رباعي االستجابة لالتجاه نحو الرياضيات.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري

 المحور األول:
-

إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.

 المحور الثاني:
-

الميارات الجبرية.

 المحور الثالث:
-

االتجاىات نحو الرياضيات.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري
ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع
األساسي؛ لذلك تم تصنيف اإلطار النظري في المحاور التالية:
• المحور األول :إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
• المحور الثاني :الميارات الجبرية.

• المحور الثالث :االتجاه نحو الرياضيات.
وفيما يمي تفصيل

بذلك :

المحور األول :إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
ويتضمن المحور النقاط التالية:
 .1ماىي البنائية.
 .2إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .3مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .4خطوات تطبيق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تدريس الرياضيات.
 .5التقييم في إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .6األدوار الجديدة لممعمم وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .7األدوار الجديدة لمطالب وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .8أىمية توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .9معوقات توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة وآلية التغمب عمييا.
 .1ماىي البنائية:
يعد المنظور البنائي من أحدث االتجاىات في التدريس ،وقد برز ىذا المنظور نتيجة التحول الكبير
في البحث التربوي خالل العقود الثالثة الماضية ،فقد تحول التركيز من العوامل التي تؤثر خارجياً في تعمم
الطالب مثل متغيرات المعمم ،والمدرسة ،والمنيج ،واألقران ،وغيرىا من العوامل ،إلى التركيز عمى العوامل
 3.

التي تؤثر داخمياً عمى ىذا التعمم ،أي التركيز عمى ما يحدث داخل عقل الطالب حينما يتعرض لممواقف
المختمفة ،كمعرفتو السابقة ،وفيمو السابق ،وقدرتو عمى التذكر ،وقدرتو عمى معالجة المعمومات ،ودافعيتة
لمتعمم ،وأنماط تفكيره ،وكل ما يجعل التعمم لديو ذا معنى( .السعدني وعودة)115 :2006 ،
حيث يجمع فالسفة التربية بأن البنائية ىي نموذج في التعمم ،وليا ىدف مشترك ىو بناء المعرفة من
قبل الطالب من خالل خبراتو السابقة وربطيا بالخبرات الحقيقية التي تواجيو في حياتو؛ وبذلك يصبح لمتعمم
معنى مدى الحياة)Faryadi, 2009: 170( .
بينما يرى البعض أن البنائية ىي نظرية في التعمم تقوم عمى أساس بناء المعارف من خالل الخبرات
السابقة وتركز البنائية عمى الطالب في تفاعمو مع المعمم وبيئة التعمم البنائيةSharon,Collins, (.
)2008:102
وترتكز البنائية عمى عدد من المبادئ األساسية التي تتضح فيما يمي ( :زيتون)44 :2007 ،
 .1خبرات الطالب السابقة ىي محور االرتكاز في عممية التعمم؛ وذلك كون المتعمم يبني معرفتو
في ضوء خبراتو السابقة.
 .2الطالب يبني معنى لما يتعممو بناءً ذاتي ًا ،حيث يتشكل المعنى داخل بنيتو المعرفية من خالل
تفاعل حواسو مع البيئة الخارجية من خالل تزويده بمعمومات وخبرات تمكنو من ربط
المعمومات الجديدة بما لديو من معمومات سابقة.
 .3التعمم يحدث عمى أفضل وجو عندما يواجو الطالب مشكمة أو ميمة حقيقية واقعية.
 .4ال يحدث تعمم جديد مالم يحدث تغيير في بنية الطالب المعرفية ،حيث يعاد تنظيم األفكار
والخبرات الموجودة بيا عند دخول خبرات جديدة.
 .5ال يبني الطالب معرفتو بمعزل عن اآلخرين بل يبنييا من خالل التفاوض االجتماعي معيم.
وفي ضوء ما تقدم ترى الباحثة بأن التعمم البنائي يقوم عمى أساس بناء الطالب لممعرفة التي
يكتسبيا بنفسو ،وذلك من خالل الخبرات السابقة التي مر بيا ،بالتالي فيو يركز عمى أن الطالب ىو
محور العممية التعميمية_التعممية.
وانطالقاً من الفكر البنائي والمبادئ األساسية لمنظرية البنائية ،فقد انطمقت منيا إستراتيجيات
تدريسية عديدة ،واستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة واحدة من ىذه اإلستراتيجيات.
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 .2إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
تعد إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة إحدى اإلستراتيجيات التي تنطمق من فكر البنائية،
حيث صمم ىذه االستراتيجية جريسون ويتمي( (Wheately,1991الذ يعد من أكبر مناصري البنائية
الحديثة ،وتعبر ىذه اإلستراتيجية عن أفكار البنائين في تدريس العموم والرياضيات ،ويرى ويتمي أن
الطالب في ىذه اإلستراتيجية يصنع لو فيماً ذا معنى من خالل مشكالت تقدم لو ،فيعمل تعاونيا مع
زمالئو عمى إيجاد الحمول ليا في مجموعات تعاونية صغيرة .وتقترح ىذه اإلستراتيجية ثالث مراحل
أساسية مكونة ليا وىي :الميام  ،Tasksوالمجموعات المتعاونة  ،Cooperative Groupsوالمشاركة
( .Sharingزيتون)459 :2007 ،
عرف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بأنيا إستراتيجية بنائية يعتمد التدريس بيا عمى
وتُ ّ

وجود ميمة تتضمن موقف ًا مشكالً يجعل المتعممين يستشعرون وجود مشكمة ما ،ثم يمي ذلك بحث

المتعممين عن حمول ليذه المشكمة من خالل مجموعات صغيرة ،ويختتم التعمم بمشاركة المجموعات
بعضيا البعض في مناقشة ما تم التوصل إليو( .زيتون وزيتون)196 :2003 ،
كما وتشير الدراسات السابقة إلى تعريف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بأنيا موقف
تعميمي يواجو فيو الطالب مشكمة حقيقية (واقعية) ويسير فييا الطالب وفق مراحل محددة ،مستخدماً
عمميات البحث واالستقصاء والتفكير المنطقي حتى يصل إلى حل المشكمة( .صديق و إسماعيل،
عرف بأنيا أحد إستراتيجيات الفمسفة البنائية وتتكون من ثالث عناصر ىي الميام
 ،)27 :2010كما وتُ ّ
 ،Tasksوالمجموعات المتعاونة  ،Cooperative Groupsوالمشاركة ( .Sharingالجندي:2003 ،

 ،)8كذلك تُ ّعرف بأنيا إستراتيجية فعالة قائمة عمى استخدام المشكالت كمثير لمتعمم ،والمشكالت ىي
المشكالت المعقدة التي ال يمكن حميا بخوارزمية بسيطة وىذا النوع من المشكالت ليس بالضرورة لو حل
واحد صحيح ،فقد يقتضي األمر البحث عن حمول بديمة ،وتقديم الدليل عمى صحة ىذه الحمول"(.
 ،(Barrows,2000وتُ ّعرف بأنيا طريقة من طرق التعمم الفعال التي تتضمن التفاعل الديناميكي بين

الطمبة وعممية التعمم ،حيث يكون التركيز في إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة عمى عممية حل
المشكمة ،وليس حل المشكمة كما في طريقة حل المشكالت)Kwan,2000( .
وتُعرف الباحثة إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بأنيا تتابع منظم من الخطوات تبدأ بطرح
المعمم لمموضوعات المتعمقة بحل المعادالت والمتباينات الجبرية في صورة مشكالت حقيقية ،ومن ثم تبدأ
الطالبات التفكير فييا ،والبحث عن حمول ليذه المشكالت عن طريق ممارسة أنشطة من خالل
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مجموعات تعاونية ،تنتيي بمشاركة المجموعات كميا في مناقشة وتقويم ما تم التوصل إليو تحت إشراف
المعمم.
في ضوء ما سبق ،ترى الباحثة أن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة  -التي استندت أفكارىا
عمى ما جاءت بو النظرية البنائية  -تركز عمى أن الطالب ىو محور العممية التعميمية – التعممية ،حيث
يبني الطالب معرفتو من خالل األنشطة التفاعمية مع اآلخرين في بيئة يسودىا التفاوض االجتماعي،
وذلك وفق مراحل معينة .وىذا يقودنا إلى تساؤل ميم وىو ما مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة؟  ...وتتضح إجابة ىذا التساؤل فيما

يمي :

 .3مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
وتتكون ىذه اإلستراتيجية من المراحل الثالث األساسية التالية :الميام  ،Tasksوالمجموعات المتعاونة
 ،Cooperative Groupsوالمشاركة  .Sharingكما ىو مبين في الشكل.
الميام
Tasks

المجموعات المتعاونة

المشاركة

Cooperative Groups

Sharing

(زيتون وزيتون)196 :2003 ،

والتدريس بيذه اإلستراتيجية يبدأ بميمة تتضمن موقفاً مشكالً يجعل الطمبة يستشعرون وجود مشكمة ما،
ثم يمي ذلك بحث الطمبة عن حمول ليذه المشكمة من خالل مجموعات صغيرة كل عمى حدة ،ويختتم
التعمم بمشاركة المجموعات بعضيا البعض في مناقشة ما تم التوصل إليو( .زيتون وزيتون:2003 ،
)196
وفيما يمي عرض لمراحل ىذه اإلستراتيجية بالتفصيل( :زيتون:2007 ،
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)461

أوالً :مرحمة الميام (طرح ميام أو مشكالت التعمم):Tasks
تمثل ميام التعمم المحور األساسي لمتعمم المتمركز حول المشكمة ،حيث يواجو الطمبة في ىذه
المرحمة بميام أو مشكالت حقيقية يتطمب إنجازىا أوحميا ،كأن ُيطرح لمطمبة مسألة أو مشكمة معينة،
وأن ُيطمب منيم كيفية حميا .وفي ىذا يسأل الطمبة بعض األسئمة األساسية مثل  :ماذا أعرف عن ىذه

المشكمة؟ وما الذي أحتاجو لكي أتعامل مع ىذه المشكمة؟ وما مصادر التعمم التي أستطيع الرجوع إلييا
لكي أصل إلى الحل أو الحمول المناسبة ليذه المشكمة؟  ...وفي ىذا يحتاج الطمبة إلى صياغة
المشكمة في عبارات واضحة أكثر تحديداً .وعمى المعمم في ىذا الصدد أن يستعين بفروع المعرفة
المختمفة المتصمة بالمشكمة المقدمة إلييم.
وتكمن قوة التعمم المتمركز حول المشكمة كما يرى ويتمي في األنشطة العممية_ والتي يجاىد
الطمبة بما لدييم من معرفة ومعمومات لحميا ،وقد تختمف أساليب الحل وتتباين باستخدام طرائق
ومناحي مختمفة قد تبدو غريبة في نظر المعمم ،ولكن الجميع سيعمل من أجل حل الميمة.
ولكي تؤدي الميمات (المشكالت) غرضيا ،تقترح أدبيات البحث بعض الشروط الواجب
توافرىا فييا وىي أن( :زيتون وزيتون ،)197 :2003 ،و(زيتون)493 :2007 ،
 .1تكون مناسبة من حيث المستوى لكل طالب فال تكون مفرطة في التعقيد؛ حتى ال تؤدي
إلى إحباط الطمبة.
 .2تتضمن موقف ًا (مشكالً) حقيقياً ،وليا أكثر من طريقة لمحل وأكثر من جواب.
 .3تحث الطمبة عمى التحري والبحث الحر ،واستخدام أساليبيم البحثية؛ لتوظيفيا في معالجة
المشكمة( الميمة).
 .4تشمل عنصر االستثارة العقمية ،بحيث تشجع الطمبة عمى طرح أسئمة مثل :ماذا أعرف
عن ىذه المشكمة؟ ما الذي احتاجو لكي أتعامل مع ىذه المشكمة؟ ما المصادر التي
أستطيع الرجوع إلييا لكي أصل إلى الحمول المناسبة أو االفتراضات المقترحة؟
 .5تشجع المتعممين عمى الحوار والمناقشة ،وبالتالي تعدد االجتيادات و األفكار واآلراء.
 .6تكون عممية من حيث كونيا تؤدي إلى نتيجة.
ثانياً  :مرحمة المجموعات المتعاونة :Cooperative Groups
وفييا ُيقسم الطمبة إلى مجموعات صغيرة متجانسة والمجموعة الواحدة غير متجانسة ،ويحدث

التعاون بينيم بشكل طبيعي في أثناء مناقشات المجموعة فيما بينيم ،وعمى المعمم تشجيع الطمبة عمى
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التعاون وتوزيع األدوار بالتوجيو واإلرشاد؛ إذ أن ىذه اإلستراتيجية تتبنى التعمم التعاوني ،والعمل
التعاوني ربما يكون أكثر المراحل أىمية في الوصول إلى التعمم إليجاد الحمول المناسبة لممشكالت،
فالطمبة يساعد بعضيم بعضاً من خالل تبادل اآلراء واألفكار وتكوين فيم أكثر عمقاً لممشكمة ،كما
ويسمح ىذا التعاون بتنمية الثقة ،وحرية التفكير ،وتُطرح األسئمة عمى الصف دونما تيديد أو تسمطية،
قوم الطمبة آراء وأفكار بعضيم البعض.
كما ُي ّ

ثالثاً  :مرحلة المشاركة :Sharing

تمثل ىذه المرحمة ،المرحمة األخيرة من مراحل التدريس بإستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة ،حيث يعرض طمبة كل مجموعة حموليم عمى الصف ،واألساليب التي تم استخداميا وصوالً
لتمك الحمول ،وتدور مناقشات حول الحمول المختمفة إذ أنو يتوقع أن تختمف وتتباين الحمول المقدمة؛
وليذا البد من إجراء المناقشات بين المجموعات وصوالً لنوع من اإلتفاق فيما بينيم ،وتعمل ىذه
المناقشات عمى تعميق فيم الطمبة لكل من الحمول واألساليب المستخدمة في معالجة المشكمة وحميا،
وكأنيا منتدى فكري يتداولون من خاللو تفسيراتيم واستدالالتيم وحموليم لممشكمة ،وبالتالي يتطمب من
معمم الرياضيات أن يوفر الوقت الكافي لمطمبة ،ويعطييم فرصة كافية لممناقشة والتعمم من بعضيم
بعضاً ،وأن يؤدي دور الميسر والمسيل والموجو لالتصال والتواصل بين الطمبة ،كذلك يساعد عمى
صنع معنى لحمول الطمبة.
مما سبق نالحظ ،أن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بمراحميا الثالث أكدت عمى
الدور النشط لمطمبة ،من خالل التفكير ،والبحث ،والمناقشة إليجاد حل مناسب لمميمة أو المشكمة
المطروحة ،في جو يسوده التفاوض االجتماعي.
ولكن إذا ما أراد المعمم تدريس الرياضيات داخل الغرفة الصفية باستخدام استراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة ،فما الخطوات التي يجب عميو اتباعيا؟ ....وتتضح إجابة التساؤل السابق
فيما يمي.
 .4خطوات تطبيق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تدريس الرياضيات:
تتضح خطوات كل مرحمة من مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة_ كما حددتيا
الباحثة_ فيما يمي:
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أوال :مرحمة طرح ميمة التعمم:
 يقوم المعمم بعرض ميمة التعمم التي تتضمن مشكمة معينة ،وقد يتم عرض ميمة حقيقية من خالل
ورقة عمل ،أو لغز أو قصة ،ومن ثم يطمب المعمم من الطمبة التفكير في حل ىذه الميمة.
 بعد التأكد من فيم الطمبة لمميمة ،يتم االنتقال إلى المرحمة التالية.ثانياً :مرحمة المجموعات المتعاونة:
ُ يوزع الطمبة عمى مجموعات متجانسة ،والمجموعة الواحدة غير متجانسة وتتكون من ()5-4
طالب ،ويتم ذلك منذ بداية الحصة.

 تُوزع األدوار عمى طمبة كل مجموعة ويتم تعيين ممثل لكل مجموعة ليتولى ميمة تدوين النتائج
التي تم التوصل ليا.
ُ يطمب من طمبة كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل أوراق العمل بشكل
تعاوني.

 يقوم المعمم بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات ،حيت يقوم بدور المرشد والموجو ويشجع
الطمبة عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة ليم.
ثالثاً :مرحمة

المشاركة:

ُ يطمب من ممثل كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا المجموعة.

 يؤدي المعمم دور الميسر والمسيل والموجو لالتصال والتواصل بين الطمبة.
 من خالل النقاش الجماعي بين الطمبة يحاول المعمم الوصول بيم إلى التعمم الصحيح.
ومن الجدير بالذكر أن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة لم تتضمن مكوناً خاصاً بعممية
التقييم ،لذا يجب عمى من يستخدميا أن يكون نظاماً خاصاً بعممية التقييم وفق بعض أفكار النظرية
البنائية(.زيتون وزيتون )200 :2003 ،لذلك تم التطرق إلى كيفية تقييم الطمبة في إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة.


 .5التقييم في إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
إن استخدام أساليب التقييم المناسبة يعد أم اًر ضرورياً؛ لكي تحقق إستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة أىدافيا ،وىنا يجب التأكيد عمى وجوب تطابق إجراءات التقييم في التعمم المتمركز حول
المشكمة مع األىداف التعميمية التي يضعيا المعمم( .أمبو سعيدي والبموشي)367 :2009 ،
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في ىذا السياق تجدر االشارة إلى التقييم الحقيقي الذي ينبثق من النظرية البنائية ،ويطمق عميو عدة
تسميات منيا :التقييم األصيل ،والتقييم البديل ،والتقييم الموثوق ،وىو تقييم أداء تعمم الطمبة من خالل
مواقف الحياة الواقعية ،ويتضمن اختبارات لتقويم المشروعات واألعمال الجماعية التي تتطمب
استعراض خطوات حل المشكمة لدى الطمبة( .أي بمعنى أن التقييم الحقيقي ُيبنى عمى الميمات

األصيمة ذات المعاني الواقعية) ،ومن أدوات التقييم الحقيقي المالحظة والحوار والمناقشة والسجالت
وممفات األعمال( .األغا)65 :2012،
وألن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ترتكز عمى مبادئ النظرية البنائية ،فقد تم استخدام
جزءاً من التقييم الحقيقي ضمن المعالجة التجريبية من خالل استخدام ميمات أو مشكالت حقيقية،
وكذلك العمل الحقيقي الذي يعتمد عمى االستقصاء والحوار والمناقشة ضمن مجموعات تعاونية،
والتقييم الذاتي لمطالبات من خالل تقييمين ألنفسين في ضوء انجازىن لمميمات ،وشعورىن بأن يكن
أكثر صدقاً في عممين ،وكذلك تم استخدام أوراق العمل وصور الطالبات ووضعيا في ممفات ،وتم
عرضيا عمى الطالبات كتقييم حقيقي لين ،إضافة إلى ذلك تشير الباحثة بأن ىذه االستراتيجية تُم ّكن
المعمم من تقييم تعمم الطمبة أثناء سير الدرس وتنفيذىم لألنشطة ،و تُم ّكنو من مراقبة ومالحظة كل
مجموعة من المجموعات ومدى تفاعميا ،ويتم ذلك في مرحمة المجموعات المتعاونة ،كذلك أثناء
مناقشة الميام في مرحمة المشاركة ،وبالتالي تتحقق إمكانية تقييم العمل الجماعي ،كما أن ىذه
اإلستراتيجية تُم ّكن المعمم من تسجيل مالحظاتو عن كل طالب ،ومدى تفاعمو أثناء سير الدرس،
بالتالي تتحقق إمكانية تقييم العمل الفردي ،باإلضافة إلى ذلك يستطيع المعمم تقييم الطمبة من خالل
أسئمة وأنشطة التقويم الختامي الذي يتم في نياية الدرس ،وكذلك التقييم النيائي بعد انتياء الوحدة.
وتنوه الباحثة إلى أنو من خالل تطبيقيا لمراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في
تدريس الرياضيات ،برزت األدوار الجديدة لممعمم وفيما يمي يتضح ذلك.
 .6األدوار الجديدة لممعمم وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
المنظور البنائي يتطمب تغيرات جوىرية في سموك المعمم ،وىذا يتطمب من المعمم البنائي القيام
باألدوار التالية لتطبيق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة( :العفون ومكاون-84 :2012 ،
 ،)85و(زيتون)54 :2007،
 .1توفير بيئة صفية بنائية ،تشمل عمى :الطمبة ،والميام ،والمعمم ،والبيئة الصفية تتفاعل في بناء
المعرفة عن طريق العمل في مجموعات تعاونية صغيرة ،يتناقشون ويتفاوضون مع بعضيم،
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وتتصف ىذه البيئة بأنيا متمركزة حول الطالب_ حيث أنو محور العممية التعميمية_التعممية،
يسر ومسيل وموجو ليا.
والمعمم ُم ّ

 .2التركيز عمى أنشطة الطمبة ،وتييئة ميام أو مشكالت حقيقية ،تشجع الطمبة عمى االنشغال في
حميا عمى نحو ذاتي في إطار التفاعل االجتماعي بين أفراد المجموعة التعاونية ،وعدم الخوف من
الفشل في حل ىذه الميام.
 .3تعرف خصائص الطمبة ،وبناء أنشطة وميمات تالئم خصائصيم ،وقدراتيم وتعمل عمى تطويرىا.
 .4تشخيص خبرات الطمبة السابقة وربطيا بالتعمم الجديد لبناء المعرفة المطموبة التي يمكن دمجيا في
البناء المعرفي لمطالب.
 .5توفير الوقت الكافي لمطمبة لمتفكير في الحل ،واعطائيم الفرصة في مناقشتو.
 .6كما يقوم المعمم في ىذه االستراتيجية بتسييل عممية حل المشكمة لدى الطالب عن طريق
مساعدتيم عمى تنظيم أفكارىم من خالل التساؤالت التالية:
 ماذا نعرف؟
 ماذا نحتاج أن نعرف؟
 ماذا تعتقد أن تكون اإلجابة(فرض الفروض)؟
 كيف يمكن الوصول إلى الحل؟
كما وتؤكد الباحثة ،عمى أىمية تشجيع وتقبل آراء المتعممين ،واعطائيم وقت ًا كافيا لمتفكير،
وتشجيعيم عمى الحوار والمناقشة ،وتييئة الفرص لمشاركتيم في مواقف وخبرات قد تتعارض مع
فروضيم المبدئية.
فإذا كان ما تعرفناه سابقاً ىي األدوار الجديدة لممعمم وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة،
فماىي األدوار الجديدة لمطالب وفق ىذه اإلستراتيجية؟....تتضح إجابة ىذا التساؤل فيما يمي.
 .7األدوار الجديدة لمطالب وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
تشجع إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ذاتية الطالب كفرد وعضو فعال لو شخصيتو
وأىدافو ضمن مجموعة اجتماعية متعاونة ،وتم تحديد ثالثة أدوار لمطالب وفق إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة ويتضح ذلك فيما يمي(:زيتون وزيتون)176-175 :2003 ،
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 .1الطالب النشط :فالطالب يكتسب المعرفة والفيم من خالل نشاطو ،والطالب يناقش ويحاور
ويسأل ويبحث ويالحظ ويتنبأ ويستمع إلى وجيات نظر اآلخرين ،وال يكون روتينياً في أداء
الميام.
وتشير الباحثة إلى ظيور ىذا الدور أثناء تطبيق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة
بمراحميا الثالث في تدريس الرياضيات ،فظير الدور النشط لمطالب في المرحمة األولى(مرحمة
الميام) وذلك من خالل الميام التي حثت الطمبة عمى طرح األسئمة والتحري والبحث لمعالجتيا
وحميا ،وبرز ىذا الدور أيضاً في (مرحمة المجموعات المتعاونة) وفييا تجسد نشاط الطمبة من
خالل مساعدة بعضم بعضاً ،وتبادل األفكار وفق مبدأ المفاوضة االجتماعية ،كذلك ظير ىذا
الدور في (مرحمة المشاركة) حيث ظير نشاط الطمبة من خالل إجراء الحوارات والمناقشات
بين المجموعات لمتوصل لنوع من االتفاق عمى حل ميمة التعمم المطروحة.
 .2الطالب االجتماعي :فالطالب يبني معرفتو وفيمو عن طريق العمل االجتماعي ،وذلك من
خالل المناقشة والحوار ضمن مجموعات تعاونية مع أقرانو ،وىذا ال يمغي فردية

الطالب.

