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بِالقِسْطِ ال إِلَهَ إِال هُوَ العَزِيزُ احلَكِيمُ
(آل عمران)18 :

أ

اإلهـــداء
إىل معلمي ومرشدي من طريق الضالل إىل سبل الصواب رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم،،،
إىل من أرى احلياة نعيما بوجودهم أرجوك ربي بأن ترمحهما كما ربياني صغريا والدي الغاليني حفظهما اهلل،،،
إىل من يهواه قليب إىل رجل أثبت أن وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم
ألتمس منك ربي أن تعوض صربه خريا زوجي احلبيب حممد،،،
إىل من أستمد من براءة مالحمهم القوة واإلميان عشقي قليب
ابنيت احلبيبة فرح  ...وابين احلبيب صبحي،،،
اىل عمي املربي الفاضل االستاذ صبحي الذي نقش على جدران الزمان أمسى معاني التضحية والوفاء
اىل روح عميت املربية الفاضلة أم يوسف رمحها اهلل
إىل من مينحون حبا وعطاءاً وال مقابالً له ينتظرون
إخوتي األعزاء......أخواتي احلبيبات
إىل الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن احلبيب
الشهداء األبطال،،،
إىل الباحثني عن احلياة ...األبرياء املنثورين على شواطئ املوت
الالجئني يف كل مكان،،،

ب

شكـر وتقديـــر
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،والحمد هلل حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجالل وجهه
وعظيم سلطانه القائل في محكم التنزيل "رب أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن
أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين " وأصلي وأسلم على صاحب الحوض

المورود والشفاعة العظمى سيد البشرية أجمعين محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
فيسعدني ويشرفني كل الشرف في هذه اللحظات الفاصلة والمهمة في حياتي من االعتراف

بالجميل ،واهداء الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع واخراجه على هذه الصورة،
وأخص بالشكر أستاذي الفاضلين الدكتور  /علي محمد نصار ،أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد،

رئيس قسم التعليم األساسي بجامعة األزهر ،غزة ،والدكتور الفاضل /موسى محمد جودة أستاذ المناهج

وطرق التدريس المساعد ،ورئيس قسم التعليم األساسي بجامعة األقصى ،غزة ،اللذان تفضال بقبولهما
اإلشراف على هذه الدراسة ،كما واتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور الفاضل /عبد هللا عبد المنعم أستاذ

المناهج وطرق التدريس المشارك على ما قدمه لي من نصائح وارشادات ،كما وأتقدم بجزيل الشكر
والعرفان إلى الصرح الشامخ جامعتي الغراء ،جامعة األزهر ممثلة برئيسها الدكتور الفاضل  /عبد الخالق

الف ار ،وعميد الدراسات العليا الدكتور الفاضل  /أمين حمد على قبولها بي لاللتحاق ببرنامج الدراسات
العليا ،كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ألعضاء لجنة التحكيم الذين قاموا بتحكيم أدوات الدراسة

وأمدوني بتوجيهاتهم ومالحظاتهم القيمة ،وال يفوتني ان أهدي جزيل شكري ،وعظيم امتناني لزوجي

الحبيب لما قدمه لي من تعزيز ودعم وتشجيع طيلة فترة إعداد الدراسة الذي لم يتوانى للحظة عن نصحي

وارشادي ،فكان لي السند والعون والرفيق ،والى صديقتي الغالية التي لم تتوانى في نصحي وارشادي

إيمان زيدان ،وكل األصدقاء جميعا دون استثناء لهم مني كل االحترام والتقدير ،كما واتقدم بجزيل الشكر

واالمتنان إلى إدارة مدرسة المأمونية بكافة العاملين فيها على ما قدموه لي من نصح وارشاد طيلة فترة

التطبيق.

وال يسعني في نهاية هذه الكلمات التي مهما طالت لن تعطي كل ذي حق حقه ،إال أن أشكر

كل من مد يد العون لي ألنه أعانني على اجتياز الطريق ،ومن لم يمد لي يد العون ألنه زادني إص ار ار
على مواصلة الطريق.

الباحثة

ت

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة

الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة وقد

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمجوعتين (تجريبية وضابطة) وتكونت عينة الدراسة من( )76طالبة
من طالبات الصف الرابع األساسي بمدرسة المأمونية االبتدائية المشتركة لالجئين في الفصل الدراسي

األول من العام  2016 – 2015وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين متكافئتين ،مجموعة تجريبية
تكونت من ( )38طالبة درست باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه ،ومجموعة ضابطة تكونت من

( )38طالبة درست بالطريقة االعتيادية ،وألغراض الدراسة أعدت الباحثة اختبارين (اختبار حل المسألة
الرياضية ،واختبار التفكير الرياضي) ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي
 spssفي معالجة البيانات عن طريق حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،اختبارt-

 ،testحساب قيمة مربع إيتا ،وحجم التأثير دليل على مؤشراتها ،وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في القياس البعدي اللواتي درسن باستراتيجية

االستقصاء الموجه واللواتي درسن بالطريقة االعتيادية على الدرجة الكلية الختبار حل المسألة الرياضية،

وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ،أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
الطالبات في القياس البعدي اللواتي درسن باستراتيجية االستقصاء الموجه واللواتي درسن بالطريقة

االعتيادية على الدرجة الكلية الختبار التفكير الرياضي ،وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية،
وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة

الرياضية والتفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية ،وحث المشرفين واإلدارة

المدرسية على تدريب المعلمين على إستراتيجية االستقصاء الموجه ،وتشجيعهم على توظيفها في
التدريس ،و أيضا عقد ورشات عمل ،ودورات تدريبية حول استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في

التعلم لجميع المواد الدراسية ،ومختلف المراحل األساسية لما لها من دور فعال في جذب انتباه المتعلمين،
واثارة تفكيرهم.

ث

ABSTRACT
The study aimed to investigate the effect of the use of the survey strategy
directed at solving mathematical problems of Mathematics at fourth grade
students Gaza development researcher used the experimental method
(experimental and control group) and the study sample consisted of 76 female
students from the fourth grade students Almamooneya school in the first
semester of the year 2015 - 2016 and divided the sample into two unequal,
experimental group consisted of 38 female students studied using the survey
strategy-oriented, and a control group consisted of 38 female students studied
in the usual way, for the purposes of the study prepared by the researcher tests
(solve mathematical issue, and test mathematical thinking) To achieve the
objectives of the study test, the researcher used the statistical program spss data
through averages، standard deviations, account processing, test t-test, calculate
the value of Eta square, and the effect size guide to the red zone, the study
concluded that the results of the study to the presence of statistically significant
differences between the average scores of students in telemetric who studied
the strategy of the survey directed and who studied in the traditional way on the
total score of the test solution mathematical problems differences, and the
differences in favor of the experimental group, and no statistically significant
between the average scores of students in telemetric who studied differences
Strategy survey directed and who studied in the usual way on the total score to
test the mathematical thinking، and the differences in favor of the experimental
group, and in the light of the results of the study researcher recommends the
use of the survey strategy directed at solving mathematical problems and
thinking in mathematics among students in the primary stage development,
urged the supervisors، and school administration the training of teachers to the
survey-oriented strategy, and to encourage them to employ them in teaching,
workshops, and training courses on the use of the survey strategy directed
learning، the use of the story as well as the survey directed at the teaching of
all subjects, and various key stages held because of their active role in attracting
the attention of learners, and to raise their thinking.
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:

إن الرياضيات بفروعها قد ساعدت اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر في دراسة وتحليل

العالقات بين الظواهر الطبيعية المختلفة ،وبالتالي في التعرف على بعض القوانين التي تحكم الكون
المليء باألسرار الذي يكشفه التقدم العلمي من وقت إلى آخر ولذلك نستطيع أن نقرر أن األساليب

الرياضية كانت وال تزال الدعامة األساسية التي يقوم عليها تقدم العلوم الطبيعية المختلفة ،وأن الحضارات
المختلفة ارتبطت إلى حد كبير بتقدم هذه األساليب وظهور عباقرة هذا العلم مثل شيخ الرياضيين العرب

(الخوارزمي) ،وباسكال ،ونيوتن مؤسس الرياضيات الحديثة في عصر النهضة ،وأينشتاين رائد عصر
الذرة والفضاء الذي نعيش فيه.

فلقد ظهر جليا موقف اإلسالم العظيم من هذا العلم وسبق في هذا سبقا ممي از يكاد يكون السمة

البارزة له عن بقية األديان والقوانين الوضعية فال عجب أن نرى القرآن الكريم يعطي اإلحصاء والرياضيات
ٍ
اه ْم َو َعَّد ُه ْم
ص ُ
صى ُك َّل َش ْيء َع َدًدا "(الجن )28 :وقوله تعالى " َلَق ْد أ ْ
أهمية بارزة فيقول هللا تعالى " َوأ ْ
َح َ
َح َ
َعًّدا "(مريم )94 :وغيرها من اآليات التي بينت أهمية هذا العلم.
فلذلك يجب على الباحثين والتربويين االهتمام بعلم الرياضيات وااللتفاف الجاد وتكثيف الجهود

حوله ولن يتم ذلك إال بإعادة النظر في أساليب وطرائق التدريس المتبعة فيه ،وهذا ما أكده رمضان
( ")275 :1993الذي دعا إلى إعادة النظر في أساليب التدريس المستخدمة في مدارسنا وفصولنا
الدراسية بالتحديد ،وقد أكد على توظيف االستراتيجيات الحديثة في التدريس ومنها الطريقة االستقصائية
التي تفرض على المعلم سلوكيات محددة حيث يعرض مادته العلمية في صورة مشكالت تجذب انتباه

الطالب وتثير تفكيرهم وتنقلهم إلى المواقف اإليجابية ،واعطاء الفرصة لكل طالب بالمشاركة والتفاعل
واإلدالء برأيه ،واحترام آراء اآلخرين من زمالئه ويناقشهم في اإلجابة التي توصلوا إليها ،ويوجههم إلى

البحث والتفكير".
وترى الباحثة أن مجرد شعور الفرد باالستقاللية والحرية في بلوغ األهداف التي يصبو إليها

تخلق لديه االستعداد والدافعية للمحاولة واالستمرار.

ومن خالل االطالع على المراجع واألدبيات السابقة نجد أن بعض الدراسات أكدت على أهمية

إسط ط ططتراتيجية االسط ط ططتقصط ط ططاء في العملية التعليمية وعلى مختلف المراحل الد ارسط ط ططية ،منها د ارسط ط ططة القيسط ط ططي

( ،)2008ود ارسطططة الفضطططلي ( ،)2014ود ارسطططة قباجة ( )2014ود ارسطططة محمد ( )2013وترى الباحثة
أن إستراتيجية االستقصاء من االستراتيجيات المهمة التي تزود المتعلمين بالمهارات الالزمة للبحث عن
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المعرفة واكتسابها ،وألن االستقصاء يحتاج إلى قدرات عقلية عليا وتكون تلك القدرات مع المتعلمين في

المراحل الد ارس ط ططية المتوس ط طططة والعليا فطلبة هذه المراحل يس ط ططتخدمون االس ط ططتقص ط ططاء الحر والمفتوح ،بينما
المتعلمين في المراحل الدراسية األساسية فإن القيام باالستقصاء يحتاج إلى أن يتم تحت إشراف وتوجيه

من المعلم ويسططمى باالسططتقصططاء الموجه وهو أحد أنواع االسططتقصططاء الذي يناسططب المتعلمين في المرحلة

األساسية الدنيا.

"وتتميز هذه الطريقة بأهميتها في توجيه الطلبة نحو األهداف المراد تحقيقها عن المفهوم أو
الظاهرة المراد دراستها ،حيث تتيح للمعلم فرصة ضبط خطة سير الدرس بشكل كبير ،ألنه هو من يقود
االستقصاء في هذه المرحلة فيطرح السؤال المراد تقصيه ويخطط لالستقصاء ،ثم يقوم الطلبة بتنفيذ خطة
االستقصاء في مرحلة اإلثبات ،ثم يفسرون نتائجهم ويعرضون ما توصلوا إليه"

(العفيفي ،وآخرون)329 :2011،

ويرى شاهين ( )38 :2011أن االستقصاء ينقسم إلى ثالث مستويات( :االستقصاء الحر،
واالستقصاء شبه الموجه ،واالستقصاء الموجه).
وقد أكدت العديد من الدراسات على فاعلية إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية المتغيرات

المختلفة كالتحصيل مثل دراسة الجهوري ( ،)2011ودراسة مداله ( ،)2008بينما أوصت دراسة األخرس

( )2010بضرورة استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تدريس الرياضيات.

فقد ذكر راشد ( )140 :2006أن المسألة ماهي إال موقف جديد يواجه المتعلم ويحتاج إلى حل

ويأتي موقعها في قمة هرم النتاجات التعليمية عند جانييه.

فقد اهتم التربويون في مجال تدريس الرياض ططيات كثي ار في د ارس ططة وتحليل أس ططاليب حل المس ططألة

الرياض ط ططية ،ألن القدرة على حل المس ط ططألة الرياض ط ططية تعتبر من أهم المهارات التي يجب ان يتقنها الفرد،
ر بالطريقة العلمية لحل المشكالت( .عباس والعبسي)101 :2007 ،
حيث يرتبط حل المسالة ارتباطا مباش ا

وترى الباحثة أن تنمية مهارة حل المسالة الرياضية لدى الطلبة أم ار مهما فهو يدربهم على حل
المشكالت التي تواجههم في الحياة اليومية ومواجهة متطلبات المستقبل.
وقد أكدت على ذلك الصباغ ( )2 :2006على أن حل المسألة ليس خيا ار تربويا إنما هو

ضرورة تربوية ال غنى عنها ويعزى ذلك إلى جملة من المعايير للرياضيات المدرسية منها :إن تنمية

قدرة حل المسالة الرياضية لدى الطلبة تؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى الرياضي الذي يدرسونه وتكسب
الطلبة طرقا للتفكير ،وعادات المثابرة ،وحب االستطالع ،والثقة في مواقف غير مألوفة تهيئهم لمواجهة

المواقف الحياتية.
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وقد أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية تنمية حل المسالة الرياضية ،وأوصت باستخدام

استراتيجيات تدريسية حديثة وفعالة لتنمية خوارزميات حل المسألة ،ومنها دراسة توبة ( ،)2014ودراسة

مصطفى ( ،)2014ودراسة العبودي ( ،)2009ودراسة عبد القادر ( )2013فقد كرمنا هللا عز وجل
عن سائر المخلوقات بأن من علينا بنعمة العقل ذلك المعجزة الحقيقية الغامضة ،كيف لذلك الحجم

الصغير أن يتسع لباليين المعلومات والحقائق والمعارف ،بل ويستوعبها ويخزنها ،وينظمها ،ويسترجعها،
ثم يوظفها وقت الحاجة إليها ذلك الترتيب المنظم الدقيق في العمل تقف خلفه قوة عظيمة أال وهي قوة

سماوية إلهية ،ولهذه المعجزة أيضا مهام أخرى في غاية الدقة و التعقيد كاستخدام العقل في التفكير
ِ
وتأكيدا على ذلك اآلية القرآنية " :سُن ِري ِهم آ ََي ِات َنا ِفي اآلََف ِ
الح ُّق أ ََوَل ْم
اق َوِفي أ َْنُفس ِه ْم َحتَّى َيتََبي َ
َّن َل ُه ْم أََّن ُه َ
َ ْ
ي ْك ِ
ف ِب َرِّبِ َك أََّن ُه َعَلى ُك ِِّل َشي ٍء َش ِهيد " (فصلت )53 :وهذه إشارة واضحة من هللا عز وجل يحثنا فيها
َ
ْ
على استخدام عقولنا وحواسنا في التأمل في مخلوقاته وعجائب قدرته ،للقيام بالعملية التي تقوم عليها
البشرية ورقيها و نهضتها أال وهي عملية التفكير.
أكد على ذلك سويد (" )23 :2003وقد نشر األستاذ المرحوم "عباس محمود العقاد " كتابا في

الستينيات من هذا القرن بعنوان (التفكير فريضة إسالمية) منطلقا من المصدر القرآني ،ومحلال في الوقت
نفسه مختلف األنشطة الفكرية وابداعات المسلمين الحضارية ،وناظ ار إلى هذه باعتبارها نتيجة دعوة
القران الكريم إلى فريضة إعمال الفكر وممارسة التفكير .لقد وجد العقاد ان الدعوة إلى التفكير تشكل

األرضية التي انبتت مختلف األنشطة الحضارية المبدعة كالعلوم ،والفنون ،واآلداب ،والفلسفة،

والصناعات الفكرية والعملية.
والتفكير عبارة عن مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر يتمثل في العمليات المعرفية المعقدة

وعلى رأسها حل المشكالت واألقل تعقيدا كالفهم والتطبيق ،باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة
او الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة والسيما االتجاهات والميول.

(سعادة)40 :2003 ،
ترى الباحثة ان مفهوم التفكير له تعريفات كثيرة ومتعددة ويعود هذا األمر لتعدد واختالف وجهات

النظر لدى الباحثين ،والمؤلفين وهذا ما أكده علوي وآخرون ( )17 :2008حيث أرجع السبب في
االختالف حول تعريف التفكير يعود إلى االختالفات بين الباحثين في تحديد مستويات التفكير وتحديد

أنواعه.

وترى الباحثة أن التفكير الرياضي يخص مبحث هام هو مبحث الرياضيات ،نظ ار الن مادة

الرياضيات تحتوي على الكثير من المسائل الرياضية والحقائق والمهارات والتعميمات والقوانين التي
تحتاج إلى إعمال العقل والتفكير بعيدا عن الحفظ واالستظهار الذي يقتل المعرفة مع مرور الوقت لذلك
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نجد في اآلونة األخيرة اهتمام عدد كبير من الباحثين واختصاصي التربية بتعليم التفكير الرياضي

للوصول إلى الهدف األسمى للتعلم اإلنساني.

"إن االهتمام بالتفكير الرياضي بمختلف أنماطه وانسب الطرق واألساليب لتنميته قد انعكس على

كتابات أساتذة المناهج وطرق التدريس حيث وجدت نداءات كثيرة من الرياضيين التربويين بضرورة تنمية
الفكر الرياضي واإلبداعي لمالحقة تحديات العصر التكنولوجي واآللي الذي تلعب الرياضيات فيه دو ار
كبي ار " (المقاطي.)9 :2007 ،

وينظر على التفكير الرياضي بصفته مهارة تتطور بالتدريب والنمو العقلي وتراكم الخبرة لذا فهو

ال يحدث من فراغ او صدفة ،بل البد من خضوع المتعلم إلى مواقف وأنشطة تربوية هادفة ومتعددة تنمي

لديه التفكير بمستوياته المختلفة ،ولهذا فإنه من الضرورة العمل على توفير كافة الفرص التربوية التي
تساعد على تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة ،واتباع كافة الوسائل المتاحة لذلك سواء بتطوير مناهج

الرياضيات وموادها التعليمية او بإتباع طرائق تدريس وأساليب تقويم حديثة( .نجم)496 : 2012 ،

قد أكدت العديد من الدراسات على أهمية تنمية التفكير الرياضي من خالل استخدام وتفعيل
استراتيجيات تدريسية حديثة ،منها دراسة توبة ( ،)2014ودراسة الخطيب ( ،)2012ودراسة سليم

(.)2012

ترى الباحثة ان تعدد الدراسات التي أكدت على أهمية تنمية التفكير الرياضي يدل على أهمية

هذا النوع من التفكير ،أهمية تنمية مهاراته لدى المتعلمين في مختلف المراحل الدراسية ،لذا يجب على

مطوري المناهج الدراسية األخذ بعين االعتبار مهارات التفكير الرياضي وتضمينها في المناهج الدراسية.
وجاءت هذه الدراسة بعد اطالع الباحثة على األدبيات السابقة والمؤتمرات العالمية والمراجع
فوجدت أن الدراسات السابقة درست أثر االستقصاء على التحصيل والبحث ودرجة بقاء أثر التعلم وانماء
قدرات التفكير الناقد والعلمي ،بينما الحظت الباحثة ندرة في الدراسات السابقة التي خلصت نتائجها إلى
معرفة أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه على تنمية حل المسألة الرياضية وتنمية التفكير
الرياضي وهذا مما دفع الباحثة إلى هذه الدراسة التي تهدف إلى استخدام استراتيجيات تدريس حديثة

بعيده عن االستظهار والتلقين فهذه الطرق تولد لدى المتعلم الشعور باالغتراب وعدم الرضا وضعف
الدافعية لتعلم الرياضيات ،ألن المعلومات المكتسبة بهذه الطريقة ال تشكل لهم أية أهمية في حياتهم وال

تحل مشكالتهم وتنتهي صلتهم بها بانتهاء الدراسة واجتياز االمتحانات .انطالقا من المبدأ الذي يقول" :
ليس بمقدور أحد أن يعلمك ما تستطيع أن تتعلمه بنفسك " (دياب)60 :2000،
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والذي يدعو إلى بناء المتعلم للمعرفة بنفسه والبحث عنها واكتشافها والتوصل إليها وتعلمها،

وهذا ما دفع الباحثة إلى دراسة أثر التدريس باالستقصاء الموجه التي يكون فيها المعلم والمتعلم فريق
عمل واحد متماسك ومترابط يكمل كل منهم دور اآلخر حتى يتمكن المتعلم من بناء المعرفة وتعلمها

ومن ثم بناء ذاته.

مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير

الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث بغزة؟
وينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسالة الرياضية في مبحث
الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في اختبار حل المسألة الرياضية؟

 -2ما أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية التفكير الرياضي في مبحث الرياضيات
لدى طالبات الصف الرابع األساسي في اختبار التفكير الرياضي؟

فروض الدراسة:

 -1ال يوجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية الالتي درسن باالستقصاء الموجه ودرجات طالبات المجموعة الضابطة

الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار حل المسالة الرياضية.

 -2ال يوجد فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية الالتي درسن باالستقصاء الموجه ودرجات المجموعة الضابطة الالتي درسن

بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 -1التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير
الرياضي في مبحث الرياضيات.

 -2التعرف إلى الفروق بين الطالبات الالتي تعلمن بالطريقة االعتيادية وبين الطالبات الالتي تعلمن
باالستقصاء الموجه في حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي.
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أهمية الدراسة:

 -1تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة في فلسطين هذا على حد علم الباحثة في استخدام
إستراتيجية االستقصاء في مبحث الرياضيات التي بدورها تؤدي إلى تنمية القدرات العقلية لدى

المتعلم.

 -2قد تسهم في إكساب المتعلمين عمليات العلم المختلفة وتدعيم الشخصية االبتكارية والناقدة
والمبدعة وتنميتها وبناء ذات اإلنسان.

 -3قد تدفع هذه الدراسة اهتمامات المعلمين نحو استخدام طرائق تدريس حديثة في التعليم والتحول
عن الطرائق التقليدية.

 -4قد تفيد هذه الدراسة مطوري مبحث الرياضيات ومعلميه في المراحل الدراسية كافة والطلبة مجتمع
الدراسة.

حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على الوحدة الثانية من الفصل الدراسي األول (الجمعوالطرح ضمن الماليين) من كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي.

 الحد المكاني :في مدارس شرق غزة التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين (مدرسة المأمونيةاالبتدائية المشتركة لالجئين).
 الحد البشري :عينة من طالبات الصف الرابع األساسي في (مدرسة المأمونية االبتدائية المشتركةلالجئين)
 -الحد الزماني :الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2016 – 2015

مصطلحات الدراسة:
 -1إستراتيجية االستقصاء الموجه :مجموعة من الخطوات المحددة التي ترتكز على أن التعلم

عملية نشطة يتفاعل فيها المعلم والمتعلم ،بحيث يكون المتعلم هو الفعال والنشط والمبادر ودور
المعلم المراقبة وتوجيه التعلم الوجهة الصحيحة عن كثب لمجريات االستقصاء التي يقوم بها

الطالب حتى يتم تحقيق األهداف المتوقعة عند الطالب( .الجهوري.)21 :2011،

وتعرف الباحثة إستراتيجية االستقصاء الموجه إجرائيا :بأنه وهو مجموعة من اإلجراءات
والخطوات المتسلسلة والمنظمة للدرس والتي توظفها معلمة الرياضيات في تدريس المجموعة التجريبية

وتتمثل في عرض مواقف تعليمية محيرة (المشكلة) ،واعطاء الفرصة للمتعلمين الكتشاف الحل من خالل
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استراتيجيات يوظفها المتعلمين للوصول إلى الحل ويتم ذلك تحت إشراف وتوجيه من المعلمة لتحقيق

أهداف الدرس.

 -2حل المسألة الرياضية :يقصد بها العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدما خاللها المعلومات
التي سبق له تعلمها ،من أجل التغلب على موقف مشكل غير مألوف له من قبل وال يوجد له

حل جاهز( .عرسان)2003،

وتعرف الباحثة حل المسألة الرياضية إجرائيا :بأنه القدرة على فهم وتنظيم حل المسألة من خالل

(تحديد المعطيات ،ومعرفة طريقة الحل ،وتحديد المطلوب ،وتنفيذ الحل ،والتحقق من صحته ويقاس
بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار حل المسألة الرياضية الذي أعدته الباحثة
 -3التفكير الرياضي :هو سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ الفرد لبحث موضوع
معين أو الحكم على واقع شيء أو حل مشكلة معينة في الرياضيات ،وهذا السلوك له خصائص

محددة أهمها وجود خاصية الربط ،وهي ربط المعلومات الرياضية بالواقع والقدرة على االستبصار
على االختيار واعادة التنظيم( .نجم.)7 :2007،
وتعرف الباحثة التفكير الرياضي إجرائيا :بأنه نشاط عقلي يقوم به المتعلم عندما يتعرض لموقف

رياضي معين والذي يتحدد بالمهارات التالية (االستقراء ،االستنتاج ،التخمين ،التعبير بالرموز ،التفكير
المنطقي) ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار التفكير الرياضي الذي أعدته الباحثة.
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الفصل الثاني
اإلطــــــار النظــــري
 حملوار

ل:ر العتقصعءر هوجه ر

 حملوار سثعني:رحلر هسأسـر س سعض ـر ر
 حملوار سثعسث:ر ستفكرير س سعضير ر

الفصل الثاني
اإلطــــــــار النظــــــري
تمهيد:

في السنوات األخيرة تغير فهمنا حول كيف يتعلم الناس بطريقة مذهلة وملفتة للنظر ،يخطئ

بعض التربويين في نظرتهم للمتعلمين فهم ينظرون إلى أدمغة المتعلمين على أنها أوعية فارغة تنتظر
ملؤها بالمعرفة التي يقدمها لهم المعلم كمصدر وحيد من مصادر المعرفة ،األمر الذي دفع التربويين

لالهتمام أكثر بالمتعلم ،والمناداة بالنهوض بالعملية التعليمية التعلمية والنظر للمتعلم كمحور أساسي في

عملية تعلمه وذلك من خالل توظيف استراتيجيات تدريسية بنائية في عملية التعلم وسوف نوضح ذلك
بالتفصيل من خالل الحديث عن محاور الدراسة التالية:
 -االستقصاء الموجه

 حل المسألة الرياضية -التفكير الرياضي.

المحور األول :االستقصاء الموجه

يعتبر االستقصاء طريقة تعليمية منطقية تهدف إلى إحداث التعلم الذاتي ،وتعمل على تطوير

قدرات التفكير العلمي لدى الفرد من خالل إعادة المعرفة وتنظيمها وتوليد األفكار واالستنتاج وتطبيقها

على مواقف حقيقية ،كما يساعد االستقصاء على تزويد المتعلمين بالمهارات الالزمة للبحث عن المعرفة
واكتسابها إذ تعطيهم الفرصة ليعيشوا متعة كشف المجهول بأنفسهم.

"وترتكز هذه اإلستراتيجية في التعلم على حقيقة مفادها أن الطفل هو محور العملية التعليمية
التعلمية ،حيث تدور جميع األنشطة الصفية والالصفية حوله ،إلحداث تغيير إيجابي في سلوكه وفي

طرائق تفك يره فتتيح له فرصة التمتع باستقالليته وحريته في البحث عن المعلومات والعالقات بين األشياء؛
إلشباع حب االستطالع لديه ،وليعبر عن انطباعاته وانفعاالته أثناء تفاعله مع المؤثرات والعناصر التي

تواجهه ،وهكذا يحصل المتعلم على المعلومة بالبحث الذاتي ويتدرب على االستقصاء واالعتماد على
نفسه فتنمو شخصيته بما يتاح له من استقاللية وحرية في البحث وفي التعبير عن عواطفه وأفكاره ،وهي

خطوة مهمة في الطريق باتجاه القدرة على النقد الموضوعي البناء ،وممارسة العمل الذي يقود إلى

اإلبداع"( .الشقيرات)226 :2009،

مفهوم االستقصاء:

ولتحديد مفهوم االستقصاء سوف تستعرض الباحثة بعض التعريفات المتعلقة باالستقصاء.
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ذكر الخطيب ( ")17 :2011أن االستقصاء هو أحد الطرق التي نفهم بها الخبرات التي نمر

بها ،ويتطلب االستقصاء التفكير ويضع التدريس االستقصائي الطلبة في مواقف تتطلب منهم أن يمارسوا

العمليات العقلية التي يتكون منها االستقصاء .وكذلك يتطلب منهم أن يستخلصوا بأنفسهم المعاني
والخبرات التي يمرون بها ،وال يعتبر االستقصاء أو التدريس االستقصائي من المسائل السهلة ،غير أنهما
يؤديان إلى عمل مثمر ومفيد ،ويجد فيها الطلبة نوعا من المتعة"

ويرى أبو رومية (" )21 :2012أن االستقصاء عملية لمحاولة حل مسألة جديدة أو غير مألوفة
بواسطة البحث عن معلومات ،وحقائق ثابتة ،وفحص واختيار المعلومات وتنظيمها وتوسيعها ،وعمل

استنتاجات فيما يتعلق بالمشكلة (المسألة الرياضية) ،من فحص هذه النتائج؛ الختبار صحتها وللوصول

إلى استنتاج وتعميم النتائج وعرض صورة نهائية حول حل هذه المشكالت (المسألة الرياضية) المشكالت
الرياضية"
كما بينت عبد الحميد (" )22 :2008أن االستقصاء عملية نشطة يقوم بها المتعلم باستخدام
مهارات عملية أو عقلية للتوصل إلى تعميم أو مفهوم أو حل مشكلة"
وترى الباحثة أن التعريفات السابقة تنوعت فكل مؤلف كان ينظر لالستقصاء من زاوية مختلفة

ولكن لو تمعنا جيدا في اآلراء والتعريفات سنجدها تصب في قالب واحد ،منهم من رأى أن االستقصاء

عملية عقلية صعبة تتطلب مهارات عليا في التفكير إال أنها في النهاية تعطي نتاجا تعليميا مثم ار ،ومنهم
من نظر لالستقصاء على أنه محاولة للبحث عن المعلومة واستكشافها للوصول إلى النتائج وتعميمها

وهذا يعتبر في نظرهم التعلم البنائي أو التعلم ذي المعنى الذي بات الكثير من التربويين يصبون أنظارهم

نحوه حيث يكون للمتعلم الدور المهم والفعال في عملية تعلمه ،ومنهم من أرى أن االستقصاء عملية
عقلية نشطة يقوم بها المتعلم محاوال حل مشكلة أو موقف محير يواجهه.

وفي ضوء ما سبق تتبنى الباحثة تعريف االستقصاء على أنه" إستراتيجية تدريسية تتضمن

مجموعة من المهام توظف في الموقف التعليمي ألتعلمي؛ بحيث يعاد صياغة الموقف التعليمي على

شكل أنشطة استقصائية يتكون كل نشاط منها من مجموعة أنشطة رئيسة يتخللها مجموعة من المهام
الفرعية ،حيث يقوم الطالب منفردا بفحصها وتقصيها واستنتاج األفكار وتنظيمها وثم التحقق من صحتها
وتطبيقها في المواقف الحياتية وغير الحياتية"( .حمزة والبالونه)213 :2011،

كما و ترى الباحثة أن إستراتيجية االستقصاء من االستراتيجيات البنائية الحديثة التي ينادي بها

التربويين لما لها من دور فعال في عملية التعلم وفي تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين ،فهي تعطي

الفرصة للمتعلم لممارسة عمليات العلم التي من خاللها يصل إلى المعرفة فهو بذلك يسلك سلوك العلماء
في البحث عن المعرفة واستخالص المعلومات بطريقة غير مباشرة ،ففي االستقصاء المتعلم يصوغ
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الفرضيات ويحللها ،ويجمع المعلومات حول المشكلة ،ويستخلص النتائج ،ويفسرها ،ويناقشها فإذا وصلنا
بالمتعلم إلى هذه المرحلة فإن العملية التعليمية التعلمية في الطريق السليم ،فاإلنسان الذي يضع لنفسه
هدفا ويسعى إلى تحقيقه سيتحدى نفسه لكي يصل إليه ولن يجد ذلك صعبا عليه ،فلو غرس في كل

متعلم حب هذا التحدي سنجد عقوال ال نهاب على مستقبلها.

مميزات االستقصاء كثيرة ذكر منها األحمد ويوسف ( )111 :2001وأيضا عطية (:2008

 )204ما يلي:
-1

تنمي القدرات الفكرية والمعرفية للتالميذ.

 -2تزيد وتعزز ثقة التالميذ بأنفسهم.
-3

يتدرب التالميذ على البحث عن المراجع العلمية والبحث في المعلومات وجمعها بالشكل الذي

يجعلهم يكسبون قاعدة واسعة من المعلومات.

 -4تصبح لدى التالميذ القدرة على توقع األحداث والتأمل وصياغة الفروض.
-5

تجعل المتعلم محور العملية التعليمية ،وعنص ار فاعال فيها ،إيجابيا في اكتشاف

المعلومات وهذا ما دعت إليه الكثير من الفلسفات التربوية.

 -6تمكن المتعلم من إدراك العالقات بين األشياء وربط النتائج بأسبابها.
 -7توفر الفرصة للمتعلم كي يصل إلى االستدالل باستخدام التفكير المنطقي باالستقراء أو االستنباط.
 -8يتعلم بها الطلبة كيف يتعلمون ،وكيف يتعاملون مع المشكالت الجديدة.
 -9تجعل الطلبة يشعرون باإلنجاز وتزيد من دافعيتهم نحو التعلم.
 -10تنمي القدرة على تحسس المشكالت.
 -11تعزز انتقال أثر التدريب.

وترى الباحثة أن مميزات طريقة االستقصاء لها دور كبير وتأثير فعال جميعها يصب في صالح

المتعلم ،ولكن كما أن لالستقصاء مميزات تعود على المتعلم أيضا هناك مميزات تعود بالفائدة على
المعلم فهي ومع مرور الوقت تعطي المعلم القدرة على إعداد خطط فعالة ،وهادفة لألنشطة والخب ارت

التعليمية المناسبة لكل موضوع ،كما وتعطي الفرصة للمعلم لمعرفة المواد ،والوسائل ،واألجهزة ،والمصادر
الالزمة في كل عملية بحث عن المعلومات ،وتجعل المعلم ومع التدريب والممارسة أكثر مرونة وتمرس

في استخدام الطريقة األمر الذي يعود بالنفع على العملية التعليمية.
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التعلم االستقصائي عند ديوي ....موقف محير وفروض:
من منظور فلسفي هذه المرة ومع بواكير القرن العشرين ،كان جان ديوي يرى أن أنشطة اإلنسان

اإلدراكية هي استجابات لنوع ما من المواقف المحيرة أو المشكلة ،يواكب المرء موقفا ما عن طريق تحليل
الموقف ووضع خطة –تتمثل في عدة فروض احتمالية –للتعامل مع هذا الموقف ،بعد ذلك يحاول تطبيق

هذه الفروض ذهنيا ثم بعد ذلك عمليا الفرض الذي يثبت صالحيته يعتبر هو حل الموقف أو المشكلة،

ولعلنا نالحظ أوجه شبه أو مضاهاة بين فكري ديوي وثو ارنديك ،الموقف المحير عند ديوي يناظر حالة

االستعداد (مثل اإلحساس بالجوع) عند ثو ار نديك ،الفروض-أو الخطة – عند ديوي ومحاولة تطبيق كل
منها ذهنيا تناظر ممارسات "المحاولة والخطأ" عند ثو ار نديك.

كما وافترض ثو ار نديك مفهوم االستم اررية في الطبيعة ،واذ رأى ديوي أن كل أشكال الحياة

تعكس في سلوكها نمط االستقصاء من أجل االستم اررية ومن خالل القدرة على التكيف إال أن ديوي

كفيلسوف يحلل سلوك البشر ،كان يرى أن اإلنسان يكيف نفسه من خالل استخدامه لذكائه وليس عن
طريق المحاولة والخطأ كما يحدث عند الحيوان ،في عام  1916وضع ديوي كتابه الشهير

( )Democracy and Educationالذي بلور فيه نظريته في كيف يفكر المرء بطريقة تربوية والتي
أطلق عليها مسمى "الطريقة االستقصائية" (عبيد)40 :2011،

تعددت استراتيجيات التدريس الحديثة وأصبح لكل إستراتيجية تدريس خصائصها التي تميزها

عن غيرها .فمن أهم خصائص التدريس االستقصائي أن:
 -1يشارك المتعلم بنشاط في عملية تعلمه ،حيث يعمل في تعاون مع بقية زمالئه يسأل ويشجع
اآلخرين على التعلم.

 -2تعدد مصادر التعلم التي يمكن استخدامها ،كذلك مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ،ويركز
على التعلم الذاتي والتفكير المستقل.

 -3يساعد المتعلم على التكيف مع نفسه ومجتمعه حاض ار ومستقبال وذلك بإمداده بالعديد من
المهارات والقدرات الالزمة إلشباع حاجاته المعرفية والمهارية والوجدانية.

 -4يعتمد على موضوعات من البيئة وذات أهمية للمتعلم مما يحفزه على المشاركة النشطة في
عملية التعلم.

 -5ينظر إلى العملية التعليمية على أنها مستمرة التنتهي بمجرد تدريس موضوع معين ولكن تكون
دراسة هذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات أخرى

 -6المشكالت التي يمكن استقصائها قد ال يكون مخطط لها وتكون وليدة الموقف التعليمي.
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 -7أن االستقصاء أعم وأشمل وأكثر تعقيدا من االكتشاف ،فاالكتشاف هو جزء من االستقصاء
وليس العكس( .مصطفى)111 :2011،

بينما حدد غباين ( )18 :2008خصائص أخرى للتدريس االستقصائي منها:

 -1دقة التخطيط للتدريس :إن هذه الطريقة تتطلب من المعلم خطة تدريسية جيدة تشمل األسئلة
واألنشطة التعليمية المختارة التي يقوم بها المتعلم الكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية المرغوبة

تحت إشراف المعلم وتوجيهه ،باإلضافة إلى ضرورة التخطيط لمواقف تقوم على مشكالت تدفع
الطالب نحو االهتمام بها ،واثارة األسئلة وحب االستطالع.

 -2التوجه نحو العمليات العقلية بدرجة عالية :يقوم التعلم باالستقصاء على العمليات العلمية ومنها
المالحظة ،والتصنيف ،المقارنة ،التفسير ،التنبؤ ،القياس ،والتواصل ،والتحليل ووضع
الفرضيات ،واالستنتاج واالستنباط.

 -3المعلم مرشد وموجه في عملية التعليم :لم يعد دور المعلم في دروس االستقصاء التلقين ،بل
عليه توجيه وارشاد الطلبة إلى المعرفة العلمية كلما استطاع ذلك ويعتمد التوجيه نحو تمكين
الطلبة من اكتشاف اإلجابات عن أسئلتهم بأنفسهم.

 -4تشجيع التعلم الذاتي :من المعروف أن التعلم عملية نفسية ،وال تتم هذه إال إذا كان لدى المتعلم

دافعية للتعلم ،ولهذا فإن من أهم واجبات المعلم في هذه الطريقة حفز الطلبة لكي يتعلموا بأنفسهم.
وتتفق الباحثة مع غباين ( )2008في خصائص التدريس االستقصائي ،فقد بين دور المعلم

مرشدا وموجها في التدريس االستقصائي وهذا يتفق مع اإلستراتيجية محل الدراسة.

من المؤكد أن التعلم باالستقصاء له أهمية كبيرة حيث أنه:

 -1يساعد المتعلم في تعلم كيفية تتبع الدالئل وتشجيع النتائج وبذلك يتمكن من التعامل مع المشكالت
الجديدة.

 -2يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إلى االستدالل باستخدام التفكير المنطقي سواء االستقرائي أو
االستنباطي.

 -3يشجع االستقصاء التفكير الناقد ويعمل على المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب والتقويم
 -4يعود المتعلم على التخلص من التبعية والتسليم للغير.

 -5يحقق نشاط للمتعلم وايجابيته في اكتشاف المعلومات مما يساعده على االحتفاظ بالتعلم
 -6يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار.

 -7يزيد من دافعية المتعلم نحو التعلم بما يوفره من تشويق واثارة يشعر بها المتعلم أثناء اكتشاف
المعلومة بنفسه( .شبر ،آخرون)210 :2005،
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وترى الباحثة أن من أهمية التعلم باالستقصاء إلى جانب تنمية التفكير الناقد أنه ينمي التفكير

الرياضي وخاصة في مبحث الرياضيات ،كما أن الطالبِّ إذا تعود في المراحل األساسية على استخدام
االستقصاء سيجد من عملية اكتساب المعرفة عملية سهلة ومرنة وسيصبح أكثر استعدادا للتعلم.

ومن األمور التي يجب مراعاتها في استخدام االستقصاء:

 -1يمكن استخدام االستقصاء في جميع مراحل التدريس بدءا من رياض األطفال ،ويراعى تنوع

المشكالت ومستوى المشكلة ،فما هو مشكلة بالنسبة لمستوى الصف الخامس قد ال تكون مشكلة
بالنسبة لمستوى الصف السادس مثال.

 -2يجب أن يكون الموقف مثي ار وحاف از للطلبة على القيام باالستقصاءات الالزمة ،فإن موضوعا
مثل إعداد الخبز قد يكون مثي ار لطالب األرياف لكنه مثير جدا لدى الطالب في المدينة الذين

ال يعرفون أن الخبز من العجين وأن العجين من الطحين والطحين من القمح والقمح من المزرعة.

 -3يحتاج الطلبة إلى إثارة دوافع مثل حب االستطالع والتفكير وحب البحث والتجريب ،حتى يقوموا
باالستقصاءات الالزمة.

 -4يحتاج الطلبة إلى تعلم المهارات مثل المالحظة والتفكير النقدي والمقارنة وتنظيم المعلومات،
وهي مهارات أساسية في البحث واالستقصاء.

 -5يدرك المعلم أن الحصول على نتيجة محددة ،وانما باالستقصاء ندرب مهارات الطلبة وننمي
اتجاهات عقلية ايجابية لديهم( .عبيدات وأبو السميد)128 :2007،

شروط االستقصاء:

هناك شروط يجب مراعاتها في التعلم االستقصائي وأهم هذه الشروط:

 -1اختيار موقف أو حدث يستثير اهتمام الطلبة ويدفعهم إلى التساؤل ،والبحث عن تحليل او تفسير
 -2يجب أن تكون الظاهرة المستخدمة باالستقصاء على درجة من األهمية والغموض ،بحيث تستثير

دهشة الطلبة ،أو استغرابهم على نحو يجذبهم إلى العمل على هذه الظاهرة ويحول دون ظهور
الالمباالة لديهم.

