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اإلهــــــــــــــــــــــــــداء
إلى كل من علمني حرفا ورسم لي طريقا بالحياة معلميني
الدي أدامكم
إلى من أهدتني الحياة  ،إلى أول من أمسك بيدي وسيظل دوما يمسكها و ّ
هللا
إلى من يشعل بريق السعادة دوما في عيني زوجي الغالي أسامة
إلى من أستمد من براءة مالمحهم القوة واإليمان ،إلى تلك القطعة من قلبي ،ابتساماتها،
ضحكاتها
ابنتي الحبيبة شام ...وابني الحبيب محمد،

إلى من يمنحون حبا وعطاء وال مقابال له ينتظرون
إخوتي األعزاء  ......أخواتي الحبيبات
إلى من يتربعون على عرش المحبة...صديقاتي العزيزات "فايزة-عبير-دعاء-مريم-
ألفت"
إلى من لها الفضل فى صوغ هذه الرسالة بأناملها الجميلة اعتدال شموط.
إلى سندي ورفيقة دربي ريم الرقب

إلى األكرم منا جميعا شهداء فلسطين وأبطال االنتصار إلى روح الشهيد ناجي الفجم
إليهم جميعا ...أهدي أول ثمرة جهدي العلمي هذا.

الباحثة

منال أبو شاب

ب

شكــر وتقــــدير
الحمد هلل رب العالمين الذي هداني ،والشكر له إذ وفقني في تقديم هذا العمل المتواضع

وإنجازه ،والصالة والسالم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلوات هللا عليه وعلى آله

وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هناك فضل البد أن ُينسب ألهله وهناك كلمات بريئة من الرياء مضمونها أسمى عبارات
االمتنان والشكر والتقدير والعرفان أتقدم بها إلى مشرفي الفاضلين على هذه الرسالة د .على نصار ،و
د .محمد أبو شقير حفظهما هللا ،فلهما مني جزيل الشكر والتقدير.

وفي هذا المقام ُيسعدني أن أشكر جامعة األزهر الصرح الشامخ على منحها لي فرصة إكمال
دراستي العليا ،متمثلة بـ ـ د .أمين حمد حفظه هللا ،والشكر ممتد إلى كلية التربية وكافة أعضائها
ومنسوبيها ،متمثلة بعميدها د .محمد عليان حفظه هللا ،وبارك هللا لهم وجزاهم هللا عني خير جزاء.

والشكر موصول إلى عضوي لجنة المناقشة د .محمد مقاط ود .علي أبوزيد لقبولهما مناقشة

رسالتي المتواضعة ،فإن توجيهاتهما ستثري دراستي لتخرج بأبهى صورة وأنفع بقاء.

كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعيتي جمعية بيادر للبيئة والتنمية ممثلة بمديرها التنفيذي

م .عايد البريم لدعمه المستمر لي ,كما أشكر جمعية الرواد للشباب الفلسطيني لما يسرته لي من جهود
وإمكانيات في سبيل إنجاح هذه الدراسة.
كل الشكر والتقدير إلى صديقتي وأختي الغالية  ،إلى من ساندتني وساعدتني كي أقوم بهذا العمل

اعتدال شموط.

وأخي ار أشكر كل من أعانني على إخراج هذه الدراسة في تلك الصورة ،وكل من ساهم بمساعدتي
بأي ٍ
شكل كان ،فإنني أدعو لهم بظهر الغيب بأن يرزقهم من البر عاجله ومن الجزاء خيره.

الباحثة
منال أبو شاب


ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة

الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة.

ولتحقيق أهداف الدراسة وفرضياتها ،اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعة

واحدة من تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل والبالغ عددهم ( )30تلميذا من جمعية

الرواد بعبسان الجديدة شرق محافظة خان يونس ،والذين تم اختيارهم عشوائيا من المجتمع األصلي

المكون من ( )120تلميذا من مدارس وكالة الغوث الدولية (األونروا) في قطاع غزة والمسجلين ضمن

مشروع التعليم ما بعد المدرسة المنفذ في جمعية الرواد بالتعاون مع مؤسسة ميرسي كور الدولية ،وذلك

في الفصل الثاني من العام الدراسي (.)2016 – 2015

أعدت الباحثة أداة الدراسة المتمثلة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية والذي تم التحقق من

صدقه وثباته إحصائيا باستخدام معامل االرتباط بيرسون ومعامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة
النصفية ،والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار "ت" للعينات المرتبطة ،وللتأكد من فعالية
برنامج ما بعد المدرسة تم استخدام مربع إيتا.

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في

اختبار مهارات حل المسألة الرياضية األربعة وهي:

(فهم المسألة ،وضع خطة الحل ،تنفيذ خطة الحل ،التأكد من صحة الحل) وذلك لصالح التطبيق

البعدي ،كما أكدت النتائج على وجود أثر فعال لتوظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات

حل المسألة الرياضية وفق قوة تأثير( )η2 = 0.549لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي
التحصيل بمدارس قطاع غزة.
وفي ضوء نتائج الدراسة ،توصي الباحثة بضرورة إعادة صياغة المقررات الدراسية وفقا
الستراتيجيات التعلم النشط ،بغية تجسيد المفاهيم الرياضية والعمليات الحسابية عليها بصورة تجعلها
مشوقة وتحفز على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية ،حيث أن هذه االستراتيجيات أثبتت فاعليتها
في ذلك.


ث

ABSRACT
This study aims to identify the impact of employing Neighborhood after
School Program on the development of solving mathematical problems with
low achieving pupils in the 4th grade in Gaza strip schools.
To achieve the study's aims and hypotheses the researcher followed The
semi-experimental approach which depends on one group (30 students) of low
achievers in the 4th grade from Alrowad Association at Abassan Aljadeeda in
the east of Khanyounis city. The students have been chosen randomly from
the original society which consists of (120) students from UN schools in Gaza
Strip and registered in after School Program by Mercy Corps Association
during the second term of the academic year of (2015 – 2016).
The researcher has prepared the study tool which represented by a test
about solving the mathematical problems, the test has been modified statically
using Pearson's correlation coefficient, Cronbach's alpha and spilt half
reliability. T test for paired samples has been used to test the hypotheses. Eta
Square has been used to ensure the effectiveness of after school program.
The study's results have revealed that there is a statistically significant
difference for the between the marks average of study group in the four skills
of solving mathematical problem which are: (understanding the problem,
preparing solving plan, conducting the plan, ensuring the correctness of the
solving), the difference is for the post implementation. The results ensured
that there is an effective employment of After School Program in developing
mathematical problem solving skills according the strength of effectiveness of
(η2 = 0.549) with low achievers in the 4th grade in Gaza strip schools.
According to the study result, the researcher recommends that it's
important to reformulate the curriculum according to the active learning
strategies, to embody the mathematical concepts and calculation processes in
a manner that makes them bright, interesting and motivates developing
mathematical problems solving skills as that this strategy has proven its
effectiveness.
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1

الفصل األول
خلفية الدراسة
مقدمة الدراسة:
شهدت التربية تطو ار متسارعا في العملية التعليمية التعلمية في ظل عصر االنفجار المعرفي

والمستحدثات التكنولوجية الهائلة ،من خالل استثمار الموارد المتاحة في هذا العصر ،فتوجب األخذ
على عاتق المهتمين بالقضايا التربوية تحسين وتطوير هذه العملية.
فالرياضيات بذاتها علم حي يتطور ويتجدد يوما بعد يوم كغيره من العلوم األخرى،

فالرياضيات الحديثة لم تأت من ف ارغ بل جاءت نتيجة طفرة في التطور الفكري والعلمي المستمرين
للهيكلة الرياضية (عفانة.)3 :1995 ،
تعتبر الرياضيات ضرورية لفهم الفروع األخرى من المعرفة ،فكلها تعتمد على الرياضيات
بشكل أو بآخر ،وليس هناك علم أو فن أو تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحا له ،وبذلك يمكن

القول أن الرياضيات هي أم العلوم كلها.

لقد أصبح الخوف من الرياضيات منتش ار اآلن بشكل أوسع من ذي قبل لدى طلبة المدارس،

كما أن نسبة كبيرة من الطلبة ال يحبون الرياضيات ،وال يتحمسون لدراستها ،بل يكرهونها ،ويمكن
مالحظة ذلك من خالل الشعور الذي قد يبديه هؤالء الطلبة حينما يواجهون مشكلة حسابية أو

رياضية بسيطة (الحمضيات ،)1998 ،ولهذا الضعف أسباب كثيرة بعضها يعود للمعلم نفسه،

وبعضها يعود للطالب ،ومنها عدم إدراك االستراتيجية المتبعة في حل المسألة ،وعدم تذكر

المفاهيم ،والمبادئ ،والقوانين ،والعمليات ،ومعاني بعض المصطلحات الرياضية ،ومهارات العمليات
الحسابية األساسية ،وضعف القدرة على التفكير االستداللي والمتسلسل في خطوات الحل ،وضعف

الطلبة في عمليات التخمين والتقدير من أجل الحصول على الجواب (عفانة وآخرون:2012 ،
.)146
ولمواجهة تدني التحصيل األكاديمي للطلبة كما رصدته االختبارات الموحدة ،التي تجريها دائرة

التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية (األونروا) في نهاية كل فصل دراسي والتقارير المدرسية
وتقارير المشرفين التربويين ،قامت دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية (األونروا) بتنفيذ

مشروع التعليم المساند من خالل برنامج الطوارئ (بيدس.)2008 ،
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في بداية القرن التاسع عشر وبالتحديد في جامعة هارفارد ( )Harvardظهر نوع من التعليم

يسمى ( ،)Remedial Educationو المعروف بالعربية (التعليم المساند) ،يهدف إلى مساعدة

الطلبة ذوي التحصيل المتأخر على اللحاق بزمالئهم وتحسين أدائهم ،ولم يقتصر هذا التعليم على
الجامعات ،بل انتشر في المدارس وكليات المجتمع ،وترصد له الحكومة والمؤسسات الحكومية

الماليين من الدوالرات من أجل تحسين مخرجات التعليم ونوعيته ،وفي تتبع األدب التربوي ،كان
من الواضح أن المواضيع األساسية التي يعالجها التعليم المساند هي اللغة (قراءة و كتابة)،

والرياضيات ،وتختلف المشاركة من مدرسة إلى أخرى تبعا لمستوى المدرسة ونسبة الفقراء فيها،
والتي كلما ارتفعت زادت نسبة المشاركة في التعليم المساند ،ألن غالبية الطبقة الفقيرة تنتمي إلى

شريحة المهاجرين والذين ال يتقنون اللغة اإلنجليزية أو ممن يطلق عليهم األمريكان األفارقة
(السود) ،ويتضح من حجم الدراسات األجنبية حول التعليم المساند أنه أصبح جزءا ال يتج أز من

العملية التعليمية والسياسات التربوية في كتير من الدول الغربية (عاشور.)4-3 :2007 ،
تري الباحثة أن األدب التربوي يقل فيه الدراسات التجريبية حول التعليم المساند (حسب علم
الباحثة) ،وهناك بعض المحاوالت لتطبيق التعليم المساند أو برامج مشابهة مثل :تجربة وكالة
الغوث الدولية (األونروا) في عام  2009في قطاع غزة لتطبيق برنامج ما بعد المدرسة وسمي بهذا

االسم ألنه يكون بعد الدوام المدرسي مباشرة ،وهو برنامج ُمعد لمعالجة التالميذ منخفضي التحصيل
في اللغة العربية ،واإلنجليزية ،والرياضيات والذين يحصلون على معدل تراكمي ما بين (-%40

.)%60

كما أن هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على العملية التعليمية بشكل فعال فمنها مثال

قدرات المتعلمين المختلفة في التعلم ،ومواقفهم وأنماطهم التعليمية ،ولذلك فإن التدريس الفعال
للرياضيات يتطلب التخطيط لمجموعة من األنشطة األكثر أهمية هما :اختيار استراتيجية مناسبة

للتدريس ،وإدارة البيئة الصفية (عبيد ،)140 :2004 ،حيث ساهمت مؤسسة "ميرسى كور" بتطوير
برنامج ما بعد المدرسة واستخدام استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة لتحسين التحصيل الدراسي

لديهم ،كما أن اختيار استراتيجية التدريس المناسبة لها أهمية في توجيه المعلم المساند إلى عملية

تعلم فعالة ،حيث تزوده بأساليب التدريس الحديثة واالبتعاد عن طرائق التدريس القديمة التي تعتمد
على تلقين المعلومات بالكم الهائل منهاجا لها.

إذ يعتبر التعلم النشط أحد االستراتيجيات التربوية المعاصرة ذات التأثير اإليجابي الكبير على

عملية التعلم داخل الحجرة الدراسية ،التي تنادي بالدور اإليجابي للمتعلم في الموقف التعليمي ،إذ

يوصف المتعلم في التعلم النشط بأنه مشارك نشط في العملية التعليمية ،حيث يقوم المتعلمون
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بأنشطة عدة تتصل بالمادة المتعلمة مثل :طرح األسئلة ،وفرض الفروض ،واالشتراك في مناقشات،
والبحث والقراءة ،والكتابة والتجريب ،أما دور المعلم في التعلم النشط فيكون هو الموجه ،والمرشد

والميسر للتعلم (التركي.)253 :2013 ،
ويحدث التعلم النشط عندما ُيعطي الطالب الفرصة التخاذ عالقة أكثر فاعلية بمادة التعلم
وتشجيعهم على توليد المعرفة بدال من مجرد تلقيها ،ففي التعلم النشط يسهل المعلمون تعلم الطالب

بدال من فرضه عليهم ،واألكثر أهمية كي يكون الطالب نشطا يتضمن انشغاله في مهام التفكير

األعلى مرتبة كالتحليل والتركيب والتقويم ،ضمن هذا السياق االستراتيجيات التي تروج للتعلم النشط
يمكن تعريفها بكونها النشاطات التعليمية التي تتضمن الطالب في عمل األشياء والتفكير بشأن ما

قاموا بعمله (بدوي.)305 :2010 ،

كما أن بيئة التعلم النشط منظومة فكرية ،ومجموعة من الممارسات العملية تؤدي إلى مواقف
يحدث فيها التعليم والتعلم بفعالية ،فيتسع نطاق بيئة التعلم لتشمل حجرة الدراسة ،والمعمل،

والمكتبة ،كما أن التعلم النشط يتميز بمشاركة المتعلم كعضو أساسي في عملية التعليم والتعلم،
ويحفزه على كثرة إنتاجه وتنوعه ،ويعزز روح المبادرة والمسؤولية ،واالنفتاح والديمقراطية ،وتنمية

القدرات العقلية العليا (و ازرة التربية والتعليم.)2006 ،

ومن هذا المنطلق يعتبر التلميذ منخفض التحصيل في التعلم النشط هو محور العملية

التعليمية حيث يكون مشارك نشط ويستفيد من الخبرات المحيطة به من كل جانب ،وذلك من خالل
االعتماد على األنشطة والتدريبات المتنوعة التي تتصل بالمادة التعليمية ،وال تعني هذه النظرة

االستغناء عن المعلم المساند أو التقليل منه في عملية التعليم ،فهو الذي يختار تلك األنشطة
ويوجهها بما يتفق وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ،وقد وجدت هذه األنشطة وغيرها لتيسر للمعلم
المساند عمله ولتجعله أكثر قدرة على تحقيق تلك األهداف ،التي ال يمكن تحقيقها إال بالتفاعل

المباشر بين المعلم المساند وتالميذه منخفضي التحصيل.
فهناك توجهات على الساحة التربوية في االهتمام بإعداد المعلم المساند ودراسة واقعه ودوره
في مدارس و ازرة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث الدولية (األونروا) في برنامج ما بعد المدرسة،

كما في دراسة الجعب ( )2009إلى واقع التعليم المساند بمدارس وكالة الغوث الدولية (األونروا)

في قطاع غزة وأثره على التحصيل الدراسي لطالب المعالجة من وجهة نظر المعلمين المساندين،

ودراسة العاجز وعطوان ( ،)2008ودراسة دحالن ( )2012اللتان اهتمتا بالمعلم المساند في

المدارس الحكومية ،ودراسة عاشور ( )2007التي استقصت فاعلية برنامج التعليم المساند في

تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث
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الدولية ،وحتى يستطيع مواكبة استراتيجيات التدريس الحديثة ،ومنها استراتيجيات التعلم النشط والتي
يستخدمها في العملية التعليمية التعلمية ،حيث اهتمت دراسة العالول ( )2012بمعرفة أثر توظيف
بعض استراتيجيات التعلم النشط "مسرحة المنهج ،األلعاب التعليمية ،التعلم التعاوني " فى تنمية

مهارات حل المسألة الرياضية لدي طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظات غزة .

وقد حظي موضوع حل المسألة الرياضية في العقدين الماضيين بالقسط الوافر من اهتمام قادة
تدريس الرياضيات ،بل أصبح من األهداف الرئيسية لتدريس الرياضيات إكساب الطالب القدرة على
حل المسائل ،كما أن القدرة على حل المسألة تبقى أهم حصيلة في تعلم الرياضيات ،ولذا فقد

احتلت تنمية مهارات حل المسألة الرياضية مكانة هامة وأساسية بين أهداف تعليم الرياضيات ،وهذه

األهمية نابعة من أن هذه المهارات تتطلب تحليل المعلومات ،وتركيبها ،وتقويمها ،الكتشاف حقائق

جديدة (بارود.)59 :2004 ،

تعتبر المسألة الرياضية من أهم عناصر البنية الرياضية ،إذ أن الرياضيات بطبيعتها تشتمل

على أنواع مختلفة من المسائل الرياضية ،وهذا يعود إلى خصائص الموضوعات التي يدرسها
المتعلم (عفانة.)7 :1995 ،

ويعاني الطلبة من بعض الصعوبات في تعلم وتعليم الرياضيات في حل المسألة الرياضية

وهي كثيرة منها :كثرة المفاهيم و القوانين الرياضية ،مما يثقل على التلميذ منخفض التحصيل
حفظها وشيوع الخطأ فيها ،واإلخفاق في ربط الموضوعات ببعضها البعض ،حيث إن الرياضيات

مترابطة ،والمسائل الرياضية متنوعة ،وطرق التفكير في حلها كثيرة ،والمهارات المطلوب إتقانها
لحل تلك المسائل متعددة ،وشيوع األخطاء في حلها من المسببات لعدم الوصول إلى حلول للمسألة

الرياضية بشكل نهائي وصحيح.

حيث أن هناك نقص في القدرة على حل المسألة مرده بالدرجة األولى إلى النقص في مهارات
حلها ،وأن القليل من الطلبة لديهم القدرة على حلها ،والتوصل إلى النتائج النهائية ،فهناك تدني

ملموس في مهارات الطلبة في حل المسألة الرياضية ،ويظهر ذلك بوضوح عند االطالع على

تحليل نتائج االختبارات التحصيلية في الرياضيات ،والتي تجرى في نهاية كل فصل دراسي في

مدارسنا (عواد.)4 :1999 ،

وتري الباحثة أنه يمكن معالجته من خالل استراتيجيات التعلم النشط الذي يتعامل مع التالميذ
منخفضي التحصيل كأنهم حجر األساس في العملية التعليمية التعلمية ،وهو يشرك جميع حواس

التالميذ منخفضي التحصيل في التعلم بال استثناء ،باإلضافة إلى اعتماد التلميذ منخفض التحصيل
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على ذاته بالدرجة األولى ،كما أن التعلم النشط يتطلب جهودا ذهنية من التالميذ،ويوفر لهم وسائل
وإمكانيات وأدوات تساعد على حل المسألة الرياضية وتنمية مهاراتها لديهم بسهولة ويسر.

وقد حظيت المسألة الرياضية باهتمام كبير من خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي

والعديد من الدراسات السابقة لما له من أهمية في تفكير التالميذ ،وزيادة وعيهم لما يدرسون كما في

دراسة جمعة ( ،)2015ودراسة عبد القادر ( ،)2013ودراسة عابد ( )2009التي درست أثر

التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم
للرياضيات في محافظة نابلس ،كما أكدت العديد من الدراسات على دور استراتيجيات التعلم النشط
على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية كما في دراسة العالول ( ،)2012ودراسة مصطفى

( ،)2014ودراسة "كوي" ( )Coy, 2001التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام حل المشكالت كأحد
أساليب التعلم النشط في تنمية مهارات حل المشكالت لوحدة طرح وجمع مضاعفات الكسور

العشرية وقسمتها.
ويعتبر برنامج ما بعد المدرسة المتضمن الستراتيجيات التعلم النشط المتنوعة من أهم
المستحدثات التي يمكن لمعلم الرياضيات المساند استخدامها في التأثير على أداء التالميذ

منخفضي التحصيل لحل المسألة الرياضية ،فقد ظهرت العديد من البرامج المختلفة التي نتج عنها

مجال واسع من المهام الرياضية ،باإلضافة إلى تزايد فرص تعليم وتعلم الرياضيات ،فلبرنامج ما

بعد المدرسة قد ارت تفتح الباب واسعا أمام تطبيق الرياضيات في الحياة الواقعية وفي حل المسألة

الرياضية ،وتبرز أهمية هذا البرنامج كونه حاف از للتالميذ منخفضي التحصيل الدراسي ،وذلك ألنه
يقدم لهم مواقف التحدي المختلفة ،ففي كثير من الوقت ال يترك التالميذ منخفضي التحصيل

برنامج ما بعد المدرسة حتى يصل إلى النتائج المطلوبة ،وربما يرجع ذلك إلى أن التلميذ منخفض

التحصيل يشعر باألمان فهو يخطئ ولكنه يتعلم من أخطائه بدون أي حرج ،حيث يعتبر هذا
البرنامج مصدر متعة لهم في حل المسألة الرياضية .

مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:
"ما أثر توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى

تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة؟"
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ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية للدراسة في التطبيقين
(القبلي -البعدي) للدرجة الكلية لمهارات حل المسألة الرياضية؟

 .2هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية للدراسة في التطبيقين
(القبلي -البعدي) لمهارة فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟

 .3هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية للدراسة في التطبيقين
(القبلي -البعدي) لمهارة وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟

 .4هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية للدراسة في التطبيقين
(القبلي -البعدي) لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟

 .5هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية للدراسة في التطبيقين
(القبلي -البعدي) لمهارة التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟

 .6ما حجم تأثير توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى
تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة؟

فرضيات الدراسة:
 .1ال يوجد فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
للدراسة في التطبيقين (القبلي– البعدي) للدرجة الكلية لمهارات حل المسألة الرياضية.

 .2ال يوجد فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

للدراسة في التطبيقين (القبلي– البعدي) لمهارة فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة
الرياضية.

 .3ال يوجد فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
للدراسة في التطبيقين (القبلي– البعدي) لمهارة وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة
الرياضية.

 .4ال يوجد فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
للدراسة في التطبيقين (القبلي– البعدي) لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة
الرياضية.

 .5ال يوجد فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

للدراسة في التطبيقين (القبلي– البعدي) لمهارة التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل
المسألة الرياضية.
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 .6ال يحقق توظيف برنامج ما بعد المدرسة قوة تأثير ( )η2 ≥ 0.14على تنمية مهارات حل
المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة.

أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:
 .1التعرف إلى صورة برنامج ما بعد المدرسة القائم على استراتيجيات التعلم النشط لتنمية

مهارات حل المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس
قطاع غزة.

 .2تحديد مهارات حل المسألة الرياضية المراد تنميتها لدى تالميذ الصف الرابع األساسي

منخفضي التحصيل.

 .3الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي

التحصيل في مهارات حل المسألة الرياضية األربعة وهي :فهم المسألة ،ووضع خطة للحل ،وتنفيذ
خطة الحل ،ومراجعة صحة الحل.

 .4معرفة حجم تأثير برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى

تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:
 .1قد توفر هذه الدراسة للقائمين على المناهج معلومات للوقوف على أهمية توظيف برنامج ما
بعد المدرسة المتضمن استراتيجيات التعلم النشط و دليل لحث المعلمين على تفعليها.

 .2قد تفتح المجال أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا في تقديم اختبار جاهز لمهارات حل
المسألة الرياضية ،والذي يمكن االستفادة منه في بحوث أخرى.

 .3قد تلفت أنظار معلمي الرياضيات الدائمين إلى استخدام استراتيجيات جديدة في التعلم النشط
في تعلم الرياضيات ،وذلك لجعل المواقف التعليمية أكثر فعالية ،وجعل حصة الرياضيات

ذات معنى للتالميذ من أجل تحقيق أكبر استفادة من المنهاج.

 .4قد تشجع معلمي الرياضيات على صياغة أهداف تدريسية تتعامل مع التالميذ كأشخاص
مفكرين ،وليس حفظ ما يتعلمونه من أجل المعرفة فقط.
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 .5قد توجه أنظار المسئولين في و ازرة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث الدولية إلى تطوير
أدلة المعلمين بتضمينها مهارات حل المسألة الرياضية كهدف لتعليم وتعلم الرياضيات.

 .6قد تلقي الضوء إلى أصحاب القرار ومصممي المناهج إلعداد برامج لتدريب الطلبة المعلمين

على استخدام برنامج ما بعد المدرسة المتضمن استراتيجيات التعلم النشط كطرق حديثة في

المواد التعليمية والمراحل الدراسية المختلفة.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:
 .1الحد الموضوعي :تم تطبيق الدراسة من خالل مقرر الرياضيات للصف الرابع األساسي
"الجزء الثاني" حيث تم اختيار وحدتي "الكسور واألعداد العادية والعشرية" المتضمنة في برنامج ما

بعد المدرسة ،وذلك لتنمية مهارات حل المسألة الرياضية.

 .2الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة بجمعية الرواد التابعة لمؤسسة "ميرسي كور" واللتان

تتبعان مدارس وكالة الغوث الدولية (األونروا) في عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة.

 .3الحد الزماني :مدة التطبيق من ( )2016-3-9م إلى ( )2016-4-21م أي مدة 6

أسابيع ونصف بواقع ( )3حصص أسبوعيا بعد الدوام المدرسي مباشرة ،وذلك بالفصل الدراسي

الثاني من العام الدراسي ( )2016-2015م.

مصطلحات الدراسة:
تُعرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائيا على النحو التالي:
 أثر البرنامج:
هي قدرة برنامج ما بعد المدرسة على التأثير في أداء تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي

ويقاس إحصائيا
التحصيل وبلوغ أهدافه في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية بأقصى حد ممكنُ ،
بقوة تأثير مربع إيتا.
 برنامج ما بعد المدرسة:
هو برنامج يعمل على تحسين مستوى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل من

خالل تقديم األنشطة الصفية و الالصفية لكي تساعد التالميذ في إيصال المفاهيم الرياضية بطرق

بسيطة وسلسلة ،وذلك باستخدام استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة مثل :الحوار والمناقشة،
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األناشيد والمواد المسموعة ،لعب األدوار ،العصف الذهني ،الدمي المتحركة ،الدراما ،السرد
القصصي ،األلعاب التعليمية ،ومسرحة المناهج وغيرها من أجل تنمية مهارات حل المسألة

الرياضية لديهم.
 المسألة الرياضية:
هي موقف رياضي جديد يواجه تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل وال يكون

لديهم حل جاهز له في حينه ،فيتطلب منهم أن يفكروا في هذا الموقف ويحللوه ،ومن ثم يستخدموا
ما تعلموه سابقا من معرفة ومفاهيم رياضية إليجاد الحل المناسب لهذا الموقف.
 مهارات حل المسألة الرياضية:
هي مجموعة من المهارات التي يوظفها تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل
لكي يتدربوا على إجراء المسألة الرياضية من خالل استخدام العمليات الحسابية والخوارزميات

المناسبة لها ،وتنظيم الحل بواسطة تحليل المسألة الرياضية وتحديد معطياتها للتوصل إلى ما هو

مطلوب واختيار طريقة مناسبة للحل ،تُقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها التالميذ منخفضي
التحصيل في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية األربعة وهي :فهم المسألة ،وضع خطة الحل،
تنفيذ خطة الحل ،ومراجعة صحة الحل الذي أعدته الباحثة.

 تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل:
هم تالميذ الصف الرابع في المرحلة األساسية الدنيا التابعة لمدارس و ازرة التربية والتعليم

ووكالة الغوث الدولية (األونروا) ،والذين تتراوح أعمارهم من ) )11-10سنة ،أما التالميذ منخفضي

التحصيل فهم الذين يحصلون على معدل تراكمي بين ( )%60-%40في الرياضيات.
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الفصـــل الثاني
اإلطار النظري

المبحــــــــــث األول :برنامج ما بعد المدرسة.

المبحــث الثاني :المســــــــــــــألة الريـــــــاضيــة.

تعقيـــــــــــــب عــــــــــــام على اإلطـــــار النظــــري.
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الفصل الثاني
اإلطــــــار النظــــــــري
في هذا الفصل؛ تناولت الباحثة األدب التربوي واألطر النظرية التي يستند إليها برنامج تعليم
ما بعد المدرسة والذي يتضمن التعلم النشط واستراتيجياته المتنوعة ،وذلك لتنمية مهارات حل

المسألة الرياضية ،إذ أن حل المسألة الرياضية يعتبر جزءا أساسيا في تعلم الرياضيات ،ألنها تنتج

تعلما جديدا ،فهي وسيلة للتدريب على المهارات الحسابية وطريقة لتوظيف المهارات والمفاهيم في

مواقف مشابهة ،وفيما يلي تستعرض الباحثة أهم ما ُكتب في أدبيات البحث التربوي حول موضوع
هذه الدراسة في مبحثين مترابطين يتناوالن برنامج ما بعد المدرسة والمسألة الرياضية علي التوالي.

المبحث األول :برنامج ما بعد المدرسة:

تم تأسيس برنامج ما بعد المدرسة من قبل مؤسسة ميرسي كور الدولية كإستجابة للعديد من

التحديات التي تواجه األطفال في النظام التعليمي في قطاع غزة حيث يهدف إلى العمل مع

الطالب ومتلقي الخدمة لتطوير عادات تعليمية ايجابية وتحسين عالماتهم المدرسية عن طريق

استهداف األطفال ضعاف التحصيل األكاديمي في الصفوف الثالث والرابع والخامس من عمر (9
–  )11سنة.
حيث يوفر البرنامج صفوف دعم في اللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات ،ويتم تنفيذه على

مدى فصلين دراسيين بالتوازي مع العام الدراسي المدرسي ،كما يستخدم البرنامج أدوات تعليمية تم

تطويرها بواسطة استشاريين محترفين في مجال التعليم يعملون على توفير الدعم المختص بناء

على المنهاج المدرسي.

إذ ت قدم مراكز التعليم ما بعد المدرسة خدمة التعليم النشط تم تطويرها بشكل خاص للطالب

ضعيفي التحصيل الدراسي ولألسر الغير قادرة على توفيرها ،إذ تم تنفيذ البرنامج في كافة
محافظات قطاع غزة.
كما يعمل البرنامح على تحسين مستويات التالميذ الدراسية من خالل الحصص واألنشطة

والفعاليات الالمنهجية والتي تساهم في إيصال المعلومات بطرق جديدة تختلف عن تلك المتبعة في
المدارس مما يسهم في اإلستيعاب السريع وإبعاد الملل والروتين الدراسي عن التالميذ.
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مؤسسة ميرسي كور الدولية:
هي مؤسسة انسانية عالمية تقدم خدمات اإلغاثة واإلنعاش في أكثر من  40دولة حول العالم،

تؤمن المؤسسة بأنه بالعمل معا يمكننا الربط بين الناس والمصادر التي يحتاجونها ليعيشوا
ويساعدوا مجتمعاتهم على النماء.

تعمل ميرسي كور الدولية في مجال اإلستجابة لحاالت الطوارئ حيث تساهم في توزيع

الطعام واإلمدادات للعائالت في مناطق الكوراث ،كما يتم تقديم المساعدة من خالل الصراع الحالي
الموجود على األرض في قطاع غزة .تعمل ميرسي كور في فلسطين منذ عام .1986

كما تعمل المؤسسة في مجال الشباب واألطفال من خالل تقديم خدمة التوجيه التعليمي
والدعم النفسي اإلجتماعي لألطفال .توفر مؤسسة ميرسي كور فرص اقتصادية لتمديد وتوسيع

فرص التوظيف خاصة في قطاع التكنولوجيا واإلنترنت من خالل توفير التدريبات وفرص التشبيك.

ونتيجة للواقع التعليمي الصعب الذي يعيشه التالميذ في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب

االحتالل أو ألسباب أخرى قد تكون نفسية أو اجتماعية ،كان لزاما على التربويين المهتمين

بمستقبل التالميذ أن يعملوا على توفير فرص تعليم مساندة ،إضافة إلى ما يتعلمونه في المدارس،

ولذلك جاءت فكرة وكالة الغوث الدولية بالتعليم المساند "برنامج ما بعد المدرسة".
وقد بادرت وكالة الغوث الدولية إلى تطبيق برنامج باسم التعليم المساند "برنامج ما بعد

المدرسة" في المدارس التابعة لها في الضفة الغربية في ( )2003-2002م ،في خطوة تهدف إلى

الحفاظ على مستويات التعليم ،وتمكين التالميذ منخفضي التحصيل وذوي صعوبات التعلم

االستفادة من خدمات التعليم التي تقدمه الوكالة بشكل كامل ،وذكر تقرير اليونسكو السنوي
( )2002أن عدد الطلبة الذين استفادوا من برنامج التعليم المساند بلغ (UNESCO ( )1.138

.)Annual Report, 2002

واستخدمت فكرة التعليم المساند "برنامج ما بعد المدرسة" لطلبة الصفوف االبتدائية العليا ،وتم
تنفيذ أنشطة هذا البرنامج في مراكز "صبايا" في الضفة الغربية في أكتوبر ( )2006م ،لتحسين

مستوى تحصيل الطالبات بالتعاون مع برنامج صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة الفلسطينية في
األراضي المحتلة ،وشارك فيها ( )85معلما مساندا (مهاني.)39 :2010 ،
باإلضافة إلى ذلك ،قامت المؤسسات الشريكة "بناة المستقبل ،التضامن الخيرية ،تنمية

الشباب ،جمعية الرواد للشباب الفلسطيني" ،في برنامج ما بعد المدرسة والذي تنفذه مؤسسة "ميرسي
كور" للمرحلة االبتدائية الدنيا ،حيث تم تنفيذه في مراكز تابعة لمؤسسة "ميرسي كور" في قطاع غزة

عام ( )2016-2003م ،وذلك لتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ منخفضي
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التحصيل وذلك للصفوف من ( )4-1في المواد األساسية اآلتية :اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية،
والرياضيات (أبو خاطر.)2016 ،

جمعية الرواد للشباب الفلسطيني:
تأسست جمعية الرواد للشباب الفلسطيني سنة  2002بهدف توسيع وتنويع الخدمات المقدمة

للمجتمع المحلي بأعلى قدر من الجودة .

كما تعمل الجمعية فى عدة مجاالت اجتماعية ،ثقافية ،تعليمية ،فنية ورياضية كما تستهدف
كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أطفال وطالئع وشباب من كال الجنسين وكافة األسرة

الفسطينية.

وتعمل أيضا الجمعية حاليا فى عدة مجاالت ومع عدة مؤسسات دولية ومحلية منها مشروع

رواد للتعليم واالبداع الممول من مركز تطوير المؤسسات األهلية  NDCكما لديها مكتبة الرواد

الممولة من قبل مؤسسة معا,حيث تمول مؤسسة معا مشاريع أخري بالجمعية مثل برنامج التعلم
الالمنهجي والتي تشمل مساحات صغيرة لألطفال ومراكز تعليمية للطالئع ومراكز العائلة.
ماهية برنامج ما بعد المدرسة:
ذكر تقرير مكتب الدراسات العليا في نيويورك ( )1998أن هناك آراء كثيرة حوله ومسميات
عدة له ،فالجامعات وكليات المجتمع تطلق عليه اسم التعليم العالجي ،أو التعليم التطويري ،أو

المساعدة األكاديمية ،ولكل من هذه التسميات معنى مختلفا في كل جامعة ،ألن معايير تحديد

حاجة التالميذ إلى التعليم المساند "برنامج ما بعد المدرسة" تتفاوت من جامعة إلى أخرى

(.)Regent, 1999
وعرفه قسم تقييم البرامج ( )Program Evaluation Divisionفي والية مينسوتا أن التعليم
المساند "برنامج ما بعد المدرسة" هو عبارة عن جميع االستراتيجيات والبرامج والخدمات ،التي
تستخدمها المدارس بشكل روتيني ،لمساعدة الطلبة منخفضي التحصيل في جميع المراحل التعليمية

على زيادة تحصيلهم ،بحيث يقترب من المستوى المطلوب في مدارسهم (.)Jo Vos, 1997

وقد عرفه مركز األبحاث في جامعة فلوريدا بأنه" :مجموعة من المواد والسياسات التعليمية

المصممة خصيصا للطلبة الذين ال يصلون إلى المستوى المطلوب في القراءة والكتابة والحساب،
وغيرها من المتطلبات للعمل في أية مؤسسة" (.)Trudy, 1987
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كما أطلقت عليه الحديدي ( )8 :2006اسم التعليم التصحيحي ،وهي جملة من اإلجراءات

التي يتم تنفيذها لتحسين أداء التلميذ ،أو تحسينه ،أو تصحيحه قريبا من األداء الطبيعي قدر
المستطاع ،وللتعليم المساند "برنامج ما بعد المدرسة" خصائص التعليم الجيد ،وهذا توجه عام ،لكنه

مكثف أكثر ويمثل استراتيجية عامة أكثر مما يمثل أساليب تعليمية محددة.