وتشير الباحثة إلى ظيور ىذا الدور في (مرحمة المجموعات المتعاونة) والتي يتم فييا
محاولة حل الميمة المطموبة بشكل تعاوني بين الطمبة من خالل المناقشة والحوار فيما
بينيم.
 .3الطالب المبدع :فال تكتفي االستراتيجية بجعل الطمبة نشيطين ،بل البد من أن يأخذ الطالب
دوره كمكتشف ومبدع لشيء جديد.
وتشير الباحثة إلى تجمي ىذا الدور في المرحمة األخيرة (المشاركة) التي تدور فييا مناقشات
بين المجموعات لموصول إلى الحل الصحيح ،بالتالي الوصول إلى اكتشافات ،وحمول
إبداعية لمطمبة.
وفي ىذا الصدد يمكن القول أنو إذا حقق المعمم أدواره وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة ،وكذلك إذا حقق الطالب أدواره وفق ىذه اإلستراتيجية ،فإنيا تتحقق العديد من
النواتج التعميمية -التعممية وفيما يمي تمخيص ذلك.
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 .8أىمية توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
تكمن أىمية توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تحقيق العديد من النواتج
التعميمية -التعممية ،ويمكن أن نخمص إلييا من العديد من األدبيات التربوية في ىذا المجال كما يمي:
(أمبو سعيدي والبموشي ،)365 :2009 ،و(عبد الحميد ،)122 :1999 ،و()Awest, 1992:50
 .1تزيد من قدرة الطمبة عمى تحمل المسئولية ،كونيم يضعون حموالً محتممة لممشكالت التي تواجييم.
 .2تساعد الطمبة عمى تنمية مفيوم التعمم الذاتي ،كما تنمي كثي اًر من الميارات االجتماعية مثل
االتصال مع اآلخرين ،واحترام آرائيم.
 .3تزيد من قدرة الطمبة عمى تطبيق المعمومات وتوظيفيا في مواقف حياتية جديدة خارج المدرسة.
 .4تنمي االتجاىات العممية ،وحب االستطالع ،والمواظبة عمى العمل نتيجة تعودىم عمى العمل
بشوق وحماس دون شعور بالحرج أو الخجل من الخطأ.
 .5تنمي الميارات الضرورية لحل المشكمة ،مثل جمع البيانات ،وتحميميا والوصول لمنتائج
 .6تثير دافعية الطمبة وحبيم لمعمل والمشاركة في األنشطة العممية.
 .7تزيد من قدرة الطمبة عمى االستفادة من مصادر التعمم المتنوعة.
 .8تزيد من إدراك الطمبة في تكامل المعمومة ،من خالل ارتباطيا بالمواد المختمفة.
 .9تزيد من فيم الطمبة لممعمومات وبقاء أثرىا ألطول فترة ممكنة.
وتُجمل الباحثة أىمية توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في أنيا تساعد الطمبة
عمى بناء معرفتيم بأنفسيم في إطار التفاعل االجتماعي ،كما تنمي الميارات الضرورية لحل
المشكالت ومواجية المواقف الحياتية الصعبة من خالل طرح ميام تعمم حقيقية ،باإلضافة إلى ذلك
فيي تنمي اتجاىات ايجابية نحو الرياضيات.
ولكي يتم توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بشكل جيد ،البد من اقتراح حمول لمحد
من المعوقات التي تواجو تطبيقيا.
 .9معوقات توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة وآلية التغمب عمييا:
 .1صعوبة تبني المعممين إلستراتيجيات تدريسية حديثة لم يألفوىا ،حيث اعتادوا عمى التدريس
بالطرق االعتيادية.
ولمتغمب عمى المعوق السابق ،قامت الباحثة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم لتوظيف مراحل إستراتيجية
التعمم المتمركز حول المشكمة في التدريس ،وكذلك إعداد دليل معمم الرياضيات لموحدة الثالثة من
 4.

كتاب الصف التاسع األساسي(المعادالت والمتباينات) وقد تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين،
ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة.
 .2إعتقاد كثير من المعممين أنو ال يمكن السيطرة عمى الزمن الفعمي لمتدريس بيذه االستراتيجية.
ولمتغمب عمى المعوق السابق ،تم تقدير الوقت المخصص لتوظيف مراحل إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة با ا ( )40دقيقة تقريباً في الحصة الواحدة.
 .3تحتاج إمكانات كبيرة مقارنة باإلمكانات المتاحة ،كما أن الكتب والمراجع الخاصة بالمناىج الحالية
ال تشمل عمى مشاكل فعمية.
ولمتغمب عمى المعوق السابق ،حاولت الباحثة صياغة أسئمة وحدة المعادالت والمتباينات في صورة
ميمات (مشكالت) حقيقية.
وبعد الحديث بإسياب عن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،نتطرق فيما يمي إلى
الميارات الجبرية.
المحور الثاني :الميارات الجبرية:
ويتضمن المحور النقاط التالية:
 .1ماىية الرياضيات.
 .2األىداف العامة لتدريس الرياضيات في المرحمة األساسية.
 .3مكونات المعرفة الرياضية.
 .4ماىية الميارات الجبرية.
 .5أسباب الضعف الظاىر عند الطمبة في أداء الميارات الجبرية.
 .6أىمية تعمم الميارات الجبرية.
 .7تنمية الميارات الجبرية.
 .8إستراتيجيات تدريس الميارات الجبرية.
وفيما يمي تفصيل

بذلك :

 .1ماىية الرياضيات:
الرياضيات عمم تجريدي من خمق وابداع العقل البشري ،ويمكن النظر إلى الرياضيات عمى أنيا:
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 طريقة ونمط في التفكير ،ولغة تستخدم تعابير ورموز محددة ومعرفة بدقة فتسيل التواصل الفكريبين الناس ،وتتصف بأنيا لغة عالمية معروفة بتعابيرىا ورموزىا الموحدة عند الجميع
تقريباً(.السمطاني)9 :2002 ،
 معرفة منظمة في بنية ليا أصوليا وتنظيميا وتسمسميا ،بدءاً بمصطمحات معرفة وغير معرفة إلىأن تتكامل وتصل إلى نظريات وتعميمات ونتائج( .عفانة وآخرون)33 :2007 ،
 فن ،فيي كفن تتمتع بجمال في تناسقيا ،وترتيب األفكار الواردة فييا(.أبو زينة)16 :2001،فالرياضيات ىي دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر ،وبدون األعداد والدالئل الرياضية فإننا لن
نستطيع أن نحسم مسائل عديدة في حياتنا اليومية ،فيناك توقيتات ،قياسات ،معدالت ،أجور،
مناقصات ،خصومات ،مطالبات ،إمدادات ،أسيم ،تعاقدات ،ضرائب ،استيالك...إلخ .وفي غياب ىذه
البيانات الرياضية عمينا أن نواجو التشوش واالرتباك والفوضى؛ ولذلك أصبحت الرياضيات الرفيق
الوفي لإلنسان ،فالرياضيات ضرورية لمتخطيط اليومي ألي فرد ،كذلك فيي ضرورية لفيم الفروع
األخرى من المعرفة ،فكميا تعتمد عمى الرياضيات بطريق أو بآخرى ،وليس ىناك عمم أو فن ،أو
تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحاً لو(.الصادق)169 :2001 ،
وفي ضوء ما تقدم ،تشير الباحثة إلى أىمية الرياضيات ،حيث أصبحت تعيش مع الفرد لتساعده
في تنظيم أمور حياتو ومعامالتو بشكل أفضل ،بالتالي يمكن القول أن الرياضيات أصبحت األساس
الذي يعتمد عميو الفرد في حياتو؛ لذلك فيي مادة إلزامية في مرحمتي التعميم األساسية والثانوية.
وفي ىذا السياق تتساءل الباحثة عن األىداف العامة لتدريس الرياضيات في المرحمة األساسية،
وتتضح إجابة ىذا التساؤل فيما

يمي .

 .2األىداف العامة لتدريس الرياضيات في المرحمة األساسية:
جاءت األىداف العامة لتدريس الرياضيات في الصفوف ( )10-7حسب ما اشتممت عميو خطة
المنياج الفمسطيني "األول" الذي بدأ عمى تنفيذه في العام 2000م كما يمي( :عفانة وآخرون:2007 ،
)55
 .1تعزيز الميارات الحسابية واليندسية المكتسبة في المرحمة االبتدائية.
 .2التعرف عمى مجموعة األعداد الصحيحة والنسبية والحقيقية والعمميات عمييا والتمثيل
اليندسي لكل منيا وعالقتيا البنيوية.

 42

 .3التعرف عمى الحدود والمقادير الجبرية والعمميات عييا وخصائصيا واكتساب ميارات حل
المعادالت والمتباينات واستعماليا في حل المشكالت.
 .4استخدام لغة المجموعات في التعبير عن العالقات والمصطمحات الرياضية.
 .5التعرف عمى مفيوم العالقة واالقتران وأنواع العالقات وخصائصيا والتمثيالت المختمفة
لمعالقات.
 .6التعرف عمى اقترانات ميمة وتمثيميا بيانياً واستخداميا في فيم العالقات في البيئة المادية
واالجتماعية.
 .7تعميق مفيوم االقتران واالقتران العكسي والتعرف عمى اقترانات جديدة.
 .8تعميق مفيوم النسبة والتناسب واستخداميا في تطبيقات من الحياة اليومية.
 .9تنمية االحساس الفراغي.
 .10تمييز المعطيات من المطموب واالستشعار بوجود معمومات زائدة أو ناقصة.
 .11تعميق الفيم لمقياس خاصة تمك القياسات المتعمقة بالمجسمات أو باألشكال المستوية
األكثر تعقيداً.
 .12تكوين نماذج رياضية لممشكالت العممية.
 .13تطوير ميارة حل المسائل الكالمية والمشكالت غير الروتينية وتنمية قدرات التفكير
اإلبداعي واالبتكاري.
 .14تعميق المعرفة باألشكال اليندسية وخصائصيا وعالقاتيا واستخدام البرىان لبيان صحة
ىذه الخواص والعالقات.
 .15التنمية التدريجية لمقدرة عمى ممارسة التفكير الشكمي والتجريد.
 .16ممارسة االستقراء واالستنتاج واالستدالل المنطقي.
 .17التعرف عمى مفيوم االحتمال ومبادئ االحصاء وبعض التطبيقات المالئمة في الحياة
العممية.
 .18استخدام التقدير والتقريب في إجراء العمميات والتحقق من صحة اإلجابات.
 .19اكتساب معارف رياضية تساعد االنسان في حياتو اليومية.
 .20اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفيم أنظمة معرفية أخرى مثل العموم والتكنولوجيا
وضرورية لمتابعة الطالب دراستو المستقبمية.
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 .21إجراء الحسابات بفعالية وبطرق متنوعة مثل استخدام الجداول والرسوم البيانية واآلالت
الحاسبة.
 .22تنمية ميارة جمع المعمومات حول ظاىرة معينة وتمثيميا وتحميميا وتفسير النتائج.
 .23اكتساب فيم لمصالت بين مختمف فروع الرياضيات وامكانية حل المسائل بأكثر من
طريقة.
 .24تنمية قيم واتجاىات إيجابية نحو الرياضيات.
 .25تقدير دور الرياضيات في التطور االجتماعي واتخاد الق اررات في الحياة.
 .26تقدير دور عمماء المسممين في تطوير الرياضيات.
مما سبق يمكن القول بأن ىذه األىداف ترمي إلى بناء المتعمم عقمياً وتمكينو في إطار تعمم
الرياضيات من اكتساب معارف وميارات واتجاىات وقيم تساعده فى تنمية ذاتو ومجتمعو.
كذلك نالحظ أن األىداف العامة لتدريس الرياضيات في المرحمة األساسية ترتكز عمى مكونات
البنية الرياضية وفيما يمي نتطرق إلى مكونات البنية الرياضية.
 .3مكونات البنية الرياضية:
تتكون البنية الرياضية من مجموعة عناصر أساسية حددىا(عفانة وآخرون)103-82 :2007 ،
فيما يمي:
 .1المفاىيم :وىي تجريد ذىني لخصائص مشتركة لمجموعة من الخبرات واألشياء.
 .2النظريات :جممة رياضية يمكن إثبات صحتيا عن طريق استخدام المعمومات الرياضية من
فروض ومسممات وحقائق ومفاىيم ،وتتصف بالثبات وال تتغير إال إذا تغيرت المفاىيم والحقائق
والمسممات التي أدت إلى إثباتيا.
 .3الميارات :الفعل الذي يظيره الفرد في صورة عممية بطريقة صحيحة ،وبسرعة واتقان عند
مواجيتو لموقف يتطمب عمالً ما لحل مشكمة معينة.
 .4حل المسألة :وىي موقف رياضي أو حياتي جديد يتعرض لو الطالب ،وليس لو حل مسبق
عنده ،ويستخدم فيو الخبرات والمعمومات الرياضية السابقة.
مما سبق يتضح أن الميارات مكوناً من مكونات البنية الرياضية ،كما والحظنا سابقاً أن
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،ىدفاً من األىداف العامة لتدريس الرياضيات في
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الصفوف( )10-7وىذا سبباً من األسباب التي دفعت الباحثة إلجراء الدراسة الحالية ،وفيما
يمي نتطرق إلى الميارات الجبرية.
 .4ماىية الميارات الجبرية:
يمعب تعمم الميارات الرياضية دو اًر ىاماً في تعمم الرياضيات؛ ألنو إذا لم يكتسب الطمبة
بعض الميارات الرياضية فإن ذلك يقيد تقدميم في تعمم الرياضيات .وتعتبر الميارات الجبرية التي
تتبع فرع الجبر -أحد فروع الرياضيات  -من أىم الميارات الرياضية ،وغالباً ما ترتبط الميارة
الرياضية بخوارزمية تحدد أسموب العمل واجراءاتو.
وتُعرف الخوارزمية بأنيا الخطوات أو االجراءات التي يتم اتباعيا ألداء عمل أو ميارة ما ،بحيث
تكون ىذه الخطوات مرتبة ومتسمسمة وواضحة ،وتشكل الخوارزميات جزءاً ميماً وكبي اًر من
الرياضيات ،أما الميارة الرياضية فيقصد بيا الكفاءة في أداء عمل ما بسرعة ودقة واتقان عمى أن
يرتبط الفيم بيذا األداء ،ويعني الفيم إدراك الموقف ككل ثم إدراك مدى العالقة بين العناصر
الداخمة فيو ،واختيار العناصر المناسبة واستبعاد غيرىا ،مع القدرة عمى التعميل والتفسير لموصول
نتيجة ما ،مثل تعمم كيفية حساب المضاعف المشترك األصغر لمجموعة من األعداد ،أو كيفية حل
المعادالت ،أو تربيع ذات حدين( .حمزة والبالونة)148-147 :2010 ،
كما وتُعرف بأنيا أداء عقمي (أو عممي حركي) يتمثل في القيام بإجراءات أو خوارزميات تستخدم
في حل مسائل أو مشكالت ،ومن أمثمتيا إيجاد الجذر التربيعي ،تحميل مقدار جبري ،حل معادلة.
(عبيد)90 :2004 ،
وأخي اًر تُعرف الميارة الجبرية بأنيا نوع من المعرفة الرياضية التي تكون جزءاً أساسياً من منياج
الرياضيات ألية مرحمة دراسية ،وألي صف من الصفوف وىي تتعمق بكيفية عمل شيء ما( .عبد
القادر)19 :2010 ،
وتعتبر ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية جزءاً ال يتج أز من الميارات الجبرية الميمة التي
تؤدي دو اًر ىاماً في تعميم الرياضيات ،وتُعرف الباحثة ميارات حل المعادالت الجبرية بأنيا قدرة
الطالبات عمى حل المعادالت الجبرية بكفاءة واتقان في الدروس المتضمنة في الوحدة الثالثة من كتاب
الرياضيات لمصف التاسع األساسي ،وىذه الدروس ىي المعادلة الخطية في متغيرين ،حل نظام من
معادلتين خطيتين ،تطبيقات عمى حل المعادالت الخطية ،كما وتُعرف الباحثة ميارات حل المتباينات
الجبرية بأنيا قدرة الطالبات عمى حل المتباينات الجبرية بكفاءة واتقان في الدروس المتضمنة في
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الوحدة الثالثة من كتاب الرياضيات لمصف التاسع األساسي ،وىذه الدروس ىي المتباينة الخطية في
متغير واحد ،المتباينات الخطية في متغيرين.



وفي ىذا السياق ،تتساءل الباحثة عن أسباب الضعف الظاىر عند الطمبة في أداء الميارات
الجبرية ،وتتضح إجابة ىذا التساؤل فيما

يمي .

 .5أسباب الضعف الظاىر عند الطمبة في أداء الميارات الجبرية:
تعم الشكوى ىذه األيام أوساط المعممين والتربويين وأولياء األمور من الضعف الظاىر عند الطمبة
في أداء الميارات الجبرية وقد ذكر األدب التربوي أسباب ذلك كما يمي( :أبو زينة،)266 :2003 ،
و( أبو أسعد)169 :2009 ،
 .1النقص الواضح في اىتمام الطمبة بتعمم الميارات ،مع ظيور اآلالت الحاسبة وانتشارىا بشكل
واسع.
 .2استخدام المعممين إلستراتيجيات ووسائل تعميمية غير فعالة في تعميميم الميارات الجبرية،
فمعظم ىذه الوسائل ال تستثير دافعية الطمبة وحماسيم لمتدريب عمى ىذه الميارات وتثبيتيا،
بل عمى العكس من ذلك تثير فييم الممل والرتابة.
 .3عدم توفر المتعة والميل واالستعداد عند الطمبة في التعامل مع األعداد والرموز وغيرىا.
في ضوء ما سبق ،تشير الباحثة إلى أنيا حاولت التغمب عمى أسباب الضعف في أداء الميارات
الجبرية ،وذلك من خالل إعداد الدروس المعاد صياغتيا وفقاً لمراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة ،وتقديم األنشطة المثيرة لدافعية الطمبة من خالل الميام(المشكالت) المطروحة ،وتقديم المتعة
ليم من خالل العمل في المجموعات المتعاونة ،وتعميق الفيم لدييم من خالل مناقشة حمول
المجموعات جميعيا والتوصل إلى حل صحيح في مرحمة المشاركة.
ومن الجدير بالذكر أن كل طالب يحتاج إلى قدر من الميارات الجبرية لما ليا من أىمية كبيرة،
وتتضح أىميتيا فيما يمي.
 .6أىمية تعمم الميارات الجبرية:
تمعب الميارات الجبرية دو اًر ميماً في تعمم الرياضيات ،ألسباب عدة حددىا كل من (عريفج
وسميمان( ،)154 :2005 ،موسى )41 :2005 ،فيما يمي:
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 .1اكتساب الميارة الجبرية واتقانيا يساعد الطالب عمى فيم األفكار والمفاىيم و التعميمات الجبرية
فيماً واعياً ،ألن الطالب إذا كان متقناً لممفاىيم ،وأتقن كذلك تطبيقيا ،فإن ذلك سيؤدي إلى تعمم
أفضل.
 .2بعض المواقف ال تحتاج إلى استخدام آلة حاسبة ،بل تتطمب استخدام العقل البشري.
 .3إتقان الميارات يتيح الفرصة لمطالب أن يوجو تفكيره وجيده ووقتو لمواجية المواقف والمشكالت
بكل سيولة.
 .4إتقان الميارات الجبرية يزيد من معرفة المتعمم ،ويعمق معرفتو في البنية الرياضية ،مما قد
يجعمو يكتشف عالقات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
باإلضافة إلى ما تقدم ،تشير الباحثة إلى أىمية تعمم الميارات الجبرية في تسييل أداء الكثير من
األمور الحياتية ،حيث أن ىناك الكثير من المشكالت الحياتية تحتاج إلى إتقان الميارات الجبرية
لحميا .ولألىمية الكبيرة التي تحظى بيا الميارات الجبرية تبدو الحاجة ماسة إلى تنمية ىذه الميارات
وفيما يمي توضيح ذلك.
 .6تنمية الميارات الجبرية:
من أجل تنمية سميمة لمميارات ،البد لممعمم من أخذ المقترحات التالية في االعتبار( :حمزة
والبالونة)149 :2010 ،
نم الفيم قبل الميارة.
ِّ .1
 .2تجنب التدريب الروتيني.
 .3شجع أصالة التفكير وأثب المبدعين.
 .4راجع مرة ثانية الميارات التي تتطمبيا دراسة موضوع معين عند الحاجة إلييا.
 .5استخدم أفكار جديدة لتثبيت الميارات.
 .6اربط الميارات الجديدة بالميارات التي سبق تعمميا.
نوع أساليب التدريس لتتفق مع الفروق الفردية وأعط مكاناً لتفريد التعميم.
ّ .7
 .8تتبع أخطاء الطمبة اعمل عمى عالجيا أوالً بأول.
 .9حمل كل العناصر الممكنة لمميارة.
 .10ولّد الحماس والدافعية عند الطمبة.
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وفي ىذا السياق ،تؤكد الباحثة أن ىذه االقتراحات تساعد الطمبة عمى التمكن من تنمية الميارات
الجبرية بطريقة ذات معنى ،وفي عبارة أخرى يصبح أداؤىم لمميارة قائماً عمى الفيم وليس مثل أداء
اآللة ،وقد تم مراعاة ىذه االقتراحات أثناء تطبيق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تدريس
الرياضيات.
وفي ىذا الصدد ،وبعد الحديث عن تنمية الميارات الجبرية البد من التطرق إلى إستراتيجيات
تدريس الميارة.
 .7إستراتيجيات تدريس الميارات الجبرية:
يتبع المعممون عادة إستراتيجيتين في تدريس الميارة الجبرية ىما( :اليويدي ،)34 :2006 ،و(أبو
زينة)277 :2003 ،
 .1إستراتيجية الكل:
وفييا يركز المعمم عمى تدريس الميارة الجبرية كوحدة متكاممة كمية أوالً ،ثم يوجو الطمبة إلى
تعمم التسمسل المناسب لمكونات الميارة.
 .2إستراتيجية األجزاء:
وفييا يتم تدريس الطمبة أجزاء الميارة الجبرية ،حيث يتم التدريب عمى كل جزء لوحده أوالً.
وبشكل عام إن اختيار إحدى اإلستراتيجيتين يعتمد عمى طبيعة الميارة الجبرية ودرجة
تعقيدىا ،كما قد يجمع المعمم بين ىاتين اإلستراتيجيتين.
يمكن القول أن اإلستراتيجيات السابقة تركز عمى تدريس الميارة باستخدام إستراتيجية التدريس
المباشر ،بينما في ىذه الدراسة قامت الباحثة بتوظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة التي
تعتمد عمى التدريس البنائي في تدريس ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية.
ولقد تحدثنا في المحور السابق عن أىداف تدريس الرياضيات ،فوجدنا أنيا تركز عمى أمور عدة
ومنيا ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،وتنمية االتجاه اإليجابي نحو الرياضيات.
المحور الثالث :االتجاىات نحو الرياضيات:
ويتضمن المحور النقاط التالية:
 .1تعريف االتجاه.
 .2موقع االتجاىات بين أىداف تدريس الرياضيات.
 .3مكونات االتجاىات.
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 .4أىمية االتجاىات.
 .5تنمية االتجاىات اإليجابية نحو الرياضيات.
 .6قياس االتجاىات.
وفيما يمي تفصيل بذلك.
 .1تعريف االتجاه:
عرف االتجاه بأنو حالة من االستعداد أو التييؤ العقمي لدى الفرد ،والذي يتكون وينظم من خالل
ُي ّ

خبرات الفرد السابقة ويجعمو يسمك سموك ًا معيناً ،ويستجيب بشكل معين نحو جميع األشخاص واألشياء
والمواقف المتصمة بيذه الحالة( .بخش)93 :2012 ،
عرف االتجاه بأنو استعداد عقمي ،يعبر عنو باالستجابة بطرق محددة نحو قضايا معينة أو نحو
ُ
وي ّ

أشخاص معينين ،ومن ثم تتعدد اتجاىات الفرد بتعدد نوعيات القضايا واألشياء واألشخاص الذي يتعامل
معيم( .عطيفة وسرور)282 :2011،
ويعرف االتجاه بأنو مجموعة من المكونات المعرفية واالنفعالية والسموكية التي تتصل باستجابة
كما ُ

الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقف وكيفية تمك االستجابات من حيث القبول أو الرفض"( .زيتون،
)139 :2010
ويعرف االتجاه بأنو حالة من االستعداد العقمي تولد تأثي اًر دينامياً عمى استجابة الفرد ،تساعدة عمى
ُ

اتخاذ الق اررات المناسبة ،سواء أكانت بالرفض أم اإليجاب فيما يتعرض لو من مواقف ومشكالت( .المقاني
والجمل)7 :1999 ،
وتشير الباحثة إلى أنو بالرغم من تعدد تعريفات االتجاه ،إال أن معظم اآلراء تتفق عمى أن االتجاه
ىو استعداد عقمي ُي َح َدد باستجابة الفرد نحو موضوع معين أو قضية معينة وذلك بدرجة نسبية من القبول

أو الرفض.

أما االتجاه نحو الرياضيات فقد عرفو الكثيرون في دراساتيم البحثية ،وقد اكتفت الباحثة بتعريفين ىما:
 االستجابة التي تتكون من خالل مرور الفرد بتجارب وخبرات تجعمو يستجيب بالقبول أو الرفض إزاءاألفكار التي تتعمق بالرياضيات ،من حيث درجة صعوبتيا وأىميتيا بالنسبة لمفرد والمجتمع ،ويقاس
بالدرجة التي يحصل عمييا الفرد في مقياس االتجاه الخاص بذلك( .المالكي)60 :2010 ،
 شعور المتعمم العام والثابت نسبياً بالقبول أو الرفض نحو مادة الرياضيات ،ويعبر عنو بالدرجة التييحصل عمييا الطالب في مقياس اتجاه خصص لذلك( .دياب)42-1 :2009 ،
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وتعرف الباحثة االتجاه نحو الرياضيات بأنو محصمة االستجابات التي تبدييا طالبات الصف
التاسع -عينة الدراسة -نحو مادة الرياضيات من حيث القبول أو الرفض عند إجابتين عمى فقرات
مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي أعدتو الباحثة ،ويقاس بالدرجة الكمية التي تحصل عمييا الطالبات
في المقياس.
 .2موقع االتجاىات بين أىداف تدريس الرياضيات:
يتم التعمم بصورة جيدة ،بل ومتميزة عندما يتفاعل عقل ووجدان المتعمم ،ويتكامالن الكتساب أفضل
خبرات تعميمية عن فيم  ،ومن خالل حب لمتعمم ورغبة في التعمق ودافعية لمتميز.
ومن ىذا المنطمق فإن أحد األىداف األساسية لتعميم وتعمم الرياضيات ىو تكوين االتجاىات
اإليجابية نحوىا ،وتنمية الميول الحافزة لتعمميا ،واالستمتاع بيا ،واالحساس بأىميتيا ،وتثمين فائدتيا
في تكوين ميارات عقمية واجرائية تؤىل الطالب لمتكيف مع المتغيرات .ومن ثم فإن معمم الرياضيات
البد وأن يسعى ليس فقط ألن يكون طمبتو قادرين عمى عمل الرياضيات ،بل أيضاً أن يكونوا محبين
لمرياضيات ولدييم الدافعية الذاتية لدراستيا والتميز فييا ،حيث تحدث عالقة تبادلية إيجابية بين العقل
والوجدان تعمل عمى إستمرارية التعمم وتعميق الفيم ،وربما يجعل منيم مفكرين مبدعين(.عبيد:2004 ،
)78
ويتفق ما سبق مع ما أشار إليو بمووم صاحب نظرية "األىداف السموكية" في تصنيفو أىداف التعمم
إلى ثالثة مجاالت :معرفية ونفس حركية ووجدانية ،وفي ىذا السياق تذكر الباحثة أن أىداف تدريس
الرياضيات باإلضافة إلى اىتماميا بالمجال المعرفي والمجال المياري فقد اىتمت اىتماما واضحاً
بالمجال الوجداني ،من خالل تنمية قيم واتجاىات إيجابية نحو الرياضيات.
 .3مكونات االتجاىات:
تتضمن االتجاىات ثالثة مكونات متكاممة ىي( :خطابية ،)26 :2011 ،و(أبو اليطل)77 :2011 ،
 .1المكون المعرفي :ويشير إلى مجموعة المعارف والمعتقدات المرتبطة بموضوع االتجاه.
 .2المكون الوجداني :ويشير إلى الشعور باالرتياح أو عدم اإلرتياح ،بالحب أو الكراىية ،بالتأييد
أو الرفض لموضوع االتجاه.
 .3المكون السموكي :ويتضح ىذا المكون من خالل استجابة الفرد العممية سواء أكانت سمبية أو
إيجابية نحو موضوع االتجاه.

