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أ

{ؤَمَّهْ هُوَ قَاوِتٌ آوَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْأخِزَةَ
ويَزْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ لَا
يَعْلَمُونَ إِوَّمَا يَتَذَكَّزُ ؤُولُو الْإَلْبَابِ }
)سكرة الزمر/آية )9

ب

إلى كطني الغالي الذم أتاح لي مكاصمة دراستي  ..........فمسطيف التي ترعرعت عمى ترابيا حماىا ا﵀.
إلى نبع الحناف كركضة العمـ كالبياف ....إلى اليد التي ما بخمت عمي مف عطائيا كأنارت دربي كخطت

بحركؼ التكاصؿ عمى صفحات كتبي أجمؿ عنكاف  .....إلى كالدم الغالي الحاج /بكر المكح ( أبك محمكد).

إلى مف منحتني جزءان مف فؤادىا  ..........إلى مف رسمت لي الدرب كأرستني عمى شكاطئ
الحياة بأماف  ......إلى المعاني الرائعة التي اقتبست منيا كمماتي  .....إلى مف أشعمت في داخمي اإلرادة
كالعزيمة ،كأفعمتني بدعائيا ،كأحاطتني بأمكمتيا  ..........كالدتي الغالية الحاجة  /أـ محمكد المكح.

إلى مف سقكا جامعات الكطف عممان كثقافةن  .........إلى مف كاصمكا معي الطريؽ حتى انتيى بي المطاؼ
إلى ىذا المقاـ في دراستي ىذه ألقدميا ليـ عمى بريؽ مف نكر ........إلى األستاذ الدكتكر الفاضؿ  /سييؿ

رزؽ دياب ،كالدكتكر الفاضؿ  /عمى محمد نصار ،المذيف تفضبل باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،كالى األستاذ

الدكتكر /عطا حسف دركيش ،كالدكتكر الفاضؿ  /محمد سميماف أبك شقير المذيف تفصبل بمناقشة ىذه الدراسة
كبذال كقتيما كجيدىما الثمينيف إلخراجيا بيذا الركنؽ الجميؿ.

إلى إخكتي محمكد كأحمد كمحمد كرائد كساجد  ......كأخكاتي باكيناز كصافيناز كصابريف كأسيؿ الذيف لك

نشرت طراز محاسنيـ في الكتب ،كسيرت ذكر محامدىـ في اآلفاؽ ،فمـ أبمغ شيئان مما يكنو ليـ الفؤاد.

إلى مف كف كما زلف رفيقات الدرب لسنكات طكيمة  .......إلى المكاتي رسمف لي البسمة مع األحبلـ الجميمة

إلى مف شاركنني فرحي كحزني ككقفف بجانبي كقت الشدائد كالمحف ،صديقاتي العزيزات.

إلى كؿ مف يبغي العمـ سبيبل  ....إلى كؿ مف جعؿ الضاد نبراس عممو كبحر كنكزه  ...إلى كؿ طالب عمـ
أىدم ىذا العمؿ المتكاضع راجيةن مف المكلى عز كجؿ أف يجد القبكؿ كالنجاح.
الباحثة  /شاىيناز بكر المكح

ج

شكر وتقدير

كما مف كاتب إال سيفنى كيبقي الدىر ما كتبت يداه
فبل تكتب بكفؾ غير شيء يسرؾ يكـ القيامة أف تراه " اإلماـ الشافعي"
ً
بفضؿ المكلى عز كجؿ الذم
أغرس حركفي في دراستي ىذه ،حالمةن أف أحصدىا
بيذه الكممات بدأت
ى
مف عمي كيسر لي إنيائيا ،فمو الشكر أكالن كأخرا ،كأصمي كأسمـ عمى ً
معمـ البشرية ،كىادم األمة إلى الطريؽ

خمىؽ{
المستقيـ محمد ابف عبد ا﵀ عميو أفضؿ الصبلة كأطيب التسميـ ،الذم قاؿ لو ربو } اقٍ ىٍأر ًباسًٍـ ىرب ى
ِّؾ الًذم ى
(سكرة العمؽ /آية  ،)1كانطبلقان مف قكلو عز كجؿ}  ..لىًئ ٍف شىكى ٍرتيـٍ ىأل ًىزيدىنكيـٍ  ( { ..سكرة ابراىيـ /آية ) 7؛
كامتثاالن بقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ" ال يشكر ا﵀ مف ال يشكر الناس" ركاه الترمذم كصححو األلباني في

كتاب صحيح الجامع الصغير ( ) 2 / 1122؛ فيا أنا أكتب ىذه الكممات ألثني شاكرةن ﵀ رب العالميف،
الجد كالمثابرة ،ككفقني بفضؿ منو إلتماـ ىذه ِّ
الدراسة ،كاخراجيا بيذا الركنؽ الجميؿ ،متمنيةن أف
الذم منحني ى

تجد القىبكؿ ممف يق أر سطكرىا ،سائمةن ا﵀ عز كجؿ أف ينتفع بيا كؿ طالب عمـ.
فمنذ أف بػػدأت كتابة ىذه الدراسة كاجيت الكثير مف الصعكبات ،كبحمد ا﵀ كفضمو قد حاف الكقت الذم
أطكم بو سير الميالي كتعب األياـ ،كخبلصة مشػكارم بيف دفتي ىذه الدراسة ،كما أجمميا مف لحظات أي ِّ
قدر

كأشكر فييا مف مد يد العكف إلنجاز ىذه الدراسة ،فبعدد حبات المطر ،كعدد مرات طمكع القمر أشكر كالدم

العزيزيف المذيف كىباني حياتيما كقدما لي كؿ ما في جعبتييما؛ ألتمـ دراستي ىذه فكانا لي رفيقيف دائميف
حتى آخر لحظة انتييت فييا مف إعداد ىذه الدراسة.

كما كأتقدـ بكافر الشكر كاالمتناف إلى جميع أفراد عائمتي ،ككؿ مف رافقني في إنجاز ىذه الدراسة ،كال

يسعني في ىذا المقاـ إال أف أقدـ باقات كركد و
شكر كعرفاف أنثرىا لكؿ مف عممني اإلبداع ،ككاصؿ معي
شعاع مف نكر ،كما أجمميا مف و
أياـ
طريؽ النجاح حتى كصمت ىذا المقاـ مف دراستي ىذه؛ ألقدميا ليـ عمى
و
ً
ً
عقبات الحياة ،كما
اءه ،كتغمبكا عمى
عشت فييا بيف ىؤالء الذيف ترعرعكا بيف
ي
أحضاف العمـ ،كتنفسكا ىك ى
و
يقدركف قيمةى ً
العمـ ،كاىبةن ليـ
أركعيا مػف
لحظات حينما أرل أناسان يقػدركف معنى النجاح كاإلبػداع ،أناسان ٌ
الشكر ك ً
ً
التقدير بحجـ
عطكر الريحاف؛ إليصاؿ مدل امتناني كشكرم لجيكدىـ العظيمة ،كليـ مني كؿ معاني
ً
الشكر كعظيـ
عطائيـ البلمحدكد ،فعطاؤىـ ىك عنكاف إبداعيـ ،كمف ىنا فإنو يطيب لي أف أتقدـ بخالص

التقدير كاالمتناف إلى مشرفىي الكريميف األستاذ الدكتور الفاضل  /سييل رزق دياب " نائب رئيس جامعة غزة
لمشؤكف األكاديمية " ،والدكتور الفاضل  /عمي محمد نصار" أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات
المساعد بجامعة األزىر بغزة ،المذيف لـ يبخبل عمي بنصحيما كارشادىما طيمة فترة إعدادم لمدراسة ،كبذال مف
جيدىما ككقتيما الثميف ما يثمج صدرم مف تكجيياتيما البراقة ،فقد كاف آلرائيما ِّ
القيمة األثر األكبر في

إنجاز ىذه الدراسة ،فبارؾ ا﵀ في عمرىما ،كعمميما ،كعمميما ،كجزاىما ا﵀ عني كؿ خير.

كما يشرفني أف أكاصؿ شكرم كتقديرم لصرح العمـ الشامخ "جامعة األزىر بغزة" أداميا ا﵀ رم انز لمعمـ
د

كالمعرفة ،كما أقدـ شكرم كتقديرم لكمية الدراسات العميا متمثمة بعميدىا سعادة الدكتور /أمين توفيق حمد
الذم أتاح لي فرصة االلتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا؛ كالشكر مكصكؿ لعمادة كمية التربية كعمى رأسيا

عميد الكمية الدكتور الفاضل /محمد عميان ،كألساتذتي الكراـ أعضاء ىيئة التدريس بقسـ المناىج كطرؽ

التدريس كؿ بمقبو كاسمو ،كما يشرفني أف أشكر األستاذ الدكتور الفاضل  /عطا حسن درويش والدكتور
ككقت في قر ً
و
الفاضل /محمد أبو شقير عمى ما بذاله مف و
اءة ىذه الدراسة كتفضميما بمناقشتيا،
جيد
كاستكماالن لحمقة الشكر كاالمتناف أتقدـ بعبارات الشكر كالتقدير لمدكتور الفاضل  /توفيق موسى الموح المدقؽ

المغكم لمدراسة ،كالذم ساعدني في إخراج ىذه الدراسة بيذا الركنؽ الجميؿ.
السادة الكراـ محكمي أدكات الدراسة عمى ما بذلكه مف جيد ،كما أبدكه مف آر و
ً
اء
كيسعدني أف أشكر جميع
كمبلحظات قيمة أسيمت في إثر ً
و
اج األدكات بالصكرة التي تميؽ بجيدىـ
اء ىذه الدراسة ،كساىمت في إخر ً
المبارؾ ،كأخص بالذكر األستاذ الدكتور /عالء الدين سعد متولي" أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات
كتكنكلكجيا التعميـ بجامعة بنيا بجميكرية مصر العربية " ،واألستاذ الدكتور  /فتيحة أحمد بطيخ " أستاذ

المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات بجامعة المنكفية بجميكرية مصر العربية" المذيف ساىما في تحكيـ أدكات
الدر ً
اسة كقدما لي المبلحظات ِّ
القيمة التي ساعدتني في إنجاز ىذه األدكات .

كعرفانان مني أتقدـ بالشكر إلى الدكتورة الفاضمة  /سمية النخالة ،األستاذ الفاضل  /نبيل العرابيد،

األستاذ الفاضل  /عائد الربعي ،األستاذ الفاضل  /محمد عمي نصار ,واألستاذ الفاضل /عمي أبو حسب اهلل
مف ك ازرة التربية كالتعميـ عمى ما قدمكه لي مف تسييبلت إلتماـ الدراسة ،كما قدمكه مف معمكمات أفادت

الدراسة ،كما كيطيب لي أف أشكر مشرفىي الرياضيات األستاذ  /عبد اهلل مينا ،واألستاذة  /سميرة حنيف لما
قدماه مف إرشادات كمبلحظات أفادت الدراسة ،كال أنسى مف كاف ليـ الفضؿ في تطبيؽ الدراسة عمى أرض

الكاقع أرسؿ ليف كممات شكر كاعتزاز ،إدارة مدرسة بنات البريج الثانكية (ب) ممثمة بمديرتيا الفاضمة
السيدة  /نعمة الطويل ،كالمعممة الفاضمة  /نجوى صالح التي رافقتني منذ بداية مشكارم كحتى نيايتو.

ليس منةن مني عميكـ تمؾ الكممات التي كتبتيا أناممي لتقدـ لكـ شكرىا كتحاياىا ،حاممةن معيا أسمى

كأرقى العبارات ،لكنيا أحرؼ أنارت طريقان سم ٍكتو بخطكاتكـ أنتـ يا مف كنتـ كال زلتـ شعاعان يرسؿ لي النصائح

كاإلرشادات كي أصؿ إلى ما طمحت بو ،كتخطيت الصعاب ألنالو ،فشك انر لكـ جميعان ،كليجعمو ا﵀ في ميزاف
حسناتكـ يكـ القيامة ،كالشكر ﵀ تعالى الذم أتـ عمي نعمو ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف
كالحمد ﵀ رب العالميف.

الباحثة  /شاىيناز بكر الموح

ٓ

ممخص الدراســـــــة

ىدفت الدراسة لمعرفة أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر
األساسي بغزة ،كقد تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:

ما أثر توظيف التقويم البديل في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة ؟
كيتفرع منو األسئمة التالية:

 -1ىؿ يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بميارات
عمميتي التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ؟

 -2ىؿ يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة أداء ميارات عمميتي القدرة
الرياضية ( التكاصؿ الرياضي  ،حؿ المشكبلت الرياضية ) يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ؟

 -3ما حجـ أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة؟
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة أدكات الدراسة كالتي تمثمت في:
 -1اختبار لقياس ميارات عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية.

 -2بطاقة مبلحظة لقياس أداء الطالبات لميارتي عممية القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي كحؿ
المشكبلت الرياضية.

كقد تـ تطبيؽ المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي القائـ عمى اختيار مجمكعتيف متكافئتيف،

كطبقت أدكات الدراسة عمى عينة عشكائية مف طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة بنات البريج الثانكية
(ب) لمبنات كالبالغ عددىف ( )78طالبة ،قسمت إلى(  )40طالبة كمجمكعة تجريبية )38( ،طالبة كمجمكعة
ضابطة ،كقد اختبرت ٌّ
كؿ مف المجمكعتيف اختبا انر قبميان ،ثـ بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة اختبرت

المجمكعتاف اختبا انر بعديان ،كفي النياية أجريت عممية مقارنة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كبعد
إجراء المعالجات اإلحصائية تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 -1يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجػات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القدرة

الرياضية ،كبطاقة مبلحظة أداء الطالبات المتعمقيف بميارات عمميتي القدرة الرياضية يعزل لتكظيؼ التقكيـ

البديؿ لصالح المجمكعة التجريبية.

 -2ىناؾ أثر كبير يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ أدل إلى تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر.

كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج أكصت الباحثة بضركرة تكظيؼ أدكات ككسائؿ متعددة

في تقكيـ أداء الطمبة ،كما أكصت بضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف في مكضكع التقكيـ البديؿ كاستخدامو
في تطكير العممية التعميمية التعممية ،كتزكيدىـ بكتيبات إرشادية حكؿ طرؽ تكظيؼ التقكيـ البديؿ.
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Abstract
The study aimed to figure out the impact of employing the alternative evaluation on
developing the mathematical ability among female tenth graders in Gaza. The problem of the
study was stated in the following main question: What is the impact of employing the
alternative evaluation on developing the mathematical ability among female tenth graders
in Gaza ?, the main question was branched out into the following sub questions:
1- Is there statistically significant difference at level (α ≤ 0.05) between the mean scores of the
experimental group and control group in the mathematical ability test which concerned on
mathematical interaction skills and solving mathematical problems skills due to the use of
alternative evaluation?
2- Is there statistically significant difference at level (α ≤ 0.05) between the mean scores of the
experimental group and control group in check-list the performance of the processes of the
mathematical ability skills ( interaction, problem-solving) due to the use of alternative
evaluation?
3- What is the effect size of employing the alternative evaluation on developing the
mathematical capacity among female tenth graders in Gaza?
In order to achieve the purpose of the study, the researcher designed the tools of the study
which included in :
1- A test to measure the mathematical ability skills which represented in the mathematical
interaction and solving mathematical problems .
2- A check-list to measure the students' performance and the mathematical ability skills which
represented in the mathematical interaction and solving mathematical problems .
The experimental method with the semi-experimental design which based on choosing two
groups was applied and the tools of the study were implemented on a random sample of (78)
female tenth graders at Burij Girls Secondary School (B), divided into (40) students as an
experimental group and (38) students as a controlled group. The results of the pre test and post
test were applied on the two groups, then a comparison was implemented between pre – test and
post test.
After conducting statistical treatments, the researcher revealed the following results:
1- There is a statistically significant difference between the mean scores of the experimental
and control groups in the mathematical ability test and check-list the performance which
concerned on mathematical ability skills due to the use of alternative evaluation.
2. There is a significant impact due to the use of alternative evaluation led to mathematical
ability development among female tenth graders.
ز

Based on the results, the researcher recommended the necessity of employing different
methods to assess students' performance , training courses should be held for teachers in order to
train them on how to use the alternative assessment to develop their performance methods and
the importance of providing teachers with brochures about the ways of employing the alternative
evaluation.

ح

قائمة المحتويات
الموضوع

م

رقم الصفحة

البسممة

أ

آية قرآنية

ب

إىداء

ج

شكر كتقدير

د

ممخص الدراسة

و

Abstract

ز

قائمة المحتكيات

ط

قائمة الجداكؿ

ل

قائمة األشكاؿ

ن

قائمة المبلحؽ

س
انفصم األول :خهفيت اندراست وأهميتها

2

1.1

مقدمػػة

2

1.2
1.3

مس ػ ػ ػ ػ ِّػكغات الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

7

مشكمة الدراسة كأسئمتيا

8

1.4

ف ػ ػ ػرضيات الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

8

1.5

الدرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
أىػ ػ ػ ػداؼ ا

9

1.6

أىمي ػ ػ ػ ػ ػ ػة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

9

1.7

حػ ػ ػ ػ ػدكد الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

9

1.8

مصطمحات الدراس ػ ػ ػ ػة

10

انفصم انثاني :اإلطــار اننظـــزي

12

2.1

المحور األول :التقويم البديل ( استراتيجيتيو وأداتو )

12

2.1.1

التقكيـ بشكؿ عاـ

12

2.1.1.1
2.1.1.2

تعريؼ التقكيـ لغة كاصطبلحان

13

أىمية التقكيـ في عممية التعمـ كالتعميـ

14

2.1.2

التقكيـ البديؿ

15

2.1.2.1

نشأة التقكيـ البديؿ كمراحؿ ظيكره

16
ط

الموضوع

م

رقم الصفحة

2.1.2.2

مفيكـ التقكيـ البديؿ

17

2.1.2.3

مبادئ التقكيـ البديؿ

18

2.1.2.4

التحكؿ مف التقكيـ التقميدم إلى التقكيـ البديؿ

18

2.1.2.5

مقارنة بيف التقكيـ التقميدم كالتقكيـ البديؿ

19

2.1.2.6

كظائؼ التقكيـ البديؿ كأغراضو

21

2.1.2.7

خصائص التقكيـ البديؿ

21

2.1.2.8

فكائد التقكيـ البديؿ

22

2.1.2.9

أىداؼ التقكيـ البديؿ

23

2.1.2.10

التقكيـ البديؿ في مجاؿ تعمـ كتعميـ الرياضيات

23

2.1.3

استراتيجيتي التقكيـ البديؿ كأداتو

25

2.1.3.1

استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء

26

 2.1.3.1.1مككنات التقكيـ القائـ عمى األداء

27

 2.1.3.1.2الفعاليات المندرجة تحت استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء

29

2.1.3.2

استراتيجية التقكيـ القائـ عمى المبلحظة

30

 2.1.3.2.1مزايا كعيكب المبلحظة كإحدل استراتيجيات التقكيـ البديؿ

31

 2.1.3.2.2أنػ ػكاع المبلحظػ ػػة

32

 2.1.3.2.3خطكات تصميـ التقكيـ بالمبلحظة

32

2.1.3.3

ممؼ اإلنجاز (البكرتفكليك) كأداة لمتقكيـ البديؿ

33

 2.1.3.3.1تعريؼ ممؼ اإلنجاز

34

 2.1.3.3.2فكائد ممؼ اإلنجاز (البكرتفكليك)

35

 2.1.3.3.3محتكيات ممؼ اإلنجاز (البكرتفكليك)