وترى الباحثة أن برنامج ما بعد المدرسة هو برنامجا تعليميا مساندا للعملية التربوية ويكون
بعد الدوام المدرسي مباشرة ،إذ يكمل عمل التعليم األساسي في المدرسة باستخدام أساليب
واستراتيجيات تدريسية مشوقة تحفز التالميذ منخفضي التحصيل ،وتجذبهم نحو تحسين تحصيلهم

الدراسي ،حيث أن الذي يقوم بهذا البرنامج هو المعلم المساند الذي يختص بفئة منخفضي
المدرب من الجهات المسئولة عن البرنامج تدريبا كافيا ليصبح أكثر كفاءة على تأدية
التحصيل ،و ُ
ما هو مطلوب منه.
أهداف برنامج ما بعد المدرسة لفئة منخفضي التحصيل األكاديمي:
لم تحظ فئة منخفضي التحصيل باالهتمام التعليمي الكافي والرعاية التربوية الالزمة على حد
سواء ،إذ يمثل ذلك هد ار كبي ار للثروة البشرية ،والذي بات له عقبات كثيرة ،ال سيما أنه يشترك فيه
جميع األطراف ،من األهل والمعلمين واإلدارة ،فال يمكن حل هذه المشكلة دون تكاثف جميع
الجهود ،ومحاولة وضع النقاط على الحروف ،وذلك من خالل استخدام أساليب تربوية مهنية راقية

قد تعمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

تعاني هذه الفئة من عدة مشكالت ومظاهر سيكولوجية وتعليمية واجتماعية ،ومنها :نقص

الدافعية لإلنجاز األكاديمي ويرجع ذلك إلى الفشل المتكرر في تنفيذ وممارسة الخبرات دون تعلم

النجاح ،نقص في مهارات انتقال أثر التعلم وتطبيق ما تم اكتسابه في المواقف الحياتية ،قصر فترة
االنتباه للمثيرات التعليمية ،التدني الواضح في مستوى تحصيل الجوانب المعرفية في جميع المواد

الدراسية ،حاجتهم لمدة زمنية أطول إلنجاز مهام التعلم وأهدافه مقارنة بنظرائهم من العاديين

(بهجت.)2004 ،

وعلى الرغم من التوصيات العديدة التي توصلت إليها غالبية البحوث والدراسات المرتبطة

بتعليم فئة منخفضي التحصيل ،والمتمثلة في ضرورة التركيز على إيجاد حلول غير تقليدية
لمشكالت هذه الفئة ،وتقديم تعليم نوعي مالئم لها ،مع مراعاة خصائصهم وإشباع حاجاتهم ،إال أن

الغالبية العظمى من مدارس الوطن العربي ما زالت تقدم التعليم نفسه باآللية نفسها ،والمدة الزمنية
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نفسها ،وبنفس طرائق التقويم لجميع المتعلمين بمن فيهم فئة منخفضي التحصيل (الدعدع وأبو

مغلي.)16 :2004 ،

كما توجد عدة أسباب لضعف التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات منها :ضعف البنية

فكثي ار ما يكون ضعيف التحصيل في الرياضيات وغيرها من المواد الدراسية ضعيف البناء

الجسمي ،ولذلك يكون عرضة لألمراض وينخفض تحصيله الدراسي ،النقص العضوي حيث يعتبر
من األسباب القوية وراء ضعف التحصيل ،وال شك أن ضعف النظر أو ضعف السمع أو أي

حاسة أخرى عند التلميذ يتسبب في عدم تحصيله بالدرجة الكافية ،نقص الدافع نحو تعلم
الرياضيات ،ضعف القدرات الخاصة كانخفاض نسبة الذكاء عن المتوسط وغيرها من القدرات

العقلية الخاصة (الكبيسي.)90 :2008 ،

وإذا كان التالميذ منخفضي التحصيل في الرياضيات يتسمون بانخفاض نسبة ذكائهم ونسبة
تحصيلهم الرياضي وقدرتهم على التفكير عن زمالئهم العاديين ،وأن بعضهم لديه اتجاهات سلبية

نحو الرياضيات ،ويفتقرون إلى القدرة على استيعاب المفاهيم واألساسيات عندما يتم تقديمها
وشرحها على نحو مجرد ،إال أنهم فئة قابلة للتعلم إذا أتيحت لهم فرص التعلم حسب قدراتهم

وبأنشطة محببة إليهم ،لذا فمن الضروري أن تهتم العملية التعليمية بقدرتهم على التعلم واستيعابهم

للمواد التعليمية (.)Child, 2003

ومن أبرز االحتياجات التعليمية لفئة منخفضي التحصيل والتي يجب مراعاتها عند التعامل مع

تلك الفئة وهي كما حددها بهجت ( )2004في النقاط التالية:

 .1تقسيم المحتوى التعليمي وتنظيمه على هيئة أجزاء بسيطة ،ومهام تعليمية صغيرة ليسهل تعلمها
واستيعابها.

 .2توظيف االستراتيجيات التعليمية التي ترتكز على :تحول المجردات إلى محسوسات ،مركزية
المتعلم ،العمل التعاوني/التشاركي.

 .3إعطاؤهم زمن أطول للتعلم مقارنة بزمالئهم من العاديين.
 .4المساعدة والتدخل المستمر من المعلم كمسهل  ،Facilitatorومرشد لعملية التعلم.
 .5إتاحة مصادر متنوعة للتعلم.

 .6الوسائل واأللعاب التعليمية المحسوسة الجاذبة للتعلم ،والمشجعة على تنمية مهارات التفكير.
 .7التنوع في أنماط التعليم ما بين الفردي المستقل ،والتعلم التعاوني في مجموعات صغيرة ،والتعلم
الجماعي في مجموعات كبيرة.
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وترى الباحثة أن مشكلة التالميذ منخفضي التحصيل تُعد من أصعب المشكالت فهما
وتشخيصا وعالجا ،ألن أسبابها متعددة ومتشابكة تُبنى على أبعاد تربوية واقتصادية واجتماعية
وثقافية ونفسية ،وعليه يجب على المعلم المساند أن يحتوي تلك الفئة عن طريق عمله كميسر
ومرشد لعملية التعلم ،مستخدما االستراتيجيات التدريسية األكثر فعالية ،ومشجعا على ممارسة

األنشطة التعاونية فيما بينهم.

أشكال برنامج ما بعد المدرسة:
تتعدد أشكال برنامج التعليم ما بعد المدرسة ،فقد أورد قسم تقييم البرامج ( Program
 )Evaluation Divisionفي والية مينسوتا " )1997( "Minnesotaخمسة أشكال وهي (التعليم

المساند:)1997 ،

 .1مساندة التلميذ داخل غرفة الصف وأثناء الحصص االعتيادية باستخدام الوسائل التعليمية

المناسبة ،بحيث يعطي التلميذ منخفض التحصيل اهتماما أكبر وأنشطة متنوعة كي يتقن

المهارات المطلوبة.

 .2تعليم مساند فردي باستخدام الوسائل التعليمية ،بحيث يتلقى التلميذ دروسا خصوصية.

 .3التعلم الذاتي باتباع خطة وضعت خصيصا لهذا الغرض ،وتشمل التعلم االلكتروني
والدروس المحوسبة.

 .4تعليم مساند خارج غرفة الصف في مجموعات صغيرة ،بحيث يتم إعطاؤهم حصص
إضافية إما بعد الدوام المدرسي ،أو أثناء العطلة الصيفية فيما يدعي "الدراسة الصيفية".

 .5امتحانات تدريبية على المهارات المطلوبة.
وتجدر اإلشارة إلى أهم خطوات تقسيم برنامج ما بعد المدرسة والتي ذكرتها الحديدي ()2006
فيما يلي:
 .1تقييم الحاجات التعليمية للتلميذ.
 .2تصميم الخطة التدريسية.
 .3تنفيذ الخطة التدريسية.
 .4تقييم أداء التلميذ.

 .5إعادة تقييم حاجات التلميذ ،وتصميم خطة تدريسية جديدة وتنفيذها ،وتقييم فاعليتها،

واالستمرار بدورة برنامج ما بعد المدرسة.
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األهداف التربوية لبرنامج ما بعد المدرسة:
تمثلت أهداف التعليم المساند "برنامج ما بعد المدرسة" والتي تركز على المعلم المساند ،كما

أوردتها مهاني ( )40-39 :2010في النقاط التالية:

 .1تصنيف فئات ذوي المستوى المتدني ليتم التعامل معهم بناء على هذا التصنيف.

 .2تنمية اتجاهات إيجابية لدى المعلمين للعمل مع األهل ،من أجل إشراكهم في العملية

التعليمية.

 .3زيادة الوعي لدى المعلمين حول أهمية التعلم النشط لتفعيل العملية التربوية.
 .4تطوير مهارات المشاركين في االتصال لدى تعاملهم مع التالميذ واألهل.

 .5إسناد عمل المعلم القائد ،من خالل قيام المعلم المساند ،بمهام تنفيذية بإشرافه ،كتصميم

الوسائل التعليمية ،ومتابعة بعض السجالت ،كالدوام ،وتدريب الطالب على أنشطة ال صفية،

ونشاطات أخرى ،فبسبب األعباء اإلدارية والفنية الكثيرة التي يضطلع بها المعلم القائد في غرفة
الصف ،لجأت بعض النظم التربوية في العالم إلى إسناد معلمي الصفوف بمعلمين مساعدين (أبو

جادو.)4 :2008 ،

 .6تزويد التالميذ باألنشطة التعليمة المباشرة بمساعدة المعلم ،واستخدام الوسائل المناسبة،

ودعم ذلك بالطرق المختلفة ،وفقا لحاجات وقدرات كل طالب ،وتزويد المساندة لكل تلميذ وفقا
لمستواه المناسب ،وتشجيع التالميذ وتزويدهم ليتعلموا بأنفسهم (.)Kamen, 2003: 124

المعلم المساند "ما بعد المدرسة" في وكالة الغوث الدولية:
من األمور التي يجب أن يقرها المعلمون بسهولة أن وكالة الغوث الدولية نجحت –حتى

اآلن -في جعل التعليم أحد الموضوعات الرئيسية التي ركزت عليها ،من خالل اهتمامها بالتالميذ
منخفضي التحصيل بشكل خاص ،وتدريبهم بشكل عام ،فقد أثارت الوكالة الكثير من االجتهادات

لدى العاملين والمختصين في التربية ،وكذلك غير المختصين بصفتهم أولياء أمور أو مهتمين

بالشأن العام.

ويالحظ المتتبع لتطور النظام التربوي ،في مدارس وكالة الغوث الدولية في الدول المضيفة،

عدم اعتماد فكرة وجود معلم مساند في صفوفها منذ نشأتها حتى اآلن العتبارات كثيرة ،إال أن هذا
المنحى قد بدأ بالتغير على نحو استثنائي في قطاع غزة ،اعتبا ار من العام الدراسي (-2006

 )2009م ،حيث تم تعيين ( )1203معلما مساندا .وبلغ عدد معلمي المساندة للتعليم األساسي
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المرحلي (صف ثاني) حوالي ( )398معلما مساندا ،تم توزيعهم على ( )398صفا في مختلف

مدارس قطاع غزة (الغرابلي.)1 :2009 ،
وهم موزعين علي النحو التالي:

 .1بلغ عدد معلمي المساندة للصف الثالث االبتدائي حوالي ( )381معلما مساندا ،تم توزيعهم على
( )398صف ثالث في مختلف مدارس القطاع.

 .2بلغ عدد معلمي المساندة للصف الثالث االبتدائي في مادة اللغة العربية حوالي ( )218معلما
مساندا.

 .3بلغ عدد معلمي المساندة للصف الثالث االبتدائي في مادة الرياضيات حوالي ( )163معلما مساندا.
 .4بلغ عدد معلمي المساندة للصف الرابع االبتدائي حوالي ( ،)242وتم توزيعهم على ( )425صفا
في مختلف مدارس القطاع.

 .5بلغ عدد معلمي المساندة للصف الرابع االبتدائي في مادة اللغة العربية ( )246معلما مساندا.
 .6بلغ عدد معلمي المساندة للصف الرابع االبتدائي في مادة الرياضيات ( )178معلما مساندا.

ومن المهام الموكلة للمعلم القائد والتي تتطلب من المعلم المساند التعاون معه فيها ،تتمثل في

النقاط التالية (مركز التطوير التربوي:)1 :2008 ،

 .1التعاون الكامل مع المعلم المساند في التخطيط للدروس وتنفيذها وتقويمها ،بما يتضمن
مشاركته في إعداد خطط الدروس والخطط العالجية وجميع األنشطة ذات العالقة.

 .2تحديد دور المعلم المساند في خطة إعداد الدروس وتعريفه بذلك ،حتى يتمكن من القيام

بدوره على أكمل وجه.

 .3تقديم النصح واإلرشاد للمعلم المساند في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية ،بما يساعده على

القيام بمهامه.

 .4متابعة السجالت الخاصة بالمعلم المساند ومساعدته في تجاوز أي عقبات يمكن أن

تواجهه في إعداد هذه السجالت.

 .5تزويد المعلم المساند بجميع المواد التعليمية والمرجعية والقراءات الموجهة التي يمكن أن

تساعده في أداء مهماته.

حيث أن العالقة بين المعلم األساسي والمعلم المساند متكاملة ،حيث أن الجهد الذي يقوم به
المعلم القائد يكمل ذلك العمل الذي يقوم به المعلم المساند ،إذ أنهما يشاركان في تنفيذ سير خطة

الدرس ،وذلك من خالل إعداد الدروس المشتركة التي يقوم بها المعلم المساند في أثناء الحصة
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باستخدام استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة ،والتي تثير اهتمام التالميذ منخفضي التحصيل
لمساعدتهم على تحسين تحصيلهم األكاديمي.

مما سبق ،ترى الباحثة أنه تم تعيين المعلم المساند في برنامج ما بعد المدرسة "التعليم
المساند" من قبل دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية فى محافظات غزة ،وذلك لإلسهام في

تحسين العملية التعليمية ،ومساعدة المعلم القائد في تأدية أعماله على أتم وجه ،حيث تبرز أهم
أعماله في مساعدة التالميذ منخفضي التحصيل ،وتقديم العالج المناسب لهم من خالل
استراتيجيات التعلم النشط ،واستخدام كافة الوسائل المحسوسة ،واألنشطة الصفية والالصفية ،وذلك

من أجل االرتقاء بالتالميذ وتحسين مستواهم التعليمي التحصيلي.

وفيما يلي توضيح إلى أن التعلم النشط واستراتيجياته من أهم مكونات برنامج ما بعد المدرسة
والتي تضمنها ،ألنه ساهم في رفع تحصيل التالميذ منخفضي التحصيل الدراسي.

التعلم النشط واستراتيجياته:
إن التعلم النشط منهج جديد ،وليد نظريات تربوية حديثة ،حيث زاد االهتمام به بشكل واضح

مع بدايات القرن الحادي والعشرين ،كأحد االتجاهات التربوية والنفسية المعاصرة ،ذات التأثير
اإليجابي الكبير على عملية التعلم داخل الحجرة الدراسية وخارجها من جانب المدارس والمعاهد

والجامعات.
فالتعلم النشط هو أحد أشكال التعلم والذي يشارك فيه التلميذ بشكل مباشر في عمليات
التعلم ،إذ يتحول فيه التلميذ من تلميذ سلبي يستقبل المعلومات من المعلم ويحفظها ،لتجعله مشاركا

نشطا مع المادة التي سيتعلمها (.)Michael, 2001

يعد التعلم النشط أحد االتجاهات الحديثة ،التي تنادي بالدور اإليجابي للتلميذ في الموقف
التعليمي ،وتعتبره محور العملية التعليمية ،ويهدف أيضا إلى مساعدة التلميذ على اكتساب العادات

السلوكية ،والمهارات الحياتية ،بجانب المعلومات النظرية ،كما يعمل التعلم النشط على تنمية
مهارات التفكير على حل المشكالت التي تسهم في إعداد التلميذ للمشاركة الفاعلة في تنمية

المجتمع (أبو هداف.)11 :2008 ،
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مفهوم التعلم النشط:
ظهرت تعريفات عديدة للتعلم النشط منها ما استند إلى خبرة شخصية ،ومنها ما استند إلى

خبراء في مجال التربية ،ومن هذه التعريفات ما يلي:

ُيعرف زامل ( )53 :2006التعلم النشط بأنه" :هو التعلم الذي يقوم بإشراك التلميذ في
ٍ
متلق للمعلومة إلى ناقل ومحلل لها،
مختلف األنشطة والقضايا التعليمية ،بحيث يتحول دوره من

ومتفاعل مع المعارف والمواقف التعليمية ،ويقوم على اكتساب المعارف والمهارات من خالل

توظيف أكبر قدر ممكن من الحواس".
ويعرفه سعادة وآخرون ( )32 :2006بأنه" :عبارة عن طريقة  ،ينهمك التلميذ من خاللها في
ُ
األنشطة الصفية المختلفة ،بدال من أن يكون فردا سلبيا يتلقى المعلومات من غيره ،حيث يشجع
التعلم النشط على مشاركة التالميذ في التفاعل من خالل العمل ضمن مجموعات ،وطرح العديد

من األسئلة المتنوعة ،واالشتراك في المشاريع الجماعية والتدريبات القائمة على حل المشكالت".

كما ُيعرف رفاعي ( )55 :2012التعلم النشط بأنه" :منظومة إدارية وفنية تشمل كل مكونات
الموقف التعليمي ،وتوجه فعالياته ،بما فيها استراتيجية التعلم والتدريس ،والتي تقدم الخبرات
والمعلومات (الجانب المعرفي) ،وتتنوع بها األنشطة التعليمية التي يمارسها التلميذ ،وتتعدد بها

المواقف التربوية التي يشارك فيها التلميذ ،وتتكون لديه القيم والسلوكيات (الجانب الوجداني) ،بل
ويتمركز فيها التعلم حول التلميذ ،ووفق قدراته وإمكانياته ،ويكون مشاركا وإيجابيا ،ويكتسب

المهارات األدائية (الجانب المهاري)".
ويعرف "ليتيكسر" ( )Letexier, 2008: 39التعلم النشط بأنه" :يهتم ببناء ،ومعالجة
المعلومات ،والتفاعل بين التالميذ تحت إشراف المعلم".
كما يشير "ميكيني" ( )Mckinney, 2010: 2إلى التعلم النشط بأنه" :ديناميكية التلميذ والتي

هي أكثر من مجرد االستماع لمحاضرة ،حيث يفعل أشياء تتضمن االكتشاف والمعالجة ،وتطبيق
المعلومات" ،حيث تستمد من مسلمتين أساسيتين هما:
مساع نشطة  Active Endeavorsيقوم بها التلميذ.
أ .التعلم بطبيعته
ٍ

ب .يتعلم الناس على اختالفهم بطرق مختلفة.
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من خالل استقراء الباحثة للتعريفات السابقة يتضح أن التعلم النشط:
 هو ذلك التعلم الذي يشارك فيه التلميذ بفعالية في عملية التعلم.

 اعتماد التلميذ على نفسه في دراسة األفكار وتحليل المشكالت مستخدما في ذلك عقله من
أجل اكتساب المعرفة والمفاهيم واالتجاهات.

 مشاركة التلميذ في األنشطة الصفية والالصفية ،مما يؤدي إلى إنشاء دور تفاعلي إيجابي

لديه ،فالتعلم النشط هو طريقة تعلم وتعليم في ٍ
آن واحد.
 توفير بيئة غنية بالمثيرات والوسائل التعليمية.
أهداف التعلم النشط:

يذكر كل من سيد والجمل ( ،)97 :2012وسعادة وآخرون ( )33 :2006أن أهم أهداف
التعلم النشط تتمثل في النقاط التالية:
 .1تشجيع التالميذ على اكتساب مهارات التفكير الناقد العديدة.

 .2دعم الثقة بالنفس لدى التالميذ نحو ميادين المعرفة المختلفة.
 .3مساعدة التالميذ على اكتشاف القضايا المهمة.
 .4تشجيع التالميذ على طرح األسئلة المختلفة.
 .5تشجيع التالميذ على حل المشكالت.

 .6زيادة األعمال اإلبداعية لدى التالميذ.

 .7اكتساب التالميذ للمعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها.
 .8تشجيع التالميذ على المرور بخبرات تعليمية وحياتية حقيقية.
 .9التفاعالت والنقاشات البناءة بين التالميذ والمعلم.

مما سبق ،تستنتج الباحثة أن أهداف التعلم النشط تسعى إلى إضفاء جو من المتعة واإلقبال
على التعلم ،عن طريق زيادة األعمال اإلبداعية لدى التالميذ منخفضي التحصيل ،حيث تدعم فيهم
الثقة بالنفس ،وتشجعهم على اكتساب مهارات التفكير ،باإلضافة إلى تنمية خبراتهم وصقل

مواهبهم ،وإكسابهم المهارات والمعارف الحياتية التي تساعدهم على التواصل والتكيف مع أفراد
المجتمع.
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الحاجة إلى التعلم النشط:
ظهرت الحاجة إلى التعلم النشط نتيجة عوامل عدة ،لعل أبرزها حالة الحيرة واالرتباك التي

يشكو منها التالميذ بعد كل موقف تعليمي ،والتي يمكن أن تفسر بأنها نتيجة عدم اندماج
المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم بعد كل نشاط تعليمي تقليدي (باركندي:2010 ،

.)149

وقد ذكر رفاعي ( )51 :2012أن من أهم أوجه القصور التي صاحبت التعلم التقليدي ما
يلي:
 .1التركيز على الجانب المعرفي ،والنمو العقلي ،والسعي لتحقيقه لدى التلميذ ،والنظر إليه
على أنه كائن يتلقى العلم.

 .2إغفال الجوانب الوجدانية ،وما يرتبط بالجانب القيمي ،واالتجاهات ،واالستعدادات ،والميول،

والمشاعر ،واألحاسيس للتلميذ.

 .3إهمال متطلبات وحاجات التالميذ األساسية ،وذلك بجعله بعيدا عن دافعية التعلم،

واحتياجاته النفسية والروحية.

 .4تمحور التعلم على قدرات المعلم ،وجعله المصدر الوحيد.
ويرى "سيلبرمان" ( )Silberman, 2006: 6بأنه عندما يكون التعلم نشطا فإن التالميذ

يقومون بمعظم العمل ،ويستخدمون عقولهم بفاعلية ويدرسون األفكار جيدا ويعملون على حل
المشكالت من جهة ،وعلى تطبيق ما تعلموه من جهة ثانية ،مما يؤدي إلى سرعة الفهم لديهم
واالستمتاع فيما يقومون به من أنشطة.

وتشير بدير ( )38 :2012أنه لكي يكون التعلم نشطا ينبغي أن ينهمك التالميذ في قراءة أو

كتابة أو مناقشة أو حل مشكلة تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي ،وبصورة أعمق فالتعلم النشط
هو الذي يتطلب من التالميذ أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما

يتعلمونه.
ومن هنا ،ترى الباحثة أن التعلم النشط يتفوق بقوة على التعلم التقليدي ،وذلك في طريقة
عرضه للمعلومات ،وطريقة تعامل التالميذ منخفضي التحصيل مع المعارف ،فهو يجعل من التلميذ
محلل وناقد للمعلومة وليس متلقيا لها فقط ،إذ يجعل لديه الرغبة الداخلية للتعلم واالكتشاف،
فالطريقة التقليدية التي يقدم فيها المعلم المعارف وينصت التالميذ خاللها إلى ما يقوله لهم ال تسهم
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في خلق تعلم حقيقي فعال ،فال بد من استخدام التعلم النشط كبيئة مثمرة في التعلم الذي ُيشرك

التلميذ في تعلمه.

أهمية التعلم النشط:
إن أهمية ا لتعلم النشط تظهر من النتائج اإليجابية التي يحدثها عند التلميذ من حيث اكتساب

المعرفة وتنمية المهارات واالتجاهات ،وقد أورد كل من رفاعي ( ،)63 :2012وبدير (:2008

 )40-39على أهمية التعلم النشط النقاط اآلتية:

 .1تشكل معارف التالميذ السابقة –من خالل التعلم النشط -دليال عند تعلم المعارف الجديدة،

وهذا يدل على أن استثارة المعارف شرط ضروري للتعلم.

 .2يتوصل التالميذ خالل التعلم النشط إلى حلول ذات معنى عندهم للمشكالت ،ألنهم يربطون

المعارف الجديدة أو الحلول بأفكار وإجراءات مألوفة عندهم وليس استخدام حلول أشخاص آخرين.
 .3يحصل التالميذ خالل التعلم النشط على تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف الجديدة.

 .4الحاجة إلى التوصل إلى ناتج أو التعبير عن فكرة خالل التعلم النشط تجبر التالميذ على

استرجاع معلومات من الذاكرة ربما من أكثر من موضوع ثم ربطها ببعضها ،وهذا يشابه المواقف
الحقيقية التي سيستخدم فيها التلميذ المعرفة.

 .5يبين التعلم النشط قدرتهم على التعلم بدون مساعدة سلطة ،وهذا يعزز ثقتهم بذواتهم.
 .6يفضل معظم التالميذ أن يكونوا نشطين خالل التعلم.

 .7المهمة التي ينجزها التلميذ بنفسه ،خالل التعلم النشط أو يشترك فيها تكون ذات قيمة أكبر

من المهمة التي ينجزها له شخص آخر.

 .8يساعد التعلم النشط على تغيير صورة المعلم بأنه المصدر الوحيد للمعرفة ،وهذا له تضمين

هام في النمو المعرفي المتعلق بفهم طبيعة الحقيقة.

مما سبق ،تضيف الباحثة على أهمية التعلم النشط ما يلي:
 .1يزيد من اندماج التالميذ ضعيفي التحصيل في التعلم.
 .2ينمى العالقات االجتماعية بين التالميذ وبعضهم البعض وبين المعلم.
 .3ينمى الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي.
 .4يعزز روح المسئولية والمبادرة لديهم.
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عناصر التعلم النشط:
ترى فاعور ( )14 :2009أن عناصر التعلم النشط تتضمن كال من :االستماع ،والقراءة،

والكتابة ،والمناقشة ،واالشتراك في حل المشكالت ،والتحليل ،والتركيب ،والتقويم ،ومن أهم عناصره
التي تتم من خالل المشاركة الفعالة من قبل التالميذ:

 .1استخدام العصف الذهني :يعمل المعلم على ضمان مشاركة جميع التالميذ وتدوين

أجوبتهم ،فالتدوين يخدم هدفا لغويا ،فالطفل يرى أن ما يقوله يكتب ،كما يالحظ اتجاه الطباعة
وأشكال الحروف والكلمات.

 .2استخدام الحوار البناء :والذي يحث على التفكير والتعمق بالموضوع أكثر والتطرق إليه من

مختلف الجوانب ،مما يتيح تنمية مهارات التفكير العليا لدى التالميذ.

 .3استخدام العمل الجماعي :الذي يمنح جميع التالميذ فرصا عديدة وتبادل اآلراء واألفكار

والتشاور مع رفاقهم.

 .4التفاعل المباشر مع األدوات والمواد الصفية واستخدام الحواس.

 .5التأمل :حيث يخصص في نهاية كل نشاط دقائق قليلة للتأمل فيما قام به التالميذ من
خالل تقييم ذاتي ،وذلك بسؤال المعلمة للطفل "ما هو أهم شيء تعلمته اليوم"؟

 .6االستعانة بالمصادر المكانية خارج الصف :والتي يمكن أن تتضمن زيارات ميدانية،

رحالت ،معارض ،متاحف ،مكتبات ...إلخ.

وترى الباحثة أن دور التلميذ منخفض التحصيل يبرز كمشارك نشط في العملية التعليمية ،إذ

يقوم بأنشطة عدة تتصل بالمادة التعليمية مثل :طرح األسئلة ،واالشتراك في مناقشات ،والقراءة

والكتابة والتجريب ..إلخ ،كما أن دور المعلم المساند الموجه والمرشد والميسر للتعلم ،إذ أنه يدير
الموقف التعليمي إدارة ذكية بحيث يوجه التالميذ نحو الهدف ،وهذا يتطلب منه القيام بمهارات هامة
تتصل بطرح األسئلة وإدارة المناقشات ،وتصميم المواقف التعليمية المشوقة.

استراتيجيات التعلم النشط:
يتميز التعلم النشط بعدد هائل من االستراتيجيات التابعة له ،فالتعلم النشط هو االستراتيجية

األم والتي تؤدي إلى اختصار الوقت والجهد في تحقيق األهداف التعليمية ،والحصول على نتائج

إيجابية ،وحتى يتسنى تحقيق إيجابية التعلم ال بد من توافر بعض الشروط ،والتي منها تعاون

المعلم المساند والتالميذ منخفضي التحصيل في العمل الجاد والمثمر ،والتنويع في استخدام
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استراتيجيات التعلم النشط حسب القدرة العقلية للتالميذ منخفضي التحصيل واألهداف التعليمية

لذلك.

إذ اتفق بعض الباحثين التربويين على أن بعض االستراتيجيات المتعارف عليها واألكثر

استخداما في مجال استراتيجيات التعلم النشط هي:
 .1استراتيجية الحوار والمناقشة.
 .2استراتيجية االكتشاف.

 .3استراتيجية العصف الذهني.
 .4استراتيجية تعلم األقران.

 .5استراتيجية لعب األدوار.

 .6استراتيجية األلعاب التربوية.
 .7استراتيجية التعلم التعاوني.

 .8استراتيجية حل المشكالت.
وفيما يلي عرض موجز لهذه االستراتيجيات:
 .1استراتيجية الحوار والمناقشة:
تُعرف المناقشة على أنها حوار منظم تعتمد على تبادل اآلراء واألفكار ،وتفاعل الخبرات بين
التالميذ داخل قاعة الدرس ،فهي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير لدى التالميذ من خالل األدلة
التي يقدمها التلميذ لدعم االستجابات في أثناء المناقشة ،وقد تستخدم المناقشة كاستراتيجية مستعملة
أو كجزء من بنية معظم االستراتيجيات األخرى ،وتنقسم المناقشة إلى( :مناقشة مقيدة ،ومناقشة

مفتوحة ،ومناقشة استقصائية ،ومناقشة على نمط كرة السلة ،الندوة) (المركز القومي للبحوث

التربوية.)50 :2007 ،
 .2استراتيجية االكتشاف:

االكتشاف –ببساطة -يعني أن التلميذ يكتشف المعلومات بنفسه وال تقدم له جاهزة ،ولكي
يتحقق هذا االكتشاف بالوجه المطلوب يتطلب ذلك من التلميذ فهم العالقات المتبادلة بين األفكار،
وربط عناصر الموضوع ببعضها لكي يأتي بما هو جديد من تصميمات ومبادئ عامة  ،كما يمكن

أن يتضمن االكتشاف مقارنة آراء وحلول لمشكلة معينة أو موقف ما ،وهذا التعلم قائم على بعض
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المساعدة من المعلم لتلميذه ،فالتلميذ يقوم بدور أساسي في تلك العملية ،أي أن دور المعلم يقتصر
على توجيه التالميذ وتحفيزهم على القيام بعملية االكتشاف (عبد الحميد.)272 :1999 ،

كما يرى دحالن ( )91-90 :2010أن هناك أنواع عدة للتعلم باالكتشاف ،بحسب مقدار

التوجيه الذي يقدمه المعلم للتالميذ:

أ .االكتشاف الموجه :وفيه يزود التالميذ بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على الخبرات
التعليمية ،وبذلك يضمن نجاحهم في استخدام قدراتهم العقلية الكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية،

ويشترط أن يدرك التالميذ الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف.

ب.العامة بحيث ال يقيده وال يحرمه من فرص النشاط العلمي والعقلي.

ت.االكتشاف الحر :وهو أرقى أنواع االكتشاف وال يجوز أن يخوض به التالميذ إال بعد أن

يكونوا قد مارسوا النوعين السابقين ،وفيه يواجه المعلم بمشكلة محددة ،ثم يطلب منهم الوصول إلى
حل لها ،ويترك لهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذها.
 .3استراتيجية العصف الذهني:
هي خطة تدريسية تعتمد على استثارة أفكار التالميذ وتفاعلهم ،انطالقا من خلفيتهم العلمية،

حيث يعمل كل واحد منهم كعامل محفز ألفكار اآلخرين ،ومنشط لهم في أثناء إعداد التالميذ لقراءة

أو مناقشة أو كتابة موضوع ما ،وذلك في وجود موجه لمسار التفكير وهو المعلم ،وترجع أهمية

استراتيجية العصف الذهني إلى أنها تساعد التالميذ على تنمية الحلول االبتكارية للمشكالت  ،حيث

تساعدهم على اإلبداع والتفكير ،كذلك إثارة اهتمام وتفكير التالميذ في الموقف التعليمي  ،وتنمية

تأكيد الذات والثقة بالنفس لديهم (المركز القومي للبحوث التربوية.)51 :2007 ،

باإلضافة إلى ذلك فإن استخدام العصف الذهني كاستراتيجية لتوليد أكبر عدد ممكن من

األفكار ،تكون حصيلتها الوصول إلى حل المشكلة بطرق إبداعية (عبيد.)188-187 :2009 ،
 .4استراتيجية تعلم األقران:

هو نظام للتدريس يساعد فيه التالميذ كل منهم اآلخر ،ويبنى على أساس أن التعليم موجه
متمركز حول التلميذ مع األخذ في االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز على اندماج التلميذ بشكل
كامل في عملية التعليم ،وتعلم األقران يعتبر صورة من صور التعلم التعاوني ،يعتمد على قيام

التالميذ بتعليم بعضهم تحت إشراف المعلم ،ومن مزايا هذه االستراتيجية أنها تتيح فرصا لتحقيق
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تفاعل التلميذ ،وتنمية قدراته وميوله واستعداداته ،وفي الوقت الذي يناسبه ،ومن ثم يصبح التلميذ

مسئوال عن تعلمه ،وعن مستوى تمكنه من المعارف واالتجاهات والمهارات المقصود تنميتها
واكتسابها ،وكذلك يكون مسئوال عن تقييم إنجازه ذاتيا (دليل التعلم النشط.)52 :2005 ،

 .5استراتيجية لعب األدوار:
تعد استراتيجية لعب األدوار من االستراتيجيات التي تعتمد على التلميذ ودوره النشط ،وتعرف

بأنها طريقة تدريس من خالل سلوك حقيقي في موقف غير حقيقي ،ويستخدم أثناء التمثيل بعض

الخامات المساعدة في إتقان الدور الذي يؤديه الممثل أثناء الدرس ،ويكون دور المعلم موجها
وميس ار ومشرفا في هذه االستراتيجية (العماوي.)8 :2009 ،

 .6استراتيجية األلعاب التربوية:
اللعب هو النشاط الذي يقوم فيه التالميذ باالستطالع واالستكشاف لألصوات واأللوان

واألشكال وأحجام وملمس األشياء وذلك من خالل بعدين أو ثالثة أبعاد ،حيث يظهر التالميذ
قدراتهم المتنامية على التخيل واإلنصات والمالحظة واالستخدام الواسع لألدوات والخامات وباقي

المصادر ،وكل ذلك للتعبير عن أفكارهم وللتواصل مع مشاعرهم ومع اآلخرين (خطاب وحمزة،
.)24-23 :2008

وهو نشاط تنافسي ينظم بين اثنين أو أكثر من التالميذ ضمن قوانين معينة وأهداف محددة

للعب مسبقا ،وتنتهي عادة بفائز ومغلوب؛ بسبب المهارة ،أو الحظ أو كليهما (جامعة القدس

المفتوحة.)1338 :1995 ،

بناء على ما سبق ،تستنتج الباحثة أن استراتيجيات التعلم النشط المذكورة أعاله قد جعلت
التلميذ منخفض التحصيل محو ار للعملية التعليمية التعلمية والمعلم المساند هو الموجه والمرشد
والمنظم والمشرف على العملية التعليمية ،بحيث يقع الدور األكبر على التلميذ منخفض التحصيل،

وفي الوقت نفسه فإن هذه االستراتيجيات مختلفة لفظا ولكنها تتشابه –إلى حد كبير -في عملها

ونتائجها ،بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من التعلم لديه بما يتوافق مع استعداداته واتجاهاته.

ومن هنا سوف تتطرق الباحثة في الدراسة الحالية إلى استراتيجيتي التعلم التعاوني وحل

المشكالت كإحدى استراتيجيات التعلم النشط ،وذلك ألن االعتماد األكبر يكون منسوب إليهما في
إعداد وتنفيذ برنامج ما بعد المدرسة ،وفيما يلي تفصيل لهما:
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 .7استراتيجية التعلم التعاوني:
يعتبر التعلم التعاوني االستراتيجية األم الستراتيجيات التعلم النشط ،فال يمكن إهمالها ألنها
تتدخل في معظم تلك االستراتيجيات مثل :العصف الذهني ،حل المشكالت ،لعب األدوار ،األلعاب

التربوية ،مسرح الدمى ومسرحة المنهج وغيرها ،حيث أنها استراتيجية تدريبية وتدريسية قائمة على

تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة متفاوتة القدرات ،لذا ُسميت بتعلم المجموعات.
وقد أشار بعض الباحثين إلى تعريفات عدة للتعلم التعاوني منها:

ُيعرف الشريف ( )348 :2000التعلم التعاوني بأنه" :تعلم التالميذ معا من خالل تواجدهم
في مجموعات صغيرة تضم المستويات التحصيلية المختلفة ،من أجل تحقيق هدف محدد يتمثل في

إنجاز المهام ،بحيث يشعر كل تلميذ بأنه شريك فعال ومسئول عن نجاح أو فشل المجموعة".

ويعرفه أحمد والمرسي ( )47 :1997بأنه" :أسلوب تعليم يعتمد على تقسيم التالميذ إلى

مجموعات صغيرة مكونة من عدد ( )7-2تالميذ مختلفي القدرات واالستعدادات ،يعملون معا نحو
تحقيق هدف مشترك ويعتمدون على بعضهم البعض ،ثم يتم تبادل الخبرة بين المجموعات ،ويكون
دور المعلم التوجيه واإلرشاد وتنظيم الموقف التعليمي".
كما أشار الشقيرات ( )158 :2009إلى العوامل التي تجعل المعلم محبوبا من تالميذه ،منها

اجتناب األساليب التقليدية المملة أثناء التفاعل الصفي ،وتوظيف األساليب الحديثة المشوقة ،والتي
تتحدى قدرات التالميذ ،والحافزة لهم على التفكير اإلبداعي ،والمدربة لهم على التفكير المنطقي،

وعلى الجد واالجتهاد ،ومن هذه األساليب التي تستهوي التالميذ التعلم التعاوني.

وترى الباحثة أنه يجب على المعلم المساند أن يبنى أهدافه التعليمية على أساس تعاوني ،إذ

يجعل التالميذ منخفضي التحصيل يناقشون ويشاركون فيها حسب قدراتهم ،حيث تشمل المشاركة

تحقيق األهداف التعليمية والقيام بمهام تربوية متكاملة ،عن طريق استخدام الوسائل المعينة وتقنيات

التعليم الفنية إلنجاحها.

أسس وخطوات نجاح عمل المجموعات التعاونية:
ترى قزامل ( )33-32 :2012أن األسس الواجب توافرها في العمل التعاوني الناجح ما يلي:
 .1جو العمل :ضرورة توفير جو هادئ للجماعة يساعد على التعرف إلى المشكلة.
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 .2االطمئنان :بالعالقة الطيبة بين التالميذ ،والسماح باالنتقال من المهام الفردية إلى أهداف
الجماعة.

 .3وضوح األهداف :تزيد من الشعور بالجماعة واالشتراك في عملية اتخاذ الق اررات.

 .4المرونة :وضح خطة العمل التباعها من البداية ،ومع وضع أهداف جديدة في ضوء
االحتياجات التي تحتاج تعديل خطة العمل.

 .5اإلحاطة بتحقيق الهدف :مما يزيد من احتمال التعرف على الهدف ،وتسمح بالتعديل السريع
لألهداف الرئيسة والفرعية.

 .6تقرير حجم الموضوعات :تختلف أعداد المجموعات باختالف موضوعات التعلم.
 .7توزيع التالميذ على المجموعات :مراعاة تنوع قدراتهم وميولهم.

 .8تخطيط مواد التدريس للمجموعات المتعاونة :بإعالم أفراد المجموعات بطبيعة التعلم الذي
سيقومون به وأهدافه والمفاهيم والمصطلحات والمعارف المتصلة به.

 .9توزيع قيادة المجموعة على أكثر من تلميذ.

 .10تقديم التغذية الراجعة الفورية :ومساعدة المجموعات المتعاونة في التغلب على صعوبات
التعلم.

 .11تقويم العملية التعليمية التعاونية باالختبار ومواقف التحصيل.
وتضيف الباحثة على نجاح عمل المجموعات التعاونية ما يلي:
 .1الشعور باالنتماء والقبول واالهتمام بالعمل في إطار المجموعة.
 .2اتباع األساليب الفعالة للمناقشة والتخطيط والتقويم الجماعي.

 .3األخذ بعين االعتبار ما ُيعرف بدينامية الجماعة والتي تعني الكشف عن مدى اختالف
سلوك التلميذ منخفض التحصيل عندما يصبح عضوا في مجموعة ،وعن سلوكه وهو
عضوا واحدا.

أهداف استراتيجية التعلم التعاوني:
تتمثل أهداف التعلم التعاوني كما يذكرها أمبو سعيدي والبلوشي ( )117 :2009فيما يلي:
 .1القضاء على الجمود الفكري.
 .2قدرات التعبير واإلقناع اللفظي.
 .3تنمية التفكير اإلبداعي.
 .4تفجير طاقات التالميذ.
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 .5إتاحة الفرصة لجميع التالميذ.
 .6توفير مساحات أكبر للتفكير.