 5.

بالرغم من أن االتجاىات تصنف ضمن األىداف الوجدانية إال أنيا تمثل مرآة تنعكس فييا مكونات
الشخصية بكل أبعادىا ،حيث أن استجابة الشخص نحو موضوع معين يتخمميا اتجاه الشخص نحو
ىذا الموضوع ،ميما كانت نوع االستجابة (معرفية أو وجدانية أو سموكية).
 .4خصائص االتجاىات:
يمخص األدب التربوي خصائص االتجاىات كما يمي(:زيتون ،)111-110 :2008 ،و(اليويدي،
 ،)29 :2005و(درويش)63 :2011 ،
 .1االتجاىات متعممة ،أي أنيا ليست غريزية أو فطرية موروثة ،بل أنيا متعممة حصيمة مكتسبة
من الخبرات واآلراء والمعتقدات ،يكتسبيا الطالب من خالل تفاعمو مع بيئتو المادية
واالجتماعية.
 .2االتجاىات تنبئ بالسموك ،حيث تعمل كموجيات لمسموك ،ويستدل عمييا من السموك الظاىري
لمطالب ،فالطالب ذو االتجاىات العممية ،يمكن أن تكون اتجاىاتو لحد كبير منبئات لسموكو
العممي.
 .3االتجاىات اجتماعية ،فيي ذات أىمية شخصية اجتماعية ،تؤثر في عالقة الطالب مع
اآلخرين ،وىي تقترح أن لمجماعة دو اًر بار اًز عمى سموك الطالب ،وأن الطالب ربما يؤثر في
استجابة الطمبة اآلخرين.
 .4االتجاىات استعدادات لالستجابة عاطفي ًا ،ألن المكون االنفعالي أىم مكونات االتجاىات.
 .5االتجاىات ثابتة نسبياً ،ألنيا تتكون بعد تعميم وتفكير ،لكنيا قابمة لمتعديل والتغيير ،فثبوتيا
نسبي وليس مطمقاً؛ لذلك يمكن تعديميا بالتعميم.
 .6االتجاىات قابمة لمقياس ،حيث يمكن قياس االتجاىات عمى صعوبتيا ،وتقديرىا من خالل
مقاييس االتجاىات مادام أنيا تتضمن الموقف التفضيمي( التقويمي) في فقرات المقياس.
بعد تعرف الخصائص التي تتميز بيا االتجاىات ،ىناك سؤال يطرح نفسو اآلن :لماذا تعد
االتجاىات ميمة إلى الحد الذي يجعل من تنميتيا ىدفاً أساسياً من أىداف تدريسنا بصفة عامة،
وتدريس الرياضيات بصفة خاصة؟
وتتضح إجابة ىذا التساؤل من خالل عرض ألىمية االتجاىات فيما يمي.
 .5أىمية االتجاىات:
وتم تمخيص أىمية االتجاىات كما يمي( :عطيفة وسرور)288 :2011 ،
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 .1االتجاىات تحدد طريق السموك وتفسره.
 .2االتجاىات تنظم العمميات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية حول بعض النواحي
الموجودة في المجال الذي يعيش فيو الطالب.
 .3االتجاىات تنعكس في سموك الطالب وأقوالو وأفعالو وتفاعمو مع اآلخرين.
 .4االتجاىات تيسر لمطالب القدرة عمى السموك ،واتخاذ الق اررات في المواقف النفسية المتعددة
في شيء من االتساق والتوحيد ،دون تردد أو تفكير في كل موقف في كل مرة تفكي اًر مستقالً.
 .5االتجاىات تبمور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمو االجتماعي.
 .6االتجاىات تحمل الفرد عمى أن يحس ويدرك بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة الخارجية.
 .7االتجاىات المعمنة تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعو من معايير وقيم ومعتقدات.
في ضوء ما سبق ،يمكن القول أن أىمية قياس االتجاىات تنبع من أىمية االتجاىات نفسيا ،حيث
أن قياس االتجاىات يساعد في تفسير السموك والتنبؤ بو ،إضافة إلى إمكانية التحكم بو ،ومن ثم العمل
عمى تعديمو؛ ألن تعمم وتعديل السموك أو تغييره وبناء برامج ىذا التعديل ال يمكن أن تكون فعالة وذات
جدوى بدون القياس العممي والدقيق لالتجاىات الفعمية والواقعية.
وفي ىذا الصدد ،تتساءل الباحثة عن كيفية تنمية االتجاىات اإليجابية نحو الرياضيات ودور معمم
الرياضيات في ذلك ...وتتضح اإلجابة فيما يمي.
 .6تنمية اال تجاىات اإليجابية نحو الرياضيات:
وفيما يمي بعض األفكار واألساليب التي تساعد المعمم عمى تنمية اتجاىات طمبتو نحو
الرياضيات( :بخش ،)97 :2012،و(كاظم وزكي)177 :1986 ،
 .1تحديد االتجاه ،أو االتجاىات المرغوب تنميتيا لدى الطمبة.
 .2تحديد الخبرات التعميمية المختمفة التي تساعد عمى تنمية االتجاه نحو الرياضيات.
 .3تحديد استراتيجيات وأساليب تنمية ىذه االتجاىات ،وفي ىذا المجال يمكن لممعمم توظيف
استراتيجيات تدريسية حديثة ،التي تركز عمى استخدام التفكير العممي ،وحل المشكالت.
 .4تحديد المواقف التعميمية التي توفر فرص التعمم الجمعي ،ومشاركة الطمبة في القيام بأنشطة
أو تجارب أو تدريبات معينة ،فمثل ىذه المواقف ليا إمكانيات تعميمية تسمح بتبادل الخبرات
العاطفية التي تزيد من تعمم االتجاىات ،حيث يصاحب ىذا التعمم الشعور بالسرور والنجاح
من جانب الطمبة.
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 .5عرض بعض النماذج اإلنسانية التي تظير في سموكيا اتجاىات إيجابية في مواقف معينة،
كأن يعرض المعمم عمى طمبتو نماذج لشخصيات عممية بارزة ،أو لبعض المدرسين ،أو حتى
من الطمبة أنفسيم ،وفي ىذا الجانب عمى المعمم أن يكون قدوة لطمبتو في تفكيره وفي
سموكو ،وأن يكون قاد اًر عمى توجيو طمبتو وارشادىم إلى ما يحقق نموىم في ىذه الجوانب
السموكية.
في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن االتجاىات ال تنمو تمقائياً ،فاالتجاىات نحو الرياضيات ال تنمو
بمجرد دراسة الطمبة لمقررات الرياضيات بالتمقين ،وانما يتم من خالل توفير ظروف مناسبة في حجرة
الدراسة ،ومن خالل خبرات متنوعة ومستمرة ،فيناك مسئولية كبيرة تقع عمى عاتق المعمم في تنمية
اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات لدى طمبتيم ،وأىميا أن يكون المعمم قدوة حسنة ليم ،وأن يستخدم
إستراتيجيات تدريسية تثير دافعيتيم وتنمي مياراتيم وتزيد من قدرتيم عمى حل المشكالت ،وتسمح ليم
بالعمل التعاوني والمناقشة والمشاركة مع بعضيم وتعطييم الفرصة لمتعبير عن أنفسيم وآرائيم؛ ولذلك
قامت الباحثة بتوظيف استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة لتنمية االتجاه نحو الرياضيات.
 .7طرق قياس االتجاىات:
تستخدم بعض المقاييس المدرجة لقياس االتجاىات والقيم واآلراء وغير ذلك من المتغيرات التي ال
يمكن قياسيا باالختبارات أو غير ذلك من األساليب.
والمقياس المدرج ىو مجموعة من الفئات أو القيم العددية التي تعطي لمصفة أو السموك وفق ًا
الستجابات الفرد بغرض قياس بعض المتغيرات ،وتختمف المقاييس المدرجة عن االختبارات في أنيا ال
تحدد نجاحاً أو رسوباً ،أو تبين نواحي قوة أو نواحي ضعف ،ولكنيا تقيس الدرجة التي يظير بيا الفرد
خاصية من الخواص (.أبو عالم)399 :2010 ،
ومن أشير مقاييس االتجاىات كما يذكر األدب التربوي( :النبيان ،)364 :2004 ،و(عودة،
 ،)520-505 ،2011و(فرج)798-794 :2007 ،
 .1مقياس ليكرت (طريقة التقديرات المجمعة).
 .2مقياس ثيرستون.
 .3مقياس التباين (التضاد المفظي).
 .4مقياس جوتمان.
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ويعتبر مقياس ليكرت من أكثر األساليب استخداماً في قياس االتجاىات إذ أنو يتكون من مجموعة
ويطمب من المستجيب االستجابة لكل عبارة بأحد
من العبارات تقيس االتجاىات نحو موضوع معينُ ،

االستجابات وفقاً لتدرج من خمسة مستويات( :موافق بشدة)( ،موافق)( ،محايد)( ،غير موافق)( ،غير

موافق بشدة) ،وتعطى كل استجابة من ىذه االستجابات قيمة عددية بحيث يتم تحويل التقديرات
المفظية إلى تقديرات رقمية؛ حتى يمكن جمع استجابات الفرد لعبارات المقياس ،ويعبر المجموع عن
اتجاه الفرد نحو موضوع االتجاه .و تعطى ىذه التقديرات في مقياس ليكرت عمى النحو التالي:
(5موافق بشدة)(4 ،موافق)(3 ،محايد)(2 ،غير موافق)(1 ،غير موافق بشدة) ،ىذا بالنسبة لمعبارات
اإليجابية ،وعندما تكون العبارات سالبة تعكس التقديرات بحيث تكون(1 :موافق بشدة)(2 ،موافق)،
(3محايد)(4 ،غير موافق)(5 ،غير موافق بشدة)( .أبو عالم)400-399 :2010 ،
ومن الجدير بالذكر أنو ليس بالضرورة االلتزام بعدد المستويات التي وضعيا ليكرت (التدرج
الخماسي) فقد يتصرف مطور المقياس في ىذا العدد حسب الغرض منو ،أو حسب القدرة عمى التمييز
بين ىذه الفئات ،ولكنيا في الغالب تتراوح بين ( )7-3مستويات( .عودة)506 :2011،
وتنوه الباحثة إلى استخداميا لمقياس ليكرت الرباعي في قياسيا االتجاه نحو الرياضيات لدى
طالبات الصف التاسع األساسي ،حيث استبعدت الباحثة الخيار األوسط (المحايد) الذي يظير في
التدرج الخماسي؛ من أجل إرغام المستجيبات (الطالبات) عمى تحديد موقفين ،وعدم المجوء إلى الخيار
المحايد األسيل ،أخذاً بما اقترحو ىاردنج)Harding,1987( .
ولعل ما تم التطرق إليو سابقاً والذي تضمن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة والميارات
الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات يفيد في إعداد دليل المعمم ،وبناء أداتي الدراسة ،وىما :اختبار
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات ،وىذا ما تم عرضو في
الفصل الرابع.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتناول الفصل الرابع منيج الدراسة المتبع ،والتصميم المستخدم ،والمتغيرات ،ومجتمع الدراسة،
والعينة ،والوسائل المساعدة ،واألدوات المستخدمة ،واألساليب اإلحصائية التي تم توظيفيا ،وفيما يمي
تفصيل بذلك:
أوال :منيج الدراسة:
تم تحديد المنيج الغالب الذي تم اتباعو في الدراسة الحالية ،والذي يتفق مع طبيعتيا ،وىو:
المنيج شبو التجريبي؛ وذلك ألن العينة قصدية ،ولتسييل إجراءات تطبيق الدراسة الحالية تم اختيار
تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي _ بعدي .ويعبر عنو بالصورة اإلجرائية التالية
في الجدول (.)401
جدول ()4.1
التصميم التجريبي لممجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي -بعدي
مجموعتي الدراسة

القياس القبمي()O

المعالجة

القياس البعدي ()O

التدريس بإستراتيجية
المجموعة التجريبية

اختبار ميارات حل

التعمم المتمركز حول

اختبار ميارات حل

()R1

المعادالت والمتباينات

المشكمة ()X1

المعادالت والمتباينات

ومقياس االتجاه نحو
المجموعة الضابطة

ومقياس االتجاه نحو

الرياضيات

التدريس بالطريقة

()R2

الرياضيات

االعتيادية ()X2

ثانياً :متغي ارت الدراسة:
وي ّعرف بأنو العامل أو المتغير الذي يسبب الظاىرة أو يؤثر فييا(.أبو
 المتغير المستقلُ :
ناىية )10 :3111 ،ويتمثل في الدراسة الحالية في التدريس بإستراتيجية التعمم المتمركز حول

المشكمة.
وي ّعرف بأنو العامل أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل ،ويتأثر بوجوده ،أو
 المتغير التابعُ :
يحدث نتيجة لو( .أبو ناىية )10 :3111 ،ويتمثل في الدراسة الحالية في:
 .3ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية.
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 .3االتجاه نحو الرياضيات.
 المتغيرات المضبوطة :وتُ ّعرف بأنيا المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخالف المتغير

المستقل ،واليدف من الدراسة معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع.

( ( ،)Beaumont,2009: 39أبو عالم ، )313 :3131 ،وتتمثل في الدراسة الحالية في
المتغيرات التالية :معممة الرياضيات ،والعمر الزمني لمطالبات ،وتحصيل الطالبات السابق في
مادة الرياضيات ،والفترة الزمنية لتدريس المجموعتين.
ثالثا :مجتمع الدراسة:
يتكون من جميع طالبات الصف التاسع األساسي بالمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميم
بمديرية المحافظة الوسطى ،والبالغ عددىن ( )553طالبة موزعة عمى ( )9مدارس بواقع ( )18شعبة،
وفقاً لما أوردتو مديرية التربية والتعميم  -المحافظة الوسطى.
رابعا :عينة الدراسة:
تتألف عينة الدراسة من عينتين ،ىما:
 العينة االستطالعية:
تم اختيار صف( )3/1بواقع ( )13طالبة من مدرسة العائشية األساسية العميا لمبنات ،وقد تم
تطبيق اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،وكذلك مقياس االتجاه نحو
الرياضيات عمى ىذه العينة ،وذلك بيدف التأكد من صالحية األدوات ،ولمعرفة زمن االختبار
والمقياس.
 العينة األساسية:
تم اختيار عينة الدراسة األساسية من مدرسة رودلف فالتر األساسية المشتركة والتابعة لو ازرة
التربية والتعميم بمديرية المحافظة الوسطى ،حيث تم اختيار المدرسة بطريقة قصدية ،ونظ اًر
لوجود شعبتين فقط لمصف التاسع في ىذه المدرسة ،فقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة

قصدية وقد تكونت من ىاتين الشعبتين ،حيث تم اختيار أحدىما بطريقة القرعة ،لتمثل طالبات

الصف ( )3/1المجموعة التجريبية بواقع ( )31طالبة ،يدرسن بإستراتيجية التعمم المتمركز

حول المشكمة ،أما طالبات الصف ( )3/1فيمثمن المجموعة الضابطة بواقع ( )36طالبة،
ويدرسن بالطريقة االعتيادية ،ويتضح ذلك في الجدول التالي (.)4.3
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جدول ()4.2
عينة الدراسة
مجموعــة الدراســة

الصف /الشعبة

التدريس

العدد

المجموعة التجريبية

1/9

إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة

29

المجموعة الضابطة

2/9

التدريس بالطريقة االعتيادية

26

المجمــــوع
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خامساً :الوسائل المساعدة:
 إعداد قائمة بميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية:
قامت الباحثة بتحميل الوحدة الثالثة (المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات المقرر
لمصف التاسع األساسي(الجزء األول).
 ىدف التحميل :استخراج ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية المتضمنة في وحدة(المعادالت والمتباينات) من كتاب الرياضيات المقرر لمصف التاسع األساسي (الجزء األول).
 فئة التحميل :اعتبرت الباحثة فئة التحميل في ىذه الدراسة ىي ميارة حل المعادالت الجبرية،وميارة حل المتباينات الجبرية.
 نتائج التحميل :أسفرت عممية التحميل عن وجود ( )18ميارة ،منيا( )9ميارات لحل المعادالتالجبرية ،و( )9ميارات لحل المتباينات الجبرية في وحدة المعادالت والمتباينات من كتاب الرياضيات
المقرر لمصف التاسع األساسي.
 ثبات التحميل: ثبات التحميل عبر الزمن:
ويقصد بثبات التحميل عبر الزمن بأنو نسبة االتفاق بين نتائج عمميات التحميل التي قامت بيا
الباحثة عمى وحدة المعادالت والمتباينات من كتاب الرياضيات المقرر لمصف التاسع

األساسي ،حيث كانت المدة الزمنية بين كل تحميل وآخر ىي (ثالثة أسابيع) ،وقد أسفرت
النتائج عن وجود اتفاق بين النتائج في المرتين ،والجدول ( )4.1يوضح ذلك.
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جدول ()4.3

نتائج عمميات تحميل المحتوى عبر الزمن
عممية التحميل

عدد الميارات

الزيادة في عدد الميارات

النسبة المئوية لالتفاق

األولى

88

-

%811

الثانية

88

-

%811
%811

معامل االتفاق الكمي

ويتضح من الجدول السابق( )403أن معامل االتفاق الكمي يساوي  %1..مما يدل عمى ثبات
تحميل الباحثة عبر الزمن.
 ثبات التحميل عبر األفراد:
ويق صد بو مدى االتفاق بين نتائج التحميل التي توصمت إلييا الباحثة ،وبين نتائج التحميل التي
توصل إلييا المختصون في مجال تدريس الرياضيات ،وقد اختارت الباحثة معممة ليا خبرة في
تدريس الرياضيات لمصف التاسع األساسي ،وطمبت منيما القيام بعممية التحميل بشكل مستقل،
وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عممية التحميل ،وىذا يدل عمى ثبات التحميل ،وقد تم
ذلك باستخدام معامل ىولستي لتحميل المحتوى باستخدام المعادلة التالية( :طعيمة:3114 ،

)336

= R
حيث أن:
 : Rمعامل الثبات.
) : (C1.2عدد الميارات التي تم االتفاق عمييا بين تحميل الباحثة والتحميل اآلخر.
 : C1مجموع الميارات في تحميل الباحث.
 : C2مجموع الميارات في التحميل اآلخر.
والجدول(  )404يوضح ذلك.
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جدول()5.5
نتائج عمميات تحميل المحتوى عبر األفراد
البيان

ميارات حل المعادالت الجبرية

ميارات حل المتباينات الجبرية

المجموع الكمي

الباحثة

9

9

18

المحمل اآلخر

9

8

17

عدد الميارات التي تم

9

8

17

االتفاق عمييا
عدد الميارات التي تم

1

.

1

االختالف عمييا
معامل الثبات

%9401

%1..

%9701

يتضح من الجدول السابق( )404أن معامل الثبات لميارات حل المعادالت الجبرية يساوي
 ،%1..ومعامل الثبات لميارات حل المتباينات الجبرية يساوي  ،%9401وبمغ معامل الثبات الكمي
 %9701وىي نسبة مقبولة إحصائي ًا ،وىذا يؤكد أن عممية تحميل المحتوى تمت بشكل موضوعي.
وبعد التأكد من ثبات تحميل المحتوى تم وضع ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية في قائمة،
والجدول ( )405يوضح ذلك ،وبذلك تم اإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة.

 6.

جدول ()5.6
قائمة ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية المتضمنة في الوحدة
ميارات حل المعادالت الخطية
3

تمييز المعادالت الخطية عن غيرىا من المعادالت.

3

تعيين قيم المعامالت أ ،ب ،ج في معادلة خطية في متغيرين.

1

إيجاد قيمة ص بداللة س أو العكس في معادلة خطية في متغيرين.

4

تكوين معادلة خطية في متغيرين.

0

حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التمثيل البياني.

6

حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة الحذف.

2

حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التعويض.

8

تكوين نظام من معادلتين خطيتين.

1

توظيف حل المعادالت الخطية في متغيرين في حل مسائل لفظية.
ميارات حل المتباينات الخطية

31

تكوين متباينة خطية في متغير واحد تعبر عن جممة معينة.

33

إيجاد مجموعة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد.

33

تمثيل مجموعة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد عمى خط األعداد.

31

إيجاد مجموعة الحل لمتباينتين خطيتين في متغير واحد.

34

تمثيل حل متباينتين خطيتين في متغير واحد عمى خط األعداد.

30

تمثيل منطقة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد بيانياً(الرسم في المستوى الديكارتي ).

36

كتابة المتباينات الخطية التي حميا منطقة موضحة في المستوى الديكارتي.

32

تمثيل منطقة الحل لمتباينة خطية في متغيرين بيانياً(الرسم في المستوى الديكارتي).

38

تمثيل منطقة الحل لنظام من متباينتين خطيتين بيانياً( الرسم في المستوى الديكارتي ).

 إعداد دليل معمم الرياضيات:
ويعرف بأنو حمقة الوصل بين المخطط لفعاليات الدليل والمنفذ ليا ،إذ يتم عرض
تصورات الخطط لتحقيق األىداف المرتبطة بالموقف التعميمي من خالل عرضو لمجموعة من

النصائح واإلرشادات والتوجييات لممعمم بشأن تنفيذ األنشطة والفعاليات المعدة( .المقاني
والجمل:3111 ،

 )311وفي ىذا السياق تم اختيار الوحدة الدراسية الثالثة (المعادالت
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والمتباينات) واعادة صياغتيا وفقاً لمراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،وبذلك تم

إعداد دليل معمم الرياضيات استناداً إلى دراسة األدبيات التربوية والدراسات المرتبطة
بإستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،ويتضمن الدليل ما يمي:
 .3المقدمة.
 .3نبذة عن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .1توجييات عامة تتعمق بالتدريس وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .4األىداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة.
 .0التوزيع الزمني لمموضوعات.
 .6قائمة بأىم المراجع.
 .2خطة السير في تدريس الوحدة الثالثة (المعادالت والمتباينات) والتي تتضمن مايمي:
األىداف التعميمية ،المصادر والوسائل ،األنشطة واإلجراءات وفق إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة وىي (مرحمة طرح ميمة التعمم ،ومرحمة المجموعات
المتعاونة ،ومرحمة المشاركة) ،وغمق الدرس ،والنشاط البيتي.
ويتضمن الدليل مجموعة من التساؤالت واألنشطة المرتبطة بالميمات الحقيقية التي تضمنتيا
أوراق عمل الطالبات ،والمرتبطة بكل موضوع من موضوعات الوحدة ،بحيث تسير ىذه األنشطة وفق
مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة .
وبعد االنتياء من إعداد دليل معمم الرياضيات ،تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين
ممحق(أ) في صفحة ( )1.3بعد إجراء التعديالت أصبح الدليل جاى اًز لتطبيقو عمى العينة األساسية
ممحق(ب) في صفحة ( ،)1.4وتنوه الباحثة إلى أنيا قامت بنفسيا بتطبيق دليل المعمم عمى العينة
األساسية.
سادساً :أدوات الدراسة:
تم إعداد اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ومقياس االتجاه نحو الرياضيات
وفيما يمي تفصيل بذلك:
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األداة األولى :إعداد اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية:
 .8تحديد اليدف من االختبار:
صممت الباحثة االختبار بيدف قياس ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية لدى
طالبات الصف التاسع األساسي.
 .1تحديد محتوى االختبار:
لتحديد محتوى االختبار ،قامت الباحثة بتحميل محتوى وحدة المعادالت والمتباينات من
كتاب الرياضيات لمصف التاسع األساسي (الجزء األول) إلى ( )0موضوعات رئيسية
ىي:
 .3المعادلة الخطية في متغيرين.
 .3حل نظام من معادلتين خطيتين ويتضمن (الحل بطريقة التمثيل البياني ،الحل
بطريقة الحذف ،الحل بطريقة التعويض).
 .1تطبيقات عمى حل المعادلة الخطية.
 .4المتباينة الخطية في متغير واحد.
 .0المتباينات الخطية في متغيرين.
ثم تم تحميل موضوعات الوحدة؛ الستخراج ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية.
وأسفرت النتائج النيائية لعممية التحميل عن قائمة ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية التي تم
تحديدىا مسبق ًا في جدول ( ،)405صفحة(.)61
وقد تم إعطاء كل موضوع من موضوعات الوحدة وزنو النسبي معتمدة في ذلك عمى:
 عدد صفحات كل موضوع من الموضوعات. الزمن المخصص لتدريس كل موضوع. أىمية الموضوعات العممية لمتعمم الالحق كما حددىا ثالثة من معممي الرياضياتلمصف التاسع األساسي.
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فكانت األوزان النسبية كما يوضحيا الجدول التالي(.)406
جدول ()5.7
األوزان النسبية لمموضوعات
الوزن النسبي

الموضوع
المعادلة الخطية في متغيرين

%1.

حل نظام من معادلتين خطيتين

%4.

تطبيقات عمى حل المعادالت الخطية

%14

المتباينة الخطية في متغير واحد

%16

المتباينات الخطية في متغيرين

%2.
%211

المجموع

 .1تحديد األىداف التعميمية:
ويتطمب ذلك تحديد األداء المتوقع من الطالبات أن تؤديو بعد دراسة وحدة (المعادالت
والمتباينات) باستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في صورة إجرائية يمكن

قياسيا ،وقد تم االقتصار عمى األىداف المعرفية التالية حسب تصنيف بموم( .أبو ناىية،
 )363-363 :3110وىي:
 .3مستوى المعرفة (التذكر) :Knowledg
يشير ىذا المستوى إلى تذكر أو استدعاء المعمومات ،التي سبق أن تعرض ليا أو تعمميا
المتعمم ،ويتضمن ىذا المستوى معرفة المصطمحات والمفاىيم واألفكار والنظريات
والحقائق والقوانين.