 -3يجب أن يدور الحوار التعليمي على نحو يمكن الطلبة من تحديد حقائق الظاهرة موضوع البحث،
وشروط حدوثها .وتنظيم هذه الحقائق على نحو منطقي يسهل عمليات التفسير ،والضبط والتنبؤ.

 -4أن يتاح للطلبة الفرص والمجاالت التي تتطلبها عملية التقصي ،وهذا يتطلب أيضا توليد الشعور
الداخلي بحرية االستقصاء عند الطلبة.

 -5ضرورة القيام بسلسلة من عمليات إجرائية مساعدة للتعلم االستقصائي مثل عرض موقف مثير،
أو حث الطلبة على تكوين الفرضيات ،وتوفير فرص التدريس (الخطيب)36 :2011،
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خطوات إستراتيجية التعليم القائمة على االستقصاء:

 -1يفضل أن يبدأ المعلم بعرض مشكلة تثير تساؤالت وتحتمل إجابات مختلفة بالنسبة للطلبة

 -2يبدأ الطلبة بطرح أسئلة تساعدهم في جمع معلومات حول المشكلة ،واذا لم يتمكن من ذلك بشكل
صحيح فإن على المعلم مساعدة طلبته لتطوير فرضيات تتعلق بالمشكلة.

 -3مساعدة الطلبة في عمل إجراءات تقويمية ألسئلتهم المطروحة.

 -4تدريب الطلبة على تحديد األسئلة األكثر فائدة من بين األسئلة التي تم طرحها.
 -5يطلب من الطلبة تحليل عملية االستقصاء والسعي إلى تحسينها( .أبو أسعد)140 :2010،
وتتفق الباحثة مع سالمة وآخرون ( )157 :2009في الخطوات المتبعة في تدريس

االستقصاء:

 -1يعرض المعلم أمام الطلبة موقفا تعليميا يثير اهتمامهم ويحثهم على التفكير وطرح األسئلة ،ويقوم
المعلم في هذه المرحلة بتسجيل أسئلة الطلبة.

 -2تحديد األسئلة المرتبطة بالموضوع.

 -3التخطيط لعملية البحث من خالل تحديد الوقت ،واختيار مصادر التعلم المناسبة.
 -4متابعة الطلبة لعملية التعلم وتقديم المساعدة لهم وتشجيعهم على مواصلة البحث واالستقصاء

 -5مساعدة الطلبة على التوصل إلى النتائج ،وتسجيلها ،واجراء المناقشات حول النتائج التي تم
التوصل إليها.
العمليات المتضمنة في االستقصاء مرتبة حسب صعوبتها( :الخطيب)35، 2011،
الرقم

ما تتضمنه

العملية

1

المالحظة

تحديد األشياء وخصائصها ،والتغيرات في األنظمة المختلفة والقيام بمالحظات

2

التصنيف

إجراء تصنيفات بسيطة ومعقدة ووضع المعلومات في جداول وتوفيرها.

3

االستدالل

استخالص االستدالالت المبنية على المالحظات ،وبناء مواقف الختبار

4

استخدام األرقام

التعرف على المجموعات الرقمية ،ثم االنتقال إلى عمليات رياضية عليا.

5

القياس

تمييز وترتيب األطوال ومن ثم المساحة .واألحجام ،ودرجات الح اررة ،والسرعات.

6

التواصل

تكوين الرسومات البيانية والتوضيحية لوصف الظواهر البسيطة ثم المعقدة وتقديم

7

التنبؤ

االستنباط من المعلومات ،وتكوين أساليب الختبار التنبؤات.

8

عمل تعريفات إجرائية

التمييز بين الفرضيات ،واالستدالالت والمالحظات والتنبؤات وتكوين واختبار

منضبطة وترتيب سلسلة المالحظات.

االستدالالت.

تقارير مكتوبة وشفهية.

الفرضيات.
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الرقم

العملية

9

تفسير البيانات

10

التجريب

ما تتضمنه
وصف المعلومات واالستدالالت المبنية عليها ،وتكوين معادالت لتمثيل المعلومات
وربط المعلومات بالفرضيات ،وعمل تصميمات مدعومة بنتائج تجريبية.
تفسير بيانات التجارب ،وتحديد المشاكل ،وتكوين الفرضيات والقيام باإلجراءات
التجريبية.

االستقصاء الموجه:

تعد طريقة االستقصاء الموجه من أبرز وأهم أنواع االستقصاء ،فيه يلعب المتعلم دو ار فعاال

ومهما ،فهو يبحث ويكتشف ويحلل ويجمع البيانات ويستقصي مستخدما األسلوب العلمي ليصل إلى

الحقائق والمعارف ،ويتم ذلك تحت توجيه وارشاد المعلم الذي يساعده ويمده بالمصادر والوسائل الالزمة،
ويوفر له البيئة المالئمة إلتمام رحلة البحث واالكتشاف والتقصي عن المعرفة.
فقد عرف الجهوري ( )21 :2011االستقصاء الموجه بأنه عبارة عن مجموعة من الخطوات

المحددة التي ترتكز على أن التعلم عملية نشطة يتفاعل فيها المعلم والمتعلم ،بحيث يكون المتعلم هو
الفعال والنشط والمبادر ودور المعلم المراقبة وتوجيه التعلم الوجهة الصحيحة عن كثب لمجريات

االستقصاء التي يقوم بها الطالب حتى يتم تحقيق األهداف المتوقعة عند الطالب.
ويرى أبو رياش ،وقطيط (" )247 :2008أن استخدام المعلم لطريقة االستقصاء الموجه في
التدريس يساعد الطلبة على تحمل مسؤولية التعلم واالنخراط في البحث واالستقصاء ،ويهيئ فرصا أمامهم

لممارسة عمليات العلم ومهارات التفكير العليا ،ويرى القواسمة ،وأبو غزلة (" )214 :2013أن االستقصاء
الموجه فيه يتخذ المعلم دور الموجه والميسر ويترك للطالب تحديد خطوات العمل وفق الطريقة العلمية،
تتسم بالقدرة على توجيه االستكشاف من قبل المعلم لطالبه ،وتهتم بتمكين الطالب من استعمال عمليات

التعلم المتنوعة من مشاهدة ،وتحديد المتغيرات ،وضبطها ،وتقييم التجارب ،واختبار الفرضيات ،وغير
ذلك الهدف منها هو حث الطالب على اكتساب المعلومات بأنفسهم مع توجيه له فهي تدخل ضمن

نظرية بناء المعرفة".

خطوات االستقصاء الموجه:

لكل إستراتيجية تدريس خطوات محددة تعتبر الخارطة لهداية الطريق السليم عند استخدامها،

وهذه الخطوات تضع التسلسل المنطقي الصحيح إلتقان استخدام اإلستراتيجية .ولالستقصاء خطوات عدة

منها تحديد التعميمات التي يجب على الطالب استخراجها خالل وحدة دراسية معينة .وتنظيم النشاطات
التعليمية والمواد بأسلوب تعرض فيه أجزاء من التعميمات للطالب والطلب من الطالب كتابة تلخيص

للمحتوى ،الذي يشكل األساس لتلك التعميمات والطلب إليهم بأن يميزوا التسلسل أو نمط األحداث،
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واألشياء ،أو المعلومات األخرى في المحتوى والطلب إليهم بأن يلخصوا هذه االنماط والتسلسالت في

جملة واحدة ،والطلب إليهم ان يقدموا دليال على أن عباراتهم هي في الحقيقة تعميمات يمكن تطبيقها
على أحداث أخرى( .الهاشمي والدليمي)226 :2008،

وترى الباحثة ان من خطوات االستقصاء الموجه ان يقوم المعلم بعرض موقف محير للطلبة
عن طريق وسائل متنوعة لجذب انتباه الطلبة للموقف وتحفيزهم على التفكير ،يترك المعلم للطلبة القليل

من الوقت لكي يتمعن كل طالب على حدة للتفكير في الموقف أو المشكلة ويكون منظومة مترابطة من
المعلومات يوظفها فيما بعد في حل الموقف (المشكلة) ،يقوم المعلم بتوجيه وارشاد الطلبة إلى الحل

وذلك من خالل إعطائهم مفتاح الحل أو توفير الوسائل والمصادر الالزمة للموقف او المشكلة ،فالطالب

في المرحلة األساسية ال يستطيع ان يقوم بعملية االستقصاء بنفسه فهو بحاجة إلى توجيه وارشاد من
المعلم ليصل إلى الهدف المطلوب.

أنواع االستقصاء الموجه:

يصنف االستقصاء الموجه إلى نوعين:

 -1االستقصاء الموجه المنخفض :يتميز هذا النوع من االستقصاء بسيادة دور المعلم فيه فهو الذي

يخطط لهدف االستقصاء ومحتواه ويكون المعلم طرفا ثابتا في كل حوار بينما يكون الطرف
اآلخر في الحوار هو التلميذ ولكنه يتغير بصورة مستمرة فيسأل المعلم سؤاال فيجيب عنه تلميذ

ما ثم يسأل سؤاال آخر فيجيب عنه تلميذ آخر غير أن هذا النوع ال يوجد فيه حوار بين التالميذ

أنفسهم كما ال يجوز للتلميذ أن يستكمل إجابة زميله.

 -2االســــــتقصــــــاء الموجه المرتفع :ال يختلف هذا عن األس ط ط ط ططلوب المنخفض كثي ار إال فيما يتعلق
بعالقة المعلم والتالميذ فيه ،ففي االسط ططتقصط ططاء الموجه المنخفض تكون العالقة بين المعلم وأحد

التالميذ ،أما في االس ططتقص ططاء الموجه المرتفع فيمكن ألكثر من تلميذ المش ططاركة في اإلجابة عن

سؤال المعلم أي عندما يوجه المعلم سؤاال إلى أحد التالميذ وال يستطيع اإلجابة أو تكون إجابته
غير مكتملة فإن المعلم يسط ط ط ط ططمح لتلميذ آخر باسط ط ط ط ططتكمالها واذا أخطأ هذا التلميذ أولم يتمكن من
استكمالها فإن المعلم يسمح لتلميذ ثالث ورابع بإكمال اإلجابة( .البريفكاني)93 :2010 ،

مميزات االستقصاء الموجه:

تتعدد مميزات االستقصاء الموجه ومنها:

 -1ينتقل المتعلمون فيه من المالحظات الخاصة إلى االستدالل أو التعميمات.
 -2الهدف هو تعلم (أو تعزيز) عمليات فحص األحداث.
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 -3يضبط المعلم األمور التفصيلية للدرس :األحداث ،المعلومات ،المواد أو األشياء ،وبهذا يعمل
المعلم كقائد للصف.

 -4يتفاعل كل طالب مع األمور التفصيلية للدرس ،ويحاول أن يكون نمطا ذا معنى يرتكز على
مالحظاته ومالحظات اآلخرين في الصف.

 -5تعد الغرفة الصفية مختب ار تعلميا.

 -6يشجع المعلم كل طالب على أن يوصل تعميماته إلى الصف لكي يستفيد اآلخرون منها.

(الهاشمي والدليمي)226 :2008،

وفي ضط ططوء ما سط ططبق تؤكد الباحثة على أن إسط ططتراتيجية االسط ططتقصط ططاء بشط ططكل عام واالسط ططتقصط ططاء

الموجه على وجه الخص ط ططوص من االس ط ططتراتيجيات التدريس ط ططية المهمة والتي تحتاج إلى تطبيق في البيئة
التعليمية التعلمية لما لها من أثر بالغ في تنمية التفكير ،وتنمية مهارة البحث العلمي على المدى البعيد

فهي تص ططنع من المتعلم باحثا ،ومكتش ططفا ،ومثقفا ،وعالما وهذا ما يس ططعى إليه البنائيين في وقتنا الحالي،
فإذا أخذنا بهذه االس ط ططتراتيجيات على محمل الجد س ط ططنش ط ططهد نهوض ط ططا وتقدما مبه ار في المنظومة التعليمية

كلها.

المحور الثاني :حل المسألة الرياضية
تعريف المشكلة الرياضية:
فقد ذكر الخطيب ( )277 :2011حول تعريف المشكلة الرياضية ،يختلف الباحثون والمختصون
في تعريف المشكلة ،قام العديد منهم بتعريف المشكلة ،وكانت أبرز هذه التعريفات:
 -1المشكلة :سؤال أو موقف يتطلب إجابة أو تفسير أو معلومات أو حل.
 -2المشكلة :موقف يمكن اعتباره فرصة نادرة للتكيف.

 -3المشكلة :وضع يحتوي على عائق يحول بين المرء وتحقيق غرضه المتصل بهذا الموضوع.
 -4المشكلة :موقف معين يحتوي على هدف محدد يراد تحقيقه.

 -5المشكلة :موقف يؤدي إلى الحيرة والتوتر واختالل التوازن المعرفي واالنفعالي.

 -6المشكلة :موقف يحتاج إلى حل إذ يرى الفرد طريقا واضحا يقوده إلى ما يريد.

 -7توجد المشكلة النسبة لفرد ما ،عندما يواجه هدفا محددا ،ولكن ال يستطيع بلوغ في إطار
اإلمكانات المتوافرة أو نطاق صور السلوك المألوفة لديه.

 -8المشكلة :موقف جديد ومميز يواجه الفرد ألول مرة وال يوجد له حل جاهز عند الفرد.
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إن حل المشاكل (المسائل) الرياضية يساعد الطالب على:

 -1تحسين قدراتهم التحليلية وتساعدهم في استخدام هذه القدرات في مواقف مختلفة.

 -2تعلم المهارات والمفاهيم والمبادئ الرياضية وذلك عن طريق توضيح تطبيقات الخبرات الرياضية
والعالقات المتبادلة بينها.

 -3تحسين دافعية الطالب مما يجعل المادة أكثر إثارة ومتعة لهن ولكن إذا تحول الهدف إلى مجرد
تحقيق السرعة والدقة واالهتمام بالشكل والصياغة وايجاد الحل الصحيح فإن هذا يمكن أن ينقص

الدافعية( .الكسواني والبكري)139 :2005 ،

الصعوبات التي قد تواجه الطلبة في حل المسائل:
يواجه معظم طلبة مادة الرياضيات صعوبة في حل المسائل الرياضية ويرجع مكمن الصعوبة

إلى أن الطلبة لديهم ضعف في القدرة على التحليل ،أو أنهم لم يستطيعوا فهم الطرق والمراحل األساسية

التي يمر بها حل المسألة.

أظهرت دراسات عدة أن معظم أسباب الضعف في القدرة على حل المسائل الرياضية والعوامل

الرئيسة التي تؤثر على مقدرتهم تكمن فيما يأتي:

 -1عدم التمكن من مهارة القراءة ووجود عادات سيئة في القراءة ،باإلضافة إلى ضعف في حصيلة
المفردات اللغوية ذات الصلة.

 -2اإلخفاق في استيعاب المسألة ،وعدم القدرة على تمييز الحقائق الكمية والعالقات المتضمنة في
المسالة وتفسيرها.

 -3الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبع في حل المسألة.
 -4ضعف خطة معالجة المسألة وعدم تنظيمها.

 -5ضعف التمكن من المبادئ والقوانين والمفاهيم والعمليات والمهارات األساسية.
 -6عدم القدرة على اختيار األساليب المناسبة.

 -7ضعف القدرة على التفكير االستداللي والتسلسل في الحل.
 -8ضعف قدرة الطلبة على التخمين والتقدير من أجل الحصول على جواب سريع.
(عفانة ،وآخرون)146 : 2012،
األهداف التربوية لحل المسائل الرياضية:

إن لحل المسائل الرياضية أهمية عظمى في تعلم وتعليم الرياضيات ألنها تساهم في تحقيق

األهداف اآلتية:
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 -1سوف يتعمق فهم الطلبة للحقائق والمفاهيم والتعميمات الرياضية ،وذلك من خالل تطبيقها في
حل المسائل.

 -2سوف يكتسب الطلبة من خالل حل المسائل بطريقة ذات معنى ،المهارات الحسابية والجبرية
والهندسية.

 -3يتعلم الطلبة كيف ينقلون ما يتعلمونه من مفاهيم وتعميمات ومهارات إلى مواقف جديدة.
 -4سوف يتعمق فهمهم لطبيعة الرياضيات ،وأنشطة الرياضيين.

 -5سوف يكتسب المتعلم أساليب التفكير الرياضي وتنمو لديهم القدرات التحليلية.
 -6سوف تزداد دافعية الطلبة لتعلم الرياضيات.

 -7سوف تنمو لدى المتعلم ميول واتجاهات موجبة نحو تعلم الرياضيات
 -8سوف تزداد ثقة المتعلم بنفسه.

 -9تنمية روح التعاون ،من خالل المشاركة الجماعية في حل المسألة الرياضية.

(عفانة ،واخرون)143 :2012،

دور المعلم في حل المسألة الرياضية:

يمكن إيجاز دور المعلم عند حل المسألة الرياضية بما يأتي:

 -1مساعدة الطالب على قراءة وفهم المسالة وتحديد المعطيات والمطلوب في المسألة الرياضية.
 -2مساعدة الطالب على شرح المسأطلة بلغته الخاصة.

 -3مساعدة الطالب على تذكر المعلومات والمفاهيم التي لها عالقة بحل المسألة.

 -4مساعدة الطالب على توضيح المسألة باستخدام الرسوم أو األشكال الهندسية أو النماذج وذلك
لتسهيل الحل.

 -5مساعدة الطالب على التفكير في أكثر من اتجاه ،وتجريب أكثر من حل وذلك للوصول إلى
الحل الصحيح.

إضافة إلى ما سبق ترى الباحثة أن يقوم المعلم بالتنوع في استراتيجيات طرح المسائل الرياضية،
فعلى سبيل المثال في المسائل الرياضية اللفظية إذا استخدمنا األسلوب القصصي األحاجي في عرض

المسألة سنجد الطالب أكثر جذبا واستعدادا لحل المسألة ومع مرور الزمن سيصبح أكثر قدرة ومهارة في

حل المسائل الرياضية( .الهويدي)36 :2006 ،

يحدد جورج بوليا في كتابه البحث عن الحل مراحل أربعة يمر فيها حل المسألة:

 -1فهم المسالة :وذلك بعرض المسألة على الطلبة بلغتهم الخاصة وتوضيح العناصر الرئيسة منها
أي المجهول والمعطيات والشروط
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 -2ابتكار الخطة :على المدرس أن يعرض بعض األسئلة التي قد توصل الطلبة إلى فقرة الحل كأن
يربط المسألة بمسألة سابقة أو إجراء بعض التعديالت في المسألة المعطاة.

 -3تنفيذ فكرة الحل :إذا ما أدرك الفرد الخطة إدراكا صحيحا فإنه عليه تنفيذ خطوات حل المسألة
والخوف هو يأس الطالب أو الطالبة أو عدم قدرتهما على االستمرار في الحل وخاصة إذا كانتا
الخطة قد فرضت فرضا ولم يقتنعا بها أو يفهمانها.

 -4مراجعة الحل :ويتم ذلك من خالل التحقق من الحل بالتعويض أو السير بخطوات الحل عكسيا
أو إيجاد طريقة أخرى للحل( .غفور)318 :2012،

خطوات حل المسألة الرياضية:
وقد اتفق كال من أبو أسعد ( )183 :2010وأبو زينة ( )292 :2011في خطوات حل المسألة

الرياضية:

المسألة الرياضية

قراءة المسالة وتحديد المعطيات

كتابة القوانين والصيغ الرياضية

تطبيق القانون

مراجعة الحل
التحقق من صحة الحل

-

الخطوة األولى :اق أر المسألة وحدد المعطيات :أفضل المعلومات التي تحتاجها من المعلومات
الزائدة ،إذا كنت متأكد أي المعلومات التي ستحتاج افصل المسألة الرياضية جملة جملة ثم
حاول مرة أخرى.

-

الخطوة الثانية :اكتب القوانين أو الصيغ الرياضية التي تحتاج إليها في المسألة :تعتبر هذه

خطوة مهمة جدا ،ألن حل المسألة الرياضية يتطلب منك أن تكون منظم .القوانين والصيغ
الرياضية التي ستكتبها تعتمد على الموضوع.
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-

الخطوة الثالثة :تطبيق القانون على المعطيات .ويتم ذلك بتعويض القيم (األعداد) في القانون
أو الصيغة المناسبة.

-

الخطوة الرابعة :مراجعة الحل :ويتم ذلك بمراجعة خطوات الحل مرة أخرى للتأكد من عدم ارتكاب
أي أخطاء رياضية أثناء الحل.

-

الخطوة الخامسة :التحقق من صحة الحل .يمكن أن تعيد حل المسألة بطريقة عكسية للتأكد
من صحة الحل ،مثال 125= 7× 25وهي بالطبع إجابة خاطئة يمكن التأكد منها بقسمة

125على  25ويساوي  5لذا نرجع للمسألة لنتعرف أين الخطأ الرياضي الذي ارتكبتاه.

تتفق الباحثة مع أبو زينة ( ،)2011وأبو اسعد ( )2010في خطوات حل المسألة حيث استفادت

الباحثة من تلك الخطوات التي قامت بتوظيفها في تنمية حل المسألة الرياضية في تجربة الدراسة التي

طبقت على العينة التجريبية.

أهمية حل المسألة الرياضية:

يرى كال من عباس والعبسي ( )103 :2007أن حل المسألة الرياضية أم ار مهما بدرجة كبيرة

في تعليم وتعلم الرياضيات لألسباب التالية:

 -1حل المسألة وسيلة لتوضيح المفاهيم وتطبيق التعميمات والمهارات في مواقف جديدة.
 -2حل المسألة يؤدي إلى تعلم مفردات ومعارف جديدة تتضمنها المسألة.

 -3حل المسألة موقف يثير فضول الطلبة ويضعهم في تحدي للوصول للحل ،كما بحفزهم على
متابعة النجاح.

 -4حل المسألة يعمل على تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة.

 -5حل المسألة يدرب الطلبة على حل المشكالت التي تواجههم في الحياة اليومية.
وينظر إلى حل المسألة بأنها حجر الزاوية في الرياضيات المدرسية ،بل يعتبر بعضهم أن الهدف

األساسي لتعليم الرياضيات المدرسية يتمثل بقدرة الطلبة على حل المسأطلة)Finan, 2006( .

المحور الثالث :التفكير الرياضي
التفكير :ما هو التفكير ؟
فقد عرفه عبيد وعفانة ( )22 :2003بأنه العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة

لحل مشكلة معينة بحيث تشتمل هذه العملية على إدراك عالقات جديدة بين الموضوعات او عناصر

الموقف المراد حله مثل إدراك العالقات بين المقدمات والنتائج ،وادراك العالقة بين السبب والنتيجة ،بين

العام والخاص ،بين شئ معلوم وآخر غير معلوم.
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بينما عرفه القواسمة ،وأبو غزلة ( )21 :2013بأنه معالجة ذهنية لمعطيات الخبرة في ضوء

المعارف السابقة بهدف الوصول إلى تعميم أو إقرار أو نتيجة من نوع ما.

ويعرفه كال من غباري ،وأبو شعيرة ( )13 :2011ويتفق معهما في تعريف التفكير سليمان

( )36 :2011ويعرفان التفكير بمعناه العام :بأنه نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن اإلحساس واإلدراك
ويتجاوز االثنين معا إلى األفكار المجردة ،وبمعناه الضيق والمحدد هو كل تدفق أو مجرى من األفكار،
تحركه وتستثيره مشكلة أو مسألة تتطلب الحل كما أنه يقود إلى دراسة المعطيات وتقليبها وتفحصها

بقصد التحقق من صحتها ومعرفة القوانين التي تتحكم بها واآلليات التي تعمل بموجبها.
ترى الباحثة أن التعريف السابق للتفكير تعريفا شامال ودقيقا ،لذا تتفق الباحثة مع تعريف كال

غباري ،وأبو شعيرة ( )2011وسليمان ( )2011في تعريف التفكير بمعناه العام.

بعض مهارات التفكير التي وجه إليها القران الكريم:

من المفيد أن نذكر بعض مهارات التفكير التي وجه إليها القران الكريم لينتبه إلى أهميتها المعلم

والمتعلم وهذه المهارات هي:
-1
-2

-3
-4

مهارة البحث :قال عز وجل " ُق ْل ِس ُيروا ِفي األ َْر ِ
الخْل َق ثُ َّم هللاُ ُي ْن ِشئُ َّ
ض َف ْان ُ
ف َب َدأَ َ
الن ْشأَةَ
ظ ُروا َك ْي َ
ِ
عَلى ُك ِِّل َشي ٍء َق ِدير " (العنكبوت)20 :
اآلَخ َرَة ِإ َّن هللاَ َ
ْ
ان ِل َنْف ٍ
َن تُ ْؤ ِم َن ِإال ِبِإ ْذ ِن هللاِ وَي ْج َع ُل ِِّ
الر ْج َس َعَلى
س أْ
مهارة التأمل والنظر :قال عز وجلَ " :و َما َك َ
َ
َّ ِ
ِ
ظروا ما َذا ِفي َّ ِ
ِ
ِ
ات واأل َْر ِ
ات َو ُّ
الن ُذ ُر َع ْن َق ْو ٍم
ض َو َما تُ ْغني اآلََي ُ
الذ َ
الس َم َو َ
ين ال َي ْعقُلو َن (ُ )100قل ْان ُ ُ َ
ال ُي ْؤ ِمُنو َن " (يونس.)101 :
مهارة السؤال :قال تعالى" :وما أ َْرسْل َنا ِم ْن َقْبلِ َك ِإال ِرج ً ِ ِ ِ
الذ ْك ِر ِإ ْن
َه َل ِِّ
اسأَلُوا أ ْ
َ
اال ُنوحي إَل ْيه ْم َف ْ
ََ َ
ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعَل ُمو َن "(النحل)43 :
مهارة استخالص العبر من تاريخ األمم :قال تعالى " أََفَلم َي ِس ُيروا ِفي األ َْر ِ
ض َفتَ ُكو َن َل ُه ْم ُقُلوب
ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ ِ
الصُد ِ
ِ ِ َّ
ور"
وب التي في ُّ
ص ُار َوَلك ْن تَ ْع َمى الُقُل ُ
َي ْعقُلو َن ب َها أ َْو َآ َذان َي ْس َم ُعو َن ب َها َفإن َها ال تَ ْع َمى األ َْب َ

(الحج)46 :

 -5مهارة المقارنة :ويمكن استنباطها من العديد من اآليات التي يخبر فيها هللا تعالى عن حال
السعداء المؤمنين وعن حال األشقياء الكفار حيث يقول عز وجل " وِس َّ ِ
ين َكَف ُروا ِإَلى َج َهنَّ َم
يق الذ َ
َ َ
زم ار حتَّى ِإ َذا جاءوها ُفِتحت أَبوابها وَقال َلهم خزنتُها أََلم يأِْت ُكم رسل ِمن ُكم ي ْتُلون عَلي ُكم آَي ِ
ات َرِّبِ ُك ْم
َ ُ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ
ُ ًَ َ
اب عَلى َ ِ
ِ َّ ِ
وي ْنِذر َ ِ
ين" (الزمر)71 :
الكاف ِر َ
الع َذ ِ َ
اء َي ْو ِم ُك ْم َه َذا َقاُلوا َبَلى َوَلك ْن َحق ْت َكل َم ُة َ
َُ ُ
ون ُك ْم لَق َ
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ِ
ِ
اعوا ِب ِه َوَل ْو َرُّدوهُ ِإَلى
اء ُه ْم أ َْمر م َن األ َْم ِن أ َِو َ
الخ ْوف أَ َذ ُ
 -6مهارة االستنباط :قال تعالى " َوِا َذا َج َ
ِ َّ ِ
ط ِ
ِ
الرس ِ
ض ُل هللاِ َعَل ْي ُك ْم َوَر ْح َمتُ ُه َالتََّب ْعتُ ُم
ين َي ْستَ ْنِب ُ َ
ون ُه م ْن ُه ْم َوَل ْوال َف ْ
ول َواَِلى أُولِي األ َْم ِر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه الذ َ
َّ ُ
َّ
يال " (النساء)83 :
الش ْي َ
ان ِإال َقلِ ً
طَ

 -7التجريب :والقران يدعو إلى اتخاذ التجربة العلمية طريقا إلثبات حقيقة يقررها والطمئنان النفس
ويتضح من قصة إبراهيم عليه السالم عندما سأل هللا يريه كيف يحيي الموتى" واِ ْذ َق ِ ِ
يم
َ
َ
ال إ ْب َراه ُ
ف تُ ْحِيي الموتَى َقال أَوَلم تُ ْؤ ِم ْن َقال َبَلى وَل ِك ْن لِ َي ْ ِ ِ
ال َف ُخ ْذ أ َْرَب َع ًة ِم َن
َر ِِّب أ َِرِني َك ْي َ
ط َمئ َّن َقْلبي َق َ
َ
َْ
َ
َ َ ْ
ِ
ِ
َّ ِ
اعَل ْم أ َّ
اج َع ْل َعَلى ُك ِِّل َج َب ٍل م ْن ُه َّن ُج ْزًءا ثُ َّم ْاد ُع ُه َّن َيأْت َين َك َس ْعًيا َو ْ
ص ْرُه َّن ِإَل ْي َك ثُ َّم ْ
َن هللاَ
الط ْير َف ُ
َع ِزيز َح ِكيم) (البقرة( )260 :سليمان)99 :2011 ،

العمليات العقلية في التفكير:

تتألف عملية التفكير اإلنساني كعملية عقلية معقدة من مجموعة من العمليات العقلية التي يتم

بها نشاط التفكير هي:
 -1المقارنة :وهي الوقوف على أوجه الشبه واالختالف بين األشياء والظواهر والعالقات.

 -2التصنيف :وهي تجميع األشياء أو الظواهر على أساس ما يميزها من معالم مشتركة تحت
مفاهيم عامة.

 -3التنظيم :وهي العملية التي يتم بها ترتيب أو تنسيق فئات األشياء أو الظواهر في نظام معين
وفقا لما يوجد بين هذه الفئات من عالمات متناولة .وهذا التنظيم يمكن فهم العالقات المتبادلة

بصورة أعمق ،ومن استخدام هذه المعارف بطريقة أدق.

 -4التجريد :ويعني إعمال الفكر على أساس ما يميز الموضوع من خصائص أو معالم عامة
أساسية.

 -5التعميم :ويقوم على استخالص الخاصية العامة او المبدأ العام للشيء أو الظاهرة وهي االنتقال
مرة أخرى من التجريد والتعميم إلى الواقع الحسي.

 -6التحليل :وهي العملية العقلية التي يتم بها فك ظاهرة كلية مركبة من عنصرها المكونة لها ،إلى
مكوناتها الجزئية.

 -7التركيب :وهو عكس عملية التحليل ،ويقصد بها العملية العقلية التي يتم بها إعادة توحيد الظاهرة
المركبة من عناصره التي تحددت في عملية التحليل وتمكننا عملية التركيب من الحصول على
مفهوم كلي عن الظاهرة من حيث أنها تتألف من أجزاء مترابطة.

 -8االستدالل :يقوم االستدالل العقلي على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام أخرى وهو
نوعان :االستنباط ،واالستقراء (يامين)15 :2013،
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ويتفق كال من العفون ( ،)121 :2012ومحمود ( )400 :2006في خصائص الطلبة الذين

يتعلمون التفكير من خالل االستقصاء بأن:
 -1لديهم ثقة في قدراتهم التعليمية.

 -2يعرفون ما يناسبهم وماال يناسبهم.

 -3ال يخافون من كونهم مخطئين (حرية الخطأ).

 -4يحترمون الحقائق ويفحصون الفرضيات بصورة مستمرة.
 -5يميلون إلى التريث في إطالق التعميمات.

 -6لديهم مهارات المقارنة ،والتركيب ،والترجمة ،والتفسير ،والتلخيص ،والنقد ،واتخاذ القرار.
 -7يتحدون األفكار المتفق عليها عندما تكون في صراع مع الواقع.
 -8لديهم القدرة على التعبير عن النتائج التي توصلوا إليها.

الخصائص العامة للتفكير:

 -1التفكير واللغة يؤلفان وحدة معقدة .فاللغة واسطة التعبير عن التفكير بل هي الواقع المباشر له،
فهي تضفي عليه طابعا تعميميا .فمهما يكن الموضوع أو المسألة التي يفكر اإلنسان في حلها،
فأنه يفكر دوما بواسطة اللغة ،أي أنه يفكر بشكل معمم .وقد أشار بافلوف إلى العالقة بين
التفكير واللغة حين عرف الكلمة بأنها إشارة متميزة من إشارات الواقع ومؤشر خاص يحمل

طابعا تعميميا ،كما كتب عن اإلشارات الكالمية قائال (إنها تعد تجريدا للواقع وتسمح بالتعميم)

 -2يتسم التفكير باإلشكالية :فهو يتخذ من المشكالت موضوعا له .وهو وسيلة للوصول إلى هدف
معين كما أن الحركات الخارجية وسائل لتحقيق أغراض معينة .وقد قيل أن الحاجة هي أم

االختراع .ويمكن أن يقال كذلك أن الحاجة أم التفكير ،ألنه من أهم وسائل حل المشكالت ،وهو
الوسيلة الوحيدة لالختراع واإلبداع .كما أنه أكثر األشكال التي تبرهن على وحدة التفكير واللغة،

فما التفكير سوى مسألة محددة صيغت في قالب سؤال .إن البحث عن إجابة السؤال المطروح
يكسب عملية التفكير طابعا منظما وهدفا.

 -3ال ينفصل التفكير عن طبيعة الشخصية ،أي ان التفكير ليس عملية مستقلة وانما هو عنصر
هام من مكونات الشخصية يعمل في إطار منظومتها الديناميكية ال وجود له خارج هذا اإلطار

 -4للتفكير مستويات متعددة ،فقد يتحقق في مستوى األفعال العملية أو في مستوى استخدام
التصورات أو الكلمات أي على شكل مخطط داخلي ويشتمل التفكير على عدد من العمليات

التي تتصدى لمعالجة المعلومات بطرائق متنوعة مثل (التركيب ،التحليل ،التصنيف ،المقارنة،

والتجريد ،والتعميم ،و ....الخ) ولكي يتمكن اإلنسان بواسطتها من حل المشاكل المختلفة التي
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يواجهها نظرية كانت أم عملية عليه أن يوظف المنظومة الكاملة لهذه العمليات تبعا لشروط

ولدرجة استيعابه لها.

 -5يعد التفكير نشاط عقلي غير مباشر

 -6يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط العملي لإلنسان.

 -7ينطلق من الخبرة الحسية الحية ،لكنه ال ينحصر فيها ،وال يقتصر عليها.
 -8يعتمد التفكير على ما استقر في ذهن اإلنسان من معلومات عن القوانين والظواهر.
 -9أن التفكير انعكاس للعالقات والروابط بين الظواهر واألحداث واألشياء.

(العفون ،وعبد الصاحب)33 :2012،

بينما يرى علوي ( )16 :2008بان التفكير يتميز بخصائص يمكن إجمالها فيما يلي:
 -1التفكير سلوك هادف غالبا وال يحدث في فراغ أو بال هدف.

 -2التفكير سلوك تطوري يزداد تعقيدا وحذقا مع نمو الفرد وتراكم خبراته.
 -3التفكير الفعال هو التفكير الذي يستند إلى أفضل المعلومات التي يمكن توافرها ،ويسترشد
باألساليب واالستراتيجيات الصحية.

 -4الكمال في التفكير أمر غير ممكن في الواقع ،والتفكير الفعال غاية يمكن بلوغها بالتدريب
والتمرين.

 -5يتشكل التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تضم الزمان (فترة التفكير) والموقف أو المناسبة
والموضوع الذي يجري حوله التفكير.

 -6يحدث التفكير بأشكال أنماط مختلفة (لفظية ،ورمزية ،كمية ،مكانية ،شكلية) ولكل منها
خصوصيتها.
مستويات التفكير:
األتي:

حدد بعض الباحثين والمهتمين بالتفكير مستويين رئيسيين لهذه العملية الذهنية يتمثالن في

 -1التفكير األساسي :وهو عبارة عن األنشطة العقلية او الذهنية غي المعقدة والتي تتطلب ممارسة
أو تنفيذ المستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم للمجال المعرفي أو العقلي والمتمثلة في

مستويات الحفظ والفهم والتطبيق ،مع بعض المهارات القليلة األخرى مثل المالحظة والمقارنة

والتصنيف ،وهي مهارات ال بد من إتقانها قبل االنتقال إلى مستوى التفكير المركب.

 -2التفكير المركب :ويمثل مجموعة من العمليات العقلية المعقدة التي تضم مهارات التفكير الناقد
والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت وعملية صنع الق اررات والتفكير فوق المعرفي.

(سعادة)60 :2009 ،
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التفكير الرياضي:

يعرفه العبسي ( )26 :2012بأنه عملية بحث عن معنى في موقف أو خبرة ذات عالقة بسياق

رياضي ،حيث يتمثل الموقف في أعداد أو رموز أو أشكال أو مفاهيم رياضية.

كما عرفه إبراهيم ( )300 :2005بأنه التفكير المصاحب للفرد في مواجهة المشكالت والمسائل

الرياضية في محاولة لحلها ،والذي تحده عدة اعتبارات تتعلق بالعمليات العقلية التي تتكون منها عملية

حل مسائل مختلفة األنواع ،والعمليات الرياضية التي يجب ان تستخدم إلجابة سؤال المشكلة أو المسألة

الرياضية وذكر عبوي ( )49 :2008أن التفكير الرياضي يشمل استخدام المعادالت السابقة اإلعداد

واالعتماد على القواعد والرموز والنظريات والبراهين ،حيث تمثل إطا ار فكريا يحكم العالقات بين األشياء

وعلى العكس من طريق التفكير الطبيعي ،والمنطقي فإن نقطة البداية تكمن في المعاملة أو الرمز حتى

قبل توفر بيانات هذه القنوات السابقة (المعادالت والرموز) ستسهل من مرور المعلومات بها وفق نسق
رياضي سابق التحديد.

ويعرفه  )17 :2005( Dubinsky and othersبأنه ذلك النوع من االستنتاج لألفكار
الرياضية التي ال يمكن ادراكها من خالل حواسنا الخمس ،كما وعرفه نجم ( )7، 2007بأنه سلسلة من
النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ الفرد لبحث موضوع معين أو الحكم على واقع شيء أو حل مشكلة
معينة في الرياضيات ،وهذا السلوك له خصائص محددة أهمها وجود خاصية الربط ،وهي ربط المعلومات

الرياضية بالواقع والقدرة على االستبصار على االختيار واعادة التنظيم.
وقد بين  )66 :1997( Turnerاهمية التفكير الرياضي في مساعدة المتعلم على حل التمرينات

والمشكالت الرياضية ،وذلك باستخدام أساليب االستدالل والتأمل وادراك العالقات بين المتغيرات في
المشكلة واستخدام الرموز في التعبير عن المصطلحات الرياضية ،باإلضافة إلى أن البرهان الرياضي

يساعد على تفهم األزمات المعقدة في حياتنا ،فهو كذلك يعد طريقا إلدراك العلم وجعله ذا معنى ،كما

أنه وسيلة إلدراك األنماط وتنظيمها عقليا ورمزيا واستيعابها.

وهذا ما اكده  (257-275 :2010( Borisعندما عد التعليم القائم على التفكير الرياضي
عملية عقلية يمكن استثمارها في اعداد طلبة مفكرين ومنتجين من خالل معرفتهم بالمهارات المتضمنة

فيها ،وتوجد لدى الطلبة دافعاً وحاف اًز لمتابعة التعلم ،مما يجعلهم يبحثون عن المعرفة ويكتشفونها بأنفسهم
ويوظفونها في الحياة.
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هل التفكير الرياضي هدف مالئم للرياضيات المدرسية:
إن معلمي الرياضيات غالبا ما يقولون أن كل أنواع التفكير الناقد وحل المشكالت تمثل أمثلة
للتفكير الرياضي .ومع ذلك فإن أصحاب األعمال لديهم رأي مختلف يعبر عن مفارقة أو تناقض،

فالخريجين ذوي الدرجات (الشهادات) في الرياضيات أو علم الكمبيوتر غالبا ما يكونوا أقل نجاحا من
الخريجين اآلخرين في حل أنواع المشكالت التي تنشأ في بيئات العمل الواقعية إن الطالب المدربين
على الرياضيات غالبا ما يبحثون عن حلول دقيقة وصارمة بصرف النظر عما إذا كان السياق يجيز
مثل هذه المداخل وبالنسبة ألصحاب األعمال ال يكون هذا المدخل الرياضي هو الوسيلة المفضلة غالبا

لحل معظم المشكالت إلي تنشا في مواقف العمل الواقعية غالبا ما يتم تعلمها في مواضيع أخرى أو في

سياقات تكاملية

يبدو أن أهداف الرياضيات المدرسية تتغير مع كل عقد جديد ،من الفهم المفاهيمي في الرياضيات

الجديدة في الستينيات ،إلى المهارات األساسية في العودة إلى األساسيات في السبعينيات ،ومن حل

المشكالت في الثمانينيات إلى المقدرة الرياضية في منهج التسعينيات المستلهم من المعايير ،هل سيكون

التفكير الرياضي وهو الهدف التالي؟ ليس من المحتمل ذلك فالتفكير الرياضي بمعناه االستداللي الصارم
ال يكفي لدعم األغراض العامة للرياضيات .إننا جميعا نحتاج إلى ممارسة الرياضيات لكن من يحتاج

حقا لفهم الرياضيات ومن يحتاج حقا للتفكير الرياضي؟ وهل يمكن القول بأن كل خريجي المدرسة

الثانوية يجب أن يكونوا قادرين على التفكير الرياضي؟ وهل يمكن القول بأن كل خريجي المدرسة الثانوية
يجب أن يكونوا قادرين على التفكير رياضيا أكثر من األداء( .بدوي)32 :2008،

التفكير الرياضي وحل المسألة( :العبسي)27 :2012 ،
إن التداخل واضح وكير بين التفكير الرياضي وحل المسألة ،فحل المسألة يتطلب تفكي ار رياضيا،

كما أن التفكير الرياضي يتطلب مسألة للعمل بها لذا يمكن التأكيد على ضرورة استخدام استراتيجيات

التفكير الرياضي ضمن عملية حل المسألة للوصول إلى الحل والشكل التالي يوضح العالقة بين حل
المسألة والتفكير الرياضي:
حل المسألة
يتطلب

يتطلب
التفكير الرياضي
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إن التفكير الرياضي يتطلب استراتيجيات محددة توظف لحل مسائل بأنماط مختلفة ،ومن

استراتيجيات التفكير :الحدس ،والعمل بشكل نظامي ،وتقديم المتغيرات ،والتعميم ،والبحث عن أمثلة
محددة للتوضيح ،وحل مسائل أسهل ذات عالقة ،والعمل بطريقة عكسية ،وتمثيل المعلومات من خالل

األشكال والجداول ،وفحص واختبار األفكار الرياضية( .العبسي)27 :2012 ،

مظاهر التفكير الرياضي:

 -1االستقراء :ويعني الوصول إلى نتيجة ما اعتمادا على حاالت خاصة أو أمثلة .مثال العدد التالي
في متسلسلة األعداد ...،21 ،13 ،8 ،3 ،2 :هو 34

 -2التعميم :هو صياغة عبارة أو منطوقة عامة (بالرموز أو األلفاظ) اعتمادا على أمثلة أو حاالت
خاصة .فمثال اعتمادا على حاالت خاصة لضرب عدد موجب في عدد سالب نتوصل إلى
التعميم التالي :حاصل ضرب عدد موجب في عدد سالب هو عدد سالب.