وتضيف الباحثة على أهداف استراتيجية التعلم التعاوني ما يلي:
 .1تضمين مجموعات التعلم التعاوني التالميذ منخفضي التحصيل.

 .2االرتقاء ببعض المهارات األساسية والحياتية واالجتماعية لدى التالميذ منخفضي

التحصيل.
أهمية استراتيجية التعلم التعاوني:
تكمن أهمية التعلم التعاوني كما أوردها كل من زيتون ( ،)556 :2007وبدوي (:2010
 )248فيما يلي:
 .1زيادة شعور التلميذ بالرضا عن الخبرات التربوية.
 .2تعزيز عمليات التفكير العليا وتنميتها.

 .3المشاركة الفاعلة في التعلم وتكوين التلميذ للمعرفة وبنائها بنفسه.

 .4يتحمل التلميذ مسئولية تعلمه والمشاركة فعليا فيها ينعكس إيجابيا على مستوى تحصيله
العلمي.

 .5تنمية االتجاهات اإليجابية نحو أفراد المجموعة والمجموعات األخرى.

 .6توظيف ممارسات محتوى التعلم والمهارات التعاونية في سياق بيئة التالميذ العاديين وذوي

صعوبات التعلم.

وترى الباحثة أنه على التالميذ منخفضي التحصيل أن يعملوا بروح الفريق الواحد في

المجموعة كأنهم جسدا واحدا يحصدون النجاح للمجموعة وفي الوقت نفسه يتصدون معا لفشلها،
وأيضا يجب عليهم أن يتقبل كل منهم رأي اآلخر وينقده نقدا بناء وبذلك يحققوا ذاتهم ويستعيدون
ثقتهم بأنفسهم.

خصائص ومبادئ استراتيجية التعلم التعاوني:
أشار العيوني ( )112 :2003إلى خصائص التعلم التعاوني في النقاط التالية:
 .1تقع عملية التعلم فيه على عاتق التلميذ.
 .2يكمل دور المعلم وال يلغيه.
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 .3يكون هدف الفرد هو هدف المجموعة.

 .4يعتمد نجاحه على التفاعل اإليجابي بين التالميذ.
 .5يستخدم في كافة المواضيع والتخصصات.

 .6صالح لجميع مراحل التعليم العام وحتى المرحلة الجامعية.
 .7يعتمد على تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة.

وحتى يكون التعلم تعاونيا ال بد أن يتضمن خمسة مبادئ أساسية وهي كما ذكرها الهويدي

( )256 :2005ما يلي:

 .1االعتماد المتبادل اإليجابي.
 .2االعتماد المباشر المشجع.
 .3المساعدة الفردية.

 .4تكوين المهارات الخاصة بالعالقات بين األشخاص.
 .5المعالجة المجتمعية.

دور المعلم والمتعلم في استراتيجية التعلم التعاوني:
أشار األغا واللولو ( )189 :2008إلى دور المعلم والذي يثمر عن نجاح المجموعات التعاونية

فيما يلي:

 .1تحديد األهداف وصياغتها وتقسيم التالميذ إلى مجموعات غير متجانسة.
 .2شرح وتوزيع المهام على التالميذ المشاركين ،وتحديد دور كل منهم.

 .3المرور على المجموعات والمساعدة والمالحظة وتوفير التغذية الراجعة.
 .4تقويم أعمال التالميذ وسلوكهم وتعاونهم.
 .5إنهاء وغلق الدرس.

 .6الحكم على نجاح الطريقة في ضوء ما سبق.
وذكرت جان ( )22 :2003أدوار المتعلم في المجموعات التعاونية فيما يلي:
 .1الملخص :وهو يدون المالحظات.
 .2الباحث :الذي يبحث المعلومات المطلوبة.

 .3المقرر أو المسجل :الذي يجمع المعلومات المطلوبة.
 .4المراقب :وهو يرصد التعاون بين أفراد المجموعة.
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وفي ضوء ما سبق ،يعد دور التلميذ منخفض التحصيل متكامال مع دور المعلم المساند في
التعلم التعاوني ،فال ينجح أحدهما بمعزل عن اآلخر ،فعلى التلميذ منخفض التحصيل المشاركة
والتعاون مع اآلخرين في األفكار والمشاعر ،والعمل في فريق واحد ،وإقامة العالقات الطيبة
وااليجابية مع أعضاء المجموعة ككل ،والقيام بواجباته المحددة في المجموعة بجدية ،وأيضا تنفيذ
إرشادات وتوجيهات وتعليمات المعلم المساند من أجل تحقيق تعليما مساندا يفي بتحقيق األهداف

التعليمية المنشودة.

تنفيذ استراتيجية التعلم التعاوني:
يرتبط نجاح استراتيجية التعلم التعاوني باإلعداد الجيد لها قبل تطبيقها في الصفوف األساسية،

وذكر زيتون ( )562 :2007ست مراحل لتنفيذ تلك االستراتيجية وهي:

 .1مرحلة التهيئة الحافزة :وتهدف إلى جذب انتباه التالميذ نحو موضوع الدرس أو المهمة أو

المشكلة المراد بحثها ،ومن ثم إثارة التالميذ فكريا وتحفيزهم للتعلم بأساليب مختلفة.

 .2مرحلة توضيح المهام أو المشكالت التعاونية :وتهدف إلى قيام المعلم بإفهام التالميذ

المهمات أو المشكالت المطلوب بحثها أو إنجازها ،ومناقشة متطلبات التعلم السابقة ذات العالقة

بتلك المهام أو المشكالت ،وتباين معيار النجاح في أداء المهمة وإنجازها.

 .3المرحلة االنتقالية :وتهدف إلى تهيئة التالميذ للعمل التعاوني وتيسير أمر انتقالهم

للمجموعات التي ينتمون إليها ،وتزويدهم بالتوجيهات واإلرشادات الالزمة للعمل التعاوني ،وتوزيع
األدوار بين تالميذ المجموعة.

 .4مرحلة عمل المجموعات :وتهدف إلى قيام التالميذ بالمهام وإنجازها ،وتحرك المعلم وانتقاله

بين المجموعات لغرض التفقد والتدخل باإلرشاد والتوجيه الالزم لعمل المجموعات في تنفيذ المهمة
وإنجازها كلما اقتضت الضرورة لذلك.

 .5مرحلة المناقشة الصفية :وفيها يتم تبادل المجموعات لألفكار والنتائج ،وتعرض كل

مجموعة ما توصلت إليه من أفكار ونتائج تتعلق بالمهمة المبحوثة بتلخيصها على التالميذ
جميعهم ،كما يتم في هذه المرحلة تصحيح أخطاء التعلم ،ومناقشة المشكالت أو الصعوبات التي

صادفتها المجموعات في أثناء إنجاز المهام بنجاح.

وبناء على ما سبق ،ترى الباحثة أن استراتيجية التعلم التعاوني تعتبر ضرورية ،ألنها توفر
ً
نوعا من العالقات االجتماعية الجيدة بين التالميذ ،وتطبيق ما تعلموه في مواقف الحياة الجديدة،

كما ترتقي بمهارات التفكير عند التالميذ منخفضي التحصيل لكي يطوروا من أنفسهم من أجل
تحقيق التعلم ذي المعنى ،واكتساب مزيدا من الثقة بالنفس ،وتعودهم تقبل الرأي المخالف واحترامه.
33

 .8استراتيجية حل المشكالت:
صاحب هذه الطريقة هو (جون ديوي) عالم التربية األمريكي الشهير ،الذي يرى أن التلميذ

يمثل نظاما مفتوحا يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويواجه حاالت ومواقف صعبة ومحيرة تدفع
لالستفسار والتفكير من أجل الوصول إلى الحلول المقنعة (سيد والجمل.)131 :2012 ،
وتعد مهارات مواجهة المشكالت والتصدي لها ومحاولة حلها ،من المهارات األساسية التي

ينبغي أن يتعلمها ويتقنها اإلنسان العصري ،ليواجه تحديات المستقبل ومشكالته ،حيث تعرف
استراتيجية حل المشكالت بأنها" :خطة تدريسية تتيح للتلميذ فرصة للتفكير العلمي ،حيث يتحدى

التالميذ مشكالت معينة ،قد يخططون لمعالجتها وبحثها ويجمعون البيانات وينظمونها،
ويستخلصون منها استنتاجاتهم الخاصة ،وعلى المعلم أن يشجعهم وال يملي رأيه عليهم ،فهي
استراتيجية تعتمد على نشاط التلميذ وإيجابيته في اكتشاف الخبرات التعليمية ،وذلك عن طريق

تحديد المشكالت التي تواجهه ومحاولة البحث والتنقيب والكشف عن حلول منطقية لها ،مستخدما
ما لديه من معارف ومعلومات تم جمعها ،وذلك بإجراء خطوات مرتبة ليصل منها في النهاية إلى
استنتاج هو بمثابة حل للمشكلة ،ثم إلى تصميم ،حيث يتحول االستنتاج على نظرية أو قاعدة

علمية" (دليل التعلم النشط.)50 :2005 ،
وترى الباحثة أن استراتيجية حل المشكالت تهدف إلى تنمية مهارات التفكير العليا لدى
التالميذ منخفضي التحصيل مثل :التحليل  ،والتفسير  ،والتركيب  ،والتقييم للذات  ،وذلك لتحقيق

األهداف المرجوة في العملية التعليمية بأقل وقت وجهد ممكن.

المبحث الثاني :المسألة الرياضية:
تعد المسألة الرياضية من أهم الموضوعات التي شغلت اهتمام التربويون العاملون في مجال
تدريس الرياضيات ،وطرق تدريسها منذ فترة طويلة وحتى الوقت الحاضر ,إذ نجابه في حياتنا

اليومية كثي ار من المسائل أو المشكالت التي تحتاج منا إلى حل ،فمن هذه المسائل ما يعترض
طريقنا ،وكأنه ٍ
تحد لنا ،وهذا يقتضي منا التفكير في هذه المسائل ،والبحث عن حلول لها تكون
معقولة ومقبولة ،وكذلك الطالب في مدرسته يواجه مسائل في الرياضيات والحساب (عريفنج

وسليمان.)158 :2010 ،

كما أن مقدرة التالميذ على حل المسائل كانت وما زالت دون المستوى ،ألنهم لم يواجهوا إال

بالقليل من المسائل الحقيقية والجيدة أثناء دراستهم ،إذ إن تركيز المعلم ينصب على إكساب الطلبة
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المهارات ،وإجراء الحسابات الروتينية ،والتطبيقات المباشرة للقوانين ،أما حل المسألة فهو نشاط

مقصور على تمارين ومسائل كالمية روتينية ،أو ذات نمط ضيق (أبو زينة وعبابنة:2007 ،
.)234
وتعتبر حل المسألة الرياضية عملية معقدة تقع في قمة الهرم المعرفي عند بياجيه ،وتحتاج من

التلميذ التحليل والتفكير ،ونظ ار ألهمية إكساب التلميذ القدرة على حل المسألة الرياضية ليكون قاد ار
على حل مشكالته الحياتية جاءت الحاجة الماسة لتنمية قدرة التلميذ على حل المسألة الرياضية

(أبو زينة.)115 :2004 ،
مفهوم المسألة الرياضية:

هناك عدة تعريفات للمسألة الرياضية تتشابه في معظمها ،حيث عرفها بوليا ( (1960بأنها:

"سؤال يطلب اإلجابة عنه ،بحيث يشكل هدفا للفرد يريد تحقيقه ،وال يستطيع بلوغه بالطرق المألوفة

لديه ،ويشكل تحديا ال يمكن بلوغه بالطرق العادية ،وقبول الفرد التحدي والتصدي له شرط أساسي
من شروط المسألة" (أبو زينة.(202 :2001 ،
ويعرفها عقيالن ( (121 :2002بأنها" :مشكلة تواجه الفرد وبحاجة إلى حل ،أو سؤال بحاجة

إلى جواب ،وفي كلتا الحالتين تكون المسألة موقفا جديدا وممي از يواجه الفرد ،وال يكون له عند الفرد

حل جاهز في حينه".

كما يعرفها بدوي ( )514 :2007بأنها" :عملية تطبيق للمعرفة السابقة والخبرات والمهارات
والفهم في مواقف جديدة وغير مألوفة ،بغرض إكمال المهام ،واتخاذ ق اررات ،أو إنجاز أهداف".
في حين يرى عبد الهادي وآخرون ( )114 :2002أن" :المسألة الرياضية تتكون من سؤال
يحتاج إلى إجابة علما بأنه ليس كل سؤال يحتاج إلى إجابة هو مسألة".
وفي ضوء التعريفات السابقة ،ترى الباحثة أن المسألة الرياضية هي "موقف جديد في وحدتي
الكسور العادية والكسور العشرية يواجه تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل ،وليس

لديهم حال جاه از في حينه ،فيحتاج منهم التفكير ،واستخدام الخبرات السابقة ومهارات المسألة
الرياضية للوصول إلى الحل".
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أهمية حل المسألة الرياضية:
ظهرت أهمية حل المسألة في المواد الدراسية الرياضية ،وفي جميع مستويات الدراسة منذ زمن

بعيد ،وقد أشار المجلس الوطني لمشرفي الرياضيات ( )NCSMإلى أن تعلم حل المسائل هو
المبرر األساسي لتعليم الرياضيات ،ولم يتغير هذا المفهوم في هذه األيام ،فقد أشار المجلس

الوطني لمشرفي الرياضيات ( )NCSM, 2000أن حل المسألة هو الهدف الوحيد لتعلم
الرياضيات ،وأنه أداة أساسية من أدواتها ،كما يمكننا القول إن خطوات حل المسألة قد تم تعلمها،

كما يمكن توظيف استراتيجية حل المسألة في حل المسائل الحياتية ،وفي أنشطة صنع القرار ،فمن

المتوقع أن يسهم حل المسألة مساهمة فعالة في حل مشاكل اإلنسان طيلة حياته (الهويدي،
.(145 :2006
كما وتتجلى أهمية حل المسألة الرياضية في درجة االهتمام العالمي بهذا المكون المعرفي المهم

في البناء الرياضي  ،ولقد أفردت وثيقة المعايير العالمية الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي

الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية معيا ار خاصا لحل المسألة ضمن معايير العمليات (أبو

زينة وعبابنة.(259 :2007 ،

ولقد أكدت تلك الوثيقة في مجال حل المسألة الرياضية أن مناهج الرياضيات المدرسية من

مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر يجب أن تساعد المتعلم على NCTM, 2000:

):)52-54

 .1بناء معرفة رياضية جديدة من خالل حل المسائل الرياضية.

 .2حل مسائل رياضية ذات صلة بموضوع الرياضيات أو في سياقات أخرى.
 .3التمكن من استخدام استراتيجيات متعددة ومناسبة لحل المسألة الرياضية.
 .4التأمل في عملية حل المسألة الرياضية.

ومن هنا يضيف بدوي ( )48 :2007على حل المسألة الرياضية أنها :تعطي التالميذ فرصا
عديدة لربط األفكار الرياضية ،ولتنمية الفهم المفاهيمي ،وتشكل قاعدة أساسية لبرامج الرياضيات

الفعالة ،لذا يجب أن تكون الركن األساسي لتعليم الرياضيات ،حيث يرى أن أهمية حل المسألة

الرياضية ،ترجع لألسباب التالية:

 .1حل المسألة هو التركيز األساسي ،وهدف الرياضيات في العالم الحقيقي.
 .2يساعد التالميذ على أن يصبحوا أكثر ثقة في قدرتهم لعمل الرياضيات.
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 .3يسمح للتالميذ باستخدام المعرفة التي يجلبوها للمدرسة ،ويساعدهم على الربط بين

الرياضيات والمواقف خارج قاعة الدروس.

 .4يساعد التالميذ على تنمية الفهم الرياضي ،ويضيف معني للمهارات والمفاهيم في كل
مجاالت المحتوى الرياضي.
 .5يسمح للتالميذ بالتفكير ،وإبالغ األفكار وبناء ترابطات ،وتطبيق المعرفة والمهارات.
ُ .6يعطي فرصا ممتازة من أجل تقويم فهم التالميذ للمفاهيم ،وقدرتهم على حل المشكالت،
وقدرتهم على تطبيق المفاهيم واإلجراءات ،وقدرتهم على إبالغ األفكار.
 .7يروج للمشاركة التعاونية لألفكار واالستراتيجيات ،ويروج للتحدث عن الرياضيات.
 .8يساعد التالميذ في العثور على المتعة في الرياضيات.
كما أن لحل المسألة الرياضية أهمية عظمى في تعلم الرياضيات لعدة أسباب منها كما يذكرها
(أبو زينة ،)203 :2001 ،و(عقيالن ،)122 :2002 ،و(حمزة والبالونة ،)170 :2011 ،و(أبو
زينة وعباينة ،)259 :2007 ،و(محاجنة:(239 :2000 ،
 .1أنها العملية التي بواسطتها يتم تعلم مفاهيم جديدة.

 .2حل المسائل وسيلة ذات معنى للتدرب على المهارات الحسابية ،وإكسابها معنى وتنويعها.
 .3عن طريق حل المسائل يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.

 .4حل المسألة وسيلة إلثارة الفضول الفكري ،وحب االستطالع ،وتنمية اإلبداع واالبتكار.
 .5تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة ،والتي يمكن أن تنتقل إلى مواقف أخرى.

 .6تطبيق المفاهيم الرياضية في مواقف جديدة ،لم يتعرض لها الطالب من قبل.
 .7التجربة والمالحظة ،ووضع فرضيات وتخمينات تناقش بشكل عميق.

وأيضا يضيف حمزة و البالونة ( )170 :2011على أهمية حل المسألة الرياضية النقاط التالية:
 .1حل المسائل الرياضية وسيلة مهمة للتدريب على المهارات الحسابية والجبرية والهندسية

وإكسابها معنى.

 .2يتعلم التلميذ عن طريقها كيف يستخدم المفاهيم والمهارات في مواقف جديدة.
 .3يكتشف التلميذ من خاللها معارف جديدة.

 .8وسيلة إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع وتنمية اإلبداع واالبتكار لدى التالميذ.
في حين يرى عفانة ( )17 :1996أن" :عملية حل المسائل الرياضية تتحدى فكر التلميذ

منخفض التحصيل ،وتجعله في حالة من التفكير المستمر والتواصل في إيجاد الحلول المتوقعة
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والمرغوبة ،حيث يستخدم التلميذ منخفض التحصيل ما لديه من معلومات رياضية وقوانين ومهارات

خاصة في بناء استراتيجيات حل المسائل المطروحة".

وفي ضوء ما سبق ،ترى الباحثة أن لتدريس حل المسألة الرياضية أهمية بالغة في تعلم
الرياضيات ،فيعتبر حل المسألة الرياضية وسيلة لتعلم المفاهيم الرياضية الجديدة ،وأيضا ُيكسب

التلميذ منخفض التحصيل تدريبا على الخوارزميات الحسابية األساسية األربعة ،كما يسهم إلى حد
كبير بانتقال أثر التعلم واكتشاف معارف جديدة ،إضافة إلى ذلك فإن حل المسألة الرياضية يثير

فضول التلميذ منخفض التحصيل ويشجعه على حب االستطالع.
مواصفات وشروط المسألة الرياضية:
ينبغي أن تتضمن دروس الرياضيات كثي ار من المسائل التي تتوفر فيها شروط المسألة الجيدة
 ،إذ يأخذ شكل المسألة الرياضية جزءا أساسيا من المنهاج ووقت المعلم المساند ،حيث أن شروط
المسألة الرياضية الجيدة كما يرى أبو زينة وعبابنة ( )258 :2007ما يلي:

 .1تتضمن المسألة استيعاب مفهوم رياضي محدد ،أو استخدام مبدأ أو تعميم واحد أو أكثر
مما تعلمه التلميذ.

 .2يمكن تعميم المسألة أو طريقة حلها إلى عدد من المواقف األخرى ،فال تقتصر المسألة أو

طريقة حلها على موقف واحد وضيق ،إذ إن الهدف من تعلم حل المسألة هو تعلم استراتيجيات في

التفكير ،قابلة للتطبيق واالنتقال إلى مواقف أخرى.

 .3قابلية المسألة للحل بطرق متعددة ،وعلى المعلم المساند تشجيع طلبته للبحث عن طرق

أخرى بديلة لحل المسائل حيثما كان ذلك ممكنا ،وأن ال يلزمهم بحل واحد فقط.

وفي هذا االتجاه ،هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في حل المسألة الرياضية ،ومن أبرز هذه
العوامل كما يلخصها الخطيب ( (279 :2011وهي:
 .1طريقة تقديم وعرض المسألة.
 .2استيعاب المسألة وفهمها.
 .3الكفاءة في اللغة.

 .4االتجاه نحو التفاعل في المسألة.
 .5معتقدات التالميذ عن مدى قدرتهم على حل المسألة.
 .6الفروق الفردية واألسلوب المعرفي والقدرات العقلية.
 .7الخلفية المعرفية.
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 .8ضعف حصيلة التلميذ من الخطط واالستراتيجيات والمقترحات العامة المساعدة في

اكتشاف الحل.

 .9العمليات االنفعالية ،الدافع ،الملل ،القلق.

 .10مستوى النمو عند التلميذ.

ويرى شحاتة ( )130 :2007أن حل المسألة الرياضية هي العملية التي يقبل فيها الفرد
التصدي للمشكلة ،ويقوم بربط المفاهيم واألفكار والمهارات السابقة ،ويوظفها في وضع خطة تقوده

إلى الحل الصحيح.

حيث يشير الخطيب ( )281 :2011إلى شروط حل المسألة الرياضية في النقاط التالية:
 .1أن يكون المعلم قاد ار على حل المشكالت والمسائل بأسلوب علمي صحيح ،ويعرف

المبادئ واألسس واالستراتيجيات الالزمة لذلك.

 .2أن يمتلك المعلم القدرة على تحديد األهداف ،وتبني ذلك في كل خطوة من خطوات حل

المسائل.

 .3أن تكون المشكلة من النوع الذي يستثير اهتمام الفرد ،ويتحدى قدراته بشكل معقول،

ويمكنه حلها في إطار اإلمكانات والقدرات المتوافرة.

 .4أن يوفر المعلم المشكالت الواقعية ،المنتمية لحاجات الطلبة واألهداف التعليمية أو

التدريبية المخططة.

 .5أن يتأكد المعلم أن الطلبة يمتلكون المهارات والمعلومات األساسية التي يحتاجونها لحل

المشكلة قبل شروعهم في ذلك ،وسواء أكان ذلك مرتبطا بأساليب واستراتيجيات الحل ،أو بعناصر

المشكلة ومتطلباتها الداخلية.

 .6أن يساعد المعلم المتعلمين على تكوين نمط أو نموذج أو است ارتيجية يتبعونها في التصدي

للمشكالت ومحاولة حلها.

 .7أن يجرب المعلم استراتيجية الحل على مشكالت جديدة تيسر عملية انتقال الطريقة ،وتمكن

الطالب من استخدام النظرة الشمولية للمشكلة.

 .8أن يوجه المعلم التلميذ ليتدرب على الحل الجماعي ،والعمل في فرق لحل المشكالت

المختارة والتعاون في البحث عن الحل.

وترى الباحثة أن التالميذ منخفضي التحصيل في برنامج ما بعد المدرسة "التعليم المساند"

يحتاجون إلى معلم مساند حذر في طرح األسئلة والتوجيهات خالل حل المسألة الرياضية ،إذ عليه
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أن يقدم تلميحات تدل على الحل مباشرة ،كما عليه أن يأخذ اقتراحات الحل من التالميذ منخفضي

التحصيل أنفسهم خالل اندماجهم في مجموعات التعلم التعاوني.
طريقة حل المسألة الرياضية:

إن المسائل الرياضية ليست جميعها مباشرة أو في تتابع منتظم ،فبعضها منتظم وبعضها معقد

 ،والبعض اآلخر لم يحل إلى اآلن ،إذ أن هناك عشرات االستراتيجيات التي تنمي القدرة لدى

التلميذ منخفض التحصيل على حل المسألة الرياضية ،ولكل استراتيجية خطوات محددة ،فبعض

االستراتيجيات تكون مناسبة أكثر من غيرها في حل مسألة رياضية محددة ،وهنا تكمن مهارة المعلم

المساند في اختيار االستراتيجيات هذه.

ومن الضروري تنبيه التالميذ أن المسائل الرياضية ليست غاية في حد ذاتها ،ولكنها أسلوب

للتعلم والتفكير ،فمن خاللها نتعلم المزيد ونتوصل إلى تعميمات واستنتاجات رياضية ،وتشجعنا
على تطبيق المبادئ التي تعلمناها في مواقف جديدة (أبو اسعد.)185 :2010 ،

وهنالك الكثير من االستراتيجيات العامة في حل المسألة الرياضية ،ومنها كما يعرضها

(الخطيب )288 :2011 ،كما يلي:
 .1استراتيجية جون ديوي

()John-Dewey, 1910

 .3استراتيجية فرانك ليستر

()Frank Laster, 1978

()Polya, 1975

 .2استراتيجية بوليا

()Mettes, 1980

 .4استراتيجية ميتس

 .5استراتيجية الركن

()Larkin, 1980

 .6استراتيجية باربا

()Barba, 1990

وتتبنى الباحثة فيما سبق ذكره ،استراتيجية "جورج بوليا" ( )Polya, 1975وذلك لعدد من
األسباب ،وهي:
 .1أن هذه االستراتيجية خاصة أساسا بالرياضيات.
 .2أن هذه االستراتيجية لها مراحل رئيسية محددة.

 .3أن هذه االستراتيجية من السهل تدريب المعلم المساند عليها في برنامج ما بعد المدرسة
"التعليم المساند".
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استراتيجية بوليا لحل المسألة الرياضية:
يعد "جورج بوليا" ( )George Polyaمن الرواد في مجال حل المسألة الرياضية ،وتعتبر

مقترحاته في هذا المجال من أكثر ما ُكتب رواجا ،ويقول "بوليا" "أثناء البحث عن حل ،كثي ار ما
ُنغير وجهة نظرنا والزاوية التي ننظر منها إلى المسألة ،فننتقل من موقف إلى موقف ،مرة بعد مرة

 ،وفهمنا للمسألة قد يكون في البدء ناقصا ،وإذا تقدمنا في سبيل الحل تتغير وجهة نظرنا ،وهي
تتغير أيضأ عندما نشارف على اكتشاف الحل" (.)Polya, 1979: 35-40

وتعتبر استراتيجية بوليا من االستراتيجيات التي تساعد التلميذ على تنظيم حل المسألة

الرياضية ،وتتم في أربع خطوات كما يوضحها (عقيالن ،)123 :2002 ،و(الخطيب:2011 ،
 ،)291-289و(سالمة (109-108 :2002 ،في الشكل التالي:
فهم المسألة

ابتكار خطة الحل
تنفيذ خطة الحل
صحته
التحقق من
مر
الرياضية
الحل والمسألة
اجعةات حل
خطو
شكل ( )1خطوات حل المسألة الرياضية

أوالً :فهم المسألة (:)Understanding The Problem
على التلميذ أن يفهم المسألة ،وفوق ذلك عليه أيضا أن يعقد العزم على حلها ،وإذا ما اعترى

فهمه أو نقص عزمه فليس الذنب ذنبه ،ألنه من الواجب حسن اختيار المسائل ،فال تكون أصعب
مما يحتمل التلميذ ،وال أسهل مما يثير اهتمامه ،ويتم فهم المسألة بقراءة التلميذ للمسألة ،وإعادة
صياغتها بلغته الخاصة ،وتحديد المعطيات والمطلوب ،وعمل رسم توضيحي إذا لزم ،وتوضيح

الكلمات الغامضة الواردة في نص المسألة بلغة واضحة مفهومة.
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ويجب أن تكون هذه المسائل ذات طبيعة شيقة ،وقبل كل شيء ينبغي أن نعرض المسألة بلغة

مفهومة ،وباستطاعة المعلم أن يتأكد من ذلك إلى حد ما.

 فيطلب من أحد التالميذ أن يعيد نص المسألة ،وينبغي أن يكون بإمكانهم إعادتها بطالقة.

 كما ينبغي أن يعرفوا عناصر المسألة الرئيسية ،المجهول ،المعطيات ،والشرط ،ولذا يجد

المعلم أنه ال بد من طرح األسئلة:

 .1ما المجهول؟ ما المعطيات؟ ما الشرط؟

 .2هل هناك زيادة أو نقصان في المعطيات؟
 .3ارسم شكال ،استعمل رمو از مناسبة.

 .4هل يمكنك إيجاد عالقة بين المطلوب والمعطيات؟
 .5هل يمكنك إعادة صياغة المسألة؟

ثانياً :ابتكار خطة الحل (:)Devising Plan
إن أول ما تتطلبه هذه الخطوة هو تنظيم المعلومات المعطاة بشكل يسهل على التلميذ

مالحظة الترابط فيما بينها ،وربما كان ما بين فهم المسألة وإدراك خطة الحل مسافة طويلة ،وال شك
أن القسم الرئيسي في الحل هو الوصول إلى فكرة خطته.
ومما ال شك فيه أنه يتعذر الوصول إلى فكرة جيدة ،إذا كانت معرفة التلميذ للموضوع غير

كافية ،مستحيل ذلك بدون معرفة ،فالفكرة الجيدة تبنى على الخبرة السابقة والمعارف المكتسبة،
والذاكرة وحدها ال تكفي لجلب هذه الفكرة ،فلذلك على المعلم أن يوجه تالميذه إلى عدد من األمور

من خالل طرح عدد من األسئلة:

 .1هل تعرف مسألة ذات عالقة بهذه المسألة؟

 .2هل رأيت المسألة نفسها في صيغة مختلفة؟

 .3انظر في المجهول ،وحاول أن تتذكر مسألة تعرفها ،فيها هذا المجهول أو مجهول يشبهه.
 .4هل يمكن تبسيط المشكلة الحالية؟

 .5هل يمكن أن تفكر في مسألة مألوفة ،ولها نفس الحل؟
 .6هل المسألة تحتاج إلى رسم توضيحي؟

 .7هل يمكنك ترتيب بيانات المشكلة بشكل أسهل؟
 .8هل يمكنك تذكر المسألة بعبارة من عندك؟

 .9هل استعملت كل المعطيات ،هل استعملت الشرط كله؟
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ثالثاً :تنفيذ خطة الحل (:)Carrying Out The Plan
إن ابتكار الخطة ،أي إدراك فكرة الحل ليس باألمر السهل ،ولكي يتم يجب على التلميذ

استدعاء العالقات التي سبق اكتسابها ،والتراكيب الذهنية في موضوع حل المسألة ،وأما تنفيذ الحل

فيكون أسهل بكثير ،إذ ال يتطلب إال إجراء بعض الحسابات أو العمليات الحسابية ،فالخطة ترسم
هيكال عاما ،ويبقي على المعلم أن يرى أن التفاصيل لها مكانها في هذا الهيكل ،لذا ينبغي فحصها
واحدا واحدا بصبر وأناة ،حتى يتضح كل شيء ،وال تبقى زاوية واحدة يكمن فيها الخطأ.

وفي هذا السياق يرى حمزة والبالونة ( )171 :2011أن" :ابتكار خطة الحل يتم باختيار

التلميذ لالستراتيجية الخاصة المناسبة للحل ،بينما تنفيذ خطة الحل يتضمن تنفيذ االستراتيجية أو
مجموعة االستراتيجيات التي اختارها التلميذ ،وهي من أسهل خطوات حل المسألة ،خاصة إذا أدرك

التلميذ الخطة التي أعدها إدراكا واعيا وصحيحا في الحل دون يأس أو ملل ،وهنا يتوجب على
المعلم تشجيعه وبث روح التحدي والمثابرة إليه".

رابعاً :مراجعة الحل ،والتحقق من صحته (:)Looking Back
لمراجعة الحل والتحقق من صحتهُ ،يوجه المعلم األسئلة التالية:
 .1هل تستطيع أن تتأكد من صحة الحل؟
 .2هل الحل يحقق كل الشروط في المسألة؟
 .3هل هناك حلول أخرى؟

 .4هل تستطيع استعمال النتيجة في مسائل أخرى؟
 .5هل توصلت إلى صيغة عامة يمكن تطبيقها في مواقف أكثر عمومية؟
ومن هنا فإن مراجعة الحل للمسألة الرياضية أهمية بالغة ،وذلك لألسباب التالية كما حددها
أبو أسعد ( )185 :2010وهي:
 التأكد من صحة الحل.

 تثبيت الحل في ذهن التلميذ.
 تثبيت المفاهيم والمبادئ التي تعتبر أساسا لوضع هذه المسألة.
 كتابة الحل بصورة منظمة.

 صياغة مسألة مشابهة لها  ،أو معتمدة عليها.

 التوصل لقاعدة عامة ،لحل مثل هذا النوع من المسائل.
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 اقتراح حلول أخرى مناسبة.
كما ذكر الخطيب ( )288 :2011اثنتا عشرة طريقة لحل المشكالت والمسائل الرياضية ،وهي:
 .1التمثيل في حل المشكلة.

 .2استخدام النماذج المحسوسة.

 .3استخدام الرسومات واألشكال في حل المشكالت والمسائل.
 .4طريقة عمل قائمة منظمة.
 .5البحث عن نموذج.

 .6الربط بمشكلة مشابهة.
 .7التجريب.

 .8الجداول والرسوم البيانية.
 .9كتابة المعادالت من المشكلة الكالمية.

 .10إعادة عرض المشكلة مع أرقام مختلفة.
 .11من المطلوب إلى المعطى (العمل للخلف).
 .12التخمين واالختيار والمحاولة.

ويشير جابر وهندام ( )234 :1996إلى عدة طرق تساعد التلميذ على حل المسألة ،منها:
 -طريقة التمثيل :وهي إعادة صياغة المسألة لوجود أعداد كبيرة بها ،أو الحتوائها على كسور

معقدة بمسألة أرقامها أكثر بساطة.

 -طريقة الرسوم البيانية :وهذه الطريقة تناسب بعض المسائل دون األخرى (المسائل التي

يمكن االستعانة بالرسم البياني لها).

كما يحدد حمزة و البالونة ( )174-172 :2011الطرق الخاصة لحل المسألة الرياضية كما يلي:
 .1السير بخطوات الحل بشكل عكسي :وهي مفيدة عندما تتواجد مجموعة أو سلسلة من
األحداث لمعرفة النتيجة ،ولكن التلميذ بحاجة إلى تحديد ومعرفة شروط البداية ،فيبدأ من نهاية

المسألة للوصول إلى بداية المسألة.

 .2المحاولة والتعديل :يستخدم في هذه االستراتيجية الحزر والتخمين؛ للوصول إلى الحل مرة

تلو األخرى حتى الوصول إلى إجابة معقولة للحل ،وهذه الطريقة مفيدة خصوصا إذا شعر التلميذ
بأن المحاوالت ناجحة وتقربه إلى الجواب الصحيح في كل مرة.
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 .3البحث عن قاعدة أو قانون لحل المسألة :أحيانا تكون األرقام في المسألة قابلة للكتابة
بطريقة معادلة.

 .4عمل نموذج أو شكل :تساعد الصور أو األشكال في تنظيم البيانات ،وتسهم في الوصول

إلى الحل.

 .5حل مسألة أسهل :وذلك لتسهيل المواقف الصعبة أو المعقدة ،أو تلك التي تحوي أرقاما أو

معادالت ذات صيغ صعبة ،فيلجأ المعلم إلى تسهيل الحل باختبار أرقام أو معادالت أسهل ،تمهد

لحل المسألة المعطاة.

 .6استخدام خصائص األعداد :تعتمد هذه االستراتيجية على فهم خصائص األعداد ،مثل:

مجموع عددين زوجيين هو عدد زوجي ،ومجموع عددين فرديين هو عدد زوجي ،وقواعد قابلية
القسمة لألعداد.

 .7البحث عن نمط :من خالل دراسة عدد من الحاالت نستطيع معرفة النمط الذي تسير عليه

كافة الحاالت ،والرياضيات مليئة باألنماط حتى أنها عرفت بـ علم األنماط.

 .8عمل قائمة منظمة أو جدول :وذلك عندما تتواجد سلسلة من األرقام في مسألة ،فيتم

وحسن االستفادة منها.
تنظميها في قائمة أو جدول لسالمة استخدامهاُ ،
 .9التبرير المنطقي أو البرهان :يلجأ المعلم إلى نوع من المنطق لمساعدة التلميذ في الوصول
إلى الحل.

 .11تحديد أهداف فرعية :يتم حل المسألة باستخدام خطوات فرعية للوصول إلى المطلوب.
وترى الباحثة أن حل المسألة الرياضية تبرز أهميتها في استخدام استراتيجيات التعلم النشط

المتنوعة ،ال سيما لعب األدوار واأللعاب التعليمية والدمى ومسرحة المنهج وغيرها ،وذلك من أجل
الوصول بالتالميذ منخفضي التحصيل من المجرد إلى المحسوس للمفاهيم الرياضية ،وذلك بسبب

طبيعة الرياضيات المجردة.

مهارات حل المسألة الرياضية:
حددت عفانة ( )55 :2005مهارات حل المسألة الرياضية فيما يلي:
 .1التدقيق في المسألة الرياضية أثناء التفكير في مكوناتها.

 .2ربط واستخدام المعلومات والبيانات الصحيحة حتى تحقيق الحلول المتوقعة.
 .3إيجاد استراتيجيات وطرق واقعية للتعامل مع المسائل الرياضية.
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وترى الباحثة أن مهارات حل المسألة الرياضية تتمثل في:
 مهارة قراءة المسألة وفهمها :وتتمثل في قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على إعادة

صياغة المسألة بأسلوبهم الخاص ببساطة.

 مهارة إيجاد طريقة الحل :وتتمثل في قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على اختيار الطريقة

المناسبة لحل المسألة الرياضية.

 مهارة تنفيذ الحل :وتتمثل في تنفيذ التالميذ منخفضي التحصيل الطريقة التي اختاروها

للحل.

 مهارة محاكمة الحل :وتتمثل في مراجعة التالميذ منخفضي التحصيل للحل الذي تم

التوصل له من خالل التحقق من معقولية اإلجابة أو السير باالتجاه العكسي من اإلجابة للتوصل

للمعطى.

وال يعتمد حل المسألة الرياضية على القدرة الحسابية فقط ،ولكنه يتطلب أنواعا أخرى من
القدرات مثل :القدرة اللغوية ،والقدرة التحليلية ،والربط بين المعلومات ..إلخ ،ومن ثم يجب أن يمتلك
التلميذ مثل هذه األنواع من القدرات لحل المسألة الرياضية (.)Soylu, 2010

وبناء على ما سبق ،ترى الباحثة أن مهارات حل المسألة الرياضية هي "قدرة التالميذ
ً
بالصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل على إجراء المسألة وتنظيم الحل من خالل تنفيذ عدة

مهارات فرعية هي :فهم المسألة الرياضية ،ووضع خطة للحل ،وتنفيذ خطة الحل ،والتأكد من

صحة الحل".

خصائص حل المسألة الرياضية:
يشير عفانة ( )91 :1996إلى أن هناك عدة خصائص لحل المسألة الرياضية وهي:
 .1استراتيجية الحل يمكن تعلمها خالل التطبيق باستمرار لها.
 .2ليس هناك استراتيجية مثالية للحل.

 .3تعلم العديد من االستراتيجيات في الحل فرصة الختيار االستراتيجية المالئمة.
 .4يرتبط مستوى نمو التالميذ بقدرتهم على اإلنجاز في حل المسائل الرياضية.
 .5تتحسن مهارات التلميذ في الحل من خالل ارتباط تلك المهارات بالمنهاج.
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وترى الباحثة أن خصائص حل المسألة الرياضية الواحدة تتطلب أكثر من استراتيجية فال يوجد
استراتيجية مثلى لحل مسألة رياضية واحدة ،فقدرة التالميذ منخفضي التحصيل على تحسين
مستواهم التحصيلي تتمثل في التنويع في استخدام االستراتيجيات المختلفة للتعلم النشط.