36

 2.1.3.3.4مميزات ممؼ اإلنجاز (البكرتفكليك) كأداة مف أدكات التقكيـ البديمة

37

 2.1.3.3.5أنكاع ممفات اإلنجاز (البكرتفكليك)

37

 2.1.3.3.6المشكبلت التي تكاجو تطبيؽ ممؼ اإلنجاز كأداة مف أدكات التقكيـ البديؿ

38

 2.1.3.3.7معايير تقكيـ ممؼ اإلنجاز بصكرة عامة

38

 2.1.3.3.8الصعكبات التي تكاجو تطبيؽ التقكيـ البديؿ

39

2.2

المحور الثاني :القدرة الرياضية

40

2.2.1

تعريؼ القدرة الرياضية

41
ي

م

2.2.1.1

الموضوع

التكاصؿ الرياضي

 2.2.1.1.1جكانب التكاصؿ الرياضي

رقم الصفحة
43
45

 2.2.1.1.2ميارات التكاصؿ الرياضي

45

 2.2.1.2.1الشركط الكاجب تكافرىا في حؿ المشكبلت الرياضية

48

 2.2.1.2.3أىداؼ حؿ المشكبلت الرياضية

50

2.2.1.2

حؿ المشكبلت الرياضية

 2.2.1.2.2ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية
 2.2.1.2.4خطكات حؿ المشكبلت الرياضية

 2.2.1.2.5العكامؿ التي تعكؽ الطمبة عند حؿ المشكبلت الرياضية

2.2.1.3

أساليب تقكيـ الميارات الخاصة بعمميتي القدرة الرياضية
انفصم انثانث :اندراساث انسابقـت

47
49
50
51

52
55

3.1

المحكر األكؿ :دراسات تناكلت التقكيـ البديؿ (استراتيجيتيو كأداتو)

55

3.3

التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة

71

3.2

المحكر الثاني :الدراسات التي اىتمت بالقدرة الرياضية

انفصم انزابع :انطزيقت واإلجزاءاث

63
75

4.1

مجتمع الدراسة

75

4.2

عينة الدراسة

75

4.3

منيج الدراسة كتصميميا

76

4.4

متغيرات الدراسة كطريقة ضبط ىذه المتغيرات

77

4.5

أدكات الدراسة

78

4.6

إجراءات الدراسة

93

4.7

المعالجة االحصائية

95

انفصم اخلامس :نتائج اندراست ومناقشتها وتفسريها

98

5.1

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا

98

5.3

مقترحات الدراسة

117

5.2

تكصيات الدراسة

المصادر كالمراجع

117
118
133

المبلحؽ

ك

قائمة الجداول
عنوان الجدول

رقم الجدول

رقم الصفحة

1–2

التحكؿ مف التقكيـ التقميدم إلى التقكيـ البديؿ

19

2–2

الفرؽ بيف التقكيـ التقميدم كالتقكيـ البديؿ

20

3-2

مزايا كعيكب المبلحظة

31

4–2

ميارات عممية التكاصؿ الرياضي كمؤشرات كؿ منيا

46

5-2

ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية كمؤشرات كؿ منيا

49

1–4

مجتمع الدراسة

75

2–4

عينة الدراسة

76

3-4

نتائج اختبار ( ت ) لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف

77

متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى
اختبار التحصيؿ الرياضي لمفصؿ األكؿ  2015 – 2014ـ

4- 4ن

نتائج تحميؿ محتكل الدركس الثمانية لمفصؿ الثاني 2015-2014ـ

80

5- 4

ثبات تحميؿ المحتكل

80

6- 4

جدكؿ مكاصفات اختبار القدرة الرياضية

83

7- 4

عدد األسئمة المعدة لكؿ ميارة مف ميارات عمميتي القدرة الرياضية

84

8- 4

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية

87

9- 4

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف ميارات عمميتي القدرة الرياضية

88

10- 4

معامؿ االرتباط كمعامؿ الثبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية

89

11- 4

معامبلت االرتباط بيف درجة المحاكر الداخمية كالدرجة الكمية لبطاقة

91

12- 4

نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كالمعممة المرافقة لحساب ثبات بطاقة المبلحظة

92

13- 4

نتائج االتساؽ عبر الزمف لبطاقة المبلحظة

93

1-5

المتكسطات الحسابية ك نتائج اختبار ( ت ) لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ

98

لبلختبار

كالدرجة الكمية لبلختبار

المبلحظة

عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة عمى التطبيؽ القبمي الختبار القدرة الرياضية
2-5

نتائج استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ
بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
ه

99

رقم الجدول

عنوان الجدول

رقم الصفحة

عمى اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي البعدم
3–5

نتائج استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ
بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية

101

عمى اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية البعدم
4-5

نتائج استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ
بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية

104

عمى بطاقة مبلحظة أداء ميارات عممية التكاصؿ الرياضي البعدية
5–5

نتائج استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ

105

بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية

عمى بطاقة مبلحظة أداء ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية البعدية
6–5

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ مقياس

108

7–5

حساب مربع إيتا كقيمة  dكحجـ األثر اإلحصائي الختبار القدرة

108

8–5

حساب مربع إيتا كقيمة  dكحجـ األثر اإلحصائي الختبار القدرة

109

9–5

حساب مربع إيتا كقيمة  dكحجـ األثر اإلحصائي لبطاقة مبلحظة األداء

110

10 – 5

حساب مربع إيتا كقيمة  dكحجـ األثر اإلحصائي لبطاقة مبلحظة األداء

111

11 – 5

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة " ت" بيف متكسط درجات

112

مف مقاييس حجـ األثر

الرياضية البعدم الخاص بالتكاصؿ الرياضي

الرياضية البعدم الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية
الخاصة بميارتي عممية التكاصؿ الرياضي

الخاصة بميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية

طالبات المجمكعة التجريبية في تطبيؽ مقاييس التقدير التحميمية لحؿ
المشكبلت الرياضية ،كحجـ األثر كمستكاه

ً

قائمة األشكال
عنوان الشكل

رقم الشكل

رقم الصفحة

1-2

محكر الدراسة الرئيساف كالمحاكر الفرعية
ا

12

2–2

مراحؿ نشأة التقكيـ البديؿ

16

3–2

المصطمحات المرادفة لمفيكـ التقكيـ البديؿ

17

4–2

كظائؼ التقكيـ البديؿ كأغراضو

21

5–2

أىداؼ التقكيـ البديؿ

23

6–2

استراتيجيتي التقكيـ البديؿ كأداتو

25

7–2

تقكيـ األداء

27

8- 2

تصنيؼ الزاممي كآخركف ( ) 2009ألنكاع مياـ األداء

28

9–2

تصنيؼ عبلـ ( )2004لمياـ األداء

28

10 – 2

أنكاع المبلحظة

32

11 – 2

محتكيات ممؼ اإلنجاز

36

12 – 2

أبعاد القدرات العقمية

41

13 - 2

مككنات (أبعاد) القدرة الرياضية

42

1–4

التصميـ شبو التجريبي لمدراسة

76

2–4

خطكات إعداد اختبار القدرة الرياضية

81

1– 5

الفرؽ بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

113

2– 5

الفرؽ بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

114

3– 5

الفرؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة

115

اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي
اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت

في بطاقة مبلحظة أداء ميارتي التكاصؿ الرياضي
4– 5

الفرؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة
في بطاقة مبلحظة أداء ميارات حؿ المشكبلت

ُ

116

قائمة المالحق
عنوان الممحق

رقم الممحق

رقم الصفحة

1

أسماء السادة المحكميف

133

2

اختبار القدرة الرياضية بصكرتو األكلية

134

3

اختبار القدرة الرياضية بصكرتو النيائية

141

4

بطاقة المبلحظة بصكرتيا األكلية

159

5

بطاقة المبلحظة بصكرتيا النيائية

162

6

دليؿ المعممة

164

7

أراء بعض المحكميف ألدكات الدراسة مف جميكرية مصر العربية

216

8

خطابات تسييؿ ميمة الباحثة لتطبيؽ الدراسة

217

9

صكر مف ممؼ اإلنجاز كأعماؿ الطالبات

218

س

خمفيـــة الـدراسة و أىميتـيا

 1.1مقػدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
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1

 1الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا

 1.1مقدمــة

يزداد تدفؽ المعمكمات كتكدسيا يكمان بعد يكـ ،كىذه الزيادة اليائمة تتطمب عقكالن رياضيةن مثقفةن كمبدعة،
ً
ً
القرف الحادم كالعشريف نطمح أال يسحب ىذا التكدس المعمكماتي
منتصؼ العقد الثاني مف
كنحف في

اإلنساف إلى الياكية ،كما كنأمؿ أف تصبح التكنكلكجيا صديقة اإلنساف ال العدك الميؤكس مف رؤيتو ،كأف
تعطي ىذه التكنكلكجيا دفعةن لمتطكر كالتقدـ خطكةن تمك خطكة ،كأف يتـ استثمارىا في جميع مجاالت الحياة
و
كغذاء لمعقكؿ المبدعة ،كما
بشكؿ خاص ،فالرياضيات تعد أمان لمعمكـ الدقيقة،
بشكؿ عاـ ،كفي الرياضيات
ن

تكالى مف أحداث عبر األزمنة المختمفة يؤكد أنيا كانت كال تزاؿ محكر االرتكاز الذم تستند عميو حياة البشر،

كىي الرفيؽ الدائـ لئل نساف يبلزمو أينما التفتت أنظاره ،ليذا ال يمكف أف نتصكر حياتنا بدكف رياضيات ،كال
يمكف أف نتعامؿ مع أم مجاؿ مف مجاالت الحياة دكف االستعانة بالرياضيات كفركعيا المختمفة ،فخمؼ

ىندسة المباني ،كالمنشآت العمرانية ،كالتقنيات االلكتركنية تقؼ دائمان حسابات رياضية ،تحمؿ بيف ثنايا
كريقاتيا أىداؼ عمـ الرياضيات ،كتتناقؿ بيف شكاطئيا مراكب الكصكؿ لتمؾ األىداؼ.

وتتجمى أىميةي الرياضيات مف خبلؿ تطبيقاتيا في كاقع الحياة اليكمية التي يحتاج إلييا الفرد عمى و
نحك

دائـ؛ فالكثير مف األنشطة اليكمية تتطمب استخداـ الرياضيات ،كمثا هؿ عمى ذلؾ المعامبلت المالية ،كتقدير
المسافات ،كحساب الزمف البلزـ لؤلنشطة المختمفة (الثبيتي.) 2 : 2011 ،

كمف ىذا المنطمؽ فإف مادة الرياضيات التي تدرس في المرحمة الثانكية ليس شأنيا شأف المكاد الدراسية

األخرل فحسب ،فاالىتماـ بيا كالسعي لتطكيرىا كالعمؿ عمى رقييا؛ لتصؿ ألفضؿ المستكيات ال يتـ مف
خبلؿ و
تقكيـ مرئي عابر يعدىا جزءان مف عدد كبير مف المكاد الدراسية التي يتمقاىا الطمبة في المدرسة فقط،
أك مف خبلؿ االعتماد عمى نتائج األرقاـ التي يحصمكف عمييا في نياية العاـ الدراسي دكف تقكيـ عميؽ

متفحص لممستكل الفعمي ألداء الطمبة ،لذا كاف لزامان عمى المتخصصيف التربكييف تقكيـ مادة الرياضيات

بالصكرة التي تناسب مقدار أىميتيا الجمية ،كمما يدعـ ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى في محكـ كتابو العزيز" لىقػ ٍػد ىخمى ٍق ىنا
ًٍ
اإلنساف كأبدع
ىح ىس ًػف تى ٍقكيػ وػـ"﴿ التيف  /آية  ﴾4فاآلية السابقة تدؿ عمى أنو سبحانو كتعالى خمؽ
اف ًفي أ ٍ
ى
اإل ٍن ىس ى
خمقو ،كأظيره بمظير حسف كالئؽ كميزه بالعقؿ كالتفكير ،كصكره بصكرة سميمة دكف خمؿ في التركيب أك

المظير ،كمف ىذه الناحية أشارت نجاة تكفيؽ ( )2006المشار إلييا في البركاتي إلى أف العديد مف
ً
ً
ً
المؤسسات
المؤسسات التعميمية ،حيث تعتمد نظـ التقكيـ في
التقكيـ في نجاح
الدراسات أكدت عمى أىمية
التعميمية عمى االختبارات التي تفتقر إلى المكضكعية ،باإلضافة إلى الظركؼ المرتبطة بيا ،كتؤثر سمبان عمى

أداء الطالب مثؿ التكتر كالقمؽ الزائديف (البركاتي .)183 ،2009،

كبيذا الصدد البد مف إيجاد طر و
ؽ تقكيمية بديمة الختبار الكرقة كالقمـ الذم يقدـ لمطمبة ،كالذم عمى
النجاح كينتقمػ ػ ػ ػكف لمستكل أعمى ،أـ يعي ػ ػ ػدكف
ضكء نتائجو يحدد المعمػ ػ يـ ما إذا كاف ىؤالء الطمب ػ ػ ػ ًة يستحقكف
ى
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ً
الدرجة التي تؤىميـ لبلنتقاؿ لممستكل األعمى ،ىذه الطرؽ
دراسة المقرر مرة ثانية إلى حيف حصكليـ عمى
ً
ً
الطمبة كابداعاتيـ ) ،كالمعتمدة عمى
يتكجيا ىدفان جميان أال كىك ( تفك يير
تحمؿ ثقافة
التقكيـ البديؿ التي ِّ
اتج الدالة ذات المعنى التي يكتسبيا الطمبة ،كتزيد مف انسجاميـ مع الميمات التي ينجزكنيا؛ ليككنكا
النك ً
أكثر اندماجان في المكاقؼ الحياتية ،كبالتالي تساعد في رفع مستكل تحصيؿ الطمبة خاصةن في الرياضيات.

كليذا الغرض أجرت الباحثة عدة مقاببلت مع مسئكليف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بغزة بيدؼ
ً
التحصيؿ في الرياضيات ،مف
التعرؼ عمى ما قامت بو الك ازرة مف جيكود عظيمة ،ىدفت لرفع مستكل
ناحيتيـ أشاركا إلى أف اليدؼ الرئيسي لتقكيـ الطمبة كخاصة طمبة الصؼ العاشر عمى المستكل الكطني ىك

قياس مدل امتبلؾ الطمبة لمميارات كالمفاىيـ األساسية لمرياضيات ،كذلؾ امتبلكيـ لمعمميات العقمية البلزمة
لتعمـ تمؾ المادة كالتي يعتبركنيا مف المكاد الصعبة ،مف ناحيتيا قامت الك ازرة بعدة دراسات كتجارب ىدفت

إلى معرفة مدل تفاعؿ الطمبة مع عمميات تعمـ الرياضيات بعد إنيائيـ عشر سنكات مف دراسة مناىجيا،
ً
ً
ً
ً
ً
الجكدة الشاممة
الكصكؿ إلى
ياضيات مف أجؿ
مجاؿ تعميـ كتعمـ الر
الجيكد العالمية في
كذلؾ انسجامان مع
كتكفير مؤشرات نكعية ،كبيانات تتسـ بالمكضكعية كالدقة حكؿ مستكل التحصيؿ في الرياضيات في زمف
القياس ك ً
ً
التقكيـ
تتكدس فيو التغيرات التكنكلكجية كالمعرفية بشكؿ مستمر كدائـ ،كقدـ أحد المسئكليف مف دائرة

ً
التجارب التي قامت بيا الك ازرة كذلؾ بتاريخ  2015/2/15ـ ،كمف خبلؿ ىذا
بالك ازرة تقري انر لمباحثة عف
ً
ً
التقرير كجدت الباحثة أف معظـ الدراسات التي أجريت كانت عمى ً
نياية
الصؼ العاشر؛ ألنو يأتي في
طمبة
مرحمة تعميمية ميمة في ً
و
ً
التعميـ األساسي كالتي تستمر مف رياض األطفاؿ كحتى
حياة الطمبة أال كىي حمقة

ً
و
ياضيات لمعاـ  2012ـ
التحصيؿ العامة في مبحث الر
نياية الصؼ العاشر األساسي ،كبينت مؤشرات نتائج
ً
لطمبة الصؼ العاشر.
لمصؼ العاشر تدني التحصيؿ العاـ

القياس كالتقكيـ التابع لمك ازرة خبلؿ السنك ً
ً
ً
ات السابقة بأخذ زماـ المبادرًة
مركز
كاضافةن لتمؾ
الجيكد قاـ ي
مجمكعة مف االختبار ً
و
القياس ك ً
ً
ات المقننة بمشاركة شقي الكطف المتمثؿ
التقكيـ ،كساىـ في تطبيؽ
في مجاؿ
ً
محافظات الضفة الغربية كقطاع غزة ،حيث شاركت فمسطيف باالختبارات الدكلية لمعمكـ كالرياضيات
في

 ،TIMISSكتتبعت الباحثة ىذه الدراسة فكجدت أف فمسطيف شاركت لممرة األكلى عاـ  2003ـ ،كالثانية

عاـ  2007ـ ،كالثالثة عاـ  2011كشاركت فمسطيف في العاـ  2011ـ بعينة طبقية حجميا( )7812طالبان
ً
ياضيات
كطالبة مف ( )201مدرسة مف المدارس بكافة أشكاليا( حككمة ،ككالة ،خاصة ) ،كحصمت في الر
عمى الترتيب ( )36عالميان مف بيف ( )45دكلة ،كعمى الترتيب السابع عربيان مف بيف ( )11دكلة ،كذلؾ

بمتكسط تحصيؿ ( )404نقطة ،ىذا ككانت قد حصمت عمى ( )390نقطة لمعاـ 2003ـ ،كحصمت عمى

( )367نقطة لمعاـ 2007ـ ،كمنو الحظت الباحثة تدني مستكل تحصيؿ طمبة فمسطيف في الرياضيات،
كحصكليـ عمى مراتب متأخرة بيف الدكؿ المشاركة( .دائرة القياس كالتقكيـ -فمسطيف)2015 ،

كعميو ال بد مف السعي الجاد؛ لتتصدر فمسطيف الدكؿ األجنبية ،كالعربية ،كتحصؿ عمى مراكز عالية
ً
العمؿ عمى رفع مستكل تحصيؿ الطمبة خاصةن في الرياضيات ،كليذه األسباب
بيف تمؾ الدكؿ ،كال بد مف
ؽ بديمة لم ً
كاف لزامان عمى المختصيف كضع طر و
تقكيـ المستخدـ في مدارسنا ،كالمعتمد عمى اختبارات الكرقة
3

ً
ً
الساحة العربية ،فنظ انر لمتطكر
التقكيـ البديؿ الذم يعد مف المصطمحا ًت التي ظيرت حديثان عمى
كالقمـ كمنيا
و
ً
بيئات تعميمية الكتركنية ،ذلؾ لما تكفره شبكة
البيئات التعميمية التقميدية ،كتحكليا تدريجيان إلى
الحادث في
و
إمكانيات ىائمة يمكف تكظيفيا في ً
تعميـ كتعمـ الطمبة ،نادل خبراء القياس كالتقكيـ بضركرة
المعمكمات مف
تبني مداخؿ أكثر ديناميكية كمركنة عند قياس كتقييـ تعمـ الطمبة (أحمد ،)123 : 2008 ،يطمؽ عمى ىذه

المداخؿ مسمى التقكيـ البديؿ" ،" Alternative Evaluationكالذم يختمؼ عف التقكيـ التقميدم فيك يشير

اإلنتاج كطريقة اإلنتاج  Techniquesالتي استخدمت مف خبلؿ محتكل التعميـ context of
إلى
ً
ً
األنشطة اليكمية أك الصفية (العرابي.)178 : 2004 ،
 ،instructionكتندمج incorporateفي

ً
التقكيـ
طبقت العديد مف الدكؿ األجنبية كبعض الدكؿ العربية تجربة
كلتعزيز ثقافة التقكيـ البديؿ فقد ى

البديؿ كمف الدكؿ العربية التي طبقت تجربة التقكيـ البديؿ السعكدية كاألردف كمصر ،أما محميان فقد طبقت
تجربة التقكيـ البديؿ لممرة األكلى في قطاع غزة خاصة في المدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ
كالمتمثمة في ممؼ اإلنجاز لمعاـ  2011–2010ـ ،حيث قامت الك ازرة بنشر كتيبات عف ممؼ اإلنجاز

كزعتيا عمى جميع المدارس ،طمبت فييا عمؿ ممؼ إنجاز لكؿ طالب يتضمف بداخمو بحثان عمميان ،كاستكماالن

لذلؾ فقد نظـ قسـ العمكـ التربكية بالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية بالجامعة اإلسبلمية يكمان دراسيان بتاريخ

2011 / 4 /5ـ بعنكاف" :ممف اإلنجاز بين الواقع والمأمول في مدارس محافظات غزة " بحضكر عدد مف
أساتذة الجامعات كالمتخصصيف التربكييف ،حيث تحدث المشارككف عف مفيكـ ممؼ اإلنجاز كدكره في

تحسيف قدرات المتعمميف كرفع مستكياتيـ ،كتكسيع مداركيـ مف خبلؿ عممية البحث عف المعمكمات عبر
شبكة االنترنت أك الكتب كالمجبلت ،كقد أشار البعض إلى كجكد اختبلؼ في آراء أكلياء األمكر تجاه ممؼ

اإلنجاز ،فالبعض اعتبره عبئان ماديان عمى األىؿ كاألبناء ،في حيف اعتبره آخركف أنو كسيمة تنمي عقكؿ

المتعمميف ،كتنمي لدييـ ميارات البحث العممي.