 .3مستوى الفيم :Comprehension
يشير ىذا المستوى إلى القدرة عمى إدراك معنى المعمومات التي يتعرض ليا المتعمم ،ويتم
تحويميا إلى أي صورة من صور الفيم ،ويظير ذلك في ترجمة المعمومات من صورة إلى
أخرى ،أو تفسيرىا بالشرح أو اإليجاز ،أو من خالل االستناج والتنبؤ بالنتائج أو اآلثار
المترتبة عمى ىذه المعمومات.
 .1مستوى التطبيق : Application
يقصد بمستوى التطبيق استخدام المعمومات السابقة في ظروف أو مواقف جديدة ،بحيث
يشير ىذا التطبيق إلى قدرة المتعمم عمى استعمال المعمومات التي سبق أن تعمميا ،وىو
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ىدف تسعى إليو العممية التعميمية برمتيا فيما يعرف بانتقال أثر التعمم إلى مواقف أخرى
في الحياة ،والمطموب من المتعمم في ىذا المستوى أن يتذكر المعمومات التي سبق أن
تعمميا أوالً ،وأن يكون فاىماً لمعنى ما يتذكره ثانيا ،حتى يستطيع تطبيق ىذه المعرفة في
الموقف الجديد ثالثاً.
وقد تم تحديد األوزان النسبية لمستويات األىداف ،والجدول ( )407يوضح ذلك:
جدول ()5.8
األوزان النسبية لمستويات األىداف
مستويات األىداف

الوزن النسبي

المعرفة

%16

الفيم

%21

التطبيق

%63

المجموع

%1..

وتنوه الباحثة إلى أنو تم االقتصار عمى المستويات الثالث السابقة فقط من مستويات بموم
المعرفية؛ لمناسبتيا لموضوع الدراسة ،حيث أنيا تيدف إلى تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات
الجبرية ،ومن المعروف أن الميارات غالباً ما تكون في مستوى التطبيق الذي يعتمد عمى المستويين
المذين يسبقانو في ىرم بموم المعرفي ( مستوى التذكر ومستوى الفيم).
 .4إعداد جدول المواصفات:
وىو عبارة عن بيان تفصيمي يحدد محتوى االختبار ،ويربط األىداف كعمميات بمحتوى
المادة الدراسية ،ويبين الوزن النسبي الذي يعطيو المعمم لكل موضوع من الموضوعات

المختمفة لمحتوى المادة الدراسية( .أبو ناىية.)311 :3110 ،
وقد تم إعداد جدول المواصفات وفق الخطوات التالية:
 .3تحديد األوزان النسبية لكل موضوع.
 .3تحديد األوزان النسبية لكل مستوى من مستويات األىداف المراد قياسيا.
 .1تحديد عدد فقرات االختبار وىي ( )11فقرة.
 .4بناء جدول المواصفات ،ومن ثم معرفة عدد األسئمة لكل موضوع.
 .5توزيع الفقرات عمى المواضيع ،وميارات حل المعادالت والمتباينات وفق أوزانيا
النسبية والجدول التالي(  )4.8يوضح ذلك.
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جدول ()5.9
جدول مواصفات اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية
معرفة

فيم

تطبيق

مجموع األسئمة

مستويات األىداف واألوزان النسبية

%27

%32

%74

%211

المعادلة الخطية في متغيرين

%21

1

2

3

4

حل نظام من معادلتين خطيتين

%51

3

3

8

22

تطبيقات عمى حل المعادالت الخطية

%25

2

2

4

6

المتباينة الخطية في متغير واحد

%27

2

2

4

6

المتباينات الخطية في متغيرين

%31

2

2

5

7

المجموع

%211

6

7

2:

41

الموضوع ووزنو النسبي

وتنوه الباحثة إلى أنو وفق جدول المواصفات كان نصيب مستوى المعرفة في موضوع
تطبيقات عمى حل المعادالت الخطية سؤال واحد ،وذلك ألن أىداف ىذا الموضوع ال تتضمن مستوى
المعرفة ،فقد تم إعطاء ىذا السؤال لموضوع المعادلة الخطية في متغيرين.
والجدول التالي ( )409يوضح توزيع األسئمة لكل ميارة من ميارات حل المعادالت والمتباينات الخطية
في االختبار ،والمستوى الذي يقيسو من مستويات المجال المعرفي.
جدول ()5.:
توزيع أرقام األسئمة وعددىا لكل ميارة من ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية

الموضوع

المعادلة الخطية
في متغيرين

أرقام األسئمة حسب مستوى كل

عدد

سؤال

األسئمة

الميارات التي يتضمنيا الموضوع
معرفة

فيم

تطبيق

تمييز المعادالت الخطية عن غيرىا من المعادالت

1

-

-

1

تعيين قيم المعامالت أ ،ب ،ج في معادلة خطية في

-

-

3

1

متغيرين
إيجاد قيمة ص بداللة س أو العكس في معادلة خطية

-

-

4

1

في متغيرين
تكوين معادلة خطية في متغيرين
المجموع
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-

2

-

1

2

2

3

5

حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التمثيل البياني
حل نظام من
معادلتين
خطيتين

6 ،5

8

23، 12

5

حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة الحذف

-

7

24، 9

3

حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التعويض

-

-

11 ،1.

3

25،
المجموع

3

3

8

11

تطبيقات عمى

تكوين نظام من معادلتين خطيتين

-

13

14

2

حل المعادالت

توظيف حل المعادالت الخطية في متغيرين في حل

-

-

27 ،26

2

الخطية

مسائل لفظية

المجموع
تكوين متباينة خطية في متغير واحد تعبر عن جممة

-

2

4

5

-

16

-

1

معينة
إيجاد مجموعة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد

-

-

17

1

المتباينة الخطية تمثيل مجموعة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد

15

-

18

2

في متغير واحد

عمى خط األعداد
إيجاد مجموعة الحل لمتباينتين خطيتين في متغير

-

-

28

1

واحد
تمثيل حل متباينتين خطيتين في متغير واحد عمى

-

-

28

1

خط األعداد
المجموع
تمثيل منطقة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد

2

2

4

6

-

-

2.

2

بيانياً(الرسم في المستوى الديكارتي )
المتباينات

كتابة المتباينات الخطية التي حميا منطقة موضحة

الخطية في

في المستوى الديكارتي

متغيرين

تمثيل منطقة الحل لمتباينة خطية في متغيرين

19

22

-

21

3.

1

1

بيانياً(الرسم في المستوى الديكارتي)
تمثيل منطقة الحل لنظام من متباينتين خطيتين بيانياً

-

-

29

1

( الرسم في المستوى الديكارتي )
المجموع

2
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2

5

7

 .5صياغة فقرات االختبار:
باالستفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة التي تضمنت اختبارات تتعمق بالميارات
الرياضية ،قامت الباحثة ببناء وصياغة فقرات االختبار ،وقد تم صياغة فقرات االختبار
من نوعي األسئمة الموضوعية والمقالية ،حيث كانت األسئمة الموضوعية من نوع االختيار
من متعدد ،وذلك لألسباب التالية :
 دقتيا وقمة التخمين أو الصدفة فييا. تقيس مستويات مختمفة لألىداف السموكية حسب تصنيف بموم. عدم التأثر بذاتية المصحح عند تصحيحيا.وكانت األسئمة المقالية محددة الخطوات ،حيث توضح فييا الطالبات خطوات الحل
بدقة ،مما يتيح توضيح مدى تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية لدى الطالبات.
وقد تم مراعاة أن تكون أسئمة االختبار:
 محددة واضحة ال غموض فييا. سميمة من الناحية المغوية والعممية. -منتمية لموضوعات المادة.

 ممثمة لألىداف ،وميارات حل المعادالت والمتباينات. مناسبة لمستوى الطالبات العقمي والعمري. .6وضع تعميمات االختبار:
اشتممت التعميمات عمى:
 تحديد اليدف من االختبار. تحديد عدد فقرات االختبار ،وعدد البدائل ،وعدد الصفحات. ضرورة اإلجابة عن فقرات االختبار بصدق وجدية. بيانات خاصة بالمفحوص ،وىي االسم ،الصف ،اسم المدرسة ،التاريخ. .7تحكيم االختبار(صدق المحكمين):
تم إعداد االختبار في صورتو األولية حيث اشتمل عمى ( )11فقرة ،ثم ُعرض عمى
مجموعة من المحكمين ممحق(أ) في صفحة ( ،)311وذلك إلبداء آرائيم في النقاط
التالية:
 -مدى تمثيل فقرات االختبار لألىداف المعرفية المراد قياسيا.
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 مدى تغطية فقرات االختبار لميارات حل المعادالت والمتباينات الجبريةلمصف التاسع األساسي.
 الدقة العممية والمغوية لكل فقرة من فقرات االختبار. مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالبات الصف التاسع األساسي. ما ترونو مناسباً.وقد تم تعديل صياغة بعض الفقرات وفقاً آلراء السادة المحكمين ،مع اإلبقاء عمى عدد فقرات
االختبار وىي ( )3.فقرة.
 .8تجريب االختبار:
بعد إعداد اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،قامت الباحثة بتطبيقو عمى
عينة استطالعية قواميا( )13طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة العائشية
األساسية العميا لمبنات في مدينة دير البمح بالمحافظة الوسطى ،حيث أن ىذه العينة ليا
نفس خصائص المجتمع األصمي ،وقد أجريت التجربة االستطالعية الختبار ميارات حل
المعادالت والمتباينات الجبرية ،بيدف حساب صدق االختبار وثباتو ،وتحديد الزمن الذي
تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية.

 .9زمن االختبار:

تم حساب زمن االختبار من خالل رصد زمن االنتياء من االختبار ألول ( )0طالبات
ينتيين من االستجابة عمى فقرات االختبار ،وآخر ( )0طالبات ينتيين من االستجابة ،مقسوماً

عمى عددىن( ،)31ويتضح ذلك في المعادلة التالية:

زمن االختبار = ()331+311+18+10+10(+)20+20+20+21+60
31
=  80.8دقيقة
وقد تم تخصيص ( )11دقيقة لالستجابة عمى فقرات االختبار.

 .81تصحيح االختبار:

تم تصحيح اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية والذي يتكون من ()11

فقرة ،بتحديد درجة واحدة عن كل فقرة من فقرات االختيار من متعدد والتي تتضمن

األسئمة من( ،)33-3وتم تحديد خمس درجات لكل سؤال من األسئمة ذات األرقام (،36
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 ،)32كما تم تحديد أربع درجات لكل سؤال من األسئمة ذات األرقام ( ،)30 ،34أما

األسئمة ( )11 ،31 ،38 ،31فقد تم تحديد ثالث درجات لكل سؤال منيا ،وبالتالي تصبح
الدرجة النيائية لالختبار( )03درجة ،حيث أن مجموع درجات األسئمة التي تتضمن
ميارات حل المعادالت الجبرية ( )10درجة ،بينما مجموع درجات األسئمة التي تتضمن
ميارات حل المتباينات الجبرية ( )32درجة.

والسبب في توزيع الدرجات عمى النحو السابق ىو أن األسئمة التي تتضمن خطوات
أكثر ،احتُسب ليا درجة أكبر ،حيث أن كل خطوة من الخطوات ُيحتسب ليا جزء محدد من درجة
السؤال.

 .88إجراءات صدق وثبات االختبار:
 صدق االختبار :وتم التأكد من صدق االختبار بالطريقتين التاليتين:
أ -صدق المحكمين :وقد تم التحدث عنو صفحة (.)68
ب -صدق االتساق الداخمي :وقد تم حساب االتساق الداخمي لفقرات اختبار
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية بعد تطبيقو عمى العينة
االستطالعية ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات
االختبار والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،ويتضح ذلك في الجدول
التالي ()4.31

 7.

جدول ()4.10
معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو عمى االختبار
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

0.373

0.05

11

2

0.440

0.05

12

0.641

3

0.633

0.01

13

0.541

0.01

4

0.564

0.01

14

0.514

0.01

ميارات حل

5

0.624

0.01

23

0.745

0.01

المعادالت

6

0.581

0.01

24

0.611

0.01

7

0.694

0.01

25

0.588

0.01

8

0.470

0.01

26

0.399

0.05

9

0.617

0.01

27

0.501

0.01

10

0.709

0.01

البعد

الفقرة

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.498

0.01
0.01

15

0.669

0.01

21

0.515

0.01

16

0.778

0.01

22

0.645

0.01

ميارات حل

17

0.550

0.01

28

0.451

0.05

المتباينات

18

0.447

0.05

29

0.444

0.05

19

0.604

0.01

30

0.610

0.01

20

0.777

0.01

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.361 =)0.05
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.463 =)0.01

ويتضح من الجدول السابق ( )4.10أن معظم فقرات اختبار ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية ( )24فقرة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليو ،عند مستوى
داللة ( ،)0.01وحققت بقية الفقرات ( )6فقرات ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليو ،عند
مستوى داللة ( ،)0.05وبذلك يبقى االختبار مكونا من ( )30فقرة.
كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد اختبار ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية ،والدرجة الكمية ألبعاد االختبار ،ويتضح ذلك في الجدول التالي(.)4.11
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جدول ()4.11
معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة البعد والدرجة الكمية ألبعاد االختبار
معامل االرتباط

مستوى الداللة

البعد

م
1

ميارات حل المعادالت

0.958

دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

2

ميارات حل المتباينات

0.815

دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.361 =)0.05
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.463 =)0.01

ويتضح من الجدول السابق ( ،)4.11أن بعدي االختبار حققا ارتباطين دالين عند مستوى
داللة ( ،)0.01وبذلك يبقى االختبار مكوناً من ( )30فقرة.
 ثبات االختبار:
تم حساب معامل ثبات اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية بطريقة

إعادة تطبيق االختبار ،وذلك ألن االختبار يتكون من أسئمة مقالية وأسئمة موضوعية
حيث تم إعادة تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية بعد مرور أسبوعين عمى
التطبيق األول ،ومن ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين ،ومستوى
الداللة ،ويتضح ذلك في الجدول التالي (.)4.12
جدول ()4.12

معامل االرتباط بين درجات التطبيقين لالختبار والداللة اإلحصائية
االختبار

معامل االرتباط بين درجات
التطبيقين

اختب ا ااار مي ا ااارات ح ا اال المع ا ااادالت
والمتباينات الجبرية

0.954

مستوى الداللة
دالة إحصائياً عند
مستوى 0.01

ويتضااح ماان خااالل الجاادول السااابق( )4.12بااأن معاماال الثبااات يساااوي ( )0.954وىااو معاماال
ارتب اااط دال إحص ااائياً عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( ،)0.01وىااذا ياادل عم ااى أن فقا ارات االختب ااار تتمت ااع بدرج ااة
مقبولة إحصائياً من الثبات؛ وذلك تمييداً لتطبيقيا عمى العينة األساسية.
 .12الصورة النيائية لالختبار:
وبعااد تحديااد صاادق وثبااات االختبااار ،أصاابح االختبااار يتكااون ماان ( )30فقارة ،تمييااداً لتطبيقااو عمااى
العينة األساسية ،ممحق(ج) في صفحة (.)150
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والجدول التالي( )4013يوضح أرقام الفقرات التي تقيس ميارات حل المعادالت ،وكذلك أرقام
الفقرات التي تقيس ميارات حل المتباينات.
جدول ()4.13
الصورة النيائية لفقرات االختبار
م

البعد

عدد الفقرات

1

ميارات حل المعادالت

19

2

ميارات حل المتباينات

11

الفق ارت التي يقيسيا
،12 ،11 ،10 ،9، 7,8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،14 ،13
،28 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
30 ،29
30

المجموع

األداة الثانية :إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات:
قامت الباحثة بإعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات وفق الخطوات التالية:
 .1تحديد اليدف من المقياس:
ك ااان الي اادف م اان المقي اااس متم ااثالً ف ااي قي اااس اتج اااه طالب ااات الص ااف التاس ااع األساس ااي نح ااو

الرياضيات.

 .2تحديد أبعاد المقياس:
بع ااد االط ااالع عم ااى األدب الترب ااوي الخ اااص بإع ااداد مق اااييس االتج اااه نح ااو الرياض اايات ،وبع ااد
االستفادة من دراستي أبو اليطل ( ،)2011ودياب(.)2009

تم تحديد أبعاد مقياس االتجاه نحو الرياضيات باألبعاد األربعة التالية:
 االتجاه نحو طبيعة الرياضيات. االتجاه نحو قيمة الرياضيات. االتجاه نحو تعمم الرياضيات. االتجاه نحو االستماع بالرياضيات. .3بناء فقرات المقياس:
تم بناء فقرات المقيااس باالعتمااد عماى التعرياف اإلج ارئاي لالتجااه ،واألدب الترباوي ،والد ارساات
السابقة ،حيث أصبح المقياس في صورتو األولية يتكون من ( )28فقرة.
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 .4تحكيم المقياس (صدق المحكمين):
تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكماين ،ممحاق (أ) فاي صافحة ()103؛ إلباداء آرائيام
ومالحظاتيم حول الفقرات من حيث:
 الدقة العممية والمغوية لفقرات المقياس. مالءمة الفقرات لمتعريف اإلجرائي لالتجاه نحو الرياضيات. دقة صياغة الفقرات ومدى مالءمتيا لألبعاد. مناسبتيا لمستوى طالبات الصف التاسع األساسي. ماترونو مناسباً.وبعد إجراء التعديالت الالزمة من قبل المحكمين أصبح المقياس يتكون من ( )25فقرة.
 .5االستجابة عمى فقرات المقياس:
تم االستجابة عمى المقياس وفقاً لتدرج رباعي البدائل ( موافق بشدة ،موافق ،غيار موافاق ،غيار

موافااق بشاادة) وتصااحح بالاادرجات( )1 ،2 ،3 ،4عمااى الت اوالي ،وجميااع الفق ارات تصااحح بيااذا

االتجاااه باسااتثناء الفق ارات الساامبية ذات األرقااام (  )23 ،19 ،14 ،13 ،8 ،4 ،2فيااي عكسااية
التصحيح ،ويتضح ذلك في الجدول التالي (:)4.14

جدول ()4.14

توزيع استجابات المقياس والقيم العددية المقابمة لكل استجابة
الفقرات

موافق بشدة

موافق

غير موافق

غير موافق بشدة

الفقرات الموجبة

4

3

2

1

الفقرات السالبة

1

2

3

4

وتنا ااوه الباحث ا ااة إل ا ااى اس ا ااتخداميا لمقي ا اااس ليك ا اارت الرب ا اااعي ف ا ااي قيا اااس االتج ا اااه نح ا ااو
الرياضيات ،حيث استبعدت الخياار األوساط (المحاياد) ،مان أجال إرغاام المساتجيبات(الطالبات)
عم ااى تحدي ااد م ااوقفين وع اادم المج ااوء إل ااى الخي ااار المحاي ااد األس اايل ،أخ ااذاً بم ااا اقترح ااو ى اااردنج.

()Harding, 1987

 .6إجراءات صدق وثبات مقياس االتجاه نحو الرياضيات:
 صدق المقياس :وتم التأكد من صدق المقياس بالطريقتين التاليتين:
أ -صدق المحكمين :وقد تم التحدث عنو صفحة (.)24
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ب -صدق االتساق الداخمي :وقد تم حساب االتساق الداخمي لفقرات مقياس
االتجاه نحو الرياضيات بعد تطبيقو عمى العينة االستطالعية ،وذلك
بحسب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة
الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،ويتضح ذلك في الجدول التالي (.)4.30
جدول ()4.15
معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو في المقياس
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

3

0.762

0.01

االتجاه نحـو

3

0.577

0.01

تعمــــــــــــــــــــــــم

30

1

0.719

0.01

الرياضيات

36

4

0.711

0.01

32

0

0.762

0.01

38

0.664

6

0.618

0.01

31

0.757

0.01

2

0.376

0.05

31

0.578

0.01

8

0.417

0.05

33

0.616

0.01

1

0.710

0.01

33

0.625

0.01

31

0.389

0.05

31

0.691

0.01

االتجــاه نحــو

33

0.485

0.01

34

0.631

0.01

تعمـــــــــــــــــــــــــم

33

0.724

0.01

30

0.711

0.01

الرياضيات

31

0.384

0.05

البعد
االتجــاه نحــو
طبيعــــــــــــــــــــة
الرياضيات

االتجــاه نحــو
قيمــــــــــــــــــــــــة
الرياضيات

الفقرات

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة
0.01

البعد

الفقرات
34

0.670
0.424

0.05

0.411

0.05

0.050

غير دالة
0.01

االتجاه نحـو
االســــــــتمتاع
بالرياضيات

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.361 =)0.05
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.463 =)0.01

ويتضح من الجدول السابق( )4.15أن معظم فقرات المقياس ( )18فقرة حققت ارتباطات دالة
مع درجة البعد الذي تنتمي إليو ،عند مستوى داللة ( ،)0.01وحققت ( ) 6فقرات ارتباطات دالة مع
درجة البعد الذي تنتمي إليو ،عند مستوى داللة ( ،)0.05أما الفقرة رقم ( )17فمم تحقق ارتباطاً داالً،
ولذلك تم حذفيا ليصبح عدد فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات ( )24فقرة.
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كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس ،والدرجة الكمية ألبعاد
المقياس ،ويتضح ذلك في الجدول التالي(.)4.16
جدول ()4.16
معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة البعد والدرجة الكمية ألبعاد المقياس
معامل االرتباط

مستوى الداللة

البعد

م
1

االتجاه نحو طبيعة الرياضيات

0.800

0.01

2

االتجاه نحو قيمة الرياضيات

0.679

0.01

3

االتجاه نحو تعمم الرياضيات

0.775

0.01

4

االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات

0.938

0.01

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.361 =)0.05
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )30ومستوى داللة (0.463 =)0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق ( ،)4.16أن كل بعد من أبعاد المقياس ،حققت ارتباطات
دالة مع الدرجة الكمية ألبعاد المقياس عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك يتمتع المقياس بدرجة مقبولة
من الصدق وأصبح مكوناً من ( )24فقرة.
 ثبات المقياس :تم حساب ثبات مقياس االتجاه نحو الرياضيات بعد تطبيقو عمى العينة
االستطالعية بطريقة التجزئة النصفية حيث تم تجزئة فقرات المقياس إلى نصفين ،يمثل
النصف األول الفقرات الفردية لممقياس ،ويمثل النصف الثاني الفقرات الزوجية لممقياس ،ومن
ثم تم إيجاد درجة االرتباط بين نصفي فقرات المقياس المتساويين باستخدام معامل ارتباط
بيرسون ،وقد تم تعديل درجة االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان براون ويتضح ذلك في
الجدول التالي (.)4.17
جدول ()5.28
معامل االرتباط بين نصفي فقرات المقياس ومعامل الثبات والداللة اإلحصائية
بنود المقياس

معامل االرتباط بين نصفي

معامل االرتباط المعدل

فقرات المقياس

(الثبات)

مستوى الداللة

النصا ااف الفا ااردي ( 5 ، 3 ، 1
)... ، 9 ، 7 ،
النصااف الزوج ااي ( 6 ، 4 ، 2

0.856

0.748

)... ، 10 ، 8 ،
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دالة إحصائياً عند
مستوى 0.01

ويتضااح ماان خااالل الجاادول ( )4.17بااأن معاماال الثبااات يساااوي ( )0.856وىااو معاماال ارتباااط دال
إحصائياً عند مستوى (.)0.01
وت ا ا اام التحق ا ا ااق م ا ا اان الح ا ا ااد األدن ا ا ااى لمعام ا ا اال ثب ا ا ااات المقي ا ا اااس باس ا ا ااتخدام معادل ا ا ااة ألف ا ا ااا كرونب ا ا اااخ
( ،)Cronbach alphaوتم إيجااد قيماة ألفاا كرونبااخ وتسااوي ( )0.850وىاي أكبار مان ( ،)0.5وىاذا
يدل عمى أن فقرات المقياس تتمتع بدرجة مقبولة إحصائياً من الثبات؛ وذلك تمييداً لتطبيقو عماى العيناة
األساسية.
 زمن المقياس:
تم حساب زمن المقياس من خالل رصد زمن االنتياء من المقياس ألول ( )5طالبات ينتيين من
االستجابة عمى فقرات المقياس ،وآخر ( )5طالبات ينتيين من االستجابة ،مقسوماً عمى عددىن (،)1.
ويتضح ذلك في المعادلة التالية:
زمن المقياس = ()36+36+30+34+31(+)32+36+30+30+31
31
=  31دقيقة
وقد تم تخصيص ( )31دقيقة لالستجابة عمى فقرات المقياس.