 -3االستنتاج :هو الوصول إلى نتيجة خاصة اعتمادا على قاعدة عامة أو تعميم ،أي أنه تطبيق
المبدأ أو القاعدة على حالة خاصة.

مثال :اعتمادا على أن مجموع زوايا المثلث يساوي  180درجة (تعميم) ،فإن كل زاوية من زوايا المثلث

المتساوي األضالع تساوي  60درجة (الحالة الخاصة).

 -4التعبير بالرموز :أي استخدام الرموز للتعبير عن األفكار الرياضية أو المعطيات اللفظية كالتعبير
عن العالقة اللفظية التالية:

عمر والد ثالثة أمثال عمر ابنه ،وبعد  11سنة يصبح عمر الوالد ضعفي عمر ابنه بالرموز:

 3س ( 2 = 11 +س ،)11+مالحظة عمر االبن س ،واألب 3س.

 -5التخمين أو الحدس :التخمين هو الحزر الواعي لالستنتاجات من المعطيات دون اللجوء لعمليات
التحليل ،كأن نخمن عدد الحضور في ستاد رياضي ،أو ناتج عملية حسابية معينة.

 -6النمذجة :هي تمثيل رياضي لشكل أو مجسم أو عالقة للموقف ،ويكون التمثيل أما بشكل أو
مجسم أو معادلة أو عالقة رياضية ،كأن نمثل الشكل الناتج من دوران مثلث قائم الزاوية حول

أحد ضلعي القائمة بمخروط دائري قائم.

 -7المنطق الرسمي :وهو استخدام قواعد المنطق المعروفة :الضم والفصل والنفي والتضمين في
ربط العبارات الرياضية للوصول إلى االستنتاجات أو المعطيات .وتستخدم قواعد المنطق هذه
في التبريرات والبراهين الرياضية.

 -8البرهان الرياضي :وهو الدليل أو الحجة لبيان صحة عبارة أو نتيجة ما ،ويأتي على شكل سلسلة
من العبارات حيث تؤدي كل منها إلى صحة العبارة التالية( .أبو زينة)46 :2011 ،
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وتتفق البططاحثططة مع أبو زينططة ( )2011في مهططارات التفكير الريططاضط ط ط ط ط ط ططي حيططث قططامططت البططاحثططة

باسططتخدام خمس مهارات للتفكير الرياضططي تتناسططب مع مسططتوى طلبة المرحلة األسططاسططية عينة الد ارسططة،
ومنها (االستقراء ،االستنتاج ،التعبير بالرموز ،التخمين ،التفكير المنطقي) بعد أن قامت الباحثة بتحليل

محتوى وحدة الجمع والطرح ض ط ط طمن الماليين واسط ط ططتنباط مهارات التفكير الرياضط ط ططي الموجودة فيها والتي

تتناس ططب مع هذه المرحلة وذلك بمس ططاعدة مشط طرفي ومدرس ططي مادة الرياض ططيات للمرحلة األس ططاس ططية وبناءا

على ذلك تم بناء اختبار التفكير الرياضي.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 حملوار

ل:رلا عع رتتأل قر عع ت ج ـر العتقصعءر هوجهر

 حملوار سثعني:رلا عع رتتأل قرحبلر هسأسـر س سعض ـر ر
 حملوار سثعسث:رلا عع رتتأل قر عستفكرير س سعضي .ر
 ستألق

رع ىر حملع ار سثالثـ.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة

يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والتي تهدف إلي معرفة أثر

اسططتخدام االسططتقصططاء الموجه في تنمية حل المسططألة الرياضططية والتفكير الرياضططي في مبحث الرياضططيات

لدي طالبات الص ط ط ططف الرابع األس ط ط ططاس ط ط ططي في مدارس الوكالة بغزة ،ولذلك قامت الباحثة باالطالع علي
العديد من األدبيات والد ارسط ط ططات السط ط ططابقة في هذا الميدان ،في محاولة للوقوف علي الجهود المبذولة في

د ارس ط ط ططة هذا المجال ،اتبعت الباحثة منهجية محددة في عرض ط ط ططها للد ارس ط ط ططات الس ط ط ططابقة من خالل عرض
منهجها ،أدواتها ،أسططاليبها اإلحصططائية المسططتخدمة ،وأهم النتائج التي توصططلت إليها كل د ارسططة ،إضططافة
إلى ذكر أهم التوص ط ط ططيات ،وتس ط ط ططهيال لإلفادة من هذه الد ارس ط ط ططات ،فقد قامت الباحثة بعرض ط ط ططها في ثالث

محاور رئيسية:

 المحور األول :الدراسات التي تناولت استراتيجية االستقصاء الموجه. -المحور الثاني :الدراسات التي تناولت حل المسألة الرياضية.

 المحور الثالث :الدراســــات التي تناولت التفكير الرياضــــي ،وفيما يلي عرض لهذا الدراســــاتبحسب تسلسلها الزمني من األحدث إلي األقدم

المحور األول :الدراسات التي تناولت إستراتيجية االستقصاء الموجه
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دراسة الجهوري ()2011

هدفت الد ارس ططة إلى الكش ططف عن أثر اس ططتخدام طريقة االس ططتقص ططاء الموجه في تحص ططيل طالب

الصط ط ط ط ط ططف العاشط ط ط ط ط ططر للمفاهيم العلمية في مادة العلوم ،وذلك مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدريس وقد
اس ططتخدم الباحث التص ططميم التجريبي ذو المجموعتين وقد تكونت عينة الد ارس ططة من( )114طالبا موزعين

على مجموعتين ،تجريبية وعدد طالبها ( )57وض ط ط ط ط ط ط ططابطة وعدد طالبها ( ،)57تم تدريس المجموعة
التجريبية بطريقة االسط ططتقصط ططاء الموجه بينما درسط ططت المجموعة الضط ططابطة بالطريقة االعتيادية.وألغراض

الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد تكون من ( )30فقرة ،وقد أظهرت النتائج

التالية ،وجود فروق ذات داللة إحص ط ط ط ط ططائية بين متوس ط ط ط ط طططات عالمات أداء طالب عينة الد ارس ط ط ط ط ططة على

االختبار البعدي في التحصط ططيل لصط ططالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس ،كما أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصططائية بين متوسطططات عالمات أداء طالب عينة الد ارسططة في مسططتويات بلوم

المعرفية (تذكر ،فم ،تطبيق) لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس.
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وفي ض ططوء النتائج أوص ططت الد ارس ططة معلمي العلوم بض ططرورة توظيف طريقة االس ططتقص ططاء الموجه

في المواقف الص ط ططفية ،واعداد برنامج تدريبي للمعلمين على كيفية توظيف إجراءات طريقة االس ط ططتقص ط ططاء
الموجه في تعليمهم للعلوم ،كما أوصت الباحثين بإجراء دراسات مماثلة في العلوم في مدارس اإلناث.
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دراسة البريفكاني ()2010

هدفت الد ارسططة إلى معرفة أثر طريقتي االسططتقصططاء الموجه والتعلم التعاوني في تحصططيل طالب

الصف األول المتوسط في مادة التربية اإلسالمية ،استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذو المجموعات
المتكططافئططة اثنتين تجريبيططة وواحطدة ض ط ط ط ط ط ط ططابطططة ’تكونطت عينططة البحططث من ( )68ططالبططا بواقع ( )21ططالبطا

للمجموعة التجريبية األولى والتي مثلت شط ططعبة(ا) الذين درس ط طوا مادة التربية اإلسط ططالمية باسط ططتخدام طريقة
االس ططتقص ططاء الموجه ،و( )23طالبا في المجموعة التجريبية الثانية والتي مثلت ش ططعبة (ب) الذين درسط طوا

مادة التربية اإلسط ط ططالمية باسط ط ططتخدام طريقة التعلم التعاوني و ( )24طالبا في المجموعة الضط ط ططابطة والتي
مثلت شططعبة (ج) الذين درس طوا مادة التربية اإلسططالمية باسططتخدام الطريقة االعتيادية (المحاض طرة) ،قامت

الباحثة ألغراض الد ارسط ططة بإعداد اختبار تحصط ططيلي في مادة التربية اإلسط ططالمية ،وقد أظهرت النتائج إلى

وجود فرق ذو داللة إحصط ط ط ططائية بين المجموعة التجريبية األولى ،والمجموعة الضط ط ط ططابطة في التحصط ط ط ططيل

ولمصط ططلحة المجموعة التجريبية األولى كما أظهرت أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصط ططائية بين المجموعة

التجريبية الثانية والمجموعة الضط ط ط ط ططابطة في التحصط ط ط ط ططيل ،وكذلك ال يوجد فرق ذو داللة إحصط ط ط ط ططائية بين
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في التحصيل.

وفي ض ط ط ط ططوء نتائج الد ارس ط ط ط ططة أوص ط ط ط ططت الباحثة بإقامة دورات تدريبية منظمة في المديرية العامة

للتربية بالتعاون مع جامعة الموصط ططل لتعليم مدرسط ططي مادة التربية اإلسط ططالمية ومدرسط ططاتها على اسط ططتخدام

طرائق التدريس الحديثة.
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دراسة األخرس ()2010

هدفت هذه الد ارسط ططة إلى معرفة اثر اسط ططتخدام إسط ططتراتيجية االسط ططتقصط ططاء الموجه على تنمية القدرة

على النمذجة الرياض ط ططية وحل المش ط ططكالت لدى طلبة الص ط ططف العاش ط ططر األس ط ططاس ط ططي في األردن.حيث قام

الباحث بتطبيق أدواته البحثية التي تمثلت باختبار النمذجة الرياض ط ط ط ط ططية واختبار لحل المش ط ط ط ط ططكالت على

عينة بلغ مجموعها ( )120طالبا وطالبة من المجموع الكلي لطلبة الصططف العاشططر في مدارس مديرية

عمان الثانية للعام الد ارس ط ط ط ططي 2009 - 2008وقد اس ط ط ط ططتخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعتين،
حيث تم تقسط ط ط ط ط ط ططيم العينة إلى مجموعتين على وهما المجموعة التجريبية األولى وبلغ عددها ( )60طالبا
وطالبة درسططت بطريقة االسططتقصططاء الموجه ،المجموعة الضططابطة وبلغ عددها ( )60طالبا وطالبة درسطوا

بالطريقة االعتيادية واشط ط ط ططتملت األدوات البحثية للد ارسط ط ط ططة على ما يلى :الخطط الخاصط ط ط ططة لتدريس وحدة
34

المعادالت للصططف العاشططر األسططاسططي بطريقة االسططتقصططاء لموجه ،اختبار حل المشططكالت ،كما تم إعداد
اختبار النمذجة الرياضط ط ططية من قبل الباحث وخلصط ط ططت الد ارسط ط ططة إلى نتائج من أهمها وجود اثر ذو داللة

إحصط ط ط ططائية ( )α=0،0 5بين متوسط ط ط طططي درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضط ط ط ططابطة على

تنمية القدرة على النمذجة الرياضية لدى طلبة الصف العاشر األساسي تعزى لطريقة التدريس ولصالح

المجموعة التجريبية وأظهرت أيضط ط ط ط ط ط ططا وجود اثر ذو داللة إحصط ط ط ط ط ط ططائية عند مسط ط ط ط ط ط ططتوى ( )α=0.05بين
متوسطططي عالمات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضططابطة في القدرة على حل المشططكالت

في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية وفي
ضطططوء ما تقدم من نتائج ،فان الباحث يقدم مجموعة التوصطططيات تتمثل أهمها في اس ططتخدام االسطططتقصطططاء

الموجه في تدريس مبحث الرياضيات.
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دراسة أبو الشيخ ()2009

هدفت هذه الد ارسطة إلى اسطتقصطاء فاعلية إسطتراتيجية المجمعات التعليمية باسطتخدام االسطتقصطاء

الموجه بالحاسط ططوب لتدريس االقترانات االتربيعية في التحصط ططيل واتجاهات طالبات الصط ططف التاسط ططع نحو

الرياضيات بلغ عدد أفراد العينة( )70طالبة ،تم توزيعهن في شعبتين تمثل مجموعتي الدراسة ،حيث تم
دمج جميع طالبات الصططف التاسططع األسططاسططي في مدرسططة إناث الرصططيفة اإلعدادية األول البالغ عددهن

( )70طالبة ،ثم أعيد توزيعهن في ش ط ط ط ططعبتين تم فحص تكافؤهما اعتمادا على العالمات النهائية لمبحث

الرياضططيات في نهاية العام الد ارسططي( )2008/2007أي قبل بدء دوام العام الد ارسططي (،)2009/2008
وبهذا أص ط ط ططبح هناك ش ط ط ططعبتان متكافئتان ،إحداهما تمثل المجموعة التجريبية ،وقد درس ط ط ططت وحدة االقتران

التربيعي باس ططتراتيجية المجمعات التعليمية باس ططتخدام االس ططتقص ططاء الموجه بالحاس ططوب ،واألخرى ض ططابطة
درس ططت وحدة االقتران التربيعي بالطريقة االعتيادية ،واس ططتخدم ألغراض البحث اس ططتبانة لقياس اتجاهات

طالبات الصف التاسع نحو الرياضيات ،إضافة إلي اختبار تحصيل من نوع االختيار من متعدد ،وبعد

التحقق من صط ططدق وثبات أدوات الد ارسط ططة بالطرق المناسط ططبة ،طبق مقياس االتجاه واالختبار التحصط ططيلي
علي أفراد الدراسة بعد االنتهاء من تدريس وحدة االقتران التربيعي للصف التاسع (t – test).وأظهرت

نتائج التحليل اإلحصائي:

وجود فروق ذات داللة إحصط ط ط ططائية عند مسط ط ط ططتوى داللة ( )α=0،0 5بين المتوسط ط ط ططط الحسط ط ط ططابي

لعالمات طالبات المجموعة التجريبية والمتوس ططط الحس ططابي لعالمات طالبات المجموعة الض ططابطة ،على
اختبار التحصط ط ططيل في وحدة االقتران التربيعي لصط ط ططالح طالبات المجموعة التجريبية التي درسط ط ططت المادة

التعليمية ،باستراتيجية المجمعات التعليمية باستخدام االستقصاء الموجه بالحاسوب

35

وأيضط ط ط ططا وجود فروق ذات داللة إحصط ط ط ططائية بين المتوسط ط ط ططط الحسط ط ط ططابي ألداء طالبات المجموعة

التجريبية والمتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة الضابطة ،على مقياس اتجاهات طالبات الصف

التاسط ط ط ططع نحو الرياضط ط ط ططيات ،لصط ط ط ططالح طالبات المجموعة التجريبية التي درسط ط ط ططت وحدة االقتران التربيعي
باستراتيجية المجمعات التعليمية باستخدام االستقصاء الموجه بالحاسوب.

وفي ض ط ط ط ططوء النتائج أوص ط ط ط ططت الباحثة باس ط ط ط ططتخدام إس ط ط ط ططتراتيجية المجمعات التعليمية باس ط ط ط ططتخدام

االسط ط ط ططتقصط ط ط ططاء الموجه بالحاسط ط ط ططوب في تدريس االقترانات التربيعية وفروع الرياضط ط ط ططيات األخرى ،واجراء

دراسات مشابهة للدراسة الحالية على موضوعات أخرى لمختلف المراحل التعليمية
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دراسة مدالا ()2008

هدفت الد ارسطة إلى التعرف على اثر اسطتخدام طريقة االسطتقصطاء الموجه على تحصطيل المعرفة

العلمية واالحتفاظ بها في مادة الكيمياء .تكونت عينة الد ارسط ط ط ط ط ططة من ( ) 66طالبا من طالب الصط ط ط ط ط ططف

الثاني الثانوي – القس ططم العلمي ،تم اختيارهم بطريقة قص ططديه من مدرس ططتين من مدارس مديرية الص ططعيد
بمحافظة ش ط ططبوة للعام الد ارس ط ططي 2006/2007وذلك على النحو التالي )32( :طالبا مجموعة تجريبية و

( )34طالبا مجموعة ضط ط ططابطة ،قام الباحث بنفسط ط ططه بتدريس المجموعتين( )7حصط ط ططص د ارسط ط ططية للوحدة
السط ط ط ط ططابعة من كتاب الكيمياء المقرر لطالب الصط ط ط ط ططف الثاني الثانوي – القسط ط ط ط ططم العلمي للعام الد ارسط ط ط ط ططي

 2006/2007والمسططماة (سططرعة التفاعالت الكيميائية واالتزان الكيميائي.كما قام الباحث بإعداد اختبار

تحصط ط ط ط ط ط ططيلي من نوع االختيططار من متعططدد بلغ عططدد فق ارتططه ( ،)40وقططد أظهرت نتططائج الططد ارس ط ط ط ط ط ط ططة ،تفوق

المجموعة التجريبية على المجموعة الضط ط ط ططابطة بفروق ذات داللة إحصط ط ط ططائية في التحصط ط ط ططيل ككل ،كما

تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضط ط ط ططابطة بفروق ذات داللة إحصط ط ط ططائية في كل مسط ط ط ططتويات
المعرفة العلمية عند المسطتويات الثالثة من تصطنيف بلوم (تذكر – فهم – تطبيق) ماعدا (تذكر وتطبيق

المبادئ والقوانين) فان الفروق لم تكن ذات داللة إحصط ط ط ط ط ط ططائية ،وأخي ار تفوقت المجموعة التجريبية على
المجموعة الض ططابطة بفروق ذات داللة إحص ططائية فيما يتعلق باالحتفاظ الكلي للمعرفة العلمية في ض ططوء

النتائج أوصط ط ط ط ط ط ططى الباحث بضط ط ط ط ط ط ططرورة أهمها التركيز على الطرق الفاعلة في تدريس العلوم ومنها طريقة
االستقصاء.
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دراسة البدجي ()2008

هدفت الد ارسط ططة إلى معرفة أثر طريقة االسط ططتقصط ططاء الموجه في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى

طالبات الص ططف التاس ططع من التعليم األس ططاس ططي في مادة التاريخ ،وتكونت عينة الد ارس ططة من ( )76طالبة
من طالبات الص ططف التاس ططع األس ططاس ططي في مدرس ططة فاطمة الزهراء للبنات ،في مدينة تعز في الجمهورية

اليمنية ،خالل العام الد ارسط ط ط ط ط ط ططي  2008 – 2007ولتحقيق أهداف الد ارس ط ط ط ط ط ط ططة ،اتبعت الباحثة المنهج
36

التجريبي ذو التص ط ط ططميم المكون من مجموعتين ،من خالل توزيع الطالبات الى مجموعتين متس ط ط ططاويتين

تجريبية درست بطريقة االستقصاء الموجه وبلغ عددها ( )38طالبة ومجموعة ضابطة درست بالطريقة

االعتيادية وبلغ عددها ( )38طالبة ولتحقيق أغراض الد ارس ط ط ط ط ط ط ططة أعدت الباحثة اختبار تنمية مهارات
التفكير الناقد وطبق على عينة الد ارس ط ط ط ططة وكان من أبرز النتائج :وجود فروق بين األداء القبلي والبعدي

لمجموعتي الدراسة على اختبار التفكير الناقد بشكل عام ،ومع كل قدرة من قدراته ،وأيضا وجود تحسن
دال إحص ط ط ط ططائيا في أداء المجموعة التجريبية لكل قدرة من قدرات التفكير الناقد مس ط ط ط ططتقلة ومجتمعة ،عن

أداء المجموعة الضط ططابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد يعود لطريقة االسط ططتقصط ططاء الموجه،
ومن أهم التوصيات التي وضعتها الباحثة االهتمام بطريقة االستقصاء الموجه في برامج إعداد المعلمين

وتأهيلهم
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دراسة الخالدي ()2007

هدفت الد ارسط ططة إلى تقصط ططي فاعلية إسط ططتراتيجية االسط ططتقصط ططاء الموجه في تنمية التحصط ططيل لمادة

الرياضط ط ط ط ططيات لدى التالميذ المكفوفين بدولة الكويت.بلغ عدد أفراد عينة الد ارسط ط ط ط ططة (ن =  )12تلميذا في

مدارس النور للمكفوفين في دولة الكويت يمثلون مجموعة تجريبية خض ط ط ط ط ط ططعوا للتعلم وفقا الس ط ط ط ط ط ططتراتيجية
االسط ط ط ط ططتقصط ط ط ط ططاء الموجه ولتحقيق أغراض الد ارسط ط ط ط ططة تم إعداد أداتين تمثلت األداة األولى بالمادة التعليمية

المعدة وفق إس ط ط ططتراتيجية االس ط ط ططتقص ط ط ططاء الموجه لثالث وحدات تعليمية لمادة الرياض ط ط ططيات ،وتمثلت األداة

األخرى باختبار تحصط ططيلي يقيس تحصط ططيل التالميذ في وحدات (المجموعات ،العدد و األعداد ،المفاهيم

الهندسية) ،وتكون من صورتين متكافئتين بحيث تمثل الصورة (أ) االختبار القبلي ،وتمثل الصورة (ب)
االختبار البعدي .واشطط ط ط ططتمل االختبار التحصطط ط ط ططيلي على ( )16فقرة .تم التحقق من ص ط ط ط ططدقه وثباته .وقد

أظهرت نتائج استخدام اختبار ولكوكسون لحساب داللة الفرق بين درجات التالميذ في التطبيقين القبلي

والبعدي إلى وجود فرق دالة إحص ط ط ط ططائية بين متوس ط ط ط طططات درجات أفراد المجموعة التجريبية على اختبار
التحصططيل الرياضططي قبل وبعد تطبيق برنامج االسططتقصططاء الموجه ولصططالح التطبيق البعدي ،وقد أوصططت

الد ارس ططة بض ططرورة اس ططتخدام إس ططتراتيجية االس ططتقص ططاء الموجه في تدريس الرياض ططيات للتالميذ المكفوفين،
كونها تؤثر في تنمية تحصيلهم وخاصة في تدريس مواضيع المجموعات والمفاهيم الهندسية.

-8

دراسة سرحان ()2006

هدفت الد ارسططة إلي اسططتقصططاء أثر اسططتراتيجيتي االسططتقصططاء الموجه والحر في اكتسططاب المفاهيم

الكيميائية لدي طلبة المرحلة األسط ط ط ططاسط ط ط ططية العليا في األردن ،وتكونت عينة الد ارسط ط ط ططة من ( )112طالبا،
توزعوا إلي ثالث مجموعات المجموعة التجريبية األولي التي درس طلبتها وفق إسططتراتيجية االسططتقصططاء

الموجه ،ودرسططت المجموعة التجريبية الثانية وفق إسططتراتيجية االسططتقصططاء الحر ،والمجموعة الثالثة التي
درس ط ططت بالطريقة االعتيادية وقد اس ط ططتخدم الباحث اختبار المفاهيم الكيميائية في الوحدة الد ارس ط ططية الرابعة
37

"الحموض والقواعد واألمالح "من كتاب العلوم المقرر للصط ططف التاسط ططع األسط ططاسط ططي في الفصط ططل الد ارسط ططي

األول ،وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصططائيا عند مسططتوى الداللة ) (α = 0.05بين متوسطططي
عالمات طلبة المجموعة التجريبية األولى التي درسط ططت وفق إسط ططتراتيجية االسط ططتقصط ططاء الموجه مقارنة

بالمجموعة التي درسط ط ططت بالطريقة التقليدية ،وكان الفرق لصط ط ططالح المجموعة التجريبية األولى ،وأيضط ط ططا

وجود فرق دال إحصط ططائيا عند مسط ططتوى الداللة( )α = 0.05بين متوسط طططي عالمات طلبة المجموعة
التجريبية الثانية التي درست وفق إستراتيجية االستقصاء الحر مقارنة بالمجموعة التي درست بالطريقة

التقليدية ،وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية الثانية ،وكذلك وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى
الداللة ( )α=0.05بين متوس ط ط ط ط طططي عالمات طلبة المجموعة التجريبية األولى التي درس ط ط ط ط ططت وفق

إسط ط ططتراتيجية االسط ط ططتقصط ط ططاء الموجه مقارنة بالمجموعة التجريبية الثانية التي درسط ط ططت وفق إسط ط ططتراتيجية
االسطتقصطاء الحر ،وكان الفرق لصطالح المجموعة التجريبية األولى .وبناء على النتائج السطابقة أوصطت

الدراسة باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تدريس العلوم بعامة والكيمياء بخاصة.
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دراسة وو وسيه (:)Wuasein, 2006

هدفت الد ارسططة إلى تقصططي كيفية تطوير مهارات االسططتقصططاء لدى طلبة الصططف السططادس لبناء

القدرة على التفسططير في بيئة التعلم المبني على االسططتقصططاء ،حيث تم تصططميم سططلسططلة من أنشطططة التعلم

المبنية على االس ططتقص ططاء ،وحددت أربع مهارات اس ططتقص ططائية تتعلق ببناء قدرة التفس ططير لدى الطلبة هي:
تعرف العالقات السببية ،ووصف عملية االستدالل ،واستخدام البيانات كأدلة ،وتقويم التفسيرات ،طبقت

الد ارس ططة على ص ططفين من طلبة الس ططادس في مدرس ططة ابتدائية ش ططمال تايوان ،حيث ش ططملت عينة الد ارس ططة

( )58طالبا وطالبة ،وتم اس ط ط ططتخدام مص ط ط ططادر متعددة في جمع البيانات مثل :تس ط ط ططجيل الفيديو ألنش ط ط طططة

التعلم ،والمقططابالت ،وأعمططال الطلبططة ،واختبططارات قبليططة وبعططديططة ،وقططد اظهرت النتططائج وجود فروق دالططة
إحصط ططائيا في تطور مهارات االسط ططتقصط ططاء لدى الطلبة بعد تعرضط ططهم لألنشط طططة ،حيث دلت النتائج على
تطور دال إحصائيا في تعرف العالقات السببية ووصف عملية االستدالل واستخدام البيانات ،كما يوجد

تطور في مهارة تقويم التفسيرات ولكنه غير دال إحصائيا.

 -10دراسة بل ()Bell,1998

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر الطريقة االستقصائية في تنمية مستويات فان هايل

للتفكير الهندسططي الميكانيكية  ،والقدرة على التنبؤ ،والموقف نحو مادة الرياضططيات والتكنولوجيا في والية

جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية  ،وكانت عينة الد ارسط ط ط ط ط ط ططة مجموعة من طالب المرحلة الثانوية في

والية جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية  ،حيث تم تقسط ط ط ط ط ط ططيم عينة الد ارسط ط ط ط ط ط ططة إلى مجموعتين األولى ،

الطالب الذين درسطوا الهندسطة الميكانيكية بالطريقة االعتيادية  ،وكانت أدوات الد ارسطة عبارة عن اختبار
38

في الهندس ط ط ط ططة الميكانيكية لقياس مس ط ط ط ططتوى التفكير الهندس ط ط ط ططي لفان هايل واختبار اخر لقياس القدرة على
التنبؤ ومقياس للموقف نحو الرياضيات والتكنولوجيا.

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :

توجد فروق ذات داللة إحصط ط ططائية بين مجموعتي الد ارسط ط ططة في كل مسط ط ططتويات فان هايل التفكير

الهندسط ط ط ططي ،وكذلك موقف الطالب نحو الرياضط ط ط ططيات والتكنولوجيا لصط ط ط ططالح الطالب الذين تم تدريسط ط ط ططهم
بالطريقة االستقصائية.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت حل المسألة الرياضية
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دراسة توبة (:)2014

هدفت هذه الد ارس ططة إلى معرفة أثر إس ططتراتيجية النمذجة الرياض ططية على اس ططتيعاب المفاهيم وحل

المسط ط ططائل الرياضط ط ططية في وحدة القياس لطالب الصط ط ططف السط ط ططابع األسط ط ططاسط ط ططي ،اسط ط ططتخدمت الباحثة المنهج

التجريبي ،إذ تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف السابع األساسي ،وطبقت الدراسة على عينة من

طالبات مدرسططة الشططهيدة فاطمة غزال األسططاسططية للبنات ،التي بلغ عددها ( )76طالبة وتم تقسططيم عينة

الد ارس ططة إلى مجموعتين :ض ططابطة درس ططت الوحدة المختارة (وحدة القياس) بالطريقة التقليدية وبلغ عددها

( )38طالبة ،ومجموعة تجريبية درسط ط ططت الوحدة باسط ط ططتخدام إسط ط ططتراتيجية النمذجة الرياضط ط ططية وبلغ عددها
طبقت على عينة الد ارسط ط ططة أداتان
( )38طالبة في الفصط ط ططل الد ارسط ط ططي الثاني للعام (2013-2014م) ،و ُ
هما اختبار اسط ططتيعاب المفاهيم الرياضط ططية و اختبار حل المسط ططائل الرياضط ططية وتوصط ططلت الد ارسط ططة إلى أنه
يوجد فرق ذو داللة إحص ط ط ط ططائية عند مس ط ط ط ططتوى الداللة اإلحص ط ط ط ططائية( )a=0.05بين متوس ط ط ط طططي عالمات
طالبات الصط ططف السط ططابع األسط ططاسط ططي الالتي درسط ططن وحدة القياس باسط ططتخدام الطريقة التقليدية (المجموعة

الضططابطة) وعالمات طالبات الصططف السططابع الالتي درسططن وحدة القياس باسططتخدام إسططتراتيجية النمذجة

الرياضط ط ط ط ططية (المجموعة التجريبية)،على الدرجة الكلية الختبار التحصط ط ط ط ططيل البعدي للمفاهيم الرياضط ط ط ط ططية،

وكانت الفروق لص ط ط ططالح المجموعة التجريبية ،كذلك يوجد فرق ذو داللة إحص ط ط ططائية عند مس ط ط ططتوى الداللة

اإلحص ططائية ()a=0.05بين متوس طططي عالمات طالبات الص ططف الس ططابع األس ططاس ططي الالتي درس ططن وحدة
القياس باستخدام الطريقة التقليدية (المجموعة الضابطة) وعالمات طالبات الصف السابع الالتي درسن

وحدة القياس باسططتخدام إسططتراتيجية النمذجة الرياضططية (المجموعة التجريبية)،على الدرجة الكلية الختبار

التحصططيل البعدي لحل المسططائل الرياضططية وكانت الفروق لصططالح المجموعة التجريبية ،وفي ضططوء ذلك

أوصط ططت الباحثة بضط ططرورة تنقيح محتوى مناهج الرياضط ططيات في المراحل المختلفة باسط ططتخدام إسط ططتراتيجية

النمذجة الرياضططية ،إضططافة إلى إعداد أدلة معلمين للمراحل الد ارسططية المختلفة تعتمد إسططتراتيجية النمذجة
لتعليم الرياضيات،

39
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دراسة مصطفى ()2014

هدفت الد ارس ططة إلي معرفة فاعلية التعلم التعاوني في حل المس ططائل الرياض ططية وتنمية القدرة علي

التفكير اإلبتكاري لدي طالب المرحلة الثانوية ،وقد اسط ط ط ططتخدمت الباحثة المنهج التجريبي علي عينة من
طالبات الصط ط ططف الثاني الثانوي بمدرسط ط ططة دار المعالي الثانوية للعام الد ارسط ط ططي2013-2012م حيث بلغ
عددهن ( )60طالبة المجموعة التجريبية ( )30طالبة والمجموعة الضابطة ( )30طالبة ولتحقيق هدف

الد ارس ط ط ط ططة تم إعداد اختبارين :اختبار التحص ط ط ط ططيل ،واختبار القدرة على التفكير اإلبتكاري على مجموعتي

الد ارسططة ،وبعد إجراء الد ارسططة تم تطبيق االختبارين البعديين علي مجموعتي الد ارسططة ،وأُسططتخدم األسططلوب

اإلحص ط ط ط ط ططائي  T.testلحس ط ط ط ط ططاب داللة الفروق بين المجموعتين ومربع إيتا " " Correlation Ration

للتعرف علي داللة حجم التأثير .توصط ططلت الد ارسط ططة إلى عدة نتائج أهمها أن إسط ططتراتيجية التعلم التعاوني
فاعلة في حل المسائل الرياضية وتنمية القدرة على التفكير اإلبتكاري.
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دراسة عبد القادر ()2013

هدفت هذه الد ارسططة إلى الكشططف عن صططعوبات حل المسططألة اللفظية في الرياضططيات لدى طلبة

الصططف السططادس األسططاسططي بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ،ولتحقيق أهداف الد ارسططة اسططتخدم

الباحث المنهج الوصفي ،حيث قام بإعداد أداة الدراسة وهي االستبانة حيث قسمت إلى خمسة محاور
هي :ص ط ططعوبات فهم المس ط ططألة اللفظية ،ص ط ططعوبات ترجمة المس ط ططألة اللفظية ،ص ط ططعوبات التخطيط لحل

المس ططألة اللفظية ،ص ططعوبات تنفيذ حل المس ططألة اللفظية ،ص ططعوبات محاكمة حل المس ططألة اللفظية ،وقد
انبثق عن كل محور عدد من الفقرات التي يمثل كل منها صط ط ططعوبة تواجه المتعلم في حل المسط ط ططألة

اللفظية ،وليصط ط ط ط ططبح عدد الفقرات في االسط ط ط ط ططتبانة ) (28فقرة ،وطبقت أداة الد ارسط ط ط ط ططة على عينة بلغ

معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات الرياض ططيات في المنطقة الوس طططى بغزة ،وخلص ططت
حجمهاً )(120
نتائج الد ارسططة إلى وجود صططعوبات في حل المسططألة اللفظية تضططمنت محاور االسططتبانة الخمسططة ،وقد
أوصططت الد ارسططة بضططرورة التشططخيص المسططتمر لصططعوبات حل المسططألة اللفظية واالهتمام بربط المسططائل

الرياض ط ط ط ط ططية اللفظية في الكتاب المدرس ط ط ط ط ططي بواقع حياة الطلبة ،كما أوص ط ط ط ط ططت المعلمين بتبني طرًقا
واستراتيجيات للتدريس تسهم في تخطي أزمة صعوبات حل المسألة اللفظية الرياضية.
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دراسة غفور (:)2012

هدفت الد ارس ط ط ططة إلى التعرف على الص ط ط ططعوبات التي تواجه الطلبة في حل المس ط ط ططألة الرياض ط ط ططية

للصف الثالث إعداد المعلمين من وجهة نظر الطلبة .وتمثل مجتمع الدراسة بطلبة الصف الثالث معهد

إعداد المعلمين والمعلمات بعقوبة الصططباحي في محافظ ديالي والبالغ عددهم ( )161طالبا وطالبة منها

( )82طالب في معهد إعداد المعلمين ( )79طالبة في معهد إعداد المعلمات وكانت عينة الد ارسط ط ط ط ط ط ططة
40

( )80ط ططال ططب وط ططالب ططة بواقع ( )40ط ططال ططب في معه ططد إع ططداد المعلمين ( )40ط ططالب ططة في معه ططد إع ططداد

المعلمات .وألغراض الد ارس ط ط ططة اختار الباحث عينة اس ط ط ططتطالعية مؤلفة من ( )40طالب وطالبة من كال
المعهدين مناصفة وقام الباحث بتوجيه استبانة استطالعية مفتوحة.

وقد توصط ططلت الد ارسط ططة نتائج كان من أهمها إهمال كثير من الطلبة في متابعة مادة الرياضطططيات
والمثابرة على مراجعة القوانين وحل التمارين في البيت وعدم كفاءة بعض المدرسط ط ط ط ططين والمدرسط ط ط ط ططات في

إيصططال مادة الدرس إلى الطلبة وافتقارهم إلى طرائق تدريس مناسططبة ،ومن أهم التوصططيات التي توصططلت

إليها الد ارسط ططة فتح دورات مسط ططتمرة للمدرسط ططين والمدرسط ططات لرفع المسط ططتوى التدريسط ططي وخاصط ططة في طرائق

التدريس.
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دراسة العبودي (:)2009

هدفت الدراسة إلي معرفة أثر ممارسات المعلم لمهارات تدريس المسالة الرياضية الحسابية في

وحدة الكسط ط ططور من كتاب الرياضط ط ططيات للصط ط ططف الخامس االبتدائي على تحصط ط ططيل الطلبة وتتضط ط ططمن هذه

المهارات االستراتيجيات الخاصة في حل المسائل الرياضية الحسابية ،وقد وزع الباحث ورقة عمل على
عينة من معلمي الرياضط ط ط ططيات للصط ط ط ططف الخامس االبتدائي تضط ط ط ططمنت كيفية تدريس مواضط ط ط ططيع الكسط ط ط ططور

باستخدام االستراتيجيات المختارة وبأشكال متعددة لالستفادة منها في التدريس.

وقد تكون مجتمع الد ارس ط ط ط ط ططة من طالب وطالبات الص ط ط ط ط ططف الخامس االبتدائي والمس ط ط ط ط ططجلين في

المدارس االبتدائية الحكومية في مركز محافظة النجف األشط ط ط ط ط ط ططرف أما عينة الد ارسط ط ط ط ط ط ططة فقد تكونت من
( )118طالبا وطالبة منهم ( )66طالبا و( )52طالبة أما أدوات الد ارس ط ط ط ط ططة فكانت أداتين األولى اختبار

تحصططيلي والثانية نموذج تدريس لمسططائل رياضططية في وحدة الكسططور قام بتقديمها الباحث إلى أفراد عينة

الدراسة التي تكونت من أربع مجموعات اثنتان تجريبية (واحدة للذكور أخرى لإلناث) واثنتان ضابطة.