ىذا كقد أظيرت مؤشرات نتائج عمميات التجريب األكلى قصك انر في استخدامو ،كما تكصمت النتائج

المعممكف كأكلياء األمكر منيا األعباء المادية حيث الظركؼ
لمعديد مف الصعكبات التي أشار إلييا ي
االقتصادية الصعبة ،كزيادة األعباء عمى المعمـ إضافة لممقررات المتكدسة فكؽ كاىمو ،كمؾ ضيؽ الكقت في
و
مجمكعة مف التكصيات في مقدمتيا كضع
تنفيذ الدركس المطمكبة منو ،ىذا كخمص المشارككف إلى

استراتيجية لتطكير ممؼ اإلنجاز عمى مدار السنكات القادمة ،كضركرة إدخاؿ مصطمح ممؼ اإلنجاز إلى
ثقافة المجتمع الفمسطيني ،كاعداد دكرات تدريبية لممعمميف إلعادة تأىيميـ ،إلى جانب ذلؾ االقتناع بفكرة
تطبيؽ ممؼ اإلنجاز عمى أرض الكاقع.1

يبؽ حيز التنفيذ ككانت
كبالرغـ مف الجيكد العديدة التي قامت بيا الك ازرة فإف تطبيؽ ممؼ اإلنجاز لـ ى
تجربة تطبيقو في المدارس الحككمية بقطاع غزة ىي األكلى كاألخيرة ،كنظ انر لمقصكر في تطبيؽ التقكيـ البديؿ
في الدكؿ العربية عامةن ،كدكلة فمسطيف خاصةن ،رأت الباحثة أنو البد مف ضركرة تطبيؽ التقكيـ البديؿ في

فمسطيف ككنو يقدـ صك انر متعددة األبعاد عف أداء المتعمميف باستخداـ أدكات متعددة.

1

http://www.ucas.edu.ps/newsdetail.aspx?showid=1923
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لذا كاف البد مف تناكؿ التقكيـ البديؿ في ىذه الدراسة ،ألنو يعد أحد التكجيات الحديثة في التقكيـ
كالمتداكلة تربكيان في الكقت الحالي ،فمف خبللو ينتقؿ المتعمـ مف غرفة الصؼ التقميدم إلى عالـ حقيقي،
تتطمب ميامو صياغة المتعمـ لمشكبلت حقيقة ،كالتفكير في حؿ تمؾ المشكبلت ،ثـ قيامو بتفسير النتائج

التي تكصؿ إلييا ،حيث ظيرت فكرة التقكيـ البديؿ عمى الساحة التربكية في التسعينات مف القرف

العشريف(الصراؼ ،)284 : 2002 ،كأطمؽ عميو العديد مف المسميات منيا التقكيـ األصيؿ ،التقكيـ
الحقيقي ،التقكيـ المستمر ،التقكيـ البنائي ....كغيرىا مف المسميات ،إال أف الباحثة تبنت مفيكـ التقكيـ

البديؿ" "Alternative Evaluationلمداللة عمى مكضكع الدراسة ،كالذم يعتمد عمى االفتراض القائؿ بأف
المعرفة يتـ تككينيا كبنائيا بكاسطة المتعمـ حيث تختمؼ تمؾ المعرفة مف سياؽ آلخر(عفانة.)4 :2011 ،

كترل الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ أف التقكيـ البديؿ يبث في المتعمميف ركح المبادرة ،كما يجعميـ قادريف

عمى تحميؿ كتفسير المعمكمات ،كربطيا بالحياة الكاقعية ،كما كيحثيـ عمى البحث عف المعمكمات بطريقة
فاعمة تدفعيـ لمبحث عف مصادر تمؾ المعمكمات ،كبالتالي يجدكف أنفسيـ كذاتيـ ،كما يممسكف قيمة ما
تعممكه خارج الصؼ مف خبلؿ عالميـ الكاقعي ،كىذا ما يضفي عمى التعمـ صفة البنائية كيجعمو ذم معنى.

أما فيما يخص الرياضيات فقد ظير في النصؼ األخير مف القرف العشريف ما يسمى بالرياضيات

الحديثة ،كالتي أظيرت اىتمامان خاصان باألنظمة العددية كالتراكيب الرياضية بأنكاعيا المختمفة ،كاليندسة

الئلقميدية ،كىندسة التحكيبلت بعد أف كاف تعمـ الرياضيات ينصب سابقان عمى االىتماـ بالنظاـ الرياضي

الطبيعي سكاء العددم أك اليندسي اإلقميدم ،كلكف ظيكر الرياضيات بحمتيا الجديدة كفمسفتيا الحديثة
أظيرت بعض نكاحي القصكر عمى كجو الخصكص في قدرة الطمبة عمى إتقاف ميارات العمميات الحسابية

خاصة في المرحمة الثانكية ،كالتي فييا يجب أف يفيـ الطمبة الطبيعة االستداللية لمرياضيات ،كأف يككنكا
قادريف عمى تتبع المناقشات الرياضية السميمة ،كعمييـ أف يتعرفكا عمى المشكبلت غير المألكفة لدييـ كالتي
تحتاج إلى أنظمة رياضية متطكرة لحميا.

كتتكقؼ ميارة الطمبة في ىذه المرحمة عمى التعامؿ مع جكانب تعمـ الرياضيات بمقدار التمكف مف

األساسيات المختمفة التي تقكـ عمييا ،كأم قصكر في ىذه األساسيات ،أك كجكد فجكة بيف التعمـ السابؽ

كالتعمـ البلحؽ يؤدم النخفاض قدرة الطمبة في التعامؿ مع الرياضيات ،فتعميـ الرياضيات ينبغي أف يييئ
الطمبة لمتكيؼ مع تغي ػ ػ ػ ػرات العصر المتبلحقة في حياتيـ ،بما يمكنيـ مف المشاركة في الحصكؿ عمى

المعمكمات الجديدة ،كاعماؿ الفكر فييا لتشكيميا ،كاعادة تنظيميا لممساىمة في التييؤ لبناء جسكر التكاصؿ
المستمر مع العمكـ كالتقنيات المستقبمية المتقدمة ،كالتي تعد األساس في عممية إحداث التقدـ كالتطكر

لممجتمع ،مف جانبو أضاؼ مشركع تطكير تعميـ الرياضيات أف التقكيـ البديؿ يشجع الطمبة عمى ممارسة
ميارات التفكير العميا ،كالمكاءمة بيف مدل كاسع مف المعارؼ؛ لبمكرة األحكاـ ،أك اتخاذ الق ػ اررات ،أك لحؿ

المشكبلت الحياتية الحقيقية ،كبذلؾ تتطكر لدييـ القدرة عمى التفكي ػر التأممي ،مما يساعدىـ عمى معالجة

المعمكمات كنقدىا كتحميميا ،مما يكسبيـ ميارات التعمـ الذاتي مدل الحياة (العمياف.)54 :2014 ،
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كبالرغـ مف المزايا المتعددة لمتقكيـ البديؿ حيث يتـ مف خبللو نقمة نكعية لمطالب مف سياسة الحفظ
كالتمقيف ،إلى ثقافة االعتماد عمى النفس ،كالتحرر مف القيكد التي تفرضيا االختبارات التقميدية ،فإنو ما زاؿ
تطبيقو في الببلد العربية عامةن كفي فمسطيف خاصةن يحتاج مزيدان مف الدعـ النفسي كالتربكم ،حيث ما زاؿ

المعمـ داخؿ قكقعة التقكيـ التقميدم ،كلـ يقتنع بالتحرر مف ىذه البكتقة التي يتمركز في داخميا ،لذلؾ كجدت
الباحثة أف تطبيؽ التقكيـ البديؿ ما زالت تعتريو صعكبات ،كلـ يصؿ لممستكل المطمكب ،فكاف البد مف
تكظيؼ طرؽ بديمة لتقكيـ تحصيؿ الرياضيات منيا طرؽ التقكيـ البديؿ التي تساعد عمى أف تككف مياـ
تقكيـ الرياضيات مشكبلت كاقعية تنمي ميارات التفكير كالتبرير مف خبلؿ :األنشطة االستقصائية ،كجمع

البيانات ،كتحميميا ،كتفسيرىا ،كصياغة الفركض ،كتعميـ الحمكؿ ،كما كتساعد عمى استخداـ الرمكز
كالرسكـ البيانية ،كتبث ركح العمؿ التعاكني أثناء تنفيذ المياـ الرياضية.

كبناء عمى ما سبؽ أكدت العديد مف الدراسات عمى ضركرة استخداـ التقكيـ البديؿ الذم يترؾ
ن
بصماتو حكؿ مستكل تعمـ الطمبة ،فيجعمو ذا معنى كيربط التعمـ بالكاقع ،كيساعد في إكساب الطمبة

لمميارات كالمفاىيـ كالقدرات الرياضية ،كيساعدىـ عمى ربط ما تعممكه داخؿ الصؼ الدراسي بالحياة التي

يعيشكنيا ،كمنيا دراسة (العمياف( ،)2014 ،السكييرم( ،)2013 ،حسف( ،)2012 ،الشمراني،)2012 ،

(أبك عكاد كأبك سنينة (،)2011،البشير كبرىـ ،)Baniabdelrahman & et, 2009(،)2010 ،كدراسة

كؿ مف (العرابي( ،)2004 ،محمكد كبخيت ،)2006 ،التي تكصمت إلى فاعمية استخداـ التقكيـ البديؿ
(البكرتفكليك) في تحسيف التكاصؿ الرياضي ،كذلؾ دراسة كؿ مف (الببلكنة( ،)2009 ،العمراني)2012 ،

التي تكصمت إلى فاعمية التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية.

كفي ىذا اإلطار يأتي االىتماـ المتزايد بطرؽ تقكيـ الرياضيات بحيث تتبلءـ مع متطمبات عصر

االلكتركنيات ،كمع ثقافة التفكير كاإلبداع ،كتنمية القدرات الرياضية لممتعمميف كالتي أكلى ليا المجمس

القكمي األمريكي لتقكيـ تحصيؿ الرياضيات ( )NAEPمنذ عاـ 1990ـ أىمية بالغة ،كالتي تشير إلى قدرة

الطالب الكمية في جمع كتكظيؼ المعرفة الرياضية مف خبلؿ :االستكشاؼ ،كالتخميف ،كحؿ المشكبلت غير

الركتينية ،كالتكاصؿ ،كربط األفكار الرياضية لمحتكل رياضي مع أفكار محتكل رياضي آخر أك في مادة

أخرل (البركاتي.)3 :2008 ،

كما أكد ىذا المجمس عمى أف عمميات التقكيـ التي تمت عاـ  2000ـ ركزت عمى التكاصؿ كحؿ

المشكبلت مف خبلؿ بناء مياـ تقكيمية تتطمب مف الطمبة ربط تعمميـ عبر المجاالت الرياضية ،كرأل
المجمس أف القدرات الرياضية تقاس عبر مجاالت المحتكل الرياضي ،كأكضح أنو مف الميـ أف نتأكد أف
القياسات تؤخػػذ لقػدرة الطالب عمى التفكير في مكاقؼ رياضية ،كعمى التكاصؿ الذم يعكس مبلحظاتػػو

كاستنتاجاتو المستقاة مف المحتكل الرياضي الذم درسو كالميا ارت العقمية لمتفكيػر ،كحؿ المشكبلت،

كالتفاعؿ الكمي ليذه الق ػػدرات يعبر عف القدرة الرياضية لمطالب ،كأف خصائص كؿ قػػدرة مف القػػدرات

الرياضية ينبغي أف تشمميا عمميات التقكيـ ( قاسـ.)485 :2012 ،
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كقد تكصمت العديد مف الدراسات إلى أف ىناؾ ضعفان في القدرة الرياضية كعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ

المشكبلت الرياضية كمنيا دراسة (القرشي( ،)2012 ،دبكس كآخركف( ،)2012 ،قاسـ،)2012 ،

(الفقيو( ،)2010،الذارحي(،)2009 ،عمي ،)2001 ،دراسة ( الفيصؿ.)2001 ،

كنظ انر لتزايد الشككل مف ندرة المقاييس التي يتـ مف خبلليا تقكيـ تحصيؿ الرياضيات ،كالحكـ عمى

قدرة الطمبة الرياضية ،كقصكر التقكيـ التقميدم في قياس مدل إتقاف الطمبة لميارات عمميتي التكاصؿ

الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية ،كقمة في استخداـ التقكيـ البديؿ كمقاييسو المتبعة في الحكـ عمى أداء
الطمبة في الرياضيات ،كمعرفة أثره عمى تنمية القدرة الرياضية لطمبة المرحمة الثانكية بشكؿ خاص ،حيث

يعد التعميـ الثانكم مرحمة تعميمية تقابؿ مرحمة نفسية معينة يمر بيا اإلنساف يكمؿ فييا نضجو الجسمي
كاالنفعالي كالعقمي كاالجتماعي كالفسيكلكجي ،كعمى قدر ما تتجاكب المناىج التعميمية في ىذه المرحمة مع
خصائص المراىؽ تككف فائدتيا كالثمرة المرجكة منيا ( العنزل كآخركف ،) 25 : 2012 ،ىذا كقد أشارت

العديد مف الدراسات لمقصكر في تكظيؼ التقكيـ البديؿ في العممية التعميمية التعممية كمنيا دراسة

(السكاط( ،)2014 ،حميد( ،)2013 ،الحربي.)Baniabdelrahman & et, 2009 ( ،)2013 ،

كمما سبؽ كجدت الباحثة أف ىناؾ حاجة ماسة لمنظكمة التقكيـ البديؿ التي تتعدل ككف الرياضيات

مجمكعة مف المفاىيـ كالتعميمات التي تطبؽ ،أك مجمكعة مف المسممات التي تحفظ ،كىناؾ حاجة لدراسة
جادة عف التقكيػـ البديؿ في الرياضيات كمحاكلة لمتغمب عمى الصعكبات كالمشكبلت المتعمقة بضعؼ القدرة

الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي ،ككيفية تنمية ىذه القدرة لدييف ،كعمى حد عمػػـ الباحثة أنو
ال يكجد أم دراسة فمسطينية أجريت حكؿ تكظ ػػيؼ التقكيـ البديػؿ فػي الرياضيات كمعرفة أثػره عمى تنمية

القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشػر األساسي بغ ػزة ،فإف الباحثة ترل أنو مف الضركرم القياـ بيذه

الدراسة التي تأمؿ أف تضيػؼ كلك القميؿ لممعرفة العمميػة ،كأف تخػػدـ المعمميف؛ بيدؼ التغمب عمى

الصعػكبات التي تكاجييػػـ في مادة الرياضيات كالتي تعتبر مادة تجريدية يعاني مف تعمميا معظـ الطمبة.

 1.2مسوغات الدراســـــة

الحظت الباحثة مف خبلؿ عمميا في إحدل المدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ ،كمف خبلؿ عمميات

اإلشراؼ التربكم عمييا أف ىناؾ اتيامات مكجية لمتقكيـ الذم يقيس أداء الطمبة عف طريؽ امتحانات الكرقة
كالقمـ المعتادة ،حيث تركز ىذه االمتحانات عمى المستكيات المعرفية الدنيا(الحفظ كالفيـ كاالسترجاع ) ،كال
تيتـ بالمستكيات العميا( التطبيؽ ،التحميؿ ،التركيب ) ،كأف إجابة أسئمة االمتحانات باتت ال تستمزـ مف الطمبة

سكل القدرة عمى استرجاع المعمكمات المخزنة في ذاكرتيـ ،كبالتالي تكجيت األنظار إلى كيفية أداء

االمتحانات ذات المستكيات المعرفية الدنيا ،كمف ثـ فإف تمؾ االمتحانات لـ تعد أدكات فعالة لمحكـ عمى مدل
تحقيؽ األىداؼ التربكية ،بؿ أصبحت مجرد أدكات لقياس القدرة عمى استرجاع ما تـ تخزينو في الذاكرة.

كمما سبؽ تكلد لدل الباحثة اإلحساس بمشكمة الدراسة الحالية ،كالشعكر بأىمية التقكيـ البديؿ الذم
و
شخصية بناءة ،كعقكؿ مبدعة قادرة أف تتعامؿ مع عصر التكنكلكجيا الحديثة ،كالتي تأمؿ
يعمؿ عمى تنمية
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مف تطبيقو في مادة الرياضيات ،كمعرفة أثر تكظيفو في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر
األساسي بغزة ،كذلؾ ما دفع الباحثة الختيار مكضكع التقكيـ البديؿ كخاصة في مادة الرياضيات ىك:

 -1الكاقع الحالي لمتقكيـ المستخدـ في مدارسنا كما قدمو مف نتائج متدنية  ،كقد ظير ذلؾ جميان في اختبارات
 TIMSSالدكلية لمرياضيات كما أحرزتو فمسطيف مف مستكيات متدنية خاصة في الرياضيات .

 -2ال تكجد دراسة فمسطينية  -عمى حد عمـ الباحثة  -عف استخداـ التقكيـ البديؿ خاصة في مادة

الرياضيات ،عمى الرغـ مف أننا في فمسطيف بحاجة لتغيير نكعية التقكيـ المستخدـ في مؤسساتنا التربكية

لرفع مستكل تحصيؿ الرياضيات .

 -3اقتصار استراتيجيات كأدكات تقكيـ الرياضيات المستخدمة حاليان عمى قياس الميارات الرياضية متدنية
المستكيات ،كالتي تعتمد عمى استخداـ مفاىيـ بأرقاـ ال تعطي صكرة دقيقة عف قيمة تعمـ الطمبة.