الصورة النيائية لفقرات المقياس:
أص اابح المقي اااس ف ااي ص ااورتو النيائي ااة مكونا ااً م اان ( )24فقا ارة ،ممح ااق(د) ف ااي ص اافحة (،)159
والجدول التالي ( )4.18يوضح الصورة النيائية لفقرات المقياس.
جدول ()4.18

الصورة النيائية لفقرات المقياس
عدد الفقرات

الفقرات التي يقيسيا

م

البعد

1

االتجاه نحو طبيعة الرياضيات

4

()4-1

2

االتجاه نحو قيمة الرياضيات

6

()10-5

3

االتجاه نحو تعمم الرياضيات

6

()16-11

4

االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات

8

()24-17
24

المجموع
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سابعاً :ضبط بعض المتغيرات الدخيمة:

تيدف الدراسة الحالية إلى تعرف أثر إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في

تنمية ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات
الصف التاسع األساسي؛ ولذلك فال بد من ضبط المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر عمى
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،وكذلك االتجاه نحو الرياضيات بدالً من
إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،وحرصاً عمى سالمة النتائج وتعميميا بصورة صائبة
عمى مجتمع الدراسة تم ضبط المتغيرات قبل البدء في فترة التجريب ،ومن ىذه المتغي ارت:

 .1ضبط متغير العمر:

تم الحصول عمى أعمار طالبات مجموعتي الدراسة من سجل أحوال الطالبات لمعام

الدراسي2013/2012م ،ولمكشف عن داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة والتي تعزى
لمتغير العمر ،تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين ،ويتضح ذلك في الجدول التالي:
(.)4.19

جدول ()4.19

نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) وفقاً لمتغير العمر
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

31

31.44

1.03

الضابطة

36

31.02

1.01

قيمة " ت "
1.14

مستوى الداللة
غير دالة عند
مستوى .0.5

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01

ويتضاح ماان خاالل الجاادول الساابق ( )4019أن قيمااة "ت" المحساوبة تساااوي ( ).094وىاي أقاال
ماان قيمااة "ت" الجدوليااة التااي تساااوي ( )20.1عنااد مسااتوى داللااة ( ،).0.5وبالتااالي ال توجااد فااروق
دال ااة إحص ااائياً عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( ).0.0ب ااين مجم ااوعتي الد ارس ااة تع اازى لمتغي اار العم اار ،أي أن
المجموعتين متكافئتان في متغير العمر.
 .1ضبط متغير التحصيل السابق في الرياضيات:
ت اام الحص ااول عم ااى درج ااات طالب ااات مجم ااوعتي الد ارس ااة ف ااي الش ااير األول م اان الع ااام
الدراسي 3131/3133م ،وكانت الدرجة النيائية لالختباار(  ) 31درجاات ،ولمكشاف عان داللاة
الفااروق بااين مجمااوعتي الد ارسااة والتااي تعاازى لمتغياار التحصاايل فااي الرياضاايات ،تاام اسااتخدام

اختبار "ت" لعينتين مستقمتين ،ويتضح ذلك في الجدول التالي(.)4.31
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جدول ()4.20
نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) وفقاً لمتغير التحصيل القبمي في الرياضيات
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

31

6.16

3.02

الضابطة

36

4.88

3.01

قيمة " ت "
3.23

مستوى الداللة
غير دالة عند
مستوى .0.5

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق ( )4.31أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( )3.23وىي أقل
من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي ( )3.13عند مستوى داللة ( ،)1.10وبالتالي ال توجد

فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ).0.0بين مجموعتي الدراسة تعزى لمتغير التحصيل
القبمي في الرياضيات ،أي أن المجموعتين متكافئتان في متغير التحصيل القبمي في

الرياضيات.
 .3ضبط متغير ميارات حل المعادالت والمتباينات وفقاً لمقياس القبمي:
تم الحصول عمى درجات الطالبات بعد تطبيق اختبار ميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية عمى مجموعتي الدراسة  -قبل فترة التجريب ،ولمكشف عن داللة الفروق
بين مجموعتي الدراسة التي تعزى لمقياس القبمي الختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات
الجبرية ،تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين ،ويتضح ذلك في الجدول التالي( .)4.21
جدول ()4.21

نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) وفقاً لمتغير ميارات حل المعادالت والمتباينات
الجبرية في القياس القبمي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

31

0.48

3.82

الضابطة

36

0.30

1.13

قيمة " ت "
1.43

مستوى الداللة
غير دالة عند
مستوى .0.5

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق ( )4021أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي ( ).041وىي أقل من
قيمة "ت" الجدولية التي تساوي ( )20.1عند مستوى داللة ( ،).0.5وبالتالي ال توجد فروق دالة
إحصائياً عند مستوى داللة ( ).0.0بين مجموعتي الدراسة تعزى لمتغير ميارات حل المعادالت
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والمتباينات وفقاً لمقياس القبمي ،أي أن المجموعتين متكافئتان في متغير ميارات حل المعادالت
والمتباينات وفقاً لمقياس القبمي.
 .4ضبط متغير االتجاه نحو الرياضيات وفقاً لمقياس القبمي:
تم الحصول عمى درجات الطالبات بعد تطبيق مقياس االتجاه نحو الرياضيات عمى
مجموعتي الدراسة – قبل فترة التجريب ،ولمكشف عن داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة
التي تعزى لمقياس القبمي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات ،تم استخدام اختبار "ت" لعينتين
مستقمتين ،ويتضح ذلك في الجدول التالي(.) 4.33

جدول ()4.22

نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) وفقاً االتجاه نحو الرياضيات في القياس
القبمي

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

31

01,31

1,13

الضابطة

36

01,01

1,11

قيمة " ت "
1,12

مستوى الداللة
غير دالة عند
مستوى .0.5

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01

ويتضااح ماان خااالل الجاادول السااابق( )4022أن قيمااة "ت" المحسااوبة تساااوي ( ).097وىااي أقاال
ماان قيمااة "ت" الجدوليااة التااي تساااوي ( )20.1عنااد مسااتوى داللااة ( ،).0.5وبالتااالي ال توجااد فااروق
دال ااة إحص ااائياً عن ااد مس ااتوى دالل ااة ( ).0.0باااين مجم ااوعتي الد ارس ااة تعااازى لمتغي اار االتجا اااه نح ااو
الرياضاايات وفق ااً لمقياااس القبمااي ،أي أن المجمااوعتين متكافئتااان فااي متغياار االتجاااه نحااو الرياضاايات
وفقاً لمقياس القبمي.
ثامناً :تطبيق األدوات والوسائل المساعدة لمدراسة:
وبع ااد ذل ااك ت اام تطبي ااق أدوات الد ارس ااة ،ودليا ال معم اام الرياض اايات بم ااا يتض اامنو م اان أوراق عم اال
الطالبات ،في فترة زمنية استغرقت أربعة أسابيع.
تاسعاً :األساليب اإلحصائية:
لمتحقااق ماان صااالحية اختبااار ميااارات حاال المعااادالت والمتباينااات الجبريااة ،و مقياااس االتجاااه نحااو
الرياضا اايات ،وكا ااذلك تكا ااافؤ مجما ااوعتي الد ارسا ااة ،والختبا ااار صا ااحة الفا ااروض تا اام اسا ااتخدام األسا اااليب
اإلحصائية التالية:
 8.

 األســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة لمتحقـــق مـــن صـــالحية اختبـــار ميـــارات حـــل المعـــادالت
والمتباينات الجبرية ،و مقياس االتجاه نحو الرياضيات:
 .8معامــل ارتبــاط بيرســون :ويياادف اسااتخدامو إلااى التحقااق ماان صاادق االتساااق الااداخمي الختبااار
مياارات حال المعااادالت والمتباينااات الجبريااة ،وكااذلك مقيااس االتجاااه نحااو الرياضاايات ،وماان ثاام
إيجاد الداللة اإلحصائية ،وكذلك ايجاد معامل الثبات بين درجات االختبار في التطبيقين.
 .1معادلة سـبيرمان بـراون :وييادف اساتخداميا إلاى إيجااد معامال االرتبااط المعادل ( الثباات) مان
خااالل معاماال االرتباااط بااين نصاافي فق ارات اختبااار ميااارات حاال المعااادالت والمتباينااات الجبريااة
المتساويين ،وكذلك فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات ،ومن ثم إيجاد الداللة اإلحصائية.
 .3معادلــة ألفــا كرونبــاخ :ويياادف اسااتخداميا إلااى إيجاااد الحااد األدنااى ماان معاماال الثبااات لفق ارات
مقياس االتجاه نحو الرياضيات.
 .4معادلة ىوليستي :وييدف استخداميا إلى التحقق من ثبات التحميل عبر األفراد.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة لمتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة:
 .8اختبــار " ت " لعينتــين مســتقمتين :وذلااك بياادف ضاابط المتغي ارات الدخيمااة (العماار ،والتحصاايل
السابق في مادة الرياضيات) ،والتحقاق مان تكاافؤ مجماوعتي الد ارساة عماى اختباار مياارات حال
المعااادالت والمتباينااات الجبريااة ،وكااذلك مقياااس االتجاااه نحااو الرياضاايات ،وذلااك الختبااار داللااة
الفااروق بااين متوسااطي درجااات طالبااات المجمااوعتين :التجريبيااة والضااابطة فااي القياااس القبمااي
لممتغيارات التاليااة :العماار ،والتحصاايل السااابق فااي الرياضاايات ،اختبااار ميااارات حاال المعااادالت
والمتباينات الجبرية ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات.


األساليب اإلحصائية المستخدمة في اختبار صحة الفروض:
 .8اختبار " ت " لعينتين مستقمتين :وييدف استخدامو إلى:
أ .اختبااار داللااة الفااروق فااي القياااس البعاادي الختبااار ميااارات حاال المعااادالت والمتباينااات
الجبرية بين متوسطي درجات طالباات المجماوعتين :التجريبياة والضاابطة( .أي اختباار
صحة الفرض األول والثاني).
ب.اختبار داللة الفروق في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات باين متوساطي
درجات طالبات المجموعتين :التجريبية والضابطة(.أي اختبار صحة الفرض الثالث).
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 .3حجم التأثير باسـتخدام مربـع ايتـا :وييادف اساتخدامو إلاى إيجااد قاوة العالقاة باين المتغيار
المسا ااتقل (إسا ااتراتيجية الا ااتعمم المتمركا ااز حا ااول المشا ااكمة) والمتغي ا ارين التا ااابعين (ميا ااارات حا اال
المعادالت والمتباينات الجبرية ،واالتجاه نحو الرياضيات) ،ويستخدم في حالة وجود فاروق دالاة
إحصائيا وفق المعادلة التالية( :عفانة)43 :3111 ،

حيث أن:
 :مربع ايتا.



 ت :2مرب ااع قيم ااة "ت" الناتج ااة ع اان مقارن ااة متوس ااط درج ااات طالب ااات المجم ااوعتين ف ااي القي اااس
البعدي.
 د.ح :درجة الحرية(ن + 8ن.)3 – 1
وتتضح المستويات المعيارية لمربع ايتا

في الجدول التالي((:(4.23عفانة)38 :2... ،
جدول )(4.23

المستويات المعيارية لمربع ايتا
نوع المقياس
مربع ايتا

المستويات المعيارية
كبير

متوسط

صغير

0.14

0.06

0.01
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا ووضع التوصيات والمقترحات

 النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني وتحميميا وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث وتحميميا وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤل الرابع وتحميميا وتفسيرىا.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا ووضع التوصيات والمقترحات
ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية
ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بالمحافظة الوسطى ،حيث تم تدريس الوحدة الثالثة (المعادالت والمتباينات) من كتاب
الرياضيات (الجزء األول) لطالبات المجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة ،في حين أن طالبات المجموعة الضابطة درسن ىذه الوحدة بالطريقة االعتيادية.
وقد تم تطبيق اختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،وكذلك مقياس االتجاه نحو
الرياضيات قبل وبعد االنتياء من تطبيق التجربة ،ويتناول ىذا الفصل عرض ًا لمنتائج التي توصمت
إلييا الدراسة ،حيث تم استخدام برنامج  SPSSفي معالجة بيانات الدراسة ،وقد جرى عرض وتفسير
النتائج التي تم التوصل إلييا ،وصياغة التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.
وبعد أن تم اإلجابة عن التساؤل األول من خالل إعداد قائمة ميارات حل المعادالت والمتباينات
الجبرية التي تم التطرق إلييا في الفصل الرابع جدول( )405في صفحة( ،)59يتم في ىذا الفصل
عرض بقية التساؤالت المنبثقة من مشكمة الدراسة ،وتحميميا وتفسيرىا وصياغة التوصيات والمقترحات
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.


النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني وتحميميا وتفسيرىا:
لإلجابة عن التساؤل الثاني الذي نصو" :ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة

في تنمية ميارات حل المعادالت الجبرية لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟ " ،تم صياغة الفرض
التالي":توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α ≤.0.5بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل المعادالت الجبرية-
لصالح المجموعة التجريبية"؛ والختبار صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لعينتين مستقمتين،
وحساب مقد ار حجم التأثير باستخدام مربع ايتا ،ويتضح ذلك في الجدول التالي (.)0.3
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جدول ()5.1
نتائج إختبار "ت" لداللة الفروق في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل المعادالت الجبرية بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة ،ومقدار حجم التأثير
المجموعة العدد
التجريبية 
الضابطة 

31
36

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

المتوسط

المحسوبة

الحرية

38.43
31.43

2.12
8.24

1.18

01

مقدار حجم

درجات

قيمة

مربع ايتا

التأثير

1.33

كبير

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق( )5.1أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
يساوي ( )28.41وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي يساوي
) ،(19.42وبفرق يساوي ( ،)8.99وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق وجد أن قيمة "ت"
المحسوبة تساوي( )3.98وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي ( )2.68عند مستوى داللة
( ،)0.01وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي
درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل
المعادالت الجبرية -لصالح المجموعة التجريبية.
ولمتأكد من مصداقية ىذه الفروق ،تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع ايتا إلستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة من خالل قيمة "ت" الناتجة عن الفروق بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين التجريبية والضابطة ،وكما يتضح من نتائج الجدول السابق ( ،)5.1أن قيمة مربع ايتا
تساوي ( )0.22وىي أكبر من القيمة المعيارية التي تساوي ( ،)0.14وىذا يدل عمى وجود حجم
تأثير كبير إلستراتجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المعادالت الجبرية.
وتتفق ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية :المساعدي ( ،)2.11والشيراني(،)2.1.
وصديق واسماعيل ( ،)2.1.ورزق ( ،)2..8ومقاط ( ،)2..7وعبد الحكيم ( )2..5في األثر
اإليجابي لتدريس الرياضيات باستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
وقد ُيعزى ظيور أثر إلستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل المعادالت
الجبرية لدى طالبات الصف التاسع األساسي إلى ما يمي:
 .3طبيعة إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة التي تتضمن ثالث مراحل متسمسمة وواضحة،
وىي مرحمة طرح ميمة التعمم ،ومرحمة المجموعات المتعاونة ،ومرحمة المشاركة ،أدت إلى
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وجود تسمسل ووضوح في تعمم ميارات حل المعادالت الجبرية لدى طالبات الصف التاسع
األساسي.
 .3تنظيم معظم الدروس في صورة ميام تعميمية حقيقية (مشكالت حقيقية) ،أدى إلى إحساس
الطالبات بوجود مشكمة حياتية فعالً ،فأصبح لديين رغبة شديدة في حميا.
 .1تشجيع أصالة التفكير ،واستخدام أفكار وطرق جديدة لتثبيت الميارات ،وىذا يتضح في عدم
االقتصار عمى حل أنظمة المعادالت الخطية بطريقة واحدة وانما تم حميا بأكثر من طريقة.
 .4ظيور الدور النشط والفعال لمطالبات ،حيث أن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة
تتضمن مرحمة المجموعات المتعاونة التي تعتمد فييا الطالبات عمى أنفسين ويبذلن مجيوداً
بالتعاون مع زميالتين لمتوصل إلى الحل ،واكتساب الميارة المطموبة ،وىذا أيضاً قائم عمى أن
التعمم عممية نشطة ،قائمة عمى التفاوض االجتماعي ،وىذا ما أكدت عميو النظرية البنائية.


النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث وتحميميا وتفسيرىا:
لإلجابة عن التساؤل الثالث الذي نصو" :ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة
في تنمية ميارات حل المتباينات الجبرية لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟ " ،تم صياغة

الفرض التالي" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α ≤0.05بين متوسطي
درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل
المتباينات الجبرية -لصالح المجموعة التجريبية"؛ والختبار صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار
"ت" لعينتين مستقمتين ،وحساب مقدار حجم التأثير باستخدام مربع ايتا ،ويتضح ذلك في الجدول

التالي (.)0.3

جدول ()5.2

نتائج إختبار "ت" لداللة الفروق في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل المتباينات الجبرية بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة ،مقدار حجم التأثير
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

31

31.03

1.18

الضابطة

36

31.46

1.13

قيمة "ت"
المحسوبة

درجات
الحرية

قيمة مربع
ايتا

مقدار حجم
التأثير

3.86

01

1.31

متوسط

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01
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ويتضح من خالل الجدول السابق ( )5.2أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
يساوي ( )13.51وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي يساوي
( ،)10.46وبفرق يساوي ( ،)3.5وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق وجد أن قيمة "ت" المحسوبة
تساوي( )2.86وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي ( )2.68عند مستوى داللة (،)0.01
وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل المتباينات
الجبرية -لصالح المجموعة التجريبية.
ولمتأكد من مصداقية ىذه الفروق ،تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع ايتا إلستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة من خالل قيمة "ت" الناتجة عن الفروق بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين التجريبية والضابطة ،وكما يتضح من نتائج الجدول السابق ( ،)5.2أن قيمة مربع ايتا
تساوي ( )0.13وىي أصغر من القيمة المعيارية التي تساوي ( ،)0.14ويدل ذلك عمى وجود حجم
تأثير متوسط إلستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،في تنمية ميارات حل المتباينات الجبرية.
وتتفق ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التالية :المساعدي ( ،)3133والشيراني(،)3131

وصديق واسماعيل ( ،)3131ورزق ( ،)3118ومقاط ( ،)3112وعبد الحكيم ( )3110في األثر
اإليجابي لتدريس الرياضيات باستخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
وقد ُيعزى ظيور أثر لتوظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية ميارات حل
المتباينات الجبرية لدى طالبات الصف التاسع األساسي لما يمي:
 .3ارتباط ميارات حل المتباينات الجبرية بما سبقيا من ميارات حل المعادالت الجبرية.
 .3طبيعة إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة التي تتضمن ثالث مراحل متسمسمة
وواضحة ،أدت إلى وجود تسمسل ووضوح في تعمم ميارات حل المتباينات الجبرية لدى
الطالبات.
 .1إتاحة إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة الفرصة لمتعاون والتفاوض االجتماعي
وتبادل األفكار بين الطالبات ،مما أدى إلى تعمم ميارات حل المتباينات الجبرية.
وفي ضوء ما سبق تنوه الباحثة إلى ظيور حجم تأثير متوسط إلستراتيجية التعمم المتمركز
حول المشكمة في تنمية ميارات حل المتباينات الجبرية بالرغم من ظيور حجم تأثير كبير ليذه
اإلستراتيجة في تنمية ميارات حل المعادالت الجبرية ،وقد ُيعزى ذلك إلى أن عدد الحصص
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المخصصة لمموضوعات المتعمقة بالمعادالت الجبرية أكبر من عدد الحصص المخصصة
لمموضوعات المتعمقة بالمتباينات الجبرية.


النتائج المتعمقة بالتساؤل الرابع وتحميميا وتفسيرىا:
لإلجابة عن التساؤل الرابع الذي نصو" :ما أثر توظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة في تنمية االتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟" .تم صياغة
الفرض التالي ":توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤0.05بين متوسطي
درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو

الرياضيات -لصالح المجموعة التجريبية"؛ والختبار صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"
لعينتين مستقمتين ،وحساب مقدار حجم التأثير باستخدام مربع ايتا ،ويتضح ذلك في الجدول التالي
(.)0.1

جدول ()5.3

نتائج إختبار "ت" لداللة الفروق في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين :التجريبية ،والضابطة ،ومقدار حجم التأثير
مقياس
االتجاه
البعد
األول
البعد
الثاني
البعد
الثالث
البعد
الرابع
المقياس
ككل

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية 

31
36
31
36
31
36
31
36
31
36

33.34
8.13
31.14
30.46
36.00
34.33
34.68
31.02
23.83
01.11

3.42
3.44
3.80
3.81
1.12
3.11
4.08
1.11
33.43
6.68

الضابطة 
التجريبية 
الضابطة 
التجريبية 
الضابطة 
التجريبية 
الضابطة 
التجريبية 
الضابطة 

قيمة "ت"
المحسوبة

درجات
الحرية

قيمة مربع
ايتا

مقدار حجم
التأثير

4.38

01

1.34

كبير 

0.12

01

1.13

كبير

3.16

01

1.34

4.83

01

1.11

0.11

01

1.13

كبير
كبير
كبير

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.01 =)0.05
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )53ومستوى داللة (2.68 =)0.01

ويتضح من خالل الجدول السابق ( )5.3مايمي:
 أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في البعد األول "االتجاه نحو طبيعة الرياضيات"يساوي ( )11.24وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي يساوي ( )8.92

وبفارق يساوي ( ،)2.32وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق ُوجد أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي
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( )4.18وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي (  )2.68عند مستوى داللة ( ،)0.01وىذا

يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمبعد األول لمقياس االتجاه نحو

الرياضيات -لصالح المجموعة التجريبية.
كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة مربع إيتا لمبعد األول تساوي ( ،(0.24وىي أكبر من
القيمة المعيارية التي تساوي ( ،) 0.14ويدل ذلك عمى وجود حجم تأثير كبير إلستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة في تنمية اتجاه الطالبات نحو طبيعة الرياضيات.
وقد ُيعزى ظيور أثر لتوظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية االتجاه نحو
طبيعة الرياضيات إلى ما يمي:

 .3إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة جعمت من الطالبات محو اًر لمعممية التعميمية من
خالل قيامين باألنشطة ،وبناء المعرفة بأنفسين ،مما أدى إلى شعورىن بالنجاح والقدرة
عمى االنجاز في الرياضيات ،وىذا قمل من اإلحساس بالرىبة والخوف من صعوبة
الرياضيات.
 .3طبيعة إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة التي تتكون من ثالث مراحل متسمسمة
وواضحة ،أدت إلى شعور الطالبات بسيولة الميام الرياضية المطروحة ،وسيولة اختيار
الطريقة المناسبة لحل كل ميمة ،وبالتالي تقميل الشعور بصعوبة الرياضيات لدى كثير
من الطالبات.
 ويالحظ أيض ًا أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في البعد الثاني "االتجاه نحو قيمةالرياضيات" يساوي ( )19.34وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي
يساوي( )15.46وبفارق يساوي ( ،)3.88وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق ُوجد أن قيمة "ت"
المحسوبة تساوي(  )5.07وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي (  )2.68عند مستوى
داللة ( ،)0.01وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطي درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمبعد الثاني

لمقياس االتجاه نحو الرياضيات -لصالح المجموعة التجريبية.

كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة مربع إيتا لمبعد الثاني تساوي ( ،(0.32وىي أكبر من
القيمة المعيارية التي تساوي ( ،) 0.14ويدل ذلك عمى وجود حجم تأثير كبير إلستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة في تنمية اتجاه الطالبات نحو قيمة الرياضيات.
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وقد ُيعزى ظيور أثر لتوظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية االتجاه نحو

قيمة الرياضيات إلى ما يمي:

 .3تضمين الدروس واألنشطة الصفية لميام تعميمية حقيقية (مشكالت حقيقية) ،أدى إلى
شعور الطالبات بأن المشكالت التي يتعاممن معيا ىي مشكالتين ،فأصبح لديين رغبة
شديدة في حميا ،وبتوصمين إلى الحل الصحيح أصبح لديين وعي بقيمة الرياضيات.
 .3تنمية قدرة الطالبات عمى التفكير ،واالرتقاء بين إلى مستويات عميا لمتفكير وذلك بتحميل
المعمومات المعطاة في مرحمة طرح ميمة التعمم ،والتعاون مع زميالتين البتكار طريقة
لمحل في مرحمة المجموعات المتعاونة ،والمشاركة لموصول إلى الحل الصحيح في مرحمة
المشاركة ،مما أدى إلى شعور الطالبات بثقة كبيرة بأنفسين.
 ويالحظ أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في البعد الثالث "االتجاه نحو تعممالرياضيات" يساوي ( )16.55وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي
يساوي( )14.11وبفارق يساوي ( ،)2.44وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق ُوجد أن قيمة "ت"
المحسوبة تساوي( )2.96وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي (  )2.68عند مستوى
داللة ( ،)0.01وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطي درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمبعد الثالث
لمقياس االتجاه نحو الرياضيات -لصالح المجموعة التجريبية.
كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة مربع إيتا لمبعد الثالث تساوي ( ،(0.14وىي تساوي القيمة
المعيارية ( ،) 0.14ويدل ذلك عمى وجود حجم تأثير كبير إلستراتيجية التعمم المتمركز حول
المشكمة في تنمية اتجاه الطالبات نحو تعمم الرياضيات.
وقد ُيعزى ظيور أثر لتوظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية االتجاه نحو تعمم
الرياضيات إلى ما يمي:

 .3شجعت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة الطالبات عمى القيام باألنشطة والتعاون
فيما بينين ،مما ساعد عمى انخراط الطالبات بزميالتين وبالتالي التغمب عمى االنطوائية
والخجل ،وىذا زاد من رغبتين في التعمق بدراسة الرياضيات.
 .3أتاحت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة فرصة لمتعمم من خالل إثارة دافعية
الطالبات لمتعمم الجديد الذي تحقق في مرحمة طرح ميمة التعمم ،وىذا زاد من إتجاىين
االيجابي نحو تعمم الرياضيات.
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 ويالحظ أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في البعد ال اربع "االتجاه نحو االستمتاعبالرياضيات" يساوي ( )24.68وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي
يساوي( )19.57وبفارق يساوي ( ،)5.10وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق ُوجد أن قيمة "ت"
المحسوبة تساوي(  )4.81وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي (  )2.68عند مستوى
داللة ( ،)0.01وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين
متوسطي درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمبعد الرابع

لمقياس االتجاه نحو الرياضيات -لصالح المجموعة التجريبية.

كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة مربع إيتا لمبعد الرابع تساوي ( ،(0.30وىي أكبر من
القيمة المعيارية التي تساوي ( ،) 0.14ويدل ذلك عمى وجود حجم تأثير كبير إلستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة في تنمية اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بالرياضيات.
وقد ُيعزى ظيور أثر لتوظيف إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية االتجاه نحو
االستمتاع بالرياضيات إلى ما يمي:

 .3تحقيق الرضا والمتعة العقمية لمطالبات أثناء حل المسائل المتعمقة بميارات حل المعادالت
والمتباينات الجبرية من خالل التفكير ،والتفاوض االجتماعي ،وتبادل اآلراء وذلك في
مرحمة المجموعات المتعاونة.
 .3شعور الطالبات بالفخر أثناء مرحمة المشاركة ،من خالل عرض كل مجموعة من
المجموعات لمنتائج التي توصمت إلييا.
 -وأخي اًر يالحظ أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في المقياس ككل "االتجاه نحو

الرياضيات" يساوي ( )71.82وىو أكبر من متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذي

يساوي( )59.00وبفارق يساوي ( ،)12.82وعند الكشف عن داللة ىذا الفرق ُوجد أن قيمة "ت"
المحسوبة تساوي( )5.00وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية التي تساوي ( )2.68عند مستوى داللة
( ،)0.01وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي
درجات طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو

الرياضيات ككل -لصالح المجموعة التجريبية.
كذلك يتضح من نتائج الجدول أن قيمة مربع إيتا لممقياس ككل تساوي ( ،(0.32وىي أكبر من
القيمة المعيارية التي تساوي ( ،) 0.14ويدل ذلك عمى وجود حجم تأثير كبير إلستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة في تنمية اتجاه الطالبات نحو الرياضيات.
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وبالتالي يمكن القول بأن :إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة حققت أث اًر كبي اًر في تنمية
االتجاه نحو الرياضيات ،وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من أبو اليطل (،)2.11
والمساعدي ( ،)2.11وتختمف مع دراسة دياب ( )2..8التي توصمت إلى عدم تنمية االتجاىات
باستخدام إستراتيجية مقترحة ،وقد يعزى ذلك إلى ما يمي:
 .1استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بمراحميا الثالث عودت الطالبات عمى العمل
بشوق وحماس دون شعور بالحرج أو الخوف من الخطأ.
 .2استخدام ميمات حقيقة أثناء تطبيق االستراتيجية زادت من قدرة الطالبات عمى تطبيق
المعمومات ،وتوظيفيا في مواقف حياتية خارج المدرسة مما زاد من حبين لمرياضيات.
ممخص نتائج الدراسة:
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل
المعادالت الجبرية -لصالح المجموعة التجريبية ،وبحجم تأثير كبير.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.13بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل
المتباينات الجبرية -لصالح المجموعة التجريبية ،وبحجم تأثير متوسط.
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.13بين متوسطي درجات
طالبات المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو
الرياضيات  -لصالح المجموعة التجريبية ،وبحجم تأثير كبير.


توصيات الدراسة:
استناداً إلى مشكمة الدراسة ونتائجيا تم صياغة التوصيات التالية:
 .3إعداد أدلة لمعممي الرياضيات تتضمن دروساً معدة وفقاً لخطوات إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة.
 .3تصميم كتب الرياضيات واعادة صياغة بعض موضوعاتيا وفقاً الستراتيجيات التعمم
الحديثة ،واستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة التي أثبتت جدواىا.
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 .1تطوير برامج إعداد معممي الرياضيات في الجامعات الفمسطينية في ضوء إستراتيجيات
التعمم الحديثة ومنيا إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،ويتمثل ىذا التطوير في
تدريب الطالب المعممين عمى استخدام مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة
وتوظيفيا أثناء فترة التدريب الميداني في المدارس.
 .4عقد دورات وورش عمل لتدريب مشرفي ومعممي الرياضيات عمى إستراتيجيات التدريس
الحديثة ومنيا إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.


مقترحات الدراسة:
انطالقاً من نتائج الدراسة وتوصياتيا تم سرد المقترحات التالية:

 .3إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية في فروع أخرى من فروع الرياضيات ،كاليندسة
لمعرفة مدى االستفادة من إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .3إجراء دراسات مماثمة ،تتناول عينات مختمفة من طالب وطالبات ،وكذلك من مراحل
مختمفة كالمرحمة الثانوية لموقوف عمى مدى إمكانية تعميم النتائج.
 .1إجراء دراسات أخرى تبحث أثر إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة عمى متغيرات
أخرى ،مثل التفكير الرياضي ،والمفاىيم الرياضية.
 .4إعداد برنامج مقترح لتدريب معممي الرياضيات عمى استخدام إستراتيجيات التدريس
الحديثة في الرياضيات ،وخصوصاً إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.
 .0إجراء دراسة تيدف إلى معرفة مدى توظيف معممي الرياضيات الستراتيجيات التعمم
البنائي.
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 1.1

مالحق الدراسة

1.2

ممحق (أ)
قائمة بأسماء السادة المحكمين لموسائل المساعدة وأدوات الدراسة
المحكم

الدرجة العممية

الصفة

الدليل

االختبار المقياس
×

1

أ.د .عمي العمميات

أستاذ المناىج وطرق التدريس -األردن

أستاذ جامعي

2

د .رحمة عودة

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات

مشرف تربوي

3

د .أسعد عطوان

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات

أستاذ جامعي

4

د .ميا الشقرة

أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات

أستاذ جامعي

×

5

د .عطا درويش

أستاذ المناىج وطرق التدريس المشارك

أستاذ جامعي

×

6

د .جمال الفميت

أستاذ المناىج وطرق التدريس المساعد

مشرف تربوي

×

7

أ .أشرف أبو العجين

ماجستير مناىج وطرق تدريس الرياضيات

معمم

×

×

×

×

×

×

×

×
×

8

أ .ىاني األغا

ماجستير مناىج وطرق تدريس الرياضيات

معمم

×

×

×

9

أ .شادي صيدم

ماجستير مناىج وطرق تدريس الرياضيات

معمم

×

×

×

10

أ .مبارك مزيد

ماجستير مناىج وطرق تدريس الرياضيات

معمم

×

×

×

11

أ .منية مزيد

ماجستير مناىج وطرق تدريس الرياضيات

معمم

×

×

×

12

أ.أحمد أبو عطا

ماجستير مناىج وطرق تدريس الرياضيات

معمم

×

×

×

13

أ .حمدان األغا

ماجستير مناىج وطرق تدريس

معمم

×

14

أ .محمود األغا

بكالوريوس تربوي في الرياضيات

معمم

×

×

15

أ .خمود عبد القادر

بكالوريوس تربوي في الرياضيات

معمم

×

×

 1.3

×
×

ممحق (ب)
الصورة النيائية لدليل معمم الرياضيات
جام ا ا ا ا ااعة األزىا ا ا ا ا ا اار -غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كميا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة التربي ا ا ا ا ا ا ا ااة
ماجستير المناىج وطا ا اارق التدريس

دليـــــــــــــــل معلــــــــــــــم الرياضيـــــــــــــــات
في تدريس الوحدة الثالثة(المعادالت والمتباينات)
من كتاب الرياضيات الفلسطيني "الجزء األول "
للصف التاسع األساسي 


إعاداد الباحثة
صابرين صبري مصمح

إشراف
د.عمي محمد نصار

 1.4

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة الدليل

عزيزي المعمم /عزيزتي المعممة
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
نضع بين يديك ىذا الدليل ،وقد تم إعداده من خالل دراسة األدبيات التربوية المرتبطة بإستراتيجية
التعمم المتمركز حول المشكمة ،وقد ُخصص لك لالسترشاد بو في تدريس الوحدة الثالثة (المعادالت

والمتباينات) من كتاب الرياضيات "الجزء األول" لمصف التاسع األساسي ،وقد تم إعادة صياغة

الدروس وفقاً لمراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،ويتضمن الدليل ما يمي :
 مقدمة الدليل ،ونبذة مختصرة عن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،وتوجييات عامة
المعاد صياغة دروسيا وفقاً لمراحل
تتعمق بتدريس الوحدة الثالثة (المعادالت والمتباينات) ُ

إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة.

 األىداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة ،والتوزيع الزمني لمدروس المراد تدريسيا ،وقائمة بأىم
المراجع التي يمكن لممعمم االستفادة منيا واالسترشاد بيا أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم
لدروس الوحدة.
 خطة السير في تدريس الوحدة الثالثة (المعادالت والمتباينات) ،وتتضمن ما يمي :األىداف
التعميمية ،المصادر والوسائل المساعدة ،األنشطة واإلجراءات وفق مراحل إستراتيجية التعمم
المتمركز حول المشكمة وىي (مرحمة طرح ميمة التعمم ،ومرحمة المجموعات المتعاونة،
ومرحمة المشاركة) ،وغمق الدرس والنشاط البيتي.

مع خالص أمنياتي بالتوفيق

 1.5

نبذة عن إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
تُعد إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة إحدى اإلستراتيجيات التي تنطمق من فكر النظرية
البنائية ،التي تؤكد الدور النشط لممتعمم ،والدور االجتماعي ،والدور المبدع لو لبناء المعرفة بنفسو.
وتتكون ىذه اإلستراتيجية من ثالثة م ارحل ،وىي :الميام ( tasksطرح ميام التعمم) ،والمجموعات
المتعاونة  ،cooperative groupsوالمشاركة .sharing
أوالً :مرحمة الميام (طرح ميام أو مشكالت التعمم):Tasks
تمثل ميام التعمم المحور األساسي لمتعمم المتمركز حول المشكمة ،حيث تواجو الطالبات في
ىذه المرحمة بميام أو مشكالت حقيقية يتطمب إنجازىا أوحميا ،كأن ُيطرح لمطالبات مشكمة من واقع

الحياة ،وأن ُيطمب منين كيفية حميا .وفي ىذا تسأل الطالبات بعض األسئمة األساسية مثل  :ماذا
أعرف عن ىذه المشكمة؟ وما الذي أحتاجو لكي أتعامل مع ىذه المشكمة؟ وما ىي مصادر التعمم التي

أستطيع الرجوع إلييا لكي أصل إلى الحل أو الحمول المناسبة ليذه المشكمة؟ وفي ىذا تحتاج الطالبات
إلى صياغة المشكمة في عبارات واضحة أكثر تحديداً .وعمى المعممة في ىذا الصدد ،أن تستعين
بفروع المعرفة المختمفة المتصمة بالمشكمة المقدمة إلييم.
ثانياً  :مرحمة المجموعات المتعاونة :Cooperative Groups
وفييا تُقسم الطالبات إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة ،ويحدث التعاون بين الطالبات بشكل
طبيعي في أثناء مناقشات المجموعة فيما بينيم ،وعمى المعممة تشجيع الطالبات عمى التعاون وتوزيع
األدوار بالتوجيو واإلرشاد؛ إذ أن ىذه اإلستراتيجية تتبني التعمم التعاوني ،والعمل التعاوني ربما يكون
أكثر المراحل أىمية في الوصول إلى التعمم وإليجاد الحمول لممشكالت ،فالطالبات يساعدن بعضين
بعضاً من خالل تبادل اآلراء واألفكار وتكوين فيم أكثر عمقاً لممشكمة .ويسمح ىذا التعاون بتنمية
يقومن آراء وأفكار
الثقة ،وحرية التفكير ،وتطرح األسئمة عمى الصف دونما تيديد أو تسمطية ،كما ّ
بعضين بعضاً.
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ثالثا  :مرحمة المشاركة : Sharing
ُيمثل ىذا المكون المرحمة األخيرة من مراحل التدريس بيذه اإلستراتيجية  ،وفييا تعرض طالبات

كل مجموعة حمولين عمى الصف واألساليب التي تم استخداميا وصوالً لتمك الحمول .وتدور مناقشات
حول الحمول المختمفة إذ أنو يتوقع أن تختمف وتتباين الحمول المقدمة؛ وليذا البد من إجراء الحوارات
والمناقشات بين المجموعات وصوالً لنوع من االتفاق فيما بينين؛ إذ أن تمك المناقشات تعمل عمى
تعميق فيمين لكل من الحمول واألساليب المستخدمة في حل المشكمة .ولعل ىذا النوع من التعمم
يحتاج إلى الوقت الكافي لطالبات كل مجموعة لتقديم آرائين ،وأفكارىن ،وحمولين بتوجيو من المعممة
الم ّسيمة والموجية
المّيسرة و ُ
وارشادىا وادارتيا لمحوار والمناقشة الذي يتطمب من المعممة أن تؤدي دور ُ

لالتصال والتواصل بين الطالبات ،واعطاء فرصة كافية لمطالبات لممناقشة والتعمم من بعضين بعضاً.
كيفية تقييم الطالبات في إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة

:

في ىذا السياق تجدر االشارة إلى التقييم الحقيقي الذي ينبثق من النظرية البنائية ،ويطمق عميو عدة
تسميات منيا :التقييم األصيل ،والتقييم البديل ،والتقييم الموثوق ،وىو تقييم أداء تعمم الطمبة من خالل
مواقف الحياة الواقعية ،ويتضمن اختبارات لتقويم المشروعات واألعمال الجماعية التي تتطمب
استعراض خطوات حل المشكمة لدى الطمبة ،ومن أدوات التقييم الحقيقي المالحظة والحوار والمناقشة
والسجالت وممفات األعمال.
وانطالقاً من أن إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ترتكز عمى مبادئ النظرية البنائية ،فقد تم
استخدام جزءاً من التقييم الحقيقي أثناء تدريس ىذه الوحدة من خالل استخدام ميمات أو مشكالت
حقيقية ،وكذلك العمل الحقيقي الذي يعتمد عمى االستقصاء والحوار والمناقشة ضمن مجموعات
تعاونية ،والتقييم الذاتي لمطالبات من خالل تقييمين ألنفسين في ضوء انجازىن لمميمات ،وشعورىن
بأن يكن أكثر صدقاً في عممين ،وكذلك استخدام أوراق العمل وصور الطالبات ووضعيا في ممفات،
وتم عرضيا عمى الطالبات كتقييم حقيقي لين.
إضافة إلى ذلك فإن ىذه اإلستراتيجية تُم ّكن المعممة من تقييم تعمم الطالبات أثناء سير الدرس،
وتنفيذىن لألنشطة ،حيث تُم ّكن المعممة من مراقبة ومالحظة كل مجموعة من المجموعات ومدى
تفاعميا ،ويتم ذلك في مرحمة المجموعات المتعاونة ،كذلك مناقشة الميام التي تمثل مشكالت حقيقة
في مرحمة المشاركة ،بالتالي تتحقق إمكانية تقييم العمل الجماعي ،كما أن ىذه اإلستراتيجية تُم ّكن
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المعممة من تسجيل مالحظاتيا عن كل طالبة من الطالبات ومدى تفاعميا أثناء الدرس ،كما تستطيع
المعممة تقويم الطالبات من خالل أسئمة وأنشطة التقويم الختامي الذي يتم في نياية الدرس ،باإلضافة
إلى التقويم النيائي بعد انتياء الوحدة.

 1.8

توجيهات عامة تتعلق بالتدريس وفق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

 .1التأكيد عمى توزيع الطالبات في مجموعات متجانسة ،المجموعة الواحدة غير متجانسة ()5_4
طالبات ،وتوزيع األدوار عميين وتغيير األدوار من حصة ألخرى.
 .2توزيع أوراق العمل عمى المجموعات ،ومتابعة الطالبات والتجول بين المجموعات أثناء تنفيذ
األنشطة.
 .3تشجيع معممة الرياضيات لطالباتيا عمى التعاون والمشاركة في مجموعات التعمم التعاونية.
 .4تييئة الطالبات من خالل األنشطة التالية :النشاط التمييدي ،حل النشاط البيتي ،طرح
تساؤالت معينة ؛ وذلك لمكشف عن المعرفة القبمية لدييم والتي تساعد في التعمم الجديد ،واثارة
فضوليم نحو التعمم الجديد.
 .5إعطاء فرصة كافية لمطالبات لإلدالء بآرائين ومقترحاتين ومناقشاتين من قبل معممة
الرياضيات.
 .6تضمين بعض ميام التعمم األصيمة (الحقيقية) التي تواجو الطالبات في حياتين الواقعية في
مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،وطرح ميمة التعمم عمى شكل قصة ،أو
حوار ،أو مشكمة حياتية ،أو ورقة عمل.
 .7التخطيط لألنشطة واإلجراءات وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة بمراحميا الثالث:
مرحمة الميام(المشكالت) ،مرحمة المجموعات المتعاونة ،مرحمة المشاركة.
 .8االستم اررية في التقويم كعممية متداخمة في مراحل إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ،و
االىتمام بالتقويم الختامي بعد إنياء مراحل اإلستراتيجية.
 .9التأكيد عمى غمق الدرس وتمخيصو في نقاط رئيسية من قبل الطالبات من خالل األنشطة
التالية :المعممة الصغيرة ،المذيعة الصغيرة ،تقمص األدوار ،سحب ورقة تحتوي عمى سؤال
يمخص أىم ما تم تعممو في الدرس.

 1.9

األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة




 .1تَ َعرف المعادلة الخطية في متغيرين.

 .2إيجاد مجموعة الحل لمعادالت خطية بمتغيرين بطرق التمثيل البياني ،والحذف ،والتعويض.
 .3توظيف حل المعادالت الخطية في متغيرين في حل المسائل المفظية.
 .4اكساب ميارات حل المتباينات في متغير واحد مع التمثيل.
 .5تنمية ميارات حل المتباينات في متغيرين وتمثيميا.

 11.

التوزيع الزمني لموضوعات الوحدة الثالثة (المعادالت

الدرس

عدد الحصص

المعادلة الخطية في متغيرين
حل

نظام

معادلتين خطيتين

2

من بطريقة التمثيل البياني

3

بطريقة الحذف

3

بطريقة التعويض

3

تطبيقات عمى حل المعادالت الخطية
المتباينات

والمتباينات)

2

المتباينة الخطية في متغير واحد

2

المتباينات الخطية في متغيرين

3

المجموع

18
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قائمة بأهم المراجع التي ُيمكن للمعلم االستفادة منها أثناء
التخطيط والتنفيذ والتقويم لموضوعات الوحدة

 المراجع العربية:
 .1زيتون ،عايش( .)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم .الطبعة األولى .عمان:
دار الشروق لمنشر والتوزيع.
 .2عبيد ،وليم( .)2000تربويات الرياضيات .الطبعة األولى .القاىرة :مكتبة األنجمو مصرية.
 .3عبيد ،وليم( .)2004تعميم الرياضيات لجميع األطفال .الطبعة األولى .عمان  :دار المسيرة
لمنشر والتوزيع.
 .4عفانة ،عزو وآخرون(.)2010است ارتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعميم العام.الطبعة
األولى .غزة  :مكتبة آفاق.
 .5عيسى ،أسماء( .)2008الرياضيات في الجبر .الطبعة األولى .عمان :دار صفاء لمنشر
والتوزيع.
 .6كرم ،أرواح( .)2011تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف التاسع األساسي .غزة :و ازرة
التربية والتعميم الفمسطينية.
 .7و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية( .)2012دليل المعمم في مبحث الرياضيات لمصف التاسع
األساسي .الجزء األول .غزة.
 .8و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية( .)2012كتاب الرياضيات لمصف التاسع األساسي .الطبعة
الثانية التجريبية .رام اهلل.
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الدرس األول

المعادلة الخطية في متغيرين

عدد الحصص2 :

 األىداف التعميمية:
يتوقع من الطالبة بعد االنتياء من الدرس أن تكون قادرة عمى أن :
 .1تتعرف المعادلة الخطية في متغيرين.
 .2تعين قيم أ ،ب ،ج في معادلة الخطية في متغيرين.
 .3تميز المعادلة الخطية عن غيرىا.
 .4تجعل ص موضوع القانون في معادلة خطية.
 .5تشارك بفاعمية مع أفراد مجموعتيا في تكوين معادلة خطية في متغيرين لمتعبير عن مجموعة من
المعطيات.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون  ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل(.)6 ،5، ،4 ،3 ،2 ،1
 نشاط تمييدي:


تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط التمييدي( ،ورقة عمل ".)"1



من خالل ىذا النشاط تتذكر الطالبات المعادلة الخطية في متغير واحد وكيفية حميا جبرياً ،وىذا
يعتبر كمتطمب سابق لمتعمم الجديد.
(ورقة عمل ")"1


ماذا نسمي المعادلة التي عمى الصورة س7=4+



ما عدد المتغيرات فييا؟



كم عنص اًر في مجموعة الحل؟



كيف يمكن حميا؟



ماىي الصورة العامة ليا؟
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 األنشطة واإلجراءات وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
طرح ميمة التعمم (:)1


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا( ورقة عمل " ،"2ميمة".)"1
(ورقة عمل " ،"2ميمة ")"1



أرادت منى شراء  5دفاتر و 8أقالم وكان مجموع ثمنيا  18شيقالً ،فإذا كان ثمن الدفتر الواحد س شيقالً ،وثمن
القمم الواحد ص شيقالً.



ىل تستطيعين تكوين معادلة لمتعبير عن ما أرادت منى شرائو ؟



كوني معادلة بداللة س ،ص لمتعبير عن ما أرادت منى شرائو؟



ما عدد المتغيرات فييا ؟



كم عنص اًر في مجموعة الحل ؟



كيف يمكن حميا ؟



ما ىي الصورة العامة ليا ؟



في المعادلة 3س7+ص ،0= 4-ما ىي قيم الثوابت أ ،ب ،ج



في المعادلة 2س5= 9+ص ،ما ىي قيم الثوابت أ ،ب ،ج
_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة ،ننتقل إلى المرحمة التالية .
المجموعات المتعاونة:



تُوزع الطالبات في مجموعات متجانسة ،المجموعة الواحدة غير متجانسة ( )5-4طالبات ،ويتم
ذلك في بداية الحصة.



تُوزع األدوار عمى طالبات كل مجموعة ويتم تعيين ممثمة لكل مجموعة لتتولى ميمة تدوين النتائج
التي تم التوصل ليا.



ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل " "2بشكل



تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية وتشجع

تعاوني.

الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين.
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المشاركة:
ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح بتعرف
المعادلة الخطية التي عمى الصورة أس+ب ص+ج= : 0أ  ،ب ،ج ،تنتمي إلى ح ،و أ ،ب ال
تساويان صف اًر معاً .وىذه ىي صورة معادلة الخط المستقيم ،التي تمثل أيضا معادلة خطية في

متغيرين ،فإن حل ىذه المعادلة ىو مجموعة األزواج المرتبة (س ،ص) التي تحقق المعادلة،
وبالتالي تقع عمى الخط المستقيم.
طرح ميمة التعمم (:)2
 تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل " ،"3ميمة".)"2
(ورقة عمل " ،"3ميمة ")"2


ميزي المعادلة الخطية عن غيرىا في كل مما يأتي ،وعيني القيم أ ،ب ،ج في المعادالت الخطية:
ّ

أ4 -س -ص0=1+
ب2 -س0=6+
ت -س3 + 2س = 2
ث -

+س=6

ج + 1 -ص =4
س

_ مما سبق ماذا تالحظين ؟
لكي تكون المعادلة خطية يجب أن يتوفر بيا مجموعة من الشروط :
.------------------------، -----------------، --------------

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية .
المجموعات المتعاونة:


تناقش طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "3بشكل تعاوني.
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تشجع المعممة التفاعالت والحوار الذي يدور بين الطالبات ،وتقوم بتوجييين مع تقديم المساعدة



عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين ،فقد تحتاج بعض المجموعات تمميحات بسيطة (كأن
تقول المعممة لطالبات المجموعة :ضعن الصورة العامة لممعادلة الخطية نصب أعينكن ثم حددن
قيم أ ،ب ،ج ).
المشاركة:
 تعرض ممثمة كل مجموعة النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام جميع المجموعات.
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح بتمييز
المعادالت الخطية عن غيرىا ،وتؤكد المعممة عمى ضرورة االنتباه لممالحظات التي تم التوصل
إلييا .
طرح ميمة التعمم (:)3
تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا (ورقة عمل " ،"4ميمة ".)"3



(ورقة عمل " ،"4ميمة ")"3


إذا كان 3س+ص= 6ىل من الممكن إيجاد قيمة ص بداللة س؟



إذا كانت اإلجابة نعم ،كيف يمكن ذلك ؟

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تتعاون طالبات كل مجموعة في مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل"."4



تقوم المعممة بمراقبة ومتابعة المجموعات ،والتجول بينيا حيث توجو الطالبات ،وقد تعطي بعض
التمميحات البسيطة لممجموعات التي تحتاج مساعدة (كأن تقول المعممة لمطالبات :إيجاد قيمة ص
بداللة س معناه أن نجعل المتغير ص في طرف ،وبالتالي يصبح المتغير س والثابت في الطرف
اآلخر).
المشاركة:



ُيطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.
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من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،وتذكر



المعممة أن عممية إيجاد قيمة ص بداللة س تُسمى (تغيير موضوع القانون إلى ص) وعممية إيجاد
قيمة س بداللة ص تُسمى (تغيير موضوع القانون إلى س ).
طرح ميمة التعمم (:)4


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا (ورقة عمل " ،"5ميمة ".)"4
(ورقة عمل " ،"5ميمة ")"4



إذا كان ثمن البرتقالة الواحدة ستة قروش ،وثمن التفاحة الواحدة أربعة قروش ،وكان ثمن س برتقالة وص تفاحة
ىو  50قرشاً.

المعادلة التي نستطيع تكوينيا من المعطيات ىي.----------------

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تناقش طالبات كل مجموعة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "5في جو يسوده
التفاوض االجتماعي.



تراقب المعممة عمل المجموعات وتتابعيا وتتدخل في الوقت المناسب باعطاء تنبييات بسيطة ،فقد
تحتاج بعض المجموعات تمميحات بسيطة (كأن تنبو المعممة الطالبات إلى ضرورة فيم
المعطيات ،وترجمة الجمل الكالمية إلى معادالت جبرية)
المشاركة:



تعطي المعممة الفرصة لممثمة كل مجموعة لتعرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام
جميع المجموعات.