مستويات المسألة الرياضية:
يرى أبو زينة ( )206 :1982أن للمسألة الرياضية مستويات متنوعة منها:
 .1نوع يستخدم مفهوما رياضيا أو تعميما ،وتناول موقفا لم يتعرض له الفرد سابقا.
 .2نوع يتطلب مقدا ار معينا من التجريب والمالحظة وجمع البيانات.

 .3نوع يرتبط بالظروف والمواقف التي لم يتعرض لها الفرد ويتطلب منه إجراء تعديل وتغيير

في هذه الظروف.

 .4نوع يتطلب صياغة فرضيات أو حلول مقترحة تقدم ،وأدلة أو براهين تناقش.
دور المعلم المساند في تنمية قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على حل المسائل الرياضية:
قبل البدء في تحليل المسألة ومعرفة إلى أي المستويات تنتمي ،يجب أن يثير المعلم المساند

التحدي في عقل تالميذه ،ويخلق بيئة صفية مناسبة تكون األهداف فيها واضحة ومحددة ،حيث
يلخص كال من حمزة والبالونة ( ،)196-198 :2011وأبو زينة ( )215-212 :2001بعض
اإلجراءات التي يمكن للمعلم المساند اتباعها لمساعدة التالميذ منخفضي التحصيل على حل

المسألة الرياضية ،وهي:
 .1يجب على المعلم المساند أن يجعل تالميذه يدركون أهمية حل المسألة عند

دراستهم للرياضيات.

 .2يساعد المعلم المساند تالميذه على القراءة الواعية الشاملة ،ويشجعهم على قراءة

المسألة أكثر من مرة إذا لزم االمر ،وأن يعبروا عن مضمون المسألة الرياضية بلغتهم الخاصة،
وليكن واضحا لدى المعلم المساند أن لفظا واحدا في المسألة ال يفهمه التلميذ قد يعوقه عن فهم

المسألة برمتها.

 .3يساعد المعلم المساند تالميذه على اكتساب المهارة في رسم األشكال التي تعبر

عن المسألة الرياضية ،وأن يرسموا أكثر من شكل إذا أمكن ذلك.

 .4يربط المعلم المساند موقف المسألة الرياضية بحياة التلميذ ،ليضفي على

الرياضيات فاعليتها ،ويوضح وظيفتها في المجتمع.
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 .5التوجيه واإلرشاد أثناء حل التالميذ للمسألة الرياضية ،خصوصا عند وجود عائق

في خطوة من خطوات الحل.

 .6يشجع التالميذ على استخدام الطريقة التحليلية في الحل ،كأن يبدأ التلميذ

بالمطلوب دائما ،والتأكيد على العالقات المعطاة في المسألة ،واستخدامها عند الحاجة لذلك.
 .7يساعد على اختبار الفروض ،والتحقق من صحة الحل.
ُ .8يراعي الفروق الفردية لدى التالميذ.
 .9تشجيع التالميذ على حل المسألة بأكثر من طريقة.

 .10مساعدة التالميذ على التخلص من "حكم العادة" ،والتشبث بنموذج حل فاشل.
والصبر.

 .11مساعدة التالميذ على التكيف مع المسألة ،والتحلي بروح التفكير ،والتأمل،
 .12مساعدة التالميذ على اكتساب المهارة في فرض الفروض واختبارها ،واختيار

الصحيح منها عن طريق استخدام طرق التفكير التأملي ،والتفكير االستداللي التي تقود بدورها إلى
التفكير الخالق.
صعوبات حل المسألة الرياضية:
يواجه التالميذ منخفضي التحصيل صعوبات أثناء قيامهم بحل المسألة الرياضية ،ومن هذه

الصعوبات كما ذكرها الشافعي ( )43 :2010ما يلي:

 .1عدم التمكن من مهارة القراءة نتيجة ضعف في الحصيلة اللغوية من المفردات لدى

التالميذ.

 .2اإلخفاق في استيعاب المسألة.

 .3عدم القدرة على تحليل المسألة إلى عناصرها.
 .4عدم القدرة على ابتكار خطة العمل.

 .5عدم التمكن من المفاهيم والمبادئ العملية ،وضعف مهاراته الحسابية ،وعدم معرفته

بالمعاني والمصطلحات الرياضية.

 .6عدم القدرة على اختيار األساليب المناسبة ،وضعف االستذكار للمعلومات األساسية.
 .7عدم الثقة بالنفس أو الثقة بالحل لدى الطلبة.

وترى الباحثة أن هناك صعوبات تواجه التالميذ منخفضي التحصيل في حل المسائل منها:
 .1عدم التمكن من قراءة المسألة.
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 .2عدم فهم التلميذ للمسألة.

 .3صعوبة في تحديد المعطيات والمطلوب.
 .4ضعف في إجراء العمليات الحسابية األربعة.
 .5ضعف القدرة على التفكير.

 .6صعوبة في اختيار خطوات الحل.
 .7عدم القدرة على اختيار األساليب المناسبة.
ويمكن تصنيف الصعوبات إلى أربعة أنواع كما حددها محمد ( )57 :1991وهي:
 .1صعوبات في فهم المفردات.
 .2صعوبات في بناء المسألة.
 .3صعوبات في العمليات.

 .4صعوبات في طريقة التقييم (التحقق).
وقد صنف عفانة ( )189 :1996صعوبات التفكير في حل المسألة الرياضية إلى ثالثة أبعاد

وهي:

 .1صعوبات التفكير في معطيات المسألة.
 .2صعوبات التفكير في إجراءات حل المسألة.
 .3صعوبات التفكير في مصطلحات المسألة.

وقد صنفت األخطاء األكثر شيوعا التي يقع فيها التالميذ أثناء حل المسألة الرياضية في

ثالث مجموعات كانت على النحو التالي (أبو زينة:)211 :1982 ،
 .1أخطاء في التعليل.
 .2أخطاء في استخدام األساسيات.
 .3أخطاء في القراءة.

وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى األخطاء األكثر شيوعا في حل المسألة الرياضية لدى
التالميذ منخفضي التحصيل ،تتمثل في النقاط التالية:
 .1تحديد المعطيات في المسألة.

 .2تحديد المطلوب من المسألة بصيغة لفظية.
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 .3تحديد المطلوب من المسألة بصيغة رمزية.
 .4فهم لغة المسألة الكالمية.

 .5تمثيل بيانات المسألة برسم شكل أو تخطيط يساعده على الحل.
 .6استخدام الحاسبة في العمليات الرياضية.

 .7التعويض الصحيح في قانون حل المسألة.
 .8التأكد من صحة حل المسألة (التحقق).
العوامل المؤثرة في قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على حل المسألة الرياضية:
تعددت األبحاث والدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على حل المشكالت واتفقت فيما بينها
في تحديد بعض تلك العوامل ،حيث نجد بتلر " "Batlerيحدد عوامل أربعة مؤثرة على حل المسألة

الرياضية تتمثل في (بدوي:)195 :2003 ،

 .1الطريقة التي يعالج بها التلميذ المشكلة.
 .2ألفة المصطلحات المستخدمة.
 .3حجم األعداد في المشكلة.

 .4خبرة التلميذ بالمشكالت المشابهة.
ويشير قاسم ( )29 :2001في دراسته أن "أوزوبل" قام بتقسيم العوامل التي تؤثر في القدرة

على حل المسألة الرياضية إلى نوعين رئيسيين وهما:

 .1عوامل تتعلق بالمسألة :المسألة التي تتناول أمور حسية تكون أسهل من المسألة المجردة،
باإلضافة إلى موقع المطلوب ودرجة وضوحه ووجود معلومات زائدة لها أثر في القدرة على حل

المسألة الرياضية.

 .2عوامل تتعلق بالفرد :وجد أن الذكاء من أهم المتغيرات المؤثرة في القدرة على حل المسألة

الرياضية ،وكذلك سمات عقلية أخرى مثل :التفتح العقلي ،المرونة ،القدرة على توليد فرضيات،

الحساسية للمسألة.

كما يشير الصادق ( )244 :2001إلى عوامل أخرى منها:
 .1طريقة تقديم وعرض المسألة.
 .2استيعاب المسألة وفهمها.
 .3الكفاءة في اللغة.
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 .4االتجاه نحو التفاعل مع المسألة.

 .5معتقدات الطلبة عن مدى قدرتهم على حل المسألة.
وفي هذا الصدد ،يشير كل من أبو سعد ( ، )185-184 :2010وحمزة و البالونة (:2011

 )171-170إلى عوامل رئيسة تتعلق في مقدرة التالميذ منخفضي التحصيل على حل المسألة
الرياضية وهي:

 .1عدم التمكن من قراءة المسألة بصورة صحيحة :إن قراءة المسألة تعتمد على العديد من

المهارات ،وقراءة المسألة الرياضية تختلف عن قراءة المسألة في أي مادة أخرى.

 .2اإلخفاق في فهم المسألة واستيعابها ،وعدم القدرة على تمييز الحقائق الكمية ،والعالقات

المتضمنة في المسألة وتفسيرها.

 .3صعوبة اختيار الخطوات التي ستتبع في الحل ،وضعف خطة معالجة المسألة وعدم

تنظيمها.

 .4عدم التمكن من المبادئ والقوانين والمفاهيم والعمليات ومعاني بعض المصطلحات

الرياضية والمهارات الحسابية األساسية.

 .5ضعف القدرة على التفكير االستداللي ،والتسلسل في خطوات الحل.

 .6ضعف القدرة على التخمين والتقدير من أجل الحصول على جواب تقريبي.
ويضيف عقيالن ( )124 :2002أن عدم إلمام التلميذ بالخبرات السابقة الالزمة لحل المسألة

الرياضية من مفاهيم وتعميمات ومهارات ،من أكثر الصعوبات التي تواجه التالميذ في حل المسائل
الرياضية.
مما سبق ،ترى الباحثة أنه يوجد عوامل أخرى لتحديد العوامل التي قد تساعد التالميذ
منخفضي التحصيل في حل المسألة الرياضية وهي:
 .1الخلفية المعرفية للتالميذ منخفضي التحصيل من مهارات وعمليات رياضية أساسية.
 .2الفروق الفردية بين التالميذ.

 .3الحالة النفسية للتلميذ (الدافع ،الملل ،القلق ،الالمباالة).
تنمية قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على حل المسألة الرياضية:
بعد معرفة العوامل المؤثرة في القدرة على حل المسألة الرياضية ،اقترحت شعراوي (:1995

 )89عدة مقترحات لتنمية القدرة على حل المسائل الرياضية وهي:
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أوال :التأكد من فهم التالميذ للمسألة الرياضية ،وذلك عن طريق:
 .1إدراك التالميذ للمصطلحات والرموز الواردة في المسألة.
 .2إدراك التالميذ لكل المعلومات والشروط المعطاة في المسألة.
 .3إدراك التالميذ لما هو مطلوب في المسألة.

ثانيا :مساعدة التالميذ على جمع األفكار التي تساعدهم في وضع خطة الحل وذلك عن طريق:
 .1جعل التالميذ يحللون الشروط المعطاة في المسألة.

 .2االستفادة من األساليب التي استخدمت في حل مسائل مشابهة.
 .3تبسيط المسألة وذلك بسؤال التالميذ أسئلة ذات صلة بالمسألة ولكنها أبسط.
ثالثا :مساعدة التالميذ في النظر إلى المسألة من زاوية أخرى نتيجة التباعهم مدخال ال يوصل

للحل.

كما يقترح عفانة ( )49 :1995إعطاء التالميذ بعض التلميحات لمساعدتهم على حل المسألة

الرياضية.

وتقدم خضر ( )217 :1984بعض التوجيهات التي يمكن أن تساعد التلميذ في معالجة

المشكالت الرياضية وهي تتمثل في النقاط التالية:

 .1قراءة المشكلة بعناية وفحص جوهر المشكلة.
 .2األخذ في االعتبار كل عناصر المشكلة.

 .3محاولة إيجاد عنصر يظل ثابتا في المشكلة إذا أمكن.
 .4ترجمة المعادالت األساسية إلى معادالت جبرية.

 .5حل المعادالت وتحقيق النتيجة في المشكلة األصلية.

 .6استخدام التخمين والتقدير في حل المشكالت غير المعقدة.
كما يشير سعادة واليوسف ( )147 :1988إلى إرشاد التلميذ وتوجيه تفكيره نحو االتجاه

الصحيح للحل ،وتزويده بالتغذية الراجعة أو التعزيز المناسب كلما انتقل التلميذ في الحل من خطوة

إلى أخرى حتى يتوصل إلى الحل المطلوب.
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وتقترح الباحثة بعض التوجيهات التي يمكن أن تساعد التالميذ منخفضي التحصيل في حل
المسألة الرياضية منها:
 .1الصبر والتحمل وعدم اليأس.
 .2تنظيم خطوات ومراحل حل المسألة الرياضية وتنفيذها بسالسة.

 .3االستعانة بالرسم التوضيحي أو جدول لتوضيح العناصر والعالقات.

 .4محاولة استخدام طرق واستراتيجيات حديثة متنوعة من التعلم النشط لحل المسألة
الرياضية.
مقترحات ينبغي للمعلم المساند مراعاتها في المسألة الرياضية:
هناك بعض المقترحات التي ينبغي على المعلم المساند مراعاتها في حل المسألة الرياضية
منها (رصرص:)34 :2007 ،
 .1أن تكون كلمات المسألة مفهومة وواضحة وفي مستوى التلميذ وثروته اللغوية.
 .2أن تكون كلمات المسألة مفهومة وواضحة وفي مستوى التلميذ وثروته اللغوية.
 .3أن تكون المعطيات والمطلوب في المسألة واضحة وضوحا تاما.

 .4أن يتعلم التالميذ أوال مثاال يصلح أن يكون نموذجا ودليال لحل المسائل المعطاة.
 .5أن يكون الهدف من حل المسألة واضحا.
 .6أن ال تكون كل المسائل على نمط واحد.

وتقترح الباحثة على المعلم المساند أن يربط الرمز والقاعدة أو المفهوم بالبيئة الواقعية للتالميذ

منخفضي التحصيل وأن تكون ذات معنى بالنسبة له ،والعمل على تنمية أساليب التفكير المختلفة
لديه ،باإلضافة إلى إمكانية استخدامها في العمل الفردي وتنمية االستقاللية والقدرة على اتخاذ

القرار.

كما يشير أبو زينة ( )215 :1994إلى أن هناك أكثر من وسيلة يمكن للمعلم المساند من

خاللها التأكد من فهم التلميذ للمسألة الرياضية التي تواجهه ،ومن هذه الوسائل:
 .1إعادة صياغة المسألة الرياضية بلغة التلميذ الخاصة.

 .2معرفة التلميذ العناصر األساسية للمسألة الرياضية ،وتحديده للمعطيات والمطلوب.
 .3قيام التلميذ برسم توضيحي للمسألة الرياضية إذا كان ذلك ممكنا.
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وترى الباحثة أن المعلم المساند يستطيع معرفة فهم التالميذ منخفضي التحصيل للمسألة
الرياضية من خالل تنقله بين التالميذ ،وطرح أسئلة شفوية عليهم ،وسماع إجاباتهم ،واستخدام
مجموعات التعلم التعاوني.

تعقيب عام على اإلطار النظري:
حاولت الباحثة أن تتطلع على ما أمكن من األدب التربوي المتعلق بمتغيري الدراسة :برنامج

ما بعد المدرسة "التعليم المساند" والذي يتضمن استراتيجيات التعلم النشط وأيضا مهارات حل

المسألة الرياضية ،وأهم ما جاء في هذا الفصل برنامج ما بعد المدرسة حيث لخص :منخفضي
التحصيل واالحتياجات التعليمية الالزمة لهم ،أشكال برنامج ما بعد المدرسة ،األهداف التربوية له،

المعلم المساند "ما بعد المدرسة" في وكالة الغوث الدولية ،كما تضمن التعلم النشط حيث لخص:
مفهومه ،أهدافه ،الحاجة إليه ،أهميته ،عناصره ،استراتيجياته المتنوعة ومنها استراتيجية التعلم

التعاوني والتي تضمنت أسس وخطوات نجاح عمل المجموعات التعاونية ،أهدافها ،أهميتها،

خصائصها ومبادئها ،دور المعلم والمتعلم فيها ،وطرق تنفيذها.

هذا وقد استعرضت الباحثة المسألة الرياضية من حيث :مفهومها ،أهميتها ،مواصفاتها

وشروطها ،طريقة حلها ،استراتيجية بوليا لحل المسألة الرياضية ،مهاراتها ،خصائصها ،مستوياتها،
دور المعلم فيها ،صعوبات حلها ،والعوامل المؤثرة في قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على حل

المسألة الرياضية ،ومقترحات ينبغي للمعلم المساند مراعاتها في حل المسألة الرياضية.

كما أن الرياضيات تتميز بالمسائل الرياضية المعقدة التي يحتاج حلها إلى فلترة المعلومات

ومعالجتها ،لذا يتوجب على المناهج التربوية أن تكون غنية بالمسائل اللفظية التي قد تساعد على
تحسين قدرة التالميذ منخفضي التحصيل على التحصيل األكاديمي لهم ،وذلك من خالل تنمية

مهارات حل المسألة الرياضية.
لذا ترى الباحثة أنه يمكن التدرب على استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة والتي تواكب التطور

المعرفي الهائل للمعلم المساند الذي يكمل عمل المعلم القائد في المراحل األساسية الدنيا ،خاصة
في المواد األساسية اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والرياضيات ،وذلك في سبيل تطوير وتحسين

العملية التعليمة التربوية.
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الفصـــل الثالث
الدراســــــــــات الســـــابقــــــــة
المحور األول :دراسات تناولت برنامج ما بعد المدرسة
تعقيب على دراســـــات المحــور األول
المحور الثانــــــي :د ارسـات تناولت حل المسألة الرياضية
تعقيب على دراســـــات المحـور الثاني
تعقـيب عام على الـــدراسات السـابقــة
أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل الدرسات السابقة األجنبية والعربية والتي أمكن االطالع عليها عبر الشبكة

العنكبوتية حيث أن هناك دراسات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،لذا تُقوم الباحثة بعرض
وتحليل الدراسات وفقا للترتيب الزمني لها من األحدث إلى األقدم ،وذلك في ضوء محورين

رئيسيين ,وفي هذا المحور سيتم استعراض هدف الدراسة ،المنهج المتبع ،عينة الدراسة ،أدوات
الدراسة ،نتائج الدراسة ،وتوصيات الدراسة إن وجدت ،ثم ستُعقب الباحثة بعد كل محور من محوري
الدراسة الحالية ،ثم بعد ذلك يليه تعقيبا عاما على محاور الدراسة ككل ،وذلك لتحقيق مدى
االستفادة من الدراسات السابقة.

* المحور األول :دراسات تناولت برنامج ما بعد المدرسة.
* المحور الثاني :دراسات تناولت حل المسألة الرياضية.

المحور األول :دراسات تناولت برنامج ما بعد المدرسة:
 .1دراسة دحالن (:)2112
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تقدير كفايات المعلم المساند من وجهة نظر مديري المدارس
والمشرفين التربويين في محافظة خان يونس .وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )43مدير مدرسة ،و( )29مشرفا تربويا تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية،
وتحددت أداة الدراسة في استبانة مكونة من جزأين ،األول :يهدف إلى الحصول على معلومات عن

مديري المدارس والمشرفين التربويين من حيث نوع الوظيفة ،والمؤهل التربوي ،وسنوات الخبرة ،أما
الجزء الثاني :فقد تكون من ( )51كفاية تعليمية تحدد مدى امتالك المعلم المساند لها ،من وجهة
نظر مدير المدرسة والمشرف التربوي.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،واختبار تحليل التباين األحادي ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى امتالك المعلم المساند
لبعض الكفايات التعليمية ،التي تتعلق بالمجاالت التالية :التخطيط اليومي ،وإثارة الدافعية ،واإلدارة

الصفية ،والمرونة ،وتقبل الطالب ،بينما يحتاج إلى تطوير نفسه في بعض الكفايات التي تتعلق

بتنفيذ الدرس والتقويم ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى تقديرات عينة الدراسة تعزى
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لمتغير نوع الوظيفة ،والمؤهل التربوي ،وسنوات الخبرة ،كما أوصت الدراسة بعقد لقاءات وندوات

تربوية بين مدراء المدارس والمشرفين التربويين في مجال الكفايات التعليمية لترسيخ العالقة
التكاملية بينهما ،وحث المعلمين المساندين على االهتمام بكل ما هو جديد ال سيما بما يتعلق
بالكفايات التعليمية وتوظيفها في العملية التدريسية.
 .2دراسة مهاني (:)2111
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر
المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة .وقد اتبعت الباحثة المنهج
الوصفي التحليل ،وتكونت عينة الدراسة من ( )599معلما ومعلمة بنسبة ( )%18من أصل

( (3324معلما ومعلمة ،وتحددت أداة الدراسة في استبانة مكونة من ( )62فقرة.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

اختبار "ت" ،ومعامل ارتباط بيرسون ،واختبار شيفيه ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى حصول دور
المعلم المساند على النسب التالية بدرجات متفاوتة وهي،%70.98 ،%75.40 ،%81.27( :

 )% 70.11في مجاالت (العالقات اإلنسانية ،التنفيذ ،التقويم ،التخطيط) على الترتيب ،وعدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات المعلمين الدائمين لدرجة ممارسة المعلم المساند

دوره في تحسين العملية التعليمية تعزى لمتغير (الجنس  ،التخصص) ،كما أوصت الدراسة بضرورة
العمل على تحسين وضع المعلمين المساندين وإتاحة الفرصة لهم لرفع كفاءاتهم المهنية.
 .3دراسة الجعب (:)2119
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع التعليم المساند بمدارس وكالة الغوث الدولية في
قطاع غزة وأثره على التحصيل الدراسي لطالب المعالجة من وجهة نظر المعلمين المساندين .وقد

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث طبق استبانة لدراسة هذا الواقع تقيس أربعة جوانب،

هي :واقع المعلم المساند ،وواقع طالب المعالجة ،وواقع المنهج المطبق ،وواقع اإلشراف التربوي
على التعليم المساند ،وقام بدراسة تأثير متغيرات عدة على التحصيل الدراسي لطالب المعالجه،

وهي :جنس المعلم ،جنس المدرسة ،الموقع الجغرافي للمدرسة.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،

فتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التحصيل الدراسي لطالب المعالجة يكون أفضل في حالة المعلمات
عن المعلمين ،وفي مدارس اإلناث والمشتركة عن مدارس الذكور ،كما أوصت الدراسة بضرورة
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االستمرار في تطبيق برنامج التعليم المساند المطبق في الوكالة ،وتعميمه على مدارس الحكومة

والمدارس الخاصة.

 .4دراسة دياب ودياب (:)2118
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األدوار المنوطة بالمعلم المساند في مدارس التعليم األساسي
بقطاع غزة ومدى ممارسته لها .وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )40معلما ومعلمة ،حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المعلمين المساندين ،وتحددت أداة

الدراسة في استبانة شملت ثالثة مجاالت ،مكونة من ( )59فقرة.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،واختبار تحليل التباين األحادي ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى تحديد األدوار المتوقعة
وكذلك درجة ممارستها ،كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تحسين وضع المعلمين المساندين

وإتاحة الفرصة لهم لرفع كفاياتهم المهنية.

 .5دراسة العاجز وعطوان (:)2118
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االستراتيجيات األكثر شيوعا التي يستخدمها المعلم
المساند في إدارة الصف بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة .وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي
المسحي ،للتعرف إلى مدى امتالك المعلم المساند لهذه االستراتيجيات ،وقد ذكرت الدراسة العوامل
المؤثرة في ضبط الصف ،وهي :المعلم والتالميذ ،وقدمت األساليب العالجية للحد من سلوك

التالميذ المشاغبين.
ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى أهم االستراتيجيات التي يستخدمها المعلم المساند في إدارة
الصف ،وهي :التدخالت البسيطة ،والمعتدلة ،والسريعة ،من قبل المعلم المساند في التعامل مع
تالميذه ،وقد بينت الكفايات والمهارات الواجب توافرها في المعلم المساند ،وهي :مهارة التخطيط،

التمكن من المادة العلمية التي يدرسها ،اإلرشاد والتوجيه ،إثارة الدافعية ،تحديد واختيار الطرائق

التدريسية ،التقويم واتخاذ القرار.
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 .6دراسة عاشور (:)2117
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة
من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال

فلسطين .وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،وتألفت عينة الدراسة من ( )88معلما

ومعلمة من أصل ( )218معلما ومعلمة يعملون في برنامج التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث

الدولية ،وتحددت أداة الدراسة في استبانة مكونة من ( )45فقرة.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
فتوصلت نتائج الدراسة إلى أن برنامج التعليم المساند ساهم في تحسين تحصيل الطلبة ،ومشاركتهم

في العملية التعليمية التعلمية ،ومكنهم من التعبير عن حاجاتهم ومشكالتهم بحرية ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة

الغوث الدولية تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
متوسطات االستجابات تعزى لمتغيري مكان السكن والتخصص ،كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة
النظر في الفترة الزمنية المخصصة للتعليم المساند ،وتعديلها بما يتالءم وحاجة الطالب ،وتوفير

غرف صفية خاصة وأدوات ووسائل موجهة للتعامل مع طلبة التعليم المساند.

ويجدر اإلشارة إلى أن برنامج التعليم ما بعد المدرسة قد وظف استراتيجيات التعلم النشط

المتنوعة ،وسيتم التطرق إلى بعض هذه الدراسات:
 .1دراسة مصطفى (:)2114

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية التعلم التعاوني في حل المسائل الرياضية وتنمية القدرة

على التفكير االبتكاري لدى طالب المرحلة الثانوية في السودان .وقد اتبعت الباحثة المنهج

التجريبي ،وتألفت عينة الدراسة من طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة دار المعالي الثانوية،
حيث بلغ عددهن ( )60طالبة ،تم توزيعهن إلى مجموعة تجريبية بلغ عددها ( )30طالبة

ومجموعة ضابطة بلغ عددها ( )30طالبة ،وتحددت أداتا الدراسة في اختبار التحصيل واختبار

القدرة على التفكير االبتكاري.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

وقيمة اختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية التعلم التعاوني في حل المسائل

الرياضية في تنمية القدرة على التفكير االبتكاري ،كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطبيق

طرق التدريس التي تجعل من المتعلم محو ار للعملية التعليمية في تدريس الرياضيات وسائر المواد،
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وكذلك االهتمام بتأهيل وتدريب المعلمين لمواكبة التطورات العلمية والتطبيقات التكنولوجية

المتسارعة.

 .2دراسة العالول (:)2112
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط "مسرحة المنهج،
األلعاب التعليمية ،التعلم التعاوني" في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف

الرابع األساسي بمحافظة غزة .واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من

( )78طالبة من مدرسة غزة االبتدائية "أ" وتم تقسيم العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين إحداهما

تجريبية وأخرى ضابطة ،وتحددت أداتا الدراسة في إعداد قائمة لمهارات حل المسألة الرياضية،
اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية.
ا
و

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

وقيمة اختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فاعلية كبيرة الستراتيجيات التعلم النشط

في تنمية المهارات الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي ،ووجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات اللواتي يدرسن الرياضيات باستراتيجيات التعلم النشط
وقريناتهن اللواتي يدرسن بالطريقة التقليدية في التطبيق (القبلي-البعدي) الختبار المهارات

الرياضية ،كما أوصت الباحثة بضرورة توظيف استراتيجيات التعلم النشط لتنمية التحصيل

الدراسي ،وإعادة صياغة أجزاء من المقررات الدراسية وفقا لتلك االستراتيجيات ،بغية تجسيد المفاهيم
والمهارات الرياضية بصورة مشوقة.

 .3دراسة "كوي" (:)Coy, 2001
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام حل المشكالت كأحد أساليب التعلم النشط في
تنمية مهارات حل المشكالت لوحدة طرح وجمع مضاعفات الكسور العشرية وقسمتها .وقد اتبع

الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف الخامس االبتدائي بمدارس بيت ار

الغربية ،حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية درست باستخدام حل

المشكالت كأحد استراتيجيات التعلم النشط ،ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية ،وتحددت

أداة الدراسة في اختبار تحصيلي.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

المجموعتين في مهارات حل المشكالت لصالح طالب المجموعة التجريبية.
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تعقيب على دراسات المحور األول:
تستعرض الباحثة دراسات المحور السابق لكي تبرز اهتمام الباحثين في برنامج ما بعد

المدرسة والذي تضمن استراتيجيات التعلم النشط  ،وذلك في النقاط اآلتية:
 موضوع الدراسة وأهدافها:

بالرغم من أن دراسة الجعب ( )2009هدفت إلى الكشف عن واقع التعليم المساند بمدارس وكالة
الغوث الدولية في قطاع غزة ،وأثره على التحصيل الدراسي لطالب المعالجة من وجهة نظر

المعلمين المساندين ،إال أن الدراسة الحالية تميزت بالتعرف إلى أثر برنامج ما بعد المدرسة لتنمية

مهارات حل المسألة الرياضية ،بينما تمكنت دراسة مهاني ( ،)2010ودراسة دياب ودياب ()2008
من تحديد دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين الدائمين في
مدارس وكالة الغوث الدولية ،وفي المقابل هدفت دراسة مصطفى ( ،)2014ودراسة العالول

( )2012إلى معرفة أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المسألة
الرياضية.

 المنهج المستخدم:
من الجدير ذكره أن معظم الدراسات السابقة لهذا المحور قد استخدمت المنهج الوصفي كمنهج
مناسب مثل :دراسة دحالن ( ،)2012ودراسة مهاني ( ،)2010ودراسة الجعب ( ، )2009ودراسة

عاشور ( ،)2007ودراسة العاجز وعطوان ( )2008بينما اتفقت دراسة مصطفى (،)2014
ودراسة "كوي" ( )Coy, 2001مع الدراسة الحالية في اتباعها المنهج التجريبي ،إال أن دراسة

العالول ( )2012قد اتبعت المنهج شبه التجريبي.
 مجتمع وعينة الدراسة:

اتفقت الدراسة الحالية في عينة الدراسة مع دراسة العالول ( )2012حيث اقتصرت على
الصف الرابع األساسي ،بينما اختلفت مع دراسة مهاني ( ،)2010ودراسة الجعب (،)2009

ودراسة دياب ودياب ( ،)2008ودراسة عاشور ( ،)2007بينما دراسة العاجز وعطوان ()2008
لمعلمي ومعلمات المساندين في المدارس التابعة للحكومة ،كما تناولت بعض الدراسات استخدام

استراتيجيات التعلم النشط في المرحلة االبتدائية كما في دراسة العالول ( ،)2012ودراسة "كوي"

(.)Coy, 2001
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 أدوات الدراسة:
تنوعت األدوات المستخدمة باختالف المتغيرات المراد قياسها ،حيث أن هناك دراسات

استخدمت االختبار التحصيلي كما في دراسة مصطفى ( ،)2014ودراسة "كوي" (،)Coy, 2001
إال أن هناك بعض الدراسات التي استخدمت استبانة كما في دراسة دحالن ( ،)2012ودراسة

الجعب ( ،)2009ودراسة عاشور ( ،)2007واستخدمت دراسة مصطفى ( )2014اختبا ار لقياس

القدرة على التفكير االبتكاري ،وفي المقابل اتفقت دراسة العالول ( )2012مع الدراسة الحالية في
أداة الدراسة المتمثلة باختبار مهارات حل المسألة الرياضية.
 نتائج الدراسة:
معظم الدراسات التي بحثت في استراتيجيات التعلم النشط كانت بحاجة إلى تنمية وتطوير
قدرات المعلمين المساندين الستخدامها ،فكانت أبرز نتائجهم وتوصياتهم بضرورة توظيف

استراتيجيات التعلم النشط ،وإعادة صياغة أجزاء من المقررات الدراسية وفقا لتلك االستراتيجيات،
بغية تجسيد المفاهيم والمهارات الرياضية بصورة مشوقة ،حيث كشفت دراسة مصطفى (،)2014

ودراسة العالول ( )2012إلى وجود فاعلية لتوظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية

مهارات حل المسألة الرياضية ،ومن الملفت للنظر أن دراسة مهاني ( ،)2010ودراسة عاشور

( )2007أظهرتا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات المعلمين الدائمين
لدرجة ممارسة المعلم المساند دوره في تحسين العملية التعليمية وذلك باستخدام استراتيجيات التعلم

النشط.

المحور الثاني :دراسات تناولت حل المسألة الرياضية:
 .1دراسة علوان (:)2116
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استخدام السقاالت التعليمية في تنمية حل المسائل
الرياضية لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة .واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )55طالبة من طالبات الصف السابع األساسي بمدرسة جرار القدوة الثانوية

للبنات في مديرية غرب خان يونس ،حيث تم توزيعهم بطريقة عشوائية إلى مجموعتين :مجموعة

تجريبية بلغ عددها ( )26طالبة ،واألخرى ضابطة بلغ عددها ( )29طالبة ،وتحددت أداة الدراسة

في اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية.
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ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات طالبات المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات أقرانهن في المجموعة الضابطة في
اختبار مهارات حل المسألة الرياضية وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،كما وأوصت
الدراسة بضرورة اهتمام المعلمين باستخدام استراتيجيات جديدة في تدريس مادة الرياضيات لتساعد

في تنمية المفاهيم والتعميمات والمهارات والمسائل الرياضية ،وللوصول إلى رفع مستوى التحصيل

لدى الطالبات.

 .2دراسة جمعة (:)2115
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج تعليمي محوسب بالتمثيالت الرياضية في

تنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة .واتبعت الباحثة

المنهج التجريبي ،وقد تألفت عينة الدراسة من ( )89طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي
من مدرسة رفح االبتدائية المشتركة "ب" ،حيث تم توزيعهن بطريقة عشوائية إلى مجموعتين:

مجموعة تجريبية بلغ عددها ( )43طالبة ،واألخرى ضابطة بلغ عددها ( )46طالبة ،وتحددت أداة
الدراسة في اختبار مهارات حل المسائل الرياضية الهندسية.
ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

اختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسائل الرياضية،

وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،كما أوصت الدراسة باالهتمام بالبرامج المحوسبة
مدعومة بالتمثيالت الرياضية في تقديم المادة التعليمية ،لما لها من أثر إيجابي في تنمية مهارات

حل المسائل الرياضية لدى الطالبات.

 .3دراسة عبد القادر (:)2113
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن صعوبات حل المسألة اللفظية في الرياضيات لدى طلبة
الصف السادس األساسي بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين .واتبع الباحث المنهج الوصفي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )120معلما ومعلمة من معلمي ومعلمات الرياضيات بالمنطقة

الوسطى ،حيث تحددت أداة الدراسة في استبانة مكونة من ( )28فقرة ،إذ قسمت إلى خمسة محاور
هي :صعوبات فهم المسألة اللفظية ،صعوبات ترجمة المسألة اللفظية ،صعوبات التخطيط لحل

المسألة اللفظية ،صعوبات تنفيذ حل المسألة اللفظية ،وصعوبات محاكمة حل المسألة اللفظية.
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ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

فتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود صعوبات في حل المسألة اللفظية تضمنت محاور االستبانة
الخمسة ،كما أوصت الدراسة المعلمين بتبني طرقا واستراتيجيات للتدريس تسهم في تخطي أزمة
صعوبات حل المسألة اللفظية الرياضية.
 .4دراسة غفور (:)2112
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسألة الرياضية
للصف الثالث معهد إعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر الطلبة في العراق .واتبع الباحث
المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث معهد إعداد المعلمين والمعلمات

بعقوبة الصباحي في محافظة ديالي ،والبالغ عددهم ( )80طالبا وطالبة منها ( )40طالبا من معهد
إعداد المعلمين ،و( )40طالبة من معهد إعداد المعلمات ،وتحددت أداة الدراسة في استبانة.
ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

فتوصلت نتائج الدراسة إلى نتيجة إهمال كثير من الطلبة في متابعة مادة الرياضيات ،والمثابرة على
مراجعة القوانين وحل التمارين في البيت ،وعدم كفاءة بعض المدرسين والمدرسات في إيصال مادة
الدرس إلى الطلبة ،وافتقارهم إلى طرائق تدريس مناسبة ،كما أوصت الدراسة بضرورة فتح دورات
مستمرة للمدرسين والمدرسات لرفع المستوى التدريسي وخاصة في طرائق التدريس.
 .5دراسة الشافعي (:)2111
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات حل
المسألة الرياضية لدى طالبات الصف التاسع بغزة .واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )60طالبة ،حيث تم توزيعهن إلى مجموعتين مجموعة تجريبية بلغ عددها ()30
طالبة ،ومجموعة ضابطة بلغ عددها ( )30طالبة ،وتحددت أداة الدراسة في اختبار لمهارات حل

المسألة الرياضية.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،واختبار "مان ويتني" ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمهارات حل المسألة

الرياضية ،لصالح المجموعة التجريبية ،كما أوصت الدراسة إلى ضرورة تضمين المنهاج أسئلة
تدعم تعويد الطالب على تحليل المسألة وترجمتها للتوصل إلى أفضل االستراتيجيات لحلها.
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 .6دراسة "كارال و آخرون" (:)Karal & Others, 2010
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المحاكاة عن طريق شبكة اإلنترنت في تحسين قدرة
طلبة الصف الثامن األساسي على حل المسألة الرياضية ،والتغلب على الصعوبات التي تواجههم

في ذلك .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )10طالب من الصف

الثامن األساسي ،وتحددت أداة الدراسة في اختبار حل المسألة الرياضية المكون من ( )20فقرة.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام المحاكاة عن طريق اإلنترنت

ساعد في فهم المسألة الرياضية وتفسير معناها.
 .7دراسة عابد (:)2119

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة

الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس .واتبع الباحث المنهج
التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )70طالبا و ( )73طالبة من طلبة الصف األول

الثانوي العلمي في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني

للعام الدراسي ( )2008-2007م ،حيث تم اختيار مدرستين بطريقة قصدية ،مدرسة ذكور
ومدرسة إناث بواقع شعبتين في كل مدرسة وزعت الشعبتان عشوائيا في كل مدرسة بطريقة القرعة،

واحدة تجريبية واألخرى ضابط ،وتحددت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل

البعدي ،تعزى للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار

التحصيل البعدي تعزى إلى الجنس ،أو التفاعل بين الجنس والمجموعة ،كما أوصت الدراسة

بضرورة اتباع معلمي الرياضيات لالستراتيجيات المختلفة أثناء تدريسهم المسائل الرياضية لما لها

من أثر في تحصيل طلبتهم.
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 .8دراسة "أوزسوي وأتامان" (:)Ozsoy & Ataman, 2009
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في التدريب على
إنجاز حل المشكلة الرياضية في تركيا .واتبع الباحثان المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من

( )47طالبا من طالب الصف الخامس األساسي قسمت إلى مجموعة تجريبية بلغ عددها ()24
طالبا ،والمجموعة الضابطة بلغ عددها ( )23طالبا ،وتحددت أداة الدراسة في اختبار مهارات حل
المشكالت الرياضية.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى أن طالب المجموعة التجريبية الذين
استخدموا استراتيجية ما وراء المعرفة تحسنت لديهم بشكل ملحوظ مهارات حل المشكالت

الرياضية ،وتحسنت لديهم مهارات ما وراء المعرفة.
 .9دراسة البشيتي (:)2117
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الوسائل المتعددة في تنمية مهارات حل المسألة
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الخامس األساسي في قطاع غزة .واتبعت الباحثة المنهج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة من طالبات الصف الخامس األساسي من

مدرسة بني سهيال اإلعدادية المشتركة التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة خان يونس ،والذي

بلغ عددهن ( )48طالبة ،وتحددت أداتا الدراسة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،وبطاقة

مالحظة.
ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،فتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من

مهارة (حل المسألة  ،تفسير المسألة) بين مستوى مهارات حل المسألة لدى الطالبات في المجموعة

التجريبية ،ومستوى مهارات قريناتهن في المجموعة الضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية،

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من مهارة (قراءة المسألة ،حل المسألة) بين مستوى

مهارات حل المسألة لدى الطالبات في المجموعة التجريبية ،ومستوى مهارات قريناتهن في

المجموعة الضابطة ،كما أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في كافة
المراحل حول توظيف الوسائل المتعددة في العملية التعليمية التعلمية ،وتشجيع معلمي المواد على
توظيفها.
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.11

دراسة رصرص (:)2117

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

المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة .اتبع الباحث المنهجين الوصفي

والتجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية من ( )303طالبا وطالبة من أصل ( )3027طالبا
وطالبة في الصف األول الثانوي األدبي بمحافظة رفح ،وعينة تجريبية قصدية مكونة من أربع

شعب ،شعبتان للذكور إحداها ضابطة واألخرى تجريبية ،وشعبتين لإلناث إحداها تجريبية واألخرى

ضابطة وبلغ حجم العينة ( )165طالبا وطالبة ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تشخيصي،
واستبانة موجهة إلى معلمي الرياضيات والبالغ عددهم ( )20معلما ومعلمة.
ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
واختبار "ت" ،ومربع إيتا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في عالج األخطاء

الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ،كما أوصت الدراسة

بضرورة استخدام البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية ،وزيادة اهتمام
المعلمين بالمسـألة الرياضية واستراتيجيات حلها.
.11

دراسة "شهان" (:)Shahan, 2001

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية التعاون بين المعلمين في تدريس حل المسائل
الرياضية في الواليات األمريكية المتحدة .واتبع الباحث المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من

معلمي الصف الثالث في المدارس االبتدائية العامة الموجودة في جنوب شرق والية تكساس،
وتحددت أداة الدراسة باستبانة.