 1.3مشكمة الدراسة وأسئمتيا

كلمكقػػكؼ عمى مشكمة الدراسة تـ صياغػة المشكمػة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس التالي:

ما أثر توظيف التقويم البديل في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة ؟

كيتفرع منو األسئمة التالية :

 -1ىؿ يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بميارات
عمميتي التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ؟

 -2ىؿ يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة أداء ميارات عمميتي القدرة
الرياضية ( التكاصؿ ،كحؿ المشكبلت) يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ؟

 -3ما حجـ أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة؟

 1.4فرضيات الدراســـة

 -1ال يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بميارات
عمميتي التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ.

 -2ال يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة أداء ميارات عمميتي القدرة
الرياضية ( التكاصؿ ،كحؿ المشكبلت) يعزل لتكظيؼ التقكيـ البديؿ.

 -3ال يحقؽ تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة أث انر
(كبي انر ) يزيد فيو مربع إيتا عف ( .)0.14
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 1.5أىداف الدراســــــة
 -1معرفة أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ كالذم تستخدمو معممػات الرياضيات لمصؼ العاشر األساسي عمى
تنمية القدرة الرياضية لدل طالباتيف.

 -2تحديد ميارات عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي ،حؿ المشكبلت الرياضية كالمراد
تنميتيا لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة.

 -3معرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار القدرة
الرياضية ،كبطاقة مبلحظة األداء المتعمقيف بميارات عمميتي القدرة الرياضية نتيجة تكظيؼ التقكيـ البديؿ.

 -4معرفة حجـ األثر الذم تسبب عف تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ
العاشر األساسي بغزة.

 1.6أىمية الدراســــــــة
نبعت أىمية ىذه الدراسة – في حدكد سعة اطبلع الباحثة -مف خبلؿ ما يمي:
 -1ندرة الدراسات الفمسطينية التي تناكلت التقكيـ البديؿ في الرياضيات ،كأثرىا عمى تنمية القدرة الرياضية
كالتي تتماشى مع العصر الذم نعيش فيو.
 -2قد تضيؼ معرفة جديدة تفيد العامميف في مجاؿ التعميـ ،كتساعدىـ في التعرؼ عمى التقكيـ البديؿ ،كالذم
مف خبللو يتـ تنمية القدرة الرياضية لمتعممي مادة الرياضيات.

 -3مف الممكف أف تقدـ أدكات جديدة لقياس القدرة الرياضية لمطمبة خاصة في مرحمة التعميـ الثانكم ،كقد
يستفيد منيا باحثكف آخركف عند إعدادىـ ألدكات دراساتيـ كبحكثيـ.

 -4قد تفيد المعمميف كالمعممات بإثرائيػـ المناىج عف طريؽ استخػداـ التقكيـ البديؿ كالذم يحقؽ أسس التقكيـ
التربكم الحديث.

 -5قد تعمؿ عمى تفعيؿ التكاصؿ بمغة الرياضيات ،إذ تجعؿ مف محتكاىا مصد انر جيدان لفيـ كاستيعاب
المفردات كالمفاىيـ الرياضية ،كتساعد عمى تحسيف المغة الرياضية ،كالميارات األساسية البلزمة إلجراء

العمميات الرياضية خاصة ( التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية ) ،كفيـ قكاعدىا عند الطمبة.

 1.7حدود الدراســـــــــــة

الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى استراتيجيتي التقكيـ البديؿ كىما ( :التقكيـ القائـ عمى األداء ،كالتقكيـ
بالمبلحظة) ،كاحدل أدكاتو كىي (ممؼ اإلنجاز) ،كأثر ذلؾ في تنمية القدرة الرياضية بعمميتي التكاصؿ

الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية ،حيث طبقت الدراسة عمى منياج الرياضيات لمفصؿ الدراسي الثاني
لمصؼ العاشر األساسي حسب آخر طبعة لك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية لمعاـ الدراسي 2015 – 2014ـ.
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الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي كالمسجبلت لدل مدرسة البريج الثانكية
(ب) لمبنات التابعة لمديرية التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى مف قطاع غزة.

الحد المكاني :أجريت الدراسة في مدرسة ثانكية حككمية تابعة لمديرية التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى مف
قطاع غزة كالكائنة في مخيـ البريج كسط قطاع غزة.

الحد الزماني :طبقت الدراسة طكاؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2015-2014ـ.

 1.8مصطمحات الدراسة

عرفت الباحثة مصطمحات الدراسة تعريفان إجرائيان كما يمي:

أولً :التقويم :ىك عممية تشخيصية عبلجية تيدؼ إلى تحديػػد نكاحي القكة كالضعػػؼ في التقكيػـ البديؿ القائـ

عمى استراتيجيتي تقكيـ األداء ،كالتقكيـ بالمبلحظة ،كأداة التقكيـ البديؿ القائمة عمى ممؼ اإلنجاز ،كالذم

تستخدمو الباحثة بيدؼ تنمية القدرة الرياضية لطالبات الصؼ العاشر.

ثانياً :التقويم البديل :ىك نكع مف التقكيـ يعتمد عمى مجمكعة مف االستراتيجيات كمنيا (التقكيـ القائـ عمى

األداء ،التقكيـ القائـ عمى المبلحظة) ،كمجمكعة مف األدكات كمنيا (ممؼ اإلنجاز) ،استخدمتو الباحثة
لمكشؼ عف الجكانب السمبية كالجكانب اإليجابية لتدريس الرياضيات كفؽ مقاييس معينة في عمميػة تعمـ

الطالبات ،كمعالجة الجكانب السمبية ،كتعزيػػز الجكانب اإليجابيػة؛ بيدؼ تحسيف كتطكير تعمـ الرياضػيات مف

أجؿ الحكـ عمى مدل امتبلؾ الطالبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية كتنميتيا لدييف.

ثالثاً :القدرة الرياضية :القدرة عمى التكاصؿ بمغة الرياضيات ،كاستخداميا في الكصكؿ إلى تعميمات

كعبلقات رياضية كاستخداـ طرؽ رياضية متنكعة لحؿ المشكبلت غير الركتينية ،كتقاس بالدرجة التي

تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية كبطاقة مبلحظة األداء المعديف ليذا الغرض.

رابعاً :الصف العاشر األساسي :ىك آخر مستكل في المرحمة األساسية في نظاـ التعميـ الفمسطيني كىك يمي

تسع سنكات مف التعميـ األساسي كيسبؽ المرحمة الثانكية المككنة مف مستكييف ىما الصؼ األكؿ الثانكم

كالثاني الثانكم ،حيث تتراكح أعمار الطالبات ما بيف ( )16 -15سنة.

خامساً :قطاع غزة :2ىك المنطقة الجنكبية الممتدة عمى طكؿ الساحؿ الفمسطيني عمى البحر المتكسط كالتي

تشكؿ تقريبان ) )%1.33مف مساحة فمسطيف التاريخية ،حيث يشكؿ ىذا القطاع مساحة ( 360كـ مربع)

طكؿ ىذه المنطقة المربعة تقريبان )41كـ) ،كعرضيا يتراكح ما بيف (15-5كـ) ،يحده األراضي المحتمة مف

فمسطيف شماالن كشرقان ،بينما يحده مصر مف الجنكب الغربي.

2

كرد في العنكاف مكاف إجراء الدراسة ىك غزة كالمقصكد بو قطاع
11

غزة.

اإلطار النظري
 2.1المحكر األكؿ :التقكيـ البديؿ
( أساليبو كأدكاتو كاستراتيجياتو)
 2.2المحكر الثاني :القدرة الرياضية
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 2الفصل الثاني
اإلطـــــــــــــــــــار النظـــــــــــــــري
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ النقاط الرئيسية التي تناكليا محك ار الدراسة ،كفي ػػما يمي عرض لممحكريف

بأقساميما الفرعية كىما :التقكيـ البديؿ ك القدرة الرياضية.

شكل (  ) 1–2يوضح محوري الدراسة الرئيسان والمحاور الفرعية

 2.1المحور األول  :التقويم البديل ( استيراتيجيتيو وأداتو )
 2.1.1أولً :التقويم بشكل عام

يعد اإلنساف الكائف الحي الكحيػد الذم يتفاعؿ مع البيئة بشكؿ مباشر ،سكاء البيئة الطبيعية أك
االجتماعية التي ىك عضك فعاؿ فييا ،كنتيجة ليذا التفاعؿ مع البيئة ،كالتعامؿ المباشر معيا يصبح

ديناميكيان في ىذا التعامؿ كالتفاعؿ ،كيسمؾ مختمؼ أنكاع السمكؾ ،ىذا السمكؾ ترسـ معالمو العممية التعميمية،
كالتي عف طريقيا تحدد المقررات الدراسية ،كالتي مف خبلليا يتـ تكجيو نشاط الطمبة كسمككيـ بيدؼ تحقيؽ

النتائج المرسكمة مسبقان ،كلكي يتـ التحقؽ مف األىداؼ المرسكمة البد مف عممية تقكيػـ ليذه األىػػداؼ ،لذا
يعد التقكيػـ عنص ػ انر أساسيان في منظكمة العممية التعميمية ،فيك يؤدم دك انر فاعبلن في إنجاحيا بما يحدثو مف

تكازف كتكامؿ بيف مختمؼ عناصػػرىا ،كبما يحدثو فييا مف تعديؿ أك تكييؼ أك تصكيب في ضكء البيانات،
كالمعمكمات ،كاألحكاـ التي تنشأ عنو ،إلى ذلؾ فتقكيـ نكاتج التعمـ ( المعرفية – الميارية – الكجدانية ) يعد

جزءان أساسيان في تعميـ كتعمـ الرياضيات ألىميتو في تحديد مقدار ما يتحقؽ مف األىداؼ التعميمية ،كتعزيز
عناصر القكة فيو ،كمعالجة عناصر الضعؼ بما يحقؽ الغايات المنشكدة (محمكد كبخيت،) 139 :2006 ،

كاتضح لمباحثة أف لعممية التقكيـ دك انر عظيمان في الحياة ،فيي تحتؿ مكانةن عظمى في منظكمة التعميـ،

كىي عصب ىذه المنظكمة كمحكر ارتكازىا الذم بدكنو ال يمكف لعممية التعميـ كالتعمـ أف ترتقي لتصؿ أعمى

المراكز ،كلكف البد مف تقكيـ بديؿ عف التقكيـ المعتاد مف أجؿ رفع مستكل العممية التعميمة ككصكليا لمستكل
الجكدة  ،لذا كاف مف الضركرم أف تعطي الباحثة نبذة عف التقكيـ في العممية التعميمية التعممية ،كطرؽ
التقكيـ البديمة التي ترفع مف مستكل العممية التعميمية لتتماشى مع مستكيات العصر الذم نعيش فيو ،كمف
ىنا كاف البد مف عممية ربط بيف التقكيـ المعتاد ،كطرؽ التقكيـ البديمة ،كىذا ما أكضحتو الباحثة فيما يمي .
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 2.1.1.1تعريف التقويم لغة واصطالحاً
ىناؾ العديد مف المفاىيـ التربكية تثير الجدؿ في األكساط التعميمية كالمؤسسات التربكيػة ،كلعؿ أب ػػرز
مثار حكلو ،كيرجع
ىذه المفاىيـ ىك التقكيـ (,)Evaluationفمنذ أف بدأ التداكؿ بمصطمح التقكيـ كالجدؿ ُّ

ىذا الجدؿ إلى أف مفيكـ التقكيـ مفيكـ معقد كمرف في نفس الكقت ،كمتداخؿ مع المفاىيػػـ كالمصطمحات

التربكي ػػة مترادفػػة المعنى مثؿ  :القياس ،التقييـ ،كالتقدير ،حيث يتناكؿ التربكيػكف ىذه المصطمحات حسب
الكظيفة التي يستند إلييا المختصكف بالتقكيػـ في المؤسسات التربكية .

ككجدت الباحثة أنو عند البحث عف معنى التقكيـ فإف ىناؾ اختبلفان في اآلراء التربكية حكؿ المفيكـ،

فمف التربكييف مف يعرفو تعريفان فكريان ،كمنيـ مف يعرفو إجرائيان ،كمف ىذا المنطمؽ كجدت أف مفيكـ التقكيـ

تجاكز نطاؽ القياس ،فيك أشمؿ منو كأكسع في المعنى ،كيشمؿ القياس مضافان لو إصدار األحكاـ ،لذلؾ كاف

ال بد أف تخرج مف ىذا الجدؿ حكؿ قضية مفيكـ التقكيػـ ،فبحثت عف المعنى المغـــوي أكالن ،كبيذا الصدد

كجدت أف مصطمح التقكيـ جاء مف الفعؿ" قكـ" أم عدؿ الشيء أك أصمح ما فيو مف اعكجاج ،كما كرد في
األثر عف" عمر بف الخطاب " رضي ا﵀ عنو ،عندما كاف يخطب المسمميف ذات يكـ قاؿ  ...":إف أحسنت

فأعينكني كاف أسأت فقكمكني " رد أحد المسمميف قائبلن" :كا﵀ لك رأينا فيؾ اعكجاجان لقكمناه بسيكفنا" (غنيـ،

 ، )19 :2005كما عرؼ قامكس إنكرتا ( )Encartaالكارد ذكره في دراسة جاد التقكيـ بأنو " كممة تعني

فحص شيء ٌما بيدؼ الحكـ عمى قيمتو ،أك جكدتو ،أك أىميتو ،أك ظركفو(جاد ،) 25:2003 ،ىذا كعرفت
الباحثة التقكيـ لغة بأنو "التكجو نحك الصكاب ،كتعديؿ الشيء ك إصبلح لما اعكج فيو".

أما من الناحية الصطالحية فتعددت تعريفات التقكيـ حيث عرؼ بأنو "عممية إصبلح كتعديؿ ،كىك

العممية التي يتـ مف خبلليا تشخيص جكانب القصكر ككصؼ العبلج البلزـ لتعديؿ جكانب الضعؼ ،كىك

العممية التي يتـ مف خبلليا اكتشاؼ مكاطف القكة في العممية التربكية كتعزيزىا ،كالتقكيـ عممية مستمرة شاممة
لكؿ العناصر التي تتداخؿ كتتشابؾ فيما بينيا لكؿ أركاف العممية التربكية كذلؾ بغية تحقيؽ األىداؼ المرجكة"

( الحريرم ،)12:2007 ،كما عرؼ بأنو " العممية التي ترمي إلى معرفة مدل النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ

األىداؼ العامة التي يتضمنيا المنيج ،ككذلؾ نقاط القكة كالضعؼ بو؛ حتى يمكف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
بأحسف صكرة ممكنة ( الزيكد كعمياف ،)13 :2005 ،كعرؼ أيضان بأنو" تمؾ العممية التي تتضمف إصدار

حكـ عمى أساس دليؿ متعمؽ بتحقيؽ حاالت محددة مف قبؿ ،أك أىداؼ معقكلة الكبيسي.)39 :2007 ،

كقد رأت الباحثة في ىذه الدراسة أف التقكيـ ىك" عممية تشخيصية عبلجية تيدؼ إلى تحديػػد نكاحي

القكة كالضعػػؼ في التقكيػـ البديؿ القائـ عمى استراتيجيتي تقكيـ األداء كالتقكيـ بالمبلحظة ،كأداة التقكيـ البديؿ

القائمة عمى ممؼ اإلنجاز ،كالذم تستخدمو الباحثة بيدؼ تنمية القدرة الرياضية لطالبات الصؼ العاشر.
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 2.1.1.2أىمية التقويم في عممية التعمم والتعميم
يمكف القكؿ أف مكضكع التقكيـ يحمؿ بيف دفتيو أىمية كبيرة ،حيث تناكلتو العديد مف األدبيات كالكتب
كالدراسات ،كليذه األىمية العظمى رأت الباحثة أف تكتب نبذة حكؿ تمؾ األىمية ،كحسب ما كرد في األدب

التربكم مف دراسات ،كمقاالت ،كآراء اختارت منيا ما كرد بيف ثنايا صفحات دراسة كؿ مف( السعدم،
 (،)130 :2013الناجـ(،) 55 :2013 ،سبلمة ( ،) 39 : 2012 ،عسيبلف ،) 10 : 2011 ،كذلؾ

لمكقكؼ عمى أىـ ما جاء فييا حكؿ أىمية التقكيـ في العممية التعميمية التعممية بالنسبة لممؤسسة التعميمية،

المعمـ ،المتعمـ ،المجتمع ،كتـ اختيار النقاط التالية منيا :

أولً :أىمية التقويم لممؤسسة التعميمية :حيث أصبح التقكيـ جزءان ال يتج أز عف المناىج التربكية ،فيك يساعد

العامميف ضمف تطكير المناىج في اتخاذ ق اررات تربكية بشأف تمؾ المناىج ،كمف ثـ الحكـ عمييا إما بإلغائيا،

أك باالستمرار في تدريسيا مع تطكيرىا ،كتعديميا ،كما يساعد ك ازرة التربية كالتعميـ عمى تبني ق اررات بشأف

العممية التعميمية ،كالتي في ضكئيا يتـ تقديـ المعمكمات المطمكبة التي تخص عمميتي التعميـ كالتعمـ.

ثانياً :أىمية التقويم لممعمم :يعد المعمـ إحدل النكافذ التي مف خبلليا تتـ رؤية العممية التعميمية بحذافيرىا،

كبالتالي يعيد النظر في النظاـ اإلدارم المتبع لتسيير ىذه العممية ،ىذا كيساعد التقكيـ المعمـ في اختيار

االستراتيجيات المناسبة ،كطريقة استخدامو لطرؽ تدريسية معينة ،ككيفية اختياره لمكسائؿ التعميمية التي تحقؽ
أىدافو ،إلى جانب ذلؾ فالتقكيـ يسمط الضكء عمى الكفايات التدريسية لممعمـ.

ثالثاً :أىمية التقويم لممتعمم :حيث تعد نتائج التقكيـ بمثابة الدافع الذم يكجو سمكؾ المتعمـ نحك التفكؽ

كاحراز النجاح ،كذلؾ عندما يككف لديو القدرة عمى تقييـ ذاتو فيرتقي بأدكات تحصيمو ،كيرفع مف قدراتو ليحقؽ

معدالن جيدان في اختباراتو ،كالتقكيـ ميمان لو كي ينتقي أفضؿ الطرؽ التي تناسب تعممو كتدفعو لمكاصمة سمـ
تعميمو ليصؿ لمسار صحيح يمكف مف تصنيفو كزمبلئو إلى مجمكعات متجانسة تبعان لمستكاىـ التحصيمي.

اربعاً :أىمية التقويم لممجتمع :حيث تكمف أىمية التقكيـ في خدمتو لممجتمع حيث يقدـ لو خدمات جمية،

فعف طريقو يتـ تغيير مسار المجتمع كتبلفيو لمعيكب ،كبالتالي يتجنب مف يقطف ىذا المجتمع عثرات
الطريؽ ،كمف ثـ يتـ تقميؿ نفقات المجتمع ،كتكفير الكقت كالجيد الضائعيف ىد انر دكف استفادة ،كما يساعد في
تعرؼ أكلياء األمكر عمى المستكيات التحصيمية الفعمية ألبنائيـ ،كذلؾ ِّ
يمكف مف الحكـ عمى فاعمية التجارب
التربكية التي تطبقيا الدكلة عمى نطاؽ ضيؽ ،كذلؾ قبؿ تعميميا عمى مستكل المجتمع.