من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح بتمييز
المعادالت الخطية عن غيرىا ،وتؤكد المعممة عمى أىمية ترجمة المسائل المفظية إلى معادالت
جبرية.
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 التقويم:
يتم تقويم مدى تحقق أىداف الدرس من خالل التمارين ( ،)4، 3، 2 ، 1الموجودة في ورقة
المتضمنة لما يمي:
العمل التقويمية ( )6و ُ
(ورقة عمل ")"6



تمرين(:)1
إذا كان ثمن الحذاء الواحد م شيقالً ،وثمن القميص الواحد ن شيكالً ،وكان مجموع ثمن حذائين و 5قمصان ىو
 70شيقالً .عبري عن ذلك بمعادلة خطية.
تمرين( :)2أكتبي المعادلتين الخطيتين اآلتيتين عمى الصورة أس  +ب ص  +ج =  ، 0ثم جدي القيم المناظرة



لكل من أ  ،ب ،ج في كل منيا :
أ) 4س  = 5 +ص


ب)7س 0 = 2 +

تمرين( :)3ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 - 1المعادلة الخطية فيما يمي ىي :
أ) 2ص – س = 4
ج) س5 – 2س 0 = 6+

+ص=5

ب)

د) س ص = 15

 - 2لجعل المتغير ص موضوعاً لمقانون في المعادلة :ع  +ص =  7فإن ص =
أ)ع 7+
ج)7ع

ب)  – 7ع
د) 7

 -3لجعل المتغير س موضوعاً لمقانون في المعادلة2 :س – 3ص = ، 1فإن س =
أ) 3ص 1+

ب)3ص 1 +
2

ج) 3 -1ص


ء) ص 1 +

تمرين( :)4إذا كانت النقطة ( ) 7، 2تقع عمى المستقيم الذي معادلتو أس +ب ص = ،20كوني معادلة خطية
من ىذه المعمومات.
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 غمق الدرس:
 تتقمص طالبة دور المعادلة الخطية في متغيرين وتتحدث عن نفسيا. تعطي طالبة مثال من الحياة عمى المعادلة الخطية في متغيرين. النشاط البيتي :حل س  3 ، 2تمارين ومسائل -من الكتاب المدرسي -ص .55
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حل نظام من معادلتين خطيتين
الدرس الثاني

الطريقة األولى :الحل بطريقة التمثيل البياني

عدد الحصص3:

 األىداف التعميمية:
يتوقع من الطالبة بعد االنتياء من الدرس أن تكون قادرة عمى أن:
 .1تتعرف حل نظام من معادلتين خطيتين.
 .2تحل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التمثيل البياني.
 .3تبدي رأييا في أىمية توظيف حل نظام من معادلتين خطيتين في الحياة العممية.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون  ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل( ،)10 ،9 ،8 ،7الموحة البيانية  ،أقالم ممونة.
 نشاط تمييدي:


تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط التمييدي (ورقة عمل")"7



من خالل نشاط (ورقة عمل" )"7تتعرف الطالبات الحاالت الثالث ،ويتم توضيحيا من قبل
المعممة ،وتنوه المعممة إلى أنو سيتم االقتصار في ىذا الدرس عمى نظام من معادلتين التي ليا
حل واحد ،أي أن الخطين المستقيمين الممثمين ليما يتقاطعان في نقطة واحدة.
(ورقة عمل ")"7


باستخدام المسطرة مثمي مستقيمين في المستوى االحداثي؟



ماىي األوضاع التي سيكون عمييا كل من المستقيمين؟
الحالة األولى ________  ،الحالة الثانية________ ،الحالة الثالثة_______



في كل حالة من الحاالت السابقة ،ماىي نقاط تقاطع المستقيمين؟



ماذا يمثل كل خط من الخطوط المستقيمة السابقة؟



إذن ما عدد الحمول في كل حالة (لكل معادلتين معًا) ؟

 12.

 األنشطة واإلجراءات وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
طرح ميمة التعمم (:)1


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل " ،"8ميمة
".)"1
(ورقة عمل " ،"8ميمة ")"1

 ذىب سارة إلى محل البقالة لتشتري قطعة حموى واحدة وعمبة عصير واحدة ،فوجدت صديقتييا أسماء وعزة ،وكانت
أسماء قد اشترت قطعة حموي وعمبتين عصير وكان مجموع ثمنيا  8شواقل ،وقد اشترت عزة ثالث قطع حموى
وعمبة عصير وكان مجموع ثمنيا  9شواقل ،فوقفت أسماء تفكر وتسأل نفسيا كم سيكون ثمن قطعة الحموى
الواحدة ،وثمن عمبة العصير الواحدة؟


ىيا بنا لنساعد سارة في معرفة ثمن قطعة الحموى الواحدة ،وثمن عمبة العصير الواحدة.



ماذا أرادت سارة أن تشتري؟



ماذا اشترت أسماء؟



إذا فرضنا أن ثمن قطعة الحموى الواحدة س شيقالً ،وثمن عمبة العصير الواحدة ص شيقالً ،ما العالقة
الجبرية(المعادلة) التي تربط بين ما اشترتو أسماء وثمنو؟



ماذا اشترت عزة؟



ما العالقة الجبرية( المعادلة) التي تربط بين ما اشترتو عزة وثمنو؟



مثمي عمى الشبكة البيانية الخط المستقيم الذي يمثل المعادلة األولى.



عمى نفس الشبكة مثمي الخط المستقيم الذي يمثل المعادلة الثانية.



اكتبي احداثيات النقطة المشتركة(نقطة التقاطع).



عوضي في احداثيات النقطة المشتركة في معادلة الخط المستقيم األولى ،وكذلك في معادلة الخط المستقيم الثانية.



ماذا يمكن أن نسمي النقطة المشتركة؟



إذن ثمن قطعة الحموى الواحدة =________ ،وثمن عمبة العصير الواحدة = __________

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تُوزع الطالبات في مجموعات متجانسة ،المجموعة الواحدة غير متجانسة ( )5-4طالبات ،ويتم
ذلك في بداية الحصة.
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يتم إعطاء كل طالبة من طالبات المجموعة رقماً من األرقام ،ويتم اختيار ممثمة المجموعة عشوائي ًا



من خالل رمي حجر نرد مثالً.


تتعاون طالبات كل مجموعة في مناقشة وحل الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل"."8



تتجول المعممة بين المجموعات وتقوم بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات ،مع تشجيع الطالبات
عمى التفكير.
المشاركة:

 يتم توفير الوقت الكافي لممثمة كل مجموعة لتعرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام
جميع الطالبات.
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح وأن
الطريقة التي تم حل الميمة بيا تسمى"حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التمثيل البياني"،
وىذه الطريقة تتم من خالل التمثيل البياني لممعادلتين عمى مستوى واحد ،ونقطة التقاطع التي عمى
شكل زوج مرتب ىو الحل .
طرح ميمة التعمم (:)2
تقوم المعممة بعرض الميمة  ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل" ،"9ميمة ".)"2



(ورقة عمل " ،"9ميمة ")"2


اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

 عند إيجاد مجموعة الحل لممعادلتين اآلتيتين بواسطة التمثيل البياني2س -ص= 3 ،1س2 -ص = 1فإن مجموعة الحل ىي:
أ) }({)2،2

ب) }({)2،1

ج) }({)3،3

د) }({)1،1

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "9بشكل

تعاوني.
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تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية وتشجع



الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين.
المشاركة:
ُيطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.



من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح،



وتنبين أنو لحل أسئمة االختيار من متعدد يجب حل السؤال أوال ،ومن ثم اختيار اإلجابة
الصحيحة .
 التقويم:
يتم تقويم مدى تحقق أىداف الدرس من خالل التمرينات( )3 ،2 ،1الموجودة في ورقة العمل

المتضمنة لما يمي:
التقويمية( ،)10و ُ
(ورقة العمل التقويمية ")"10
تمرين(:)1

 ذىب محمد إلى السوق ليشتري  1كغم من التفاح ،فقابمو صديقو أحمد وكان يريد شراء 1كغم من الموز ،فإذا كان
مجموع ثمن 1كغم من التفاح و 1كغم من الموز ىو  10شواقل ،والفرق بينيما ىو  2شيقل ،فكم شيقالً سيدفع
محمد ثمناً لمكغم الواحد من التفاح ،وكم شيقالً سيدفع أحمد ثمناً لمكغم الواحد من الموز؟

تمرين( :)2اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يمي:



_عند إيجاد مجموعة الحل لممعادلتين س – ص = 2 ، 7س +ص =  2بطريقة التمثيل البياني ،فإن قيمة س تساوي:
أ)5


ج) 2

ب)3

د)6-

تمرين( :)3حمي أنظمة المعادالت التالية بواسطة التمثيل البياني:

أ) س 2 +ص= 4
ب) 3س 2 +ص=6
ج) س = ص – 1

،
،

2س – ص= 6
3س – 2ص= 12

،

ص 2 -س= 4
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 غمق الدرس:
 تقوم أحد الطالبات بسحب ورقة ،وقراءة التساؤل عمى زميالتيا وتطمب منين اإلجابة ،حيثيتضمن ىذا التساؤل تمخيصاً لما استفادتو الطالبات من حصة اليوم(.نشاط اسحبي ورقة)
 النشاط البيتي:
حل سؤال  ،2ص  57من الكتاب المدرسي.
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حل نظام من معادلتين خطيتين
الدرس الثالث

الطريقة الثانية :الحل بطريقة الحذف

عدد الحصص3:

 األىداف التعميمية:
يتوقع من الطالبة بعد االنتياء من الدرس أن تكون قادرة عمى أن:
 .1تستخدم طريقة الحذف في حل نظام من معادلتين خطيتين.
 .2تقدر أىمية طريقة الحذف فيحل نظام من معادلتين خطيتين في الحياة اليومية.
 .3تفاضل بين طريقتي الحذف والتعويض في حل نظام من معادلتين خطيتين.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون  ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل( ،)14 ،13 ،12 ،11الموحة البيانية  ،أقالم
ممونة.
 نشاط تمييدي:


تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط التمييدي (ورقة عمل")"11



(ورقة عمل ")"11
 قطع أحمد مسافة مقدارىا (ع) مت اًر ،وقطع محمد مسافة مقدارىا (ل) مت اًر ،وكان مجموع المسافتين تساوي 900مت اًر،
 عبري عن المعطيات السابقة بمعادلة خطية.
 إذا كانت المسافة التي قطعيا محمد تساوي  500مت اًر ،فكم مت اًر قطع أحمد؟

طرح ميمة التعمم (:)1


تطمب المعممة من طالبتين قراءة الحوار الذي يمثل الميمة ،ثم تطمب من الطالبات التفكير في
حميا(ورقة عمل " ،"12ميمة ".)"1
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(ورقة عمل " ،"12ميمة ")"1
 نستمع إلى ىذا الحوار بين ىبة ووالدىا
ىبة :السالم عميك يا أبي.
الوالد :وعميكم السالم ورحمة اهلل.
ىبة :ماذا بك يا أبي؟
الوالد :عندي مشكمة
ىبة :وما ىي ،ىل أستطيع مساعدتك في حميا؟
الوالد :أريد أن أشتري سمك ،وقال لي البائع أن مجموع ثمن  5كغم من سمك السردين و 2كغم من سمك البوري
ىو  11دينا اًر ،بينما يبمغ مجموع ثمن  3كغم من سمك السردين و  4كغم من سمك البوري ىو  15دينا اًر ،ولكني
ال أعرف ما ىو ثمن الكيمو غرام الواحد لكل نوع ،ىل بامكانك مساعدتي يا ابنتي؟


ما المشكمة التي وقع بيا والد ىبة؟



كيف يمكن ليبة أن تساعد والدىا؟



ما رأيكن أن نساعد ىبة ووالدىا؟



إذا فرضنا أن ثمن كغم السردين= س ،وثمن كغم البموري=ص



كم معادلة جبرية نستطيع أن نكون من خالل فيمنا لمحوار الذي دار بين ىبة ووالدىا؟



لو نظرنا إلى المعادلتين المكونتين ،ىل يمكن حذف أحد المتغيرين في كمتا المعادلتين؟



ما المتغير الذي يمكننا حذفو بسيولة؟ كيف يمكن ذلك؟



كيف يمكننا إيجاد قيمة المتغير اآلخر؟



بمعرفة قيمة المتغيرات يمكننا معرفة ثمن الكيمو غرام الواحد من كل نوع من أنواع السمك ،ىذا يعني أن ثمن 1
كغم من السردين =_______ ،وثمن 1كغم من سمك البوري =_______.



عمى ماذا اعتمدت طريقة حل الميمة؟ وماذا نسمي ىذه الطريقة؟

 بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة ،ننتقل إلى المرحمة التالية.المجموعات المتعاونة:


تناقش طالبات كل مجموعة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "12بشكل تعاوني.



تشجع المعممة التفاعالت والحوار التي تدور داخل كل مجموعة من المجموعات ،وتقوم بتوجيو
الطالبات وتشجيعين عمى التفكير.
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المشاركة:
ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،ومن
ثم تمخص الطالبات طريقة حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة الحذف.
طرح ميمة التعمم (:)2


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل " ،"13ميمة
".)"2
(ورقة عمل " ،"13ميمة ")"2



اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 عند استخدام طريقة الحذف لحل المعادلتين2 :أ 3 +ب =4 ، 9أ  +ب = 13فإن مجموعة الحل }(أ ،ب){ىي :أ) }({)7،2

ب) }({)1،3

ج) }({)6،3

د) }({)5،4

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "13بشكل



تراقب المعممة عمل المجموعات ،وتتدخل في الوقت المناسب.

تعاوني.

المشاركة:
ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام جميع الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،ومن
ثم تُمخص الطالبات طريقة حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة الحذف ،وأنو يجب اختيار
أسيل الطرق لحذف أحد المتغيرين.
 التقويم:
يتم تقويم مدى تحقق أىداف الدرس من خالل تمرين( )1الموجود في ورقة العمل التقويمية(،)14
المتضمنة لما يمي :
وُ
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(ورقة عمل تقويمية ")"14


تمرين (:)1

 عددان صحيحان مجموعيما  7والفرق بينيما  .9فما ىما ؟
تمرين( :)2استخدمي طريقة الحذف لحل أنظمة المعادالت الخطية اآلتية :



،

أ) س – ص = 13
،

ب) 2س 3 +ص =9

س+ص=5
4س  +ص = 13

ج) ب = أ – 1

،

2أ = ب 5 +

د) أ 2 +ب = 4

،

أ–ب=1



غمق الدرس:

 تتقمص أحد الطالبات دور مذيعة في برنامج مسابقات ،وتطرح تساؤالت مرتبطة بحل معادلتينخطيتين بطريقة الحذف ،والتي تجيب عمى التساؤل تحصل عمى جائزة؟
 النشاط البيتي:
حل تمارين ومسائل  ،ص 58من الكتاب المدرسي.
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حل نظام من معادلتين خطيتين
الدرس الرابع

الطريقة الثالثة :الحل بطريقة التعويض

عدد الحصص3:

 األىداف التعميمية:
يتوقع من الطالبة بعد االنتياء من الدرس أن تكون قادرة عمى أن:
 .1توظف طريقة التعويض في حل نظام من معادلتين خطيتين.
 .2تفاضل بين طرق حل نظام من معادلتين خطيتين.
 .3تبدي رأييا في أىمية توظيف حل أنظمة المعادالت الخطية في الحياة العممية.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون  ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل(.)18 ،17 ،16 ،15
 نشاط تمييدي:
 تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط التمييدي (ورقة عمل ")"15
(ورقة عمل ")"15
 -اجعمي ص موضوع القانون في المعادلة 2س  +ص = 7

طرح ميمة التعمم(:)1


تقوم المعممة بعرض الميمة "قصة فادي" ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل"،"16
ميمة ".)"1
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(ورقة عمل " ،"16ميمة ")"1
 فادي رجل نشيط يحب مينة التجارة ،اىتدى إلى تجارة األراضي فقرر أن يشتري قطعة أرض ،فأعجبتو قطعة أرض
صغيرة ،وعندما التقى فادي ببائعيا ،سألو عن أبعادىا(طوليا وعرضيا) ،فأجابو البائع بأنو ال يعرف أبعادىا تماماً،
ولكن ما يعرفو أن قطعة األرض ىذه عمى شكل مستطيل طولو يزيد عن عرضو بمقدار 7م ومحيطيا ىو 26م.


ىيا بنا نساعد فادي في معرفة أبعاد قطعة األرض



ما شكل قطعة األرض؟



إذا فرضنا أن طول قطعة األرض أ ،وعرضيا ب



ما العالقة الجبرية(المعادلة) التي تربط بين طول قطعة األرض وعرضيا؟



ىل يمكن أن نكون معادلة باالستفادة من محيط األرض المعطى؟



في المعادلة األولى ،ماذا ينتج لو وضعنا أ موضوع القانون؟



ماذا ينتج لو عوضنا عن قيمة أ في المعادلة الثانية؟



كيف يمكن إيجاد قيمة ب؟



إذن طول قطعة األرض=____ ،وعرضيا=______.



عمى ماذا اعتمدت طريقة الحل السابقة؟



ماذا يمكن أن نسمي طريقة الحل السابقة؟

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تتعاون طالبات كل مجموعة في مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل"."16



تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية وتشجع
الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين.
المشاركة:

ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،ومن
ثم تُمخص الطالبات طريقة حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة التعويض.

 13.

طرح ميمة التعمم(:)2
تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل" ،"17ميمة ".)"2



(ورقة عمل " ،"17ميمة ")"2


اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

 عند إيجاد مجموعة الحل بطريقة التعويض لممعادلتين اآلتيتين:س =  -3ص ،س– 2ص 0=6+فإن قيمة ص تساوي
أ )2

ب) 3

ج) 5

د) 1

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية
المجموعات المتعاونة:


ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "17بشكل



تراقب المعممة عمل المجموعات وتتجول بينيا ،حيت تقوم بدور المرشدة والموجية وتشجع

تعاوني.

الطالبات عمى التفكير.
المشاركة:
 تعطي المعممة الفرصة لممثمة كل مجموعة لعرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام
جميع الطالبات.
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح.
 التقويم:
يتم تقويم مدى تحقق أىداف الدرس من خالل التمرينات( )2 ،1الموجودة في ورقة العمل
المتضمنة لما يمي:
التقويمية( )18الطالبات ،و ُ
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(ورقة عمل تقويمية ")"18


تمرين (:)1

 ذىب سامر إلى النجار ليصنع لو طاولة واحدة وكرسي واحد ،فإذا كان ثمن الطاولة الواحدة يساوي ثمن  3كراسي،

بينما يبمغ مجموع ثمن الكرسي الواحد والطاولة الواحدة ىو  40دينا اًر ،فكم سيدفع سامر ثمناً لمطاولة الواحدة ،وكم

سيدفع ثمناً لمكرسي الواحد؟

تمرين (:)2استخدمي طريقة التعويض لحل أنظمة المعادالت اآلتية :



أ)س = ص
ب) س  +ص =1

،

3س = 2ص 3+

،

س=ص1+

ج) س 3 +ص = ، 0

2س – ص = 0

،

س 2 +ص =0

ء)3س  +ص = 5



غمق الدرس:
 ماذا تعممنا في درس اليوم ،ما أكثر شي عجبك في درس اليوم ؟ -كيف يمكن أن توظفي ما تعممتيو اليوم في حياتك اليومية؟



النشاط البيتي:
حل س  2من تدريبات صفية ،ص 59من الكتاب المدرسي.
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الدرس الخامس

تطبيقات عمى حل المعادالت الخطية

عدد الحصص2:

 األىداف التعميمية:
يتوقع من الطالبة بعد االنتياء من الدرس أن تكون قادرة عمى أن:
تكون المعادلة الخطية في متغيرين بالطريقة الصحيحة.
ّ .1

 .2توظف حل المعادالت الخطية في حل المسائل المفظية.
 .3تستمع بيقظة إلى النقاش بين المجموعات المتعاونة في مرحمة المشاركة.
 .4تقدر أىمية تعمم حل أنظمة المعادالت في الحياة اليومية.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون  ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل()21 ،20 ،19
 نشاط تمييدي:


تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط التمييدي (ورقة عمل".)"19



تنوه المعممة إلى ضرورة قراءة المسألة جيداً و معرفة المعطيات والمطموب.



تمثيل المتغيرات في السؤال برموز مثل س  ،ص



ترجمة الجمل الكالمية إلى معادالت جبرية.
(ورقة عمل ")"19


إذا كان الوسط الحسابي لعددين ىو ،5وكان الفرق بينيما = 6



من المعمومات السابقة ،كوني نظام من معادلتين خطيتين

طرح ميمة التعمم (:)1


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل" ،"20ميمة ".)"1
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(ورقة عمل " ،"20ميمة ")"1
 اشترى حمدان  12بطاقة جوال من فئة  50شيقل و 100شيقل ،ودفع ثمنيا  800شيقل ،وعندما عاد إلى البيت
سألتو زوجتو عن عدد بطاقات كل فئة ،فمم يتذكر عددىا.


كيف يمكن لحمدان أن يعرف عدد بطاقات كل فئة ،بدون أن يعدىا؟



ىل بإمكانك مساعدة حمدان في معرفة ما يريد؟



بكم طريقة تستطيعين مساعدة حمدان؟



_

من خالل الميمة السابقة ،ما أىمية تعمم حل أنظمة المعادالت الخطية في حياتنا اليومية؟

بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.

المجموعات المتعاونة:


تُوزع الطالبات في مجموعات متجانسة ،المجموعة الواحدة غير متجانسة ( )5-4طالبات ،ويتم
ذلك في بداية الحصة.



تُوزع األدوار عمى طالبات كل مجموعة ويتم تعيين ممثمة لكل مجموعة لتتولى ميمة تدوين النتائج
التي تم التوصل ليا.



ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "20بشكل



تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية وتشجع

تعاوني.

الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين ،فقد تجد
بعض المجموعات صعوبة أثناء تحويل الجمل الكالمية إلى معادالت جبرية فتقدم لين المعممة
إرشادات وتمميحات بسيطة.
المشاركة:
ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،ومن
ثم تؤكد المعممة عمى ضرورة تعمم حل أنظمة المعادالت ،ألننا نتعرض في حياتنا اليومية إلى
العديد من المسائل التي يمكن حميا بتكوين معادالت وحل تمك المعادالت.
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طرح ميمة التعمم (:)2


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا( ورقة عمل" ،"21ميمة
".)"2
(ورقة عمل " ،"21ميمة ")"2

 إذا كان قياس إحدى زوايا مثمث ،60وكان الفرق بين قياسي الزاويتين األخريين .45أوجدي قياس الزاوية الكبرى
في المثمث؟
 بكم طريقة يمكنك إيجاد قياس الزاوية الكبرى في المثمث؟

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تناقش طالبات كل مجموعة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "21بشكل تعاوني.



تراقب المعممة التفاعالت والحوار الذي يدور بين كل مجموعة من المجموعات ،وتقوم بتوجيو
الطالبات ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين ،فقد تحتاج بعض
المجموعات إلى تمميحات بسيطة (كأن تممح المعممة :بأنو إليجاد الزاوية الكبرى ،يجب إيجاد
الزاويتين المجيولتين ،ومن ثم نحدد الزاوية األكبر ،وحسب درسنا اليوم ،ماذا يفيدنا في حل تمك
المسألة ؟ ).
المشاركة:

ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.


من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح.

 التقويم:
يتم تقويم مدى تحقق أىداف الدرس من خالل حل أسئمة ( )5 ،3 ،2 ،1من تمارين ومسائل،
ص  62من الكتاب المدرسي.
 غمق الدرس:
ِ
وجدت متعة وأنت تفكرين في حل الميام التي قمنا بحميا اليوم ؟
-ىل
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ىل ستستخدمين حل أنظمة المعادالت عندما تتعرضين لمشكمة يتطمب حميا تكوين معادالتوحل تمك المعادالت؟
 النشاط البيتي:
حل س 8من تمارين ومسائل ،ص 62من الكتاب المدرسي.
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المتباينات

الدرس السادس

عدد الحصص2:

أوالً :المتباينة في متغير واحد

 األىداف التعميمية:
يتوقع من الطالبة بعد االنتياء من الدرس أن تكون قادرة عمى أن:
 .1تتعرف المتباينة الخطية في متغير واحد.
تكون متباينة خطية في متغير واحد تعبر عن جممة معينة.
ّ .2
 .3تجد مجموعة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد.

 .4تُمثل مجموعة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد عمى خط األعداد.
 .5تجد مجموعة الحل لمتباينتين خطيتين في متغير واحد.
 .6تشارك بفاعمية مع طالبات مجموعتيا في تمثيل مجموعة حل متباينتين خطيتين في متغير واحد
عمى خط األعداد.
 .7تبدي رأييا في أىمية تعمم المتباينة الخطية في الحياة الواقعية.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل( ،)27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22لوحة بيانية
 ،مسطرة .
 نشاط تمييدي:


تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط (ورقة عمل")"22



من خالل (ورقة عمل " )"22تتعرف الطالبات الخاصيتين (عند ضرب طرفي المتباينة في عدد
سالب ،أو قسمتيا عمى عدد سالب فإننا نعكس اشارة التباين )



تنوه المعممة إلى أىمية ىاتين الخاصيتين في حل المتباينة الذي سنتعممو فيما بعد.
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(ورقة عمل ")"22
 في المتباينة 4 > 8

عند ضرب طرفي المتباينة في عدد موجب "  2مثالً " فإنيا تصبح-----
ىل تتغير إشارة التباين ؟ لماذا ؟



عند ضرب طرفي المتباينة في عدد سالب "  2-مثالً " فإنيا تصبح .-------
ىل تتغير إشارة التباين ؟ لماذا ؟




عند قسمة طرفي المتباينة عمى

عدد موجب " 4مثالً "فإنيا تصبح.-------

ىل تتغير إشارة التباين ؟ لماذا؟



عند قسمة طرفي المتباينة عمى عدد سالب "  4-مثالً " فإنيا تصبح-------



من النشاط السابق ماذا نالحظ ؟

ىل تتغير إشارة التباين ؟ لماذا؟

األ نشطة واإلجراءات وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
طرح ميمة التعمم (:)1


تقوم المعممة بعرض الميم ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا( ورقة عمل " ،"23ميمة ".)"1
(ورقة عمل " ،"23ميمة ")"1

 شاىدت أمل نشرة األخبار الجوية ،فسمعت مقدم النشرة يقول :تبقى درجات الح اررة ىذا اليوم فوق  6درجات مئوية،
فمم تفيم أمل ما قالو المذيع.


ماذا شاىدت أمل؟



ىل تستطيعين مساعدة أمل في فيم ما قالو المذيع؟



كيف يمكن التعبير عن ما قالو المذيع رياضياً؟

_

بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.

المجموعات المتعاونة:


تُوزع الطالبات في مجموعات متجانسة ،المجموعة الواحدة غير متجانسة ( )5-4طالبات ،ويتم
ذلك في بداية الحصة.