ولإلجابة على األسئلة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين يتعاونون وينظرون إلى أن التعاون مفيد في عملية حل

المسائل الرياضية.
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تعقيب على دراسات المحور الثاني:
استعرضت الباحثة الدراسات السابقة التي تضمنتها مهارات حل المسألة الرياضية ،وبناء عليه

سيتم إدراج التفاصيل التي تناولتها هذه الدراسات في النقاط التالية:
 موضوع الدراسة وهدفها:

من الواضح أن بعض الدراسات السابقة في هذا المحور هدفت إلى تقصي صعوبات حل المسألة

الرياضية كدراسة عبد القادر ( ،)2013ودراسة غفور ( ،)2012ودراسة "كارال وآخرون" ( Karal

 )& Others, 2010دون التعرض إلى برامج تدريبية تساعد على تنميتها وتطويرها ،بينما في
المقابل استخدمت دراسة جمعة ( ،)2015ودراسة الشافعي ( ،)2010رصرص ( )2007برامج

تدريبية لتنمية مهارات حل المسألة الرياضية ،وأيضا من الدراسات التي بحثت عن مهارات حل
المسألة في المناهج التربوية دراسة علوان ( ،)2016ودراسة عابد ( ،)2009ودراسة البشيتي

( ،)2007بينما هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات

حل المسألة الرياضية ،نظ ار لقلة الدراسات التجريبية التي اعتمدت على برنامج ما بعد المدرسة
والتي تنمي وتطور تلك المهارات.
 المنهج المستخدم:
تنوعت الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي والمنهج التجريبي فتأرجحت معظم

الدراسات بين هذين المنهجين ،حيث اشتركت د ارسة رصرص ( )2007في المنهجين السابقين،
بينما اتفقت الدراسة الحالية في استخدامها المنهج التجريبي كما في دراسة علوان ( ،)2016ودراسة

الشافعي ( ،)2010ودراسة عابد ( ،)2009ودراسة "أوزسوي وأتامان" ( Ozsoy & Ataman,

 ،)2009واعتمدت دراسة عبد القادر ( ،)2013ودراسة غفور ( ،)2012ودراسة "شهان"
( )Shahan, 2001على المنهج الوصفي.
 مجتمع وعينة الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية في عينتها للمرحلة االبتدائية مع دراسة جمعة ( ،)2015ودراسة

البشيتي ( ،)2007ودراسة "أوزسوي وأتامان" ( ،)Ozsoy & Ataman, 2009واختلفت مع باقي

الدراسات في المراحل األخرى ،فقد اتجهت دراسة علوان ( ،)2016ودراسة "كارال وآخرون"

( ،)Karal & Others, 2010ودراسة الشافعي ( )2010إلى المرحلة اإلعدادية ،وفي المقابل

بحثت دراسة عابد ( ،)2009ودراسة رصرص ( )2007في المرحلة الثانوية ،بينما أشارت دراسة
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عبد القادر ( ،)2013ودراسة "شهان" ( ،)Shahan, 2001ودراسة غفور ( )2012إلى تقصي

مهارات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المعلمين.
 أدوات الدراسة:

تناولت معظم الدراسات السابقة في هذا المحور اختبا ار لمهارات حل المسألة الرياضية ،مثل:

دراسة علوان ( ،)2016ودراسة جمعة ( ،)2015ودراسة الشافعي ( ،)2010بينما استخدمت دراسة
عبد القادر ( ،)2013ودراسة غفور ( ،)2012ودراسة "شهان" ( )Shahan, 2001استبانة ،في
حين أبرزت دراسة عابد ( ،)2009ودراسة رصرص ( )2007استخدامها الختبار تحصيلي،

واختلفت دراسة البشيتي ( )2007عن باقي الدراسات السابقة في استخدامها بطاقة مالحظة كأداة

للدراسة.
 نتائج الدراسة:
قامت الدراسات السابقة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية وذلك في المناهج التجريبية

كما في دراسة علوان ( ،)2016ودراسة جمعة ( ،)2015ودراسة الشافعي ( )2010والتي أظهرت
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية وبين متوسط
درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الرياضية لصالح طالبات

المجموعة التجريبية ،كما أجمعت بعض الدراسات على وجود صعوبات في حل المسألة الرياضية

بنسب متفاوتة مثل :دراسة عبد القادر ( ،)2013ودراسة غفور ( )2012مما أدى إلى ضرورة
تضمين المنهاج أسئلة تدعم تعويد الطالب على تحليل المسألة وترجمتها للتوصل إلى أفضل

االستراتيجيات لحلها خاصة في البيئة الفلسطينية.
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تعقيب عام على الدراسات السابقة:
المالحظ أن دراسات المحورين األول والثاني مكمالن لبعضهما البعض ،حيث تمثلت
من ُ
اإلفادة منهما في النقاط التالية:
 .1تحديد مصطلحات الدراسة المتمثلة في برنامج التعليم ما بعد المدرسة ،ومهارات حل
المسألة الرياضية.

 .2االستفادة من الدراسات التي تناولت استراتيجيات التعلم النشط ،والتي اتبعت المنهج

التجريبي.

 .3اختيار استراتيجيات التعلم النشط التي تناسب المرحلة االبتدائية.

 .4تهيئة المناخ التعليمي لتطبيق البرنامج في مكان ووقت مناسب لمجموعة الدراسة.

 .5االطالع على مستوى تضمين مهارات حل المسألة الرياضية في المناهج التربوية

الفلسطينية.

 .6إعداد اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية كأداة للدراسة الحالية.

 .7تحديد المعالجات اإلحصائية التي تناسب فرضيات ومجموعة الدراسة.

 .8تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسي ار علميا ومنطقيا.

أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1استخدام برنامج ما بعد المدرسة لتنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى التالميذ
منخفضي التحصيل للصف الرابع األساسي ،وذلك الهتمام الدراسة الحالية بتلك العينة تحديدا.
 .2إعداد اختبا ار لمهارات حل المسألة الرياضية من إعداد الباحثة.

 .3توظيف الباحثة الستراتيجيات التعلم النشط المتنوعة في تدريس الرياضيات ،ألن الواقع

التعليمي يخلو من تطبيق هذه االستراتيجيات داخل مدارس قطاع غزة.
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الفــصـــل الرابــع
إجـــــــــــــراءات الدراسة
منهــــــــــج الــــــدراســــــة
مجتمــــــع الــــــدراســــــة
عينــــــــــة الــــــــدراســــــة
أداة الــــــــــدراســــــــــــــــة
بنــــــــــاء البـــــرنــامـــــج
خطــــــــــوات الدراســــــة
المعالجة اإلحصائية
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضا للطريقة واإلجراءات التي قامت بها الباحثة من أجل اإلجابة عن
تساؤالت الدراسة ،وقد اشتمل على منهج الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،وكيفية إعدادها

وبناءها ،وذلك للتأكد من صدقها وثباتها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،بهدف الوصول إلى
نتائج الدراسة وتحليلها ،وفيما يلي عرضا تفصيليا لتلك اإلجراءات:

منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة مع
اختبار (قبلي -بعدي) ،وذلك لقياس أثر توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل
المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة.

مجتمع الدراسة:
يتمثل المجتمع األصلي للدراسة من جميع التالميذ منخفضي التحصيل من المرحلة االبتدائية
والذين بلغ عددهم ( )120تلميذا في مؤسسة "ميرسي كور" التابعة لمدارس وكالة الغوث الدولية

(األونروا) في قطاع غزة والذين تتراوح أعمارهم بين ( )11-10سنة ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني
للعام الدراسي ( )2016-2015م.

عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من ( )30تلميذا من تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل في

جمعية "الرواد" في عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام

( )2016-2015م.
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تحليل المحتوى:
قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية (الوحدة السابعة والثامنة)

من كتاب الرياضيات الفصل الثاني للصف الرابع األساسي ،حيث قامت باتباع الخطوات التالية في
تحليل المحتوى ،وذلك لحصر المسائل الرياضية في هاتين الوحدتين ،واستخدامها في إعداد اختبار

مهارات حل المسألة الرياضية.

أ .اختيار المحتوى العلمي:
اختارت الباحثة وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية (الوحدة السابعة والثامنة) والمقررة على
تالميذ الصف الرابع األساسي في مقرر الرياضيات خالل الفصل الدراسي الثاني بمدارس وكالة الغوث

الدولية للعام الدراسي ( )2016-2015مجاال للدراسة ،وذلك لألسباب التالية:

 .1تضم الوحدتين العديد من الموضوعات والمفاهيم األساسية والضرورية في الرياضيات التي

ينبغي على تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل دراستها وفهمها باعتبارها حجر األساس

لباقي موضوعات الرياضيات في المراحل المتقدمة.

 .2احتواء الوحدتين على العديد من المسائل الرياضية.

 .3تعتبر وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية من أطول وحدات مقرر الرياضيات ،ويستغرق
تدريسها مدة شهرين تقريبا ،مما يساعد على استخدام برنامج ما بعد المدرسة ،لتنمية مهارات حل

المسألة الرياضية.

 .4ترابط الوحدتين وتراكمهما من الناحية المعرفية.

 .5تدني مستوى تالميذ الصف الرابع األساسي في حل المسائل الرياضية الخاصة بهذه الوحدتين،

وقد لمست الباحثة ذلك من خالل خبرتها في تدريس الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل ،إذ

كان هناك ضعف في االختبارات الشهرية والنصفية والنهائية بتحصيل التالميذ في السنوات السابقة

بوحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية ،مقارنة بباقي وحدات مقرر الرياضيات.
ب .الهدف من التحليل:

يهدف تحليل محتوى وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية إلى تحديد العناصر الرئيسية في
الوحدتين من مفاهيم وتعميمات ومهارات ومسائل رياضية ،وأيضا يهدف إلى تحديد قائمة المسائل
الرياضية المتضمنة بوحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية من مقرر الرياضيات للصف الرابع

األساسي (الجزء الثاني).
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وقد قامت الباحثة بتحليل الوحدتين لألسباب التالية:
 إعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية. -بناء برنامج ما بعد المدرسة ،والذي يتضمن باإلضافة إلى المسائل الرياضية ،المفاهيم

والمهارات األساسية التي تعد ضرورية لتدريس المسائل الرياضية.

 إعادة صياغة وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية وفقا لبرنامج ما بعد المدرسة. إعداد األنشطة والتمارين المتضمنة في الوحدتين وفقا لبرنامج ما بعد المدرسة. -إعداد دليل المعلم لتدريس وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية.

ث .عينة التحليل:

وحدة الكسور واألعداد العادية ،ووحدة الكسور واألعداد العشرية من مقرر الرياضيات للصف

الرابع األساسي في الفصل الدراسي الثاني.
ج .عناصر التحليل:

ذكر أبو أسعد ( )2010عناصر التحليل كاآلتي:
 .1المفهوم :بناء عقلي أو تجريد ذهني ،إنه الصورة الذهنية التي تتكون لدى التلميذ نتيجة تعميم
صفات وخصائص استنتجت من أشياء متشابهة على أشياء يتم التعرض إليها فيما بعد.

 .2التعميم :عبارة رياضية ،أو جملة خبرية تحدد العالقة بين مفهومين أو أكثر من المفاهيم

الرياضية ،وتشمل النظريات والقوانين الرياضية ،والمسلمات والتعريفات والمبادئ التي تفسر هذه
العالقة.

 .3المهارة :القيام بعمل ما بسرعة وإتقان ودقة ،فهي قدرة من قدرات القيام بعمل ما.

 .4المسألة :موقف يواجه التلميذ ،وال يكون له حل جاهز في حينه ،فيحتاج من التلميذ أن يفكر
فيه ،ويحلله ،ومن ثم يستخدم ما تعلمه سابقا ليتمكن من حله.
ح .ضوابط التحليل:

 تم التحليل في ضوء المحتوى العلمي والتعريف اإلجرائي للمسألة الرياضية. -يشتمل التحليل على ( )13درسا من دروس الوحدة السابعة والوحدة الثامنة من مقرر

الرياضيات.

 تم استبعاد درسين من الوحدتين (مسائل وأنشطة) من المقرر المدرسي. -تم استبعاد األسئلة الواردة في نهاية كل وحدة من الوحدتين.
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خ .إجراءات عملية التحليل:
تم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في مقرر الرياضيات (الجزء الثاني) للصف

الرابع األساسي وقراءتها ،وذلك لتحديد عناصر التحليل الخاصة بوحدتي الكسور واألعداد العادية
والعشرية ،وذلك لمعرفة المسائل الرياضية التي تتضمنها تلك الوحدتين.
د .صدق التحليل:
قامت الباحثة للتأكد من صدق التحليل بإعداد الصورة األولية لتحليل المحتوى ،حيث تم عرض

التحليل على مجموعة من معلمي الرياضيات ذوي الخبرة في تدريس الرياضيات ،ومشرفي وكالة
الغوث الدولية في مقرر الرياضيات للصف الرابع األساسي والمختصين في المناهج وأساليب التدريس،

والواردة أسمائهم في ملحق رقم ( ،)3وقد أشار المحكمون إلى بعض التعديالت الطفيفة ،والتي تم

األخذ بها ،ليخرج تحليل المحتوى في صورته النهائية ملحق رقم (.)2
ذ .ثبات التحليل:

قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية (الوحدة السابعة والوحدة

الثامنة) ،ثم أُعيد التحليل مرة أخرى من قبل الباحثة بعد شهر من التحليل األول ،وهذا التحليل ُيسمى

ثبات التحليل عبر الزمن ،وقد تم االتفاق مع معلمة أخرى بتحليل الوحدتين السابقتين ،وهذا التحليل

ُيسمى ثبات التحليل عبر األشخاص ،والجدول ( )1يلخص نتائج تحليل المحتوى في المرتين.
جدول ()1

نتائج تحليل محتوى وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية عبر الزمن وعبر األشخاص.
التصنيف

التحليل عبر األشخاص

التحليل عبر الزمن
التحليل

التحليل

نقاط

االتفاق

األول

المفاهيم

14

16

14

14

15

التعميمات

32

35

32

32

34

32

المهارات

49

51

49

49

52

49

األول

الثاني
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التحليل

التحليل

نقاط

14

الثاني

االتفاق

حل المشكالت

33

30

30

33

29

29

المجموع

128

132

125

128

130

124

وقد تم حساب ثبات التحليل باستخدام معادلة هولستي " "Holstiالخاصة بتحليل المحتوى ،والتي
يعبر عنها بالصيغة التالية:
معامل الثبات = (*2ق)( /ن + 1ن)2
حيث إن:
ق :النقاط التي تم االتفاق عليها.
ن :1نقاط التحليل األول.
ن :2نقاط التحليل الثاني.
ويتضح من الجدول السابق أن الثبات في حالة التحليل عبر الزمن بلغ ( ،)0.961وفي حالة

التحليل عبر األشخاص بلغ ( ،)0.961وهما قيمتان تدعوان الباحثة لالطمئنان على ثبات تحليل
المحتوى.

أداة الدراسة:
اختبار مهارات حل المسألة الرياضية:
اطلعت الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة ،وذلك بهدف االستفادة منها في وضع

اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية ،ومن أجل هذا تحقيق الهدف ،اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
 .1تحديد الهدف العام من االختبار:

قامت الباحثة بإعداد اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية ،وذلك لقياس القدرة على حل

المسائل الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل في وحدتي الكسور واألعداد

العادية والعشرية.
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 .2تحديد أبعاد االختبار:
تم وضع أبعاد االختبار ،بحيث يدور حول مهارات حل المسألة الرياضية ،وهي أربعة مهارات

حددتها الباحثة كما يلي( :فهم المسألة ،وضع خطة الحل ،تنفيذ الحل ،مراجعة صحة الحل).
 .3تحليل المحتوى:

تم تحليل وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية ،وذلك لتحديد المسائل الرياضية الخاصة

بموضوع الوحدتين ،انظر ملحق (.)2
 .4صياغة مفردات االختبار:

استخدمت الباحثة نمط أسئلة المقال المقنن في كتابة المفردات ،حيث أنها أنسب األسئلة لتقويم
كثير من األهداف التعليمية ،مثل :تحليل األفكار وصياغة المشكالت ،وفرض الفروض وحل المسائل،

حيث يعود هذا النوع من االختبارات الطالب كيف يصلون إلى استنتاجات منطقية ،كما يقودهم إلى
التفكير المنظم ،وحل المشكالت والمسائل (الحيلة ،)387 :2003 ،وقد روعي عند صياغة مفردات

االختبار ما يلي:

 شاملة لألهداف التربوية المراد قياسها.

 سليمة لغويا ومناسبة لمستوى التالميذ.

 مناسبة األسئلة لمهارات حل المسألة الرياضية.
 وضوح األسئلة والمطلوب من كل سؤال.
 .5تعليمات االختبار:

تم صياغة تعليمات االختبار وإعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار ،وقد تم توضيح

الهدف من االختبار ،وكيفية اإلجابة على فقراته ،وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة هذه
التعليمات ،وأخي ار طبق االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية من التالميذ ،وذلك
لحساب صدقة وثباته  ،انظر ملحق (.)4
 .6تحكيم االختبار:
قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية-

المناهج وأساليب تدريس الرياضيات ،ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة ،وذلك إلبداء آرائهم
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ومالحظاتهم ،انظر ملحق ( ، )3حول اختبار مهارات حل المسألة الرياضية في صورته األولية ،

حيث يتكون من ( )10أسئلة.
 .7تصحيح االختبار:

قامت الباحثة بتصحيح االختبار بعد تطبيقه على مجموعة الدراسة ،حيث كانت الدرجة الكلية

للدرجات التي حصل عليها تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل محصورة بين ()40-0

درجة ،حيث يتكون االختبار من ثمانية أسئلة ،وكل سؤال عليه خمس درجات ،حيث تم رصد درجة
واحدة لتحديد فهم المسألة ،ودرجة واحدة لتحديد وضع خطة الحل ،ودرجتين لتحديد تنفيذ الحل ،ودرجة

واحدة لمراجعة الحل.

 .8صدق االختبار:
ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعال ،واقتصرت الباحثة على نوعين من الصدق،

حيث أنهما يفيان بالغرض وهما :صدق المحكمين ،وصدق االتساق الداخلي.
أوالً :صدق المحكمين:

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي
طلب
االختصاص في التربية-مناهج وأساليب تدريس الرياضيات ،ومشرفي ومعلمي الرياضيات ،حيث ُ

منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول الفقرات وشموليتها ،ومالءمتها ألهداف ومحتوى الدراسة ،وسالمة
اللغة ووضوح تعليمات االختبار ،وقد بلغ عددهم ( )7ملحق (.)3
 .9تجريب االختبار:
تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )30تلميذا من غير المجتمع األصلي

للدراسة ،وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 .1حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار.
 .2حساب ثبات االختبار.

ثانياً :صدق االتساق الداخليInternal Consistency Validate :

ويقصد به "قوة االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية للمهارة التي

ينتمي إليها السؤال ،وذلك بحساب معامل بيرسون لالرتباط ،والجدول ( )2يبين معامالت ارتباط درجة
كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية للمهارة الذي ينتمي إليها السؤال.
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جدول ()2

معامل ارتباط كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية للمهارة الذي ينتمي إليها السؤال
م.

القيمة االحتمالية

معامل االرتباط

م.

مهارة فهم المسألة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مهارة وضع خطة الحل

.1

.438

دال عند 0.01

.1

.551

دال عند 0.01

.2

.515

دال عند 0.01

.2

.503

دال عند 0.01

.3

.508

دال عند 0.01

.3

.385

دال عند 0.05

.4

.448

دال عند 0.01

.4

.553

دال عند 0.01

.5

.736

دال عند 0.01

.5

.587

دال عند 0.01

.6

.527

دال عند 0.01

.6

.508

دال عند 0.01

.7

.457

دال عند 0.01

.7

.515

دال عند 0.01

.8

.408

دال عند 0.05

.8

.554

دال عند 0.01

.9

.669

دال عند 0.01

مهارة تنفيذ خطة الحل

.11

.369

دال عند 0.05

.1

.669

دال عند 0.01

.11

.315

دال عند 0.05

.2

.584

دال عند 0.01

.12

.492

دال عند 0.01

.3

.547

دال عند 0.01

.13

.337

دال عند 0.05

.4

.730

دال عند 0.01

.14

.376

دال عند 0.05

.5

.438

دال عند 0.01

.15

.649

دال عند 0.01

.6

.649

دال عند 0.01

.16

.731

دال عند 0.01

.7

.476

دال عند 0.01

.8

.687

دال عند 0.05

مهارة التأكد من صحة الحل
.1

.592

دال عند 0.01

.5

.417

دال عند 0.05

.2

.508

دال عند 0.01

.6

.744

دال عند 0.01

.3

.551

دال عند 0.01

.7

.649

دال عند 0.01

.4

.749

دال عند 0.01

.8

.413

دال عند 0.05

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
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يتضح من الجدول السابق أن األسئلة ترتبط بالدرجة الكلية للمهارة الذي ينتمي إليها السؤال

ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01أو ( ،)0.05وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع
بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
وإليجاد االتساق الداخلي بين المهارات والدرجة الكلية لالختبار قامت الباحثة بحساب معامل

ارتباط بيرسون بين درجات كل مهارة من مهارات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار ،والجدول ((3
يوضح ذلك:
جدول ()3

معامل ارتباط بين كل مهارة من مهارات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
م.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مهارة وضع خطة الحل

.568

دال عند 0.01

مهارة التأكد من صحة الحل

.584

المهارة

.1

مهارة فهم المسألة

.3

مهارة تنفيذ خطة الحل

.2
.4

.781
.791

دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال 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 المهارات ترتبط بالدرجة الكلية لالختبار ارتباطا ذو داللة

إحصائية ،وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
ثبات االختبار:

ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار االختبار باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف ،ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ على النحو التالي:

أوال :طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية ( )30لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية،

حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لالختبا ،وذلك

بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون.
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الثبات المعدل =

2ر
 +1ر

والجدول ( )4يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول ()4

معامالت ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية
المهارة

عدد األسئلة

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

مهارة فهم المسألة

16

0.374

0.545

مهارة وضع خطة الحل

8

0.574

0.767

مهارة تنفيذ خطة الحل

8

0.427

0.599

مهارة التأكد من صحة الحل

8

0.599

0.749

الدرجة الكلية لالختبار

40

0.721

0.838

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.838وهذا يدل على أن االختبار يتمتع

بدرجة كبيرة من الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقه على مجموعة الدراسة األصلية.
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ثانياً :معامل ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تم إيجاد

قيمة معامل ألفا كرونباخ للمها ارت ،وكذلك للدرجة الكلية لالختبار ،والجدول ( )5يوضح ذلك:
جدول ()5

معامالت ثبات االختبار بطريقة معامل ألفا كرونباخ
المهارة

عدد األسئلة

معامل ألفا كرونباخ

مهارة فهم المسألة

16

0.544

مهارة وضع خطة الحل

8

0.698

مهارة تنفيذ خطة الحل

8

0.744

مهارة التأكد من صحة الحل

8

0.740

الدرجة الكلية لالختبار

40

0.841

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.841وهذا يدل على أن االختبار يتمتع

بدرجة كبيرة من الثبات ،اطمأنت الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة األصلية.

وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،ليخرج االختبار في

صورته النهائية ،انظر الملحق (.)4

بناء البرنامج:
محور الدراسة الحالية يتمثل في إعداد مجموعة من الخبرات المتنوعة ،تُقدم في صورة برنامج ما
بعد المدرسة بشكل متكامل قائم على استراتيجيات التعلم النشط يهدف إلى تنمية مهارات حل المسألة

الرياضية ،وقد اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج على المصادر التالية:
 .1البحوث والدراسات السابقة واألطر النظرية.
 .2االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات.
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 .3االتجاه العالمي في تنمية وتطوير مهارات حل المسألة الرياضية.
 .4طبيعة مادة الرياضيات في المناهج الدراسية.

 .5الخصائص النفسية السيكولوجية لدى مجموعة الدراسة.

وقد تم بناء البرنامج على األسس العلمية المتبعة في بناء البرامج التعليمية ،وتمثلت الخطوات في:
 .1تحديد اإلطار العام للبرنامج وقد اشتمل على ما يلي:
1.1

مقدمة البرنامج.

1.3

األهداف العامة للبرنامج.

1.2
1.4

المنطلقات الفكرية للبرنامج.
األهداف التفصيلية للبرنامج.

 .2تحديد محتوى البرنامج.

 .3تحديد أساليب وطرق تدريس البرنامج.
 .4تحديد الوسائل التعليمية للبرنامج.
 .5تقويم البرنامج.

 .6ضبط البرنامج.

وفيما يلي شرح تفصيلي عن ذلك:
عنوان البرنامج:
برنامج ما بعد المدرسة قائم على استراتيجيات التعلم النشط لتنمية مهارات حل المسألة الرياضية

لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة.
المدة الزمنية للبرنامج:

يستغرق برنامج ما بعد المدرسة ( )21حصة ،موزعة على ( )7أسابيع بواقع ( )3أيام باألسبوع

على أن يكون مدة الحصة ساعة واحدة أي ما يعادل شهرين تقريبا ،مع تطبيق اختبار (قبلي -بعدي)
لمهارات حل المسألة الرياضية.
الفئة المستهدفة للبرنامج:
عينة من تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل من مؤسسة "الرواد" التابعة لوكالة

الغوث الدولية (األونروا) بمدارس قطاع غزة ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

( )2016-2015م.
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 .1اإلطار العام للبرنامج:

أ .مقدمة البرنامج:

الفروق الفردية ظاهرة عامة توجد بين التالميذ في المدارس ،فالتالميذ في الفصل الدراسي الواحد

"أعمارهم متساوية أو متقاربة" ،لكنهم ال يتعلمون بالسرعة ذاتها ،كما أنهم ال يتعلمون بنفس الدرجة

والمستوى وإن كان يقوم بتدريسهم معلم واحد من كتاب مدرسي واحد على مدى عام دراسي واحد،
ويعود السبب في ذلك إلى أسباب وراثية وأخرى بيئية.

وانطالقا من هذا البرنامج الذي سيقوم بعالج الطلبة ذوي التحصيل المنخفض بقصد عالج

جوانب الضعف لديهم مثل حل المسألة الرياضية ،وبالتالي تحسين مستوى التحصيل الدراسي لديهم

خارج أوقات الدوام المدرسي .وقد قامت الباحثة بإعداد كراسة للتلميذ تحتوي على بطاقة لكل درس،

تحتوي على تدريبات وتقويما ختاميا ،كما أن هذه الكراسة تحتوي على اختبار بعد كل وحدة دراسية.

وقد أخذت الباحثة في عين االعتبار ترتيب وتسلسل هذه البطاقات وأن تكون متناسبة مع قدرات التلميذ
منخفض التحصيل ،وتنقله من مستوى تحصيلي إلى مستوى أفضل ،وبناء على ذلك قامت الباحثة

بترتيب هذه البطاقات في كراسة التلميذ بما يتناسب مع المقرر المدرسي من جهة ،والتنظيم النفسي من

جهة أُخرى ،مثل:

 االنتقال من المعلوم إلى المجهول.
 االنتقال من البسيط إلى المركب.
 االنتقال من السهل إلى الصعب.

وقد راعت الباحثة توظيف استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة ،وذلك لتحسين التحصيل وتنمية

مهارات حل المسألة الرياضية لدى التالميذ منخفضي التحصيل ،هذا وتجدر اإلشارة إلى أن البطاقات

التعليمية الموجودة ببرنامج ما بعد المدرسة تشتمل على اسم الموضوع ،وعدد الحصص المقترحة لتنفيذ

البطاقة التعليمية ،وكذلك األهداف المتوقع تحقيقها في الحصة ،وأخي ار إرشادات يمكن توظيفها أثناء
الحصة لتحقيق األهداف المنشودة ،على أمل أن يكون هذا البرنامج على أحسن صورة لعالج التالميذ

منخفضي التحصيل في حل المسألة الرياضية.
ب .المنطلقات الفكرية للبرنامج:
 .1نظ ار ألن التالميذ منخفضي التحصيل يعيشون في عالم المحسوسات ،فال بد أن يبدأ تعليمهم
باستخدام المحسوسات ثم شبه المحسوسات حتى يصلوا إلى المجرد.
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 .2التالميذ منخفضي التحصيل ال يتعلمون من مثال واحد ،لذلك يجب على المعلم المساند أن

يتحلى بالصبر ،ويطرح العديد من األمثلة قبل تنفيذ أي نشاط تعلمي خاص بحل المسألة الرياضية.

 .3ونظ ار ألن التالميذ منخفضي التحصيل يحبون الحركة واللعب فإنه يفضل أن يوظف المعلم

المساند استراتيجيات التعلم النشط مثل :األلعاب التربوية ،والدمى ،والتمثيل ،والدراما .. ،وغيرها بما

يحببها في نفوسهم ويزيل عنهم التخوف من الرياضيات ،وكذلك يغير من نظرتهم لها على أنها مادة
صعبة مجردة يصعب فهمها وتعلمها.

 .4تركيز اهتمام المعلم المساند في تعليمه على بناء المفاهيم وعرضها بصور مختلفة ،واستخدام

الخوارزمية المناسبة لحل المسألة الرياضية ،حتى تتضح للتالميذ منخفضي التحصيل لكي يدركون

معنى المفهوم الرياضي وعالقاته.
ج .األهداف العامة للبرنامج:

 .1تزويد التالميذ منخفضي التحصيل ببعض المفاهيم األساسية المتعلقة باألعداد والعمليات
الحسابية.

 .2إكساب التالميذ منخفضي التحصيل المهارات الرياضية المختلفة وخاصة مهارة حل المسائل

الرياضية وهي :فهم المسألة ،وضع خطة حل ،تنفيذ خطة الحل ،ومراجعة صحة الحل ،وتوظيف

إجراء الخوارزمية وهي العمليات الحسابية األربعة المناسبة في حلها.

 .3تزويد التالميذ منخفضي التحصيل بالكيف والكم المناسب من معلومات الرياضيات ،والتي

تمكنه من متابعة تعليمه في المراحل التالية.
د .األهداف التفصيلية للبرنامج:
بعد تحديد األهداف العامة للبرنامج ،تم تحديد األهداف الخاصة المتعلقة به والتي راعها كتاب

الرياضيات للصف الرابع األساسي "الوزاري" ،فيتوقع من التلميذ منخفض التحصيل بعد انتهاء البرنامج

أن يصبح قادر على أن:

 يتعرف الى مفهوم الكسر العادي.
 يق أر الكسر العادي.

 يكتب الكسر العادي.
 يوظف الكسور العادية في حل مسائل رياضية.

 يميز بين الكسور العادية المتجانسة والكسور العادية غير المتجانسة.
 يقارن بين كسرين عاديين متجانسين.
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 يقارن بين كسرين عاديين أو أكثر غير متجانسين.

 يحول الكسور العادية غير المتجانسة إلى كسور عادية متجانسة.
 يرتب الكسور العادية تصاعديا وتنازليا.

 يوظف مقارنة الكسور العادية المتجانسة وغير المتجانسة في حل مسائل رياضية.
 يعرف العدد الكسرى.
 يق أر العدد الكسرى.

 يكتب العدد الكسرى.

 يحول العدد الكسرى إلى صورة كسرية.

 يحول الصورة الكسرية إلى عدد كسرى.

 يقارن بين عددين كسريين أو أكثر مختلفان في العدد الصحيح.

 يقارن بين عددين كسريين أو أكثر متساويان في العدد الصحيح.
 يرتب األعداد الكسرية في حل مسائل رياضية.
 يجمع كسرين عاديين متجانسين.

 يجمع كسرين عاديين أو أكثر غير متجانسين.
 يجمع عددين كسريين أو أكثر بطريقتين.

 يوظف جمع الكسور العادية في حل مسائل رياضية.

 يجمع كسرين عاديين متجانسين باستخدام خط األعداد.
 يطرح كسرين عاديين متجانسين.

 يطرح كسرين عاديين أو أكثر غير متجانسين.

 يطرح كسرين عاديين متجانسين باستخدام خط األعداد.
 يطرح عددين كسرين بطريقتين مختلفتين.

 يوظف طرح الكسور العادية في حل مسائل رياضية.
 يعرف الكسر العشري.

 يحول الكسر العادي إلى كسر عشري.

 يحول الكسر العشري إلى كسر عادي.
 يوظف الكسور العشرية في حل مسائل رياضية.
 يعرف العدد العشري.

 يمثل العدد العشري على لوحة المنازل.
 يمثل العدد العشري على خط األعداد.

 يقرب األعداد العشرية ألقرب عدد صحيح.
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 يميز بين الجزء العشري والجزء الصحيح في الكسر العشري.
 يحول العدد الكسري إلى عدد عشري.

 يحول العدد العشري من صورة نقطية إلى صورة رقمية.
 يوظف العدد العشري في حل مسائل رياضية.

 يحول الكسر العادي الذي مقامه مئة إلى كسر عشري من مئة.
 يق أر الكسر العشري من مئة.

 يحول الكسر العشري من عشرة إلى كسر عشري من مئة.
 يقرب األعداد العشرية من مئة ألقرب عدد صحيح.

 يحول األعداد الكسرية التي مقاماتها  1000/100/10إلى أعداد عشرية.
 يحدد القيمة المكافئة ألرقام العدد العشري.
 يحول األعداد العشرية إلى أعداد كسرية.

 يوظف األعداد العشرية في حل مسائل رياضية.
 يقارن بين كسرين عشريين أو أكثر.

 يقارن بين عددين عشريين مختلفين في الجزء الصحيح.

 يقارن بين كسرين عشريين متساويين في الجزء الصحيح.
 يرتب األعداد العشرية ترتيبا تنازليا وتصاعديا.

 يوظف مقارنة الكسر العشري في حل مسائل رياضية.
 يجمع كسرين عشريين أو أكثر.
 يجمع عددين عشرين أو أكثر.

 يوظف جمع الكسور واألعداد العشرية في حل مسائل رياضية.
 يطرح كسرين عشرين.
 يطرح عددين عشرين.

 يوظف طرح الكسور واألعداد العشرية في حل مسائل رياضية.

 .2محتوى البرنامج:

يتضمن محتوى برنامج ما بعد المدرسة جميع جوانب الخبرة التي يتوقع من تالميذ الصف الرابع

األساسي منخفضي التحصيل أن يكتسبوها وذلك لتنمية مهارات حل المسألة الرياضية ،من خالل

التدريب على البرنامج ،وقد ُروعي في اختيار محتوى برنامج ما بعد المدرسة وإعداده ما يلي:
 .1مالءمة محتوى البرنامج لألهداف والقدرة على تحقيقها.

 .2شمولية محتوى البرنامج على جميع جوانب الخبرة والمهارة.
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 .3التنوع والمرونة بحيث تسمح بالتعديل والتطوير فيه.
 .4التدرج من السهل إلى الصعب.

 .5التقويم المستمر لمحتوى البرنامج.
وتم تحديد محتوى البرنامج في ضوء األهداف التفصيلية السابق ذكرها ،وكذلك في ضوء

احتياجات تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل ومعلمي الرياضيات المساندين.
 .3أساليب وطرق تدريس البرنامج:

في ضوء محتوى برنامج ما بعد المدرسة تم اختيار طرق التدريس التي تؤدي إلى تحقيق األهداف

العامة والخاصة للبرنامج ،مع مراعاة طبيعة مجموعة الدراسة ،ومدى توفر المعينات البصرية

والسمعية ،وطبيعة المكان المعد للتدريب ،ومن هذه األساليب والطرق:

عروض مصورة ،المخططات والرموز واألشكال ،المناقشة والحوار ،واألناشيد واألغاني ،والمواد

المسموعة والسرد القصصي ،والعصف الذهني ،واأللغاز الرياضية ،ولعب األدوار ،والدراما والتمثيل،
واأللعاب التعليمية التعلمية ،واألنشطة اليدوية كالرسم والكتابة.
 .4الوسائل التعليمية للبرنامج:
من ألوان النشاط الفردي والجماعي التي ُوجهت لمجموعة الدراسة وساعدت على تحقيق أسس
بناء البرنامج وأهدافه :بطاقات تعليمية ،تحضير دروس عملية من منهج الرياضيات للصف الرابع

االساسي لوحدتي الكسور العادية والعشرية المتعلقة بمهارات حل المسألة الرياضية وفق استراتيجيات
التعلم النشط ،ومن الوسائل المساعدة التي تساعد على تحقيق نجاح البرنامج :سبورة ثابتة وأقالم،

جهاز "الب توب" ( ،)Lap Topجهاز عرض البيانات ( ،)LCDوعرض البرنامج على شرائح
بوربوينت (.)Power Point
 .5تقويم البرنامج:

تلعب عملية التقويم دو ار مهما في تخطيط وتطبيق برنامج ما بعد المدرسة ،وللتأكد من مستوى

التقدم الذي أحرزه تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل على تنمية مهارات حل المسالة

الرياضية ،تناولت الباحثة عدة طرق لتقويم البرنامج من أهمها:

 التقويم المبدئي :استخدمت الباحثة اختبا ار قبليا لقياس مهارات حل المسالة الرياضية
المتضمنة في وحدتي الكسور العادية والعشرية ،إذ تضمن التقويم أسلوب الحوار والنقاش ،وذلك

للكشف عما تملكه مجموعة الدراسة من معلومات سابقة للتعلم الجديد.
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 التقويم البنائي :وذلك في أثناء الحصص من خالل طرح األسئلة واالستماع إلى اإلجابات
وتعديلها ،وتثبيت اإلجابات الصحيحة وتعزيزها بالتعزيزين المادي والمعنوي ،باإلضافة إلى مناقشة

البطاقات التعليمية سواء كانت فردية أو جماعية والتي قامت بها مجموعة الدراسة أثناء فترة الدراسة.