تبيف لمباحثة أف لمتقكيـ أىمية كبيرة حيث يساىـ في تطكير المناىج كطرائؽ التدريس ،كيعمؿ عمى رفع

كفاية المعمميف ،كيساعد في إدخاؿ التقنيات الحديثة في التعميـ ،كما يساعد الفرد عمى إصدار األحكاـ ،مما
يمكنو مف تعديؿ كتطكير سمككو تحقيقان لؤلىداؼ المرجكة ،كلكف التقكيـ المعتاد لـ ي ً
جد نفعان لمعممية التعميمية،
ي
لذا رأت الباحثة البحث عف نكع آخر مف التقكيـ لعمو يعطي نتائج أفضؿ مف سابقتيا ،فكجدت انتشار مفيكـ

التقكيـ البديؿ كأحد االتجاىات المعاصرة في التقكيـ ،كرأت تناكؿ ىذا المصطمح في الدراسة ،ككنو يركز عمى
يركز عمى النكاتج كالعمميات معان ،كيركز عمى المتعمـ محكر العممية التعميمية التعممية.
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 2.1.2ثانياً :التقويم البديل Alternative Evaluation
انتشرت في اآلكنة األخيرة فمسفة جديدة تبنتيا العديد مف المؤسسات التربكية في الدكؿ األجنبية كالعربية،
ىذه الفمسفة تبنت التقكيـ البديؿ كأحد االتجاىات المعاصرة في التقكيـ ،حيث ظير ىذا النكع مف التقكيـ في

العشريف سنة األخيرة ،كىذا التقكيـ يركز عمى النكاتج ،كىي ما يكتسبو المتعمـ مف معارؼ ،كسمككيات،
كميارات ،كاتجاىات ،حيث رفض كثير مف اإلصبلحييف الصيغ التقميدية لمتقكيـ ،كمنيا االختبارات بصكرتيا

ال ارىنة كالتي تركز عمى حقائؽ منفصمة كميارات منعزلة ،كنادل ىؤالء بضركرة تطكير نماذج بديمة لمتقكيـ
تتسؽ مع ما يشيده مجتمع المعرفة مف تطكر كتحكؿ ىائؿ ،كتتفؽ مع ما يفرضو اقتصاد اليكـ مف تعقيدات

في طبيعة العمؿ ،كالتي تتطمب أف تككف القكل العاممة متمتعة بميارات فائقة(اإلماـ.) 97:2005 ،

كيعد التقكيـ البديؿ مف أحدث االتجاىات العالمية في القرف الكاحد كالعشريف ،ىذا االتجاه في التقكيـ

يضع الطالب في مكاقؼ حياتية كاقعية أك محاكية لمكاقع يرصد مف خبلليا استجابات الطالب لممكاقؼ التي

يمر بيا ،كألنو كذلؾ البد مف معرفة األسباب التي أدت لظيكره كاتجاه حديث لمتقكيـ ،حيث ظير التقكيـ
البديؿ نتيجة التغيرات المتسارعة خاصة في عصر التحديات التكنكلكجية كااللكتركنية المختمفة.

كمف أبرز األسباب التي أدت لظيكر التقكيـ البديؿ ما رأتو المجنة القكمية لممستكيات التربكية كالعمميات

االختبارية ( )NCESTفي أمريكا عاـ 2000ـ أف التركيز في الماضي عمى الكفايات ،أك الميارات
األساسية أدل إلى افتقار الطمبة إلى الميارات العقمية العميا ،كأف اختبارات الحد األدنى لمكفايات ،كالتي

تقتصر عمى الكرقة كالقمـ كانت ليا آثار سمبية ،فكاف ىناؾ رد فعؿ قكم مف جانب المربيف بضركرة التحكؿ

مف التقكيـ المعتاد الذم ِّ
يقدـ صكرة أحادية البعد عف أداء الطالب باستخداـ أسمكب تقكيـ كاحد ،إلى التقكيـ
البديؿ الذم يقدـ صك انر متعددة األبعاد عف أداء الطالب؛ باستخداـ أساليب متنكعة( فممباف.) 30:2010 ،

إضافةن لذلؾ فإف مف أسباب ظيكر التقكيـ البديؿ ىك اقتصار ثقافة التقكيـ لدل الكثير مف العامميف في

الميداف التربكم عمى االمتحانات الصفية المعتادة ،كضعؼ مستكل االختبارات السائدة في النظـ التعميمية،
كذلؾ الشككؾ التي أثيرت حكؿ مستكل المتعمميف في بعض المكاد الدراسية ،كاالنتقادات المكجية لبلختبارات

التقميدية غير المقننة ،كغياب الصدؽ كالشمكؿ كالثبات في آليات التقكيـ التي كانت سائدة في النظـ التعميمية
مف قبؿ ،كضعؼ مككنات المنيج المدرسي ،كغياب استثمار نتائج التقكيـ ( السكييرم .) 33 :2013 ،

كتكصمت الباحثة إلى أف التقكيـ البديؿ ظير تمشيان مع التطكر اليائؿ الذم شمؿ المناىج التعميمية في

مرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعي ،كخاصة المرحمة الثانكية كالمعتمد عمى معايير الجكدة الشاممة في التعميـ

كالتعمـ ،كأيضان اتجاه المناىج الجديدة؛ لتنمية القدرة الرياضية بعممياتيا المختمفة كمنيا عمميتي التكاصؿ

الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية لدل المتعمميف ،حيث أف طرؽ التقكيـ المعتادة المستخدمة ال تعمؿ عمى
إشراؾ الطالب في عممية التقكيـ ،كمف ثـ إخفاؽ االمتحانات بصكرتيا المتكاجدة في مدارسنا في قياس

ميارات عمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية.
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 2.1.2.1نشأة التقويم البديل ومراحل ظيوره
مر مصطمح التقكيـ البديؿ بعدة مراحؿ تطكر مف خبلليا ىذا المفيكـ ليصؿ لممفيكـ المتداكؿ حاليان بيف

التربكييف ،ىذا كأكردت الباحثة المراحؿ التي تطكر مف خبلليا مفيكـ التقكيـ البديؿ بدءان مف االختبارات

انتياء بمفيكـ التقكيـ البديؿ كما جاءت في األدب
محكية المرجع ،كمرك انر باختبارات الكرقة كالقمـ المعتادة ،ك ن
التربكم كالدراسات السابقة كالمراحؿ مكضحة بالشكؿ (  ) 2 –2كما يمي:

شكل (  ) 2 –2يوضح مراحل نشأة التقويم البديل

المرحمة األولى ( مرحمة السبعينات ) :حيث أشار ( الصراؼ  ،) 2002،ك (عبلـ )2004 ،إلى أف بدايات
ظيكر االختبارات محكية المرجع كاف في عاـ ( 1962ـ ) عمى يد جميزر ،ثـ ازدىرت في السبعينات مف
القرف العشريف ،كانتشرت بصكرة كبيرة بيف عامي 1979 ،1975ـ ،كقد صممت ىذه االختبارات لقياس ما

يسمى بالميارات األساسية في القراءة كالفيـ كالكتابة ،كتمت صياغتيا صياغة سمككية ،ككانت تختمؼ عما
يسمى باالختبارات المقننة ،ثـ بدأت تيتـ بالحد األدنى مف الكفايات ،كاغفاؿ الميارات المعرفية العميا.

المرحمة الثانية ( مرحمة الثمانينات ) :كانت بدايات ظيكر الجيكد الساعية لتقكيـ بديؿ عاـ 1988ـ حيث
تعكد إلى أرشبالد كنيكماف  Archibald and Newmanفي كتابيما – Beyond multiple – choice
academic achievement in the

type tenderized testing Assessing authentic

 " secondary schoolالذم جاء استجابة لمدعكة إلى تطكير التعميـ كىدؼ إلى إيجاد حؿ بديؿ لمتقكيـ

التقميدم (المزركع.)129: 2009 ،

المرحمة الثالثة (مرحمة التسعينيات) :فقد بدأت الفكرة رسميان تتداكؿ بيف التربكييف في التسعينيات مف القرف
العشريف ،حيث شيد عاـ (1989ـ ) ظيكر حركات جديدة إلصبلح نظاـ التقكيـ في الكاليات المتحدة

األمريكية ،كمف ثـ انتقمت اإلصبلحات إلى مختمؼ الدكؿ ،كبدأ التداكؿ بو بشكؿ جدم منذ أكاخر القرف

العشريف ،حيث انتشر استخدامو بصكرة كبيرة في الدكؿ األجنبية ،أما الدكؿ العربية ما زاؿ استخدامو في
بداياتو كلـ يتـ استخدامو بالشكؿ المطمكب ،فقد طبؽ التقكيـ البديؿ في األردف كأسمكب لمتقكيـ ضمف مشركع

التطكير التربكم مف أجؿ اقتصاد المعرفة ) (ERFKEعاـ 2003ـ ( الشدكح كآخركف.) 18: 2009 ،

ىذا كترل الباحثة أف المراحؿ السابقة أظيرت أف التقكيـ البديؿ ليس كليد المحظة إنما ىك معركؼ منذ

زمف ،كلكنو لـ يصؿ الحد المطمكب في التطبيؽ ،كألف تطبيقو في فمسطيف لـ يصؿ لمدرجة المطمكبة فحاكلت
الباحثة تناكلو خبلؿ الدراسة أمبلن في أف يتجو نحك االتجاه الصحيح في التطبيؽ كأف يعطي النتائج المرضية،
كمف ثـ يتـ االتجاه نحك استخدامو بصكرتو الحقيقية التي تأخذ بيد العممية التعميمية نحك األفضؿ.
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 2.1.2.2مفيوم التقويم البديل
ىناؾ الكثير مف المصطمحات التربكية المرادفة لمفيكـ التقكيـ البديؿ ،لكف الباحثة تبنت في الدراسة
مصطمح التقكيـ البديؿ ،كبغض النظر عف ىذه المسميات ؛ إال أف جميعيا تتمحكر حكؿ مغزل كاحد ىك
التحكؿ مف االختبارات التقميدية إلى األنشطة البديمة لمتقكيـ التي تيدؼ في حد ذاتيا إلى التقكيـ مف خبلؿ

المياـ ذات المعنى التي تظير قدرة المتعمـ عمى التفكير في تمؾ المياـ ،كابداع حمكؿ لمكاجية مشكبلت

تكاجيو في حياتو ،كيعد مفيكـ " التقكيـ البديؿ " األكثر عمكمية( عبلـ ،)31 :2004 ،حيث تـ تناكلو

بالتفصيؿ في ىذا المحكر ،كالشكؿ( )3 -2يكضح ىذه المصطمحات كما يمي.

شكل (  ) 3 - 2يوضح المصطمحات المرادفة لمفيوم التقويم البديل

ىذا كاستيعرض مفيكـ التقكيـ البديؿ حسب ما كرد في األدب التربكم كالدراسات السابقة كما يمي:
 -1عرفو سميماف (  ) 2009كالمشار إليو في الشمراني بأنو " ذلؾ النكع الذم ال يقارف أداء الطالب بمتكسط
أداء أقرانو في الصؼ كما ىك الحاؿ في التقكيـ معيارم المرجع ،كال يقيس أداءه كفقان لمحؾ أداء مسبؽ

كما ىك الحاؿ في التقكيـ محكي المرجع؛ إنما ييتـ بقياس جكانب عدة عقمية كمعرفية كميارية تككف في
مكاقؼ حياتية حقيقية ( الشمراني.) 4: 2012 ،

عرؼ بأنو " التقكيـ الذم يتطمب مف المتعمـ بياف مياراتو كمعارفو كأدائو مف خبلؿ تككيف نتاج ذم
 -2ك ِّ
داللة أك إنجاز ميمة حركية مستخدمان عمميات عقمية عميا كحؿ مشكبلت كابتكارات ،كىذا يتطمب
تطبيقات ذات معنى تتعدل حدكد النشاط الذم يقكـ بو المتعمـ(العبسي.)38 :2010 ،

كعرؼ بأنو " عممية التقكيـ التي تركز عمى تقييـ أداء الطالب في ميمات تقييـ حقيقية كفي سياؽ كاقعي
ِّ -3
بدالن مف االعتماد عمى األساليب التقميدية لمتقييـ(الشريؼ.)479 : 2009 ،

كمما سبؽ يعِّرؼ التقكيـ البديؿ إجرائيان بأنو " نكع مف التقكيـ يعتمد عمى مجمكعة مف االستراتيجيات
كمنيا (التقكيـ القائـ عمى األداء ،التقكيـ القائـ عمى المبلحظة) ،كمجمكعة مف األدكات كمنيا (ممؼ
اإلنجاز) ،استخدـ لمكشؼ عف الجكانب السمبية كالجكانب اإليجابية لتدريس الرياضيات كفؽ مقاييس معينة
في عمميػة تعمـ الطالبات ،كمعالجة الجكانب السمبية ،كتعزيػػز الجكانب اإليجابيػة؛ بيدؼ تحسيف كتطكير تعمـ

الرياضػيات مف أجؿ الحكـ عمى مدل امتبلؾ الطالبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية كتنميتيا لدييف".
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 2.1.2.3مبادئ التقويم البديل
يعد التقكيـ البديؿ أحد أىـ أنكاع التقكيـ ،فيك يرافؽ عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كيربطيما معان في جميع

مراحميما ،كمف ثـ يعطي المتعمـ استجابةن لو مف خبلؿ قيامو بحؿ مشكبلت كاقعية تعتمد عمى أنشطة ذات
معنى يككف فييا المتعمـ مخططان كمنفذان لؤلنشطة التي يضعيا بنفسو ،حيث يستند ىذا التقكيـ عمى مجمكعة
مف المبادئ التي يجب مراعاتيا عند تطبيقو في العممية التعميمة التعممية كأىـ ىذه المبادئ ما جاء في دراسة

كؿ مف (حسف( (181 :2012 ،الشمراني( ,)7:2012 ،مييدات كالمحاسنة،)20–19 :2009 ،
(أحمػد( ،)131:2008 ،الصراؼ )286 :2002 ،كىذه المبادئ ىي كما يمي:

 -1محتكاه عبارة عف مشكبلت كمياـ كأنشطة كاقعية ذات صمة بشؤكف الحياة اليكمية مثؿ :المقاببلت،
كمياـ حؿ المشكمة جماعيان ،كاعداد ممؼ أعماؿ الطالب.

 -2يتطمب أف يككف مرادفان كمبلزمان لعمميتي التعمـ كالتعميـ؛ بقصد تحقيؽ كؿ متعمـ لمحكات األداء المطمكبة.
 -3يجب أف يدرؾ المتعمـ ىدؼ التقكيـ كاجراءات تنفيذه ،كيككف مشاركان مع المعمـ كيتحمؿ مسؤكلية تعممو.

 -4يقكـ عمى تغيير مفيكـ التحصيؿ؛ حيث إف المفيكـ القديـ لبلختبارات المتمثؿ في حفظ المعمكمات،
كاسترجاعيا لـ يعد مناسبان في ظؿ االنفجار المعرفي ،فالمعمكمات لـ تعد محدكدة ،كيتطمب ذلؾ مقدرةن مف
الفرد عمى اكتساب معمكمات بطر و
ؽ ذاتية ،كتكييؼ سمككو ،كتنظيـ تفكيره؛ ليستطيع التكاصؿ مع اآلخريف.

 -5ييتـ باألداء حيث يطمب مف الطمبة أداء ما يستطيعكنو مف ميارات مختمفة ،كمف ثـ يقكمكف كفقان ألدائيـ
في مكاقؼ متنكعة ،كليس مف خبلؿ اختبار يعتمد عمى االختيار مف متعدد أك غيرىا مف األساليب.

 -6ييدؼ إلى تقكيـ أداء الطمبة مف خبلؿ أدكات كأساليب متنكعة ،كيؤدم إلى تغير طريقة التعمـ بحيث
الرجعة حكؿ أداء المتعمـ.
يستخدـ أثناء عممية التعمـ كالتعميـ كيعمؿ عمى تكفير التغذية ا

كقد رأت الباحثة أف مف أىـ مبادئ التقكيـ البديؿ تشجيع الطمبة عمى ممارسة ميارات التفكير اإلبداعي

كالتأممي ،كبالتالي مساعدتيـ عمى التمثؿ كالمكاءمة بيف مدل كاسع مف المعارؼ؛ لبمكرة األحكاـ كاتخاذ
الق اررات كحؿ المشكبلت الرياضية ،كمف ثـ تنمى قدراتيـ كتتكسع مداركيـ ،كىذا ينقميـ مف عالـ التقميد إلى
عالـ حقيقي ينمي لدييـ القدرة عمى معالجة المعمكمات ،كتحميميا ،كتفسيرىا ،كنقدىا ،كتبرير المكاقؼ مما

يكسبيـ ميارات التكاصؿ الرياضي ،كألجؿ ذلؾ البد مف تطبيؽ التقكيـ البديؿ بكؿ حذافيره؛ حتى يؤتي ثماره،

كىذا يحتاج إلى المعمـ الكؼء المؤىؿ تأىيبلن تربكيان يمكنو مف تطبيقو بحيث يستفيد منو الجميع.

 2.1.2.4التحول من التقويم التقميدي إلى التقويم البديل
يعد التقكيـ البديؿ أفضؿ أنكاع التقكيـ الحديثة التي تتبلءـ مع التغيرات كالتطكرات الحديثة التي تشيدىا
العديد مف المؤسسات التربكية في الكقت الحالي ،حيث يعتمد عمى بناء المتعمـ لممعرفة بنفسو ،كمف ىنا

ساىمت النظرية البنائية بشكؿ بارز في تطكر أنشطة كممارسات التعمـ كالتقكيـ النشط ،فضبلن عف المناداة
بتطبيؽ أدكات تقكيمية متنكعة تركز عمى أداء الطمبة كعمميات التعمـ (.)Yurdabakan, 2011:52
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كرأت ( المزركع )129 :2009 ،أنو مف خبلؿ التقكيـ البديؿ تـ تحكؿ النظر مف الناتج النيائي لمتعمـ
إلى النظر لعمميات التعمـ كاالىتماـ بميارات التحميؿ كالقدرة عمى التطبيؽ كاإلبداع كالتعاكف مع اآلخريف.

كقد أكردت الباحثة أىـ التحكالت التي أبعدت النظر عف التقكيـ التقميدم ،كاتجيت نحك استخداـ التقكيـ

البديؿ ،حيث أف تطبيؽ التقكيـ البديؿ يترتب عميو التحكؿ مف ثقافة االمتحانات إلى ثقافة التقكيـ ،كقد أدل

ىذا النظاـ التقكيمي الذم يطمؽ عميو نظاـ االمتحانات ،إلى اعتبار عمميتي التعميـ كالتقكيـ منفصمتيف ،تقع

مسؤكلية العممية األكلى عمى المعمـ ،كمسؤكلية الثانية عمى خبراء القياس كالتقكيـ(عبلـ،) 67-66 :2004 ،
ك الجدكؿ( )1 -2التالي يكضح التحكؿ مف التقكيـ التقميدم إلى التقكيـ البديؿ كما يمي:
جدول ( )1 -2
التحول من التقويم التقميدي إلى التقويم البديل

إلى

التحول من
االستناد إلى مبادئ النظرية السمككية في التعمـ

النظريات البنائية كالعمميات المعرفية النمائية

الممارسات الصفية التي تشجع الدكر السمبي

الممارسات المؤكدة عمى أف الطالب كائف حي

لمطالب

المعمـ متسمط ناقبلن لممعرفة فقط

نشط كمفكر يبني معارفو مف مياـ ذات كمعنى
المعمـ ميس انر كمحكمان كمكجيان كناصحان مخمصان

المناىج التقميدية ،كعممية التعميـ االستاتيكية لمكاد

التكجو نحك البحث كمسؤكلية الطالب تجاه تعممو

االختبارات التقميدية التي تقيس التعمـ السطحي

إنجاز مياـ أصيمة تقيس التعمـ المتعمؽ

التنظيـ الدراسي الجامد كالقائـ عمى المركزية

التنظيـ الدراسي المرف كالقائـ عمى البلمركزية

البحث التربكم الكمي لعكامؿ منفصمة

البحث التربكم المكجو نحك الفيـ الكيفي لظاىرة ما

االختبارات المقننة التقميدية

التقكيـ القائـ عمى األداء ،التقييـ الذاتي

دراسية كحقائؽ منفصمة

الصارمة

كتكامؿ المعرفة كالتعمـ الجماعي التعاكني

كفي ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أف ىذه التحكالت التي أحدثيا التقكيـ البديؿ جاءت نتيجة تعدد الدراسات

كطبيعتيا التربكية  ،كما جاءت استجابة لمتطكر التكنكلكجي كاالنفجار المعرفي في مجاؿ التربية كالتعميـ.