وقد أظهرت النتائج وجود أثر لطريقة التدريس على تحص ط ط ططيل طلبة الص ط ط ططف الخامس االبتدائي

(الذكور واإلناث) يعزى لطريقة التدريس ولصط ط ط ط ط ط ططالح الطريقة التي اسط ط ط ط ط ط ططتخدمها معلم الرياضط ط ط ط ط ط ططيات مع
االستراتيجيات المتنوعة لحل المسائل الرياضية ولم تظهر النتائج فروقا في متوسطات التحصيل وتعزى

إلى متغير الجنس وفي ضط ط ط ط ط ط ططوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصط ط ط ط ط ط ططيات من أهمها إتباع معلمي

الرياض ط ططيات لالس ط ططتراتيجيات المختلفة أثناء تدريس ط ططهم المس ط ططائل الرياض ط ططية لما لها من اثر في تحص ط ططيل

طلبتهم.
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دراسة قبيالت والعبيدي ()2009

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر ثالث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاهيمية في التحصيل

واالس ططتيعاب المفاهيمي ،وحل المس ططائل في الرياض ططيات لدى ( )124من بين طلبة الص ططف العاش ططر في

مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان في األردن ،موزعين على أربع شط ط ططعب في ثالث مدارس .اسط ط ططتخدمت
مع المجموعة التجريبية إستراتيجية خرائط المفاهيم وفق بناء المعلم والطلبة ،ووفق بناء الطلبة بأنفسهم،
ووفق بناء المعلم وحده ،واسط ط ط ط ط ط ططتخدمت الطريقة االعتيادية في التدريس كمجموعة ضط ط ط ط ط ط ططابطة وتم توزيع

المعالجات التجريبية (ثالث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاهيمية) والطريقة االعتيادية عشوائياً على

كون من قسط ط ط ططمين :األول لقياس االسط ط ط ططتيعاب المفاهيمي ،وفي الثاني
الشط ط ط ططعب األربع .وتم بناء اختبار ت ِّ
لقياس حل المس ط ط ط ططائل ،وتم تطبيقه على جميع ش ط ط ط ططعب الد ارس ط ط ط ططة قبل المعالجة وبعده .وُد ِّرس الطلبة في
الفص ط ط ططل األول من العام الد ارس ط ط ططي  2005/2004لمدة ثالثة أش ط ط ططهر ،باس ط ط ططتخدام اس ط ط ططتراتيجيات خرائط
المفاهيم الثالث والطريقة االعتيادية في الوحدات الثالث األولى من مقرر مادة الرياضط ط ط ط ط ططيات للصط ط ط ط ط ططف

العاشط ط ط ططر ،وهي وحدة العالقات واإلقترانات ،ووحدة كثيرات الحدود ،ووحدة االقترانات المثلثية .وكشط ط ط ططفت

النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التحصيل الكلي للطلبة وكذلك

بين متوس طططات االس ططتيعاب المفاهيمي وحده تعزى لطريقة التدريس في حين أظهرت النتائج خالف ذلك

في القدرة على حل المس ططائل .وأظهرت النتائج تس ططاوي اس ططتراتيجيات خرائط المفاهيم الثالث على اختبار

حل المسط ططائل الرياضط ططية .ولكن وجد تفوق لصط ططالح كل إسط ططتراتيجية من اسط ططتراتيجيات الخرائط المفاهيمية
على الطريقة االعتيادية ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات

الخرائط المفاهيمية المتنوعة ،واالسط ط ط ططتفادة منها في تدريس الموضط ط ط ططوعات الرياضط ط ط ططياتية ،وبخاص ط ط ط ط ًة حل

المسائل.
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دراسة البشيتي (:)2007

هدفت هذه الد ارسططة إلى معرفة أثر اسططتخدام الوسططائل المتعددة في تنمية مهارات حل المسططألة

واالحتفاظ بها لدى طالبات الص ط ط ط ططف الخامس ،وقد تم اختيار عينة قص ط ط ط ططديه من طالبات الص ط ط ط ططف
الخامس ،ويبلغ عددهن( )48طالبة ،وهي الشطعبة الوحيدة في مدرسطة بني سطهيال اإلعدادية المشطتركة،

والتابعة لوكالة الغوث في بني سططهيال التابعة لمحافظة خان يونس ،كعينة للد ارسططة خالل العام الد ارسططي

2007-2006م،وقامت الباحثة بإعداد دليال للمعلم لتدريس الوحدة الرابعة من كتاب الرياضط ط ط ط ططيات
للص ططف الخامس الجزء األول ،،كما أعدت الباحثة اختبار الهدف منه قياس مدى امتالك مهارة الحل

للمس ططألة الرياض ططية ،وبطاقة مالحظة تكونت من جزأين ،هدف الجزء األول لقياس مدى امتالك مهارة
القراءة للمسط ط ط ططألة الرياضط ط ط ططية ،أما الجزء الثاني فهدف إلى قياس مدى امتالك مهارة التفسط ط ط ططير ،وبعد
اإلجراءات التنفيذية للدراسة ،والمعالجة اإلحصائية للبيانات توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود
42

فروق ذات داللة إحصطائية في كل من مهارة حل المسطألة ،ومهارة تفسطير المسطألة بين مسطتوى مهارات

حل المسطألة لدى الطالبات في المجموعة التجريبية ،ومسطتوى مهارات قريناتهن في المجموعة الضطابطة

لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

ال توجد فروق ذات داللة إحص ط ط ططائية بين مس ط ط ططتوى مهارة قراءة المس ط ط ططألة لدى الطالبات في

المجموعة التجريبية ،ومسططتوى مهارة قراءة قريناتهن في المجموعة الضططابطة ،وكذلك توجد فروق ذات

داللة إحص ططائية بين مس ططتوى االحتفاظ بمهارة تفس ططير المس ططألة لدى الطالبات في المجموعة التجريبية،
ومسططتوى احتفاظ قريناتهن في المجموعة الضططابطة لصططالح المجموعة التجريبية ،وأخي ار ال توجد فروق

ذات داللة إحص ط ططائية بين مس ط ططتوى االحتفاظ بمهارات كل من قراءة وحل المس ط ططألة لدى الطالبات في

المجموعة التجريبية ،ومسط ططتوى احتفاظ قريناتهن في المجموعة الضط ططابطة.وقد خرجت الد ارسط ططة ببعض

التوص ط ط ططيات منها ،عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في كافة المراحل حول توظيف الوس ط ط ططائل
المتعددة في العملية التعليمية التعلمية ،وتشجيع معلمي المواد على توظيف الوسائل المتعددة.
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دراسة رصرص (:)2007

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة

الرياضط ط ططية لدى طلبة الصط ط ططف األول الثانوي األدبي بغزة ،اتبع الباحث في د ارسط ط ططته المنهجين الوصط ط ططفي
والتجريبي ،حيث تكونت عينة الد ارس ط ط ططة الوص ط ط ططفية من ()303طالب وطالبة من أص ط ط ططل ( )3027طالبا

وطالبة في الص ط ط ط ططف األول الثانوي األدبي بمحافظة رفح ،لذلك قام الباحث بإعداد اختبا ار تش ط ط ط ططخيصط ط ط ططيا

لتحديد األخطاء األكثر شططيوعا لدى طلبة الصططف األول الثانوي األدبي ،وذلك في ضططوء األدب التربوي

ونتائج اسط ط ط ط ططتبيان مفتوح موجه إلى معلمي الرياضط ط ط ط ططيات والبالغ عددهم ( )20معلما ومعلمة ،تم رصط ط ط ط ططد

األخطاء الشططائعة وبلغ عددها ( )8أخطاء شططائعة ،وفي ضططوء هذه األخطاء أعد الباحث برنامجا مقترحا

لعالج هذه األخطاء ،تم اختيار عينة تجريبية قصط ط ططديه مكونة من أربع شط ط ططعب ،شط ط ططعبتين للذكور إحداها

ضابطة واألخرى تجريبية ،و شعبتين لإلناث إحداها تجريبية واألخرى ضابطة وبلغ حجم العينة ()165

طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائج الد ارسط ط ط ط ط ط ططة فاعلية البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشط ط ط ط ط ط ططائعة في حل

المسططألة الرياضططية لدى طلبة الصططف األول الثانوي األدبي ،ومن أهم توصططيات الباحث في هذه الد ارسططة
اسط ططتخدام البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشط ططائعة في حل المسط ططألة الرياضط ططية ،وزيادة اهتمام المعلمين
بالمسطألة الرياضية واستراتيجيات حلها.
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دراسة مونتاغو وآخرون ()Montago & others, 2000

هدفت هذه الد ارس ط ط ططة إلى تقديم برنامج تدريس ط ط ططي أطلق عليه اس ط ط ططم حلها ( )solve itلمس ط ط ططاعدة

الطلبة الذين يعانون من ص ططعوبات تعلم حل المس ططالة الرياض ططية اللفظية ،وكانت هذه الد ارس ططة عبارة عن
43

ثالث د ارس ط ط ططات مختلفة على عينة الد ارس ط ط ططة التي ش ط ط ططملت ( )84طالبا وطالبة ،من خالل تدريس ط ط ططهم في

مجموعات د ارسط ططية متوسط طططة الحجم ،حيث شط ططملت الد ارسط ططة األولى ( )6طالب في المدرسط ططة الثانوية تم
تدريسط ططهم بشط ططكل فردي ،وكان البرنامج التعليمي دقيقا ،والد ارسط ططة الثانية ( )6طالب من طلبة الصط ططفوف

السططادس والسططابع والثامن ،بينما شططملت الد ارسططة الثالثة ( )72من طلبة الصططف السططابع ،وتكون البرنامج
التدريسي (حلها) من الخطوات التالية :القراءة للفهم ،وصياغة المسألة بكلمات الطلبة الخاصة ،والتخيل

البصط ططري (صط ططور من الرسط ططم و الرسط ططم البياني) ،ووضط ططع الفرضط ططيات (خطة حل المسط ططألة) ،وقدر الحل،

واحسططب (عمل الحسططابات) ،والتحقق من صططحة الحل (تأكد من أن كل شططيء صططحيح) ،واشططارت نتائج
الدراسة إلى أن البرنامج التعليمي "حلها" قد حقق النتيجة االساسية منه وهي الحصول على سبع مسائل

من عشط ططر مسط ططائل ،ومن خالل أربع اختبارات متتالية في المسط ططائل اللفظية ،كما أشط ططارت النتائج إلى أن

الطلبة تعلموا كيف يقرؤون المسألة للفهم ،وكيف يحللون المسألة بلغتهم وكلماتهم الخاصة ،إضافة إلى
تص ططور المس ططألة من خالل الرس ططم وعمل تص ططور عقلي ،ووض ططعوا خطة حل المس ططالة الرياض ططية ،وقدروا

اإلجابة ،ووضط ططعوا حلوال مختلفة ،وتعلموا أيضط ططا اسط ططتراتيجية التقييم الذاتي والضط ططبط النفسط ططي الالزمة في
حل المسألة (التعلم الذاتي ،والتساؤل الذاتي ،والرقابة الذاتية)

المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي
-1

دراسة القيسي ()2014

هدفت الد ارسططة إلى تقصططي فاعلية اسططتخدام نموذج مارزانو للتعلم في التفكير الرياضططي واالتجاه

نحو الرياض ط ط ططيات لدى طالب المرحلة األس ط ط ططاس ط ط ططية في محافظة الطفيلة ،وقد تكونت عينة الد ارس ط ط ططة من
( )70طالبا من طالب الصططف السططابع في مدارس تربية محافظة الطفيلة المسططجلين في مدرسططة الطفيلة
األس ط ططاس ط ططية للبنين في الفص ط ططل الد ارس ط ططي الثاني ( )2013-2014وزعوا على مجموعتين درس ط ططت إحدى

الشططعبتين (المجموعة التجريبية) حسططب نموذج مارزانو ،ودرسططت الشططعبة األخرى (المجموعة الضططابطة)

حس ططب الطريقة االعتيادية ،ولتحقيق أهداف الد ارس ططة أعد الباحث اختبا ار في التفكير الرياض ططي ،ومقياس ططا

لالتجاه نحو الرياض ططيات تم التحقق من ص ططدقهما وثباتهما ،وقد أظهرت نتائج الد ارس ططة وجود فروق ذات
داللة إحص ط ططائية بين المتوس ط طططات الحس ط ططابية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والض ط ططابطة لص ط ططالح
المجموعة التجريبية في التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات وفي ضوء النتائج قدم الباحث بعض

التوصيات من أهمها ،تضمين المناهج وأدلة المعلمين طرائق تدريس حديثة تنمي اتجاهات ايجابية تزيد
من قدرة الطالب على التفكير الرياضي.
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دراسة يامين (:)2013

هدفت هذه الد ارسط ط ط ططة إلى معرفة أنماط التفكير الرياضط ط ط ططي وعالقتها ببعض الذكاءات لدى طلبة

الص ط ط ط ططف العاش ط ط ط ططر األس ط ط ط ططاس ط ط ط ططي في محافظة طولكرم ،كما هدفت إلى معرفة العالقة بين أنماط التفكير
الرياضي وكل من الرغبة في التفريغ والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األساسي كما

هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء وكل من الرغبة في التفريغ والتحص ط ططيل في الرياض ط ططيات لدى طلبة

الصف العاشر األساسي ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من
جميع طالب وطالبات الص ط ط ططف العاش ط ط ططر في محافظة طولكرم ،وطبقت الد ارس ط ط ططة على العينة القص ط ط ططدية
المكونة من طالب الصططف العاشططر األسططاسططي بمدرسططة ذكور الفاضططلية الثانوية ،ومدرسططة بنات العدوية

الثانوية وقد بلغ عددهم ( )359طالبا وطالبة ،وذلك الفص ط ط ط ط ط ططل الد ارس ط ط ط ط ط ططي الثاني من العام (– 2012
 )2013وقد طبقت الباحثة على العينة األدوات التالية (اختبار أنماط التفكير الرياضط ط ط ط ط ط ططي :بصط ط ط ط ط ط ططري،

اسططتداللي ،ناقد ،إبداعي) لما سططبق د ارسططته في السططنوات الماضططية (واختبار الذكاءات المتعددة :مكاني،
منطقي ،لغوي ،اجتماعي)( ،واس ططتبانة لتحديد رغبة طلبة الص ططف العاش ططر األس ططاس ططي في التفريغ علمي،
علوم إنسط ط ط ططانية) ،وقد أظهرت نتائج الد ارسط ط ط ططة إلى وجود عالقة دالة إحصط ط ط ططائيا بين بعض أنماط التفكير
الرياضط ططي والذكاءات المتعددة وبين أنماط التفكير الرياضط ططي والتحصط ططيل في الرياضط ططيات ،وأيضط ططا وجود

فروق دالة إحصائيا بين بعض الذكاءات المتعددة والرغبة في التفريغ لصالح القسم العلمي ،وبين أنماط
التفكير الرياض ططي والرغبة في التفريغ لص ططالح القس ططم العلمي ،وقد أوص ططت الد ارس ططة في ض ططوء نتائجها أن

يتم تصميم المقررات الدراسية بطريقة تتضمن أنشطة وتدريبات وألغاز لتنمية التفكير الرياضي ومهاراته

بما يناسب طالب كل صف دراسي.
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دراسة العتال (:)2012

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل في تنمية بعض مهارات

التفكير الرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي ،وتكونت عينة الدراسة من جميع طالب الصف

السابع األساسي الذين يدرسون في مدرسة عبد هللا صيام ،خالل العام الدراسي  2011/2010المكونة

من ( )60طالبا موزعين على مجموعتين بالتس ط ط ططاوي إحداهما ض ط ط ططابطة واألخرى تجريبية ،وقام الباحث
بتطبيق اختبار التفكير الرياضط ط ط ط ططي على عينة الد ارسط ط ط ط ططة ولإلجابة على أسط ط ط ط ططئلة الد ارسط ط ط ط ططة تم اسط ط ط ط ططتخراج

المتوس ط ط طططات الحس ط ط ططابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالب المجموعتين التجريبية والض ط ط ططابطة ،وقد
أظهرت نتائج الد ارسط ططة فاعلية البرنامج المقترح القائم على التواصط ططل الرياضط ططي في تنمية بعض مهارات

التفكير الرياضط ططي وفي ضط ططوء نتائج الد ارسط ططة فقد أوصط ططى الباحث بضط ططرورة االهتمام باألنشط طططة الصط ططفية
القائمة على التواص ططل الرياض ططي ،وذلك من قبل واض ططعي المناهج والمشط طرفين والتربويين ،ومن المعلمين

أيضا.
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دراسة الخطيب (:)2012

هدفت هذه الد ارسط ط ططة إلى تقصط ط ططي أثر إسط ط ططتراتيجية تدريسط ط ططية ( )PDEODEقائمة على المنحى

البنائي في التفكير الرياضط ططي واسط ططتيعاب المفاهيم الرياضط ططية واالحتفاظ بها لدى طالب الصط ططف العاشط ططر

األس ططاس ططي في األردن ،تكونت عينة الد ارس ططة من ( )100طالب من طالب الص ططف العاش ططر األس ططاس ططي،
قسطموا عشطوائيا إلى مجموعتين تجريبية درسطت باسطتخدام إسطتراتيجية تدريسطية ( )PDEODEقائمة على

المنحى البنائي ،وضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،ولقد استخدم الباحث في الدراسة عدة أدوات هي
المادة التعليمية بعد إعادة صط ططياغتها باسط ططتخدام إسط ططتراتيجية تدريسط ططية ( )PDEODEقائمة على المنحى

البنائي ،واختبار التفكير الرياضط ط ط ططي واختبار اسط ط ط ططتيعاب المفاهيم الرياضط ط ط ططية واالحتفاظ بها ،وقد أظهرت

النتائج المتعلقة بالتفكير الرياضط ططي واسط ططتيعاب المفاهيم الرياضط ططية واالحتفاظ بها تفوق طالب المجموعة
التجريبية على طالب المجموعة الض ط ططابطة ،وفي ض ط ططوء النتائج أوص ط ططى الباحث بض ط ططرورة تبني التفكير

الرياضي كأحد األهداف في المرحلة األساسية وتنظيم المحتوى في ضوء مهاراته.

-5

دراسة العيلة (:)2012

هططدفططت الططد ارس ط ط ط ط ط ط ططة إلى التعرف على اثر برنططامج مقترح قططائم على أنمططاط التعلم لتنميططة مهططارات

التفكير الرياضططي لدى طالبات الصططف الرابع األسططاسططي بمحافظات غزة ،وقد اسططتخدمت الباحثة المنهج

شط ط ططبه التجريبي ،ولتحقيق أهداف الد ارسط ط ططة اسط ط ططتخدمت الباحثة األدوات وهي عبارة اسط ط ططتبانة أنماط التعلم

(حركي ،بصري ،سمعي) وذلك لتحديد نسب أنماط التعلم لدى طالبات العينة التجريبية.

اختبار مهارات التفكير الرياضط ططي ،وقد تكون مجتمع الد ارسط ططة من جميع طالبات الصط ططف الرابع
األساسي بمحافظات غزة والمسجالت في مدارس وكالة الغوث للعام الدراسي ( )2012 - 2011حيث

بلغ عددهن ( )12010طالبة ،بينما بلغت عينة الد ارس ط ط ط ط ط ط ططة ( )75طالبة ( )37طالبة منهم مجموعة

ضط ط ط ط ط ططابطة ( )38طالبة مجموعة تجريبية ،وتم اختبار العينة بالطريقة القصط ط ط ط ط ططدية ،ثم تم تدريس وحدتي

(الضط ططرب والقسط ططمة) للمجموعة التجريبية بالبرنامج المقترح بينما درسط ططت المجموعة الضط ططابطة بالطريقة،
وقد توص ط ط ط ططلت الد ارس ط ط ط ططة للنتائج التالية توجد فروق ذات داللة إحص ط ط ط ططائية بين متوس ط ط ط ططط درجات طالبات
المجموعة التجريبية (اللواتي درسن بالبرنامج المقترح) ومتوسط درجات أقرانهن في المجموعة الضابطة
واللواتي (درسططن بالطريقة االعتيادية)في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضططي ،وأيضططا ظهر أنه قد

كان للبرنامج حجم اثر كبير ( )0،26على تنمية مهارات التفكير الرياضط ط ط ط ط ط ططي السط ط ط ط ط ط ططتة (االسط ط ط ط ط ط ططتقراء،

االسط ط ططتنتاج ،النمذجة ،التعبير بالرموز ،التخمين ،التفكير المنطقي)،وقد عرضط ط ططت الد ارسط ط ططة مجموعة من

التوص ططيات كان من أهمها ض ططرورة تركيز مناهج الرياض ططيات في المرحلة األس ططاس ططية على تنمية مهارات

التفكير الرياضي لدى الطلبة ،وذلك بتضمينها على مواقف إلثارة التفكير ،باإلضافة إلى األنشطة التي
تحث على التفكير.
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دراسة سليم ()2012

هدفت هذه الد ارسططة إلى الكشططف عن أثر اسططتخدام إسططتراتيجية الخطوات السططبع في تنمية بعض

مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة.

وألغراض هذه الد ارسط ططة تم اختيار عينة تتكون من ( )85طالبة من طالبات الصط ططف الثامن من

مدرسط ط ط ط ط ط ططة بنات البريج اإلعدادية ،حيث تم اختيار عينة قصط ط ط ط ط ط ططديه تتكون من شط ط ط ط ط ط ططعبتين إحداهما تمثل

المجموعة التجريبية وتتكون من ( )43طالبة ،واألخرى تمثل المجموعة الض ط ط ط ط ط ط ططابطة وتتكون من()42
طالبة ،وقامت الباحثة باسط ططتخدام اختبار السط ططيطرة الدماغية من ترجمة عفانة والجيش ( )2008وتطبيق

إس ط ط ططتراتيجية الخطوات الس ط ط ططبع على المجموعة التجريبية .ثم أعدت الباحثة قائمة اختبار مهارات التفكير

الرياض ط ط ط ط ط ططي حيث يتكون االختبار من( )23فقرة وفقا لجدول مواص ط ط ط ط ط ططفات لمهارات التفكير الرياض ط ط ط ط ط ططي

(االسطط ططتقراء – التعبير بالرموز – القياس – االسطط ططتنتاج – الرس ط ططم) تم إعداده للوحدة الثانية في الهندسطط ططة

الفصل الدراسي األول ،وخلصت الدراسة إلى النتائج التي تشير إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين
متوسط ط ط ط ط ط طططي درجات المجموعتين التجريبية والض ط ط ط ط ط ط ططابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير

الرياض ط ط ططي لدى طالبات الجانب األيمن و األيس ط ط ططر المس ط ط ططيطرين للدماغ وكذلك كل على حدا لص ط ط ططالح
طالبات المجموعة التجريبية ،وأوص ط ط ط ط ططت الباحثة بض ط ط ط ط ططرورة عقد لقاءات مع المعلمين وتوض ط ط ط ط ططيح أهمية
استخدام إستراتيجية الخطوات السبع في التدريس وتوظيفها في تنمية مهارات التفكير الرياضي.
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دراسة الخطيب وعباينة (:)2011

هدفت الد ارس ططة إلى تقص ططي أثر اس ططتخدام إس ططتراتيجية تدريس ططية قائمة على حل المش ططكالت على

التفكير الرياضي ،واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن ،تكونت
عينة الدراسة من ( )104طالب من الصف السابع األساسي ،قسموا إلى مجموعتين عشوائيا ،تجريبية

درسطت باسطتخدام إسطتراتيجية تدريسطية قائمة على حل المشطكالت ،وضطابطة درسطت بالطريقة االعتيادية،
وقد أظهرت النتائج المتعلقة بالتفكير الرياضي وجود فروق في اتجاهات الطالب نحو الرياضيات تعزى

للتفاعل بين إس ط ط ططتراتيجية التدريس ومس ط ط ططتوى التحص ط ط ططيل وأن اتجاهات طالب المجموعة التجريبية كانت
أفضططل من اتجاهات أقرانهم من المجموعة الضططابطة ،وقد أوصططت الد ارسططة إلى أن يأخذ المسططئولون في
مركز التدريب واإلش ط ط ط طراف في و ازرة التربية والتعليم أسط ط ط ططلوب حل المشط ط ط ططكالت كمحور مهم لبناء الخطط

التدريبية الخاصة بمعلمي الرياضيات.
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دراسة الكبيسي ()2011

هدفت الد ارس ططة إلى قياس أثر اس ططتخدام إس ططتراتيجية التدريس التبادلي على التحص ططيل والتفكير

الرياضططي لطلبة الصططف الثاني متوسططط في مادة الرياضططيات ،واتبع الباحث المنهج شططبه التجريبي ذات
47

االختبار البعدي ،وكانت عينة الد ارسطط ط ططة قد تكونت من ) (42طالباً قسط ط ط ططموا إلى مجموعتين تجريبية

وعددها( ) 21طالباً درسط ططت باسط ططتخدام إسط ططتراتيجية التدريس التبادلي ،والضط ططابطة وعددها ((21طالباً

درسطط ططت بالطريقة االعتيادية ،وتمت مكافئة المجموعتين في المتغيرات الدخيلة.وأعد الباحث اختبارين
األول تحص ططيلي تكون من ) (50فقرة ،والثاني للتفكير الرياض ططي تكون من ( (38فقرة وأجري لكالهما

الصططدق والثبات والتحليل اإلحصططائي لفقراتهما ،وكان من نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي
درسط ط ططت باسط ط ططتخدام إسط ط ططتراتيجية التدريس التبادلي على المجموعة الضط ط ططابطة في التحصط ط ططيل والتفكير

الرياضططي ،وتوصططي الد ارسططة بتنمية القدرة على التفكير الرياضططي لدى الطالب بحيث يكون الطالب قاد ار
على الرؤية الكلية وادراك العالقات بين المفاهيم من خالل تدريس المواد بص ط ط ط ط ططورة عامة والرياض ط ط ط ط ططيات

بصورة خاصة.
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دراسة أبو الهطل ()2011

هدفت الد ارس ططة إلى التعرف على أثر اس ططتخدام برنامج تعليمي محوس ططب في تدريس الرياض ططيات

على تنمية التفكير الرياضططي لدى طالبات الصططف الثامن األسططاسططي واتجاهاتهن نحوها ،ولتحقيق أهداف

الد ارسططة اسططتخدم الباحث المنهج التجريبي حيث تكون مجتمع الد ارسططة من جميع طالبات الصططف الثامن
بمنطقة غرب غزة التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية البالغ عددهم ( )977طالبة ،وطبقت الد ارس ططة

على عينة حجمها ( )80طالبة من طالبات الصططف الثامن بمدرسططة بنات الشططاطئ اإلعدادية (ب) بغزة،

وتم تقسطيم العينة إلى مجموعتين إحداها تجريبية درسططت محتوى وحدة الهندسططة باسططتخدام برنامج تعليمي

محوس ط ط ططب واألخرى ض ط ط ططابطة درس ط ط ططت بالطريقة االعتيادية وذلك في الفص ط ط ططل الد ارس ط ط ططي األول من العام

( )2011 – 2010وقد طبق على عينة الد ارس ط ط ط ط ططة األدوات التالية :اختبار التفكير الرياض ط ط ط ط ططي ،مقياس
االتجاه نحو تعلم الرياض ططيات وذلك قبليا وبعديا وكان من أهم النتائج التي توص ططلت إليها الد ارس ططة وجود
فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،وفي

ضط ططوء النتائج توصط ططي الد ارسط ططة ومن أهم توصط ططياتها تزويد الفصط ططول الد ارسط ططية والمعامل باألجهزة والمواد

وجميع متطلبات اسط ط ط ط ططتخدام الحاسط ط ط ط ططوب توفير فرصط ط ط ط ططة لتدريب المعلمين وتأهيلهم في مجال اسط ط ط ط ططتخدام

الحاسوب وبرامجه.

 -10دراسة القيسي (:)2008

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الرياضي في التحصيل والتفكير

الرياض ط ططي لدى طلبة المرحلة األس ط ططاس ط ططية في األردن ،تكونت عينة الد ارس ط ططة من ( )68طالبا من طالب

الصف الثامن األساسي في مدرسة عمر بن الخطاب األساسية وزعوا عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية

وض ط ط ط ططابطة درس ط ط ط ططتا باس ط ط ط ططتخدام إس ط ط ط ططتراتيجية االس ط ط ط ططتقص ط ط ط ططاء والطريقة االعتيادية على الترتيب ،وكوفئت

المجموعتان في متغيرات العمر الزمني ،والتحصيل السابق ،التفكير الرياضي.
48

واسط ط ط ططتخدم الباحث في الد ارسط ط ط ططة اختباران هما اختبار تحصط ط ط ططيلي مكون من ( )28فقرة ،اختبار

للتفكير الرياضط ططي مكون من ( )32فقرة موضط ططوعية ( )8أسط ططئلة مقاليه توزعت على ثمانية مجاالت هي
(االسططتقراء ،االسططتنتاج ،والتعبير بالرموز ،والتفكير العالقي ،والمنطق الشططكلي ،واالسططتقصططاء ،والبرهان
الرياضي ،وحل المسالة) ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لدرجات
الطالب في االختبار التحصط ططيلي واختبار التفكير الرياضط ططي الكلي ومجاالته الثمانية لصط ططالح المجموعة

التجريبية ،ويوصي الباحث باستخدام هذه االستراتيجية في التدريس واجراء دراسات مماثلة.

 -11دراسة كاثلين وآن ()Kathleen & Ane، 2001

هدفت هذه الد ارسططة إلى تحسططين مهارات التفكير الرياضططي للطالب من خالل تحسططين المفردات

الرياض ط ططية والعمليات العددية ،وقد تكونت عينة الد ارس ط ططة من مجموعتين من الطالب ،المجموعة األولى

من طالب المرحلة اإلعدادية في التعليم العام بمدرسططة ضططمن طبقة متوسطططة لجالية ريفية  ،والمجموعة

الثانية من طالب الصف التاسع من المرحلة الثانوية من التعليم الخاص بمدرسة ضمن طبقة متوسطة
لجالية حضط ط ط طرية واس ط ط ططتخدمت الد ارس ط ط ططة األدوات التالية( :اختبار التفكير الرياض ط ط ططي – قاموس للمفردات

الرياضية – مشكالت القصة).
وأشارت نتائج الدراسة إلى:

زيادة في قدرات الطالب على االسطططتخدام الصطططحيح للمفردات الرياض ططية في جمل مجردة إثبات

أجزاء المعادالت الرياضية ،التعرف على الكلمات اإليحائية الصحيحة في مشكالت القصة.

زيادة قدرة الطالب التي تؤهلهم إلكمال المشط ط ط ط ط ط ططكالت اللفظية وعنونة إجاباتهم وتحديد العملية

المطلوبة لحل المشكلة.

 -12دراسة هاسيا ()Hsieh ,1996

هدفت الد ارسططة الكشططف عن الفروق بين الطلبة المتفوقين في الرياضططيات ،وغيرهم من المسططتوى

نفس ط ط ططه في تطبيق عمليات التفكير الرياض ط ط ططي عند حل المس ط ط ططائل في الرياض ط ط ططيات ،اتبع الباحث المنهج

الوصططفي وكانت العينة قصططدية تكونت من مجموعتين في الصططف الرابع والخامس ،تتكون كل مجموعة

من مسط ط ط ططتويين متفوقين في الرياضط ط ط ططيات وعاديين ،اسط ط ط ططتخدم الباحث اختبار الفروق في مسط ط ط ططار التفكير

واستراتيجيات الحل ،وفي استخدام مهارات ذي المستوى العالي ،ومعدالت حلهم للمسائل ،وتم استخدام
ثالثة نماذج من المس ططائل التي أعطيت لجميع أفراد العينة من المس ططتويين ،وقد بني كل نموذج من أجل

مالحظة جميع طرق وأسط ط ططاليب حل المسط ط ططألة بشط ط ططكل عام ،وتوصط ط ططلت الد ارسط ط ططة إلى ان عمليات التفكير

الرياضي تتنوع من مسألة إلى أخرى وأن التركيز في المسألة على نوع معين من عمليات التفكير ونقله
إلى موقف آخر في المسائل يؤدي إلى نتائج أفضل في تعليم التفكير الرياضي من خالل حل المسألة.
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التعقيب على المحاور الثالثة:
التعقيب على المحور األول :االستقصاء الموجه
 بالنســـبة للهدف :إن الهدف من الد ارسط ططات التي تناولت االسط ططتقصط ططاء الموجه قد تنوعت ،حيثهططدفططت العططديططد من الططد ارسط ط ط ط ط ط ط ططات إلى معرفططة أثر االسط ط ط ط ط ط ططتقصط ط ط ط ط ط ط ططاء الموجططه على تنميططة بعض

المتغيرات،كدراسة الجهوري ( )2011ودراسة البريفكاني ( )2010ودراسة أبو الشيخ (،)2009
ودراسة مداله ( ،)2008ودراسة الخالدي ( ،)2007فقد تشابهت الدراسات السابقة في استخدام

إستراتيجية االستقصاء الموجه وبينت أثرها على بعض المتغيرات ومنها التحصيل ،بينما هدفت

د ارسططة األخرس ( )2010إلى التعرف على أثر اسططتخدام االسططتقصططاء الموجه على تنمية القدرة
على النمذجة وحل المش ط ط ططكالت ،ود ارس ط ط ططة س ط ط ططرحان ( )2006التي هدفت إلى اس ط ط ططتقص ط ط ططاء أثر

اسطتراتيجيتي االسطتقصطاء الموجه والحر في اكتسطاب المفاهيم الكيميائية وفي ضطوء ما سطبق فإن

الد ارسط ططة الحالية تشطططبه في هدفها الد ارسط ططات السط ططابقة التي اس ططتخدمت االس ططتقصط ططاء الموجه بينما
تختلف معها في معرفة أثرها على المتغيرات المختلفة عنها (حل المسألة والتفكير الرياضي).

 بالنسبة للمنهج :نجد ان الدراسة الحالية قد تشابهت مع الدراسات السابقة من حيث استخدامهاللمنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضططابطة مع قياس قبلي وقياس بعدي منها د ارسططة

الجهوري ( ،)2011ود ارس ط ط ط ططة األخرس ( ،)2010ود ارس ط ط ط ططة الش ط ط ط ططيخ ( ،)2009ود ارس ط ط ط ططة مداله

( ،)2008واختلفت مع باقي الد ارس ططات التي اس ططتخدمت المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة
كد ارس ط ط ططة الخالدي ( ،)2007كما واس ط ط ططتخدم كال من البريفكاني ( ،)2010وس ط ط ططرحان ()2006
المنهج التجريبي ذو المجموعات المتكافئة اثنتين تجريبية وواحدة ضابطة.

 بالنســـــبة لمجتمع وعينة الدراســـــة :تنوعت الد ارسط ط ط ططات السط ط ط ططابقة في تناولها للمجتمع والعينة،فبعض الد ارسططات طبقت د ارسططتها على المرحلة الثانوية منها د ارسططة األخرس ( ،)2010ود ارسططة

الجهوري ( ،)2011ود ارس ط ط ططة مداله ( ،)2008وبعض الد ارس ط ط ططات تناولت المرحلة األس ط ط ططاس ط ط ططية
المتوس طططة كد ارس ططة البريفكاني( ،)2010ود ارس ططة الخالدي ( ،)2007ود ارس ططة الش ططيخ (،)2009
وقد تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي طبقت دراستها على المرحلة األساسية

كدراسة سرحان ( )2006ودراسة وو وسيه(.)2006

 بالنســـــبة ل دوات :تنوعت الد ارس ط ط ططات في اس ط ط ططتخدامها لألدوات فبعض الد ارس ط ط ططات اس ط ط ططتخدمتاالختبار التحص ططيلي ذو االختيار من متعدد منها د ارس ططة الجهوري( ،)2011ود ارس ططة البريفكاني

(،)2010وبعضها استخدم استبانة لقياس االتجاهات كدراسة أبو الشيخ ()2009
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 بالنسبة للنتائج :فقد اتفقت نتائج الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في وجود أثر الستخدامإستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية بعض المتغيرات إن اختلفت هذه المتغيرات من دراسة

ألخرى

التعقيب على المحور الثاني :حل المسألة الرياضية
 بالنســـبة ل هداف :بالرغم من أن الد ارس ط ططات الس ط ططابقة تناولت في مجملها حل المسط ط طألة إال أنهااختلفت في أهدافها من ناحية االختالف في االس ط ط ططتراتيجيات وأثرها على حل المسط ط ط طألة ،فبعض

الد ارس ط ط ط ط ططات بينت أثر توظيف إس ط ط ط ط ططتراتيجية معينة في حل المسط ط ط ط ط طألة الرياض ط ط ط ط ططية مثل د ارس ط ط ط ط ططة

توبة( ،)2014ود ارسطة مصططفى ( ،)2014وأخرى كشطفت عن الصطعوبات التي تواجه الطالب

في حل المسط ط ططألة ومنها دراسة عبد القادر( ،)2013ودراسة غفور( ،)2012أما دراسة العبودي

( )2009فوض ط ططحت أثر ممارس ط ططات المعلم لمهارات تدريس المس ط ططألة الرياض ط ططية الحس ط ططابية على

تحصيل الطلبة ،وأخرى بينت أثر استخدام الوسائط المتعددة في تنمية حل المسألة مثل دراسة

البشططيتي ( ،)2007وفي ضططوء ما سططبق فإن الد ارسططة الحالية تشططبه في هدفها الد ارسططات السططابقة
التي هدفت إلى تنمية حل المسط طألة الرياض ططية باس ططتخدام اس ططتراتيجيات مختلفة ،بينما تختلف مع

الدراسات التي تناولت الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسالة الرياضية.

 وبالنسبة للمنهج :فقد تتشططابه الد ارسططة الحالية مع الد ارسططات السططابقة من حيث المنهج التجريبيذو المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي وبعدي منها دراسة توبة ( ،)2014ودراسة

مص طططفى ( ،)2014ود ارس ططة البش ططيتي ( ،)2007واختلفت مع باقي الد ارس ططات التي اس ططتخدمت
المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة.

 وبالنســبة لمجتمع وعينة الدراســات :فتنوعت المراحل الد ارسططية التي تناولتها الد ارسططات السططابقةفبعض الد ارس ططات طبقت الد ارس ططة على المرحلة األس ططاس ططية منها د ارس ططة توبة (،،)2014ود ارس ططة
عبد القادر( ،)2013ود ارسططة العبودي ( ،)2009ود ارسططة البشططيتي ( ،)2007وبعض الد ارسططات

تنططاولططت المرحلططة الثططانويططة ومنهططا د ارس ط ط ط ط ط ط ططة قبيالت والعبيططدي ( ،)2009ود ارس ط ط ط ط ط ط ططة مصط ط ط ط ط ط طططفى

(،)2014ودراسة مونتاغو ( ،)2000وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات التي طبقت دراستها
على المرحلة األساسية.

 بالنســـــبة ل دوات :تنوعت أدوات كل د ارس ط ط ططة حس ط ط ططب الهدف الذي تس ط ط ططعى إلى تحقيقه فبعضالد ارسططات اسططتخدمت االختبارات التحصططيلية منها د ارسططة العبودي ( ،)2009ود ارسططة مصطططفى

( ،)2014وبعض الد ارسط ط ط ط ططات اسط ط ط ط ططتخدمت اختبارات لقياس متغيرات تابعة مختلفة منها اختبار
قياس االس ط ط ط ططتيعاب المفاهيمي وقياس حل المس ط ط ط ططائل الرياض ط ط ط ططية منها د ارس ط ط ط ططة قبيالت والعبيدي
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( ،)2009ود ارسططة البشططيتي ( ،)2007وبعض الد ارسططات اسططتخدمت اسططتبانة منها د ارسططة غفور
( ،)2012ودراسة عبد القادر(.)2013

 وبالنســــبة للنتائج :فقد اتفقت نتائج معظم الد ارسط ط ططات السط ط ططابقة على أهمية تنمية حل المس ط ط طألةالرياضية باستخدام استراتيجيات مختلفة ،وكذلك وجود صعوبات تواجه الطلبة في حل المسالة

الرياضية.

التعقيب على المحور الثالث :التفكير الرياضي
 بالنســــــبة ل هداف :إن الهدف من الد ارسط ط ط ط ططات التي تناولت التفكير الرياضط ط ط ط ططي قد تنوع ،حيثهدفت العديد من الد ارسط ط ط ط ططات إلى التعرف على أثر متغيرات مختلفة على تنمية مهارات التفكير

الرياضط ططي كد ارسط ططة العيلة ( ،)2012ود ارسط ططة العتال( ،)2012ود ارسط ططة أبو الهطل(،)2011فقد
تناولت هذه الد ارس ط ط ططات أثر برامج متنوعة على تنمية التفكير الرياض ط ط ططي ،بينما د ارس ط ط ططة كال من

القيس ط ط ططي ( ،)2014ود ارس ط ط ططة الخطيب ( ،)2012ود ارس ط ط ططة س ط ط ططليم ( ،)2012ود ارس ط ط ططة الخطيب
وعبابنة( )2011ود ارسط ططة الكبيسط ططي()2011ود ارسط ططة القيسط ططي ( )2008التي هدفت جميعها إلى
اسط ططتخدام اسط ططتراتيجيات تدريسط ططية حديثة متنوعة وأثرها في تنمية التفكير الرياضط ططي ،بينما هدفت

د ارسط ط ط ط ططة يامين ( )2013إلى معرفة أنماط التفكير الرياضط ط ط ط ططي وعالقتها ببعض الذكاءات .وفي
ضوء ما سبق نجد ان الدراسة الحالية تشابهت في هدفها مع الدراسات السابقة التي هدفت إلى
تنمية التفكير الرياضي باستخدام استراتيجيات تدريسية مختلفة بينما تختلف الدراسة الحالية مع

الدراسات السابقة التي هدفت إلى تنمية التفكير الرياضي باستخدام برامج تعليمية متنوعة.

 بالنســـبة للمنهج :فقد اسط ططتخدمت العديد من الد ارسط ططات السط ططابقة المنهج التجريبي مثل الد ارسط ططةالحالية ،كدراسة القيسي ( ،)2014ودراسة الخطيب ( ،)2012ودراسة دراسة العتال(،)2012
ود ارسط ط ططة سط ط ططليم ( ،)2012ود ارسط ط ططة الخطيب وعبابنة ( ،)2011ود ارسط ط ططة أبو الهطل (،)2011

ود ارسط ططة القيسط ططي ( ،)2008بينما اسط ططتخدمت العيلة ( )2012المنهج شط ططبه التجريبي ،واسط ططتخدم

الكبيس ط ططي( )2011المنهج ش ط ططبه التجريبي ذات االختبار البعدي ،بينما د ارس ط ططة يامين ()2013
اس ط ططتخدمت المنهج الوص ط ططفي التحليلي ،باإلض ط ططافة إلى د ارس ط ططة هاس ط ططيا()1996التي اس ط ططتخدمت

المنهج الوصفي.

 بالنســـــبة لمجتمع وعينة الدراســـــة :تنوعت المراحل الد ارس ط ط ططية التي تناولتها األدبيات الس ط ط ططابقةفبعضطها طبقت على المرحلة الثانوية ومنها د ارسطة يامين ( ،)2013ود ارسطة الخطيب(،)2012
بينما تناولت بعض الد ارس ططات المرحلة األس ططاس ططية المتوس طططة ،كد ارس ططة س ططليم ( ،)2012ود ارس ططة

العتال ( ،)2012ود ارس ططة أبو الهطل ( ،)2011ود ارس ططة الكبيس ططي ( ،)2011ود ارس ططة الخطيب
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وعبابنة ( ،)2011وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناولت المرحلة األساسية كدراسة

القيسي (،)2014ودراسة العيلة ( )2012ودراسة القيسي ( ،)2008ودراسة هاسيا()1996

 بالنســبة ل دوات :تش ططابهت العديد من الد ارس ططات الس ططابقة في اس ططتخدام األدوات فقد اس ططتخدمتاختبار التفكير الرياضط ط ط ط ط ط ططي ،بينما اسط ط ط ط ط ط ططتخدم كال من أبو الهطل ( ،)2011الخطيب وعبابنة

( ،)2011القيس ط ططي( )2014مقياس ط ططا لالتجاه ،بينما اس ط ططتخدمت العيلة ()2012اس ط ططتبانة ألنماط
التعلم.

 بالنســبة للنتائج :فقد اتفقت معظم نتائج الد ارس ططات الس ططابقة على أهمية تنمية التفكير الرياض ططيباستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة مختلفة وكذلك استخدام برامج تعليمية مختلفة.

االستفادة من الدراسات السابقة:

فقد استفادت الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في بناء إطار نظري مترابط ومتكامل،

وبناء األدوات ،والمعالجات اإلحصططائية ،باإلضططافة إلى تفسططير النتائج التي توصططلت لها الد ارسططة تفسططي ار

علميا موضطط ططوعيا وقد تميزت الد ارسطط ططة الحالية عن الد ارسطط ططات الس ط ططابقة من حيث المتغير المسطط ططتقل وهو
اس ططتراتيجية االس ططتقص ططاء الموجه ،المتغيرات التابعة فيها وهي حل المس ططألة الرياض ططية والتفكير الرياض ططي

وهما من أهم المتغيرات في مبحث الرياضططيات في كافة المراحل الد ارسططية لما لها من دور فعال وعالقة
مباشرة في تنمية المهارات والمواقف الحياتية التي تواجه المتعلم في حياته العملية.
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الفصــل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 ةجه ر س ا عـ ر
 جمتدعر س ا عـ ر
 ع جـر س ا عـ
 ةتغري ر س ا عـ ر
 أل

ر س ا عـ ر

 إج ء ر س ا عـ
 هألعجلع ر إلحصعئ ـ

الفصـل الرابـع

الطريقة واإلجراءات

تستعرض الباحثة في هذا الفصل بالتفصيل اإلجراءات التي قامت بها ،من حيث تحديد المنهج

المستخدم في الدراسة ،وتحديد مجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة وكيفية اختيارها ،ومتغيرات الدراسة،

والخطوات التي مرت بها أدوات الدراسة ،كما تستعرض الباحثة خطوات تطبيق الدراسة ميدانياً ،واألساليب

اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات وتحليلها.

أوالا :منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي "الذي يسعى للكشف عن العالقات بين المتغيرات في ظروف

يسيطر فيها الباحث على متغيرات أخرى ،لمعرفة الظروف التي تسبب ظاهرة محددة ،ولذلك فالتجريب
تغيير متعمد مضبوط بالشروط المحددة لحدث ما ،ومالحظة التغييرات في الحدث ذاته" (الشربيني،

 )9 :2007وهو ما يطلق عليه التصميم التجريبي والمعروف باسم التصميم ذو المجموعتين المتكافئتين
بحيث يتم تطبيق االختبار القبلي والبعدي لمجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية .وفي
هذا المنهج الذي اتبعته الباحثة ،تخضع الطالبات في المجوعتين إلى اختبار قبلي للتحقق من تكافؤهما

قبل التجربة ،ثم تخضع المجموعة التجريبية للتعلم باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه ،بينما
المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية والسائدة في معظم مدارس التعلم ،ثم تخضع المجموعتين الختبار
بعدي ،والشكل التالي يوضح التصميم التجريبي للدراسة:
التطبيق القبلي

التدريس باستخدام إستراتيجية

المجموعة التجريبية

االستقصاء الموجه

الختبار حل المسألة

التطبيق البعدي
الختبار حل المسألة
الرياضية

الرياضية
واختبار التفكير
الرياضي

التدريس بالطريقة االعتيادية

المجموعة الضابطة

واختبار التفكير
الرياضي

شكل ( )1-4التصميم التجريبي للدراسة (التصميم ذو المجموعتين المتكافئتين)
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ثانيا :مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث بغزة،

والالتي يدرسن مادة الرياضيات في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ()2015-2016

ثالث ا :عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف الرابع األساسي في مدرسة المأمونية االبتدائية

المشتركة لالجئين ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين بلغ عددهما ( )76طالبة ،تم توزيعهن
عشوائيا إلى مجموعة تجريبية درست باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه وبلغ عددها ( )38طالبة،

واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عددها ( )38طالبة ،والجدول رقم ((1يوضح أفراد

العينة:

جدول رقم ()1

عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة
المدرسة

الصف

العدد

النسبة المئوية

مدرسة المأمونية االبتدائية

الصف الرابع ( )2تجريبية

38

%50

المشتركة لالجئين

الصف الرابع ( )1ضابطة

38

%50

76

%100

المجموع

رابعا :متغيرات الدراسة:

تكونت متغيرات الدراسة من:

 -1المتغير المستقل :ويتمثل في طريقة التدريس وتشمل:
 التدريس باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه بالنسبة للمجموعة التجريبية.
 التدريس بالطريقة االعتيادية بالنسبة للمجموعة الضابطة.

-2المتغير التابع :وقد تضمنت الدراسة متغيرين تابعين وهما:
 حل المسألة الرياضية.
 التفكير الرياضي.

خامسا :مواد وأدوات الدراسة:

قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة والتي تمثلت فيما يلي:

أ .المواد التعليمية :وتشمل دليل المعلم لتدريس مهارات الوحدة الثانية (الجمع ضمن الماليين)
المقررة على طالبات الصف الرابع األساسي مصاغة باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه.
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ب .أدوات لجمع البيانات :وتشمل ما يلي:
 اختبار حل المسألة الرياضية.

 اختبار لقياس مهارات التفكير الرياضي.

وقد اس ط ططتلزم إعداد أدوات الد ارس ط ططة تحليل محتوى الوحدة الثانية (الجمع ض ط ططمن الماليين) ،وفيما

يلي عرض تفصيلي عن تحليل المحتوى.