 التقويم الختامي :يكون في نهاية الحصة مشتمال على أسئلة متنوعة لمعرفة مدى تحقق

أهدافها التعليمية بواسطة البطاقات التعليمية ،أما التقويم في نهاية برنامج ما بعد المدرسة كان من

خالل اختبار بعدي لقياس مهارات حل المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي

التحصيل.

 .6ضبط البرنامج:

عرضت الباحثة برنامج ما بعد المدرسة على مجموعة من المحكمين من حملة الدكتو اره

والماجستير في المناهج وأساليب التدريس الرياضيات وعلم النفس ملحق ( ،)3وذلك إلبداء الرأي أو
حذف أو تعديل بعض الموضوعات ،حيث استفادت الباحثة من آرائهم في الوصول بالبرنامج إلى

صورته النهائية ليقدم دليال للمعلم المساند انظر ملحق ( ،)5وذلك للتأكد من صالحيته للتطبيق،

ليحقق الهدف الذي ُبني من أجله.

خطوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ،تم اتباع الخطوات واإلجراءات التالية:
 .1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة وهما :برنامج ما

بعد المدرسة ،ومهارات حل المسألة الرياضية.

 .2بناء برنامج ما بعد المدرسة والذي يتضمن استراتيجيات التعلم النشط.

 .3إعداد دليل المعلم وأداة الدراسة المتمثلة في اختبار (قبلي-بعدي) لمهارات حل المسألة

الرياضية.

 .4عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ،وذلك للتأكد من صدقها وثباتها.
 .5إجراء التعديالت المناسبة كما يراها السادة المحكمين.

 .6أخذ الموافقة الرسمية من مؤسسة "ميرسي كور" التابعة لوكالة الغوث الدولية (األونروا) لتطبيق

أداة الدراسة  ،انظر ملحق (.)1

 .7تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية للضبط اإلحصائي ( )30تلميذا.
 .8تحديد عينة الدراسة وهم تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل.
 .9تطبيق االختبار القبلي على عينة الدراسة التجريبية.

 .10تدريس برنامج ما بعد المدرسة لعينة الدراسة التجريبية.
89

 .11تطبيق االختبار البعدي على عينة الدراسة التجريبية.
 .12رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وتحليلها وتفسيرها.

 .13تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة الحالية.

المعالجة اإلحصائية:
اس ــتخدمت الباحث ــة فـ ــي ه ــذه الد ارس ــة الحزم ـ ـة اإلحص ــائية للعل ــوم االجتماعي ــة

Statistical

 ،(SPSS) Package for the Social Sciencesوذلك:
 لضبط أدوات الدراسة:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 .2معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientإليجاد صدق االتساق

الداخلي.

 .3معادلة هولستي " "Holstiالخاصة بتحليل المحتوى.
 .4طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ لقياس معامل الثبات.
 لتحليل نتائج الدراسة:
 .1اختبار "ت" في حالة عينتين مرتبطتين ( )Paired Samples T-Testالختبار فرضية
الدراسة.
 .2قوة تأثير مربع إيتا إليجاد حجم تأثير توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل
المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.

 .3قوة تأثير مربع إيتا إليجاد حجم تأثير توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل

المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.

90

الفصـــل الخامـس
نتائــــــــج الدراســــــة وتفسيــــرها
نتائـــــــــــــــــــــــج الســــــــــــــــــــــــؤال األول وتفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها
نتائج السؤال الثانـــــــــــــي باختبار الفرضية األولى وتفسيــرها
نتائج السؤال الثالـــــــــــــث باختبار الفرضيـــة الثانية وتفسيــرها
نتائج السؤال الرابــــــــــــــع باختبـار الفرضيــــة الثالثة وتفسيــرها
نتائج السؤال الخامـــــــس باختبار الفرضيــة الرابعة وتفسـيـــرها
نتائج السؤال الســــادس باختبار الفرضية الخامسة وتفسيـــــرها
تعقيـــــــــــب عـــــــام على نتائج الدراسة
تــــــــــوصيــــــــــــــــات الدراســـــــــــــة
مقتـــــــــــرحــــــــات الدراســـــــــــــــــة
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
شرعت الباحثة في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق
أداة الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة عن أسئلة

الدراسة والتحقق من الفرضيات :

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على:
"هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي-

البعدي) للدرجة الكلية لمهارات حل المسألة الرياضية؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يوجد فرق دال
إحصائياً عند (  )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
للدرجة الكلية لمهارات حل المسألة الرياضية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ( Paired Samples

 ،)T-Testوالجدول ( )6يوضح ذلك.

جدول ()6
قيمة مستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) للدرجة
الكلية لمهارة حل المسألة الرياضية.

التطبيق
الدرجة الكلية
لالختبار

العدد

االنحراف

المتوسط

المعياري

القبلي

30

10.40

4.256

البعدي

30

26.57

5.911

قيمة "ت"

قيمة

المحسوبة

الداللة

-22.780

*0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائيا
عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )59وعند مستوى داللة (2.663 ± )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة الكلية

لالختبار عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.01وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي درجات
مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) للدرجة الكلية لمهارات حل المسألة الرياضية ،وهذا
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يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود فرق دال إحصائيا عند ( α
 )≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) للدرجة الكلية لمهارات
حل المسألة الرياضية يعزى لبرنامج ما بعد المدرسة ،وهذا يدل على أثر البرنامج التدريبي الذي أُعد

لتالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل.

وترى الباحثة أن برنامج ما بعد المدرسة أثبت أثره في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى
تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل ،وذلك من خالل عرض المادة التعليمية بطريقة
مثيرة ومشوقة وبعيدة عن الروتين وبشكل سهل ومتدرج وبطريقة توجههم نحو تنمية تلك المهارات،

باستخدام استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة والتي تثير تفكيرهم وتحببهم للرياضيات وتنقلهم من
المجرد إلى المحسوس.
ويمكن القول أن نتائج الدراسة الحالية في مجملها تشير إلى الدور اإليجابي الستخدام

استراتيجيات التعلم النشط المتضمنة في برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة

الرياضية ،وقد اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة والتي كشفت عن أثر استراتيجيات التعلم النشط في
تحسين نواتج تعليم وتعلم الرياضيات كما في دراسة العالول ( ،)2012ودراسة العاجز وعطوان

( ،)2008ودراسة عاشور ( ،)2007ودراسة "كوي" (.)Coy, 2001

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على:
"هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي-

البعدي) لمهارة فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يوجد فرق دال
إحصائياً عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية".
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ( Paired Samples

 )T-Testوالجدول ( )7يوضح ذلك:

جدول ()7
قيمة مستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة
فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية.

التطبيق
مهارة فهم المسألة

العدد

االنحراف

المتوسط

المعياري

القبلي

30

4.10

1.398

البعدي

30

7.93

0.254

قيمة "ت"

المحسوبة

-15.363

قيمة

الداللة

*0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائيا
عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )59وعند مستوى داللة (2.663 ± )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة الكلية

لالختبار عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.01وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي درجات
مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة

الرياضية ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود فرق دال

إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة فهم المسألة كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية يعزى لبرنامج ما بعد المدرسة ،وهذا يدل

على أثر البرنامج التدريبي الذي أعد لتالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التعلم في ضوء برنامج ما بعد المدرسة والذي يهدف إلى تنمية
مهارات حل المسألة الرياضية قد تخلله استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة ،حيث تم ذلك عن طريق

استخدام البطاقات التعليمية ،واألنشطة والتدريبات المختلفة ،واأللغاز الرياضية ،والدراما ولعب األدوار،
واأللعاب التعليمية التي ساعدت تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل على استثمار

طاقاتهم في فترة التدريب ،مما شكل لديهم حاف از لتعلم هذه المهارات وتنميتها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج كل من  :دراسة "كارال وآخرون" ( Karal & Others,
 )2010التي هدفت إلى أن استخدام المحاكاة عن طريق اإلنترنت ساعد في فهم المسألة الرياضية،
ودراسة عبد القادر ( )2013التي كشفت عن وجود صعوبات في فهم المسألة اللفظية ،ودراسة البشيتي

( )2007التي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارة فهم المسألة بين مستوى مهارات حل
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المسألة الرياضية لدى الطالبات في المجموعة التجريبية ،ومستوى مهارات قريناتهن في المجموعة
الضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على:
"هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي-

البعدي) لمهارة وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يوجد فرق دال

إحصائياً عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ( Paired Samples
 )T-Testوالجدول ( )8يوضح ذلك:
جدول ()8
قيمة مستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة
وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية.

مهارة وضع
خطة الحل

االنحراف

التطبيق

العدد

المتوسط

القبلي

30

3.90

1.900

البعدي

30

6.80

1.157

المعياري

قيمة "ت"

المحسوبة
-7.918

قيمة الداللة

*0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائيا
عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )59وعند مستوى داللة (2.663 ± )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة الكلية

لالختبار عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.01وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي درجات

مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل

المسألة الرياضية ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود

فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي–
البعدي) لمهارة وضع خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية يعزى لبرنامج ما بعد
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المدرسة ،وهذا يدل على أثر البرنامج التدريبي الذي أُعد لتالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي

التحصيل.

لذا ُترجع الباحثة ذلك إلى أن مجموعة الدراسة بطبيعتها كانت أكثر التزاما في حضور برنامج ما
بعد المدرسة ،ومشاركة فعالة أثناء تطبيق البرنامج ،مما أدى إلى تنمية مهارة وضع خطة الحل لديها،

حيث أن تالميذ الصف الرابع األساسي قاموا بوضع خطة عمل مبنية على تسلسل العمليات الحسابية

والخوارزميات التي استخدموها من خالل العمل التعاوني في حل البطاقات التعليمية.

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية في تنمية مهارة وضع خطة حل المسألة الرياضية مع دراسة
رصرص ( )2007حيث تركز البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية
لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي ،ودراسة "شهان" ( )Shahan, 2001إلى أن المعلمين

يتعاونون وينظرون إلى أن التعاون مفيد في عملية حل المسائل الرياضية ،بينما أسفرت نتائج دراسة
غفور ( )2012عن إهمال كثير من الطلبة في متابعة مادة الرياضيات والمثابرة على مراجعة القوانين
وحل التمارين في البيت وعدم كفاءة بعض المدرسين والمدرسات في إيصال مادة الدرس إلى الطلبة

وافتقارهم إلى طرائق تدريس مناسبة.
مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على:
"هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي-

البعدي) لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يوجد فرق دال

إحصائياً عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية".
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ( Paired Samples

 )T-Testوالجدول ( )9يوضح ذلك:

جدول ()9

قيمة مستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية.

مهارة تنفيذ
خطة الحل

االنحراف

التطبيق

العدد

المتوسط

القبلي

30

2.00

2.101

البعدي

30

8.70

3.525

المعياري

قيمة "ت"

المحسوبة
-10.974

قيمة الداللة

*0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائيا
عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )59وعند مستوى داللة (2.663 ± )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة الكلية

لالختبار عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.01وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي درجات

مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة

الرياضية ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود فرق دال

إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة تنفيذ خطة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية يعزى لبرنامج ما بعد المدرسة ،وهذا
يدل على أثر البرنامج التدريبي الذي أُعد لتالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل.

كذلك يعود السبب عندما كشفت الباحثة عن العمليات الحسابية والخوارزميات التي يتخذها

مجموعة الدراسة في حل المسألة الرياضية وذلك عندما يضعون خطة لحلها ،من خالل الحوار
والمناقشة واستخدام استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة إلثارة االنتباه إلى كيفية االحتفاظ بهدف التعلم

في بؤرة االهتمام ،كما أنها استطاعت أن تحافظ على تسلسل خطوات حل المسألة الرياضية ،وإثبات
صحتها من خالل خطة الحل.

وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة عابد ( ،)2009ودراسة مصطفى

( ،)2014كما كشفت دراسة "أوزسوي وأتامان" ( )Ozsoy & Ataman, 2009عن طالب

المجموعة التجريبية الذين استخدموا استراتيجية ما وراء المعرفة حيث تحسنت لديهم بشكل ملحوظ
مهارات حل المسألة الرياضية.
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مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على:
"هل يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي-

البعدي) لمهارة التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يوجد فرق دال

إحصائياً عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي)
لمهارة التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ( Paired Samples

 )T-Testوالجدول ( )10يوضح ذلك:

جدول ()11

قيمة مستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة
التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية.

التطبيق
مهارة التأكد من
صحة الحل

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

القبلي

30

0.40

0.724

البعدي

30

3.13

1.833

قيمة "ت"

المحسوبة
-8.601

قيمة الداللة

*0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائيا
عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )59وعند مستوى داللة (2.663 ± )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة الكلية

لالختبار عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.01وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي درجات
مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي– البعدي) لمهارة التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل

المسألة الرياضية ،وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود

فرق دال إحصائيا عند ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق (القبلي–
البعدي) لمهارة التأكد من صحة الحل كمهارة من مهارات حل المسألة الرياضية يعزى لبرنامج ما بعد
المدرسة ،وهذا يدل على أثر البرنامج التدريبي الذي أُعد لتالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي

التحصيل.

وتعزو الباحثة ذلك ،لوجود أسئلة متنوعة في البطاقات التعليمة التي ُوزعت على مجموعة الدراسة
والتي استخدمت استراتيجيات التعلم النشط من لعب األدوار ،والدراما ،واأللعاب التعليمية ،ومسرحة
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المنهج وغيرها تحت إشراف المعلم المساند وتوجيهه ،مما شكل تحديا كبي ار في رفع مستوى تالميذ
الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل إلى األداء المطلوب.

وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة الجعب ( )2009التي كشفت عن واقع التعليم المساند
بمدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة وأثره على التحصيل الدراسي لطالب المعالجة من وجهة
نظر المعلمين المساندين ،ودراسة دياب ودياب ( )2008إلى تحديد األدوار المنوطة بالمعلم المساند

في مدارس التعليم األساسي بقطاع غزة ،ومدى ممارسته لها.

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس الذي ينص على:
"ما حجم تأثير توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى

تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يحقق توظيف

برنامج ما بعد المدرسة قوة تأثير ( )η2 ≥ 0.14على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى
تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة".



وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2باستخدام المعادلة التالية:
𝑡2
η2 = 2
𝑡 + df

حيث أن η2 :هي مربع ايتا t2 ,هي قيمة االختبار ت مربعة  df ,هي درجات الحرية

وعن طريق " "η2يمكن حساب القيمة التي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج المقترح باستخدام المعادلة

التالية:

𝟐𝛈 𝟐√
𝟐𝛈 √𝟏 −

=𝒅

حيث أن d :هي حجم األثر  η2 ,مربع ايتا
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ويوضح الجدول المرجعي التالي ( )11حجم كل من قيمة  dو .η2
جدول ()11
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل من  dو .η2
األداة المستخدمة

حجم التأثير
صغيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

D

 0.2

 0.5

 0.8

 1.1

 η2

 0.01

 0.06

 0.14

 0.20

وقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير بواسطة  dو  ، η2والجدول التالي ( )12يوضح ذلك:
جدول ()12

حجم تأثير توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية.
المهارة

قيمة "ت"

قيمة η2

قيمة d

حجم التأثير

مهارة فهم المسألة

-15.363

0.800

2.8

كبيرة جدا

مهارة وضع خطة الحل

-7.918

0.515

1.5

كبيرة جدا

مهارة تنفيذ خطة الحل

-10.974

0.671

2.01

كبيرة جدا

مهارة التأكد من صحة الحل

-8.601

0.556

1.58

كبيرة جدا

الدرجة الكلية لالختبار

-22.780

0.897

4.17

كبيرة جدا

يتضح من الجدول السابق ،أن حجم التأثير كبير جدا ،وهذا يدل على حجم أثر البرنامج
التدريبي القائم على توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى
تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة.

وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة عاشور ( )2007فقد أشارت إلى وجود فاعلية لبرنامج التعليم
المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة

الغوث الدولية ،ودراسة جمعة ( )2015التي توصلت إلى فاعلية برنامج تعليمي محوسب بالتمثيالت
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الرياضية في تنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس األساسي ،كما أسفرت

نتائج دراسة الشافعي ( )2010عن وجود أثر دال لبرنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات
حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف التاسع األساسي ،مما يدلل على معقولية النتائج التي تم

التوصل إليها في الدراسة الحالية.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1تنوع استراتيجيات التعلم النشط ساعد مجموعة الدراسة على استنزاف قدراتهم وتقييم أدائهم في
حل البطاقات التعليمية ،وذلك للتأكد من تحقيق أهداف التعلم وصوال إلى تنمية مهارات حل المسألة

الرياضية.

 .2طريقة عرض البرنامج "المادة التعليمية" المتمثلة بوحدتي الكسور العادية والعشرية بشكل

متدرج وبخطوات متسلسلة أدى إلى توجه قدراتهم نحو رفع التحصيل الدراسي لديهم في تنمية مهارات

حل المسألة الرياضية.

 .3تركيز برنامج ما بعد المدرسة على مهارات حل المسألة الرياضية أدى إلى تنميتها بشكل كبير

لدى مجموعة الدراسة ،كما أن حرص التالميذ على الحضور إلى حصص البرنامج أدى إلى سهولة
تنفيذ تلك المهارات وتنميتها لديهم.
تعقيب عام على نتائج الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات التي ُوضعت من أجل التأكد من أثر
برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي
منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة ،فأظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في المتوسط الحسابي
لدرجات مجموعة الدراسة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الرياضية ،وكذلك وجود

فرق دال إحصائيا بين التطبيق (القبلي-البعدي) لصالح التطبيق البعدي للمهارات الكلية لهذا االختبار،
وهذا مؤشر واضح على نمو مهارات حل المسألة الرياضية لديهم ،مما يدل على أن استراتيجيات التعلم

النشط من خالل برنامج ما بعد المدرسة ،والذي أدرج في محتواه العديد من مهارات حل المسائل
الرياضية ،قد ساعد على نمو تلك المهارات.

وترى الباحثة أن التدريب على استراتيجيات التعلم النشط يركز على معرفة مدى خصوصية كل
استراتيجية ،من ناحية كيفية استخدامها في حل المسألة الرياضية بغرض تنمية مهاراتها ،فلذلك قامت
هذه االستراتيجيات على األنشطة والتدريبات التي تثير لديهم حب تعلم المزيد من المعارف واألفكار
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الرياضية المتنوعة من خالل طرح األسئلة الذاتية ،والحوار والنقاش ،واأللعاب التعليمية ،واأللغاز

واألحاجي الرياضية ،ومسرحة المنهج وغيرها ،وذلك من أجل تعليم تالميذ الصف الرابع األساسي
منخفضي التحصيل لحل المسألة الرياضية ،وتطبيقها في مواقف جديدة ،وهذا ما تهدف إليه
االتجاهات والنظريات التربوية الحديثة.
توصيات الدراسة:
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة الحالية وتفسيراتها ،فإن الباحثة توصي بما يلي:
 .1تطبيق البرنامج الذي أعدته الباحثة في تدريس الرياضيات والعمل على تعديله بما يناسب فئة

منخفضي التحصيل في المراحل التعليمية المختلفة.

 .2عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات المساندين على استخدام استراتيجيات التعلم النشط

المتضمنة لبرنامج ما بعد المدرسة ،ومتابعة أعمالهم في ميدان التدريس ،وذلك للوصول إلى األهداف

التعليمية.

 .3إعادة صياغة المقررات الدراسية وفقا الستراتيجيات التعلم النشط ،بغية تجسيد المفاهيم

الرياضية والعمليات الحسابية عليها بصورة تجعلها مشوقة ،وتحفز على تنمية مهارات حل المسألة
الرياضية ،حيث أن هذه االستراتيجيات أثبتت فاعليتها في ذلك.
 .4إعداد دليل لمعلم الرياضيات المساند بجانب كتاب الرياضيات المقرر كمرجع للتدريس وفق

استراتيجيات التعلم النشط ،مع كراسة نشاط التلميذ وفق هذه االستراتيجيات.

 .5ضرورة تزويد القائمين على تخطيط وتطوير المناهج التعليمية بنتائج الدراسة الحالية ،لوضع

ذلك في اعتبارهم أثناء تصميمها ،وأيضا لمراعاة مهارات حل المسألة الرياضية في المقررات الدراسية.
مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث والدراسات في المجاالت

التالية:

 .1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتعامل مع مقررات أخرى مثل :اللغة اإلنجليزية ،واللغة

العربية كون برنامج ما بعد المدرسة يستند إلى هذه المقررات الدراسية.

102

 .2إجراء مزيد من الدراسات المماثلة ،والتي تتناول مراحل أخرى مثل :المرحلة اإلعدادية،

والمرحلة الثانوية خاصة فئة التالميذ منخفضي التحصيل ،وذلك للوقوف على مدى إمكانية تعميم
النتائج.
 .3إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجيتين أو أكثر من استراتيجيات التعلم النشط ،ودراسة أثر كل

منهما على تنمية مهارات حل المسألة الرياضية.

 .4إجراء دراسة عن فاعلية برنامج ما بعد المدرسة قائمة على استراتيجيات التعلم النشط في

تدريس الرياضيات على تنمية كل من( :االتجاه  -أنماط التفكير المختلفة) في المراحل الدراسية
المختلفة.
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قائمة المراجع
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أوالً :المراجع العربية:
 .1القرآن الكريم.

 .2أبو أسعد ،صالح ( :)2010أساليب تدريس الرياضيات ،ط  ،1عمان :دار الشروق للنشر
والتوزيع.

 .3أبو جادو ،صالح ( :)2008دور المعلم المساعد والعالقة بينه وبين معلم الصف ،دائرة

التربية والتعليم  ،معهد التربية ،األونروا –اليونسكو.

 .4أبو خاطر ،حسام ( :)2016مؤسسات شريكة في برنامج ما بعد

،https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/853687.html

.2017/2/4

المدرسة،

بتاريخ

 .5أبو زينة ،فريد ( :)1982الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ،ط  ،1عمان :دار الفرقان

للنشر والتوزيع.
 :)1994( _______ .6مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ،ط ،1الكويت :مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.
 :)2001( _______ .7الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ،ط ،5عمان :دار الفرقان للنشر
والتوزيع.
 :)2003( _______ .8مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ،ط  ،2العين :مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.
 .9أبو زينة ،فريد وعباينة ،عبد هللا ( :)2007مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى ،ط،1
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 .10أبو هداف ،سمية ( :)2008أثر أسلوب التعلم النشط على تحصيل طالبات الرابع األساسي
لبعض المفاهيم العلمية في مادة العلوم العامة وميولهن نحو العلوم في محافظة غزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .11أحمد ،سمية والمرسي ،نجاح (" :)1997فعالية استخدام التعلم التعاوني في تنمية التفكير
العلمي والتحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية" .مجلة كلية التربية بالمنصورة .العدد
الخامس والثالثون ،ص ص.76-41 :
 .12أحمد ،علية وآخرون ( :)2005دليل التعلم النشط ،جمهورية مصر العربية ،هيئة
اليونيسيف ،مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.
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 .13األغا ،إحسان واللولو ،فتحية ( :)2008تدريس العلوم في التعليم العام ،غزة :فلسطين:
الجامعة اإلسالمية.
 .14أمبوسعيدي ،عبد هللا والبلوشي ،سليمان ( :)2009طرق تدريس العلوم ،ط  ،1عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع
 .15بارود ،بسمة ( :)2004فاعلية برنامج محوسب مقترح في الكسور العادية في تنمية
التحصيل لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس،
القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .16بدوي ،رمضان ( :)2003استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات ،ط ،1عمان :دار
الفكر للنشر والتوزيع.
 :)2008( ________ .17تضمين التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية .ط،1
عمان :دار الفكر للطباعة والنشر.
 .18بدوي ,رمضان ( :)2010التعلم النشط ،ط  ،1عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .19بدير ،كريمان ( :)2008التعلم النشط ،ط ،1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 :)2012( ________ .20التعلم النشط ،ط  ،2عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 .21البشيتي ،هند ( :)2007أثر استخدام الوسائل المتعددة في تنمية مهارات حل المسألة
الرياضية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الخامس األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .22بهجت ،رفعت ( :)2004أساليب التعلم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،القاهرة :عالم
الكتب.
 .23بيدس ،مهند ( :)2008مبادرة وكالة الغوث الدولية لتعزيز العملية التعليمية في التعليم
 www. MOHE. GOV.بتاريخ .2017/2/1
 .24التركي ،نازك (" :)2013أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التفكير
اإلبداعي ودافعية التالميذ ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت" .مجلة اإلرشاد النفسي-مركز اإلرشاد
النفسي .-العدد  ،34ص ص.314-251 :
 .25جابر ،جابر وهندام ،يحيى ( :)1996تدريس الحساب وأسسه النفسية والتربوية ،ط،1
القاهرة :دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 .26جامعة القدس المفتوحة ( :)1995الرياضيات وطرائق تدريسها ،برنامج التعليم المفتوح،
القدس.
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 .27جان ،خديجة ( :)2003فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في التحصيل األكاديمي
وتنمية االتجاه نحو مادة العلوم لدى طالبات الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .28الجعب ،نافذ ( :)2009واقع التعليم المساند بمدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة وأثره
على التحصيل الدراسي لطالب المعالجة من وجهة نظر المعلمين المساندين .بحث مقدم للمؤتمر
التربوي :المعلم الفلسطيني الواقع والمأمول ،الذي أقيم في الجامعة اإلسالمية.146-116 ،
 .29جمعة ،عبير ( :)2015فاعلية برنامج تعليمي محوسب بالتمثيالت الرياضية في تنمية مهارة
حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .30الحديدي ،منى ( :)2006التعليم المستند إلى البحث العلمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في
المرحلة االبتدائية ،مشكالت وحلول ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة
األردنية ،األردن.
 .31حمزة ،محمد والبالونة ،فهمي ( :)2011مناهج الرياضيات واستراتيجيات تدريسها ،عمان:
دار الفكر.
 .32الحمضيات ،محمود ( :)1998ميول طالب المرحلة اإلعدادية في مدينة غزة نحو دراسة
مادة الرياضيات ومدى اهتمام معلميهم بتنميتها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األقصى
بالتنسيق مع جامعة عين شمس ،غزة ،فلسطين.
 .33الحيلة ،محمد ( :)2003تصميم التدريس نظرية وممارسة ،ط  ،2عمان :دار المسيرة للنشر
والتوزيع.
 .34خضر ،نظلة ( :)1984تنمية النواحي الهندسية االبتكارية في إعداد معلم الرياضيات،
دراسات تربوية رائدة في الرياضيات ،القاهرة :عالم الكتب.
 .35خطاب ،محمد وحمزة ،أحمد ( :)2008سيكولوجية العالج باللعب مع األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة ،عمان :دار الثقافة.
 .36الخطيب ،محمد ( :)2011مناهج الرياضيات الحديثة تصميمها وتدريسها ،عمان :دار
الحامد للنشر والتوزيع.
 .37دحالن ،عمر ( :)2010زاد المعلم في التعليم والتعلم ،غزة :فلسطين :مكتبة آفاق.
" :)2012( ________ .38تقدير كفايات المعلم المساند من وجهة نظر مديري المدارس
والمشرفين التربويين في محافظة خان يونس .مجلة الجامعة اإلسالمية.519-489 :)2( 20 .
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 .39الدعدع ،عزة وأبو مغلي ،سمير ( :)2004تعليم الطفل بطيء التعلم ،ط  ،3عمان :دار
الفكر للنشر والتوزيع.
 .40دياب ،سهيل ودياب ،ميادة (" :)2008األدوار المنوطة بالمعلم المساند في مدارس التعليم
األساسي بقطاع غزة ومدى ممارسته لها" ،بحث مقدم لليوم الدراسي الذي أقيم بالجامعة اإلسالمية:
"المعلم المساند واقع وتحديات" ،2008/12/23 ،غزة.19-1 ،
 .41رصرص ،حسن ( :)2007فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة
الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .42رفاعي ،عقيل ( :)2012التعلم النشط المفهوم واالستراتيجيات وتقويم نواتج التعلم،
اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر.
 .43زامل ،مجدي (" :)2006وجهات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها في مدارس
وكالة الغوث الدولية نحو ممارساتهم في التعلم النشط في محافظتي رام هللا ونابلس" .مجلة المعلم
الطالب .العدد (.95-49 ،)21
 .44زيتون ،عايش ( :)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم ،ط ،1عمان :دار
الشروق.
 .45سعادة ،جودت وآخرون ( :)2006التعلم النشط بين النظرية والتطبيق ،ط ،1عمان :دار
الشروق.
 .46سعادة ،جودت واليوسف ،جمال ( :)1988تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم
والتربية االجتماعية ،ط  ،1بيروت :دار الجيل.
 .47سالمة ،عبد الحافظ ( :)2002أساليب تدريس العلوم والرياضيات .عمان :دار اليازوري
للنشر والتوزيع
 .48سيد ،محمد والجمل ،عباس ( :)2012أساليب التعلم النشط ،القاهرة :دار العلم وااليمان
للطباعة.
 .49الشافعي ،لمياء ( :)2010برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات حل المسألة
الرياضية لدى طالبات الصف التاسع بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 .50شحاتة ،إيهاب ( :)2007فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس
الهندسة على التحصيل المؤجل وتنمية التفكير الهندسي وفقا لمستويات فان هايل لدى تالميذ المرحلة
اإلعدادية ،رسالة دكتوراة ،كلية التربية ،جامعة أسيوط ،جمهورية مصر العربية.
 .51الشريف ،صالح الدين (" :)2000مدى فاعلية استراتيجيات التعلم التعاوني في عالج
صعوبات تعلم الرياضيات وتقدير الذات" .مجلة كلية التربية بأسيوط.368-337 :)1( 16 .
 .52شعراوي ،إحسان ( :)1995الرياضيات أهدافها واستراتيجيات تدريسها ،ط ،1القاهرة :دار
النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 .53الشقيرات ،محمود ( :)2009استراتيجيات التدريس والتقويم مقاالت في تطوير التعليم ،ط،1
عمان :دار الفرقان للنشر والتوزيع.
 .54الصادق ،إسماعيل ( :)2001طرق تدريس الرياضيات :نظريات وتطبيقات ،ط ،1القاهرة:
دار الفكر العربي.
 .55عابد ،جمال ( :)2009أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة الصف
األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعة بير زيت ،فلسطين.
 .56العاجز ،فؤاد وعطوان ،أسعد (" :)2008االستراتيجيات األكثر شيوعا التي يستخدمها المعلم
المساند في إدارة الصف بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة" ،بحث مقدم لليوم الدراسي الذي أقيم
بالجامعة اإلسالمية" :المعلم المساند واقع وتحديات" ،2008/12/23 ،غزة.20-1 ،
 .57عاشور ،ختام ( :)2007فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة
نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين ،كلية
التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 .58العالول ،رنا ( :)2012أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل
المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .59عبد الحميد ،جابر ( :)1999استراتيجيات التدريس والتعلم ،ط ،1القاهرة :دار الفكر العربي.
 .60عبد القادر ،خالد (" :)2013صعوبات حل المسألة اللفظية في الرياضيات لدى طلبة
الصف السادس األساسي بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين" .مجلة جامعة األقصى سلسلة
العلوم اإلنسانية.106-77 :)1( 17 .
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 .61عبد الهادي ،نبيل وآخرون ( :)2002أساسيات العلوم والرياضيات وأساليب تدريسها ،ط،2
عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .62عبيد ،وليم ( :)2009استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة ،عمان :دار صفاء
للنشر والتوزيع.
 .63عريفنج ،سامس وسليمان ،نايف ( :)2010طرق تدريس الرياضيات والعلوم ،عمان :دار
صفاء للنشر والتوزيع.
 .64عفانة ،انتصار ( :)2005أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل في
الرياضيات لدى طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في مدارس ضواحي القدس ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة القدس المفتوحة ،القدس ،فلسطين.
 .65عفانة ،عزو ( :)1995األلعاب البيئية أسلوب مقترح لتدريس الطفل الفلسطيني مفاهيم
الرياضيات الحديثة ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.
 :)1996( ______ .66أسلوب األلعاب في تعلم وتعليم الرياضيات ،غزة :فلسطين :الجامعة
اإلسالمية.
 .67عفانة ،عزو وآخرون ( :)2012استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعليم العام،
خان يونس :مكتبة الطالب الجامعي (جامعة األقصى).
 .68عقيالن ،إبراهيم ( :)2002مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ،ط  ،2عمان :دار المسيرة
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ملحق ( :)1طلب تسهيل مهمة من مؤسسة ميرسي كور الدولية لجمعية الرواد للشباب
الفلسطيني
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ملحق ( :)2تحليل محتوى وحدتي الكسور واألعداد العادية والعشرية.
الموضوع

المفاهيم

الحقائق والتعميمات

المهارات والخوارزميات

المسائل

الكسور

الكسر

العادي.

 الكسر العادي يمثل جزء أوأكثر من أجزاء متساوية من

قراءة الكسر العادي.

توظيف الكسور

مقارنة

الكسرين

-الكسران المتجانسان هما

العادية

الكسور

الوحدة الكاملة.

المتجانسين .الكسران اللذان لهما نفس المقام.
-الكسران غير المتجانسان هما

كتابة الكسر العادي.

العادية في حل

التمييز بين الكسور

توظيف مقارنة

المتجانسة والكسور الغير

الكسور في حل

متجانسة.

مسائل رياضية.

الكسرين

الكسران اللذان مقاماتهما مختلفة

المقارنة بين كسرين

غير

عند المقارنة بينهما.

متجانسين.

المتجانسين- .الكسور المتجانسة يكون الكسر
أكبر إذا كان بسطه أكبر.

التجنيس.

تحويل الكسور غير

المتجانسة إلى كسور

-للمقارنة بين كسرين غير

متجانسة.

متجانسين.

وتنازليا.

متجانسين نجعل الكسرين

مسائل رياضية.

ترتيب الكسور تصاعديا

األعداد

األعداد

-العدد الكسرى هو العدد المكون

قراءة العدد الكسرى.

توظيف األعداد

الكسرية

الكسرية.

من عدد صحيح وكسر

كتابة العدد الكسرى.

الكسرية في حل

الصورة

الذي بسطه أكبر من مقامه.

الكسرية.

-الصورة الكسرية هي الكسر

تحويل العدد الكسرى الى

-عند تحويل عدد كسرى إلى

تحويل الصورة الكسرية

بسط الكسر=العدد الصحيح

مقارنة عددين كسريين أو

كسر يكون

صورة كسرية.

الى عدد كسرى.

×المقام +بسط الكسر في العدد

أكثر مختلفان في العدد

-مقام الكسر=مقام الكسر في

ترتيب األعداد الكسرية

الكسرى.

العدد الكسري.

عند تحويل الصورة الكسريةإلى عدد كسري فيكون
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الصحيح.

ترتيبا تنازليا وتصاعديا.

مسائل رياضية.

العدد الصحيح =ناتج القسمة
الكسر=البسط.

باقي القسمة =المقام مقام الكسر
األصلي

عند مقارنة عددين كسريينمختلفين في الجزء الصحيح

نقارن العددين الصحيحين فيهما
فيكون العدد الكسرى األكبر
الذي عدده الصحيح أكبر.
-لمقارنة عددين كسريين

متساويين في الجزء الصحيح
نقارن كسريهما.

جمع

الكسور

هو كسر بسطه يساوى مجموع

جمع كسرين متجانسين.
جمع كسرين غير

توظيف جمع

الكسور

الكسور غير

بسطي الكسرين ومقامه هو
المقام المشترك للكسرين.

متجانسين أو أكثر.

مسائل رياضية.

المتجانسة.

-عند جمع كسرين غير

جمع كسرين متجانسين

المتجانسة

-ناتج جمع كسرين متجانسين

متجانسين مقام االخر نجعل

الكسرين متجانسين بمقام مشترك

جمع عددين كسريين.

الكسور في حل

باستخدام خط األعداد.

يساوى مقام األكبر ثم نكمل
الجمع.

طرح

الكسور

الكسور

المتجانسة
الكسور غير
المتجانسة

-ناتج طرح كسرين متجانسين

طرح كسرين متجانسين.

توظيف طرح

طرح البسطين ومقامه هو المقام

باستخدام خط األعداد.

مسائل رياضية.

-عند طرح كسرين غير

متجانسين.

متجانسين ومقام إحداهما

طرح عددين كسريين.

هو كسر بسطه يساوى ناتج
المشترك للكسرين.

مضاعف لمقام االخر نجعل
الكسرين متجانسين بمقام مشترك
وهو مقام الكسر األكبر ثم نكمل
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طرح كسرين متجانسين
طرح كسرين غير

الكسور في حل

الطرح.

عند طرح عددين كسرييننطرح الجزأين الصحيحين ثم

نطرح عددين كسريين نحول كل
منهما الى الصورة الكسرية ثم
نطرح.

الكسر

العشري

الكسر

العشري

-الكسر العادي الذي مقامه 10

-قراءة الكسر العشري.

يمكن كتابته بصورة اخرى تسمى

-كتابة الكسر العشري.

-عند تحويل الكسر العادي الي

إلى كسر عشري.

صورة الكسر العشري.

األجزاء

كسر عشري نجعل مقامه

من

.1000/100/10

-تحويل الكسر العادي

توظيف الكسور

العشرية في حل

مسائل رياضية.

-عند تحويل الكسر العشري الى

عشرة.

كسر عادي نجعله على صورة
كسر عادي مقامه

1000/100/10ثم نختصر
البسط والمقام.

العدد

العدد

العشري

العشري

األجزاء

الكسر

-نسمى العدد المكون من عدد

-كتابة العدد العشري.

صحيح وكسر عشري عددا

-قراءة العدد العشري.

-قيمة أي منزلة تساوى 10أمثال

على لوحة المنازل.

عشريا.

قيمة المنزلة التي على يمينها
مباشرة.

-تمثيل العدد العشري

العشري في حل

مسائل رياضية.

تقريب العدد العشريألقرب عدد صحيح.

-عند تحويل العدد الكسرى إلى

-تمييز بين الجزء

.1000/100/10

-تحويل العدد العشري

عدد عشري نجعل مقام الكسر

توظيف العدد

العشري والعدد الصحيح.
من صورة لفظية إلى
صورة رياضية.

من عشرة

العشري

-الكسر العادي الذي مقامه

 100يمكن كتابته أيضا بصورة
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-تحويل الكسر العادي

الذي مقامه مئة الى كسر

توظيف األعداد

العشرية في حل

والعدد

العشري

العدد

عشري.

الكسر العشري.

-قراءة الكسر العشري

العشري

مسائل رياضية.

من مئة.

تحويل الكسر العشريمن عشرة الى كسر
عشري من مئة.

تقريب األعداد العشريةمن مئة ألقرب عدد
صحيح.

تحويل األعداد الكسريةالتي مقامها مئة الى
أعداد عشرية.

تحديد القيمة المكانيةألرقام العدد العشري.

تحويل األعداد العشرية
الى أعداد كسرية.

المقارنة

-عند المقارنة بين كسرين

األعداد

عدد المنازل العشرية نقارن عدد

 -المقارنة بين عددين

العشرية.

االجزاء لكل منها واذا اختلف

عشريين.

عشريين اذا اتفق الكسران في

بين

الكسران في عدد المنازل

-المقارنة بين كسرين

توظيف المقارنة
مسائل رياضية.