 2.1.2.5مقارنة بين التقويم التقميدي والتقويم البديل
الحظت الباحثة أف جميع الدراسات السابقة تناكلت المقارنة بيف التقكيـ التقميدم كالتقكيـ البديؿ حسب
ما جاء في (زيتكف )519 :2008 ،مثؿ دراسة كؿ مف (اليذلي( ،)30 :2014 ،المرحبي،)40:2013 ،

(الزىراني( ،)44:2013 ،حميد( ،)19 :2013 ،الزبيدم( ،)38 :2011 ،الشريؼ ،)482:2009 ،كقد
تكصمت الباحثة لمجدكؿ ( )2 –2الذم يمخص المقارنة بيف التقكيـ البديؿ كالتقكيـ التقميدم.
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جدول ( ) 2 –2
الفرق بين التقويم التقميدي والتقويم البديل

السمة

التقكيـ التقميدم

التقكيـ البديؿ

الشكؿ

يأخذ شكؿ اختبار تحصيمي (كرقة كقمـ )،

يأخذ شكؿ مياـ حقيقية مطمكب إنجازىا

كقد ال يككف لو صمة بكاقع الطالب ك

ك تظير استيعاب الطمبة عف طريؽ تكظيؼ

األىداؼ
المدرسة
التابع ليا
طرؽ

كأساليب

مطمكب مف الطالب اإلجابة عميو مباشرةن

التركيز عمى األىداؼ السمككية التي تركز

التركيز عمى أىداؼ عمى شكؿ أداءات

عمى نتاجات تعميـ قابمة لمقياس كالمبلحظة

كانجازات يتكصؿ إلييا المتعمـ نتيجة التعمـ

المدرسة السمككية التي تؤكد عمى أف يككف

المدرسة البنائية التي تؤكد عمى ما يتـ بناؤه

لكؿ درس أىداؼ عالية التحديد مصكغة

داخؿ عقؿ المتعمـ كعمى العكامؿ المتداخمة

يقتصر تقييـ الطمبة عادة عمى االختبارات

يتـ تقييـ الطمبة بعدة أساليب منيا اختبارات

بصكرة سمكؾ قابؿ لمقياس كالمبلحظة
التحصيمية الكتابية ( الكرقة كالقمـ)

التقكيـ
نكاتج

قدراتيـ كمياراتيـ إلنجاز الميمة المككمة

كالمتشابكة التي تجعؿ سمككو ذم معنى

األداء ،ممفات اإلنجاز ،مقاييس التقدير،
مشركعات الطمبة كغيرىا مف األساليب

يركز عمى نكاتج التعمـ فقط ،كتذكر الحقائؽ يركز عمى النكاتج كالعمميات التي يتـ بيا بناء

التعمـ

عف طريؽ االختبارات المكضكعية ،ألنو

عبارة عف مياـ مصطنعة ،كليست كاقعية

إنتاج جديد ،ألنو عبارة عف مياـ تيتـ بالكاقع

المعيار

يقدر أداء الطالب في االختبار بالدرجة

يتـ تقدير أداء الطمبة في المياـ اعتمادان عمى

دكر

ينحصر دكر الطالب في استدعاء

الطالب

بناء عمى
(العبلمة) التي حصؿ عمييا ن
صحة إجابتو عف األسئمة

كاسترجاع ما تعممو مف المحتكل ،كبالتالي
ال يستطيع الطالب اكتشاؼ ذاتو

المعرفة مف خبلؿ الميارات العميا بيدؼ

قكاعد (مكازيف) تقدير ،يتـ التقكيـ مف خبلؿ

محكات متدرجة تصؼ األداء في كؿ مستكل
يقكـ الطالب بإنجاز مياـ كاقعية تنمي لديو

ميارات التفكير العميا ،كتساعده في حؿ

مشكبلت معقدة تجعمو يطكر ذاتو

دكر

يصمـ االختبارات التي تحدد مستكل

يشارؾ المتعمـ في عممية التقكيـ ،كيتيح لو

المعمـ

الطالب ،كيحقؽ مف خبلليا مف الناتج

الفرصة الختيار المياـ كاألنشطة التي ينفذىا

النيائي

مف خبلؿ المقارنة السابقة بيف التقكيـ التقميدم ،كالتقكيـ البديؿ كجدت الباحثة أف التقكيـ البديؿ يتميز

بالشمكلية في النظرة لممكاقؼ األدائية الكاقعية التي تكظؼ أكبر قدر مف الميارات ،كالمعارؼ لممتعمميف بكافة
مستكياتيـ ،كفؽ معايير معينة تؤكد عمى أداء الطمبة عبر المياـ المختمفة.
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 2.1.2.6وظائف التقويم البديل وأغراضو
تتعدد كظائؼ التقكيـ البديؿ بتعدد أغراضو نظ انر ألنو مرتبط بالحياة الكاقعية ،كيركز عمى الخب ارت

المرتبطة مباشرة بحياة المتعمـ ،فيك ال يقؼ عند حد استظيار المعرفة كحفظ المعمكمات ،لكنو يركز عمى

الفيـ كاالستقصاء ،كقدرة المتعمـ عمى بناء المعرفة بنفسو ،كقدرتو عمى تطبيؽ ما تعممو في كاقعو اليكمي.

ىذا ككجدت الباحثة أف معظـ الدراسات التي اطمعت عمييا كالتي تناكلت كظائؼ كأغراض التقكيـ

البديؿ كانت متقاربة ككاف معظميا مف ( عبلـ ،) 72:2004 ،كمف الدراسات التي أشارت لعبلـ دراسة

(اليذلي( ،) 33 :2014 ،المرحبي( ،) 33 :2013 ،الزىراني ،)41:2013 ،كبالتالي أجممت ما جاء فييا
مف كظائؼ كأغراض في الشكؿ (  ) 4 -2التالي:

شكل (  ) 4 -2يوضح وظائف التقويم البديل وأغراضو

 2.1.2.7خصائص التقويم البديل
يركز التقكيـ البديؿ عمى تقييـ قدرة الطالب عمى إعادة بناء المعرفة بدالن مف مجرد استدعائيا كفيـ
و
سياقات كاقعية ،كمف ثـ البد كأنو يمتمؾ عدة خصائص تميزه عف غيره مف أنكاع التقكيـ
المعرفة كاستخداميا في

المختمفة ،كتكصمت الباحثة لمجمكعة مف الخصائص حسب ما كردت في دراسة كؿ مف (السكييرم:2013 ،
( ،)37السرحاني( ،) 25–24 : 2013،حميد( ،) 18 :2013 ،حسف،) 178-177 :2012 ،

( الشمراني ( ،) 6 -5 : 2012 ،الشريؼ ( ،) 481 : 2009 ،أحمد ( ،)132 –131 : 2008 ،المزركع،
 ) Janesick, 2006: 80( ،) 130 :2009كىذه الخصائص تكضح أف التقكيـ البديؿ:

 -1يتسـ بالكاقعية؛ فالمكاقؼ المستخدمة تطابؽ الطرؽ المستخدـ فييا قدرات الفرد في مكاقؼ الحياة الفعمية.
 -2يتيح لممعمـ فرصة متابعة التغير في سمكؾ الطمبة ،كنمكىـ ،كيحدد بكضكح محؾ األداء عمى الميمة.
 -3يجعؿ المتعممكف منغمسكف في ميمات ذات معنى ،لذلؾ فيك يتطمب األداء ،كاإلبداع ،كاإلنتاج.

 -4يعمؿ عمى ترجمة أىداؼ التعمـ إلى ميمات تطبيقية ،كمشكبلت حقيقية مف كاقع الحياة يقكـ بيا المتعمـ
بحيث تكشؼ عف أدائو ،فيك يستند عمى التقكيـ المباشر لؤلداء المرجك.
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 -5عادؿ غير متحيز؛ فيك متنكع ليناسب أساليب التعمـ كالذكاء كالقدرات المختمفة ،كيجنب المقارنات بيف
الطمبة التي تعتمد عمى معايير أداء الجماعة.

 -6يتصؼ باالنتقاؿ؛ فعمى المعمـ أف يككف عمى دراية بأساليب االنتقاؿ بالمعرفة ،فيناؾ عبلقة كطيدة بيف فيـ
المفيكـ بشكؿ حقيقي كبيف نقمو لمعرفة تستخدـ في مكاقؼ جديدة.

 -7ذك مغزل؛ حيث يركز عمى العمميات كالنكاتج في آف كاحد؛ فيتطمب ذلؾ استخداـ ميارات التفكير العميا
كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كحؿ المشكبلت.

كرأت الباحثة أف الخصائص السابقة لمتقكيـ البديؿ تعطيو القيمة الجمية ،كالتي يجيميا الجميع ،حيث
يفتقد التقكيـ التقميدم لمثؿ ىذه الخصائص ،كليذا ال بد مف العمؿ عمى جعؿ عممية التقكيـ جزءان ال يتج أز مف

حياة المتعمـ ،مما يزيد مف دافعيتو لمتعمـ ،كتتاح لو فرصة لتككيف اتجاه إيجابي نحكه ،مما يسيؿ عميو

التعامؿ مع المقررات الدراسية التي تثقؿ كاىمو ،كبالتالي تخؼ عميو الضغكطات ،كيصبح تعممو ذا معنى.
2.1.2.8

فوائد التقويم البديل

التقكيـ البديؿ لديو انطباعات كمردكدات جمية خاصة عمى المؤسسات التربكية التي تطمح لمكصكؿ

لمستكل الجكدة في التعميـ ،كىذا ما دفع العديد مف الدراسات السابقة الحديث عف فكائد التقكيـ البديؿ ،كمف
خبلؿ ما تـ ذكره في دراسة كؿ مف (حسف(،)180 – 179 :2012 ،الزبيدم،)80 :2011 ،

( الزعبي ) 173: 2013 ،تكصمت الباحثة إلى العديد مف الفكائد التي انفرد بيا التقكيـ البديؿ عف غيره
كالتي مف بينيا ما يعكد عمى األىداف التربوية مف تحكيؿ عممية التقكيـ مف التقكيـ المعتمد عمى المعمـ إلى

التقكيـ المعتمد عمى المتعمـ الذم يعد محكر العممية التعميمية ،كبالتالي يتغير دكر كؿ منيما مف دكر تقميدم
متقكقع في بكتقة الحفظ كالتمقيف ،إلى دكر بنائي نشط ،كألجؿ ذلؾ تتغير األىداؼ تبعان لتغير ميمة كؿ

منيما ،كأما بالنسبة لممتعممين فالتقكيـ البديؿ يظير المتعمميف مف خبلؿ استخداميـ معارفيـ كفيميـ
لمميمات التي ينجزكنيا ككنيا تتعمؽ بكاقعيـ الحقيقي ،كما يساعد الطمبة المتخكفيف مف االختبارات األدائية

مف إبراز قدراتيـ الشخصية تجاه تعمميـ ،كمف ثـ فيك يستخدـ مع كافة أنكاع الطمبة ميما اختمفت أعمارىـ،

كبيئاتيـ الثقافية كاالجتماعية كقدراتيـ العقمية ،إلى جانب ذلؾ يفيد المعممين في أنو يساعد المعمـ في عممية
التعميـ ،كيمكنو مف إنتاج أكبر قدر مف المياـ التي تيسر لو تقديـ مادتو بسيكلة كيسر ،كما أنو ييتـ
بالجكانب الكجدانية كاالجتماعية مثؿ :ميارات التعاكف ،كالتكاصؿ مع اآلخريف.

كترل الباحثة أف التقكيـ البديؿ يعد جكىرة العصر الحديث في مجاؿ التقكيـ ،إذ يصنؼ ضمف أفضؿ

أنكاع التقكيـ قدرةن عمى قياس األعماؿ المركبة كالمبدعة لمطالب ،كمما يضفى عمى تمؾ األىمية رؤيتو
كمبلحظتو تفاصيؿ كثيرة كعميقة في أداء الطالب لمميمات كاألنشطة المككمة لو ،كذلؾ قدرتو عمى التكيؼ
كالمكاءمة مع المكاقؼ ،كبالتالي تمكنو مف تعديؿ المكاقؼ كالميمات كفؽ ظركؼ مكاقؼ التعميـ كالتعمـ ،كىذا
ىك الجكىر مف التقكيـ البديؿ كالذم تصبك الباحثة تكصيمو لمقارئ.
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 2.1.2.9أىداف التقويم البديل
يعد التقكيـ البديؿ تقكيمان كاقعيان لؤلداء ،لذلؾ فيك يعكس المستكل الحقيقي لتعمـ الطمبة ،كيساىـ في

إنجاز مياـ ذات معنى كذات صمة بكاقع الحياة ،لذلؾ كرد عف مكلر) )Mueller, 2010المذككر في

الطراكنة أف اليدؼ األساسي ليذا التقكيـ ىك تقديـ صكرة متكاممة عف جكانب تعمـ الطالب بما فييا مف
معارؼ كميارات كاتجاىات ،كمدل قدرتو عمى تكظيؼ ما تعممو في المكاقؼ العممية ،كذلؾ باستعماؿ
مجمكعة مف االستراتيجيات التي تقيس األداء الحقيقي لمطالب ،كليس مجرد التحصيؿ القائـ عمى اختبارات

الكرقة كالقمـ ( الطراكنة ،) 9 :2011 ،ككجدت الباحثة العديد مف األىداؼ لمتقكيـ البديؿ كردت في
( الحسيف ( ،) 350 –349 :2012 ،الفريؽ الكطني لمقياس كالتقكيـ (، ) 9 :2004 ،العرابي:2004 ،
 )189أكضحتيا الباحثة في الشكؿ (  ) 5 - 2الذم يشير إلى أف التقكيـ البديؿ:

شكل (  ) 5 - 2يوضح أىداف التقويم البديل وأغراضو

تبيف لمباحثة مما سبؽ أف الغرض األساسي لمتقكيـ البديؿ ىك استخدامو لتحسيف التعمـ مف خبلؿ
أساسيا في عممية التعميـ كالتعمـ ،كاستخدامو كأداة لتكفير شكاىد مكثقة حكؿ ما يعرفو الطالب
جعمو عنص انر
ن
كيستطيع عممو في سياؽ حقيقي كاقعي ،كاستخداـ الشكاىد كتغذية راجعة لتحسيف التعميـ كرفع مستكل التعمـ.

 2.1.2.10التقويم البديل في مجال تعمم وتعميم الرياضيات
ذكرت العديد مف المنطمقات الضركرية لتطكير رؤية جديدة لمتقكيـ في مجاؿ تربكيات الرياضيات أىميا
ما أكرده (اإلماـ ) 98- 97 : 2005 ،كىذه االفتراضات ىي :

 -1تغير االفتراضات حكؿ طبيعة المعرفة الرياضية كتعمميا.
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 -2التحكؿ مف السمككية إلى البنائية كنظرية في تعمـ الرياضيات ،كالتحكؿ مف فكرة تجزئة المنيج إلى
تسمسؿ ىرمي مف الميارات المنفصمة.

 -3حركة اإلصبلح في تربكيات الرياضيات ،كالتي تضمنت كثائؽ المستكيات ،كالمعايير التي أصدرتيا
الجمعية الكطنية لمعممي الرياضيات(  ) NCTM,2000بعنكاف "رؤل جديدة لمرياضيات المدرسية كأىداؼ
تدريسيا " كالتي أكدت عمى أف يصبح جميع الطمبة مثقفيف رياضيان ،كلدييـ الثقة في قدرتيـ عمى التعامؿ

مع الرياضيات ،كما أكدت عمى أىداؼ كنكاتج تعميمية تتسؽ مع متطمبات إعداد الفرد أىميا :القدرة

الرياضية ،التكاصؿ الرياضي ،االستدالؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية.

 -4التأكيد عمى حؿ المشكمة كمدخؿ كىدؼ لمتعميـ ،حيث يتفؽ التدريس عف طريؽ حؿ المشكمة مع كؿ مف
الرؤية البنائية ،كنظرية تربكيات الرياضيات الكاقعية ،كيمثؿ ىذا المدخؿ تحديان كبي انر لمباحثيف كالقائميف
عمى تطكير تدريس الرياضيات ،لذا البد مف ضركرة تطكير أساليب كتقنيات جديدة تتيح تقكيـ حؿ

المشكمة كعممية كناتج ،كتكشؼ عف أنكاع التفكير التي يمارسيا الطالب أثناء حؿ المشكمة.

رأت الباحثة مما سبؽ أنو مف الضركرة الحديث عف التقكيـ البديؿ في الرياضيات؛ مف أجؿ تطكير

مناىجيا ،كطرؽ تقكيميا لمرقي كالنيكض بيا نحك األفضؿ ،كعف التقكيـ البديؿ كدكره في إثراء مادة
الرياضيات تعمقت الباحثة بالبحث كالتنقيب عما يجكؿ في األدب التربكم لمتعرؼ عمى كؿ ما ىك أفضؿ
كأحدث لمادة الرياضيات ،فكجدت فييا ما يثمج الصدكر ،كتمنت أف يتـ تطبيؽ ما يكتب في ىذه الدراسات

عمى أرض الكاقع ،كأال يبقى مجرد حبر عمى كرؽ ،كانتقت الباحثة ما تـ التحدث بو عف مياـ تقكيـ

الرياضيات التي يجب أف تككف مشكبلت كاقعية مرتبطة بحياة الطمبة بحيث تتضمف أربعة أبعاد أكردىا

(العرابي )179 : 2004 ،كىي كما يمي:

 -1التفكير والتبرير :مف خبلؿ االشتراؾ في أنشطة مثؿ جمع البيانات ،االستقصاء ،تفسير كنمذجة،
تصميـ ،تحميؿ ،صياغة فرض ،استخداـ المحاكلة كالخطأ ،تعميـ ،فحص الحمكؿ.

 -2طريقة العمل :بشكؿ فردم أك مف خبلؿ مجمكعات صغيرة.

 -3األدوات الرياضية :مف خبلؿ استخداـ الرمكز كالرسكـ البيانية ،اآلالت الحاسبة ،األعماؿ اليدكية.
 -4التجاىات والميول :كتشمؿ المثابرة ،تنظيـ الذات ،التأمؿ ،المشاركة ،الحماس.