تحليل المحتوى:

ويقص ططد بتحليل المحتوى بأنه "أس ططلوب يهدف إلى وص ططف المحتوى التعليمي وص ططفاً موض ططوعياً
ومنهجياً ،مما يؤدي إلى تحديد العناصر األساسية للتعلم بدوي (.)60 :2003
ويعرفه حلس ( )98 :2008بأنه "الوصط ط ط ط ط ط ططول إلى مفردات المقرر الد ارسط ط ط ط ط ط ططي ،أو إحصط ط ط ط ط ط ططاء

المعلومات األساسية في المقرر الدراسي.

أوالا :خطوات تحليل المحتوى :حل المسألة الرياضية
-1

لقد تضمنت خطوات تحليل المحتوى العناصر التالية:
تحديد الهدف من التحليل:

تهدف عملية التحليل إلى تحديد مهارات وخوارزميات حل المسططألة الرياضططية المتضططمنة بالوحدة
الثانية (الجمع ضمن الماليين) من كتاب الصف الرابع األساسي للفصل الدراسي األول.
-2

تحديد عينة التحليل:

شملت عينة التحليل الوحدة الثانية (الجمع ضمن الماليين) من كتاب الرياضيات للصف الرابع

األساسي للفصل الدراسي األول.
-3

وحدة التحليل:

-4

ضوابط عملية التحليل:

تم اعتماد المهارة كوحدة لتحليل المحتوى.
قامت الباحثة بمراعاة عدداً من الضوابط خالل عملية التحليل ،وذلك لزيادة الدقة وضبط عملية

التحليل ،ومن هذه الضوابط:

تم االلتزام بتعريف المهططارة كتعريف إجرائي عنططد تحليططل المحتوى وهو :الصط ط ط ط ط ط ططورة العقليططة التي

تتكون لدى الطالبة نتيجة خصط ط ططائص مشط ط ططتركة في الوحدة الثانية (الجمع ضط ط ططمن الماليين) وتتألف من
االسم والداللة اللفظية.

يقتصط ط ططر التحليل على الوحدة الثانية (الجمع ضط ط ططمن الماليين) من كتاب الرياضط ط ططيات للصط ط ططف

الرابع األساسي للفصل الدراسي األول.
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يتم اسط ط ط ط ط ططتبعاد األمثلة والتمارين المقترنة بكل درس ،فهي تشط ط ط ط ط ططمل مهارات ثانوية وتعتبر معرفة

سابقة بالنسبة للطالب.

-5
-6

إجراءات عملية التحليل:
تم تحديد حل المسألة الرياضية لموجودة في صفحات وحدة الجمع ضمن الماليين.
نتائج التحليل:

نتج عن تحليل الجمع ضط ط ططمن الماليين خمسط ط ططة مهارات رياضط ط ططية ،والملحق رقم ( (3يوضط ط ططح

المهارات التي نتجت عن عملية التحليل.

-7

صدق أداة تحليل المحتوى:

تكونت أداة التحليل من (األهداف ،العينة ،ووحدة التحليل ،وفئات التحليل ،وضوابط التحليل)

صدق األداة هو ان تقيس األداة ما وضعت لقياسه ،بحيث يعطي صورة كاملة وواضحة لمقدرة

األداة على قياس المراد قياس ط ط ط ططها العبس ط ط ط ططي ( )210 :2010وقد تم تقدير ص ط ط ط ططدق األداة باالعتماد على
صططدق المحكمين ،حيث عرضططت األداة في صططورتها األولية على مجموعة من المختصططين (ملحق ،)1
وذلك للتأكد من الصدق الظاهري لألداة ،ومراجعة فئات التحليل ،وفي ضوء ذلك ،قامت الباحثة بتعديل
ما طلب تعديله بحسب اتفاق المحكمين.
-8

ثبات أداة تحليل المحتوى:

تم التأكد من ثبات التحليل من خالل االتسط ط ططاق عبر الزمن ،حيث قامت الباحثة بتحليل محتوى

الوحدة الثانية ،من حيث (حل المسط ط ط ططألة الرياضط ط ط ططية) ،ثم أعيد التحليل مرة أخرى بعد ثالثة أسط ط ط ططابيع من
التحليل األول ،ومن ثم ،قامت بحسططاب معامل االتفاق بين التحليلين ،مسططتخدمة معادلة هولسططتي ،والتي
تأخذ الصورة التالية :معامل الثبات = (نقاط االتفاق  /نقاط االختالف  +نقاط االتفاق) × 100
(طعيمة.)226 :2004 ،
جدول رقم ()2

فئة التحليل لمهارات حل المسألة الرياضية
حل المسألة الرياضية

التحليل األول

التحليل الثاني

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

معامل الثبات

4

5

4

1

0.80

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بلغ ( )0.80وهذا يدل على أن اداة التحليل تتمتع

بقدر مناسب من الثبات ،مما يجعل الباحثة تطمئن الستخدام األداة العلمية للتحليل.
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إعداد مواد وأدوات الدراسة:

بعد االطالع على األدب التربوي الخاص بحل المس ط ط ططألة الرياض ط ط ططية واس ط ط ططتراتيجيات تدريس ط ط ططها

وكذلك األدب التربوي الخاص باستراتيجية االستقصاء الموجه قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم للصف

الرابع األس ططاس ططي ،لتدريس موض ططوعات وحدة الد ارس ططة باس ططتخدام طريقة إس ططتراتيجية االس ططتقص ططاء الموجه
لتنمية حل المسططألة الرياضططية وبعض مهارات التفكير الرياضططي ،بحيث تم تقسططيم موضططوع الد ارسططة إلى

فقرات ،وتحليل هذه الفقرات لتحديد المهارات والخوارزميات التي ينبغي على التلميذ امتالكها كما
يتض ط ططمن الدليل األنش ط طططة التي س ط ططيتم من خاللها توظيف أس ط ططلوب إس ط ططتراتيجية االس ط ططتقص ط ططاء الموجه،

وهي(القصططة ،الحوار والمناقشططة ،واأللعاب التعليمية ،والمسططابقات التعليمية(حيث تم عرض موضططوعات

وحدة الد ارسط ط ططة في خمسط ط ططة عشط ط ططر موقفا تعليميا تم عرض العديد من الموضط ط ططوعات باسط ط ططتخدام السط ط ططرد
القص ط ط طصط ط ططي ،وقد تم إعداد القصط ط ططص بما يناسط ط ططب عمر الطالبات وحاجاتهم ،باإلضط ط ططافة إلى احتوائها
لعنصر التشويق.

كما اس ط ططتخدمت الباحثة األلعاب والمس ط ططابقات التعليمية التي الحظت الباحثة أثناء توظيفهن في

المواقف التعليمية التعلمية تفاعال كبي ار من قبل الطالبات ،كما تم إنشط ط ط ط ططاء وسط ط ط ط ططائل تعليمية تدعم هذه

المواقف.

واختلفت الوسططائل التعليمية باختالف اسططتخدامها ،فمنها ما كان مجسططماً ،ومنها ما كان صططو اًر،

ومنها ما كان رس ط ط ططومات ،كما وقامت الباحثة بعرض موقف تعليمي في مختبر الحاس ط ط ططوب مس ط ط ططتخدمة

المعلم في التدريس ،وعدد الحص ططص،
جهاز عرض ) ،)LCDوقد تض ططمن الدليل أيضط طاً خطوات س ططير ِّ
واألهداف والوس ط ط ط ط ط ط ططائل التعليمية ،وكيفية التقويم ،وقامت الباحثة بعرض الدليل على مجموعة من
المحكمين من أهل الخبرة واالختص ططاص ،من أجل التعديل ،والحذف واإلض ططافة ،وقد تم األخذ بوجهات
ِّ
نظرهم ،وتعديل ما احتاج إلى ذلك ،ملحق رقم.))6

ثانيا :أدوات الدراسة (اختبار حل المسألة الرياضية ،واختبار التفكير الرياضي)
 :2.1اختبار حل المسألة الرياضية:

قامت الباحثة بإعداد اختبار موضوعي لحل المسألة الرياضية ،من نوع االختيار من متعدد ذو

األربع بدائل ،وأسئلة تكميل ومسائل رياضية لفظية ،واختارت الباحثة هذا النوع من االختبارات لخلوه من
التأثير بذاتية المصحح ،ولتغطيته جزء كبير من المادة العلمية المراد اختبار الطالبات فيها ،واستخدمته

الباحثة كأحد مؤشرات لقياس تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة ،ولمعرفة وجود فروق بين
المجموعتين :التجريبية والضابطة بعد انتهاء التجربة
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خطوات بناء اختبار حل المسألة الرياضية:
 -1تحديد المادة الدراسية:
وهي الوحدة الدراسية التي تم اختيارها من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي وهي الوحدة
الثانية (الجمع ضمن الماليين) للفصل الدراسي األول.

 -2تحديد الهدف من االختبار:

هدف االختبار إلى قياس مس ط ط ط ططتوى مهارة حل المس ط ط ط ططألة الرياض ط ط ط ططية لدى طالبات الص ط ط ط ططف الرابع

األسط ط ط ططاسط ط ط ططي في الوحدة الثانية للمجموعتين التجريبية والضط ط ط ططابطة ،بعد االنتهاء من تدريس إسط ط ط ططتراتيجية
االستقصاء الموجه.

 -3إعداد جدول مواصفات االختبار:

ويعرفه عمر وآخرون ( )411 :2010بأنه "إجراء منظم للحصول على عينة ممثلة من أداء

التالميذ ،تكشف لنا عن مدى تحقيق األهداف التي قمنا بالتدريس من أجلها".

ويرى أبو زينة ( )353 :2010بأنه عبارة عن جدول له بعدين يمثل أحدهما تحليل محتوى الوحدة

إلى عناصره ،والبعد الثاني يمثل األهداف التعليمية (النواتج).

قامت الباحثة بعد تحليل المحتوى بإعداد جدول مواصط ط ط ط ط ط ططفات ،حيث تم تحديد األوزان النسط ط ط ط ط ط ططبية

ألجزاء المحتوى بناء على األمثلة والتمارين وعدد الصط ط ط ططفحات لكل درس ،فهي ممثلة وشط ط ط ططاملة لمحتوى

كل درس بالوحدة ملحق رقم ( ،)9أما بالنسططبة لألوزان النسططبية الخاصططة بمسططتويات األهداف تم تحديدها
بناء على األهداف المتوقعة من تدريس المهارات ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()3

جدول مواصفات اختبار حل المسألة الرياضية

المحتوى

عدد األسئلة

النسبة المئوية

تحديد المعطيات

2

5.26

تحديد المطلوب

6

15.79

إيجاد طريقة الحل

4

10.53

تنفيذ الحل

22

57.89

التحقق من صحة الحل

4

10.53

المجموع

38

%100

 -4صياغة أسئلة االختبار:
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة الخاصة ببناء اختبار حل المسألة الرياضية بعد االطالع

عليها ،حيث استعانت الباحثة بقائمة حل المسألة الرياضية في بناء االختبار المكون من ( )38سؤاالً –
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ملحق ( )3وتتكون أسئلة االختبار من أسئلة االختيار من متعدد ،مكونة من أربعة بدائل ،بدليل واحد
منها صحيح ،أسئلة التكميل ،ومسائل رياضية لفظية وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون:
-

شاملة للمحتوى الدراسي.

واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس.

مطابقة فقرات االختبار للمحتوى.

سليمة لغوياً وسهلة ومالئمة لمستوى الطالبات.

حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى.

 -5كتابة تعليمات االختبار:

قامت الباحثة بتقديم عدة تعليمات وارشادات للطالبات في الصفحة األولى ،واشتملت على:

 عدد فقرات االختبار.

 طريقة اإلجابة عن فقرات االختبار.

 -6تحكيم االختبار:

بعد إعداد االختبار في صورته األولية ،قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين من

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ،ومشرفين تربويين في وكالة الغوث وو ازرة التربية والتعليم
وبعض مدرسي الرياضيات – ملحق رقم ( )1وذلك إلبداء أرائهم ومالحظاتهم حول النقاط التالية:
-

صياغة عبارات االختبار من الناحية العلمية واللغوية.

-

مطابقة فقرات االختبار للمحتوى

-

مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار.

-

مدى شمولية مهارات حل المسألة الرياضية لوحدة الجمع والطرح ضمن الماليين

-

حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى.

-

استبدال بعض البدائل لكونها ضعيفة.

وفي ضوء ذلك اقترح المحكمون التعديالت التالية:
-

حذف بعض األسئلة التي ال تؤثر على المحتوى المراد قياسه.

-

ضرورة تعديل بعض األخطاء في الصياغة اللغوية.

-7

وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أصبح االختبار جاه اًز للتطبيق االستطالعي.

التطبيق االستطالعي لالختبار:

قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من طالبات الصف الخامس وكانت العينة

مكونة من ( )30طالبة وقد تم التطبيق قبل البدء بالتجربة بأسبوع وقد هدفت العينة االستطالعية إلى

التالي:
-

تحديد زمن االختبار.
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-

إيجاد الصعوبة ،ومعامل التمييز لفقرات االختبار.

-

التأكد من صدق االختبار ،وذلك بحساب معامالت االتساق الداخلي.

-

حساب ثبات االختبار.

-8

تحديد زمن االختبار:

تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن استجابة أول خمس

طالبات انتهت من االستجابة على فقرات االختبار ،واستجابة آخر خمس طالبات انتهت من االستجابة
على فقرات االختبار ،وقد بلغ زمن االختبار يساوي ( )40دقيقة ،وهو الزمن المناسب لالستجابة على

أسئلة اختبار حل المسألة الرياضية.
-9

تصحيح االختبار:

تم تصط ط ط ططحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االسط ط ط ططتطالعية على فقراته ،حيث حددت درجة

واحدة لكل فقرة ،وبذلك تكون الدرجة التي حص ط ططلت عليها الطالبة محص ط ططورة بين ( )0-38درجة ،حيث

تكون االختبار من ( )38فقرة في صورته النهائية.

 -10تحليل إجابات أسئلة االختبار:

بعد أن تم تطبيق االختبار على العينة االسط ط ط ط ط ط ططتطالعية ،تم تحليل نتائج إجابات الطالبات على
أس ططئلة االختبار ،وذلك لمعرفة معامل الص ططعوبة ،ومعامل التمييز ليتم بعد ذلك حذف الفقرات الغامض ططة

إن وجدت.

ولكي تحص ططل الباحثة على معامل ص ططعوبة ومعامل تمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،قامت

بتقسط ط ط ط ط ططيم الطالبات إلى مجموعتين مجموعة عليا ضط ط ط ط ط ططمت  %27من مجموع الطالبات ،وهن الطالبات
اللواتي حصط ططلن على أعلى الدرجات في االختبار ،ومجموعة دنيا ضط ططمت  %27من مجموعة الطالبات
اللواتي حصلن على أدنى الدرجات في االختبار ،وقد بلغ عدد طالبات كل مجموعة ( )8طالبات.

أوالا :حساب معامل الصعوبة.

ويقاس بالنسط ططبة المئوية لمن أجابوا على الس ط طؤال إجابة خاطئة ،وكان الهدف من حسط ططاب درجة
الصط ط ططعوبة لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة صط ط ططعوبتها عن  0.20أو تزيد عن 0.80
ويحسب بالمعادلة التالية( :أبو دقة)170 ،2008 ،
درجة صعوبة الفقرة =

عدد الذين أجابوا على السؤال إجابة خاطئة
عدد المفحوصين أو عدد الذين حاولوا اإلجابة عن السؤال

والجدول رقم ( )4يبين معامل الصعوبة لفقرات اختبار حل المسألة الرياضية.
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*100

جدول رقم ()4

معامل الصعوبة لفقرات اختبار حل المسألة الرياضية
م

معامل الصعوبة

م

معامل الصعوبة

1

0.38

20

0.50

2

0.69

21

0.63

3

0.75

22

0.38

4

0.56

23

0.63

5

0.69

24

0.25

6

0.63

25

0.63

7

0.69

26

0.31

8

0.56

27

0.63

9

0.44

28

0.50

10

0.75

29

0.44

11

0.69

30

0.38

12

0.44

31

0.44

13

0.38

32

0.38

14

0.63

33

0.56

15

0.38

34

0.63

16

0.44

35

0.50

17

0.69

36

0.38

18

0.50

37

0.25

19

0.56

38

0.38

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة كانت مناسبة لجميع الفقرات ،وتتراوح ما بين

( )0.75 – 0.38وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة.
ثانيا :حساب معامل التمييز:

ويقصد به قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة من حيث الفروق الفردية بينهم ،وقدرتها أيضاً على

التمييز بين الفئة العليا والفئة الدنيا ،وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هو حذف
الفقرات التي يقل معامل تمييزها عن  0.20ألنها تعتبر ضعيفة
ويحسب بالمعادلة التالية( :أبو دقة)170 ،2008 ،

معامل تمييز الفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
نصف عدد األفراد في المجموعتين

والجدول رقم ( )5يبين معامل التمييز لفقرات اختبار حل المسألة الرياضية.
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جدول رقم ()5

معامل التمييز لفقرات اختبار حل المسألة الرياضية
م

معامل التمييز

م

معامل التمييز

1

0.75

20

0.75

2

0.63

21

0.75

3

0.50

22

0.75

4

0.38

23

0.75

5

0.63

24

0.50

6

0.50

25

0.75

7

0.63

26

0.63

8

0.63

27

0.50

9

0.38

28

0.75

10

0.50

29

0.63

11

0.63

30

0.75

12

0.38

31

0.63

13

0.75

32

0.75

14

0.75

33

0.63

15

0.75

34

0.75

16

0.63

35

0.50

17

0.63

36

0.75

18

0.75

37

0.50

19

0.63

38

0.50

يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات ،وتتراوح ما بين
( )0.75 – 0.38وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة.
ثالثا :صدق االختبار:

ويشير األغا واألستاذ ( )104 :2007إلى أن الصدق هو "أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه

فقط دون أي زيادة أو نقصان" ويمثل صدق االختبار إحدى الوسائل الهامة في الحكم على صالحيته،
وتحققت الباحثة من صدق االختبار باستخدام طريقتين وهما كالتالي:
-

صدق المحكمين:

تم إعداد االختبار في صورته األولية وعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص

ملحق رقم ( )1وذلك الستطالع آرائهم ومالحظاتهم ،واجراء التعديالت الالزمة ،من حيث السالمة
اللغوية ،ومدى شمولية المهارات لوحدة الدراسة ،ومدى انتماء فقرات االختبار ،وتم تعديله بناءا على آراء

المحكمين التي بلغت نسبة اتفاقهم على مفردات االختبار  ،%85حيث ترى الباحثة أن هذه نسبة معقولة
العتماد الفقرات في االختبار.

64

-

صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق االختبار عن طريق تطبيق االختبار المعد على عينة استطالعية مكونة

من ( )30طالبة ،وتم حساب معامل االرتباط (بيرسون) بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار ،والدرجة
الكلية لالختبار ،وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )spssوالجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول رقم ()6

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم

رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0.614

دالة عند 0.01

20

2

0.576

دالة عند 0.01

21

0.620

3

0.459

دالة عند 0.05

22

0.683

دالة عند 0.01

4

0.489

دالة عند 0.01

23

0.763

دالة عند 0.01

5

0.688

دالة عند 0.01

24

0.517

دالة عند 0.01

6

0.444

دالة عند 0.05

25

0.801

دالة عند 0.01

7

0.690

دالة عند 0.01

26

0.591

دالة عند 0.01

8

0.640

دالة عند 0.01

27

0.503

دالة عند 0.01

9

0.489

دالة عند 0.01

28

0.476

دالة عند 0.01

10

0.464

دالة عند 0.01

29

0.567

دالة عند 0.01

11

0.452

دالة عند 0.05

30

0.701

دالة عند 0.01

12

0.424

دالة عند 0.05

31

0.612

دالة عند 0.01

13

0.738

دالة عند 0.01

32

0.690

دالة عند 0.01

14

0.802

دالة عند 0.01

33

0.743

دالة عند 0.01

15

0.641

دالة عند 0.01

34

0.828

دالة عند 0.01

16

0.633

دالة عند 0.01

35

0.389

دالة عند 0.01

17

0.675

دالة عند 0.01

36

0.564

دالة عند 0.01

18

0.636

دالة عند 0.01

37

0.427

دالة عند 0.05

19

0.703

دالة عند 0.01

38

0.371

دالة عند 0.05

السؤال

السؤال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.604

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01،0.05

وللتأكد من التناس ط ط ط ط ططق الداخلي لمهارات االختبار تم حس ط ط ط ط ططاب معامالت االرتباط بين درجة كل

مهارة والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في جدول رقم (:)7
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جدول رقم ()7

معامالت ارتباط درجات مهارات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
معامل االرتباط

مستوى الداللة

تحديد المعطيات

0.685

دالة عند 0.01

تحديد المطلوب

0.841

دالة عند 0.01

إيجاد طريقة الحل

0.877

دالة عند 0.01

تنفيذ الحل

0.974

دالة عند 0.01

التحقق من صحة الحل

0.928

دالة عند 0.01

المهارات

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من جدول رقم ( )7أن معامالت ارتباط مهارات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة
إحصائيا على مستوى الداللة ( )0.01مما يدل على التناسق الداخلي لمهارات االختبار.
-

ثبات االختبار:
ويعرف ثبات االختبار "أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا أعيد تطبيقه على الطالب

أنفسهم مرة ثانية.

وقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون 20على

النحو التالي:
أوالا :طريقة التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تم تجزئة األسئلة إلى نصفين،
واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي أسئلة النصف األول ،واألسئلة الزوجية هي أسئلة النصف

الثاني ،ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من االختبار والنصف الثاني من االختبار
فكان ( ،)0.835ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لحساب معامل ثبات االختبار الكلي من المعادلة
التالية (كاظم)2001: 116 ،

R= 2r
1+r
حيث ث :معامل ثبات االختبار ر :معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية
وبالتعويض في المعادلة السابقة ينتج معامل الثبات ( ،)0.910ويتضح ما سبق ان االختبار يتمتع بدرجة

ثبات جيدة.
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ثانيا :طريقة كودر -ريتشارد سون ):(20

لمعرفة مدي ثبات االختبار ،تم استخدام معادلة كودر-ريتشارد سون ) )20ألبعاد اختبار حل

المسألة الرياضية ،وهي طريقة مناسبة لالختبارات التي تكون نتيجة أسئلتها إما صواب واما خطا أي

للمتغيرات الثنائية ،حيث تم الحصول علي قيمة معامل كودر-ريتشارد سون ) (20للدرجة الكلية لالختبار
ككل طبقا للمعادلة التالية( :ملحم)20059 :263

وبالتعويض في المعادلة تنتج قيمة كودر -ريتشارد سون 20لالختبار ككل ( )0.952وهي قيمة

تطمئن الباحثة إلي تطبيق االختبار علي عينة الدراسة ،وبذلك تأكدت من صدق وثبات اختبار حل

المسألة الرياضية.

ثاني ا :اختبار التفكير الرياضي.
قامت الباحثة بإعداد اختبار موضططوعي للتفكير الرياضططي ،من نوع االختيار من متعدد ،وأسططئلة

التكميل ومسط ططائل لفظية واختارت هذا النوع من االختبارات لخلوه من التأثير بذاتية المص ططحح ،ولتغطيته

جزء كبير من المادة العلمية المراد اختبار الطالبات فيها ،واس ط ط ط ط ططتخدمته الباحثة كأحد مؤش ط ط ط ط ط طرات لقياس

تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة ،ولمعرفة وجود فروق بين المجموعتين :التجريبية والضططابطة بعد

انتهاء التجربة

خطوات بناء اختبار التفكير الرياضي:
 -1تحديد المادة الدراسية:

وهي الوحدة الدراسية التي تم اختيارها من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي وهي الوحدة الثانية

(الجمع ضمن الماليين) للفصل الدراسي األول.
 -2تحديد الهدف من االختبار:

هدف االختبار إلى قياس مدى تأثير إس ط ط ط ط ط ططتراتيجية االس ط ط ط ط ط ططتقص ط ط ط ط ط ططاء الموجه على تنمية التفكير

الرياضي لدى المجموعة التجريبية بعد االنتهاء من تدريس الطريقة المقترحة.
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 -3تحديد محاور االختبار:

تم تحديد محاور االختبار من بعض مهارات التفكير الرياضي ،وذلك بعد االطالع على الكتب

والدراسات السابقة والتي تناولت مهارات التفكير الرياضي ،ومشاورة أهل االختصاص في مجال تدريس
الرياضيات ،ومجال تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات ،من أساتذة المناهج وطرق التدريس في

الرياضيات ومعلمي الرياضيات أصحاب الخبرة الطويلة ،وقد أسفر ذلك عن التوصل إلى اختيار خمسة

مهارات من مهارات التفكير الرياضي وذلك لتطبيق الدراسة عليهما وهي :االستقراء ،االستنتاج ،التخمين،
والتعبير بالرموز ،والتفكير المنطقي.
 -4إعداد االختبار:

لتحديد عدد أسططئلة االختبار وتوزيعها على االختبار قامت الباحثة بإعداد جدول لتوزيع مهارات

التفكير الرياضط ططي الموجودة في وحدة (الجمع ضط ططمن الماليين) ،وذلك بعد تحليل لمحتوى هذه الوحدة

واس ط ططتخراج األهداف المتعلقة بالد ارس ط ططة والتركيز على مهارات التفكير الرياض ط ططي المس ط ططتخدمة كأولوية

الد ارسة ،وأعطت نتائج التحليل النتائج التالية كما هو موضح في الجدول رقم (.)5
جدول رقم ()8

جدول توزيع مهارات التفكير الرياضي على وحدة الجمع والطرح ضمن الماليين
المهارة

عدد األسئلة

النسبة

االستقراء

8

33.33

24 ،17 ،15 ،14 ،9 ،8 ،5 ،3

االستنتاج

1

4.17

6

التخمين

6

25.00

13 ،21 ،16 ،7 ،4 ،1

التعبير بالرموز

3

12.50

12 ،11 ،10

التفكير المنطقي

6

25.00

23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،2

المجموع

24

100.00

المئوية

أرقام الفقرات

 -5الصورة األولية إلعداد فقرات االختبار:

لقد استفادت الباحثة من األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تحدثت عن مهارات التفكير

الرياضي ،وبعد االطالع عليها فقد اعتمدت الباحثة على خمسة مهارات وهي (االستقراء ،االستنتاج،

التخمين ،والتعبير بالرموز ،والتفكير المنطقي) كبعض مهارات للتفكير الرياضي ،وذلك لمالئمتهم لطبيعة

محتوى الوحدة الدراسية حيث إن معظم األمثلة واألسئلة المتضمنة بالوحدة تقيس هذه المهارات ،وتم بعد
ذلك استشارة عدداً من المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس – ملحق رقم ( )1حول هذه
المهارات ،وقد أكدوا على مناسبتها للوحدة الدراسية.

وقد راعت الباحثة عند صياغة البنود االختيارية ما يلي:
-

أن تكون البنود سليمة لغوياً وعلمياً.
مطابقة فقرات االختبار للمحتوى.
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-

مدى شمولية مهارات التفكير الرياضي لوحدة الجمع والطرح ضمن الماليين.

حذف أو إضافة أي تعديالت يرونها مناسبة.

 -6كتابة تعليمات االختبار:

قامت الباحثة بتقديم عدة تعليمات وارشادات للطالبات في الصفحة األولى ،واشتملت على:




عدد فقرات االختبار.

الهدف من االختبار.

 -7تحكيم االختبار:

بعد إعداد االختبار في صورته األولية ،قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين من

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ،ومشرفين تربويين في و ازرة التربية والتعليم وبعض

مدرسي الرياضيات – ملحق رقم ( )1وذلك إلبداء أراءهم ومالحظاتهم حول النقاط التالية:
-

أن تكون البنود سليمة لغوياً وعلمياً.
مطابقة فقرات االختبار للمحتوى.

مدى شمولية مهارات التفكير الرياضي لوحدة الجمع والطرح ضمن الماليين.

حذف أو إضافة أي تعديالت يرونها مناسبة.

وفي ضوء ذلك اقترح المحكمون التعديالت التالية:
-

استبدال بعض البدائل لكونها ضعيفة.

حذف بعض األسئلة التي ال تؤثر على المحتوى المراد قياسه.
ضرورة تعديل بعض األخطاء في الصياغة اللغوية.

وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أصبح االختبار جاه اًز للتطبيق االستطالعي.
 -8التطبيق االستطالعي لالختبار:

قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من طالبات الصف الخامس وكانت العينة

مكونة من ( )30طالبة وقد تم التطبيق قبل البدء بالتجربة بأسبوع وقد هدفت العينة االستطالعية إلى:
-

تحديد زمن االختبار.

إيجاد معامل الصعوبة ،ومعامل التمييز لفقرات االختبار.

التأكد من صدق االختبار ،وذلك بحساب معامالت االتساق الداخلي.

حساب ثبات االختبار.

 -9تحديد زمن االختبار:

تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن استجابة أول خمس

طالبات انتهت من االستجابة على فقرات االختبار ،وزمن استجابة آخر خمس طالبات على فقرات
االختبار ،لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي ( )50دقيقة ،وهو الزمن المناسب لالستجابة على أسئلة

اختبار التفكير الرياضي.
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 -10تصحيح االختبار:

تم تصط ط ط ططحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االسط ط ط ططتطالعية على فقراته ،حيث حددت درجة

واحدة لكل فقرة ،وبذلك تكون الدرجة التي حص ط ططلت عليها الطالبة محص ط ططورة بين ( )0-24درجة ،حيث

تكون االختبار من ( )24فقرة في صورته النهائية ،ملحق رقم (.)5
 -11تحليل إجابات أسئلة االختبار:

بعد أن تم تطبيق اختبار التفكير الرياضط ط ططي على العينة االسط ط ططتطالعية ،تم تحليل نتائج إجابات

الطالبات على أس ط ط ط ط ططئلة االختبار ،وذلك لمعرفة معامل الص ط ط ط ط ططعوبة ،ومعامل التمييز ليتم بعد ذلك حذف

الفقرات الغامض ط ططة إن وجدت .ولكي تحص ط ططل الباحثة على معامل ص ط ططعوبة ومعامل تمييز لكل فقرة من

فقرات االختبار ،قامت بتقسط ط ط ط ط ط ططيم الطالبات إلى مجموعتين مجموعة عليا ضط ط ط ط ط ط ططمت  %27من مجموع

الطالبات ،وهن الطالبات اللواتي حصط ط ط ط ط ط ططلن على أعلى الدرجات في االختبار ،ومجموعة دنيا ضط ط ط ط ط ط ططمت

 %27من مجموعة الطالبات اللواتي حصط ط ط ط ط ططلن على أدنى الدرجات في االختبار ،وقد بلغ عدد طالبات

كل مجموعة ( )8طالبات.

أوالا :حساب معامل الصعوبة:
ويقاس بالنسط ططبة المئوية لمن أجابوا على الس ط طؤال إجابة خاطئة ،وكان الهدف من حسط ططاب درجة

الصط ط ططعوبة لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة صط ط ططعوبتها عن  0.20أو تزيد عن 0.80

والجدول رقم ( )9يبين معامل الصعوبة لفقرات اختبار التفكير الرياضي.
جدول رقم ()9

معامل الصعوبة لفقرات اختبار التفكير الرياضي
م

معامل الصعوبة

م

معامل الصعوبة

1

0.31

13

0.31

2

0.63

14

0.38

3

0.25

15

0.69

4

0.44

16

0.38

5

0.63

17

0.56

6

0.69

18

0.50

7

0.69

19

0.69

8

0.31

20

0.25

9

0.38

21

0.44

10

0.38

22

0.50

11

0.56

23

0.56

12

0.50

24

0.50
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة كانت مناسبة لجميع الفقرات ،وتتراوح ما بين
( )0.69 – 0.25وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة.
ثانيا :حساب معامل التمييز:

ويقصد به قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة من حيث الفروق الفردية بينهم ،وقدرتها أيضاً على

التمييز بين الفئة العليا والفئة الدنيا ،وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هو حذف
الفقرات التي يقل معامل تمييزها عن  0.20ألنها تعتبر ضعيفة ،والجدول رقم ( )10يبين معامل التمييز
لفقرات اختبار التفكير الرياضي.

جدول رقم ()10

معامل التمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي
م

معامل التمييز

م

معامل التمييز

1

0.38

13

0.50

2

0.50

14

0.38

3

0.50

15

0.75

4

0.38

16

0.38

5

0.50

17

0.75

6

0.63

18

0.63

7

0.63

19

0.75

8

0.63

20

0.63

9

0.75

21

0.50

10

0.63

22

0.75

11

0.50

23

0.63

12

0.38

24

0.75

يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات ،وتتراوح ما بين
( )0.75 – 0.38وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة.
ثالث ا :صدق االختبار

تحققت الباحثة من صدق االختبار باستخدام طريقتين وهما كالتالي:

 -صــدق المحكمين :تم إعداد االختبار في ص ططورته األولية وعرض ططه على مجموعة من المحكمين من

ذوي االختصاص ملحق رقم ( )1وتم أخذ آرائهم ومالحظاتهم ،واجراء التعديالت الالزمة ،من حيث
السالمة اللغوية ،ومدى مالئمة األسئلة لمهارات التفكير الرياضي ،وتم تعديله بناء آراء المحكمين.
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صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من ص ططدق االختبار عن طريق تطبيق االختبار المعد على عينة اس ططتطالعية مكونة

من ( )30طالبة ،وتم حس ط ط ط ط ط ططاب معامل االرتباط (بيرس ط ط ط ط ط ططون) بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار،
والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه ،وذلك باسط ططتخدام البرنامج اإلحصط ططائي ( )spssوالجدول التالي

يوضح ذلك:

الجدول رقم ()11
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع البعد الذي انتمي إليه الفقرة
رقم

معامل

السؤال

االرتباط

مستوى الداللة

رقم
السؤال

معامل االرتباط مستوى الداللة

1

0.510

دالة عند 0.01

13

0.573

دالة عند 0.01

2

0.448

دالة عند 0.05

14

0.428

دالة عند 0.05

3

0.442

دالة عند 0.05

15

0.714

دالة عند 0.01

4

0.379

دالة عند 0.05

16

0.575

دالة عند 0.01

5

0.452

دالة عند 0.05

17

0.691

دالة عند 0.01

6

0.531

دالة عند 0.01

18

0.803

دالة عند 0.01

7

0.414

دالة عند 0.05

19

0.687

دالة عند 0.01

8

0.468

دالة عند 0.01

20

0.708

دالة عند 0.01

9

0.530

دالة عند 0.01

21

0.654

دالة عند 0.01

10

0.805

دالة عند 0.01

22

0.742

دالة عند 0.01

11

0.631

دالة عند 0.01

23

0.763

دالة عند 0.01

12

0.640

دالة عند 0.01

24

0.785

دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01،0.05

وللتأكد من التناسط ط ط ط ط ط ططق الداخلي لمهارات االختبار تم حسط ط ط ط ط ط ططاب معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة

والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في جدول رقم (:)12
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جدول ()12

معامالت ارتباط درجات مهارات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
المهارات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االستقراء

0.900

دالة عند 0.01

االستنتاج

0.531

دالة عند 0.01

التخمين

0.802

دالة عند 0.01

التعبير بالرموز

0.751

دالة عند 0.01

التفكير المنطقي

0.928

دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضط ط ط ط ط ط ططح من جدول ( )12أن معامالت ارتباط مهارات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة

إحصائيا على مستوى الداللة ( )0.01مما يدل على التناسق الداخلي لمهارات االختبار.
 ثبات االختبار:وقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون 20على

النحو التالي:

أوالا :طريقة التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تم تجزئة األسئلة إلى نصفين،
واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي أسئلة النصف األول ،واألسئلة الزوجية هي أسئلة النصف

الثاني ،ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من االختبار والنصف الثاني من االختبار

فكان (،)0.724ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لحساب معامل ثبات االختبار الكلي من المعادلة
التالية (كاظم)2001 :116،

ث=

2ر
+1ر

حيث ث :معامل ثبات االختبار ،ر :معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية
وبالتعويض في المعادلة السابقة ينتج معامل الثبات ( ،)0.840ويتضح ما سبق ان االختبار يتمتع بدرجة

ثبات جيدة.

ثانيا :طريقة كودر -ريتشارد سون:20

لمعرفة مدي ثبات االختبار ،تم استخدام معادلة كودر-ريتشاردسون  20ألبعاد اختبار التفكير

الرياضي ،وهي طريقة مناسبة لالختبارات التي تكون نتيجة أسئلتها إما صواب واما خطا أي للمتغيرات
73

الثنائية ،حيث تم الحصول علي قيمة معامل كودر-ريتشاردسون  20للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا

للمعادلة التالية( :ملحم)20059 :263

وبالتعويض في المعادلة تنتج قيمة كودر -ريتشارد سون 20لالختبار ككل( )0.923وهي قيمة
تطمئن الباحثة الي تطبيق االختبار علي عينة الدراسة ،وبذلك تأكدت من صدق وثبات اختبار التفكير

الرياضي.

ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
انطالقاً من الحرص على س ط ط ططالمة النتائج ،وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ض ط ط ططبطها

والحد من آثارها للوصط ط ط ط ط ط ططول إلى نتائج صط ط ط ط ط ط ططالحة قابلة لالسط ط ط ط ط ط ططتعمال والتعميم ،تَ َبنت الباحثة طريقة "
المجموعتان التجريبية والض ط ط ط ط ط ططابطة باختبارين قبل التجربة ،ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين من
خالل االعتماد على االختيار العش ط ط ط ط ط ط طوائي ألفراد العينة ،ومقارنة المتوسط ط ط ط ط ط طططات الحسط ط ط ط ط ط ططابية في بعض
المتغيرات أو العوامل لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:

 -1تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في مادة الرياضيات:
جدول رقم ()13

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة
تعزى لمتغير التحصيل في الرياضيات
االنحراف

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل في مادة

تجريبية

38

88.395

10.149

ضابطة

38

84.342

11.894

الرياضيات

المعياري

"ت "
1.598

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.114

غير دالة
إحصائيا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتض ط ط ط ط ططح من الجدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة إحص ط ط ط ط ططائية بين المجموعتين التجريبية

والضط ططابطة في متغير التحصط ططيل في الرياضط ططيات قبل بدء التجربة وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين
في الرياضيات.
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 -2تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار حل المسألة الرياضية المعد للدراسة:
جدول رقم ()14

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة
الختبار حل المسألة الرياضية في التطبيق القبلي
االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

38

0.132

0.414

ضابطة

38

0.237

0.542

تجريبية

38

1.500

0.862

ضابطة

38

1.737

0.921

تجريبية

38

0.763

0.913

ضابطة

38

0.974

0.972

تجريبية

38

7.026

3.267

ضابطة

38

6.763

2.870

التحقق من صحة

تجريبية

38

0.553

0.828

الحل

ضابطة

38

0.816

1.010

الدرجة الكلية الختبار

تجريبية

38

9.974

4.481

حل المسألة الرياضية

ضابطة

38

10.526

4.144

تحديد المعطيات

تحديد المطلوب

إيجاد طريقة الحل

تنفيذ الحل

المعياري

"ت"

قيمة الداللة

0.951

0.344

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائياً

1.157

0.251

غير دالة
إحصائياً

0.973

0.334

غير دالة
إحصائياً

0.373

0.710

غير دالة
إحصائياً

1.242

0.218

غير دالة
إحصائياً

0.558

0.578

غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضط ط ططح من الجدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصط ط ططائية عند مسط ط ططتوى داللة ( )α=0.05بين
طالبات المجموعة الض ط ط ططابطة وطالبات المجموعة التجريبية في أبعاد االختبار والدرجة الكلية لالختبار،
وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في اختبار حل المسألة الرياضية.
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 -3تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار التفكير الرياضي المعد للدراسة:
جدول رقم ()15

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة
الختبار التفكير الرياضي في التطبيق القبلي

المهارة

االستقراء
االستنتاج
التخمين
التعبير
بالرموز
التفكير
المنطقي
الدرجة الكلية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

"ت"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

تجريبية

38

1.289

1.063

0.595

0.554

غير دالة

ضابطة

38

1.158

0.855

تجريبية

38

0.211

0.413

ضابطة

38

0.184

0.393

تجريبية

38

2.158

1.462

ضابطة

38

2.000

0.900

تجريبية

38

1.053

1.161

ضابطة

38

0.789

0.963

تجريبية

38

1.053

1.138

ضابطة

38

0.921

0.882

تجريبية

38

5.763

3.412

ضابطة

38

5.053

1.958

إحصائي ا
0.285

0.777

غير دالة
إحصائي ا

0.567

0.572

غير دالة
إحصائي ا

1.075

0.286

غير دالة
إحصائيا

0.564

0.575

غير دالة
إحصائيا

1.113

0.269

غير دالة
إحصائي ا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتض ط ط ط ط ط ططح من الجدول رقم ( )15عدم وجود فروق ذات داللة إحص ط ط ط ط ط ططائية عند مس ط ط ط ط ط ططتوى داللة
( )α=0.05بين طالبات المجموعة الض ط ططابطة وطالبات المجموعة التجريبية في أبعاد االختبار والدرجة
الكلية لالختبار ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في اختبار التفكير الرياضي.

إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية:
-

االطالع على األدبيات والبحوث التربوية المتعلقة باستراتيجية االستقصاء الموجه وتنمية حل

المسألة الرياضية والتفكير الرياضي.
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-

تحليل المحتوى العلمي للوحدة الثانية ،لتحديد خوارزميات حل المسألة الرياضية ،ومهارات

-

إعداد اختبار لقياس مدى تحصيل الطالبات في اختبار حل المسألة الرياضية وتحديد صدقه

-

إعداد اختبار لقياس مدى امتالك الطالبات لمهارات التفكير الرياضي وتحديد صدقه وثباته.

-

إعداد دليل المعلم بحيث تعرض دروس الوحدة وفقاً الستراتيجية االستقصاء الموجه.
عرض اختباري حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي وكذلك دليل المعلم على مجموعة من

-

تطبيق اختباري حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي على عينة استطالعية من طالبات

-

تقدمت الباحثة بطلب رسمي من وكالة الغوث للموافقة على تطبيق أدوات الدراسة في مدرسة

-

اختارت الباحثة عينة الدراسة التجريبية والضابطة من طالبات الصف الرابع إلجراء التطبيق

التفكير الرياضي.
وثباته.

-

المحكمين والخبراء في مجال طرق تدريس الرياضيات.

الصف الخامس للتأكد من الصدق والثبات ومدى صعوبة الفقرات ومعامل تمييزها.
المأمونية االبتدائية المشتركة لالجئين .ملحق رقم ( )9تسهيل مهمه.

القبلي الختباري حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي للمجموعتين ،للتأكد من تكافؤهما حيث
تم تطبيق اختبار حل المسألة الرياضية في اليوم األول ،وفي اليوم التالي تم تطبيق اختبار

التفكير الرياضي.
-

قامت الباحثة بعرض دليل معلم معد بطريقة االستقصاء الموجه على معلمة الصف الرابع
األساسي في مدرسة المأمونية حيث قامت المعلمة بتطبيق التجربة وشرح الدروس المعدة بطريقة

االستقصاء الموجه على طالبات المجموعة التجريبية ،حيث قامت الباحثة بمتابعة شرح الدروس

واألنشطة والتواجد دائما في كل حصة دراسية ومساندة المعلمة والطالبات ،بينما درست المجموعة

الضابطة بالطريقة االعتيادية.