عشريين أو أكثر.

الكسور في حل

-ترتيب األعداد العشرية.

العشرية وكان إلحداهما منزلة
عشرية واحدة نضع صف ار في
منزلة األجزاء من مئة لهذا
العدد.

عند المقارنة بين عددينعشريين مختلفين للجزء الصحيح

نقرب العددين الصحيحين فيهما.

جمع

الكسور

جمع

الكسور

عملية جمع الكسور العشريةعملية إبدالية.

119

جمع كسرين عشريين أو
أكثر.

توظيف جمع

الكسور واألعداد

العشرية

-عملية جمع األعداد العشرية

-جمع عدين عشريين أو

العشرية في حل

األعداد

طرح

طرح

-عملية طرح الكسور العشرية

-طرح كسرين عشريين.

توظيف طرح

الكسور

الكسور

غير إبدالية.

-طرح عددين عشريين.

الكسور واألعداد

العشرية

واألعداد
العشرية

العشرية

عملية إبدالية.

عملية طرح األعداد العشريةغير إبدالية.

أكثر.

مسائل رياضية.

العشرية في حل

مسائل رياضية.
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ملحق ( :)3قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة.
م

االسم

الدرجة العلمية

التخصص

أستاذ دكتور

مناهج وأساليب تدريس

جامعة األزهر

-العل ـ ـ ـ ـ ــوم-

أستاذ دكتور

مناهج وأساليب تدريس

الجامعة اإلسالمية

-العل ـ ـ ـ ــوم-

أستاذ مشارك

مناهج وأساليب تدريس

الجامعة اإلسالمية

-تكنولوجيا التعليم-

أستاذ مساعد

مناهج وأساليب تدريس

جامعة األزهر

الرياضيات-تربية رياضيات
مناهج وأساليب تدريس

.1

أ .د .عطا درويش

.2

أ .د .صالح الناقة

.3

د .محمود الرنتيسي

.4

د .محمد مقاط

.5

أ .ماجدة الرقب

بكالوريوس

.6

أ .ناريمان عليان

ماجستير

.7

أ .اعتدال شموط

ماجستير

الرياضيات-مناهج وأساليب تدريس
-الرياضيات-
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ملحق ( :)4اختبار مهارات حل المسألة الرياضية بالصورة النهائية.

جامعــــــــــة األزهـر -غــــــــزة

كـــــــــــليـــــــــة التـــــــــــــــربيــــــــة

عمادة الدراســــــــــات العليـــا

السيد الدكتور ----------------------------------- /حفظه هللا ..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الموضوع :تحكيم اختبار مهارات حل المسألة الرياضية.

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :أثر توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل

المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس غزة" ،وقد وضعت الباحثة
أداة الدراسة المتمثلة في اختبار لمهارات حل المسألة الرياضية وهي( :تحديد المعطيات ،تحديد المطلوب،
وضع خطة للحل ،تنفيذ الحل ،مراجعة الحل) ،وذلك للحصول على درجة الماجستير من قسم المناهج وأساليب

التدريس في جامعة األزهر بغزة.

وألهمية رأيكم في الحكم على مدى مالئمة فقرات االختبار ألغراض الدراسةُ ،يرجى قراءة االختبار
وتحكيمه من حيث :مدى دقة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار ،ومراعاة فقرات االختبار لمهارات حل المسألة

الرياضية ،وأي مالحظات ترونها مناسبة وذلك للخروج بأداة الدراسة بأفضل صورة ممكنة؛ كما أرجو من
سيادتكم التكرم على الباحثة بإبداء الرأي النصوح لها.

شاكرة لكم حسن تعاونكم وراجية من هللا عز وجل أن يجعله في ميزان
حسناتكم
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
منال أبو شاب
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اسم الطالب----------------- :

الدرجة---- :

اختبار مهارات حل المسألة الرياضية
عزيزي الطالب:
يهدف هذا االختبار إلى قياس مدى قدرتك على حل المسألة الرياضية ،حيث تتضمن مهارات حل

المسألة الرياضية ما يلي :فهم المسألة (تحديد المعطيات ،تحديد المطلوب) ،وضع خطة الحل ،تنفيذ الحل،

مراجعة صحة الحل.

كما أن هذا االختبار ليس له عالقة بدرجتك في المدرسة ،وإنما هو ألغراض البحث العلمي فقط .وترجو

الباحثة منك قراءة تعليمات االختبار قبل الشروع في اإلجابة.

تعليمات االختبار:

 -1زمن االختبار ( )50دقيقة.

 -2يتكون االختبار من ( )8أسئلة.

 -3يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة.
 -4ال تترك أي سؤال دون إجابة.

 -5تأكد من كتابة اسمك أعلى الصفحة.

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
شاكرين لكم حسن تعاونكم
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
منال أبو شاب
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اختبار مهارات حل المسألة الرياضية
 .1في أحد الصفوف  35طالبا ،تغيب منهم  6طالب في أحد األيام الماطرة.

اكتب الكسر العادي الذي يمثل عدد الطالب الغياب.
حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

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

نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

......................................................................................
 .2تمأل حنفية خزانا بالماء في

𝟐
𝟑

ساعة ،وتمأل حنفية أخرى الخزان نفسه في

أي الحنفيتين تمأل الخزان في زمن أقل؟

5
6

ساعة.

حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

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

نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

...........................................................................................
 .3زرع

حسن

1
2

حقله قمحا ,وزرع

1
4

حقله شعي ار.

فما مقدار ما زرعه حسن في الحقل؟
حدد معطيات المسألة

................................................................................................
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حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

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

نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

...............................................................................................
 .4زجاجة بها
الزجاجة؟

3
4

لتر من عصير البرتقال .شرب نبيل

1
4

لتر من العصير .كم لت ار من العصير بقي في

حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

...............................................................................................
نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

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

 .5مع سعاد  6.35شيكال ،أعطاها والدها  3.5شيكال .كم شيكال أصبح مع سعاد؟
حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

...............................................................................................
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نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

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

 .6مع أحمد  4.55شيكال اشترى حقيبة ثمنها  1.3شيكال .كم شيكال بقي مع أحمد؟
حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

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

نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

............................................................................................. ...
 .7يبلغ أجرة عامل في األسبوع  50.73شيكال .كم أجرة هذا العامل في األسبوع ألقرب شيكال؟
حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

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

نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

................................................................................................
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 .8تسابق أحمد وعلي وخالد في قطع المسافة بين المدرسة والمسجد ،فاحتاج أحمد  13.5دقيقة ،واحتاج علي
 11.9دقيقة ،واحتاج خالد  14.2دقيقة.

أرتب أسماء الفائزين في السباق :األول فالثاني فالثالث.
حدد معطيات المسألة

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

حدد المطلوب في المسألة

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

ضع خطة مناسبة لحل المسألة

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

نفذ خطة الحل

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

مراجعة الحل

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

بالتوفيق
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ملحق ( :)5برنامج ما بعد المدرسة "دليل المعلم المساند".
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر توظيف برنامج ما بعد المدرسة على تنمية مهارات حل المسألة

الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة" .حيث تقتصر الدراسة

على الوحدتين الثامنة والتاسعة "الكسور العادية واألعداد العشرية" من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي

من الفصل الدراسي الثاني لعام  2016-2015م.
عزيزي/تي المعلم/ة المساند/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

ببرنامج ما بعد المدرسة "التعليم المساند" محل الدراسة ،وقد خصص لك لالستفادة واالسترشاد به في تدريس
الوحدتين الثامنة والتاسعة "الكسور العادية واألعداد العشرية" وقد تم إعادة صياغة الدروس وفقا للخطوات

اإلجرائية لبرنامج ما بعد المدرسة "التعليم المساند" ،بحيث يتضمن الدليل ما يلي:
 .1مقدمة الدليل.
 .2أهمية الدليل.

 .3الهدف من الدليل.
 .4التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها "توزيع الحصص".
 .5األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدتين.
يلي:

 .6خطة السير في تدريس الوحدتين الثامنة والتاسعة "الكسور العادية واألعداد العشرية" ،إذ تتضمن ما

"األهداف السلوكية ،الوسائل التعليمية التعلمية ،خطوات التنفيذ ،غلق الدرس ،النشاط البيتي ،مالحظات

المعلم".
مع الشكر وخالص الدعاء بالسداد والتوفيق.
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برنامج ما بعد المدرسة "دليل المعلم المساند" لتدريس الوحدتين الثامنة والتاسعة "الكسور
العادية واألعداد العشرية" من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي.
 .1مقدمة الدليل:
الفروق الفردية ظاهرة عامة توجد بين التالميذ في المدارس ،فالتالميذ في الفصل الدراسي الواحد "أعمارهم

متساوية أو متقاربة" لكنهم ال يتعلمون بالسرعة ذاتها ،كما أنهم ال يتعلمون بنفس الدرجة والمستوى ،وإن كان
يقوم بتدريسهم معلم واحد من كتاب مدرسي واحد على مدى عام دراسي واحد ،ويعود السبب في ذلك الى

أسباب وراثية وأخرى بيئية.

وانطالقا من هذا البرنامج الذي سيقوم بعالج الطلبة ذوي التحصيل المنخفض بقصد عالج جوانب

الضعف لديهم مثل حل المسألة الرياضية ،وبالتالي تحسين مستوى التحصيل الدراسي لديهم خارج أوقات الدوام

المدرسي .وقد قامت الباحثة بإعداد كراسة للتلميذ التي تحتوي على بطاقة لكل درس ،تحتوي على تدريبات
وتقويما ختاميا ،كما أن هذه الكراسة تحتوي على اختبار بعد كل وحدة دراسية .وقد أخذت الباحثة بعين

االعتبار ترتيب وتسلسل هذه البطاقات على أن تكون متناسبة مع قدرات التلميذ منخفض التحصيل ،وتنقله من
مستوى تحصيلي إلى مستوى أفضل ،وبناء على ذلك قامت الباحثة بترتيب هذه البطاقات في كراسة التلميذ بما
يتناسب مع المقرر المدرسي من جهة والتنظيم النفسي من جهة أُخرى ،مثل:
 االنتقال من المعلوم إلى المجهول.
 االنتقال من البسيط إلى المركب.
 االنتقال من السهل إلى الصعب.

وقد راعت الباحثة استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة ،حيث اشتملت البطاقات عليها وذلك لتحسين
التحصيل وتنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى التالميذ منخفضي التحصيل ،هذا وتجدر اإلشارة إلى أن
البطاقات التعليمية الموجودة ببرنامج ما بعد المدرسة تشتمل على اسم الموضوع ،وعدد الحصص المقترحة

لتنفيذ البطاقة التعليمية ،وكذلك األهداف المتوقع تحقيقها في الحصة ،وأخي ار إرشادات يمكن توظيفها أثناء
الحصة لتحقيق األهداف المنشودة ،على أمل أن يكون هذا البرنامج على أحسن صورة لعالج التالميذ
منخفضي التحصيل في حل المسألة الرياضية ،فهو حجر الزاوية والعامل األساسي في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
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أهمية الدليل:
 نظ ار ألن التالميذ منخفضي التحصيل يعيشون في عالم المحسوسات ،فال بد أن يبدأ تعليمهم باستخدام

المحسوسات ثم شبه المحسوسات حتى يصلوا إلى المجرد.

 التالميذ منخفضو التحصيل ال يتعلمون من مثال واحد ،لذلك يجب على المعلم المساند أن يتحلى

بالصبر ويطرح العديد من األمثلة قبل تنفيذ أي نشاط تعلمي خاص بحل المسألة الرياضية.

 ونظ ار ألن التالميذ منخفضي التحصيل يحبون الحركة واللعب فإنه يفضل أن يوظف المعلم المساند

استراتيجيات التعلم النشط مثل :األلعاب التربوية ،والدمى ،والتمثيل ،والدراما .. ،وغيرها الهادفة في الرياضيات

بما يحببها في نفوسهم ،ويزيل عنهم التخوف من هذه المادة ،وكذلك يغير من نظرتهم لها على أنها مادة صعبة

مجردة يصعب فهمها وتعلمها.

 تركيز اهتمام المعلم المساند في تعليمه على بناء المفاهيم وعرضها بصور مختلفة واستخدام

الخوارزمية المناسبة لحل المسألة الرياضية ،حتى تتضح للتالميذ منخفضي التحصيل لكي يدركوا معنى
المفهوم الرياضي وعالقاته.

 .2الهدف من الدليل:
تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي منخفضي التحصيل بمدارس قطاع غزة

باالعتماد علي استراتجيات التعلم النشط .

 .3التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها "توزيع الحصص".
الوحدة

وحدة الكسور العادية

عنوان الدرس

عدد الحصص

الكسور العادية

1

الكسور المتكافئة

1

مقارنة الكسور العادية

2

األعداد الكسرية

2

جمع الكسور

2

طرح الكسور

2
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وحدة االعداد العشرية

الكسر والعدد العشري واألجزاء من عشرة ومئة

3

مقارنة األعداد العشرية

1

تقريب الكسور واألعداد العشرية

1

جمع األعداد العشرية

2

طرح األعداد العشرية

2

المجمــــــــــــــــــــــــــوع

19حصة

 .4األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدتين:

 تزويد التالميذ منخفضي التحصيل ببعض المفاهيم األساسية المتعلقة باألعداد والعمليات الحسابية.

 إكساب التالميذ منخفضي التحصيل المهارات الرياضية المختلفة وخاصة مهارة حل المسائل الرياضية

وهي :فهم المسألة ،وضع خطة حل ،تنفيذ خطة الحل ،ومراجعة صحة الحل ،وتوظيف إجراء الخوارزمية وهي
العمليات الحسابية األربعة المناسبة في حلها.

 تزويد التالميذ منخفضي التحصيل بالكيف والكم المناسب من معلومات الرياضيات والتي تمكنه من

متابعة تعليمه في المراحل التالية.
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تخطيط وإعداد دروس الوحدتين الثامنة والتاسعة
"الكسور العادية واألعداد العشرية".
الوحدة الثامنة

درس (الكسور العادية)

عدد الحصص1 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة األولى.

 .1يعبر عن األجزاء المظللة أو المحوطة بصورة كسر عادي.
 .2يق أر كسو ار مختلفة بطريقة صحيحة.
 .3يكتب كسو ار بشكل صحيح.

 .4يوظف مهارة األجزاء المظللة أو المحوطة بصورة كسر عادي في حل مسائل رياضية منتمية.
ثانياً :الخب ارت السابقة:

البند االختباري

األهداف السلوكية

اختبار قصير :أكمل:

أن يميز التلميذ البسط

والمقام في الكسر العادي .1.بسط الكسر
 .2مقام الكسر

5
7
3
8

التقويم
رصد إجابات

هو ............
هو ..............

الطالب

وتصحيحها.

ثالثاً :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.

رابعاً :استراتيجيات التدريس:

استراتيجية التعلم باللعب ،المناقشة والحوار.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واألنشطة

يعبر عن األجزاء

تقوم المعلمة بتجهيز مجسم كيكة من الكعك،

المظللة أو المحوطة

ثم ينفذ مع الطالب لعبة عيد الميالد ،حيث

بصورة كسر عادي.

يقوم الطالب والمعلمة بعمل حفلة ميالد ،وثم

تبدأ المعلمة بتقطيع الكيكة إلى قطع متساوية

 ،توزع بعض القطع على عدد من الطالب،
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التقويم
مالحظة انتباه الطالب

مالحظة مشاركة الطالب

وبعد ذلك تقوم المعلمة بطرح األسئلة التالية:

 -كم عدد القطع جميعها؟

 كم عدد القطع التي تم توزيعها؟ -كم عدد القطع المتبقية؟

 ما الكسر الذي يعبر عن عدد القطعالموزعة؟

نشاط صفي (:)1
في احدى األيام الماطرة

غاب  15طالبا من صف به

 40طالبا ،فما الكسر العادي

الذي يمثله كل من عدد
الحضور وعدد الغياب؟

ثم تحضر المعلمة صندوق به كرات ملونة ،حدد المعطيات........ /

خمسة باللون األحمر وأربعة باللون األصفر ،حديد
يق أر كسو ار مختلفة
بطريقة صحيحة.

فما الكسر الذي يمثله كل من الكرات الحمراء المطلوب............../

والكرات الصفراء؟ ثم تقوم المعلمة بتحديد حدد طريقة الحل/

اآلتي من المثال السابق:

...........

أربعة كرات باللون األصفر.

اق أر الكسور التالية:

المعطيات :خمسة كرات باللون األحمر ،نشاط صفي (:)2
المطلوب :ما الكسر الذي يمثله كل من

4

وضع خطة مناسبة للحل:

الصحيحة:

الكرات الحمراء والكرات الصفراء؟

الكسر الذي يمثل عدد الكرات
كسور بشكل
ا
يكتب
صحيح

الحمراء........

2

،

2
3

تسع = ( ،

) ،

3 1

1

3 3

9
2

أربعة أعشار= (

الكسر الذي يمثل عدد الكرات
تنفيذ خطة الحل:

نشاط بيتي:

4

ثالثة أرباع = ( ،
2

الكسر الذي يمثل عدد الكرات الحمراء =

9

نشاط ختامي :اختر اإلجابة

)10 ⁄ 4

الصفراء........

،

1

4

،
) ،

2

1

3

9

في إحدى األيام الماطرة

9/5

غاب  10طالب من صف

مراجعة الحل والتحقق من صحته.

العادي الذي يمثله كل من

الكسر الذي يمثل عدد الكرات الصفراء=  9/4به  30طالبا ،فما الكسر

ثم تعرض المعلمة على الطالب بعض عدد الحضور وعدد الغياب؟
البطاقات مكتوب عليها كسور وتطلب من حدد المعطيات........ /
بعض الطالب قراءتها من خالل لعبة السهم حديد
حيث يقف أحد الطلبة في المنتصف والطالب المطلوب............../
على شكل دائرة والطالب الواقف بالمنتصف حدد طريقة الحل/
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يغمض عينيه ويدور ويقف بتوقف صوت ...........

الموسيقى ويؤشر بالسهم على طالب ليق أر
الكسر المطلوب.

ثم تقوم المعلمة بكتابة بطاقات عليها كسور

مكتوبة باألرقام وأخرى بالحروف وتثبت

البطاقات على صدر الطالب وينفذ الطالب.
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الدرس (الكسور المتكافئة)

عدد الحصص1:

الحصة :األولى

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:
 .1يتعرف إلى طريقة القسمة في إيجاد كسور متكافئة لكسر معطى.
 .2يجد كس ار مكافئا لكسر معطى باستخدام طريقة القسمة.
 .3يجد الحد الناقص في كسرين متكافئين.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

أن يتعرف التلميذ إلى حقائق القسمة .أكمل.....=6 ÷24 :
7 =......÷28

=8÷.....

التقويم
رصد

الكراسات

اإلجابات

وتصحيح

4
ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،والحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:

اإلجراءات واالنشطة

األهداف السلوكية

يتعرف إلى طريقة القسمة

تقوم المعلمة بصنع حجر نرد غير اعتيادي

في إيجاد كسور متكافئة

مكتوب على أوجهه الستة كسو ار  ،وتنفذ اللعبة

لكسر معطى.

التقويم

مع الطالب حيث يرمي الطالب حجر النرد

ويق أر الكسر على الوجه الظاهر  ،ونبدأ مالحظة انتباه الطالب

باألسئلة التالية:

 ما القاسم المشترك بين البسط والمقام؟ ماذا ينتج عند قسمة البسط والمقام على عددما؟

نشاط صفي :1

في المكتبة يوجد  30قصة ،ق أر

أحمد منها  12قصة.

-ما الكسر الذي يعبر عن عدد

ثم تستقبل المعلمة اإلجابات من الطالب القصص التي قرأها أحمد؟

ليتوصلوا معا إلى القاعدة التالية:
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كسر مكافئا لكسر
يجد ا

معطى باستخدام طريقة
القسمة

(نحصل على كسر مكافئ لكسر معطى عن

كسر مكافئا للكسر
-اكتب ا

طريق قسمة البسط والمقام على نفس العدد).

الناتج.

بعد التوصل للقاعدة تعرض المثال التالي:

حدد المعطيات.............. /

18
27

=

24
28

=

حدد المطلوب............... /

ثم تقوم المعلمة بعمل مجسم شجرة وتضع حدد طريقة الحل............./

يجد الحد الناقص في
كسرين متكافئين.

عليها بطاقات على شكل ثمار تفاح ويكون نشاط صفي  :2أكمل:
بجوارها سلة بها أسئلة يختار الطالب سؤال

14
21

=

2

من السلة ويقطف الثمرة المناسبة ،ويمكن نشاط ختامي:

35

40

=

7

تنفيذ اللعبة (قطف الثمار) بين فريقين واألسرع في مدرسة مشتركة كان عدد

الطالبات في فصل  16طالبة

هو الفائز ،مثال :أكمل:
12
18

=

36

4

54

=

6

 ،وعدد طالب الفصل كله 40
طالب وطالبة ،عبر عن الكسر
الممثل لعدد طالب الفصل

نشاط بيتي :اختر اإلجابة الصحيحة:
الكسر

5
10

يكافئ الكسر

() 30/10 ، 30/15 ، 20/5
الكسر

(، 8/6

3
4

يكافئ الكسر
8/5

،
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) 7/6

واكتب كس ار مكافئا له.

ورقة عمل ()1

المهارة :الكسور العادية والكسور المتكافئة.
عزيزي الطالب اكتب كالً من الكسور التالية باألرقام:
ستة أثمان = ......
ثلثين =  ......خمسة أسباع = ........
هيا يا بطل اختر اإلجابة الصحيحة:
 الكسر
 الكسر
 الكسر

5
20
2
5
6

يكافئ الكسر

=

9

2

18
27

=

4
1

(
=

عزيزي الطالب :أكمل الفراغ:
=

(

1

2
1

(

3

،
،
،

5
4
4
10
2
4

8

12

24

32

5
6

8
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،

)

،

)

3
4
4

5
2

)

،

3

=

=

8

18

الدرس (مقارنة الكسور العادية)

عدد الحصص2:

الحصة :األولى

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

 .1يقارن بين كسرين متجانسين مقارنة صحيحة.
 .2يقارن بين كسر والواحد الصحيح.

 .3يقارن بين كسرين لهما نفس البسط.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يق أر الكسور العادية.

اقرأ/

يظلل الكسور العادية المعطاة
بالرسم.

2
5

،

1

،

3

التقويم
5

رصد إجابات الطالب.

3

تصحيح الكراسات.

6

ظلل حسب الكسر المعطى

8

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.
رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية المسرح التعليمي (مسرح الدمى) ،استراتيجية االكتشاف.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واألنشطة

التقويم

بعد تدريب الطالب يقوم الطالب

مالحظة انتباه الطالب

يقارن بين كسرين

بعرض مسرح الدمى الذي يتناول ما

صحيحة.

يذهبان معا إلى المدرسة  ،وكان

متجانسين مقارنة

نشاط صفي :1

يلي :دبدوب و أرنوب صديقان كانا

دبدوب مجتهد أكثر من أرنوب وفي

يوم تسلموا نتيجة اختبار شهري لمادة
الرياضيات  ،وقد سخر دبدوب من
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خزان يمتلئ ب

7
8

ماء

وخزان آخر يملؤه الماء بمقدار
3
8

أي الخزانين يمتلئ بماء
أكثر؟

أرنوب ألنه حصل باالمتحان على
9
10
4

حدد المعطيات/

و أرنوب لم ينجح وحصل على

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

 ،وجاءت أم دبدوب لتصلح

حدد المطلوب/

10

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

بينهم وتنصح أرنوب أن يجتهد

حدد طريقة الحل/

ويدرس واالمتحان القادم سيحصل

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

على الدرجة الكاملة ،بعد العرض تبدأ
المعلمة بطرح األسئلة

كم درجة دبدوب في االختبار؟

 كم درجة أرنوب في االختبار؟ -ماذا نالحظ على المقامات؟

يقارن بين كسر
والواحد الصحيح.

 -من حصل على الدرجة األعلى؟

وبعد ذلك تعرض المعلمة بطاقات

األشكال تمثل كسو ار مختلفة ويقارن
الطالب بينهم .

نشاط صفي :2
مع أحمد زجاجة عصير لم
يشرب منها شيء  ،أما عمر

معه زجاجة عصير شرب منها
2
3

 ،أي من االثنان تبقى

معه مقدار عصير أكثر؟
حدد المعطيات/
...............
حدد المطلوب/

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

ونتوصل إلى :عند تجانس المقامات
نقارن بين البسوط ،والبسط األكبر
هو األكبر والعكس صحيح

تعرض المعلمة بعض األشكال
المعبرة عن الواحد الصحيح أمام
الطالب وتكون مجزأة  ،ويقوم

الطالب بقص بعض األجزاء من

الواحد الصحيح ويعبروا عن الشكل
الناتج كالمثال:
> 1

حدد طريقة الحل/
.............
نشاط بيتي:

خزان يمتلئ ب 7/1

وخزان آخر يملؤه الماء بمقدار

 ، 7/3أي الخزانين يمتلئ بماء
أكثر؟

حدد المعطيات/
..............

حدد المطلوب/

5
8

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

حدد طريقة الحل/
............
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ماء

الدرس (مقارنة الكسور العادية)

عدد الحصص2 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :الثانية

 .1يقارن بين كسرين غير متجانسين.
 .2يحل أسئلة منتمية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يقارن بين كسرين متجانسين.

قارن:

يتعرف إلى حقائق الضرب في حل
أسئلة منتمية.

التقويم

3
5
2
5

3
7
4
5

رصد اإلجابات وتصحيح
الكراسات

أكمل24 =....×3 :

........=9×8

24=6×....

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية تمثيل األدوار ،استراتيجية الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يقارن بين كسرين غير
متجانسين.

اإلجراءات واالنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتدريب الطالب على تمثيل
األدوار قصة (السلحفاة واألرنب)

في يوم من األيام عثر السلحفاة واألرنب على
نقود ملقاة على األرض  ،فاتفقوا أن يتسابقوا
والفائز هو من يحصل على هذه النقود،

يتقمص أحد الطلبة شخصية األرنب وأخر
السلحفاة  ،حيث األرنب يتباهى بسرعته

وغروره بأنه الفائز  ،وقد بدأ السباق وركضوا

حتى تعب األرنب فجلس قليال ليرتاح بعد أن
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مالحظة تفاعل الطالب
ومشاركتهم.

نشاط صفي :1

قطع  7/5المسافة ولكن السلحفاة قاومت
التعب ولم ترتح إلى أن قطعت 21/18

المسافة  ،عندها جرحت رجلها ولم تستطع
اإلكمال فحكم بطوط بينهما بأن األقرب
للنهاية هو الفائز.

تبدأ المعلمة بمناقشة القصة مع الطالب
والتفكير في من الفائز كيف نقارن؟
21/18

7 /5

بتوحيد المقامات أوال ،نالحظ أن السلحفاة
الفائزة

𝟑

𝟓

𝟕𝟏

𝟑

𝟔

𝟐𝟏

𝟖𝟐

𝟕

تعرض المعلمة أقراص دائرية مقسمة إلى
أرباع وأثالث وأخماس وأسداس.

وتطلب من الطالب معرفة العالقة بينهم
نجد أن
يحل أسئلة منتمية على

𝟏
𝟒

<

𝟓

𝟗
𝟒𝟐

أشجار برتقال و

𝟓
𝟖

أشجار ليمون .أي األشجار
في األرض مزروعة أكثر؟

حدد المعطيات........... /
حدد المطلوب............ /
حدد طريقة الحل......... /
نشاط صفي :2

مثال /قارن:

𝟏

مساحة أرض مزروعة منها

<

𝟏
𝟔

في مدرسة مشتركة كان عدد
اإلناث في فصل من

الفصول

𝟏
𝟖

الذكور

عدد الصف وعدد
𝟏
𝟓

عدد الصف

..أيهما أكثر عدد االناث أم
عدد الذكور؟

حدد المعطيات........... /

أي أنه كلما صغر المقام كبرت قيمة الكسر

حدد المطلوب............ /

مثال:

نشاط بيتي:

عند تساوي البسوط .

طريقة الحل.............. /

قارن:

في مدرسة مشتركة كان عدد

المهارة.

𝟔𝟑

𝟔𝟑

𝟔
𝟕

𝟒𝟓
𝟕

𝟎𝟏

𝟖

اإلناث في فصل من

الفصول  3/1عدد الصف
وعدد الذكور  8/3عدد

الصف ..أيهما أكثر عددا
اإلناث أم عدد الذكور؟

حدد المعطيات........... /

حدد المطلوب............ /
طريقة الحل............. /
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ورقة عمل ()2

المهارة :مقارنة الكسور العادية
عزيزي الطالب قارن بوضع إشارة = أو > او <:
3
5
2
5

3
7
4
5

4
5
1
4

8
10
9
2

عزيزي الطالب فكر وجاوب:
زرع سعيد

𝟑
𝟓

أرضه أشجار توت ،وزرع

𝟒
𝟎𝟏

األرض أشجار برتقال ،أي نوع زرع أكثر؟

حدد المعطيات......................................... /

حدد المطلوب.......................................... /

حدد طريقة الحل....................................... /
هيا عزيزي الطالب رتب الكسور حسب الترتيب المطلوب:
7
10

7
5

،

........
1
2

.........

،

1
2

(ترتيب تصاعدي)

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

،

1
5

1
3 ،

..........

(ترتيب تنازلي)

.........
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الدرس (األعداد الكسرية)

عدد الحصص2 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :األولى

 .1يتعرف إلى مفهوم العدد الكسري.

 .2يعبر عن األجزاء المظللة لعدد كسري.
 .3يحل أسئلة منتمية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

التقويم

يعبر عن الجزء المظلل للكسر

تصحيح الكراسات ومتابعة

العادي.

الطالب.
عبر عن الجزء المظلل

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية تمثيل األدوار ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يتعرف إلى مفهوم العدد
الكسري.

التقويم

اإلجراءات واالنشطة
تقوم المعلمة بتدريب الطالب على

األدوار وتقوم بعمل سوق للمالبس تدخل
إسراء مع أمها محل للمالبس فشاهدت

عددا منها ،وقرأت أثمانها المسجلة عليها
فسألت أمها :لو أرادنا كتابة هذه األثمان
باألرقام كيف نكتبها؟ فأجابت األم:

خمسة دنانير ونصف يا ابنتي تكتب 5
𝟏

دينار.
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𝟐

مالحظة انتباه الطالب

إسراء :وماذا يسمى هذا العدد؟
األم :هذا اسمه عددا كسريا.

إسراء :أي أن العدد الكسري يتكون من
صحيح وكسر عادي.
األم :نعم يا ابنتي.
يعبر عن األجزاء المظللة
لعدد كسري.

نشاط صفي :1

اكتب العدد الكسري المعبر عن
الجزء المظلل:

بعد العرض تعرض المعلمة بعض
األشكال والمحسوسات التي تمثل أعداد

نشاط صفي :2

الطباخ  ،حيث تضع  4أطباق كبيرة

الزمن بصورة عدد كسري.

كسرية ،ثم تنفذ المعلمة مع الطالب لعبة الساعة اآلن السابعة والثلث .اكتب
وفي كل طبق يختار المقادير المناسبة
حسب العدد الكسري المكتوب على

الطبق فأمثلة على المقادير تفاح –أرغفة
خبز –قطع بيت از وتقسم الطالب إلى

حدد المعطيات.................. /
حدد المطلوب.................. /

طريقة الحل.................... /

مجموعات كل مجموعة تحل سؤال.

يق أر الطالب أعدادا كسرية مختلفة من

خالل لعبة بائع الورد حيث البائع يوزع
يحل أسئلة منتمية على
المهارة.

ورود مكتوب عليها أعداد كسرية.

نشاط ختامي:
ثمن القصة سبعة شيكال ونصف.
عبر عن ثمن القصة باألرقام.

تكتب المعلمة المثال التالي على السبورة

حدد المعطيات.............. /

خمسة صحيح وأربعة أثمان

حدد طريقة الحل............. /

اكتب العدد الكسري:
ستة صحيح وربع.

حدد المطلوب................ /
نشاط بيتي:

ثمن القصة ثمانية شواكل ونصف.
عبر عن ثمن القصة باألرقام.

حدد المعطيات.............. /

حدد المطلوب................ /
حدد طريقة الحل............. /
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الدرس (األعداد الكسرية)

عدد الحصص2:

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :الثانية

 .1يحول العدد الكسري إلى كسر عادي غير حقيقي.
 .2يحول الكسر غير الحقيقي إلى عدد كسري.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يق أر األعداد الكسرية التالية.

يميز بين العدد الكسري والكسر
العادي.

اقرأ:

𝟑
𝟓

،2

، 8

𝟓
𝟕

𝟖
𝟎𝟏

5

التقويم
متابعة الطالب وتصحيح
الكراسات.

العدد الكسري من بين األعداد
(، 27

𝟓
𝟔

، 17

𝟑
𝟔

)

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يحول العدد الكسري إلى

كسر عادي غير حقيقي.

التقويم

اإلجراءات واالنشطة
تعرض المعلمة أشكال تعبر عن أعداد كسرية،
مثال:

بمشاركة الطالب يتم تقسيم االشكال إلى أرباع
ونحسب كم ربعا في

𝟑
𝟒

2؟

كيف نحول ذلك جبريا؟
𝟑
𝟒

= 2
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𝟏𝟏
𝟗

مالحظة مشاركة الطالب

تستقبل المعلمة إجابات من الطالب  ،ومن ثم نشاط صفي :1
تبين طريقة التحويل  ،وتعرض أمثلة منتمية

مع أحمد 5دنانير وربع كم ربع

مثال :أكمل حسب المطلوب:

حدد المعطيات............ /

على المهارة.

يحول الكسر غير الحقيقي
إلى عدد كسري.

𝟓

( ..... = 2كسر غير حقيقي)

𝟔
𝟑
𝟒

( .....=1كسر غير حقيقي)

تقوم المعلمة بتنفيذ لعبة الحجلة مع الطالب

وهو برسم حجلة على األرض  ،وفي كل مربع
من مربعات الحجلة سؤال على المهارة  ،ويبدأ

الطالب بالحجل على صوت الموسيقى  ،وعند
توقف الموسيقى يتوقف في المربع الذي توقف
عنده ويحل سؤاله ،ثم تعرض المعلمة المثال
التالي :باستخدام البطاقات والدوائر المقسمة
إلى أثالث  ،تطلب المعلمة من الطالب

تكوين دوائر كاملة من األثالث فيالحظ أن:
𝟓
𝟑

تكون دائرة واحدة والباقي ثلثين

كيف يتم تحويل المسألة بشكل جبري؟

ثم تستقبل االجابات من الطالب إلى أن

تتوصل معهم الى الحل بالقسمة المطولة
تنفذ المعلمة مع الطلبة لعبة (المصافحة) حيث

كل طالب يحمل عدد كسري سيبحث عن رفيقه
الذي يحمل كسر غير حقيقي ويتصافحا.

دينار معه؟

حدد المطلوب............. /
طريقة الحل............... /
نشاط صفي :2

سارت سيارة لمدة

𝟗
𝟒

اكتب

الزمن على صورة عدد
كسري.

حدد المعطيات........... /

حدد المطلوب............ /
طريقة الحل.............. /
نشاط ختامي:

اختر اإلجابة الصحيحة:
العدد الكسري
كسر ( ،
𝟖

𝟏
𝟒

 2على صورة

𝟒

العدد الكسري
صورة كسر ( ،
𝟓
𝟑

𝟐

𝟗

،

𝟒
𝟑
𝟑

)

𝟒

 1على
𝟔
𝟑

،

𝟑
𝟑

)

نشاط بيتي:
سارت سيارة لمدة  4/10اكتب

الزمن على صورة عدد كسري.
حدد المعطيات........... /

حدد المطلوب............ /
طريقة الحل.............. /
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ورقة عمل ()3

المهارة :األعداد الكسرية

حول األعداد الكسرية اآلتية على صورة كسر عادي:
عزيزي الطالب هيا ّ
𝟏
أ)  .............................................. = 2
𝟐

ب)  .............................................. = 5
𝟏
𝟒

 .............................................. = 1

ج)

𝟑
𝟕

هيا أيها الطالب المجتهد

أ) ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
الكسر =
𝟑
𝟐

( ،3
1
2

1
2

،1

1
2

،2

1
2

حول إلى عدد كسري:
ب) عزيزي الطالب ّ
.1
.2
.3

9
2

= .................................

8

= .................................

7

= .................................

5

3
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)

الدرس (جمع الكسور)

عدد الحصص2 :

الحصة :األولى

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:
 .1يجد ناتج جمع كسرين متجانسين.

 .2يجد ناتج جمع الواحد الصحيح والكسر العادي.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يجمع عددين صحيحين.

يتعرف إلى حقائق الضرب.

أكمل:

التقويم
متابعة الطالب

وتصحيح الكراسات.

..... =7 +5
.......= 9+8

24 = ....×3

28= 7× ....

36 =.....×9
.......= 4×8

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،مجسمات ومحسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يجد ناتج جمع كسرين
متجانسين.

اإلجراءات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتنفيذ لعبة بائع الفطائر

والفطائر دائرية الشكل مقسمة إلى أرباع،
يحرك أحد الطالب عربة الفطائر  ،ويوزع

فطائر على الطالب  ،منهم من يعطيه ربع

مالحظة مدى انتباه الطالب

فطيرة ومنهم من يعطيه ربعان ومنهم 3

أرباع بعد التوزيع تسأل المعلمة كم أخدت
سها من الفطائر؟ كم أخذت منى من

الفطائر؟ ما مقدار ما أخذته االثنتان؟
𝟐
𝟒

+

𝟏
𝟒
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= ...

مالحظة مدى تفاعل الطالب

يجد ناتج جمع الواحد

الصحيح وكسر عادي.

**عند جمع الكسور المتجانسة نجمع البسط
والمقام يبقى كما هو.

بعد تنفيذ اللعبة تعرض المعلمة المثال
التالي.

مثال :جد الناتج:
𝟑
𝟖
𝟐
𝟐𝟏

+
+

𝟐
𝟖
𝟗
𝟐𝟏

= .......
= ........

نشاط صفي :1
زرع حسن

حقله قمحا

𝟐
𝟖

𝟒
𝟖

شعير ،فما مقدار ما
ا
حقله
زرعه حسن من الحقل؟

حدد المعطيات............. /

حدد المطلوب.............. /

مع أحمد رغيف خبز لم يأكل منه شيء ومع طريقة الحل................ /
منال أخته  ،ما مقدار ما مع االثنان؟
𝟏
𝟒

حدد المعطيات........................ /
حدد المطلوب........................ /

طريقة التفكير بالحل.................... /

يتم حل بعض األمثلة على المهارة من خالل
تنفيذ لعبة (الدوالب) حيث يلف الطالب

الدوالب ويكون مكتوب أسئلة عليه  ،وعند
توقف الدوالب يحل الطالب السؤال الذي

أشير إليه بالسهم الموجود جوار الدوالب.

نشاط صفي :2
جد الناتج:

+1

=........

𝟐
𝟖

نشاط ختامي:
شرب أحمد

زجاجة العصير

𝟏
𝟔

وفي اليوم التالي شرب

𝟑
𝟔

الزجاجة ،فما مقدار ما شرب
أحمد في اليومين؟

حدد المطلوب.............. /
حدد المعطيات............. /
طريقة الحل............. /
نشاط بيتي:
جد الناتج:
𝟒
𝟎𝟏

+

+ 1
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𝟐
𝟎𝟏
𝟓
𝟔

=.......
=......

الدرس (جمع الكسور)

عدد الحصص2 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :الثانية

 .1يجد ناتج جمع كسرين عاديين غير متجانسين.
 .2يحل مسائل لفظية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

أن يجمع بين كسرين متجانسين.