لذا يمكف القكؿ أف الرياضيات تعد إحدل أىـ دعائـ التطكر العممي المعاصر ،كأف تعميميا ينبغي أف

يكاكب تغيرات العصر ،كيييئ الطمبة لمتكيؼ مع ىذه التغيرات بما يمكنيـ مف المشاركة في الحصكؿ عمى
المعمكمات الجديدة ،كاعماؿ الفكر فييا لتشكيميا ،كاعادة تنظيميا؛ لممساىمة في التييؤ لبناء جسكر التكاصؿ

المستمر مع العمكـ كالتقنيات المستقبمية ،كالتي تعد األساس في عممية إحداث التقدـ لممجتمع ،كبالتالي تككيف
معارؼ جديدة لدييـ تتكامؿ مع المعارؼ السابقة ،مما ينمي التفكير كاإلبداع ،كيساعد في تنمية القدرة

الرياضية لدييـ ،كما يساعدىـ في حؿ المشكبلت الرياضية غير الركتينية ،كىذا ىك ىدؼ التقكيـ البديؿ.
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 2.1.3ثالثاً :استيراتيجيتي التقويم البديل وأداتو
تناكؿ ىذا الجزء استراتيجيتي التقكيـ البديؿ كأداتو التي يمكف بكاسطتيا الكقكؼ عمى النتاجات ذات
العبلقة ،كالتي يكتسبيا الطمبة ،كتنسجـ مع األعماؿ المككمة إلييـ ،بيدؼ االندماج مع المكاقؼ الكاقعية،
كالتمكف مف التعامؿ مع ىذه المكاقؼ بصكرة أكثر جدية كحيكية ،كفي ىذه الدراسة تناكلت الباحثة التقكيـ

البديؿ كما ىك مشار إليو بالشكؿ التكضيحي رقـ (  ) 6 –2التالي.

شكل (  ) 6 –2يوضح استراتيجيتي التقويم البديل وأداتو

نظ انر لؤلىمية الكبيرة لمتقكيـ البديؿ تحدثت عنو العديد مف الكتب التربكية ،كأجريت حكؿ تطبيقو في

المؤسسات التعميمية العديد مف الدراسات السابقة ،كمما تـ التركيز عميو في الدراسات التي اطمعت عمييا

الباحثة حكؿ ىذا المكضكع ما كشفت عنو دراسة (الحربي )2013 ،عف أدكات التقكيـ البديؿ المستخدمة لدل
معممي الرياضيات بالمرحمة المتكسطة بمحافظة القنفذة بالسعكدية كدرجة ممارستيـ ليا ،كمف ىذه األدكات

ممفات اإلنجاز ،كذلؾ بينت دراسة ( السكييرم )2013 ،كاقع استخػ ػ ػ ػ ػداـ اختبارات كمقاييس التقكيـ البديؿ في
الرياضيات لمصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية بالسعكدية ،كبينت أف أسمكب تقكيـ األداء باالختبارات

الكتابية حاز عمى أعمى نسبة استخداـ مف بيف اختبارات كمقاييس التقكيـ البديؿ في مادة الرياضيات ،إلى
ذلؾ كشفت دراسة ( الببلكنة )2010 ،عف فاعمية استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء في تنمية التفكير
الرياضي كالقدرة عمى حؿ المشكبلت لدل طمبة المرحمة الثانكية باألردف ،ككذلؾ أشارت دراسة ( بني سبلمة،

 )2013إلى أثر استخداـ استراتيجيات التقكيـ البديؿ كأدكاتو في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع لمادة
الرياضيات باألردف ،كتـ استخداـ استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء ،فيما أشارت دراسة ( محمكد كبخيت،

 )2006إلى أثر استخداـ ممؼ اإلنجاز في تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لدل

تبلميذ المرحمة االبتدائية كبقاء أثر تعمميـ ،كما أكضحت دراسة ( العرابي )2004 ،فاعمية استخداـ أدكات

التقكيـ البديؿ في تحسيف التحصيؿ كقدرة التبلميذ عمى التكاصؿ الرياضي ،كمعرفة نكع العبلقة بيف التحصيؿ
كالتكاصؿ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي بمصر ،كمف ىذه األدكات استخدمت ممؼ اإلنجاز.

اتضح مما سبؽ تعدد استراتيجيات التقكيـ البديؿ كأدكاتو ،كانتقت الباحثة التقكيـ القائـ عمى األداء،

كالتقكيـ القائـ عمى المبلحظة كاستراتيجيتيف لمتقكيـ البديؿ ،كالتقكيـ بممؼ اإلنجاز كإحدل أدكاتو ،كذلؾ
بحسب ما يتبلءـ كالغرض مف ىذه الدراسة الحالية ،كىك كما أكضحتو الباحثة فيما يمي.
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 2.1.3.1استراتيجية التقويم القائم عمى األداءPerformance Based Assessment :
كثير مف المصطمحات التربكية ىي مصطمحات مترجمة عف المغات األجنبية ،كتحمؿ طابعان غير

عربي كلعؿ أبرزىا مصطمح استراتيجية ،فيذا المصطمح ىك نحت عربي لمكممة االنجميزية strategy
كالمأخكذة عف أصؿ إغريقي لكممة  strategiaكتعني الجنرالية المستخدمة في الرتب العسكرية كتتككف مف

كممتيف ىما  stratusكتعني الجيش ،ك ageinكتعني يقكد أم أف المصطمح في األصؿ يعكد إلى فف تحريؾ

القكات العسكرية بأنكاعيا ،كتستخدـ لمداللة عمى عمـ قيادة جيش في صراع مع عدك(عبيد.) 140: 2004 ،

كما تصبك إليو الباحثة ىك استخداـ ىذا المصطمح تربكيان ،حيث انتقؿ ىذا المصطمح إلى الميداف

التربكم في مطمع السبعينات مف القرف العشريف ،كقد عرفت االستراتيجية تربكيان بأنيا "خط السير المكصؿ
إلى اليدؼ كتشمؿ الخطكات األساسية التي خطط ليا المدرس لغرض تحقيؽ أىداؼ المنيج فيدخؿ فييا كؿ

فصؿ أك إجراء أك غاية أك غرض كبصكرة عامة ىي كؿ ما يفعمو المدرس لتحقيؽ أىداؼ المنياج"
( الباسرم كآخركف ،) 270 : 2013 ،مف جانبو عرؼ ثكرندايؾ ( ( Thorndike,2005كالمذككر في عبد

ا﵀ استراتيجيات التقكيـ البديؿ بأنيا "االستراتيجيات التي تراعي تكجيات التقكيـ الحديثة ،حيث تتكامؿ مع
عممية التدريس فيعكس أداء الطالب كيقيسو في مكاقؼ حقيقية ،كىي خمس استراتيجيات رئيسية ىي:

استراتيجية التقكيـ المعتمد عمى األداء ،استراتيجية الكرقة كالقمـ ،استراتيجية المبلحظة ،استراتيجية التكاصؿ،
كاستراتيجية مراجعة الذات ( عبد ا﵀.) 102 : 2009 ،

كترل الباحثة أف ىناؾ رؤية تربكية حديثة حكؿ استخداـ استراتيجيات التقكيـ البديؿ بكؿ ما تتضمنو

كؿ استراتيجية مف فعاليات تنطكم بيف ثناياىا تجعؿ تقكيـ تعمـ الطمبة كاقعيان ذم معنى ،كمف ثـ فيناؾ

العديد مف استراتيجيات التقكيـ البديؿ تتطمب ميارات تفكير عميا ،كقدرة عالية عمى حؿ المشكبلت ،كنحف
بصفة خاصة في فمسطيف كنتيجة لمظركؼ التي نعيشيا نسعى دائمان نحك تككيف جيؿ مبدع ،مفكر ،كمميز

يتغمب عمى الصعاب كالمحف التي يتصدل ليا شعبنا.

لذا قامت الباحثة بدراسة استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء كاستراتيجية مف است ارتيجيات التقكيـ

يقكمكف طمبتيـ مف خبلؿ
البديؿ؛ كرغـ أف التقكيـ القائـ عمى األداء ليس جديدان ،حيث كاف أصحاب الميف ِّ
مبلحظة أدائيـ لمياـ حقيقية ،إال أف االىتماـ بو في مجاؿ التربية كالتعميـ برز كردة فعؿ لبلنتقادات التي

كجيت إلى االختبارات التحصيمية التقميدية ،كالمتمركزة في االختيار مف متعدد ،كأسئمة الصكاب كالخطأ،
كالتي تنحصر في المستكيات الدنيا مف العمميات العقمية ،ليذا أشار بالـ ( ) Palm,2008كالمذككر في أبك

خميفة كآخركف إلى أنو في منتصؼ القرف العشريف ظير مصطمح تقكيـ األداء الذم كاف مرتبطان باالختبارات

العممية التي ال تحتاج قدرات كتابية.

كبدءان مف عقد الثمانينات أصبح ىناؾ الكثير مف المقاالت حكؿ التقكيـ المبني عمى األداء ،حيث كاف

يرتبط مصطمح "تقكيـ" مع مصطمح "اختبار" ،كيبدك أف االىتماـ المتزايد بالتقكيـ المبني عمى األداء ينبع مف
عدـ الرضا عف االستخداـ المكسع الختبارات الكرقة كالقمـ ( أبك خميفة كآخركف .)985 :2011،
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كىذا ما دفع العديد مف التربكييف المتخصصيف في مجاؿ القياس كالتقكيـ إلى البحث عف سبؿ جديدة
لتقكيـ أداء المتعمـ ،كفي بداية التسعينيات مف القرف العشريف كضع العديد مف التربكييف المتخصصيف جؿ

اىتماميـ بالتقكيـ القائـ عمى األداء ،ىذا التقكيـ يتـ عف طريقو قياس مستكل تحصيؿ الطمبة باالعتماد عمى
المياـ التي أنجزكىا ،كبالرغـ مف أىميتيا فإف أغمب التربكييف يتحدثكف عنو ككأنو المقاييس التي تحث الطمبة
عمى إيجاد األجكبة األصيمة ،أما اآلف فقد أصبح الكضع أكثر تعقيدان حيث زاد االىتماـ في اآلكنة األخيرة

بالتقكيـ القائـ عمى األداء كأحد استراتيجيات التقكيـ البديؿ ،فالتقكيـ القائـ عمى األداء يفعِّؿ دكر المتعمـ

ليككف إيجابيان في تقييـ ذاتو ،كتقييـ أدائو كميا ارتو ،كيقكـ المعمـ مف خبللو بتعديؿ الميمات التي يؤدييا،
كبيذا الصدد أشار مييرنز كليمف كالمذككريف في (المجاىد ) 248 – 247 : 2013 ،إلى أف تقكيـ األداء
ىك أفضؿ أشكاؿ التقكيـ التربكم ،كأكثرىا فائدة لمعممية التربكية بشكؿ كامؿ حيث يزيد مف مدل صدؽ

االختبار؛ مف خبلؿ تمثيؿ السمكؾ باستخداـ تمثيبلت كاقعية ألجؿ استنباط السمكؾ الحقيقي.

كالتقكيـ القائـ عمى األداء عرؼ بأنو " قياـ المتعمـ بتكضيح تعممو مف خبلؿ تكظيؼ مياراتو في

مكاقؼ حقيقية أك مكاقؼ تحاكي المكاقؼ الحقيقية ،أك قيامو بعرض عممية يظير مف خبلليا مدل اتقانو لما

اكتسب مف ميارات في ضكء النتاجات التعميمية المراد إنجازىا (الببلكنة ،)2229 : 2010 ،إلى جانب ذلؾ

عرؼ بأنو " بمثابة اختبار لقدرات الطمبة عمى تطبيؽ مياراتيـ في سياقات كاقعية مختمفة تتطمب فيـ العمؿ
بشكؿ تعاكني كتطبيؽ الميارات كالمفاىيـ مف أجؿ حؿ المشكبلت ( العمرم كشحادة.)251 : 2010 ،

كقد عرفتو الباحثة إجرائيان بأنو " التقكيػـ القائـ عمى تقدير درجة الطالبات؛ نتيجة ترجمة معرفتػيف

كفيميف إلى فعؿ كعمؿ ،كتكضيح تعمميف مف خبلؿ تكظيؼ مياراتيف في مكاقؼ حياتية حقيقية أك مكاقؼ
تحاكي المكاقؼ الحياتية تظير مدل إتقانيف لما اكتسبف مف قدرات رياضية.

2.1.3.1.1

مكونات التقويم القائم عمى األداء

يعد التقكيـ القائـ عمى األداء ذك أىمية بالغة في حياتنا اليكمية ،فنحف نستخدمو كثي انر في مكاقؼ الحياة

المختمفة كتقكيمنا لؤلشخاص مف حكلنا ،كحكمنا عمييـ بأنيـ أذكياء ،أغبياء ،كرماء ،بخبلء ...إلخ ،كذلؾ

تقكيمنا لممكاقؼ التي نمر بيا ،كالمياـ التي نقكـ بتنفيذىا كالحسابات التي نقكـ بيا عند ذىابنا لؤلسكاؽ،

كالمحاؿ التجارية ،كنحكـ عمى الشيء بأنو رخيص كغالي ،كذلؾ نحكـ عمى ذلؾ المكضكع بأنو ذك أىمية
كذاؾ المكضكع بأنو ركيؾ كعديـ الفائدة ،كؿ ذلؾ كغيره مف مكاقؼ الحياة نحكـ عميو دكف تخطيط أك مقياس

محدد ،ىذا كيقسـ تقكيـ األداء إلى قسميف كما ىك مكضح بالشكؿ (  ) 7 – 2التالي.

شكل (  ) 7 - 2يوضح تقويم األداء
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أولً :قواعد تقدير األداء :فتعد قكاعد تقدير األداء إحدل أدكات التقكيـ البديؿ المتبعة لمحكـ عمى أداء المتعمـ،
كتعتمد ىذه القكاعد عمى مبلحظة األداء أثناء تنفيذ ميامو ،ىذه القكاعد أك المقاييس تتككف مف عبارات

أداء معينان لخاصة معينة مف أجؿ قياسيا.
تصؼ ن
ثانياً :ميام األداء  :مياـ تقكيـ األداء قد تتنكع بتنكع األىداؼ التي تخدميا ،ىذا كتعددت تصنيفات مياـ
األداء ،فمنيا ما أشار إليو الصراؼ حيث صنفيا إلى ثبلث تصنيفات ىي ( :الصراؼ)300 : 2002 ،

 -1ميمات التقييم القصيرة  :كىي تستخدـ غالبان لتحديد إلى أم درجة يككف الطمبة قد اتقنكا المفاىيـ
األساسية ،كالعمميات ،كالعبلقات ،كميارات التفكير ضمف محتكل معيف مف المنيج كالميمات المفتكحة.

 -2ميمات األحداث الطموحة :كىي تصمـ لتقييـ الكفايات العامة مثؿ ميارات حؿ المشكبلت ،كىي
تستخدـ ليس فقط ما يعرفو الطالب كانما أيضان الكيفية التي يستخدـ بيا الطالب تمؾ المعرفة.

 -3ميمات طويمة المدى :كىي تأخذ كقتان طكيبلن كليا أىداؼ متعددة كتكزع عمى الطمبة مف بداية الفصؿ
الدراسي ،ككثير مف ىذه الميمات تأخذ شكؿ مشاريع طكيمة المدل في مكضكع مف مكاضيع المنيج.

كما صنؼ الزاممي كآخركف ( )2009كالمشار إلييـ في(السرحاني ) 35 : 2013 ،مياـ األداء كاآلتي:

شكل (  )8 - 2يوضح تصنيف الزاممي وآخرون (  ) 2009ألنواع ميام األداء

إلى جانب ذلؾ صنؼ ( عبلـ )112 -110: 2004 ،مياـ األداء حسب الشكؿ ( ) 9 – 2التالي.

شكل ( )9 -2يوضح تصنيف عالم ( )2004لميام األداء

كترل الباحثة أنو مف خبلؿ األشكاؿ السابقة التي تـ عرضيا أف مياـ األداء مختمفة كمتنكعة،
كتختمؼ حسب المكقؼ الذم تككف فيو ،فمنيا ما يحتاج تنفيذه كقت قصير مف الزمف ،كمنيا ما يحتاج لزمف

طكيؿ لتنفيذه ،كمنيا ما يحتاج لعرض األعماؿ المنجزة ،كمنيا ما يحتاج لتجميع األعماؿ في ممؼ خاص يتـ
الرجكع إليو كقت الحاجة ،كما أف كؿ ميمة تقيـ حسب المكقؼ الذم تعرض فيو ،كحسب األداة المناسبة

التي ليذا المكقؼ ،كبالرغـ مف تمؾ االختبلفات إال أنيا تعطي النتيجة نفسيا كالحكـ كاألداة نفسيما.
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2.1.3.1.2

الفعاليات المندرجة تحت استراتيجية التقويم القائم عمى األداء

تقكـ عممية تقكيـ األداء عمى الحكـ عمى مستكل األداء الفعمي لممتعمميف ،كتساعد عمى تشخيص نقاط

الضعؼ عند المتعمميف ،كبالتالي كضع الخطط العبلجية المناسبة ،كما كتعمؿ عمى تقكيـ المتعمـ كنسؽ
متكامؿ مف حيث الجكانب المعرفية كالكجدانية كالنفسحركية ،كمف فعالياتيا التقديـ ،العرض التكضيحي،

المحاكاة ،لعب األدكار ،المناظرة ،الحديث ،المناقشة ،كنظ انر ألىمية تقكيـ األداء فقد تـ عرض الفعاليات

المندرجة تحت ىذه االستراتيجية كما أكردتيا الدراسات السابقة كمنيا دراسة (أبك عكاد كأبك سنينة: 2011 ،
 )233ك(الفريؽ الكطني لمتقكيـ( ،)38-37 :2004 ،أبك عكاد كعشا )13-12 :2008 ،كما يمي :

 -1التقديم :Presentationكذلؾ بعمؿ خطة منظمة تكضح ما يتـ القياـ بو مف ميمات مرتبطة بمكضكع
معيف ،كتقديـ المتعمـ تقري انر لمكضكع ما مدعمان بالرسكمات كالصكر كالخطكط البيانية كاألشكاؿ اليندسية.

 -2العرض التوضيحي  :Demonstrationكفيو يتـ عرض معارؼ كميمات ذات صمة بمكضكع معيف
عرضان شفكيان أك عمميان ،كعرض مفيكـ رياضي تـ التكصؿ إليو بعد تجربة مر بيا المتعمـ.

 -3األداء العممي  :Performanceحيث يقكـ المتعمـ بمجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات يحاكؿ مف
خبلليا إبراز مياراتو ،كقدراتو مف خبلؿ أداءه لميمة يقكـ بتنفيذىا عمميان ،كأف يطمب إلى المتعمـ أف

يركب مجسـ ىندسي مف الكرؽ المقكل ،أك يعمؿ برنامج حاسكبي لعرض األشكاؿ اليندسية .

 -4الحديث  :Speechحيث يجتمع المعمـ مع متعمميو ،يدكر بينيـ حديث حكؿ ما أنجزكه مف مياـ
رياضية ،يقدمكف مجمكعة مف األفكار ،يحاكلكف إظيار قدراتيـ الرياضية كابداعاتيـ كربط أفكارىـ.

 -5المعرض :Exhibitionحيث يقكـ المتعمـ بعرض أعمالو ،بيدؼ إظيار مدل قدرتو عمى تكظيؼ أفكاره
كأف يجمعيا في ممؼ ،أك يعرضيا في صكرة مجسمات ،رسكمات ،أقراص الكتركنية ،دركس محكسبة.

ار أك نقاشان بكؿ ما
 -6المحاكاة /Simulationلعب األدوار  :Role- Playingحيث ينفذ المتعممكف حك ان
يرافقو مف حركات كايماءات يتطمبيا الدكر في مكقؼ يشبو مكقفان حياتيان حقيقيان إلظيار مياراتيـ المعرفية
كاألدائية كمدل قدرتيـ عمى التكاصؿ كتقديـ االقتراحات كصنع الق اررات مف خبلؿ ميمة ،أما لعب األدكار

فيقكـ عمى أساس المحاكاة التي يمارس المتعممكف فييا مياميـ في مكاقؼ حقيقية تؤدم لتعمـ ذم معنى.