-

استغرقت التجربة ( )15حصة دراسية ،وذلك بمعدل  6حصص أسبوعياً.
إجراء التطبيق البعدي الختباري حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي على مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة ،وذلك لمعرفة أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه على المجموعة

التجريبية.
-

قامت الباحثة بتصحيح اإلجابات وجمع البيانات وتحليلها ثم عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

-

وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج.

في ضوء فروض الدراسة.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لتحقيق أهداف الد ارس ط ط ططة ،اس ط ط ططتخدمت الباحثة البرنامج اإلحص ط ط ططائي  SPSSفي معالجة بيانات

الدراسة التالية:

 -1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 -2اختبار.Independent sample-T. test
 -3حساب قيمة ايتا ،وحجم التأثيرو مقارنته بالجدول المرجعي الوارد في (جدول )16
ويحسب حجم التأثير بالمعادلة التالية( :عفانة)42 :2000،

t2

2

=

t2 + df
2t
df

η

d

حيث = η 2مربع ايتا ويعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجع إلى

المتغير المستقل.

 =T²قيمة ت المحسوبة عند استخدام اختبار "ت"
 =dfترمز لدرجات الحرية وتساوي N1+N2-2
والجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
جدول ()16
األداة المستخدمة

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

η

0.01

0.06

0.14

0.20

D

0.2

0.5

0.8

1.1

2
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كبير جدا

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 إلجع ـر هتأل قـر عسسؤ لر

لر تفسري ع ر

 إلجع ـر هتأل قـر عسسؤ لر سثعنير تفسري ع ر
 ستألق

ر سألعمرع ىرنتعئ ر س ا عـ .ر

 توص ع ر س ا عـ .ر
 ةق حع ر س ا عـ.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الباحثة ،والمتعلقة بهدف الدراسة المتمثل

في "" حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي "  "spssفي معالجة بيانات الدراسة ،وسيتم عرض النتائج
التي تم التوصل إليها ،وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها وفي ضوئها وضعت الباحثة مجموعة من

التوصيات والمقترحات.

اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على " :ما أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه

في تنمية حل المسالة الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع
األساسي في اختبار حل المسألة الرياضية؟
ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال يوجد فروق دالة إحصائية

عند مستوى داللة ( )a ≤0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن
باالستقصاء الموجه ودرجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في التطبيق

البعدي الختبار حل المسالة الرياضية.

وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية ،واستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين "  " Independent sample T- testللكشف عن
داللة الفروق بين متوسطي األداء في اختبار حل المسألة الرياضية البعدي لكل من المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة ،وجدول رقم ( )17يوضح ذلك.
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الجدول ()17

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة
الختبار حل المسألة الرياضية في التطبيق البعدي

المهارات

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية بعدي

38

1.263

0.891

ضابطة بعدي

38

0.474

0.647

تجريبية بعدي

38

4.447

1.446

ضابطة بعدي

38

3.211

1.803

إيجاد طريقة

تجريبية بعدي

38

3.132

0.875

الحل

ضابطة بعدي

38

2.211

1.044

تجريبية بعدي

38

16.026

5.160

ضابطة بعدي

38

12.105

3.805

تجريبية بعدي

38

2.974

1.262

صحة الحل

ضابطة بعدي

38

1.895

1.467

الدرجة الكلية

تجريبية بعدي

38

27.842

8.538

ضابطة بعدي

38

19.895

6.294

تحديد

المعطيات
تحديد المطلوب

تنفيذ الحل
التحقق من

الختبار حل

المسألة الرياضية

المعياري

قيمة

قيمة "ت"
4.421
3.298
4.168

الداللة
0.000
0.001
0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائياً عند
0.01

دالة إحصائياً عند
0.01

دالة إحصائياً عند
0.01

3.770
3.437

4.619

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

0.001

دالة إحصائياً عند
0.01

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

نالحظ من الجدول أن قيمة (ت) المحسوبة ( )4.619وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية فهي

قيمة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يعني وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالبات
في القياس البعدي الالتي درسن باستراتيجية االستقصاء الموجه والالتي درسن بالطريقة التقليدية على

الدرجة الكلية لالختبار ،وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
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ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ( )η 2للكشف عن درجة التأثير وهي كما
يوضحها جدول رقم (.)18
جدول رقم ()18

قيمة "ت" و " " η 2اليجاد حجم تأثير إستراتيجية االستقصاء الموجه الختبار حل المسألة الرياضية
األبعاد

درجات

تحديد المعطيات

74

4.421

0.209

1.028

كبير جداً

تحديد المطلوب

74

3.298

0.128

0.767

كبير جداً

إيجاد طريقة الحل

74

4.168

0.190

0.969

كبير جداً

تنفيذ الحل

74

3.770

0.161

0.877

كبير جداً

التحقق من صحة الحل

74

3.437

0.138

0.799

كبير جداً

الدرجة الكلية

74

4.619

0.224

1.074

كبير جداً

الحرية

قيمة "ت

قيمة مربع ايتا

قيمة d

حجم التأثير

2

η

يتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.224وهي كبيرة ،الن قيمة ""η2
أكبر من (.)0.20

وهذا يدل أن "إستراتيجية االستقصاء الموجه " في عملية تدريس حل المسألة الرياضية أفضل

من الطريقة االعتيادية التي استخدمت مع المجموعة الضابطة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن إستراتيجية
االستقصاء الموجه:

 .1تُساعد المتعلم على تنمية مهارة البحث العلمي ،واالكتشاف.
 .2تعطي للمتعلم الفرصة لتوظيف استراتيجيات متنوعة لتحقيق الهدف المطلوب.
 .3تقوي شخصية المتعلمين وتنمي قدرتهم على التعامل مع اآلخرين.

 .4تمكن المتعلم من إدراك العالقات بين األشياء وربط النتائج بأسبابها.
 .5تساعد المتعلم باالحتفاظ بالمعرفة أطول فترة ممكنة.

 .6تجعل المتعلم محور العملية التعليمية ،وعنص ار فاعال فيها ،إيجابيا في اكتشاف المعلومات وهذا
ما يدعو إليه التعلم البنائي.

 .7يتعلم بها الطلبة كيف يتعلمون ،وكيف يتعاملون مع المشكالت الجديدة.
وبذلك يرفض الفرض الصفري ،ويعدل الفرض البحثي إلى أِّنه يوجد فروق دالة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن باالستقصاء
الموجه ودرجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي

الختبار حل المسالة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض
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الدراسات السابقة التي استخدمت االستقصاء الموجه في التدريس،ومنها دراسة الجهوري ( )2011التي
خلصت نتائجها إلى فاعلية إستراتيجية االستقصاء الموجه على تحصيل طلبة الصف العاشر للمفاهيم

العلمية في مادة العلوم ،ودراسة األخرس ( )2010التي خلصت نتائجها إلى وجود فروق بين متوسطي
درجات المجموعة التجريبية والضابطة على تنمية القدرة على النمذجة الرياضية ،وحل المشكالت وكانت

النتائج لصالح المجموعة التجريبية ،ودراسة سرحان ( )2006التي كان من أهم نتائجها وجود فروق دالة
إحصائيا بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية التي درست وفق طريقة االستقصاء الموجه،

مقارنة بعالمات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية وكانت الفروق لصالح المجوعة
التجريبية في اكتساب المفاهيم العلمية ،وهذا يدل على مدى فاعلية هذه الطريقة في التدريس ،لما لها

من أثر إيجابي في اكتساب المتعلمين للمعرفة بطريقة البحث واالكتشاف والتقصي ومتعة كشف الحقائق

والمعلومات األمر الذي يجعل من عملية التعلم أكثر إثارة وتشويق وبقائها لفترة طويلة في ذهن المتعلم.

اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها:

ينص السط طؤال الثاني من أس ططئلة الد ارس ططة على " :ما أثر اس ططتخدام االس ططتقص ططاء الموجه في تنمية

التفكير الرياض ط ط ططي في مبحث الرياض ط ط ططيات لدى طالبات الص ط ط ططف الرابع األس ط ط ططاس ط ط ططي في اختبار التفكير

الرياضي؟

ولإلجابة عن الس ط ط ط ط طؤال قامت الباحثة بصط ط ط ط ططياغة الفرض الصط ط ط ط ططفري التالي :ال يوجد فروق دالة

إحصط ط ططائية عند مسط ط ططتوى الداللة ( )α≥0.05بين متوسط ط طططي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي

درسططن باالسططتقصططاء الموجه ودرجات المجموعة الضططابطة الالتي درسططن بالطريقة االعتيادية في التطبيق

البعدي الختبار التفكير الرياضي.

وللتحقق من صط ط ططحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بحسط ط ططاب المتوسط ط طططات الحسط ط ططابية واالنحرافات

المعيارية ،واس ط ططتخدام اختبار "ت" لعينتين مس ط ططتقلتين "  " Independent sample T- testللكش ط ططف
عن داللة الفروق بين متوسطي األداء في اختبار التفكير الرياضي البعدي لكل من المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة ،وجدول رقم ( )19يوضح ذلك.
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الجدول ()19

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة
تعزى لمتغير التحصيل في اختبار مهارات التفكير الرياضي في التطبيق البعدي

المهارات

االستقراء
االستنتاج
التخمين
التعبير بالرموز
التفكير

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية بعدي

38

5.526

ضابطة بعدي

38

3.105

1.997

تجريبية بعدي

38

0.842

0.370

ضابطة بعدي

38

0.289

0.460

تجريبية بعدي

38

4.289

1.271

ضابطة بعدي

38

2.658

1.457

تجريبية بعدي

38

2.605

0.855

ضابطة بعدي

38

1.421

1.154

تجريبية بعدي

38

4.053

1.293

ضابطة بعدي

38

1.289

1.228

تجريبية بعدي

38

17.316

3.699

ضابطة بعدي

38

8.763

4.846

المعياري
1.688

قيمة "ت"
5.707
5.777
5.201
5.082

9.550

المنطقي
الدرجة الكلية

8.648

قيمة
الداللة
0.000
0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائياً عند
0.01

دالة إحصائياً عند
0.01

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

نالحظ من الجدول أن قيمة (ت) المحسوبة ( )8.648وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية فهي

قيمة دالة عند مستوى داللة( ،)0.01وهذا يعني وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالبات
في القياس البعدي الذين درسوا باستراتيجية االستقصاء الموجه والذين دروسا بالطريقة االعتيادية على
الدرجة الكلية لالختبار ،وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية االستقصاء
الموجه.
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ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع ( )η 2للكشف عن درجة التأثير وهي كما يوضحها
جدول رقم (.)20
قيمة "ت" و " " η 2إليجاد حجم التأثير الستراتيجية االستقصاء الموجه
الجدول رقم ()20

قيمة مربع ايتا

المهارات

درجات الحرية

قيمة "ت

االستقراء

74

5.707

0.306

االستنتاج

74

5.777

0.311

1.343

التخمين

74

5.201

0.268

1.209

كبير جداً

التعبير بالرموز

74

5.082

0.259

1.182

كبير جداً

التفكير المنطقي

74

9.550

0.552

2.220

كبير جداً

الدرجة الكلية

74

8.648

0.503

2.011

كبير جداً

2

η

قيمة d

حجم التأثير

1.327

كبير جداً
كبير جداً

ويتضح من الجدول أن قيمة " " η 2للدرجة الكلية بلغت ( )0.503وهي كبيرة جدا ،الن قيمة

" " η 2أكبر من (.)0.20

وهذا يدل أن المتغير المستقل "إستراتيجية االستقصاء الموجه " لها تأثير على المتغير التابع

"مهارات التفكير الرياضي" بدرجة كبيرة جداً من الفعالية في الدرجة الكلية لالختبار وجميع المهارات.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن:
 -1إستراتيجية االستقصاء الموجه تعمل على تنمية مهارات التفكير المختلفة منها االستنتاج واالستقراء،
والتعبير بالرموز ،والتخمين ،المقارنة ،والتركيب ،والترجمة ،والتفسير والتلخيص ،والنقد ،واتخاذ القرار

لدى المتعلمين مع الممارسة والتوجيه والتدريب مع مرور الوقت.

 -2تُساعد إستراتيجية االستقصاء الموجه على تنمية القدرات العقلية وتنمية التفكير عامة ،والتفكير
الرياضي خاصة من خالل التركيز على توظيف أنشطة استقصائية بأساليب متنوعة أثناء العرض

مثل استخدام (المسابقات ،األلعاب ،واألحاجي واأللغاز ،والقصص) األمر الذي يجعل من عملية

التعلم أم ار مشوقا ومحف از للتعلم.

 -3إستراتيجية االستقصاء الموجه تعمل على تنمية مهارات التفكير الرياضي من خالل تعزيز موقف

الطالب في العملية التعليمية ،بحيث تسمح له بالمشاركة والتفاعل ،ويقوم المعلم بتوجيه وارشاد
المتعلمين نحو مصادر التعلم التي تمدهم بالمعلومات حول المشكلة.
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وبذلك يرفض الفرض الصفري ،ويعدل الفرض البحثي إلى أِّنه يوجد فروق دالة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن باالستقصاء
الموجه ودرجات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار

التفكير الرياضي ،لصالح المجموعة التجريبية ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات ،مثل

دراسة مداله ( (2008التي كان من أهم نتائجها تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فيما
يتعلق باالحتفاظ الكلي للمعرفة العلمية ،ودراسة البدجي( )2008التي خلصت نتائجها إلى وجود تحسن
دال إحصائيا في أداء المجموعة التجريبية لكل قدرة من قدرات التفكير الناقد عن أداء المجموعة الضابطة

في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد يعزى لطريقة االستقصاء الموجه.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 -1استخدام الباحثة الستراتيجيات تدريسية تتناسب مع القدرات العقلية للطالبات وتراعي الفروق الفردية
بينهن ،فقد استخدمت الباحثة في كل موقف تدريسي أنشطة متنوعة ،ونوعت في أساليبها أثناء
استخدام االستراتيجية مثل (السرد القصصي ،واأللعاب التعليمية ،والمسابقات التعليمية ،والمناقشة

الحوار ،والتعلم بالمجموعات) التي الحظت الباحثة تفاعال كبي ار وتواصال مثم ار من قبل الطالبات.

 -2التنوع في استخدام الوسائل التعليمية فقد تنوعت الباحثة في عرضها للدروس المعدة بطريقة

االستقصاء فقامت بعرض ( ، )LCDوالبطاقات الورقية الملونة ،مجسم لوحة المنازل (المعداد)،

أوراق عمل ،والسبورة المتحركة.
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التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليهاُ ،توصي الباحثة بما يلي:
ا
 -1استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي في
مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية.

حث المشرفين ،واإلدارة المدرسية ،على تدريب المعلمين على توظيف إستراتيجية االستقصاء
ِّ -2
الموجه ،وتشجيعهم على توظيفها داخل البيئة الصفية وذلك من خالل عقد ورشات عمل ودورات
تدريبية لتدريبهم على استخدامها.

 -3تعزيز االستراتيجية من خالل التنوع في األساليب كاستخدام (القصة ،األلعاب التعليمية،
المسابقات) وذلك إلى جانب استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في التدريس األمر الذي
يزيد من فعاليتها في جذب انتباه المتعلمين وتشويقهم لعملية التعلم.

 -4تنمية التفكير الرياضي من خالل توظيف إستراتيجية االستقصاء الموجه في األنشطة والمسائل
الرياضية لما له من دور مهم لتدريب المتعلمين على حل مشكالتهم الحياتية واليومية.

المقترحات:

بناء على ما قامت به الباحثة في الدراسة فإنها تقترح ما يلي:

 -1دراسة أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في مادة الرياضيات في مراحل علمية
متقدمة ،كالمراحل اإلعدادية ،والثانوية.

 -2دراسة أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في مواد أخرى ،كالعلوم ،واللغة العربية ،واللغة
اإلنجليزية ،والتربية اإلسالمية.

 -3دراسة أثر أسلوب إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية مهارات تفكير أخرى.

 -4دراسة أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في عالج بعض المشاكل السلوكية ،والنفسية.
 -5دراسة مقارنة بين طريقة إستراتيجية االستقصاء الموجه ،وطرائق تدريس أخرى في مادة
الرياضيات.
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المصادر والمراجع
أوال :المصادر :القرآن الكريم
ثانيا :المراجع العربية:

 -1أبو أسعد ،صالح (" )2010أساليب تدريس الرياضيات " الطبعة األولى ،عمان :دار الشروق
للنشر والتوزيع.

 -2أبو رومية ،مصطفى (" )2012أثر استخدام إستراتيجية سكمان في تنمية بعض مهارات
التفكير الرياضي لدى طالب الصف الحادي عشر آداب ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -3أبو رياش ،حسين وقطيط ،غسان ( ")2008حل المشكالت" ،الطبعة األولى ،عمان :دار وائل
للنشر.

 -4أبو زينة ،فريد (" )2011مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها " ،الطبعة الثالثة ،عمان:
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

 -5أبو زينة ،فريد (")2011النموذج االستقصائي في التدريس والبحث وحل المشكالت"،الطبعة
األولى ،عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.

 -6أبو زينة ،فريد (" )2010تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها" ،عمان :دار وائل
للنشر.

 -7أبو الشيخ ،منال ( " )2009فاعلية إستراتيجية المجمعات التعليمية باستخدام االستقصاء
الموجه بالحاسوب لتدريس االقترانات التربيعية في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي

واتجاهاتهم نحو الرياضيات " ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة األردنية،
األردن.

 -8األحمد ،ردينه ويوسف ،حذام ( ")2001طرائق التدريس ،منهج،أسلوب ،وسيلة" ،الطبعة
األولى ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع.

 -9أبو الهطل ،ماهر (" )2011أثر استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات على تنمية

التفكير الرياضي واالتجاا نحوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي غزة "،رسالة ماجستير،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -10األخرس ،يوسف ( " )2010أثر التدريس باستخدام االستقصاء الموجه على تنمية القدرة على
النمذجة الرياضية وحل المشكالت لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن " ،رسالة

ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة األردنية ،األردن.
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 -11أبو دقة ،سناء ( " )2008القياس والتقويم الصفي :المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال" ،الطبعة
الثانية ،غزة :دار آفاق للنشر والتوزيع.

 -12األغا ،إحسان واألستاذ ،محمود ( ")2007مقدمة في تصميم البحث التربوي" الطبعة الثانية،
غزة ،الجامعة اإلسالمية :مكتبة الطالب الجامعي.

 -13إبراهيم ،مجدي ( ")2005التفكير من منظور تربوي ،تعريفه –طبيعته-مهاراته-تنميته-
أنماطه" ،الطبعة األولى ،القاهرة :عالم الكتب نشر – توزيع – طباعة.

 -14الهاشمي ،عبد الرحمن والدليمي ،طه ( ")2008استراتيجيات حديثة في فن التدريس " ،الطبعة
األولى ،عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.

 -15البكري ،أمل والكسواني ،عفاف ( " )2005أساليب تعليم العلوم والرياضيات" ،الطبعة الثالثة،
عمان :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 -16البريفكاني ،خوله ( " )2010أثر طريقتي االستقصاء الموجه والتعلم التعاوني في تحصيل

طالب الصف األول المتوسط في مادة التربية اإلسالمية " مجلة أبحاث كلية التربية األساسية،

جامعة الموصل ،المجلد العاشر ،العدد األول.

 -17البشيتي ،هند ( " )2007أثر استخدام الوسائل المتعددة في تنمية مهارات حل المسالة
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 -18بدوي ،رمضان (" )2008تضمين التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية" ،الطبعة
األولى ،عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.

 -19بدوي ،رمضان (")2003استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات " ،عمان :دار الفكر.

 -20الجهوري ،ناصر ( :)2011أثر تدريس العلوم بطريقة االستقصاء الموجه في اكتساب طالب

الصف العاشر األساسي في المفاهيم العلمية بنسق العلوم في سلطنةُ .عمان ،رسالة الخليج

العربي ،عدد (.)119

 -21حمزة ،محمد والبالونة ،فهمي ( " )2011مناهج الرياضيات واستراتيجيات تدريسها " ،الطبعة
األولى ،عمان :دار جليس الزمان للنشر والتوزيع.

 -22حلس ،داوود (" )2008رؤية معاصرة في مبادئ التدريس العامة" ،غزة :مكتبة آفاق.

 -23الخطيب ،محمد وعبابنة ،عبد هللا (" )2011أثر استخدام إستراتيجية تدريسية قائمة على حل
المشكالت على التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف السابع

األساسي في األردن " ،دراسات العلوم التربوية ،األردن ،المجلد  ،38العدد األول.
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 -24الخطيب ،محمد ( " )2012أثر استخدام إستراتيجية ) )PDEODEقائمة على المنحى البنائي
في التفكير الرياضي واستيعاب المفاهيم الرياضية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف العاشر

األساسي " ،دراسات العلوم التربوية ،األردن ،المجلد  ،39العدد األول.

 -25الخالدي ،نايف ( ")2007فاعلية إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية التحصيل لمادة

الرياضيات لدى التالميذ المكفوفين بدولة الكويت" رسالة ماجستير كلية الدراسات التربوية

العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،الكويت.

 -26الخطيب ،محمد ( ")2011االستقصاء وتدريس الرياضيات " ،الطبعة األولى ،عمان :دار
ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.

 -27دياب ،سهيل( .)2000تعليم مهارات التفكير وتعلمها في منهاج الرياضيات لطلبة المرحلة
االبتدائية العليا ،جامعة القدس المفتوحة.

 -28رمضان ،رمضان (" :)1993مدى فاعلية الطريقة االستقصائية في التحصيل الدراسي وتنمية

بعض مكونات التفكير الرياضي لدى طالب كلية التربية " ،مجلة اتحاد الجامعات العربية،

العدد (.)28

 -29راشد ،محمد (" )2006مدى ممارسة الطلبة المعلمين لخطوات بوليا في حل المسالة الرياضية

أثناء التربية العملية من وجهة نظر طلبة معلم الصف " ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات،

األردن ،المجلد  ،8العدد الثاني.

 -30رصرص ،حسن ( " )2007برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسالة الرياضية

لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة" رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.

 -31سعادة ،جودت (" )2003تدريس مهارات التفكير "مع مئات األمثلة " ،الطبعة األولى ،األردن:
دار الشروق للنشر والتوزيع.

 -32سويد ،عبد المعطي ( ")2003مهارات التفكير ومواجهة الحياة " ،الطبعة األولى ،اإلمارات:
دار الكتاب الجامعي عضو اتحاد الناشرين العرب.

 -33سالمة ،عادل وآخرون ( ")2009طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة " ،الطبعة
األولى ،اإلصدار األول ،األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 -34سليم ،معزز ( " )2012أثر استخدام إستراتيجية الخطوات السبع في تنمية بعض مهارات

التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي في محافظات غزة"،

رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -35سليمان ،سناء (" )2011التفكير أساسياته وأنواعه تعليمه ،تنمية مهاراته " ،الطبعة األولى،
القاهرة :عالم الكتب.
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 -36سعادة ،جودت ( " )2009تدريس مهارات التفكير " مع مئات األمثلة التطبيقية " ،الطبعة
األولى ،اإلصدار الرابع ،األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.

 -37سرحان ،سامي ( " )2006أثر إستراتيجيتي االستقصاء الموجه والحر في اكتساب المفاهيم

الكيميائية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن" ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات

التربوية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.

 -38الشقيرات ،محمود (" )2009استراتيجيات التدريس والتقويم" ،الطبعة االولى ،عمان :دار
الفرقان للنشر والتوزيع.

 -39شبر ،خليل وآخرون ( " )2005أساسيات التدريس " ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع.
 -40الشربيني ،زكريا(" )2007اإلحصاء وتصميم التجارب" ،القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية

 -41شاهين ،عبد الحميد ( :)2011استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط
التعلم ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،دمنهور ،ص.38

 -42الصباغ ،سميلة ( ")2006استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوقين في

المرحلة األساسية العليا في األردن" مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ،األردن ،المجلد  ،8العدد

الثاني.

 -43طعيمة ،رشدي (" )2004تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،مفهومه ،أسسه ،استخداماته"،
القاهرة :دار الفكر العربي.

 -44العتال ،حسني (" )2012فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل في تنمية بعض مهارات
التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي" رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 -45العالول ،رنا (" )2012أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل
المسالة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة " ،رسالة ماجستير (غير

منشورة) ،كلية التربية ،جامعة االزهر ،غزة.

 -46العيلة ،هبة (" )2012أثر برنامج مقترح قائم على أنماط التعلم لتنمية مهارات التفكير الرياضي
لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظات غزة " ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة

األزهر ،غزة.

 -47العبودي ،أحمد ( " )2009أثر استخدام االستراتيجيات الخاصة في حل المسائل الرياضية

بوحدة الكسور على تحصيل طلبة الصف الخامس االبتدائي " ،رسالة ماجستير ،كلية التربية،

جامعة الكوفة ،العدد الرابع عشر.

 -48العبسي ،محمد ( " )2012األلعاب والتفكير في الرياضيات " ،الطبعة الثانية ،عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
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 -50العفون ،نادية ( " )2012االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير " ،الطبعة األولى،
عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.

 -51العفيفي ،منى وآخرون ( " )2011أثر استخدام دورة التقصي الثنائية ( couple Inquiry
 )cycleفي تنمية مهارات االستقصاء لدى طالبات الصف الثامن األساسي في العلوم "

المجلة األردنية في العلوم التربوية ،األردن ،مجلد  ،7العدد الرابع.
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دار صفاء للنشر والتوزيع.

 -53عمر ،محمود وآخرون (" )2010القياس النفسي والتربوي" ،الطبعة األولى ،عمان :دار المسيرة
للنشر والتوزيع.

 -54عبيد ،وليم ( " )2011استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق الجودة "،أطر مفاهيمية ونماذج
تطبيقية " ،الطبعة الثانية ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 -55عفانة ،عزو وآخرون ( " )2012استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعليم العام "
الطبعة األولى ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 -56عبد القادر ،خالد ( " )2013صعوبات حل المسألة اللفظية في الرياضيات لدى طلبة الصف

السادس األساسي بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين " ،مجلة جامعة األقصى ،غزة،

المجلد  ،17العدد األول.

 -57عبيدات ،ذوقان وأبو السميد ،سهيلة (" )2007استراتيجيات التدريس في القرن الحادي
والعشرين دليل المعلم والمشرف التربوي" ،الطبعة األولى ،عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.

 -58عبد الحميد ،هبة (" )2008معجم ومصطلحات التربية وعلم النفس " ،الطبعة األولى ،عمان:
دار البداية ناشرون وموزعون.

 -59عباس ،محمد والعبسي ،محمد ( ،")2007مناهج وأساليب تدريس الرياضيات للمرحلة
األساسية " الطبعة األولى ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 -60علوي ،أحمد وآخرون (" )2008التفكير وتعليم مهارات التفكير نموذج مصفوفة تدمج تعليم

وتعلم مهارات التفكير األساسية من خالل تدريس العلوم للصف  9-7المرحلة األساسية"،

مركز البحوث والتطوير التربوي ،الجمهورية اليمنية ،فرع عدن.

 -61عرسان ،محمد ،ابو زينه ،فريد ( :)2003اثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسالة
الرياضية في تنمية القدرة على حل المسالة الرياضية على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة

المرحلة األساسية في األردن.
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 -62عفانة ،عزو ( " )2000حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث
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 -64غباري ،ثائر و أبو شعيرة ،خالد (" )2011أساسيات في التفكير "،الطبعة األولى ،عمان :مكتبة
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 -65غفور ،كمال ( " )2012الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسائل الرياضية للصف الثالث

إعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر الطلبة " مجلة الفتح ،بعقوبة ،العدد الثامن واألربعون.

 -66الفضلي ،أنفال ( " )2014أثر األنشطة االستقصائية البيئية في تحصيل طالبات الصف الثامن
المتوسط وتفكيرهن اإلبداعي في مادة العلوم " رسالة ماجستير ،كلية العلوم التربوية ،جامعة

الشرق األوسط ،الكويت .

 -67الفنيش ،أحمد ( " )1991استراتيجيات التدريس " ،الجماهيرية الليبية الشعبية االشتراكية
العظمى :الدار العربية للكتاب.

 -68القيسي ،تيسير ( " )2014أثر استخدام نموذج مارزانو للتعلم في التفكير الرياضي واالتجاا

نحو الرياضيات لدى طالب المرحلة األساسية في محافظة الطفيلة " المجلة الدولية التربوية

المتخصصة ،األردن ،المجلد الثالث ،العدد .12
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 -71قباجة ،زياد ( ")2014أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء التأملي في اكتساب المفاهيم
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املــــــــالحق

ملحق رقم ()1
أسماء السادة المحكمين
االسم

الدرجة العلمية

مكان العمل

أ .د عبد هللا عبد المنعم

دكتوراا في المناهج والبحث العلمي

رئيس مجلس أمناء جامعة

أ .د عطا حسن درويش

دكتوراا في المناهج وطرق التدريس

د .أسعد حسين عطوان

دكتوراا في المناهج وطرق تدريس

القدس المفتوحة
محاضر في جامعة األزهر بغزة
محاضر بجامعة األقصى

الرياضيات

د مها محمد الشقرة

دكتوراا في المناهج وطرق التدريس

محاضر في جامعة القدس

د .عبد الكريم موسى فرج هللا

دكتوراا في المناهج وطرق تدريس

محاضر بجامعة األقصى

أ.حنان المدهون

ماجستير المناهج وطرق التدريس

مدرسة في وكالة الغوث

أ .اميرة عبد الكريم أبو شعير

بكالوريوس تربية رياضيات

مدرسة في وكالة الغوث

أ .معين العبد أبو وردة

بكالوريوس تربية رياضيات

مدرس في وكالة الغوث التابعة

أ .نادر جبريل المقيد

ماجستير تربية رياضيات

الرياضيات

المفتوحة بغزة

ل ونروا
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مشرف رياضيات في وكالة

الغوث التابعة ل ونروا

ملحق ()2
طلب تحكيم اختبار حل المسألة الرياضية
جامعـــة األزهـــــر-غـــــــزة
عمـــادة الدراســـات العليـــــا
كليـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التدريس
السيد  ......................................................../حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع  /طلب تحكيم اختبار حل المسألة الرياضية
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة
الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة

الغوث بغزة" ،وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة االزهر ،لذا ارجو من سيادتكم
التكرم بتحكيم اختبار حل المسألة الرياضية ،حيث يشمل المهارات التالية (تحديد المعطيات – تحديد

المطلوب – ايجاد طريقة الحل – تنفيذ الحل – التحقق من صحة الحل)

وفي ضوء خبرتكم في هذا المجال ارجو من سيادتكم التحكيم ضمن النقاط التالية:

 -1السالمة العلمية واللغوية

 -2مطابقة فقرات االختبار للمحتوى

 -3مدى شمولية مهارات حل المسألة الرياضية لوحدة الجمع والطرح ضمن الماليين
 -4حذف او اضافة او ابداء أي مالحظات اخرى

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحثة

رانية خليل المقيد
البيانات الشخصية للمحكم:

االسم:

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

التخصص:

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

الدرجة العلمية:
مكان العمل:

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

.................................
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ملحق ()3
اختبار حل المسألة الرياضية
تعليمات اختبار حل المسألة الرياضية

اسم الطالب /ة.......................

المدرسة................../

الصف.............................../

الشعبة..................../

زمن االختبار 90/دقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
اقرئي التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة عن األسئلة.
 هدف االختبار قياس مهارات حل المسألة الرياضية للصف الرابع في مبحث الرياضيات. اقرئي السؤال بعناية وتأن قبل اإلجابة عليه. يتكون هذا االختبار من  38فقرة. عليك اإلجابة على جميع فقرات االختبار.مالحظة/
تقوم الباحثة بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس بعنوان "أثر

استخدام استراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث

الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث بغزة" لذا ترجو منك الباحثة
اإلجابة على جميع فقرات االختبار وللعلم أن هذا االختبار أعد ألغراض البحث العلمي ولما يعود
عليك وعلى زميالتك بالفائدة وال عالقة له بتحصيلك الدراسي

البـــاحثـة
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اختبار حل المسألة الرياضية
بسم هللا الرحمن الرحيم
جدي الناتج بإكمال الفراغ:
.......................= 1000 – ) 1430 + 2580( )1
........................= 2300 + ) 1500 - 4010 ( )2
____________________________________________________
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 )3العدد  213ألقرب عشرة...............
أ) 200

ب) 20

د) 210

ج)30

 )4العدد  5483مقربا ً ألقرب مئة يكون .................
أ) 5480

ب) 5500

د) 5600

ج) 5490

 )5إذا كان تقريب العدد  284يساوي  300فإن العدد مقربا ً إلى اقرب:
أ) 10

ب) 1000

ج) 100

د) 10000

 500 - 700000 )6ألف =....................
أ)  200ألف

ب)  20ألف

د)  12ألف

ج)  300ألف

 )7إذا كان ناتج جمع  40262 = 21341 + 18921فإن ناتج جمعهما بعد تقريبهما إلى اقرب ألف
يكون ............
أ) 38000

ب) 39000

د) 40000

ج) 90000

 )8ناتج طرح العملية  2314 – 8758بتقريب العددين ألقرب  1000هو..........
أ) 4000

ب) 5000

ج) 7000

د) 9000

 8 )9ماليين  4 +ماليين =...........
أ)  40مليون

ب)  12مليون

ج)  20مليون
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د)  30مليون

 )10العدد الواقع بين العددين  7628453 ،7628451هو................ :
أ) 7628450

ب) 7628454

ج) 7628452

د) 7628351

جدي ناتج الجمع:
.................= 3215 + 3480 )11
................= 24311 + 75890 )12

جدي الناتج ثم تحققي من صحة الحل:
= 4379 – 8543 )13
الحل.................................... :
التحقق من صحة الحل................................... :

= 452312 + 345601 )14
الحل................................................ :
التحقق من صحة الحل....................................... :
_____________________________________________________
مع تاجر  54000دينار ،اشترى قطعة أرض ثمنها  28350ديناراً.
 )15حددي المعطيات في المسألة
...........................................................
 )16ثم أوجدي كم ديناراً تبقى مع التاجر
.........................................................
_____________________________________________________

اختاري العملية الحسابية المناسبة () ≈ ،- ،+
5000
4890 )17
400000 )18
3435)19

600000 = 200000
3400
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بالرقم المناسب:

املئي
6)20

4

3

4 + +
3

2

6
9

5

)21

7

4

8

1

7

4

2

1

3

5

7 +
9

8

9

)22
-

2

8

4

4 7 8
4

5

5

2

0
3

7

9
5

3

1

7

_____________________________________________________
 )23قدري ناتج الطرح بالتقريب إلى اقرب ألف:
= 21958 - 38572
الحل..................................... :
 )24قدري ناتج الجمع بتقريب األعداد ألقرب مئة:
= 1672 + 20228 + 5117
الحل..................................... :
_____________________________________________________
 )25قربي األعداد التالية:
100≈3314 1000≈4397
10≈ 45
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أكملي الفراغ في العملية الحسابية التالية:
 )26إذا كان  52300 = 32200 - 84500فإن المطروح .........والمطروح منه هو.......
وناتج الطرح هو..............

1000000 = 4000000 - .............)27
_____________________________________________________
جدي ناتج طرح ما يلي:
........................= 178394 - 529867 )28

......................= 5413220 - 9827431 )29
_____________________________________________________
اطرحي ثم تحققي من الحل:
)30

6 4 3 8 5 7 4

-

3 5 2 9 1 5 3

الحل................................
التحقق من الحل.......................... :
_____________________________________________________

أمامك مزرعة كبيرة من الفواكه والحمضيات بلغ عدد محصولها من الثمار  1650300ثمرة ،بيع
منها سبعمائة و خمسون ألف ثمرة،بينما تبقى ما تلف منها:
 )31حددي العملية المستخدمة في حل المسألة:
..........................................................
 )32ثم جدي عدد الثمار التي تلفت في المزرعة:
..........................................................
 )33ما هو العدد الذي يقل عن العدد  6825413بـ  1255؟
الجواب............................................
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 )34استخدمي التقريب ألعلى منزلة للتحقق من معقولية اإلجابة.
2146 = 4637 - 6753
...............= ................ - .................
____________________________________________________
اقفزي مع األعداد لتضعي العدد المناسب:
............... ،23600 ،............،23400 ، 23300)35
............،...............،.......... ،73200 ،76400 )36
_____________________________________________________
تقدم عدد من المرشحين لالنتخابات ،فحصل المرشح األول على عدد من األصوات بلغ عددها
 380512صوتا ً ،بينما بلغ عدد أصوات المرشح الثاني على  144210صوتا ً ،وحصل المرشح
الثالث على  304274صوتا ً ما مجموع األصوات للمرشحين الثالثة ؟
 )37حددي المطلوب من المسألة ؟
.................................................................
 )38أوجدي عدد أصوات المرشحين الثالثة ؟
.................................................................

مع تمنياتي لكن بالتوفيق
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ملحق ()4
طلب تحكيم اختبار التفكير الرياضي
جامعـــة األزهـــــر-غـــــــزة
عمـــادة الدراســـات العليـــــا
كليـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التدريس
السيد  ......................................................../حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع  /طلب تحكيم اختبار التفكير الرياضي
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة

الرياضية والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث بغزة "،وذلك

للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة االزهر ،لذا ارجو من سيادتكم التكرم بتحكيم
اختبار التفكير الرياضي ،حيث يشمل المهارات التالية (االستقراء – االستنتاج – التخمين  -التعبير
بالرموز – التفكير المنطقي )

وفي ضوء خبرتكم في هذا المجال ارجو من سيادتكم التحكيم ضمن النقاط التالية:

 -1السالمة العلمية واللغوية

 -2مطابقة فقرات االختبار للمحتوى
 -3مدى شمولية مهارات التفكير الرياضي لوحدة الجمع والطرح ضمن الماليين
 -4حذف او اضافة او ابداء أي مالحظات اخرى

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحثة

رانية خليل المقيد
البيانات الشخصية للمحكم:
االسم:

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

التخصص:

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

الدرجة العلمية:
مكان العمل:

.................................
.................................
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ملحق()5
اختبار التفكير الرياضي
تعليمات اختبار التفكير الرياضي

اسم الطالب /ة.......................

المدرسة................../

الصف.............................../

الشعبة..................../

زمن االختبار 90/دقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
اقرئي التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة عن األسئلة.
 هدف االختبار قياس مهارات التفكير الرياضي للصف الرابع في مبحث الرياضيات. اقرئي السؤال بعناية وتأن قبل اإلجابة عليه. يتكون هذا االختبار من  24فقرة. عليك اإلجابة على جميع فقرات االختبار.مالحظة/
تقوم الباحثة بإجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس بعنوان "أثر
استخدام استراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث
الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث بغزة" لذا ترجو منك الباحثة
اإلجابة على جميع فقرات االختبار وللعلم أن هذا االختبار أعد ألغراض البحث العلمي ولما يعود
عليك وعلى زميالتك بالفائدة وال عالقة له بتحصيلك الدراسي.
البـــاحثـة
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اختبار التفكير الرياضي في صورته النهائية
في العملية الحسابية التالية 587=259+328
)1إذا كبرنا أحد العددين بط ( )100فإن حاصل الجمع يكبر أم يصغر ،وكم يصبح ؟
اإلجابة.........................................................................
__________________________________________________________
)ُ2عمر حسن 12سنة ،حسن أكبر من أخته ريما ب3سنوات ،كمُ عمر ريما؟
اإلجابة..........................................................................
_________________________________________________________
ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 )3ما هو العدد الناقص في العملية الحسابية ؟140 - 666 = 150 – ......
أ676-

ب526-

د. 376-

ج656-

 )4تقدير ناتج العملية الحسابية ألقرب مئة هو ...........=4222+5999
أ6000-

ب7099-

د9000-

ج8999-

 )5إذا كان  58ألقرب عشرة هو  60وكان  476ألقرب مئة هو  500فإن  7921ألقرب ألف هو
أ7900-

ب8000-

د. 8900-

ج7000-

 )6إذا كان تقريب العدد  385يساوي  400فإن العدد مقربا إلى أقرب.
أ10-

ب1000 -

د10000-

ج100 -

 )7ناتج جمع العددين  200000+700000ذهنيا هو......
ا500000 -

ب800000 -

ج100000-
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د900000-

قربي األعداد التالية ألقرب مئة ثم رتبيها تنازليا:
8124 ، 4565 ، 987
 )8التقريب...........،...........،.........
 )9الترتيب............،........،...........
___________________________________________________________
ضعي اإلشارة المناسبة للعمليات التالية:
145313 )10ألقرب ألف ___ 145000
826913 = 350710 ___ 476203)11
12119 = 86115 ____ 98234)12
عددان الفرق بينهما  100000إذا كان أكبرهما  752693خمني ما هو العدد اآلخر؟
 )13اإلجابة......................................................
___________________________________________________________
في عملية الطرح التالية:
= 5411783 - 9108693
 )14المطروح منه..............
 )15باقي الطرح...............
___________________________________________________________
كم يجب أن نضيف للعدد  325حتى نحصل على 625؟
6ا)إلجابة..............................................
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أوجدي مجموع األعداد التالية:
.39 ،2000 ،7 ،315
 )17اإلجابة.............................................
___________________________________________________________
ولد خالد في العام الميالدي  1998ما هو عمر خالد اآلن ؟
 )18اإلجابة..............................................

صعد عوني إلى الجبل ووصل إلى علو 4830م ،وبسبب الثلج نزل  1452م ،جد على أي علو يقف

عوني بعد أن نزل ؟

 )19اإلجابة ............................................
___________________________________________________________
عدد مؤلف من األرقام  3،5،2،7إذا قرب إلى أقرب مئة أصبح  7400ما هو العدد؟
 )20اإلجابة..............................................
___________________________________________________________
كم صف ار يجب وضعه جانب الرقم  4لتكون قيمته أربعمائة ألفا ؟ (أكتبي العدد)
 )21اإلجابة.............................................
___________________________________________________________
اكتشفي النمط ثم أكملي األعداد المفقودة:
.........،188،........،144 ،122 )22
.........،232،.........،247،242 )23
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إذا كان عدد سكان محافظة جنين في عام  1997هو  220216نسمة،وكان عدد سكان محافظة غزة

في العام نفسه ،365398جد الفرق في عدد السكان بين المحافظتين.
 )24استخدمي خطوات حل المسألة.
........................................................
........................................................

مع تمنياتي لك بالتوفيق
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ملحق ()6
جامعـــة األزهـــــر-غـــــــزة
عمـــادة الدراســـات العليـــــا
كليـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التدريس
السيد  ......................................................../حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع  /طلب تحكيم دليل معلم
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة
الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدارس وكالة

الغوث بغزة "،وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة االزهر ،لذا ارجو من سيادتكم
التكرم بتحكيم دليل معلم للصف الرابع األساسي ،حيث يشمل الوحدة الثانية من كتاب الرياضيات المقرر
للصف الرابع األساسي الفصل األول للعام الدراسي االول 2016 / 2015

وفي ضوء خبرتكم في هذا المجال ارجو من سيادتكم التحكيم ضمن النقاط التالية:

 -1السالمة العلمية واللغوية

 -2صياغة األهداف السلوكية صياغة صحيحة.
 -3صياغة األنشطة والتدريبات وفق استراتيجية االستقصاء الموجه
 -4حذف او اضافة او ابداء أي مالحظات اخرى ترونها مناسبة.