مع احمد
𝟑
𝟒

𝟏
𝟒

رغيف وسها

رغيف ،ما مقدار ما معهما

التقويم
متابعة الطالب

وتصحيح الكراسات

االثنان؟

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،محسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية القصة التعليمية ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يجد ناتج جمع كسرين

عاديين غير متجانسين.

اإلجراءات واالنشطة

التقويم

تبدأ المعلمة بقصة ترويها أمام الطالب:
سعيد يحب ركوب الدراجة  ،فقرر

الذهاب إلى حفل عيد ميالد صديقه فادي
بالدراجة  ،قطع
االستراحة قطع

𝟐
𝟎𝟏

𝟑
𝟓

الكيلومتر وبعد

وحين وصوله فكر في

المسافة التي قطعها كم تكون ؟

 ما المعطيات التي وردت بالقصة؟ ما التساؤل المطلوب في المسألة؟ -ما هي طريقة الحل؟

بعد القصة تكتب المعلمة بعض األمثلة
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مالحظة انتباه الطالب

يحل مسائل لفظية على
المهارة.

نشاط صفي :1

مثال :جد الناتج
+

𝟕
𝟖

𝟓
𝟔𝟏

=........

يجب توحيد المقامات ومعرفة المضاعف
المشترك األصغر بين العددين 8،16
ومن ثم نجمع البسطين

اشترت ليلى قصة قرأت في
اليوم األول

𝟗
𝟖𝟏

 ،واليوم

الثاني  .احسب مقدار ما
𝟐
𝟔

قرأت ليلى في اليومين؟
حدد المعطيات........... /

حدد المطلوب............ /

نشاط بيتي:

طريقة الحل.............. /

جد الناتج:
𝟑
𝟖
𝟑
𝟓𝟏

+
+

𝟓
𝟔𝟏
𝟏
𝟑

نشاط صفي :2

=
=

أكل أحمد الكيكة وأكل
𝟏

عمر
𝟐
𝟔
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𝟒

𝟏
𝟑

الكيكة وأكلت منى

الكيكة ،هل أكل الثالثة
القالب كله؟

ورقة عمل ()4

 .1هيا عزيزي الطالب احسب معنا:
باع تاجر زيت

2
5

المهارة :جمع الكسور

صفيحة الزيت في اليوم األول ،وباع

1
5

التاجر من صفيحة الزيت في اليومين؟

الصفيحة في اليوم التالي ،ما مجموع ما باعه

حدد المعطيات..................................................... /

حدد المطلوب...................................................... /

حدد طريقة الحل.................................................. /

.2جد الناتج عزيزي الطالب:
1
4
1
3

.3
ق أر أحمد

𝟖
𝟐𝟑

+
+

5
12
4
9

=......

=......

هيا ساعد أحمد أيها المجتهد:
من الكتاب في اليوم األول ،وق أر

حدد المعطيات/

𝟓
𝟖

الكتاب في اليوم الثاني ،ما مقدار ما قرأه أحمد في اليومين؟

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

حدد المطلوب/

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

طريقة الحل..................................................... /
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الدرس (طرح الكسور)

عدد الحصص2:

الحصة :األولى

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:
 .1يجد ناتج طرح كسرين عاديين متجانسين.
 .2يحل مسائل لفظية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة
اقرأ:

كسور عادية
ا
يق أر

يجد ناتج طرح عددين صحيحين.

4
5

،

6
9

،

جد الناتج:

التقويم
8
10

متابعة الطالب

وتصحيح الكراسات

.....=5-17
......=9 -24

.......=8 -12

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،محسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يجد ناتج طرح كسرين
عاديين متجانسين.

اإلجراءات واالنشطة

التقويم

تعرض المعلمة بعض األشكال ويعبر عنها

الطالب بصورة كسر ،ومن ثم تسأل الطالب

لو قمنا برفع جزء من األجزاء المظللة ماذا مالحظة انتباه الطالب

ينتج؟

مثال:

3
5

-

1
5

مالحظة مدى مشاركة الطالب

= ....

بعد هذا النشاط التوضيحي لمفهوم الطرح تنفذ

المعلمة مع الطالب لعبة فكر وساعد  ،حيث

يتم تجهيز خط أعداد على األرض مقسم إلى
153

كسور إما أرباع أو أخماس أو أسداس ،ويقوم

أرنوب بالقفز خطوات لألمام ،وعند نقطة معينة

تسقط الجزرة فيرجع ألخذها  ،ويسأل أرنوب  :نشاط صفي :1

(كم قطعت مسافة إلى أن وصلت هنا ؟ من زجاجة بها
يساعدني في حساب المسافة؟ بعد اللعبة شرب نبيل

التربوية تكتب المعلمة المثال التالي:

يحل مسائل لفظية على مع طفل
المهارة.

معه؟

3
4

رغيف  ،أكل

1
4

3
5
1
5

لتر من العصير،
لتر من العصير،

كم لت ار بقي في الزجاجة؟

رغيف ،فكم بقي حدد المعطيات................./

حدد المعطيات.......................... /

حدد المطلوب........................... /

طريقة الحل............................. /

حدد المطلوب................. /

طريقة الحل................... /
نشاط ختامي:

جد الناتج:
17
24
7
10

-

9
24
3
10

= .....
= .....

نشاط بيتي:

زجاجة بها  4/3لتر من العصير،
شرب نبيل  4/1لتر من العصير،

كم لت ار بقي في الزجاجة؟

حدد المعطيات................./
حدد المطلوب................. /

طريقة الحل................... /
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الدرس (طرح الكسور)

عدد الحصص2 :

الحصة :الثانية

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

 .1يجد ناتج طرح كسرين عاديين غير متجانسين أحدهما مضاعف لمقام االخر.
 .2يتحقق من الطرح بالجمع.

 .3يحل مسائل لفظية منتمية على المهارة.

ثانيا :الخبرات السابقة:
ً
الخبرات السابقة

البند االختباري

التقويم

جد الناتج:

متابعة مدى مشاركة الطالب

يجد ناتج طرح كسرين متجانسين.
16
24
11
10

-

9
24
3
10

= .....

وتصحيح الكراسات

= .....

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،محسوسات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم التعاوني ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يجد ناتج طرح كسرين

عاديين غير متجانسين
أحدهما مضاعف لمقام
االخر.

اإلجراءات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتقسيم الطالب الى مجموعات
ثنائية حيث كل مجموعة تختار سؤال من

الدوالب الدوار وتتعاون معا في حله وذلك بعد
عرض المعلمة أمثلة على المهارة
جد الناتج:

.......= - −

7

2

18

6

هل المقامات تطرح؟

ما الخطوة األولى بالحل؟
من المطروح منه ......
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مالحظة مدى انتباه الطالب

من المطروح..........

تنفذ المعلمة لعبة الجولف  ،حيث تكون األسئلة
مكتوبة على ورق وملصقة على زجاجات مياه
مرقمة  ،ويقوم الطالب برمي كرة الجولف

والزجاجة التي تصيبها يقوم هو وزميله بحل

يتحقق من الطرح بالجمع.

عند عائلة

كيس طحين،

12
16

بعد أسبوع بقي لديها

1
4

كيس

طحين ،كم من الكيس
استهلكت العائلة في أسبوع؟

السؤال المكتوب عليها ،من المثال السابق لو

حدد المعطيات........... /

عن طريق الجمع يمكن التحقق من صحة

حدد طريقة الحل......... /

أردنا التحقق من صحة الحل كيف يتم ذلك؟
الطرح.

يحل مسائل لفظية منتمية
على المهارة.

نشاط صفي :1

= +

1

2

18

6

نشاط صفي :2

7

جد الناتج ثم تحقق من

18

صحة الحل بالجمع:

نشاط بيتي:

9

قطعت سيارة مسافة بين مدينتين في

11
12

من

الساعة وفي رحلة العودة استغرقت السيارة زمنا

أقل عن زمن الذهاب بمقدار

1
6

حدد المطلوب............ /

الساعة ،كم من

الوقت احتاجت السيارة لقطع مسافة العودة؟ وكم

10

-

3
5

=.....

نشاط صفي :3

أحمد زرع

3

برتقال  ،و

6
8

24

أرضه أشجار

أشجار ليمون

ما مساحة األرض غير

من الوقت احتاجت من الذهاب واإلياب؟

المزروعة المتبقية؟

حدد المطلوب................... /

حدد المطلوب........... /

حدد المعطيات.................. /
حدد طريقة الحل................ /
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حدد المعطيات.......... /
حدد طريقة الحل......... /

ورقة عمل ()5

المهارة :طرح الكسور

هيا عزيزي الطالب جد الناتج:

3
4

-

3
8

2

=

3

-



5
12

هيا أيها الطالب المجتهد جد الناتج وتحقق من صحة الحل بالجمع:
6
20

-

1
4

= ..............................................................

التحقق........................................................................./

عند تاجر

5
6

بضاعته مالبس شتوية باع منها

16
36

 ،كم بقي من المالبس الشتوية لديه؟

حدد المعطيات................................ /

حدد المطلوب................................. /

حدد طريقة الحل.............................. /
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=

(وحدة /األعداد العشرية)

الدرس (الكسر والعدد العشري واألجزاء من عشرة ومئة)

عدد الحصص3 :

الحصة :األولى

أوًال :األهداف التعليمية:

يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

 .1يعبر بصورة كسر عادي أو عدد عشري عن األجزاء المظللة.
 .2يق أر كسو ار وأعدادا عشرية مكونة من أجزاء من عشرة.
 .3يحول الكسر العادي إلى كسر عشري.

ثانياً :الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة

البند االختباري

التقويم

يمثل الكسر العادي من

اكتب الكسر العادي الممثل لألجزاء

متابعة الطالب.

األجزاء المظللة.

وتصحيح الكراسات.

المظللة:

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية المسرح التعليمي أو القصة التعليمية ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية
يعبر عن األجزاء

التقويم

اإلجراءات واالنشطة

في يوم من األيام رجع أحمد إلى

المظللة أو العناصر

البيت فوجد أبيه محتار يمسك فاتورة

أو عدد عشري.

األب :يا بني ال أعرف قراءة المبلغ

بصورة كسر عادي

المياه بيده ،فسأله ما بك يا أبي؟
المكتوب في الفاتورة.

أحمد :أرني المبلغ يا أبي.

أحمد :نعم أنا اعرف هذا اسمه عدد
عشري
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مالحظة انتباه الطالب

 76,7ستة وسبعون صحيح وسبعة

كسر عشريا
من عشرة ،ويوجد أيضا ا

حين يكون الصحيح صفر مثال 0,6
او 0,3

األب  :شك ار يا أحمد فعال العلم نور.

يق أر كسو ار وأعدادا

قرأت منى  7صفحات من القصة

أجزاء من عشرة.

صفحات ،عبر عن عدد الصفحات

عشرية مكونة من

المقروءة بصورة كسر عشري.
كسر عادي

7

 0,7كسر عشري

إلى كسر عشري.

حصل أحمد في االمتحان على 8
درجات من  ،10اكتب الكسر

العشري الدال على درجة أحمد.

حيث عدد صفحات القصة الكاملة  10حدد المعطيات................ /

1

يحول الكسر العادي

نشاط صفي :1

حدد المطلوب................ /
طريقة الحل.................. /
نشاط صفي :2

زرع سمير

4
20

أرضه  ،عبر عن

 7تقع في منزلة األجزاء من عشرة.

ذلك بصورة كسر عشري.

الطالب بعض الكسور العشرية.

حدد المطلوب................. /

عشري:

نشاط بيتي:

من خالل لعبة طاق طاق طاقية  ،يق أر حدد المعطيات................ /
حول الكسور العادية إلى كسر

طريقة الحل................... /

= ........

حول إلى كسر عشري:

3

5
9

30

=........

6

حدد المعطيات................ /

حدد المطلوب................. /
طريقة الحل................... /

=............

10
15
40

=............

حدد المعطيات................ /

حدد المطلوب................. /

طريقة الحل................... /
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عدد الحصص3 :

الدرس (العدد العشري)

الحصة :الثانية

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

 .1يميز بين الكسر العشري والعدد العشري.

 .2يعبر عن األجزاء المظللة بصورة عدد عشري.
 .3يجد القيمة المنزلية لألرقام المكونة لعدد عشري.
 .4يكتب الصورة الموسعة لعدد عشري.

 .5يحول العدد الكسري إلى عدد عشري.

ثانياً :الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة

يكتب العدد الكسري باألرقام.

البند االختباري

التقويم

اكتب العدد الكسري باألرقام:

متابعة الطالب.

وتصحيح الكراسات

ستة صحيح وأربعة أخماس.

سبعة صحيح وخمسة أعشار.
ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،لوحة المنازل.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب-القصة التعليمية ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف

السلوكية

التقويم

اإلجراءات واألنشطة

يميز بين الكسر تقوم المعلمة بصنع مجسمات لقطع بيت از
العشري والعدد
العشري.

دائرية من الفلين الملون  ،وقطعة مقسمة إلى

مالحظة مدى تفاعل الطالب

كاملة ليعبر عنها الطالب بصورة عدد

مالحظة انتباه الطالب

عشر أجزاء ،ثم تعرض بعض القطع الغير

كسري ،ثم توضح أن هناك صورة أخرى

يعبر عن األجزاء لتمثيل العدد وهو العدد العشري حيث أنه
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نشاط صفي :1

أكلت سها قطعتان بيت از و قطعة
5

10

المظللة بصورة
عدد عشري.

يتكون من عدد صحيح وأجزاء عشرية.

تجهز المعلمة لوحة منازل بحيث توضع فيها

عشري.

المنازل وتمثل كل منزلة بشكل ولد أو بنت

حدد المعطيات................ /

الصحيح وأوالد في الجزء العشري ومكتوب

حدد طريقة الحل.............. /

والفاصلة هي األم ،تضع األوالد في الجزء

على هذه البطاقات أرقام ومن ثم تمثل أعداد

يجد القيمة
المنزلية لألرقام
المكونة لعدد
عشري.

-1يقع الرقم  4في العدد  56,4في منزلة

يقع الرقم  9في العدد  589,4في

-2قيمة الرقم  6في العدد 4261,7

........+.......+......=23,6

تنفذ المعلمة مع الطالب لعبة البزل حيث

......+أجزاء من عشرة

مثال :أكمل:

........

هي..........

لمجموعات خماسية أو سداسية باختيار

عشري.

منزلة .............

 ....=78,6آحاد  ....+عشرات

نشاط صفي :3

قطع أحمد مسافة

18
60

 7كم في

السباق ،عبر عن المسافة التي

البطاقات المناسبة للعدد المعطى لهم ونشر
مثال :اكتب الصورة الموسعة لألعداد:

حدد المطلوب.............. /

....+.....+.....+....=507,8

نشاط بيتي:

الصورة الموسعة للعدد

حدد المعطيات............. /

.....+.....+.....+.....=342,6

طريقة الحل................ /

أعطت أم  5شواكل لولديها بالتساوي فما

قطع أحمد مسافة  7صحيح

ثم تقوم المعلمة بإخراج طالبين وتوزيع ال 5
شواكل عليهم ،وتطلب من أحد الطالب كتابة

الناتج بطريقة العدد الكسري (  )2شيكل،
1
2

الكسري إلى عدد كيف يمكن كتابة العدد الكسري بصورة عدد
عشري.

......

قطعها أحمد بصورة عدد عشري.

نصيب كل منهما؟

يحول العدد

نشاط صفي  :2أكمل:

عشرية مع الطلبة عليها.

بعضها البعض  ،ويقوم الطالب بعد تقسيمهم

الموسعة لعدد

حدد المطلوب................. /

قيمة الرقم  8في العدد  45,8هي

تنظم بطاقات على شكل قطار تتصل مع

يكتب الصورة

عبر عما أكلته سها بصورة عدد

عشري؟

مثال :حول العدد الكسري إلى عدد عشري:
2
5

...=3

12
40

....= 6
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ونصف كم في السباق ،عبر عن

المسافة التي قطعها أحمد بصورة
عدد عشري.

حدد المعطيات............. /

حدد المطلوب.............. /
طريقة الحل............... /

ورقة عمل ()6

المهارة  /الكسور واألعداد العشرية واألجزاء من عشرة

اختر اإلجابة الصحيحة:
____ = 23.4
ب) .0+ 0.3+ 4

أ) 20 + 3 + 0.4

د ) 0.2+ 30+ 4

ج) 20+ 3 +0.04

اكتب بالصورة الموسعة:
أ) _____ + ____ = 3.9

ب)  ___ = 62.5أجزاء من عشرة ___ +عشرات___ +آحاد

اكتب بصورة عدد عشري:
أ) ثالثة صحيح وأربعة من عشرة

أكمل حسب المطلوب:

..........

ب) خمسة صحيح وثالثة من عشرة

4

.........

(................= 2عدد عشري)

5
12

ج) أحد عشر صحيحا و واحد من

40

=(..................عدد عشري)

(.................=4,6عدد كسري)

عشرة ........
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الدرس (األجزاء من مئة والعدد العشري)

عدد الحصص3 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :الثالثة.

 .1يكتب العدد العشري بالصورة الموسعة.
 .2يجد قيمة رقم معطى في عدد عشري.

 .3يكتب الصورة المختصرة لألعداد العشرية.

ثانياً :الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة

البند االختباري

التقويم

يق أر أعدادا عشرية.

اق أر:

متابعة الطالب.

يكتب أعدادا عشرية باألرقام.

40.03 68.69 35.13

وتصحيح الكراسات

اكتب:

ثالثون صحيح وخمسة من عشرة.
ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واألنشطة

التقويم

تنفذ المعلمة مع الطالب بعد المثال لعبة

يجد قيمة رقم معطى في (التصويب) ،حيث تنظم قرص دائري
عدد عشري.

وعليه أرقام مختلفة وتتكون هذه األرقام

واألعداد إجابة لسؤال من األسئلة ،

مالحظة انتباه الطالب

ويقوم الطالب بتصويب السهم على

اإلجابة الصحيحة ،مثال :أكمل:

قيمة الرقم  5في العدد27.35
هي .............

يقع الرقم  3في العدد  106.34في

منزلة ............
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مالحظة مدى مشاركة الطالب.

يكتب العدد العشري
بالصورة الموسعة.

وتنفذ المعلمة بعد ذلك لعبة البطة نشاط صفي :1

وأوالدها مع الطالب  ،حيث تختار من أكون :أنا الرقم الذي أقع في منزلة

طالب يكون البطة وهي من تبحث عن األجزاء من مئة في العدد 561’47؟

أطفالها الضائعين  ،تكون البطة تحمل وماهي قيمتي المنزلية؟

عدد عشري واألطفال يحملون قيم حدد المعطيات................... /

مختلفة  ،منها من تكون قيم ألرقام في حدد المطلوب.................... /

العدد العشري  ،وعلى البطة أن تبحث طريقة الحل...................... /
فقط على األطفال الذين يحملون قيم نشاط صفي  :2أكمل

يكتب الصورة المختصرة
لألعداد العشرية.

ألرقام في عددها.

....+....+....+....+....=432’59

تعرض المعلمة المثال التالي:

أجزاء من مئة .....+آحاد....+عشرات

 .....=56’09 ....+.....+....+.....+....=23,567أجزاء من عشرة ...+
40 + 3 +0.09 =..........
50 + 2 +0.05 +0.7=..........

نشاط ختامي:

بعد المثال تنفذ المعلمة مع الطالب لعبة أنا رقم من أرقام العدد العشري
صيد الطيور  ،حيث تعرض السؤال  620.56وأقع في منزلة األجزاء من

على الطلبة وتكون على الحائط طيور مئة فمن أكون؟

مكتوب عليها أجوبة على األسئلة  ،حدد المعطيات................... /

ويقوم الطالب بصيد الطائر الصحيح حدد المطلوب.................... /

حسب سؤاله.

طريقة الحل...................... /
نشاط بيتي:

أنا رقم من أرقام العدد العشري
 30.435وأقع في منزلة األجزاء من

مئة فمن أكون؟

حدد المعطيات................... /
حدد المطلوب.................... /

طريقة الحل...................... /
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ورقة عمل ()7

المهارة :األعداد العشرية واألجزاء من مئة
اختر اإلجابة الصحيحة:
أ) قيمة الرقم  3من العدد  9.43هي ( ، 0.3
(، 27.5

ب) = 2 + 0.7 + 0.05

، 0.03

3

،

) 30

)5.27 ، 75.2 ، 2.75

ج) يقع الرقم  4من العدد  18.34في منزلة (أجزاء من  ،100أجزاء من  ،10المئات)

اكتب بالصورة الموسعة:
أ) ___ + ___ + ___ = 2.43

ب) __ +__ +___+__ = 34.75

اكتب األعداد التالية باألرقام:
أ) ستة صحيح وسبعة من مئة = ____

ب) تسعة وثالثون صحيح وخمسة وعشرون من مئة = ______
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الدرس (مقارنة األعداد العشرية)

عدد الحصص1 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :األولى

 .1يقارن بين األعداد العشرية بشكل صحيح.

 .2يرتب األعداد العشرية ترتيبا تصاعديا أو تنازليا صحيح.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يق أر أعدادا عشرية.

اقرأ/

يقارن بين عددين صحيحين

قارن/

5.03
65

234

70.77

491’2 3

التقويم
متابعة الطالب.

وتصحيح الكراسات.

16

254

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية المسرح التعليمي والقصة التعليمية ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واالنشطة

يقارن بين أعداد عشرية

تسابق أحمد وسامي ويوسف في قطع المسافة

بشكل صحيح.

بين المدرسة والملعب  ،فاحتاج أحمد 13.6

دقيقة  ،واحتاج سامي  15.7دقيقة  ،واحتاج
يوسف  14.8دقيقة ،رتب أسماء الفائزين في

السباق :األول ،الثاني ،الثالث

حدد المعطيات.............................. /
حدد المطلوب............................... /
حدد طريقة التفكير بالحل.................... /
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التقويم

مالحظة انتباه الطالب

مثال :2

أكلت منى  2.5قطعة كيك  ،وأكلت سمر
 2.25قطعة كيك ،أيهما أكل أكثر؟

نشاط صفي :1
المسافة بين مدرسة أحمد

والمستشفى  25.18كم ،

حدد المعطيات .............................. /والمسافة بين البيت ومدرسة أحمد
حدد المطلوب 38.6 ............................... /كم ،أي المسافتين أكبر؟

حدد طريقة الحل............................ /

حدد المعطيات................ /

حدد المطلوب................. /
حدد طريقة الحل.............. /
نشاط صفي :2

يرتب األعداد العشرية

من خالل لعبة الكراسي حيث توزع على فريقين

طول أحمد  0.67م ،وطول نادر

صحيح.

عليهم أعداد عشرية  ،وكل فريق عليه أن يجلس

حدد المعطيات................ /

حسب ما يطلب منهم واألسرع هو الفائز

حدد طريقة الحل.............. /

ترتيبا تصاعديا أو تنازليا كل فريق مكون من  4طالب بطاقات مكتوب

على الكراسي مرتبين ترتيبا تصاعديا أو تنازليا

 0.69م ،فمن األطول؟

حدد المطلوب................. /
نشاط ختامي:

رتب األعداد العشرية تنازليا:
0.34 ،2.54 ،0.43

رتب األعداد العشرية تصاعديا:
0.34 ،2.54 ،0.43

نشاط بيتي:

قارن بوضع ˂ او > او = :
876.45

50.3

0.8+60+7
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المهارة :مقارنة األعداد العشرية
قارن بوضع إشارة > أو < أو = في المربع:
7.5

3.5

2.13

5.36

2.8

2 + 0.8

**رتب ما يلي تصاعدياً:

17.8 ، 7.19

،

**رتب تنازلياً:

5.39

5.4 ، 5.43 ، 54.3

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

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

........

** ِّّ
حوط العدد األكبر في كل مجموعة فيما يلي:
أ) 0.36

0.4 ،

ب) 8.2

3.65 ،

+كجحج

،
،
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0.25
8.02

عدد الحصص1:

الدرس (تقريب الكسور واألعداد العشرية)

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :األولى.

 .1يقرب الكسور واألعداد العشرية ألقرب عدد صحيح.

 .2يوظف تقريب الكسور واألعداد العشرية ألقرب عدد صحيح في حل أسئلة منتمية.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يق أر أعدادا عشرية.

التقويم
متابعة الطالب.

اقرأ/

من خالل لعبة ساعي البريد:
234.60 5.03

ومدى مشاركة الطالب.

30.03

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،ألعاب تربوية.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية المسرح التعليمي والقصة التعليمية ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واالنشطة

يقرب الكسور

تقوم المعلمة بتنفيذ نشاط عملي أمام الطالب

واألعداد العشرية

وذلك بعمل خط أعداد مقسم إلى عشر أجزاء

ألقرب عدد صحيح.

متساوية المسافة بينهم  ،وتكتب بطاقات أعداد

التقويم

مالحظة انتباه الطالب

مثال من  5.1إلى  ،5.9وتطلب من طالب

يلبس لباس لألرنب  ،ويقفز حتى يتوقف العد

عند لحظة معينة  ،وتبدأ المعلمة باستقبال نشاط صفي :1

اإلجابات من الطالب على التالي:

طول شجرة نخيل  5.6م ،جد

إلى أي طرف من الطرفين أقرب؟

عدد صحيح.

هل تقدم أرنوب إلى األمام؟ كم خطوة مشى؟ طول شجرة النخيل مقربا ألقرب
ثم يتم إعادة اللعبة  3إلى  4م ارت ونسجل

اإلجابات ليتوصل الطالب إلى القاعدة
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حدد المعطيات........ /

حدد المطلوب.......... /

للتقريب.

يوظف تقريب الكسور في مسابقة جري قطع أحمد مسافة  4.26كم
واألعداد العشرية

ألقرب عدد صحيح

حدد طريقة الحل........ /

نشاط صفي :2

في  30دقيقة ،جد المسافة التي قطعتها ألقرب المسافة بين مدرسة يامن وبيته
عدد صحيح؟

 2.45كم  ،قدر المسافة ألقرب
عدد صحيح.

في حل أسئلة منتمية .حدد المعطيات/

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

حدد المعطيات.......... /

المطلوب................................../

حدد طريقة الحل........ /

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

قرب ألقرب عدد صحيح:

حدد

حدد طريقة التفكير بالحل/

حدد المطلوب........../
نشاط ختامي:

............... 3.67

............... 18.14

.................. 29.3

حدد المعطيات........... /
حدد المطلوب............ /

حدد طريقة الحل......... /
نشاط بيتي:

قرب ألقرب عدد صحيح:

............... 4.67

.............. 67.89
.............. 32.11

حدد المعطيات........... /
حدد المطلوب............ /

حدد طريقة الحل......... /
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المهارة :تقريب الكسور واألعداد العشرية.

ِّّ .1
قرب الكسور العشرية ألقرب عدد صحيح
......... ≈ 0.3

............≈ 0.6

.........≈0.49

.......... ≈ 0.72

حدد المعطيات.................................. /
حدد المطلوب.................................. /

حدد طريقة الحل............................... /
 .2قرب األعداد العشرية ألقرب عدد صحيح:
≈ 13.01

≈ 26.53

≈ 82.53

حدد المعطيات.................................. /
حدد المطلوب.................................. /

حدد طريقة الحل............................... /

 .3اختر اإلجابة الصحيحة:
 43.31يقرب ألقرب عدد صحيح ، 44 ، 43( .........

)35

 61.98يقرب ألقرب عدد صحيح ) 98 ، 61 ، 62 ( ..........
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عدد الحصص2 :

الدرس (جمع األعداد العشرية)

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :األولى.

 .1يجد ناتج جمع كسرين عشريين دون حمل.
 .2يجد ناتج جمع عددين عشريين دون حمل.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يق أر األعداد العشرية.

اق أر من خالل لعبة اسحب حظك
3.15

اجمع:
يجمع عددين صحيحين.

التقويم

12.6

متابعة الطالب.

37.67

وتصحيح الكراسات.

..........=17+65
...........=13+8

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،ألعاب تربوية.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية المسرح التعليمي وتمثيل األدوار ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واالنشطة

يجد ناتج جمع

يقوم الطالب بتلوين البطاقات التي توزعها

حمل.

الموضح تحت الشكل  ،تطلب من كل

التقويم

كسرين عشريين دون عليهم المعلمة حسب الكسر العشري مالحظة مدى مشاركة الطالب
طالبين إيجاد ناتج جمع ما لونه كال نشاط صفي :1

الطالبين من خالل الرسم .

شرب أحمد من زجاجة العصير

.........= 0.7+ 0.2

العصير  ،وفي اليوم الثاني

.........= 0.6 + 0.3

أحمد في اليومين؟

.........= 0.3 + 0.5

في اليوم األول  0.45لتر من

مثال :جد الناتج:

 0.3لتر من العصير ،كم شرب
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.........=0.5 + 0.2

حدد المعطيات.............. /

المشهد ليتم تنفيذه أمام الطالب ،تجهز

حدد طريقة الحل............ /

ثم تقوم المعلمة بتدريب الطالب على تمثيل حدد المطلوب............... /

يجد ناتج عددين

عشريين دون حمل.

المعلمة سوق مالبس وتضع األسعار على
المالبس وتكون على شكل اعداد عشرية
مختلفة.

يقوم أحمد بزيارة السوق مع والده ليشتري

بنطلون ثمنه  45.5شيكال.

نشاط صفي :2

المسافة بين مدرسة يامن
والملعب  4.45كم والمسافة بين

المدرسة والبيت  2.5كم،

احسب مجموع المسافتين معا؟

كم دفع أحمد للبائع؟

حدد المعطيات.............. /

تستقبل إجابات من الطالب

ما المعطيات؟ ........................

ما المطلوب؟ .........................

حدد المطلوب.............. /

حدد طريقة الحل............ /

نشاط ختامي:

طريقة الحل؟ ........................

جد الناتج:

... =22.41 + 3.16

........= 32.5 + 13.45

مثال /جد الناتج:

........= 28.3 + 126.5

ثم توضح المعلمة للطالب كيفية ترتيب

األعداد بشكل رأسي والجمع.

نشاط بيتي:
جد الناتج:

1.6

...... = 23.24 +

حدد المعطيات.............. /

حدد المطلوب............... /

حدد طريقة الحل............. /
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عدد الحصص2 :

درس (جمع األعداد العشرية)

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :الثانية

 .1يجد ناتج جمع كسرين أو عددين عشريين مع حمل.
 .2يحل مسائل منتمية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يق أر أعدادا عشرية.

اقرأ/

من خالل لعبة ساعي البريد:
5.03

214.56 648.54

التقويم
متابعة الطالب لمعرفة مدى
تفاعلهم ومشاركتهم.

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،ألعاب تربوية.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

اإلجراءات واالنشطة

يجد ناتج جمع كسرين

بعد التمهيد تقوم المعلمة بعرض المثال التالي

أو عددين عشريين مع

مع أحمد  8شيكل وأعطاه والده  5.5شيكال،

حمل.

التقويم

فلنساعد أحمد في معرفة كم شيكال أصبح معه؟
حدد المعطيات............................ /
حدد المطلوب............................ /

طريقة الحل.............................. /
تنفذ المعلمة بعد المثال لعبة (الجولف) مع

الطالب  ،حيث يقوم الطالب برمي كرة الجولف
على زجاجات مكتوب عليها أعدادا عشرية ،
والزجاجات التي تسقط وتصيبها الكرة يقوم

الطالب مع زميل له (مجموعة ثنائية) بحلها.
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مالحظة انتباه الطالب

ثم تقوم المعلمة بصنع خطين أعداد من الفلين
عليهما أعدادا عشرية  ،وتطلب من طالبين

كالهما يقفان على خط ويقوما بالقفز مع صوت

يحل مسائل منتمية
على المهارة

نشاط صفي :1
في حصالة محمد  12شيكال ،
وأعطته والدته  7.5شيكال ،كم

الموسيقى للحظة إيقاف الموسيقى  ،وتطلب من

شيكال أصبح مع محمد؟

معا ،خالل البدء في الجمع تقوم المعلمة

حدد المطلوب............. /

الطالب حساب المسافة التي قطعها الطالبين
بتوضيح الخطوات الصحيحة للجمع وترتيب

المنازل والتنظيم الرأسي لألعداد.

حدد المعطيات............ /

طريقة الحل.............. /
نشاط صفي :2

أراد عامل أن يحفر قناة ماء
فحفر في اليوم األول  23.5م

وحفر في اليوم الثاني 25م وحفر

في اليوم الثالث  31.25م ،كم

مت ار حفر العامل في األيام

الثالثة؟

حدد المعطيات............ /

حدد المطلوب............. /

طريقة الحل................ /
نشاط بيتي:

أراد عامل أن يحفر قناة ماء

فحفر في اليوم األول  34.4م

،وحفر في اليوم الثاني 25م

،وحفر في اليوم الثالث  86.7م،
كم مت ار حفر العامل في األيام

الثالثة؟

حدد المعطيات............ /
حدد المطلوب............. /

طريقة الحل................ /
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هيا عزيزي الطالب احسب ما يلي:

المهارة :جمع األعداد العشرية.

= 6.75 + 13.6

= 2.18 + 4.46

= 0.31 + 0.14

4.6 + 63.4

=

ذهبت سمر إلى السوق  ،اشترت فستانا بمبلغ  75.12دينا ار  ،وحذاء بمبلغ  ،25.32كم دفعت للتاجر؟
حدد المعطيات................................ /

حدد المطلوب................................. /

حدد طريقة الحل.............................. /
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الدرس (طرح األعداد العشرية)

عدد الحصص2 :

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:

الحصة :األولى

 .1يتعرف على مكونات معادلة الطرح (المطروح منه –المطروح – ناتج الطرح).
 .2يجد ناتج طرح كسرين أو عددين عشريين دون استالف.
 .3يحل مسائل منتمية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

يجد ناتج طرح عددين صحيحين.

التقويم
متابعة الطالب.

جد الناتج:

وتصحيح الكراسات.

.............= 6 – 73
..............= 31 - 265

ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،ألعاب تربوية.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية القصة التعليمية ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يتعرف إلى مكونات
معادلة الطرح

اإلجراءات واالنشطة

تروي المعلمة قصة للطالب مضمونها ،

مع سمر  47.76شيقال ،ذهبت يوما مع

والدتها إلى السوق لشراء مالبس شتوية ،

(المطروح منه –

فأعجبتها بلوزة من الصوف ثمنها 36.5

الطرح).

معها قليل من المال ،كم بقي مع سمر؟

المطروح – ناتج

التقويم

شيكال ،دفعت سمر للبائع ثمنها وبقي
حدد

المعطيات............................/
حدد المطلوب/

............................
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حدد طريقة الحل..................... /

نشاط صفي :1

بعض األسئلة ،ما العدد األكبر الذي

زرعت منها  125.2م 2شجر

إذن :العدد الذي يكون في بداية المعادلة

األرض غير المزروعة؟

ثم تبدأ المعلمة بعد عرض القصة بمناقشة أرض مساحتها  375.86م،2

سنأخذ منه؟

يجد ناتج طرح

زيتون ،كم تبقى من مساحة

كسرين أو عددين

هو المطروح منه والثاني المطروح وناتج

حدد المعطيات.............. /

استالف.

مسرح دمى حول هند والخياطة  ،حيث

حدد طريقة الحل............ /

الخياطة قطعة قماش طولها  87.5سم ،

مع صفاء  87.25دينار صرفت

سم من القماش ،كم استهلكت الخياطة

حدد المعطيات.............. /

عشريين دون

يحل مسائل منتمية
على المهارة

الطرح بعد إشارة = ،ثم تعرض المعلمة

حدد المطلوب............... /

هند كانت ترغب بعمل فستان ،وقد أعطت نشاط صفي :2

وعندما أنهت تفصيل الفستان بقي 12.3

لعمل فستان؟

 54.13دينار ،كم بقي معها؟

حدد المطلوب............... /

حدد طريقة الحل............ /

نشاط ختامي :جد الناتج:

............= 54.23-76.45
...........=67.43 – 97.5

نشاط بيتي:

مع ندى  37.56دينار صرفت
منها 14.54ينار ،كم بقي معها؟
حدد المعطيات.............. /

حدد المطلوب............... /

حدد طريقة الحل............ /
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الدرس (طرح األعداد العشرية)

عدد الحصص2 :

الحصة :الثانية

أوالً :األهداف التعليمية:
يتوقع من التلميذ أن يتمكن من أن:
 .1يجد ناتج طرح عددين عشريين مع استالف.

 .2يجد ناتج طرح عدد عشري من عدد صحيح مع استالف.
 .3يحل مسائل منتمية على المهارة.

ثانياً :الخبرات السابقة:

البند االختباري

الخبرات السابقة

التقويم

يطرح أعدادا عشرية دون استالف .جد الناتج:

متابعة الطالب.

وتصحيح الكراسات.

......= 43.06- 68.56

.........= 15.12 –37.28
ثالثاً :األدوات المستخدمة:

السبورة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أوراق عمل ،بطاقات ،ألعاب تربوية.

رابعاً :االستراتيجية المستخدمة:

استراتيجية التعلم باللعب ،الحوار والمناقشة.

خامساً :إجراءات التدريس:
األهداف السلوكية

يجد ناتج طرح عددين
عشريين مع استالف.

االجراءات واالنشطة
تبدأ المعلمة بعد التمهيد بعرض المثال

التالي :مع منى في الحصالة  36.5شيكال،

التقويم
مالحظة انتباه الطالب

أرادت شراء كتاب ثمنه  17.8شيكال ،كم
بقي مع منى؟

حدد المعطيات......................... /
حدد المطلوب.......................... /

حدد طريقة الحل....................... /
ثم تنفذ المعلمة بعد المثال لعبة (األقماع)

حيث توضع عدد من األقماع على األرض
وتحت كل قمع سؤال ويقوم الطالب بالقفز
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نشاط صفي :1

مزارع زرع أرضه أشجار ليمون
وبرتقال فكانت مساحة األرض

فوق األقماع  ،وبتوقف الموسيقى يقف عند

المزروعة برتقال  89.36م، 2

القمع الذي انتهى عنده ويحل السؤال الموجود إذا كانت مساحة األرض بالكامل
تحت القمع ،ثم تنفذ المعلمة بعد عرض أمثلة  288.17م ،2كم مساحة األرض

مع الطالب لعبة صندوق العجائب  ،حيث

يجد ناتج طرح عدد

عشري من عدد صحيح
مع استالف.

المزروعة ليمون؟

يكون داخل الصندوق تمارين متنوعة على

حدد المعطيات................ /

مثال :جد الناتج:

حدد طريقة الحل.............../

الطرح ويختار الطالب سؤال ويقوم بحله
............= 3.54 - 7

حدد المطلوب................. /
نشاط صفي :2

مع أحمد  9شيكال اشترى قصة
ثمنها  4.5شيكال ،كم بقي مع

يحل مسائل منتمية على

أحمد؟

المهارة.

حدد المعطيات............... /

حدد المطلوب................. /

حدد طريقة الحل.............. /
نشاط ختامي :جد الناتج:

...........= 32 .41 -96.43
.............= 2.42- 6
نشاط بيتي:

مع أسعد  5شواقل اشترى قصة
ثمنها  3.5شيقال ،كم بقي مع

أحمد؟

حدد المعطيات............... /
حدد المطلوب................. /

حدد طريقة الحل.............. /
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ورقة عمل ()11

المهارة :طرح األعداد العشرية

جد ناتج:

= 3.26 – 7.89

= 0.31 _ 0.56

= 13.72 – 43 .28

5

فكر واحسب:

– = 3.27

مع هدى  70.64دينا ار ذهبت إلى السوق اشترت فستانا بمبلغ  15.32دينا ار  ،وحذاء بمبلغ 25.32دينا ار ،كم
دينا ار تبقي مع هدى؟

حدد المعطيات........................................ /

حدد المطلوب......................................... /

حدد طريقة الحل...................................... /
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