تُوزع األدوار عمى طالبات كل مجموعة ويتم تعيين ممثمة لكل مجموعة لتتولى ميمة تدوين النتائج
التي تم التوصل ليا.
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تناقش طالبات كل مجموعة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل" "23بشكل تعاوني.



تشجع المعممة التفاعالت والحوار الذي يدور بين الطالبات ،وتقوم بتوجييين ،مع تقديم المساعدة
عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين.
المشاركة:

 تقوم ممثمة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،مع
التنويو إلى كيفية التعبير بإشارات التباين عن معاني أخرى مثل(فوق ،تحت ،الحد األعمى ،الحد
األقصى ،الحد األدنى)
طرح ميمة التعمم (:)2


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل" ،"24ميمة ".)"2
(ورقة عمل " ،"24ميمة ")"2



الحظي التعبيرات اآلتية:

س>2


،

س 5 < 3+

،

3س – 5 ≥ 1

ماذا ُنسمي كل من التعبيرات السابقة ؟



ما الفرق بينيا وبين المعادلة الخطية في متغير واحد ؟



كيف يمكن حميا ؟



باالستفادة من طريقة حل المعادلة الخطية في متغير واحد ،حاولي حل المتباينة س . 5 < 3+



مثمي مجموعة الحل عمى خط األعداد.



بمالحظة خط األعداد الذي تم رسمو ،ما أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة السابقة؟

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تتعاون طالبات كل مجموعة في مناقشة وحل الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة العمل"."24
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تتابع المعممة عمل المجموعات ،وتتدخل في الوقت المناسب بإعطاء تنبييات بسيطة لممجوعات



التي تحتاج ذلك( كأن تنوه المعممة إلى ضرورة االنتباه إلى إشارة التباين أثناء تمثيل المتباينة عمى
خط األعداد.
المشاركة:
 تعطي المعممة الفرصة لممثمة كل مجموعة لتعرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام
جميع المجموعات.
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح .
طرح ميمة التعمم (:)3


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل" ،"25ميمة ".)"3
(ورقة عمل " ،"25ميمة ")"3



أوجدي مجموعة حل المتباينات اآلتية في ح  ،ثم مثمي الحل عمى خط األعداد :
أ) س 3 ≤ 1+
ب) 2-س < 8 -

_بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل " "25بشكل



تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية وتشجع

تعاوني.

الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين ،فقد
تحتاج بعض المجموعات إلى تمميحات بسيطة (كأن تُذ ّكر الطالبات بخاصية القسمة عمى عدد
سالب ،أثناء حل المتباينة)
_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
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المشاركة:



ُيطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،مع

مالحظة أنو عند تمثيل الحل عمى خط األعداد الحقيقية ،نرسم الدائرة المفتوحة لتوضيح عدم
انتماء العدد إلى مجموعة الحل ،والدائرة المظممة لتوضيح انتماء العدد إلى مجموعة الحل .
طرح ميمة التعمم (:)4


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل " ،"26ميمة
".)"4
(ورقة عمل " ،"26ميمة ")"4
المتباينة2 < 4-س < 2




ماذا نالحظ عمى ىذه المتباينة ؟



إلى كم متباينة نستطيع تجزئة المتباينة السابقة ؟



كيف يمكن إيجاد مجموعة حل المتباينة السابقة ؟



مثل مجموعة حل المتباينة السابقة عمى خط األعداد ؟

_بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تتعاون طالبات كل مجموعة في مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل"."26



تراقب المعممة التفاعل بين المجموعات وتتجول بينين حيت تقوم بدور المرشدة والموجية مع
تشجيع الطالبات عمى التفكير ،وتقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين ،فقد
تحتاج بعض المجموعات إلى تمميحات بسيطة (كأن تنوه المعممة إلى أنو  :طالما استطعنا تجزئة
المتباينة المركبة إلى متباينتين  ،نستطيع حل كل متباينة عمى حدة ومن ثم حل المتباينة المركبة
ىو  -----لمجموعتي حل المتباينتين المكونين ليما )
المشاركة:

ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.
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من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح  ،وأن
مجموعة حل المتباينة المركبة ىو تقاطع مجموعتي حل المتباينتين المكونين ليا ؟

 التقويم:
يتم تقويم درجة تحقق أىداف الدرس من خالل التمرينات ( )4 ،3 ، 2 ، 1الموجودة في (ورقة
المتضمنة لما يمي:
العمل التقويمية" ،)"27و ُ
(ورقة العمل التقويمية ")"27


تمرين ( :)1كوني متباينة لمتعبير عن كل جممة من الجممتين التاليتين:

 (الحد األدنى لكمية األرز الذي يمكن شراؤه من محل جممة ىو" 12كغم") (يجب حفظ أحد أنواع األدوية في درجة ح اررة تزيد عن  20درجة سميزية وتقل عن  35درجة سيميزية)تمرين ( :)2أوجدي مجموعة حل المتباينات التالية ،ثم مثمي مجموعة الحل عمى خط األعداد:



أ) س – 7 > 2
ب)3س –  4س < 5
ج) 3س –  4- ≤ 2س
د)  - 2 ≥12س
ىا) س ≤ 8


تمرين (:)3اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يمي :

 -1أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة 2س –  3 < 5ىو
أ)2

ب) 4

ج)3

ء) 5

 -2أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة  + 7س ≥  4ىو
أ)1-


ب) 3-

ج)2-

ء) 3

تمرين (:)4أوجدي مجموعة الحل التي تحقق كالً من المتباينات التالية :
أ) س ≥ 3

و س<4

ب) ≥ 1س 6 > 3 +
ت) – 4 < 7س ≤ 5
ث)+1س < 2س+5 < 1+س
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 غمق الدرس:
-

لو طمب منك كتابة لوحة عن موضوع " المتباينة في متغير واحد" ،ماذا ستكتبين؟

-

ىل تعتقدين أنك تستطيعين توظيف ما تعممتيو في موضوع "المتباينة الخطية في متغير واحد"
واالستفادة منو في حياتك؟



النشاط البيتي:
تمارين ومسائل ص  66من الكتاب المدرسي.
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المتباينات

الدرس السابع

عدد الحصص3:

ثانياً :المتباينات الخطية في متغيرين

 األىداف التعميمية :
 .1تتعرف المتباينة الخطية في متغيرين
 .2تُمثل منطقة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد بيانياً.
 .3تكتب المتباينات الخطية التي حميا منطقة موضحة في المستوى الديكارتي.
 .4تُمثل منطقة الحل لمتباينتين خطيتين في متغير واحد بيانياً.
 .5تُمثل منطقة الحل لمتباينة خطية في متغيرين بيانياً.
 .6تبادر بمساعدة طالبات مجموعتيا في تمثيل منطقة الحل لنظام من متباينتين خطيتين بيانياً.
 المصادر والوسائل:
السبورة ،طباشير ممون  ،الكتاب المدرسي  ،أوراق عمل( ،)33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28لوحة
بيانية  ،مسطرة .


نشاط تمييدي:



تطمب المعممة من الطالبات حل النشاط التمييدي(ورقة عمل ".)"28



من خالل النشاط السابق تتذكر الطالبة المعادلة الخطية في متغير واحد وكيفية إيجاد حميا ،كما
تتعرف المعادلة الخطية في متغيرين.
(ورقة عمل ")"28
أ-أوجدي مجموعة حل المتباينة:
3س5 < 2 +
ب-الحظي التعبيرات التالية:
س≥1

 ،س5>2+

التعبيرات السابقة تحتوي عمى  -----متغير فنسمييا.--------
ج-الحظي التعبيرات التالية:
س  +ص<  ، 1س ≤ 3+ص ،
التعبيرات السابقة تحتوي عمى ------متغير فنسمييا.--------
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 األنشطة واإلجراءات وفق إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
طرح ميمة التعمم (:)1


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا( ورقة عمل " ،"29ميمة ")"1
(ورقة عمل " ،"29ميمة ")"1



إذا ما أردنا تمثيل منطقة الحل لكل متباينة من المتباينتين التاليتين في المستوى الديكارتي :
أ) س ≤ 2-



ب) ص ≥ 3

فإننا يمكننا تمثيل كل من ىاتين المتباينتين عمى حدة في المستوى الديكارتي ،بتغيير إشارة التباين بإشارة -----
 --ثم ينتج لدينا  ، --------وتتحدد منطقة الحل تبعاً إلشارة .-------------------ىيا بنا لنمثل منطقة الحل لكل من المتباينتين السابقتين عمى المستوى الديكارتي.



_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


تُوزع الطالبات في مجموعات متجانسة ،المجموعة الواحدة غير متجانسة ()5-4طالبات.



تُوزع األدوار عمى طالبات كل مجموعة ويتم تعيين ممثمة لكل مجموعة لتتولى ميمة تدوين النتائج
التي تم التوصل ليا.
ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل " "29بشكل



تعاوني.


تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية
وتشجع الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين.

المشاركة:
ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح بتمثيل
منطقة الحل لمتباينة خطية في متغير واحد بيانياً.
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طرح ميمة التعمم (:)2
تقوم المعممة بعرض الميمة عمى السبورة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا ( ورقة عمل "،"30
ميمة ".)"2
(ورقة عمل " ،"30ميمة ")"2


أكتبي المتباينة الخطية التي حميا المنطقة المظممة في المستوى الديكارتي:

ص

س

 بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.المجموعات المتعاونة:


تناقش طالباتت كل مجموعة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورق عمل" "30بشكل تعاوني.



تراقب المعممة عمل المجموعات وتتابعيا ،وتتدخل في الوقت المناسب ،لتقدم المساعدة عند
الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة.
المشاركة:

ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح .
طرح ميمة التعمم (:)3


تقوم المعممة بعرض الميمة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا( ورقة عمل " ،"31ميمة
".)"3
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(ورقة عمل " ،"31ميمة ")"3


ىل النقطة ( )3-، 3تنتمي لمنطقة حل المتباينة  < 2س <  5؟ ولماذا ؟



ىل النقطة ( ) 5 ،1تنتمي لمنطقة حل المتباينة  ≤1-ص <  4؟ ولماذا ؟

_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل " "31بشكل



تشجع المعممة التفاعالت والحوار الذي يدور بين الطالبات ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون

تعاوني.

إعطاء إجابات جاىزة لين ،فقد تحتاج بعض المجموعات إلى تمميحات بسيطة ،كأن تقول
المعممة( :ما مفتاح حل ىذا السؤال ،وكيف سنعرف إذا ما كانت النقطة تنتمي إلى منطقة الحل أم
ال ؟ )
المشاركة:
 يتم اعطاء فرصة لممثمة كل مجموعة لتعرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعتيا أمام جميع
الطالبات.


من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى الحل الصحيح.

طرح ميمة التعمم (:)4


تقوم المعممة بعرض الميمة عمى السبورة ،وتطمب من الطالبات التفكير في حميا(ورقة عمل
" ،"32ميمة ")"4
(ورقة عمل " ،"32ميمة ")"4



إذا ما أردنا تمثيل منطقة الحل لممتباينة 2س  +ص ≥ 4



فإننا يمكننا تمثيل كل من ىاتين المتباينتين عمى حدة في المستوى الديكارتي ،بتغيير إشارة التباين بإشارة -----
 --ثم ينتج لدينا ، ----------------------------------وتتحدد منطقة الحل ب.------------------------------------------



ىيا بنا لنمثل منطقة الحل لممتباينة السابقة عمى المستوى الديكارتي.
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_ بعد التأكد من فيم الطالبات لمميمة  ،ننتقل إلى المرحمة التالية.
المجموعات المتعاونة:


ُيطمب من طالبات كل مجموعة مناقشة الميمة المطموبة والموجودة داخل ورقة عمل " "32بشكل



تقوم المعممة بمراقبة النشاطات التي تدور بين الطالبات حيت تقوم بدور المرشدة والموجية

تعاوني.

وتشجع الطالبات عمى التفكير ،مع تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاىزة لين.
المشاركة:
ُ يطمب من ممثمة كل مجموعة عرض النتائج التي توصمت إلييا مجموعة الطالبات.


من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات تحاول المعممة الوصول بين إلى التعمم الصحيح ،ومن

ثم تُمخص أحد الطالبات طريقة إيجاد منطقة الحل لمتباينة خطية في متغيرين.
 التقويم:
يتم تقويم درجة تحقق أىداف الدرس من خالل التمرينات ( ) 3، 2 ،1الموجودة في ورقة العمل
المتضمنة لما يمي:
التقويمية " ،"33و ُ
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(ورقة عمل تقويمية ")"33
تمرين ( :)1ارسمي عمى المستوى الديكارتي حل كل من المتباينات التالية ،ثم بيني فيما إذا كانت
النقطة ( ) 1، 2-تنتمي إلى منطقة الحل:

ص

أ) س > 3-
ب)  < 2س < 6
ج)  < 4-ص ≤ 3

س



تمرين (:)2اكتبي المتباينة التي تمثميا المنطقة المظممة في المستوى الديكارتي:



تمرين ( :)3أوجدي بواسطة الرسم عمى المستوى الديكارتي المناطق التي تمثل مجموعة حل كل
نظام من المتباينات اآلتية :
أ)  ≤0س < 3

 < 1- ،ص < 2

ب)  ≤ 2س

 > 2- ،ص > 4

ج)  ≤1س <  > 2 ، 3ص > 2-

 غمق الدرس:
ما الجديد الذي تعممناه اليوم؟
 النشاط البيتي:
حل تدريبات صفية ص  72من الكتاب المدرسي.
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ممحق (ج)

الصورة النياية الختبار ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية
اختبار مهارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية

أختي الطالبة:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد :
ييدف ىذا االختبار إلى قياس ميارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية ،ويتكون االختبار من
قسمين:
القسم األول :االختبار الموضوعي من نوع االختيار من متعدد ،ويتكون من ( )22فقرة ولكل فقرة
أربعة بدائل لإلجابة ،واحد منيا فقط صحيح ،وكل فقرة ليا درجة واحدة ،ويطمب ِ
منك أن تقرأي كل
فقرة جيدًا ،ثم تضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة.
القسم الثاني :االختبار المقالي ،ويتكون من ( )8أسئمة ،والمطموب منك أن تقرأي السؤال جيداً ،ثم
تجيبي عنو مع توضيح خطوات الحل خطوة بخطوة ،حيث أن كل خطوة من الخطوات ُيحتسب ليا
جزء محدد من درجة السؤال ،وبذلك تصبح الدرجة الكمية لالختبار ( )63درجة.

مالحظات:
 .2غرض االختبار البحث العممي فقط.
 .2الرجاء اإلجابة عن كل فقراتو بصدق وجدية.
 .3عدد صفحات االختبار  8صفحات.
 .4يرجى تعبئة البيانات التالية:
اسم الطالبة------------------
اسم المدرسة ----------------

الصف ----------------
التاريخ -----------------

 15.

القسم األول :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
-2

المعادلة الخطية فيما يمي ىي:
ب)

أ) س7= 1+ 3
ج) س ص = 6
-3

=2+ص

د) 2س – ص = 1-

اشترت سموى أربع كراسات وستة أقالم وكان مجموع ثمنيما =  22.قرشاً ،فإذا كان ثمن ال

الدفتر الواحد س قرش ًا ،وكان ثمن القمم الواحد ص قرشاً فإن المعادلة الخطية بداللة س ،ص
لمتعبير عن ما اشترتو سموى ىي :

ب) 4س6 +ص=22.

أ)6س 4 +ص=22.
ج)6ص22.= 4-
-4

د)4-ص6+ص.=22.+

عند وضع المعادلة الخطية 5س = 2+ص عمى الصورة أس  +ب ص +ج = .فإن القيم

المناظرة لكل من أ ،ب ،ج عمى الترتيب ىو:

ب)1 ، 2 ، 5

أ)2، 1- ، 5
ج) 2، 1، 5
-5

د). ، 2 ، 5

لجعل المتغير ص موضوعاً لمقانون في المعادلة س  +ص =  5فإن ص تساوي:
ب) -س 5-

أ) + 5س

ج)5س
-6

د) – 5س

النظام المكون من معادلتين خطيتين وليما حل واحد ،يكون الخطان المستقيمان الممثالن
ليما:
ب) متطابقان

أ) متوازيان
ج) متقاطعان في نقطة واحدة
-7

د) متباعدان

إذا كان لدينا نظام من معادلتين خطيتين ،وعند تمثيميما بيانيا توازى الخطان المستقيمان
الممثالن لياتين المعادلتين ،معنى ذلك أنو:
أ)يوجد حل واحد لياتين المعادلتين
ج)ال يوجد حل لياتين المعادلتين معاً

-8

ب)يوجد عدد النيائي من الحمول
د)يوجد حالن فقط

عند البدء بحل المعادلتين اآلتيتين بطريقة الحذف 2س +ص = 3 ، 8س2-ص = ،12من

األفضل أن نقوم بضرب طرفي المعادلة األولى في العدد:
أ)3

ب)2-

ج)8-
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د)2

-9

حل النظام المكون من المعادلتين س3+ص = 3 ،1-س -ص = ،3-الممثمتان بيانيا كما
في الشكل ىو:
أ) }({)1-،2
ج) }({)3،.

ب) }({).،1-
د)} ({)2، 1-

س
ص

-:

-21

عند استخدام طريقة الحذف لحل النظام المكون من المعادلتين أ  +ب = - ،7أ  +ب = 9

فإن مجموعة الحل ىي:
ب)}({)1،6

ب) }({)8،1-

ج) }({).،7

د) } ) {)2،8

في النظام 3س2-ص= ،4ص= 2-5س ،عند التعويض عن ص في المعادلة األولى ينتج:
أ)3س2+5(2-س)=4
ج)2س2-5(+س)=5

-22

-23

د)3س2(2-س)=4

حل النظام السابق ىو:
أ) }({)1،2

ب) } ({)1،2-

ج)} ({)2،3

د) } ({)3،3

عند تمثيل المعادلتين 3س -ص = 2 ،1س  +ص =  6-بيانياً ُ ،وجد أن نقطة تقاطع
المستقيمين الممثمين لياتين المعادلتين ىي ( )4- ، 1-فإن قيمة  4س =
أ)1-
ج)4-

-24

ب)3س2-5(2-س)=4

ب)16 -
د) 4

إذا كان مجموع ثمن  1كغم من التفاح(ل) ،و1كغم من الموز(ن) ىو  1.شواقل ،وكان الفرق
بينيما ىو 6شواقل ،فإن النظام المكون من معادلتين خطيتين الذي يعبر عن ذلك ىو:
أ) ل +ن =  ، 1.-ل – ن=1.

ب) ل  +ن =  ، 1.ل – ن=6
د) ل  +ن=  - ، 1.ل +ن = 6 -

ج)2ل+ن=  ، 1.س – ع =6
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-25

مستطيل طولو يزيد عن عرضو بمقدار  ،7وكان محيطو 26سم فإن بعدي المستطيل ىما :
ب) 1.، 7

أ)17 ، 1.

ج)3 ، 1.
-26

د)12 ،5

لتوضيح عدم انتماء العدد لمجموعة حل المتباينة نستخدم:
ب)دائرة مغمقة

أ)نقطة
ج)دائرة مفتوحة
-27

د)دائرة نصف مفتوحة

إذا كان س ىو عدد الركاب المسموح بنقميم في حافمة ،فإن المتباينة التي تعبر عن الجممة
التالية(الحد األعمى المسموح بنقمو في حافمة  3.راكباً) ىي :
ب) س ≥ 3.

أ)س ≤ 3 .

ج)س < 3.
-28

د) س > 3.

مجموعة حل المتباينة 5س –  11 ≤ 4في ح =

ب) }س :س ≤  ،3س ح{

أ) }س :س >  ،3س ح{

ج)}س :س ≤  ،15س ح{
-18

د) }س :س >  ،15س ح{

التمثيل الصحيح لحل المتباينة – س  6< 5+ىو:
أ)

ب)



ج)
-2:

د)

عند البدء بتمثيل منطقة الحل لممتباينة 2س  +ص ≤  4نستخدم خطاً:
أ) متصالً

ج)منكس اًر

ب)متقطع ًا

د) الشي مما سبق
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-31

تمثيل منطقة الحل في المستوى الديكارتي لممتباينة س >  1-تظيره المنطقة المظممة في

الشكل:

ص

ص

أ)

س

ص

ص
س
س

-32

المتباينة التي حميا المنطقة المظممة والموضحة في الشكل

ص

التالي :
أ)  ≤ 3-س < 2
ج)  <3-س≤2

-33

ب)  <3-ص <2

س

د)  < 2ص ≤ 3

في السؤال السابق أي من النقاط التالية تنتمي إلى منطقة حل المتباينة :
أ) () 4 ، 3

ب) () 1- ، 1

ج) () . ، 2

د) () 2 ، 4-
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القسم الثاني
حل النظام المكون من المعادلتين الخطيتين 3س  +ص = ، 3س 2+ص =  1بثالث طرق مختمفة:
 -34الطريقة األولى
ص

س

-35الطريقة الثانية------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155

-36الطريقة الثالثة ----------------------------------------------:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -37عددان مجموعيما  ،4.وأحدىما يزيد عن ضعف اآلخر بمقدار  ،1.فما ىما العددان؟-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -38أراد عمر شراء غسالة واحدة ،وأراد صديقو سامر شراء ثالجة واحدة ،فتوجيا إلى محل األجيزة
الكيربية ،فإذا كان مجموع ثمن غسالة واحدة ،و 4ثالجات ىو 113.دينا اًر ،بينما يبمغ مجموع ثمن
 3غساالت ،وثالجتين ىو  89.دينا اًر ،فكم دينا اًر سيدفع عمر ثمناً لمغسالة ،وكم دينا ار سيدفع سامر
ثمناً لمثالجة؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -28أوجدي مجموعة حل المتباينة 3 ≤ 4س  ، 1. < 1 +ثم مثمي الحل عمى خط األعداد
الحل-------------------------------------------------------:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29أوجدي بواسطة الرسم عمى المستوى الديكارتي المناطق التي تمثل مجموعة حل النظام المكون
من المتباينتين التاليتين:
≤2س≤4

ص

 < 3- ،ص < 2

س

-3.مثمي بيانياً منطقة الحل لممتباينة
2س 3 +ص ≥ 6

ص

----------------س
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ممحق (د)

الصورة النيائية لمقياس االتجاه نحو الرياضيات
جامعــــــة األزىــــر -غـــــزة
عمــادة الدراســات العـميـا والبحث العممي
كـميـــــــــة التــربيـــــــة
ماجستير المناىــــج وطــــرق التدريس



عزيزي الطالب:
يياادف ىااذا المقياااس إلااى قياااس اتجاىااك نحااو الرياضاايات ،وىااذا المقياااس لاايس لااو عالقااة بادرجاتك
سي ْستَ ْخ َدم ألغراض البحث العممي ولن يطماع أحاد عماى ىاذه النتاائج ،لاذا يرجاى اإلجاباة
المدرسية ،وانما ُ
بصدق عمى فقرات المقياس.

أرجو منك قراءة التعميمات قبل اإلجابة عمى فقرات المقياس:
 .1يتضاامن المقياااس ( )24فق ارة تتمثاال فااي األرقااام (  ،) ... ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ولكاال فق ارة ()4
بدائل تتمثل في ( موافق بشدة ،موافق ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،وفي صفحة واحدة.
 .2اقا ا أر ك اال فقا ارة بدقا اة ،وال يوج ااد إجاب ااات ص ااحيحة أو خاطئ ااة ،ولك اان الص ااحيح م ااا ُيعب اار ع اان
اتجاىك الحقيقي نحو الرياضيات ،ووضع إشارة ( √ ) في الخانة التي تعبر عن اتجاىك.
 .3مثال يوضح طريقة اإلجابة عمى فقرات المقياس.

م

1

موافق

الفقرة

بشدة

أشااعر بال ارحااة أثناااء حاال المسااائل
الرياضية.

 .4ال تترك أي فقرة دون تحديد اإلجابة عمييا.

 .5ال تضع أكثر من إشارة أمام الفقرة الواحدة.
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موافق

√

غير

غير موافق

موافق

بشدة

م

الفقرات

موافق
بشدة

موافق

غير

موافق

غير موافق
بشدة

1

أحب مادة الرياضيات؛ ألنيا ممتعة.









2

أرى أن مادة الرياضيات معقدة؛ لكثرة مفاىيميا ورموزىا.









3

أجد سيولة في اختيار الطريقة المناسبة لحل المسائل الرياضية.









4

أجد صعوبة في فيم مادة الرياضيات .









5

أرى أن الرياضيات ضرورية في حياتي.









6

أشعر أن الرياضيات تساىم في تنمية قدرتي عمى التفكير.









7

أجد أن الرياضيات ساىمت في اكتشافات عممية عظيمة.

8
9

أجد أن الرياضيات ال تضيف لي شيئاً.

أشعر أن الرياضيات تقوي ثقتي بنفسي.

10

أجد أن الرياضيات تساعدني في حل المشكالت.

11

أحرص عمى تنمية مياراتي في الرياضيات.

12

أفضل حل واجبات مادة الرياضيات عن غيرىا من الواجبات.

13

ال أحب أن أتعمق في دراسة الرياضيات.

14

أرى أن تعمم مادة الرياضيات يحتاج إلى وقت طويل.

15

أجد أن تعمم الرياضيات يحتاج إلى ذكاء وانتباه.











16

قد أختار الرياضيات لدراستي في المستقبل.


































17

أستمتع بدراسة مادة الرياضيات.

18
19

أشعر بالسعادة عندما أتعمم شيئاً جديداً في الرياضيات.

أشعر بالتوتر واإلجياد أثناء تفكيري في حل المسائل الرياضية.

20

أشعر بالفخر عندما أجيب عن أسئمة متعمقة بالرياضيات

21

أحس بالرضا عندما أتطوع لمساعدة زمالئي في حل المسائل

























22

أشعر برغبة شديدة في قضاء وقت فراغي بدراسة الرياضيات.

23

أحب األيام التي تُمغى فييا حصة الرياضيات.
أحس بمتعة في المشاركة باألنشطة المدرسية المتعمقة

الرياضية.

24

بالرياضيات.

 16.

















ممحق (ه)

نموذج تسييل ميمة باحث
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ممحق (و)

نموذج إفادة تطبيق
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