شاكرين لكم اهتمامكم و صادق تعاونكم في خدمة البحث العلمي
الباحثة
رانية خليل المقيد

البيانات الشخصية للمحكم:
االسم:

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

التخصص:

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

الدرجة العلمية:
مكان العمل:

.................................
.................................
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ملحق()7
جامعـــة األزهـــــر-غـــــــزة
عمـــادة الدراســـات العليـــــا
كليـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التدريس

أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة الرياضية والتفكير الرياضي في
مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي
في مدارس وكالة الغوث بغزة

دليل معلم
إعداد الباحثة
رانية خليل عوض المقيد
تحت إشراف
الدكتور /علي محمد نصار

الدكتور /موسى محمد جودة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

رئيس قسم التعليم األساسي

رئيس قسم التعليم األساسي

جامعة األزهر  -غزة

جامعة األقصى  -غزة
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دليل معلم
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه في تنمية حل المسألة
الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدراس وكالة
الغوث بغزة" حيث تقتصر الدراسة على الوحدة الثانية "الجمع والطرح ضمن الماليين " من كتاب
الرياضيات للصف الرابع األساسي من الفصل الدراسي األول لعام .2016- 2015

عزيزي/تي ...معلم/ة الرياضيات للصف الرابع األساسي،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
نضع بين يديك هذا الدليل وقد تم إعداده من خالل مراجعة األدبيات التربوية السابقة التي لها عالقة
باستراتيجية االستقصاء الموجه محل الدراسة ،وقد خصص لك لالستفادة واالسترشاد به في تدريس الوحدة
الثانية "الجمع والطرح ضمن الماليين " وقد تم إعادة صياغة الدروس وفقا للخطوات اإلجرائية الستراتيجية
االستقصاء الموجه ،ويتضمن الدليل ما يلي:
 -1مقدمة الدليل
 -2أهمية الدليل
 -3الهدف من الدليل
 -4التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها "توزيع الحصص"
 -5األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة.
 -6خطة السير في تدريس الوحدة الثانية "الجمع والطرح ضمن الماليين " وتتضمن ما يلي
 األهداف السلوكية ،الوسائل التعليمية التعلمية ،خطوات التنفيذ ،غلق الدرس ،النشاط البيتي،مالحظات المعلم.

 -7قائمة بأهم المراجع التي يمكن للمعلم االستفادة منها واالسترشاد بها أثناء التخطيط واإلعداد والتنفيذ
والتقويم لموضوعات الوحدة.
مع الشكر وخالص الدعاء بالسداد والتوفيق
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بسم هللا الرحمن الرحيم
دليل المعلم لتدريس الوحدة الثانية " الجمع والطرح ضمن الماليين" من كتاب
الرياضيات للصف الرابع األساسي

مقدمة/

خالل العقد الماضي شهدنا ثورة معلوماتية هائلة ونهضة في المنظومة التربوية ككل ،ومنظومة التدريس

خاصة ،وتحتم مثل هذه المستحدثات على التربويين إعادة النظر إلى األساليب المستخدمة في التدريس،
ودراسة توظيفها وتفعيلها في العملية التعليمية ،لكي نحقق النقلة الكبيرة في التعليم ،ولكي نجعل من

عملية التعليم عملية مرغوبا فيها لدى الطالب.

لذلك بدأ البحث عن استراتيجيات تدريسية خاصة تجعل الطالب عنص ار فاعال في القرية الصغيرة ،التي

أصبحنا نعيش فيها أو تطوير الستراتيجيات معروفة لتكون أكثر فاعلية ،وتكليفهم بعمل نشاط يقومون
به مجتمعين متعاونين في أجواء مريحة خالية من التوتر والقلق ،ترتفع فيهم الدافعية إلى أقصى حد

ممكن( .الكبيسي)688 :2011،

ويعد االستقصاء من طرائق التدريس المهمة التي تساعد في تزويد المتعلمين بالمهارات الالزمة للبحث

عن المعرفة واكتسابها ،وهو نوع من التعلم الذي يستخدم فيه المتعلم مهارات واتجاهات لتنظيم المعلومات
وتقويمها من أجل توليد معلومات جديدة ويؤيد هذا التعريف االتجاه القائل بان االستقصاء يولد المعرفة

من خالل البحث وطرح األسئلة الالزمة لذلك(.المحمدي)2015،

والستراتيجية االستقصاء أنواع من أهمها االستقصاء الموجه ،وفيه يتطلب من المعلم اإلشراف على أنشطة
التالميذ وتوجيهها توجيها محددا عن طريق طرح التساؤالت على التالميذ التي تساعدهم على تنظيم

أفكارهم(.مراد و هادي)100 :2006،

أهمية الدليل:

 -1تقديم محتوى مادة الرياضيات باستخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه والتي تعتبر من االستراتيجيات
البنائية الحديثة في التدريس.

 -2تعد إستراتيجية االستقصاء الموجه تعليما مساندا للطالب ويتم ذلك بتوجيه وارشاد من المعلم في بيئة
تعليمية هادفة وفعالة.

 -3من الضرورة معرفة المعلم باستراتيجية االستقصاء الموجه ،ألنها من االستراتيجيات الحديثة التي
تساعد على تنمية القدرات العقلية للمتعلمين مع مرور الوقت ،كما وتساعد على االحتفاظ بالمعرفة

أطول فترة ممكنة ،وتنمي لدى المتعلم مهارة البحث العلمي ،والتقصي ،واالكتشاف وتجعل من المتعلم
باحثا صغيرا.
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الهدف من الدليل:

 -1مساعدة المعلم على إتقان استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه.

 -2تلخيص المضمون ،وتحديد المعلومات والبيانات وترتيبها حسب األهمية من الجزء إلى الكل.

 -3توليد األسئلة وصياغتها واثارتها حول المضمون وتعزيز ما تم تلخيصه سابقا من أفكار مفتاحيه.
 -4توضيح ومناقشة ما هو صعب من أمثلة ومصطلحات ومفاهيم صعبة أو جديدة.
 -5إثبات فعالية االستراتيجية في تنمية العديد من المهارات وأنواع التفكير المختلفة.

نبذة مختصرة عن إستراتيجية االستقصاء الموجه:

تعد إستراتيجية االستقصاء الموجه من االستراتيجيات البنائية الحديثة التي تهتم بدور المتعلم وتجعله

محور العملية التعليمية ،حيث يشارك المتعلم في عملية تعلمه ويعمل مع بقية زمالئه يسأل ويشجع

اآلخرين على التعلم ،وتتم عملية التعلم تحت إشراف وتوجيه من المعلم.
تعريف االستقصاء الموجه:

مجموعة من الخطوات المحددة التي ترتكز على ان التعلم عملية نشطة يتفاعل فيها المعلم والمتعلم،

بحيث يكون المتعلم هو الفعال والنشط والمبادر ودور المعلم المراقبة وتوجيه التعلم الوجهة الصحيحة
عن كثب لمجريات االستقصاء التي يقوم بها الطالب حتى يتم تحقيق األهداف المتوقعة عند

الطالب(.الجهوري)21 :2011 ،

وتعرف الباحثة االستقصاء الموجه إجرائيا :هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والخطوات المتسلسلة
والمنظمة للدرس والتي توظفها معلمة الرياضيات في تدريس المجموعة التجريبية وتتمثل في عرض

مواقف تعليمية محيرة (المشكلة) ،واعطاء الفرصة للمتعلمين الكتشاف الحل من خالل استراتيجيات
يوظفها المتعلمين للوصول إلى الحل ويتم ذلك تحت إشراف وتوجيه من المعلمة لتحقيق أهداف الدرس.
توجيهات عامة تتعلق بالتدريس وفق إستراتيجية االستقصاء الموجه:
المعلم/ة ،هناك بنود أساسية في إستراتيجية االستقصاء الموجه لكي يمكنك التدريس بهذه
عزيزي/تيِّ ...

االستراتيجية يجب عليك معرفة التالي:

 -1التخطيط مسبقا لعملية االستقصاء ،وتحديد المصادر والوسائل التعليمية الالزمة والمناسبة للموقف
التعليمي.

 -2يجب أن يقوم المعلم بعرض موقفا تعليميا يثير اهتمام المتعلمين وتساؤلهم ويحثهم على التفكير.

 -3يثير الموقف التعليمي تساؤالت المتعلمين وحيرتهم ،وعلى المعلم أن يالحظ تساؤالتهم ويقوم بتحفيزهم
على التفكير حول الموضوع ،ويحدد األسئلة المتعلقة بالموقف التعليمي.

 -4يتابع المعلم الطلبة في عملية التعلم ويقدم المساعدة و التوجيه لهم ،ويشجعهم على مواصلة البحث
واالستقصاء.
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 -5متابعة حلول واجابات الطلبة ،وتسجيل النتائج ،ثم إجراء المناقشات العلنية بين الطالب حول النتائج
التي تم التوصل إليها.

 -6التأكد من صحة الحلول ،وتعزيز االستجابات الصحيحة.

 -7يستطيع المعلم أن ينفذ الحصة الدراسية في مكان غير البيئة الصفية "في مكتبة المدرسة ،أو في
مختبر الحاسوب" ألن العامل المكاني سيجعل من عملية االستقصاء أكثر فعالية وتشويقا للتعلم.
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التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها (توزيع الحصص).

الثانية الجمع والطرح ضمن

الماليين

الوحدة

عنوان الدرس
مراجعة الجمع والطرح ضمن الماليين

عدد الحصص
2

التقريب

4

حل المسألة

1

الجمع ضمن الماليين

3

الطرح ضمن الماليين

3

مسائل وأنشطة

2

المجمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططوع

 15حصة.

األهداف العامة للوحدة:

 -1جمع عددين أو أكثر أفقيا ورأسيا (ضمن سبع منازل)
 -2طرح عددين أفقيا ورأسيا (ضمن سبع منازل)
 -3تقريب األعداد ألقرب ألف

 -4استعمال التقريب في إيجاد ناتج تقريبي للجمع والطرح والتحقق من عمليتي الجمع والطرح.
 -5حل مسائل تتضمن عمليتي الجمع والطرح.

 -6التعبير عن عمليات جمع وطرح باستخدام خط األعداد.

المفاهيم والمصطلحات والرموز:

الجمع ضمن سبع منازل ،الطرح ضمن سبع منازل ،التقريب ألقرب ألف ،جمع عمودي ،جمع أفقي،
التقدير ،إشارة التقريب ≈.

الخوارزميات والمهارات:

إيجاد ناتج جمع عددين او أكثر.

إيجاد ناتج طرح عددين.

التحقق من صحة الطرح بالعملية العكسية.

التقريب ألقرب ألف.

استخدام اآللة الحاسبة في عمليتي الجمع والطرح.
المصادر التعليمية :الكتاب المقرر ،السبورة ،والطباشير ،اآللة الحاسبة ،لوحة المنازل.
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تخطيط دروس الوحدة الثانية
"الجمع والطرح ضمن الماليين"
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الدرس األول
الحصة األولى

مراجعة الجمع والطرح ضمن األلوف
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1تجد ناتج جمع عددين ضمن األلوف بدون حمل.
 -2تجد ناتج جمع عددين ضمن األلوف مع الحمل.
 -3توظف مهارة الجمع في حل مسائل رياضية منتمية.
المتطلبات السابقة:
األهداف
أن تميز الطالبة منزلة
الرقم لعدد معلوم

البنود االختبارية

التقويم

نبططدأ بمراجعططة حقططائق الجمع مع الطططالبططات من خالل منططاقشط ط ط ط ط ط ططتهم رصد إجابات
شفويا20= 10+......،14=......+7،......=7+5 ،
أكملي:

يقع الرقم  5في العدد  758في منزلة...........
يقع الرقم 8في العدد  9867في منزلة...........

استراتيجيات التدريس:
السرد القصصي ،المناقشة والحوار
وسائل تعليمية:
الكتاب المقرر _السبورة والطباشير الملونة _بطاقات _أوراق عمل.
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الطالبات

الهدف
أن تجمع عددين ضمن

األلوف بدون حمل.

خطوات التنفيذ

التقويم

أوال :تمهيد الدرس

نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير- :
اجمعي أفقيا- :

.____=162+ 817)1
تصحيح إجابات
._____= 3310+ 1540)2

الطالبات

اجمعي عموديا- :

._________= 2413+ 1987)1
ثانيا :العرض

في ليلة عاص ط ططفة خرج قارب لص ط ططيد األس ط ططماك ،كانت الرياح ش ط ططديدة

واألمطار غزيرة.
قال أحد الصط ط ططيادين لربان السط ط ططفينة :الجو عاصط ط ططف والرياح قوية لن
نستطيع الصيد اليوم أيها الربان.

أجابه الربان :سنتعاون كلنا على الصيد حتى ننتهي بسرعة ونعود.
بدأ الص ط ططيادين برمي الش ط ططباك في البحر وما عن مرت دقائق معدودة

حتى بدأت الشط ط ط ططباك بالتحرك نظر الصط ط ط ططيادون إلى األسط ط ط ططفل فوجدوا

الكثير من األس ط ط ططماك هلل الص ط ط ططيادين فرحا لكثرة األس ط ط ططماك التي بلغ مالحظة االنتباه

عددها  1854سط ط ط ططمكة فكانت تلك محاولتهم األولى حتى جاء الفجر واالستماع

الحظ الصط ط ط ط ط ططيادين أن أعداد األسط ط ط ط ط ططماك في ازدياد فكانت الكمية في
المحاولة الثانية  2420سمكة ،قال أحد الصيادين لربان السفينة هل

نحططاول مرة أخرى أيهططا الربططان.أجططابططه ال فططالكميططة تكفي لس ط ط ط ط ط ط ططد حططاجطة
السط ط ط ططوق اليوم،شط ط ط ططكر الصط ط ط ططيادين هللا على الرزق وعادوا إلى منازلهم
فرحين بما قسمه هللا لهم.

نقوم بطرح األسئلة التالية على الطالبات
 )1ما رأيك بالقصة التي سمعتها ؟
)2هل تشكرين هللا على نعمه ؟ما جزاء من يشكر هللا على نعمه ؟
كم عدد األسماك التي اصطادها الصيادين في المحاولة األولى ؟
كم عدد األسماك التي اصطادها الصيادين في المحاولة الثانية ؟

لنكتشططف معا كمية السططمك التي اصطططادها الصططيادين في المحاولتين

لنتأكد هل الكمية تسد حاجة للسوق أم ال ؟
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مالحظة صحة
اإلجابات

مالحظة النشاط
ثم نقوم بإعطاء الطالبات المثال التالي- :
جدي ناتج الجمع أفقيا- :

=1026+ 4351)1

= 2532+ 4750)2
= 1010+ 7009)3
نقوم بمناقش ط ط ططة النش ط ط ططاط الس ط ط ططابق مع الطالبات التالية بطرح األس ط ط ططئلة
التالية عليهن.
ما الطريقة التي استخدمتها في الجمع األفقي ؟
هل من الممكن تحويل الجمع األفقي إلى عمودي ؟
إذا كان الجواب بنعم،

إذاً قومي عزيزتي بحل إحداها عموديا.
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والمشاركة

مالحظة صحة

تدريب:

نقوم بعرض بطاقات ورقية تحتوي على مس ط ط ط ط ط ططائل رياض ط ط ط ط ط ططية بالجمع إجابات الطالبات
األفقي والجمع العمودي على السبورة ونطلب من
الطالبات اإلجابة على المس ط ططائل التي بالبطاقات في ك ارسطط ططاتهن وهي

كالتالي........= 621+305 :
7310

236+

عددين ضمن األلوف
مع الحمل

5814+

_____

أن تجد ناتج جمع

2163
_______

نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات:

جدي ناتج الجمع(بدون حمل):

.__________= 467 + 5231)1
.__________= 3341 + 2236)2
جدي ناتج الجمع (بالحمل)- :

.__________= 565+9981)1
.___________= 8035+ 2017)2
نقوم بطرح األسئلة التالية على الطالبات:

ماذا نعني بالجمع بدون حمل ؟

أريد من إحداكن أن تس ططاعدني في حل المس ططالة في المثال األول وأن

أن توظف مهارة الجمع

في حل مسائل رياضية

منتمية

تجمع األرقام كل حسب منزلته.
إذا اآلن وبعد أن قمنا بالترتيب نقوم بعملية الجمع
هل يوجد جمع بالحمل في المثال األول؟

وكذلك نفعل في المثالين اآلخرين الجمع مع الحمل

تدريب:
نقوم بتوزيع ورقة عمل( )1على الطالبات لحل النشط ط ط ط ط ططاط األول الذي
يتضمن مسائل رياضية وفيها التالي- :
عزيزتي الطالبة قومي بإيجاد ناتج الجمع وتصط ططنيف المسط ططائل بجانب

كل واحدة أيها الجمع فيها بدون الحمل وأيها بالحمل- :
._________= 3023+4152)1
.________= 3720+6481)2
.______= 1051+2002)3
.______= 1240+9969)4
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مالحظة
المشاركة والنشاط

نقوم بإعطاء الطالبات المثال التالي:

مالحظة صحة

جدي ناتج الجمع:

اإلجابات

946

6782

+563

+86

___

_____

478

914

متابعة النشاط

غلق الدرس- :

باع تاجر 320كيلو غراما من الس ط ط ط ططكر في بداية ش ط ط ط ططهر يناير ،وفي والمشاركة
منتص ط ططفه باع  2500كيلو غراما من الس ط ططكر،وفي نهاية الش ط ططهر باع
 2310كيلو غراما،كم كيلو غراما من الس ططكر باع التاجر في الش ططهر

كله ؟
نقوم بطرح األسئلة التالية على الطالبات- :
 )1كم كيلو غراما من السكر باع التاجر في أول الشهر ؟
 )2كم كيلو غراما من السكر باع التاجر في منتصف الشهر ؟
 )3كم كيلو غراما من السكر باع التاجر في نهاية الشهر؟

متابعة النشاط

 )4ما العملية الحسططابية التي علينا إجراؤها لمعرفة كمية السططكر التي البيتي
باعها التاجر ؟
نشاط بيتي- :

حل س ’ 2س 4فقرة ب ،ص29
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الدرس األول

الحصة الثانية

مراجعة الجمع و الطرح ضمن األلوف
األهداف السلوكية- :
يتوقع من الطالبة أن
 -1تجد ناتج طرح عددين ضمن األلوف باالستالف أو بدون.
 -2تتحقق من صحة ناتج الطرح بإجراء عملية الجمع.
 -3تجمع وتطرح ذهنيا.

 -4تحل مسائل كالمية مستخدمة عمليات الجمع والطرح.

البنود اإلختبارية

األهداف

التقويم

أن تجد ناتج

مالحظة

حقائق الطرح التقويم

صحة

األساسية.

نقوم بعمل مسابقة بين عدد من الطالبات نقوم بإحضار علبة يوجد بها اإلجابات

أوراق مغلقة يوجد بها أسئلة نطلب من كل طالبة من المجموعة بسحب
ورقة من العلبة ونعطي الطالبات دقيقتين لحل السؤال الموجود بالورقة

والفائزة هي األسرع بحل السؤال الذي معها 20-44،......=5-10

=42=......-5،.......

استراتيجيات التدريس- :
القصة _مسابقة تعليمية.
الوسائل التعليمية- :

الكتاب المقرر – الطباشير الملون _البطاقات الورقية _ ورقة عمل
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األهداف السلوكية
أن تجد ناتج طرح

خطوات التنفيذ

التقويم

أوال :العرض

عددين ضمن األلوف تملك أم هناء مبلغا من المال قيمته  975شط ط ط ط ط ط ططيقل طلبت هناء من

باالستالف أو بدون

أمها أن تشط ط ط ط ططتري لها حاجيات المدرسط ط ط ط ططة مع حلول العام الد ارسط ط ط ط ططي

الجديد ،ذهبت هناء إلى السططوق برفقة أمها وأخوتها لش طراء ما يلزمها

من أدوات مدرسية

األم - :ماذا تحتاجين يا ابنتي من أدوات مدرسية؟
هنططاء - :أريططد يططا أمي حقيبططة،أقالم،ودفططاتر ،ومقلمططة ،وغالف تزيين
للدفاتر والكتب.
األم - :حاض ط ط ططر يا ابنتي فأنت تس ط ط ططتحقين ألنك فتاة مهذبة ومتفوقة
في دراستك.

أعطت األم البائع ثمن األدوات المدرس ط ططية التي قامت بشط ط طرائها لهناء
واخوتها بقيمة  644شيقال.
فرحت هناء فرحا شط ططديدا وشط ططكرت أمها على األشط ططياء التي اشط ططترتها

لها،قالت األم البنتها وس ططأقوم بشط طراء زيا مدرس ططيا جميال لك بما تبقى
لدي من النقود.

مالحظة

نطرح األسئلة التالية على الطالبات:

المشاركة والتفاعل

ضع عنوان للقصة التي سمعتها ؟

ماذا فهمت من القصة ؟

برأيك لماذا قالت األم البنتها أنت تستحقين يا ابنتي ؟
ما قيمة المبلغ الذي كان بحوزة األم ؟
كم دفعت األم للبائع ثمن األدوات المدرسية ؟
لنحس ط ططب س ط ططويا المبلغ الذي تبقى مع األم ونتحقق ما إذا كان المبلغ

المتبقي يكفي لشراء الزى المدرسي؟

نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات:
قبل عرض الس ط ط ط ط ط ط طؤال نقوم بعرض الفقرة التالية على الطالبات وهي
كالتالي

(نظرت األم في غرفة ابنتها عبير فوجدتها غير مرتبة غض ططبت األم
من ابنتها وطلبت منها ترتيب غرفتها ووعدتها بأن تجلب لها لعبة

جميلة ولكن بعد أن تتحقق من ترتيب الغرفة) في ضوء الفقرة التالية
اطرحي أفقيا وتحققي بالجمع:

.........= 6220- 8431

اطرحي عموديا وتحققي بالجمع:
..........= 4176- 5823
ولن نتأكد من الحل الصحيح إال بعد أن نتحقق من الحل
126

ولكن ما الطريقة التي نتبعها لنتأكد من صحة حلنا.
تدريب:
س،3ص 29من الكتاب المدرسي.

مالحظة المشاركة

نقوم بتوزيع ورقة عمل ()2على الطالبات ونطلب منهن اإلجابة عن والتفاعل
النشاط التالي:

تعاوني مع زميالتك في المجموعة لمعرفة العدد ألقفزي:
......،.....،500،....،200،300

......،3000،.......،7000 ،9000
عزيزتي :هل الحظت فرقا بين النمطين ؟

وضحي هذا الفرق بمشاركة زميالتك:
أن تجمع وتطرح

نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات:

مالحظة دقة

ذهنيا

أوجدي الناتج ذهنيا:

اإلجابات

- 7500

= 7000
تصحيح إجابات

6000 = 3000+
تدريب :س 5أ ،ب ،ص 30من الكتاب المدرسي

الطالبات على

الكتاب المدرسي

نذكر الطالبات بالجمع والطرح باس ط ط ط ط ط ططتخدام األقواس ونعرض عليهن
المثال التالي.....= 200- )200+ 550( :
نطلب من الطالبات بحل نشاط  2من ورقة العمل( )2وهو كالتالي:
إذا كان (.6320= 2000+ )4000- 8320
فإن (........=4000+ )2000 - 6320
غلق الدرس:

نقوم بإعطاء الطالبات مس ط ط ط ط ططألة كالمية ونقوم بقراءتها وتفس ط ط ط ط ططيرها و

تحديد معطياتها والمطلوب وخطوات الحل وتوجيههم إلى حلها.
(يملك والدي  9643دينا اًر في رصط ط ط ط ططيده البنكي ،كتب شط ط ط ط ططيكاً بمبلغ

 6720دينا اًر مقابل شراء سيارة جديدة ،فكم بقي في رصيده البنكي؟

نشاط بيتي :حل س 5ج ،د\س 6ب.

متابعة النشاط
أن تحل مسائل

باإلضافة إلى حل المسألة التالية

كالمية مستخدمة

ط ططائرة في رحل ططة بين مط ططدينتين المس ط ط ط ط ط ط ط ططاف ططة بين المط ططدينتين 3214

الجمع والطرح

كم،المسافة التي قطعتها الطائرة  ،947احسبي المسافة المتبقية ؟
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ألبيتي

الدرس الثاني
الحصة األولى
التقريب ضمن األلوف
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1أن تتعرف مفهوم التقريب ورمزه.
 -2أن تستنتج قاعدة التقريب ألقرب عشرة.
 -3أن تقرب أعداد ضمن األلوف ألقرب عشرة.
 -4أن تراعي الدقة واإلتقان أثناء الحل.
المتطلبات السابقة:
البنود اإلختبارية

األهداف السلوكية
 -1أن تحدد

أكملي نصف العشرة =..........

نصف العشرة

األعداد ......،.......،......،.....أكبر من

 -2أن تسمي

 487أوجدي قيمة كل رقم،.....،....،.....

()5

منازل عدد معلوم

استراتيجيات التدريس:
ألعاب تربوية _الحوار والمناقشة.
الوسائل التعليمية:
الكتاب المقرر – بطاقات ورقية – كراسات الطالبات.
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التقويم
رصد اإلجابات
الصحيحة

األهداف السلوكية
أن تعرف مفهوم
التقريب ورمزه

التقويم

خطوات التنفيذ
أوال :تمهيد الدرس
نقوم بمناقشة الطالبات بالنشاط البيتي
ثم نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:

مالحظة صحة
اإلجابات

ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
العدد  551ألقرب عشرة....
أ 50 -ب –  550ج 600 -د500 -
قربي العدد  9ألقرب عشرة.......
قربي العدد  82ألقرب عشرة........
ثانيا :العرض
نقوم بمناقشة الطالبات في االختبار القصير ،ثم
نقوم بعرض بطاقات ورقية مرسوووم عليها شووخصوويات كرتونية مع ذكر
أسووماء للشووخصوويات.إضووافة إلى ذلك نوضووح للطالبات أن الشووخصوويات
المرسووومة في سووباق للجري ثم نسووأل الطالبات عن أول شووخ فائز
بالسباق من خالل ما هو موضح بالبطاقات.
من هم أقرب ثالث أشخا
أن تستنتج قاعدة
التقريب ألقرب
عشرة

للفائز ؟

من هو أقربهم إليه ؟
نقوم برسم خط األعداد على السبورة:
30

40

مالحظة التفاعل
نخبر الطالبات قبل شوووورح المثال بقصووووة المجموعة البخيلة والكريمة ثم والمشاركة
نسأل الطالبات:
أين يقع العدد  33؟
الرقم  3في خانة اآلحاد هو من المجموعة البخيلة أم الكريمة
أن تقرب أعداد
ضمن األلوف
ألقرب عشرة

إذن العدد  33ألقرب عشرة هو......
مثال أخر:
أين يقع العدد  37؟
هل رقم اآلحاد من المجموعة البخيلة أم الكريمة ؟
إذن العدد  37ألقرب عشرة هو..............
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ثم نقوم بإعطاء الطالبات التدريب التالي:
قربي األعداد التالية ألقرب عشرة:
العدد ،............65العدد.............61
نسأل الطالبات:
ما أكبر عدد إذا قربناه إلى أقرب عشرة نحصل على عشرة ؟
نقوم بعرض المثال التالي على السبورة:
قربي األعداد التالية ألقرب عشرة:

مالحظة صحة
اإلجابات

......~ 9768 ،......~2536 ،......~891،.....~ 74
تدريب:
قربي ألقرب عشرة:
30،56،280،1366،9542
غلق الدرس:
متابعة النشاط
نقوم بطرح سؤال سريع فجائي على الطالبات كأن نختار شيئين قريبين البيتي
بالفصل
مثال :أيهما أقرب إلى باب الفصل السبورة أم مقاعدكم ؟
نشاط بيتي:
قربي األعداد التالية ألقرب عشرة:
44،257،6388،1905
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الدرس الثاني
الحصة الثانية

التقريب ألقرب مئة
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1أن تستنتج قاعدة التقريب ضمن األلوف ألقرب مائة.
 -2تقرب أعداد صحيحة ضمن األلوف ألقرب مائة.
 -3أن تراعي الدقة والترتيب أثناء الحل.
المتطلبات السابقة:
األهداف
السلوكية
تقرب أعداداً
صحيحة ألقرب
عشرة

التقويم

البنود اإلختبارية

رصد
اإلجابات
الصحيحة

قربي األعداد ألقرب عشرة:
.......~1805 ،......~ 316 ،....~9

أين يقع العدد  710على خط األعداد
تعيين عدد معلوم
على خط األعداد

700

800

الوسائل التعليمية:
الكتاب المقرر _ الكراسات _الطباشير الملونة _ أوراق عمل _ بطاقات ورقية
استراتيجيات التدريس:
الحوار والمناقشة _ التعلم التعاوني – االكتشاف
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األهداف
السلوكية

التقويم

خطوات التنفيذ

نقوم بمناقش ط ط ط ط ططة الطالبات بالنش ط ط ط ط ططاط البيتي ،ثم مناقش ط ط ط ط ططة الطالبات بالمتطلبات مالحظة صحة
اإلجابات
السابقة.
نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:
قربي ألقرب عشرة:
......51،....3،.....55،...32
نقوم بمناقشة الطالبات باالختبار القصير
ثانيا :العرض:
تستنتج قاعدة
التقريب ألقرب
مئة

نقوم بعرض بطططاقططات ورقيططة وهي عبططارة عن خط األعططداد ونطلططب من بعض
الطالبات الخروج إلى السط ط ط ط ط ط ططبورة ونعطي كل طالبة بطاقة ورقية مكتوب عليها
ع ططدد ،ونطل ططب منهن تقري ططب األع ططداد ألقرب مئ ططة وتمثل ططه على خط األع ططداد متابعة النشاط
والمشاركة
واألرقام (.)610،620،670،650
ثم نسأل الطالبات على التوالي كيف قامت بتقريب العدد الذي بحوزتها ؟
مثال :العدد  610ألقرب مئة =........
كيف قمت بتقريب العدد إلى أقرب مئة؟
إذن نسط ط ططتنتج( :أن لتقريب عدد ألقرب مئة إذا كان رقم العش ط ط طرات اصط ط ططغر من
خمسط ططة،أجعل اآلحاد والعشطط طرات أصط ططفا اًر وتبقى بقية المنازل كما هي،واذا كان
رقم العشرات خمسة أو أكبر،أجعل كال من اآلحاد والعشرات أصفا ار ،وأضيف
واح ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططدا

لط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طرق ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططم

الط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طئ ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططات).

نقوم بعرض القاعدة المكتوبة على بطاقة على السططبورة المتنقلة ونضططعها جانبا
ثم نقوم بعرض مثال أخر ولكن بدون التمثيل على خط األعداد:
( 1905،2009،95،30 ،470قربي ألقرب مئة).
نقوم بتشط ط ط ط ط ط ططكيل الطالبات على شط ط ط ط ط ط ططكل مجموعات ونوزع عليهن أوراق العمل

ونطلططب منهن التعططاون في حططل التططدريططب الموجود في ورقططة العمططل رقم ( )3ثم
132

ننطاقش التطدريطب بحيطث تتم الحوار والمنطاقش ط ط ط ط ط ط ططة بين المجموعطات ويكون دور متابعة النشاط
والمشاركة
المعلمة مراقبة ومتابعة الحلول التي تقوم الطالبات بعرضها.
والتفاعل
غلق الدرس
نختار طالبتين لقراءة قاعدة التقريب ألقرب مئة بصط ط ط ط ط ط ططوت عال .ثم نسط ط ط ط ط ط ططأل
الطالبات سؤاال محي ار:
لو قربنططا العططدد  909ألقرب مئططة يصط ط ط ط ط ط ططبح  ،900فططإن العططدد  9099ألقرب
مئة......
متابعة النشاط
نشاط بيتي:
أكتبي قاعدة التقريب ألقرب مئة.وبناءاً عليها قومي بكتابة أرقام وقربيها إلى البيتي
أقرب مئة

حل التمرين  5ص  34من الكتاب المدرسي.
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الدرس الثاني
التقريب ألقرب ألف

الحصة الثالثة

األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1تستنتج قاعدة التقريب ألقرب ألف.
 -2تقرب أعداد صحيحة ضمن األلوف ألقرب ألف.
 -3تتعود الدقة والترتيب أثناء الحل.

المتطلبات السابقة:
األهداف
السلوكية
تقرب أعداد
ضمن األلوف
ألقرب مئة

تحدد منزلة
األلوف

البنود اإلختبارية
قربي حسب المطلوب:
 .......͌ 84ألقوووووورب عشوووووورة ......͌ 207 ،ألقوووووورب مئووووووة،
.......͌ 2456ألقرب ألف.

حوطي الرقم في منزلة األلوف3721 ،4851 :

الوسائل التعليمية:
الكتاب المدرسي _ بطاقات ورقية ملونة _ كراسة الطالبة _ أوراق عمل

استراتيجيات التدريس:
ألعاب تعليمية _ االكتشاف
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التقويم
رصد اإلجابات
الصحيحة

األهداف السلوكية
تستنتج قاعدة
التقريب ألقرب ألف

البنود االختبارية

التقويم

نقوم بمناقشة النشاط البيتي السابق.
نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:
قربي األعداد التالية ألقرب مئة:
........͌ 1453 ، .........͌ 929 ، .........͌ 89

نبدأ الدرس الجديد بلعبة تعليمية:
من هي رفيقتي ؟
نقوم بطاختيطار مجموعطة من الططالبطات نقوم بطإعططاء كطل ططالبطة ظرف يوجطد
في داخلططه ورقططة مكتوب عليهططا رقم ونطلططب من كططل طططالبططة أن تبحططث عن
رفيقتها أي صط ط ط ط ط ططاحبة الرقم المقرب إلى الرقم الذي بحوزتها هكذا حتى تجد
مالحظة المشاركة

كل طالبة رفيقتها.
نطلب من مجموعة أخرى أن تقف على السططبورة بشططكل خط مسططتقيم بحيث
تكون أول ططالبطة تحمطل الرقم  6000وآخر ططالبطة على طول الخط تحمطل
الرقم  7000وباقي الطالبات الالتي بين العددين السط ط ططابقين يحملن األرقام
من  6100إلى .6900
ثم نقوم بطرح بعض األس ط ططئلة إلى الطالبات الجالس ط ططات في مقاعدهن العدد
 6200أقرب إلى من  6000أم  7000؟
كيف عرفت ذلك ؟
العدد  6800أقرب إلى من  6000أم  7000؟
لماذا قربنا العدد  6200إلى أقرب ألف  6000أما العدد  6800إلى أقرب
ألف 7000
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والتفاعل

نقوم بعرض القططاعططدة على الطططالبططات التي قمنططا بططاسط ط ط ط ط ط ططتنتططاجهططا من خالل
األنشطة السابقة.

تقرب أعداد
صحيحة ضمن
األلوف ألقرب ألف

نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات:
هيا بنا معا نقرب األعداد التالية ألقرب .1000
........͌ 7840 ،......͌ 8016 ، ........͌ 6385

مالحظة مشاركة
الطالبات

نقوم بشط ط ط ط ط ططرح الخطوات التي نقوم بها عند التقريب ألقرب ألف بالمناقشط ط ط ط ط ططة
والحوار مع الطالبات.
نقوم بتوزيع ورقططة العمططل ( )4على الطططالبططات ونطلططب منهن اإلجططابططة على
التدريب الموجود بالورقة بش ططكل فردي أي بدون مش ططاركة زميالتها ثم نطلب
من الطالبات ان تصحح إجاباتهن ذاتيا وتضع الدرجة المناسبة للسؤال.
مراعاة الفروق

غلق الدرس:
نقوم بإعطاء الطالبات الالتي انتهين من حل التدريب سؤال تفوق.

الفردية

جدي ناتج الجمع مقربا ألقرب ألف:
متابعة النشاط

...........= 2314 + 5978

البيتي

نقوم بإعطاء الطالبات النشاط البيتي
حل تمرين  7ص  35على الكتاب المدرسي
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الدرس الثاني

الحصة الرابعة

التقدير
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:

 -1تقدر ناتج جمع عددين باستخدام التقريب.
 -2تقدر ناتج طرح عددين باستخدام التقريب.
 -3تستخدم التقريب لتحقق من معقولية اإلجابة.

المتطلبات السابقة:
البنود اإلختبارية

األهداف

مالحظة صحة

 -1أن تقرب األعداد ألقرب

قربي حسب المطلوب:

()10،100،100

528ألقرب عشرة99 ،.........ألقرب مئة...........

 -2أن توجد ناتج الجمع أو

2310ألقرب ألف............

الطرح

التقويم

ودقة اإلجابات

جدي ناتج ما يلي:
........=1230 + 4615

 -3أن تحدد أعلى منزلة لعدد
معلوم

ضعي دائرة على أعلى منزلة في العدد:
9999 ،5376 ،8099

مالحظة المشاركة
والتفاعل

الوسائل التعليمية:
الكتاب المدرسي _ بطاقات _ أوراق عمل _ السبورة _ طباشير ملونة.

استراتيجيات التدريس:
الحوار والمناقشة _ألعاب تعليمية_ السرد القصصي.
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األهداف السلوكية

التقويم

خطوات التنفيذ

نقوم بمناقشة النشاط البيتي مع الطالبات
ثم إعطاء الطالبات اختبار قصير في المتطلبات السابقة:
ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 -1إذا كط ط ط ططان تقريط ط ط ططب العط ط ط ططدد  980يسط ط ط ططاوي  1000فط ط ط ططإن العط ط ط ططدد مقربط ط ط ططا
ألقرب:
أ)  ،10ب)  ،1000ج) ،100د) 10000
 -2العدد  2015ألقرب ألف:
ا)  ،2010ب)  ،2020ج)  ،2005د) 2000
أن تقدر ناتج جمع

العرض:

عددين باستخدام

نقط ططوم بتشط ططكيل الطالبط ططات علط ططى شط ططكل مجموعط ططات ونط ططوزع البطاقط ططات التاليط ططة

التقريب

على الطالبات حسب المجموعات:
بطاقط ط ط ططة رقط ط ط ططم( .....= 216+576 :1قط ط ط ططدري النط ط ط ططاتج بالتقريط ط ط ططب ألعلط ط ط ططى
منزلة)
بطاقط ط ط ططة رقط ط ط ططم (....= 520 + 710 :2قط ط ط ططدري نط ط ط ططاتج الجمط ط ط ططع بالتقريط ط ط ططب
ألعلى منزلة)
بطاق ط ط ططة رق ط ط ططم (....= 3015+ 6421 :3ق ط ط ططدري ن ط ط ططاتج الجم ط ط ططع بالتقري ط ط ططب
ألعلى منزلة)
بطاقط ط ط ط ط ط ططة رقط ط ط ط ط ط ططم (......= 1340+ 8540 :4قط ط ط ط ط ط ططدري نط ط ط ط ط ط ططاتج الجمط ط ط ط ط ط ططع
بالتقريب ألعلى منزلة)
بطاقط ط ط ططة رقط ط ط ططم (.....= 225 + 770 :5قط ط ط ططدري نط ط ط ططاتج الجمط ط ط ططع بالتقريط ط ط ططب
ألعلى منزلة)
بطاقط ط ططة رقط ط ططم (....= 2151 + 2515 :6قط ط ططدري نط ط ططاتج الجمط ط ططع بالتقريط ط ططب
ألعلى منزلة)
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نطلط ط ططب مط ط ططن الطالبط ط ططات قلط ط ططب البطاقط ط ططات التط ط ططي أمط ط ططامهن واالسط ط ططتماع إلط ط ططى
المقطع القصصي القصير:
فط ط ططي أحط ط ططد أيط ط ططام العط ط ططام الد ارسط ط ططي أعلنط ط ططت مدرسط ط ططة المأمونيط ط ططة عط ط ططن رحلط ط ططة
مدرس ط ططية ترفيهي ط ططة وك ط ططان م ط ططن ض ط ططمن اإلع ط ططالن المن ط ططاطق الت ط ططي س ط ططتنطلق
عليهط ططا الرحلط ططة ومنهط ططا مدينط ططة األلعاب،حديقط ططة الحيوانط ططات ،وشط ططاطئ البحط ططر
وبعض المتاحف األثرية فرحت الطالبات فرحا شديدا لهذا اإلعالن.
وفط ط ططي صط ط ططبيحة اليط ط ططوم التط ط ططالي تجهط ط ططزت المدرسط ط ططة والمعلمط ط ططات والطالبط ط ططات
للصط ط ط ططعود فط ط ط ططي الحط ط ط ططافالت واالسط ط ط ططتعداد لالنطط ط ط ططالق ذهابط ط ط ططا إلط ط ط ططى حديقط ط ط ططة
الحيوان ط ططات س ط ططألت أح ط ططد الطالب ط ططات المعلم ط ططة إل ط ططى أي ط ططن س ط ططنذهب اآلن يطط ططا
معلمتي ؟
أجابت المعلمة إلى مدينة األلعاب يا عزيزتي.
الطالبة :وهل هي بعيدة عن هذا المكان ؟
المعلم ط ططة :نع ط ططم نحت ط ططاج تقريب ط ططا مس ط ططافة  370ك ط ططم للوص ط ططول إليه ط ططا ،و لك ط ططن
ال تقلقي يا عزيزتي .سنذهب ونمرح هناك بإذن هللا
وفط ط ططي هط ط ططذه األثنط ط ططاء نط ط ططادت المعلمط ط ططات علط ط ططى الطالبط ط ططات لالنطط ط ططالق إلط ط ططى
مدين ط ططة األلعاب،وبع ط ططدها إل ط ططى ش ط ططاطئ البح ط ططر وف ط ططي الحافل ط ططة قال ط ططت إح ط ططدى
الطالبات للمعلمة:
المس ططافة الت ططي قطعناه ططا م ططن مدين ططة األلع ططاب إل ططى ش ططاطئ البح ططر أق ططل م ططن
المس ط ط ططافة الت ط ط ططي قطعنه ط ط ططا م ط ط ططن الحديق ط ط ططة إل ط ط ططى المدين ط ط ططة أل ط ط ططيس ك ط ط ططذلك ي ط ط ططا
معلمتي ؟
أجابط ط ططت المعلمط ط ططة :أحسط ط ططنت يط ط ططا عزيزتط ط ططي .ولكط ط ططن ال أعلط ط ططم بالتحديط ط ططد كط ط ططم
المس ط ط ططافة ولك ط ط ططن أس ط ط ططتطيع أن أق ط ط ططدرها  215ك ط ط ططم وص ط ط ططلت الحافل ط ط ططة إل ط ط ططى
ش ط ططاطئ البحر،وعل ط ططى الشاطئ،س ط ططألت المعلم ط ططة الطالب ط ططات م ط ططن تق ط ططدر ل ط ططي
المسافة التي قطعناها من الحديقة إلى الشاطئ
أجابت إحدى الطالبات نقوم بجمع المسافتين لنجد المسافة كلها
المعلمط ط ططة :أحسط ط ططنت يط ط ططا شط ط ططيماء .واآلن أريط ط ططد مط ط ططن إحط ط ططداكن أن تقط ط ططدر لط ط ططي
المسط ططافة بتقريط ططب األعط ططداد ألقط ططرب مئط ططة لتحط ططدد المسط ططافة التقريبيط ططة رفعط ططت

إحط ططدى الطالبط ططات يط ططدها وأجابط ططت،وفي النهايط ططة شط ططكرت الطالب ط ططات المعلم ط ططة
وقلن لقد تعلمنا شيئا مهما في هذه الرحلة يا معلمتي!!
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نطرح األسئلة التالية على الطالبات:
من تضع عنوانا للقصة؟
كم كانت المسافة التي قطعتها الحافلة من الحديقة إلى المدينة ؟
كط ط ططم كانط ط ططت المسط ط ططافة التط ط ططي قطعتهط ط ططا الحافلط ط ططة مط ط ططن المدينط ط ططة إلط ط ططى شط ط ططاطئ
البحر ؟
من تخبرني ما الشئ الذي تعلمنه الطالبات في هذه الرحلة ؟
ث ط ططم نطل ط ططب م ط ططن الطالب ط ططات قل ط ططب البطاق ط ططات ونطل ط ططب م ط ططنهن التع ط ططاون ف ط ططي

متابعة
المشاركة
والتفاعل

حل األسئلة الموجودة فيها تحت إشراف وتوجيه المعلمة
نقوم بعرض المثال التالي:
قدري ناتج الجمع بالتقريب ألعلى منزلة:
........= 4512 + 6450
..........= 2154+ 3731
ثط ططم نقط ططوم بإعطط ططاء ورقط ططة عمط ططل( )5ونطلط ططب مط ططنهن اإلجابط ططة علط ططى تط ططدريب
رقم واحد

صحة الحل

نقوم بعرض المثال التالي:
قدري ناتج الطرح بالتقريب ألعلى منزلة:
..........= 103 -488
أن تقدر ناتج طرح
عددين باستخدام
التقريب.

مالحظة

........= 2040 – 8650
نطلط ططب م ط ططن الطالب ط ططات اإلجابط ططة عل ط ططى الت ط ططدريب الثط ططاني م ط ططن ورق ط ططة العم ط ططل
( .)5
مثط ط ططال أخط ط ططر :اسط ط ططتخدمي التقريط ط ططب ألعلط ط ططى منزلط ط ططة للتحقط ط ططق مط ط ططن معقوليط ط ططة
الجواب:
287 = 347 -634
التحقق 300 = 300 – 600 :إذن الجواب معقول.
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أن تستخدم التقريب تط ط ط ططدريب :اسط ط ط ططتخدمي التقريط ط ط ططب ألعلط ط ط ططى منزلط ط ط ططة للتحقط ط ط ططق مط ط ط ططن معقوليط ط ط ططة
للتحقق من معقولية الجواب:
الجواب

مالحظة

..........= 259+ 627

اإلجابات
الصحيحة

التحقق......................
............= 4644 – 9011
التحقق........................

متابعة

نشاط بيتي:

النشاط

س ،8س 9ص  37من الكتاب المدرسي.
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البيتي

الدرس الثالث
حل المسألة الرياضية

الحصة األولى

األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1تتعرف خطوات حل المسألة.
 -2تكمل أنماطا رياضية بسيطة.

المتطلبات السابقة:
األهداف
 -1أن تحل مسائل
لفظية على

الجمع والطرح

البنود االختبارية

التقويم

مع خالد مبلغا من المال قدره  500شيقال ،اشترى

رصد اإلجابات

أبي هاتفا بقيمة  300شيقال ،كم تبقى مع خالد
؟الحل_____________ :

 -2أن تكمل النمط ......،........،......،150 ،50

......،.........،.......،860 ،880
الوسائل التعليمية:
جهاز عرض  ،LCDأوراق إجابة ،عرض شرائح
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الصحيحة

األهداف السلوكية

خطوات التنفيذ

أن تتعرف خطوات حل

نقوم بتجهيز مختبر الحاسوب الموجود بالمدرسة ،ثم نقوم باصطحاب

المسالة الرياضية

الطالبات إلى المختبر وترتيبهن في األماكن المخصط ط ط ط طص ط ط ط ططة للجلوس

التقويم

بحيث يتسنى للجميع رؤية العرض بوضوح.

نقوم بإثارة انتباه الطالبات قبل عرض الدرس من خالل طرح أحجية

تفكر فيهططا الط ططالبططات لمططدة ال تتجططاوز ثالث دقططائق لإلجططابططة وتعزز
الطالبة المجيبة عنها.
ثم نقوم بعرض الدرس على الطالبات من خالل عرض ش ط ط ط طرائح على
جهاز  LCDملحق رقم () ،نق أر للطالبات المس ط ط ط ط ط ططألة الموجودة على

لوحة العرض بأس ططلوب الس ططرد القصط طص ططي ،ثم نناقش الطالبات ش ططفهيا مالحظة
في المسألة الرياضية:

المشاركة

هل شاهدت ديناصو ار في التلفاز في أحد البرامج الوثائقية ؟

والتفاعل

كم يبلغ عمر الديناصور في قصتنا ؟
كم يبلغ عمر األحافير ؟

اآلن لنتعرف على خطوات حل المسألة:
أوال :حددي المعطيات في المسألة التي أمامك:
ثانيا :حددي المطلوب من المسالة:
ثالثا :ما العملية الالزمة لحل المسألة ؟

مالحظة صحة

رابعا :لنتعاون سططويا في حل المسططألة الرياضططية ،ثم نتأكد من اإلجابة الحل
بالتحقق من صحة الحل.
ثم نقوم بعرض مث ط ططال آخر على الط ط ططالب ط ططات ،ونطل ط ططب من إح ط ططدى
الطالبات بقراءة المس ط ط ط ط ط ططألة بنفس الطريقة التي عرض ط ط ط ط ط ططنا فيها المثال

األول ،ثم نقوم بتوزيع أوراق لإلجط ط ططابط ط ططة ،ونطلط ط ططب منهن التعط ط ططاون
والمش ط ططاركة في حل المس ط ططألة ،ثم نقوم بمتابعة المجموعات وتص ط ططحيح
حلول الطالبات وتعزيز المجموعات ذات الحلول الصحيحة.
مالحظة

نقوم بعرض ش ط ط ط ط ط ط طريحة رقم( )6ملحق رقم ( )9على الطالبات ونقوم المشاركة
بمناقشة الطالبات بالمثال ذي أمامهن:

والتفاعل بين

انظري إلى األعداد التي أمامك جيدا في الفقرة األولى ماذا تالحظين المجموعات

أن تكمل أنماطا رياضية

على األعداد ؟

بسيطة

كذلك الفقرة الثانية نسططأل الطالبات عن منازل األعداد ثم نطلب منهن
تحديد المنزلة التي تغيرت في كل عدد وهل هي تزيد أم تنقص؟

مالحظة دقة
اإلجابات
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ثم نطل ططب منهن التع ططاون في ح ططل المث ططالين اآلخرين ،ثم تصط ط ط ط ط ط ططحيح

متابعة المشاركة

اإلجططابططات ،نقوم بططإعطططاء المجموعططة التي انتهططت من الحططل س ط ط ط ط ط ط طؤاال التفاعل

لمراعاة الفروق الفردية:

كيف تحصط ط ط ط ط ططل على العدد  100باسط ط ط ط ط ططتخدام الرقم ( )1خمس مرات

؟؟؟؟
نقوم بإعطاء الطالبات النشاط البيتي:

قام والدي بشط ط ط طراء كتابا مكون من  1250ص ط ط ططفحة ،ق أر منه في اليوم

األول  466صفحة وفي اليوم التالي ق أر  389صفحة ،ما مجموع ما
قرأه الوالد في اليومين األول والثاني؟ وكم تبقى لديه من صط ط ط ط ط ط ططفحات
الكتاب لم يقراها؟ أجيبي عن المس ط ط ط ط ط ططألة مس ط ط ط ط ط ططتخدمة خوارزميات حل
المسألة ؟
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مراعاة الفروق
الفردية

الدرس الرابع

الحصة األولى

الجمع ضمن الماليين

األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1تجد ناتج الجمع ألعداد مكونة من خمس منازل رأسيا بدون حمل.
 -2تجمع أعداد مكونة من خمس منازل فأكثر رأسيا مع الحمل.
 -3تراعي الدقة والترتيب أثناء الحل.

المتطلبات السابقة
األهداف

البنود االختبارية

التقويم

السلوكية
تجمع أعداد ضمن
األلوف رأسيا
بالحمل وبدون
حمل

رصد اإلجابات

جدي ناتج جمع ما يلي:
7865+

6231

1205

+2434

الوسائل التعليمية:
الكتاب المقرر – الكراسات – الطباشير الملونة – بطاقات ورقية.

استراتيجيات التدريس:
ألعاب تربوية – الحوار والمناقشة – التعلم النشط
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الصحيحة

األهداف السلوكية

التقويم

خطوات التنفيذ

مناقشة الحل مع

أوال :تمهيد للدرس

الطالبات

اختبار قصير في المتطلبات السابقة:
جدي ناتج الجمع
41276

29380

+15000

12410+

ثانيا :العرض
نقوم بتقسيم الطالبات إلى مجموعات ثم نقوم بإعطائهن بطاقات ورقية
أن تجد ناتج الجمع

نطلب من الطالبات قراءة األعداد الموجودة في البطاقات وتصط ط ط ططنيف أنفسط ط ط ططهن

ألعداد مكونة من

حسب األرقام الموجودة بالبطاقات حسب المنازل وهي كالتالي

خمس منازل رأسيا

1950

بدون حمل

88

12540

999870

999

3000000

9

ثم نطلب من إحدى الطالبات بأخذ البطاقات وترتيبها بمفردها حسط ط ط ط ط ط ططب منازل
األعداد وتعرضها على السبورة أمام الطالبات.
ثم نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات:
مثال:
جدي ناتج ما يلي:
+640110
331720
نقوم بمناقشة الطالبات بالمثال التالي:
عملية الجمع التي أمامك مرتبة أفقيا أم رأسيا ؟
ما قيمة الرقم ( )4في العدد  640110؟
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متابعة النشاط
والمشاركة

أن تجمع أعداد مكونة
من خمس منازل
فأكثر رأسيا مع الحمل

كم عدد منازل العدد الثاني ؟
واآلن لنتعاون معا في حل المسألة الرياضية.

متابعة المناقشة

نقوم بإعطاء الطالبات التدريب التالي:

والتفاعل

جدي ناتج الجمع فيما يلي:
...........=320042 + 541036

تصحيح إجابات

..............= 2139500 + 7620126

الطالبات على

ثم نقوم بعرض مثال آخر للطالبات:

كراساتهن

لنجد معا ناتج جمع المسألة التالية:
+4672034
5148273
من تق أر العدد التالي (:)4672034
كم عدد المنازل في العدد يا عزيزتي؟

مالحظة صحة

ما هي المنزلة الجديدة في العدد السابق؟

إجابات الطالبات

لنتعاون سويا في إيجاد ناتج حل المسألة.
نقوم بإعطاء الطالبات أنشطة إثرائية على كراستهن :
ما ناتج جمع ما يلي:
.......= 21318 + 64573
............= 13864 + 863592
ضعي الرقم المناسب في
__ 4
__ 4

6 7
__

4

5
__ +

_________________
2 9

__ 8

8
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نقوم بمتابعة الطالبات وتصحيح إجاباتهن ،ثم نناقش الطالبات بحلولهن.

النشاط بيتي:

متابعة النشاط

تمارين ص 41س ،2س3من الكتاب المدرسي

البيتي
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الدرس الرابع

الحصة الثانية

الجمع ضمن الماليين

األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1تقدر ناتج الجمع بتقريب األعداد.
 -2تحل مسائل كالمية باستخدام الجمع.
 -3تراعي الدقة واإلتقان أثناء الحل.

المتطلبات األساسية:
األهداف

البنود االختبارية

التقويم

السلوكية
أن تقرب
األعداد حسب
المطلوب

قربي حسب المطلوب:
العدد  5935ألقرب .....1000
العدد  8700ألقرب .......100
قدري ناتج الجمع ألعلى منزلة:
....= 203 + 376

الوسائل التعليمية:
الكتاب المدرسي – الطباشير الملونة – أوراق عمل
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رصد اإلجابات
الصحيحة

خطوات التنفيذ

األهداف السلوكية

التقويم

أوال :اختبار قصير:
أجمعي أفقيا:
.............= 413261+ 594631
ه1

...........= 2324115+ 50817510

تقدر ناتج الجمع

نقوم بتوزيع أوراق عمل على الطالبات نطلب منهن اإلجابة على الس ط ط ط ط ط ط طؤال األول ويكون ذلك

بتقريب األعداد

بالتعاون والمشط ط ط ط ططاركة من خالل التعلم التعاوني وتحت إش ط ط ط ط طراف وتوجيه المعلمة يتم مناقش ط ط ط ططة
السؤال في ورقة العمل( )6وهي كالتالي:
عزيزتي الطالبة تتكون ورقة العمل لديك من قسط ط ط ططمين من األسط ط ط ططئلة كل س ط ط ط طؤال يتكون من (أ)
و(ب) عليك اإلجابة على السؤال الذي تطلبه منك المعلمة فقط
هيا يا عزيزتي نتعاون معا في حل السؤال األول.
قد سط ط ططبق لكي وتعلمت التقدير في الدرس الثاني من درس التقريب بناءا على ذلك تعاوني مع
زميالتك في حل السؤال:
قدري ناتج الجمع بتقريب األعداد إلى أقرب ألف:

المشاركة

19220 + 13845

والتفاعل

......~ .........+ .......
فكري جيدا قبل اإلجابة على السؤال:
ما هو العدد الذي إذا قربناه ألقرب ألف أصبح 28000؟ ()7،3،2،5،1
ما هو العدد الذي إذا قربناه ألقرب ألف أصبح 13000؟ ()3،1،4،2،0
ه2

مالحظة

ثم نقوم بعرض المثال التالي ومناقشة الطالبات في حل المسألة:
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تحل مسائل

(هؤالء هم الحططاضط ط ط ط ط ط ططرون إلى ملعططب االتحططاد لحضط ط ط ط ط ط ططور المبططاراة النهططائيططة بين فريقي األهلي

كالمية باستخدام

والزمالك،فكان عدد مشجعي الزمالك  10380وكان عدد مشجعي المنتخب األهلي ،15647

الجمع.

لو أردنا أن نعرف عدد الحضور لكال الفريقين ماذا نفعل ؟ نسأل الطالبات األسئلة التالية:
أي منتخب تشجعين ؟
كم يبلغ عدد مشجعي منتخب الزمالك ؟
كم يبلغ عدد مشجعي منتخب األهلي ؟
ما العملية الحسابية الالزمة لحل المسألة السابقة ؟

إذن هيا بنا نحسب معا عدد المشجعين لحضور المباراة من كال الفريقين ؟

نقوم بإعطاء الطالبات تدريب وهو حل س،5ص 42على الكتاب المدرسي
نقوم بإعطاء الطالبات المثال التالي:
أكتب الرقم في المربع
9

1 2 8

3

7 9

9 2

3
+4 2
9

6

1 4 3 6
+

2 0 5

4

_________________
3

8

متابعة

9 4

المشاركة

ثم نناقش الطالبات بالمثال السابق:

نطلطب من الططالبطات اإلجابة على القسط ط ط ط ط ط ططم الثطاني من ورقة عمطل رقم ( )6والتعطاون في حل
السؤال ثم مناقشة الحل فيما بين المجموعات.

6
0

4
7

1

4 5

_ _ _

1 8
_

_+

_________________________

- -

6

7 0

4 0
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والتفاعل

متابعة النشاط

نشاط بيتي:
قدري ناتج الجمع بتقريب األعداد ألقرب ألف:
223 651+ 149806
___ ._____~ _____+
862509 + 689502
~ ________~___+
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البيتي

الدرس الرابع

الحصة الثالثة

الجمع ضمن الماليين

األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن
 -1تكتب األرقام الناقصة في حل تمرينات جمع معلومة
 -2تكتب ناتج عملية الجمع الممثلة على خط األعداد
 -3توظف ما تعلمته في الجمع ضمن الماليين لحل مسائل منتمية.

المتطلبات السابقة:
األهداف
أن تجمع
أعداد ضمن
الماليين

التقويم

البنود االختبارية
أوجدي الناتج:
..........= 654237 + 19375

أن تعين على عيني على خط األعداد العدد التالي  800ألف:
خط األعداد
عدد معين
 100ألف
مليون

رصد اإلجابات
الصحيحة

صفر

الوسائل التعليمية:
الكتاب المدرسي _ بطاقات ملونة _ طباشير ملون _ كراسات الطالبات.
استراتيجيات التدريس
المناقشة والحوار _ مسابقة تعليمية
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خطوات التنفيذ

األهداف السلوكية

التقويم

مناقشة الطالبات في النشاط ألبيتي.
نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:
قدري ناتج الجمع بتقريب األعداد ألقرب ألف:
............≈ 12070 + 1854
.................≈4228 + 1572
نقوم بمناقشة الطالبات في االختبار القصير وتصويب اإلجابات.
العرض:
أن تكتب األرقام

الناقصة في حل

نقوم بعرض المثال التالي للطالبات
5 -

تمرينات جمع
معلومة

3

-- -- 4 +

6 8 --- 1

9

_____________________
2

1 9

5

--

8

نقوم بمناقشط ططة الطالبات بالمثال ثم نطلب من إحدى الطالبات أن تخرج
عند الس ط ط ط ط ططبورة وتتحقق لنا من ص ط ط ط ط ططحة الحل من خالل المناقش ط ط ط ط ططة مع
زميالتها للتوصل إلى الحل.

متابعة المشاركة
التفاعل من
الطالبات

نقوم بعرض بطاقات ملونة مرسط ط ط ط ط ط ططوم عليها خط األعداد ثم نطلب من
ثالث طالبات الخروج إلى السط ط ط ط ط ط ططبورة و إعطائهن بطاقات مكتوب عليها

أعداد وعلى كل طالبة أن تكون من البطاقات مس ط ط ط ططألة جمع وتمثلها على
أن تكتب ناتج
عملية الجمع

الممثلة على خط

األعداد

خط األعداد ثم نطلطب من كل طالبطة أن تفسط ط ط ط ط ط ططر لنطا ماذا فعلطت ،ويتم
تعزيز إجابات الطالبات الصحيحة.
نقوم بإعطاء الطالبات تدريب من الكتاب المدرسط ط ط ططي وذلك لربط الطالب
بالكتاب المدرسي،ونطلب من الطالبات حل سؤال  7من صفحة  42من
الكتاب المدرسي.
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نقوم بإعطاء الطالبات أنشطة إثرائية إضافية:
أكتبي العدد الناقص:
--

 3 2 6-- 4 3 8 +

1

5
---

_________________
2 -- -- 3

6

8

مالحظة صحة

أكتبي ناتج الجمع الممثلة على خط األعداد:

اإلجابات
مليون

 1مليون
=

+

النشاط البيتي:
أنتج مصط ط ط ط ط ط ططنع لأللب ططان  8930علب ططة لبن ارئ ططب في اليوم األول من
الشططهر ،وفي اليوم التالي أنتج  6047علبة لبن،كم يبلغ إنتاج المصططنع
من اللبن في اليومين ؟
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متابعة النشاط
البيتي

الدرس الخامس

الحصة األولى

الطرح ضمن الماليين
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن
 -1تطرح عددين ضمن الماليين بدون استالف.
 -2تطرح عددين ضمن الماليين مع االستالف.
 -3أن تتعود الدقة والترتيب أثناء الحل.
المتطلبات السابقة:

األهداف
السلوكية

التقويم

البنود االختبارية

رصد
اإلجابات
الصحيحة

أن تقرأ أعداد نقوم بعرض بطاقات مكتوب عليها األعداد التالية ثم نطلب من
ضمن الماليين الطالبات قراءة األعداد
3675401
5618297
تجد ناتج
حقائق الطرح
األساسية

أن تطرح
أعداد ضمن
األلوف

،

= 5 – 12 ، = 3 -7

:اطرحي

...........= 1135 - 2479
............= 2239 - 3850

الوسائل التعليمية:
الكتاب المدرسي – بطاقات ملونة – كراسات الطالبات – أوراق عمل _السبورة المتنقلة
استراتيجيات التدريس
الحوار والمناقشة – العاب تعليمية – االكتشاف
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خطوات التنفيذ

االهداف السلوكية

التقويم

نقوم بمناقشة النشاط البيتي مع الطالبات.
ثم نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:
جدي ناتج الطرح:
.............= 1953 – 2008
..........= 104 120 – 766432
أن تطرح عددين
ضمن الماليين

بدون استالف

نقوم بتقسط ط ط ط ط ط ططيم الطالبات إلى مجموعات،ثم نقوم بإعطاء الطالبات بطاقة عبارة بطاقة
ائتمانية يوجد عليها مبلغ من المال ثم نقوم بعرض بطاقة على السط ط ط ط ط ط ططبورة يوجد عليها

مجموعططة من المنتجططات الغططذائيططة ومواد التنظيف والمواد المنزليططة وبجططانططب كططل منتج
ثمنه ،نطلب من كل مجموعة أن تقوم بش ط ط ط ط ط ط طراء مايلزمها من هذه البطاقة ثم في نهاية

متابعة المشاركة
والنشاط

التسوق تحسب كم تبقى لديها من المال،ثم نقوم بعرض حلول المجموعات على السبورة
ويتم تعزيز المجموعة المبادرة أوال
نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات:

7 3 8 8
3 0 2 6

2 6
- 2 0

________________
نقوم بطرح األسئلة التالية على الطالبات:
عزيزتي انظري جيدا إلى السؤال الذي أمامك واقرئي األعداد في ذهنك واألن
أين المطروح منه ؟

مالحظة صحة
اإلجابات

وأين المطروح ؟
تبقى لدينا ناتج الطرح هيا بنا عزيزتي لنتعرف على ناتج الطرح
من تخبرني؟ المسألة السابقة الطرح فيها باالستالف أم بدون ؟
واالن لنتاكد أننا تعلمنا هذه المهارة جيدا عليك فتح كتابك المدرسط ط ط ط ط ط ططي واإلجابة عن
السؤال الثاني فقرة (أ) صفحة .44
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مالحظة التفاعل
والمشاركة

نقوم بعرض المثال التالي على بطاقة ملونة على السبورة المتنقلة:
2 5 8 6 7
0 3 9 4

9

-1 8

_______________
نقوم بمناقشة الطالبات بالمثال السابق
رصد االجابات

أين المطروح منه ؟

الصحيحة

أين المطرو ح ؟
لنجد سويا باقي الطرح
نسأل الطالبات الطرح هنا باالستالف أم بدون ؟
نقوم بتوزيع أوراق عمل على الطالبات ونطلب منهن اإلجابة على السؤال األول والثاني
من ورقة العمل ()7
غلق الدرس:

متابعة النشاط

نعرض المسألة التالية على الطالبات.
طريق طوله  32812كم ،رصف منه  18576كم ،ماطول الطريق المتبقي؟
نشاط بيتي:
جدي ناتج الطرح:
= 5257320 – 7000000 -1
= 2431 258 - 4684526 -2
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البيتي

الدرس الخامس

الحصة الثانية

الطرح ضمن الماليين
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1أن تتحقق من عملية الطرح باستخدام الجمع.
 -2أن تقدر ناتج الطرح باستخدام التقريب ألقرب ألف.
 -3أن توظف ما تعلمته في الطرح لحل مسائل ذات أقواس.
المتطلبات السابقة:
األهداف السلوكية

البنود االختبارية

التقويم

أكملي ،......= 5- 8 :ألن،8 = 5 + .......المطروح

أن تحدد المطروح
منه،المطروح،وباقي
منه هو ،..........المطروح هو ،..........باقي الطرح
الطرح
هو...........

أن تقرب األعداد
ألقرب ألف

قربي األعداد ألقرب ألف:
~ 21923 ،~ 37465

الوسائل التعليمية:
الكتاب المدرسي – كراسات الطالبات – ورق عمل – طباشير ملونة
استراتيجيات التدريس
التعلم النشط
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رصد اإلجابات
الصحيحة

خطوات التنفيذ

األهداف السلوكية

نقوم بمناقشة الطالبات بالنشاط البيتي
ثم نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:
ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
ناتج طرح  35121 – 89045هو......
أ 42953 -ب 53924 -ج 5000 -د3000 -
جدي ناتج الطرح:
= 321406 - 400685
نقوم بمناقشة االختبار مع الطالبات وتصحيح اإلجابات
نقوم تقسط ط ط ط ط ط ططيم الطالبات إلى مجموعات متسط ط ط ط ط ط ططاوية ونقوم بتوزيع بطاقات ورقية لكل
مجموعة بطاقة ونطلب من الطالبات بترش ط ط ط ط ططيح معلمة للمجموعة وتس ط ط ط ط ططمى (المعلمة

الص ط ط ططغيرة) وباقي المجموعة الطالبات ،ونطلب من الطالبات المش ط ط ططاركة والتعاون مع
المعلمة الصط ط ط ط ط ط ططغيرة في حل األسط ط ط ط ط ط ططئلة الموجودة بالبطاقة وهي كالتالي مثال وعليه

أن تتحقق من
عملية الطرح
باستخدام الجمع

تدريب :مثال ()1
3 5 6 -

8 1 0 9

4 6 1 7 3 2 1

التحقق +

________________

تدريب:
0 1

8 7

2 1 4-

7 5 9

 6 3 4 5التحقق +

__________________
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التقويم

ثم نطلب من المعلمة الصط ططغيرة من كل مجموعة أن تقوم بعرض علينا ما توصط ططلت
إليه مع طالباتها كذلك نفعل مع المثال رقم ()2

مالحظة
المشاركة

مثال ()2

والتفاعل

جدي الناتج- :
(.........= 3 402 600 – ) 712430 + 3 4 6 5 302
تدريب:
نطلب من الطالبات اإلجابة على سؤال رقم  4ص  44من الكتاب المدرسي
نقوم بإتباع نفس الطريقة في مناقشة الحلول مع المعلمة الصغيرة.
نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات وبنفس الطريقة يتم مناقشة المثال
قدري ناتج الطرح بتقريب األعداد إلى أقرب ألف:
.............= ..........- .........~17943 - 36325

مالحظة
صحة
اإلجابات

نقوم بتوزيع ورقة عمل رقم ( )8ونطلب من الطالبات التعاون والمشط ط ط ط ط ط ططاركة في حلها
مع المعلمة الصغيرة ،تقوم المعلمة بمراقبة سير المجموعات واإلشراف عليها.
نشاط بيتي:
حل سؤال  5من صفحة  44من الكتاب المدرسي،باإلضافة إلى
اطرحي ثم تحققي من الحل:

متابعة النشاط

.............= 2197865 - 8574200
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البيتي

الحصة الثالثة

الدرس الخامس
الطرح ضمن الماليين
األهداف السلوكية:
يتوقع من الطالبة أن:
 -1أن تكتب عملية الطرح الممثلة على خط األعداد.
 -2أن توجد األعداد المفقودة في عملية الطرح.
 -3أن توظف ما تعلمته في الطرح ضمن الماليين لحل مسائل لفظية.

المتطلبات السابقة:
البنود االختبارية

األهداف السلوكية
أن تجد ناتج
حقائق الطرح
األساسية
أن تحدد عدد
على خط األعداد
أن تكتب أعداد
ضمن الماليين

التقويم
رصد

أكملي:

اإلجابات

6 = .....- 8 ،5 = 7 -.....

الصحيحة

حددي العدد  400ألف على خط األعداد:
مليون

100الف صفر

أكتبي ما يلي باألرقام :خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة...............
ثالث ماليين ومئتا ألف.......................

الوسائل التعليمية:
السبورة – ورقة عمل – الكتاب المدرسي – كراسات الطالبات – طباشير ملون –بطاقات
ملونة
استراتيجيات التدريس:
القصة – الحوار والمناقشة
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خطوات التنفيذ

األهداف السلوكية

مناقشة النشاط البيتي مع الطالبات.
نقوم بإعطاء الطالبات اختبار قصير:
أكتبي ما يلي باألرقام:

خمسمائة ألف وثلثمائة وأربعة وعشرون..................

تسع ماليين وثمنمائة ألف و مئتان وواحد وأربعون...........
نقوم بمناقشة االختبار مع الطالبات وتصويب اإلجابات الخاطئة.
نقوم بعرض بطاقة موضط ط ط ط ط ط ططح عليها خط األعداد ،ثم نجذب انتباه الطالبات
إلى القصة التالية (قصة األرنب والسلحفاة)

في أحد األيام قامت مجموعة من الحيوانات بسباق للجري وقد وقع االختيار

في اليوم األول على األرنب والسط ط ط ططلحفاة ،ضط ط ط ططحك األرنب عند سط ط ط ططماعه عن
منافس ططه في الس ططباق ،وقال مس ططتهزئا بالس ططلحفاة أنا أس ططرع منك ولن تس ططتطيعي
أن تكتب عملية

الطرح الممثلة

على خط األعداد

منططافسط ط ط ط ط ط ططتي فططأنططت ال تسط ط ط ط ط ط ططتطيعين الركض مثلي أرجو منططك التططدرب طيلططة
الليل.ومضط ططى في طريقه يقهقه من كثرة الضط ططحك ،وفي صط ططبيحة اليوم التالي

بدأ السباق بين األرنب والسلحفاة ،وقد سبق األرنب السلحفاة في بادئ األمر،
ولكن األرنب تعب في منتصط ططف الطريق وجلس ليرتاح من تعبه تحت شط ططجرة
كبيرة ،وراح في نوم عميق ،وأثناء نومه كانت الس ط ط ططلحفاة تمض ط ط ططي في طريقها
عازمة على الفوز رغم معرفتها بسط ط ط ط ططرعة األرنب التي تفوقها مرات ،وبعد مدة
من الزمن فزع األرنب من نومه تدارك األمر وقال في نفس ططه س ططاخ ار يبدو أن

الس ط ط ططلحفاة لم تجتاز إال بض ط ط ططع س ط ط ططنتيمترات س ط ط ططأعود ألرى الس ط ط ططلحفاة إلى أين
وص ط ط ططلت وعندما وص ط ط ططل إلى نقطة البداية لم يجد الس ط ط ططلحفاة،جن جنونه وبدأ
يس ط ططابق الريح حتى وص ط ططل إلى مكان الس ط ططباق فوجد الحيوانات كلها تص ط ططفق
للسط ط ططلحفاة تهنئها على الفوز بالمسط ط ططابقة أشط ط ططادت جميع الحيوانات على موقف

السططلحفاة واص طرارها على الفوز ،وسططخروا جميعهم من األرنب الذي سططخر من
قدرات السلحفاة واستخف بها.
نقوك بطرح األسئلة التالية على الطالبات:
هل استمعت جيدا إلى القصة ؟

هل يحق لنا أن نسخر من اآلخرين؟

ما عاقبة من يستهزئ باآلخرين؟

هل أعجبك موقف السلحفاة ولماذا؟
واآلن دعونا نتأمل المثال التالي ونناقشه سويا:

لنفترض أن القوس األول المرسططوم على خط األعداد هو المسططافة التي قطعها

قبل أن ينام ،والقوس األخر عندما اسط ط ططتيقظ ولم يجد السط ط ططلحفاة وعاد الطريق
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التقويم

ليرى الس ط ط ط ط ططلحفاة ونوض ط ط ط ط ططح للطالبات هذا المثال لمعرفة عملية الطرح الممثلة
على خط األعداد.
نقوم بتوزيع ورق ططة عم ططل ( )9على الط ططالب ططات ،ونطل ططب منهن اإلج ططاب ططة على
مالحظة التفاعل

تدريب رقم ( )2(،)1في ورقة العمل
نقوم بمراقبطة المجموعطات واإلش ط ط ط ط ط ط طراف عليهطا ومس ط ط ط ط ط ط ططاعطدة الططالبطات في حل

والمشاركة

التدريبات واإلجابة على اسط ط ط ططتفسط ط ط ططارات الطالبات،ثم نقوم بعرض الحلول على
السبورة ونقوم بتعزيز المجموعات المتفاعلة والمشاركة في المناقشة الصفية.
نقوم بعرض المثال التالي على الطالبات :ضعي الرقم المناسب في :

6

4

_-____________7___6
2

2

3

1

نقوم بمناقشط ط ططة الطالبات بالمثال ونكتشط ط ططف الطرق التي تتبعها الطرق في حل
المسائل ذات المربعات الناقصة ’ثم نقوم بإعطاء الطالبات التدريب التالي:
:

ضعي الرقم المناسب في

مالحظة صحة
اإلجابات

3 7 8
4
5

5
2

0
3

3

نقوم بمناقشة الحل مع الطالبات وتصويب اإلجابات.
ثم نقوم بعرض مثطال على بططاقطة ورقيطة ملونطة على السط ط ط ط ط ط ططبورة المتنقلطة مثطال

مالحظة المشاركة
والتفاعل

لمسألة لفظية (مع محمد ثالثة وأربعون ألف دينار ،اشترى سيارة بمبلغ ثمانية

وعشرون ألف وخمسمائة دينار ،كم دينا ار تبقى مع محمد)

نطلب من إحدى الطالبات بقراءتها بص ط ط ط ط ط ططوت عال ،ثم نقوم بمناقش ط ط ط ط ط ططتها مع
الطالبات من خالل فهم المسط ط ط ط ط ط ططألة،وتحديد معطياتها،والمطلوب،وتنفيذ الحل
وكتابة األعداد باألرقام ثم نطلب منهن حل تدريب( )3في ورقة العمل،نقوم

بمناقشة التدريب مع الطالبات وتصويب اإلجابات وبذلك يتم غلق الدرس.
نشاط بيتي:

(مع عمر ثالثة وعشططرون ألفا ومئتان ،اشططترى بواحد وعشططرون ألفا وخمسططمائة

سيارة ،كم بقي مع عمر؟
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متابعة النشاط
البيتي

ملحـق رقــم()8
أوراق العمل
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ورقة عمل رقم ()1
أوجدي ناتج الجمع وصنفي المسائل بجانب كل واحدة أيها الجمع فيها بدون الحمل وأيها بالحمل
= 3023+4152 )1
قومي باإلجابة عن السؤال
في هذا الشكل

= 3720+6481)2

قومي باإلجابة عن السؤال
في هذا الشكل

= 1051+2002)3
قومي باإلجابة عن السؤال
في هذا الشكل
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ورقة عمل 2
ورقة عمل
نشاط رقم ()1

تعاوني مع زميالتك في المجموعة لمعرفة العدد القفزي:
تعاوني مع زميالتك في المجموعة لمعرفة العدد القفزي:
......، .....، 500، ....، 300، 200)1
......،.....،500،....،200،300
...... ، 3000، ....... ، 7000 ، 9000 )2
......،3000،.......،7000 ،9000
عزيزتي  :هل الحظت فرقا بين النمطين ؟
عزيزتي :هل الحظت فرقا بين النمطين ؟
............................................................
وضحي هذا الفرق بمشاركة زميالتك:
وضحي هذا الفرق بمشاركة زميالتك :
.................................................

نشاط رقم 2
الجمع والطرح باستخدام األقواس:
عزيزتي  :إذا كان (. 6320= 2000+ ) 4000- 8320
فإن (........ 4000+ )2000 - 6320

فكري قبل
ورقة عمل ()3
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اإلجابة

ورقة عمل رقم 3

هيا بنا سويا نتعاون في حل التدريب التالي :

لنتعاون معا ً في تقريب األعداد التالية ألقرب مئة :

27

1053

98
2003

812
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ورقة عمل رقم ()4

عزيزتي الطالبة المجتهدة  :قربي األعداد التالية ألقرب ألف
 4562ألقرب ألف ........................
 9990ألقرب ألف .........................
ضعي درجتك هنا في الدائرة

العدد  5598ألقرب ألف هو
أ 6000 -ب 5000 -ج 5500 -د500 -

عزيزتي بعد اإلجابة ضعي درجتك
في المثلث
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ورقة عمل ( ) 5
تدريب ( )1قدري ناتج الجمهع بالتقريب ألعلى منزلة:

............................. = 233 + 712

............................. =2160 + 1620

= .............. + ..............
..................

= .............. + ..............
..................

تدريب ( )2قدري ناتج الطرح بالتقريب ألعلى منزلة:

.......................... = 105 – 237
.................. = .............. - ..............

.......................... = 3230 – 7460
.................. = .............. - ..............
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ورقة عمل رقم ()6
عزيزتي الطالبة تتكون ورقة العمل لديك من قســـمين من األســـئلة الســـؤال األول يتكون
من (أ) و(ب) عليك اإلجابة على السؤال الذي تطلبه منك المعلمة فقط
هيا يا عزيزتي نتعاون معا في حل السؤال األول.
قد سط ط ط ط ططبق لكي وتعلمت التقدير في الدرس الثاني من درس التقريب بناءا على ذلك تعاوني مع زميالتك

في حل السؤال:

(أ) قدري ناتج الجمع بتقريب األعداد إلى أقرب ألف:
19220 + 13845
......~ .........+ .......
(ب) فكري جيدا قبل اإلجابة على السؤال:
ما هو أكبر عدد إذا قربناه ألقرب ألف أصبح 28000؟ ()7،3،2،5،1
ما هو أصغر عدد إذا قربناه ألقرب ألف أصبح 13000؟ ()3،1،4،2،0
...........................................................................................

السؤال الثاني:
أكتبي الرقم في الفراغ المناسب:
8 4

4 6

5 1

7 0

_ _ _ _ 2

_

_

+1

_________________________
8 7 1 6

6 0 5

1
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ورقة عمل رقم () 7
قام والدك باصوووووووطحابك إلى مول تجاري ،طلب منك والدك باختيار نوعين من كل قائمة منتوجات
بحيث ال تزيد أسووعار كل المنتجات عن  950شوويكل وذلك ألن والدك يحمل مبل ا قيمته  1070شوويكل
فقمت باختيار من قائمة المنظفات نوعين ومن قائمة أدوات التنظيف نوعين ومن المنتجات ال ذائية
نوعين وقام الوالد باختيار العديد من المنتجات ال ذائية الالزمة للبيت وبعد عن عدت إلى البيت قام
والدك بإعادة حساب أسعار المنتجات فطلبت من والدك إيجاد ما تبقى لديه من المال.
حددي المعطيات في المسألة ؟
................................................................................................................
ما العملية الحسابية الالزمة للحل ؟
................................................................................................................

هل بإمكانك تحديد المطروح منه  ،والمطروح  ،وناتج الطرح .
.....................................................
......................................................
.....................................................

السؤال الثاني :
جدي ناتج الطرح :
859674
-341203
............
أين المطروح منه ؟.......................
وأين المطروح ؟.........................
ناتج الطرح ؟...............................
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ورقة عمل رقم ()8

0 0 4

9 6 3 5

1

7

6

5

8

9

--- 3 --- --- 4 --_____________________

8 2 7 4 1 5 2_____________________

-- 1

عزيزتي الطالبة  :عليك طرح هذه
المسألة ثم التحقق من صحة إجابتك
أفرغي حل السؤال في الصندوق الذي
في المقابل

5

الحل :

........= 2 902 541 -7 563 721

عزيزتي الطالبة قدري باقي الطرح بتقريب األعداد لى أقرب ألف:
............. = ........... - ............ ≈ 612 480 – 945 702

173

9

---

3

j

هيا بنا نتعاون
جميعا في حل
األسئلة التي أمامنا

عزيزتي الطالبة :اطرحي
ثم تحققي بالجمع .

نشاط إثرائي
3 5 6 -

8 1 0 9

مثال

رقم ()1

4 6 1 7 3 2 1

التحقق +

________________

0 1

8 7

2 1 4-

7 5 9

تدريب

 6 3 4 5التحقق +

__________________

جدي الناتج -:مثال رقم ()2
(= 3 402 600 – ) 712430 + 3 4 6 5 302
.........

تسهيل المهمة
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مسائل وأنشطة()1
السؤال األول:
هيا بنا عزيزتي الطالبة و أنا معك بحل التمرينات اآلتية:
جدي الناتج شفويا (ذهنيا) ثم أكتيبه في
= 500000 + 400000 -1
= 6000000

- 7000000 -2
= 3000000 + 3200002 -3
 10 -4ماليين -

=  5ماليين

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

السؤال الثاني:
عزيزتي الطالبة بحوزتك  6بطاقات تحمل األرقام:
6 ، 1، 7 ، 3 ، 8 ، 5
 )1كوني أكبر عدد من البطاقات................
 )2كوني أصغر عدد من البطاقات..............
 )3ثم جدي الفرق بينهما.........................
..................................................................................

السؤال الثالث :عزيزتي هيا بنا نقدر باقي الطرح بتقريب األعداد إلى أقرب ألف:
..........= .........- .........~ 480516 - 722934 )1

عزيزتي هيا بنا أيضا نقدر ناتج الجمع بتقريب األعداد إلى أقرب ألف:
..........= .............+ ..........~ 42673 + 78350 )1
....................................................................................
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السؤال الرابع :مثلي عملية الطرح على خط األعداد:
...............= 300 – 600
مليون

 100ألف

صفر

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

السؤال الخامس:واآلن عزيزتي عليك أن تجدي ناتج الجمع أفقيا:
...........= 3417910 + 532106 )1
ثم عليك أيضا أن تطرحي أفقيا ثم تحققي من الحل
..............= 8351243 - 9782345 )2
.............................................................................................
السؤال السادس :استخدمي التقريب ألعلى منزلة للتحقق من معقولية الجواب:
15025 = 5421 + 9604
~...........= ...............+..............
.............................................................................................

السؤال السابع:

اقرئي المسألة جيدا قبل الحل:

(قام مزارع في بداية فصط ط ط ط ططل الشط ط ط ط ططتاء بحراثة أرضط ط ط ط ططه وزراعة بذور القمح  ،فقام في اليوم األول بزراعة
 5870بططذرة قمح  ،وفي اليوم التططالي زرع  3420بططذرة قمح  ،مططا مجموع مططا زرعططه المزارع في اليوم
األول والثاني من بذور القمح ؟
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مسائل وأنشطة 2
قربي حسب المطلوب :

ذا قربنا العدد  909لى أقرب عشرة أصبح 910

 8530ألقرب مئة ..............

فإن العدد  9099ألقرب عشرة ...............

 79ألقرب عشرة ..............
 12341ألقرب ........... 1000

عزيزتي هيا بنا نقفز معا لنعرف العدد ألقفزي :
............ , 1100 , ........ , 700 , 500
............... , ................... , ................. , 6950 , 5950
............... , 85600 ,................ , 94400 , 98800

هيا بنا عزيزتي نقدر ناتج الجمع بتقريب األعداد لى أقرب ألف :
...........=...............+ ............. ≈ 143 210 + 85213
ونقدر أيضا باقي الطرح بتقريب األعداد لى أقرب ألف :
................ =............... - ........... ≈ 7631 - 9845
.............. = ............. -.............. ≈ 301 215 - 814 617

يملك أبي رصيدا بنكيا قيمته  8975دينار ,أراد أبي شراء سيارة ثمنها
 4200دينار ذا دفع أبي ثمن السيارة ,كم تبقى في رصيده البنكي ؟

تسهيل مهمه

الحل ...............................................................................
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ملحق رقم ( ) 9
جدول المواصفات لحل المسألة الرياضية
الدروس

عدد الحصص

الوزن النسبي

عدد األسئلة

مراجعة الجمع والطرح

2

%13

 5أسئلة

ضمن األلوف
التقريب

4

%27

 10أسئلة

حل المسألة

1

%7

 3أسئلة

الجمع ضمن الماليين

3

%20

 7أسئلة

الطرح ضمن الماليين

3

%20

 7أسئلة

مسائل وأنشطة

2

% 13

 5أسئلة

مجموع الدروس ()6

المجموع ()15

% 100

 37سؤال
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