 -7المناقشة  /Discussionالمناظرة : Debateحيث يتـ تشكيؿ لقاء بيف فريقيف مف المتعمميف يتـ مف
خبللو النقاش كالحكار حكؿ قضية ما ،كؿ فريؽ لديو كجية نظر ،كلديو المبررات لتبني الفكرة ،محاكالن

إثبات صحتيا ،مع الرغبة في االعتراؼ برأم اآلخر ،كمناقشة مشكمة رياضية تحتاج لحؿ غير ركتيني.

مفكر كقاد انر عمى
لكحظ مما سبؽ أف ىذه الفعاليات ضركرية لكؿ متعمـ؛ حيث يصبح المتعمـ المتبع ليا
ان

حؿ مشكبلتو معتمدان عمى ذاتو ،كمف ثـ يككف عضكان منتجان في أسرتو كفى مجتمعو ،كما يتـ مف خبلليا

تزكيد المتعمـ بمبادئ التكاصؿ كالميارات الرياضية كالربط بيف أجزاء المعرفة الرياضية ،كيتـ تزكيد المتعمـ
بالمفاىيـ األساسية كالمبادئ مف جميع مكاضيع حقكؿ المعرفة.
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 2.1.3.2استراتيجية التقويم القائم عمى المالحظة
يتكاصؿ الكائف الحي مع البيئة المحيطة حكلو عف طريؽ حكاسو ،حيث تعد حاستي السمع كالبصر مف
أكلى الحكاس التي يبدأ بيا الفرد ممارسة حياتو منذ طفكلتو ،كىاتاف الحاستاف يستخدميما في نقؿ المعمكمات
بدقة ،كالسمع كالبصر مف أسماء ا﵀ الحسنى ككرد ذكرىما في و
ؼ ىما
آيات عدة في القرآف الكريـ ،كمنيا" ىكىال تى ٍق ي
ً ً
اف ىع ٍنوي ىم ٍسيئكنال( سكرة اإلسراء /اآلية .)36
ص ىر ىكاٍلفي ىؤ ىاد يك ُّؿ أكلئؾ ىك ى
لى ٍي ىس لى ىؾ بًو عٍم هـ ،إًف الس ٍم ىع ىكاٍل ىب ى
كمنذ بداية خمؽ الككف كاإلنساف يستخدـ حكاسو في مبلحظة ما يدكر حكلو مف أحداث ،كبالتالي عرؼ
اإلنساف المبلحظة منذ القدـ كاستخدميا في جمع البيانات كالمشاىدات عما يدكر في محيطو ،كمف ثـ أخذت
تتطكر في االستخداـ؛ لتشمؿ جميع العمكـ ،كتربكيان يعد المعمـ بمثابة القائد الميداني في حجرة الدراسة ،كىك

المخكؿ المتبلؾ فرصان ذىبيةن مف أجؿ مبلحظة طمبتو كمف ثـ الحكـ عمى سمككياتيـ ،كمف ثـ فإف المبلحظة

ىي الكسيمة األكلى التي تزكد المعمـ بتغذية راجعة حكؿ جكانب القكة كجكانب القصكر في أداء طمبتو،

كبالتالي فالباب يككف مفتكحان أمامو لمتعديؿ كالتحسيف ،كمف ثـ التكجيو ،كاإلرشاد ،كتحسيف عممية التعمـ

كالتعميـ ،كالنيكض بيا لمستكل الجكدة ،إلى ذلؾ تعد المبلحظة كسيمة ىامة جدان لتقكيـ الطمبة ،فيي تتميز
و
معمكمات أكثر ال يمكف الحصكؿ عمييا مف االختبارات التقميدية ،كما أنيا تكفر معمكمات
بقدرتيا عمى إعطاء
إضافية قيمة في مجاالت متعددة مثؿ ميارات أداء المياـ كتطبيؽ المعرفة كاالستنتاج كحؿ المشكبلت

( ،(Westwood,2008: 73ىذا كيعد التقكيـ بالمبلحظة مف أىـ استراتيجيات التقكيـ البديؿ.

كأما عف تعريؼ المبلحظة تربكيان فقد اختمؼ التربكيكف في ذلؾ ،حيث أكردت الكتب كالمراجع

عرفت عمى أنيا "رصد ألداء الطالب في مكقؼ
كالقكاميس التربكية العديد مف التعريفات لممبلحظة فقد ِّ

تعميمي معيف عمى الكاقع مف قبؿ المبلحظ بغرض جمع المعمكمات تمييدان لتحميميا كاصدار الحكـ عمى

عرفت بأنيا "أسمكب رصد أداء المتعمـ في مكقؼ تعميمي
الطالب" (المحاسنة كمييدات ،)112 :2009 ،كما ِّ

معيف عف الكاقع مف قبؿ المبلحظ بغرض جمع المعمكمات تمييدان لتحميميا كاصدار الحكـ عمى المتعمـ
عرفت بأنيا " إحدل كسائؿ جمع المعمكمات المتعمقة بسمككات
(الشدكح كآخركف  ،)18 :2009،إلى ذلؾ ِّ

الفرد المتعمـ ،كتصرفاتو كاتجاىاتو كمشاعره (الحريرم.)67 : 2008 ،

كعرفت الباحثة المبلحظة إجرائيان بأنيا " نشاط تجمع فيو الحقائؽ لممساعدة في بياف مدل امتبلؾ

طالبات الصؼ العاشر األساسي لميارات عمميتي القدرة الرياضية كالمتضمنة في التكاصؿ الرياضي ك حؿ
المشكمة الرياضية ،بيدؼ تقكيميف باستخداـ التقكيـ البديؿ ،كتقاس ببطاقة المبلحظة المعدة لغرض الدراسة.

كأما عف المجاالت التي يعتمد تقكيميا عمى المبلحظة فقد أكرد (الزىراني )248: 2009 ،أف المبلحظة

تستخدـ في التعرؼ عمى مدل امتبلؾ الفرد لمميارات المختمفة كميارات التحدث كالكتابة كالقراءة كاألداء
العممي ،فيما تستخدـ لمتعرؼ عمى عادات العمؿ كالمبادرة ،كاإلبداع ،كاالعتماد عمى النفس ،كتستخدـ كذلؾ
في معرفة الميكؿ كاالتجاىات سكاء العممية أك االجتماعية أك األدبية ،كغيرىا مف المجاالت.
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2.1.3.2.1

مزايا وعيوب المالحظة كإحدى استراتيجيات التقويم البديل

تكصمت الباحثة مف خبلؿ البحث في بعض الدراسات ،ككتب القياس كالتقكيـ إلى المقارنة بيف مزايا

المبلحظة كعيكبيا كما في (المحاسنة كمييدات( ،)245 -244 :2009 ،الزىراني،)249- 248 :2009 ،
(الحريرم( ،)69 :2008 ،الزىراني ،)36 :2007 ،كما بالجدكؿ ( )3 -2التالي.
جدول ()3 -2

مزايا وعيوب المالحظة

عيوب المالحظة

مزايا المالحظة

تعد المبلحظة أداة قياس لغرض التقكيـ تستخدـ المبلحظة تحتاج لكقت طكيؿ كجيد كبير كتكمفة

لجمع المعمكمات عف الظكاىر كاألحداث حيث مف اقتصادية كبيرة كي يتمكف المبلحظ مف الحصكؿ

خبلليا يبلحظ المبلحظ جميع األفعاؿ كردكد عمى نتائج حقيقية لممبلحظة ،فيرىؽ المبلحظ
األفعاؿ كالسمككيات المتبعة

كتصبح مبلحظتو غير مجدية

يستمد أخصائي التقكيـ المعمكمات مف خبلؿ

قد يككف الشخص المبلحظ متصنعان في

مبلحظاتو كتصرفاتو حكؿ القضايا المبلحظة مما

المبلحظة الميدانية ،فيك ال يحتاج إلى تصكرات

فكرية فعمية عف البرنامج ،كما كتسمح المبلحظة

يعطي مبلحظات غير حقيقية ،كبالتالي تككف

المباشرة ألخصائي التقكيـ رؤية أشياء قد ال يمتفت

نتيجة الحكـ عمييا غير حقيقية

تعطي المبلحظة لممعمـ تقكيمان سريعان عف الطالب

تتأثر دقة كمكضكعية نتائج المبلحظة بعدة أنكاع

إلييا المشارككف كالعاممكف في البرنامج المقكـ

أثناء عممية التدريس فيمكف استخداميا مباشرة في

مف األخطاء مثؿ الخطأ العيني المتعمؽ بعدد

تكجيو العممية التعميمية ،كبالتالي تكفر لممعمـ

النتاجات المبلحظة ،كخطأ ىكرثكف المتعمؽ

المبلحظة أداة قياس كاقعية تتيح المجاؿ لمحصكؿ

قد يسيى عمى المبلحظ أك جامع البيانات جزئية

التربكية المعتمدة عمييا تتمتع بمصداقية عالية

حيث الدقة كالمكضكعية

معمكمات مباشرة تمكنو مف تعديؿ السمكؾ لؤلفضؿ بشعكر المبلحظيف أنيـ مراقبيف

معينة ال يبلحظيا كبالتالي تتأثر البيانات مف

عمى معمكمات كمية كنكعية كمف ىنا فالق اررات

كترل الباحثة أف المبلحظة تربكيان تعد كسيمة قياس فعالة لغرض التقكيـ ،تعطي المتعمميف مجاالن

الختيار المكاقؼ التعميمية التي تناسب قدراتيـ كميكليـ ،كتتيح الفرصة لممعمـ لمعرفة التقدـ الذم أحرزه

طمبتو ،كما تساعده في اكتشاؼ نقاط الضعؼ عندىـ ،مما يمكنو مف كضع الخطط العبلجية الفكرية
المناسبة ،كلكف المبلحظة ككنيا صادرة عف إنساف كاإلنساف عرضةن لؤلخطاء فبلبد كأف يشكب المبلحظة
العديد مف السمبيات كما سبؽ ذكرىا ،كلكف عمى المبلحظ أف يحاكؿ التخفيؼ مف ىذه السمبيات قدر اإلمكاف،
بحيث يحافظ عمى المصداقية في المبلحظة كمف ثـ يحصؿ عمى نتائج حقيقية قدر اإلمكاف.
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2.1.3.2.2

أنـــواع المالحظــــة

كجدت الباحثة تصنيفات متعددة لممبلحظة ،كرأت أف تتناكؿ مف ىذه التصنيفات ما يخدـ الدراسة

الحالية ،حيث تناكلت ما جاء ضمف دراسة كؿ مف (رمضاف ( ،) 48 :2010 ،السكاط،) 48 : 2014 ،

( الحريرم ( ،) 68 :2008 ،ممحـ ) 158 – 156 :2005 ،كىي كما بالشكؿ رقـ ( ) 10 -2التالي.

شكل (  ) 10 -2يوضح أنواع المالحظة

 -1مالحظة منظمة :كفييا يراقب المق ِّكـ سمكؾ المتعمـ كيتتبعو بانتظاـ ،كيقكـ بتسجيؿ مبلحظاتو بشكؿ
المقكـ بإعداد قائمة مبلحظة لسمكؾ المتعمميف قبؿ مراقبة سمككيـ ،كيسجؿ
منتظـ كدكرم ،كقد يقكـ
ِّ

مبلحظاتو في ىذه القائمة ،آخذان بعيف االعتبار تحديد الزماف كالمكاف كالمعايير المتعمقة بتمؾ المبلحظة.

 -2مالحظة مباشرة :كىي قياـ الباحث بمبلحظة سمكؾ معيف مف خبلؿ اتصالو مباشرة باألشخاص .

 -3مالحظة محددة  :كىي المبلحظة التي تتـ في ضكء التصكر المسبؽ لممعمـ لؤلشياء التي يريد
مبلحظتيا ،أك السمكؾ الذم يريد مبلحظتو.
2.1.3.2.3

خطوات تصميم التقويم بالمالحظة

كجدت ال باحثة أف أفضؿ الخطكات لتصميـ التقكيـ القائـ عمى المبلحظة ىي الخطكات الخمس التي
أكردىا (العبسي ) 50 : 2010 ،كىي كاآلتي:

 -1تحديد الغرض ( اليدف ) من التقويم بالمالحظة :كذلؾ حتى يتـ تسميط الضكء عمى السمككيات
المبلحظة بطريقة مباشرة دكف الدخكؿ في متاىات تعيؽ عممية المبلحظة.

 -2تحديد نتاجات التعمم المراد مالحظتيا :كذلؾ مف أجؿ التركيز عمى تمؾ النتاجات كالحصكؿ عمى
مبلحظات دقيقة بشأف تممؾ النتاجات.

 -3تحديد الممارسات والميمات المطموبة ومؤشرات األداء :كذلؾ بيدؼ الحكـ عمى تمؾ الممارسات
كالميمات كتقدير مستكل األداء المطمكب بشأف كضع ق اررات مناسبة حكؿ تحقييا أك عدمو.

 -4ترتيب الممارسات والميمات المطموبة ومؤشرات األداء في تسمسل منطقي :كذلؾ ألجؿ تسييؿ
البحث عنيا كقت الحاجة ،كمف ثـ استخداميا بصكرة كاضحة كدقيقة تسيؿ عمى المبلحظ التعامؿ معيا.

 -5تصميم أداة تقويم ( سمم تقدير ,قوائم شطب  ....إلخ ) ليذه الممارسات والمؤشرات :كذلؾ بيدؼ
الحكـ عمى مدل تحقؽ تمؾ الممارسات أك عدـ تحققيا ،كالبحث عف أدكات بديمة حاؿ عدـ تكفرىا.
كمما سبؽ تبيف لمباحثة أف ىذه الخطكات ميمة جدان لكؿ مبلحظ فيي تمكنو مف سرعة المبلحظة

كالحكـ عمييا بصكرتيا الحقيقية دكف تزييؼ أك تصنع ،مما يعطي مؤشرات ذات داللة منطقية.
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 2.1.3.3ممف اإلنجاز (البورتفوليو) كأداة لمتقويم البديل
تعد أدكات التقكيـ البديؿ مف الكسائؿ الضركرية التي تساعد المعمميف في تحديد المياـ المطمكبة،
كمبلحظتيا ،كمتابعتيا ،ككضع الخطط العبلجية تبعان لذلؾ ،كما تساعد المعمميف في تقكيـ المتعمميف تقكيمان

مكضكعيان ،ىذا كعرؼ عكدة ( )2005كالمذككر في عبد ا﵀ أدكات التقكيـ البديؿ بأنيا " أدكات يستخدميا
المعمـ لتقكيـ مدل تحقؽ نتاجات التعمـ لدل المتعمميف ،كتستند في تصميميا عمى منيجية كاضحة في ذىف

المعمـ تبعان الستراتيجيات التقكيـ البديؿ التي يستخدميا كتشمؿ سبللـ التقدير ،كقكائـ الشطب ،كسجبلت
كصؼ سير تعمـ الطمبة ،كالسجؿ القصصي (عبد ا﵀.)102 :2009 ،

ىذا كيعد ممؼ اإلنجاز أحد أدكات التقكيـ البديمة التي ظيرت مجددان عمى الساحة التربكية خاصة في

الربع األخير مف القرف العشريف رغـ أنيا كانت مستيمكة تربكيان ،كلكف ألنو أسئ استخدامو فمـ يظير بالصكرة

المطمكبة ،حيث يعد أحد المفاىيـ التي أثارت جدالن كارباكان لدل التربكييف؛ نظ انر ألف الكثير ممف يستخدمكنو
لـ يفرقكف بينو كبيف حكافظ الطمبة ،كمف ثـ في ىذه اآلكنة كثر الحديث عف ممؼ اإلنجاز كأداة لمتقكيـ

البديؿ ،كفي ذلؾ أشار زيتكف (  ) 2007كالمذككر في الزبيدم إلى اختبلؼ أسماء كمسميات ممؼ اإلنجاز
فمنيا استخداـ االسـ اإلنجميزم بكرتفكليك أك الصحائؼ الكثائقية ،أك سجبلت األداء ،أك حكافظ األعماؿ ،أك

الحقيبة التقكيمية ،أك التقكيـ بالحقيبة التعميمية( الزبيدم ،)53 :2011 ،إلى جانب ىذا فإف كممة البكرتفكليك

 Portfolioمشتقة مف كممتيف ىما  Portبمعنى يحمؿ ،كاألخرل  folioبمعنى كرؽ كيطمؽ عمييا اسـ حقيبة
التعميـ المدرسي (الصراؼ.)325 :2002 ،

كليذا فقد تحدثت العديد مف الدراسات عف أىمية ممؼ اإلنجاز في التقكيـ ،فعمى المستكل العربي

أجريت العديد مف الدراسات التي تناكلت التقكيـ بممفات اإلنجاز منيا دراسة (عبيد )2009 ،التي أكصت

باعتماد ممؼ إنجاز الطالب كأسمكب تقكيـ ،كدراسة (العبسي )2009،في الرياضيات كالتي بينت مدل فاعمية

ممؼ اإلنجاز كنجاحو في عممية التقكيـ في الرياضيات ،كعمى المستكل المحمي فقد أجريت العديد مف

الدراسات الفمسطينية حكؿ ممؼ اإلنجاز بنكعيو الكرقي كااللكتركني كمنيا دراسة (سكيؾ (2003 ،كالتي

استخدمت ممؼ اإلنجاز لمتقكيـ كأكصت باستخدامو في المدارس الفمسطينية ،كفي ىذا المحكر تناكلت الباحثة

مفيكـ ممؼ اإلنجاز بشيء مف التفصيؿ أمبلن في تقديـ مادة عممية بسيطة يستفيد منيا قارئ ىذه الدراسة.

كلـ يكف ممؼ اإلنجاز كليد المحظة ،كلـ تكف بدايات ظيكره األكلى مف نكعيا ،فقد عرؼ منذ فترات
زمنية قديمة إذ استعممو أصحاب ً
الحرؼ كالرساميف ،كالميندسيف ،كالمصكريف ،كغيرىـ ممف كانكا يحتفظكف
بممتمكاتيـ الفنية ،كمعركضاتيـ ،كأعماليـ المشيكرة لعرضيا عمى الميتميف في فترات العمؿ ،أك التقدـ لشغؿ

أحد الكظائؼ في الدكلة ،أك إبراز المكاىب كالمنافسة في عرض المنتكجات في األسكاؽ العالمية أك المحمية،
تبؽ ىذه النياية ،بؿ استمر ىذا المخزكف العممي في التطكر شيئان فشيئان حتى كصؿ بو المطاؼ في
لكف لـ ى
نياية الثمانينيات لتصؿ فكرتو إلى المؤسسات التربكية ،كأصبح إحدل أدكات التقكيـ البديمة كالميمة المختصة

بعممية تقييـ الطمبة ،كاستمر ىذا التطكر لينتشر خبلؿ العقد األخير في العديد مف دكؿ العالـ الغربي خاصة
33

في أمريكا ،حيث أشار كؿ مف) (Millar ، Barvnesكالمذككريف في السيد إلى أف مفيكـ البكرتفكليك ظير
في الساحة التربكية مع بداية عاـ 1990ـ في الكاليات المتحدة األمريكية كأحد أساليب التقكيـ الحقيقي،
كالذم يعتمد عمى فكرة التأمؿ في األداء  ،Reflection actionsكتنمية المنطقة المركزية The zone of

 ،proximal developmentكالبنائية االجتماعية ( Social constructivismالسيد ،) 94 :2007 ،كىذا

ما جعؿ العالـ اليكـ يفتح الباب عمى مصراعيو نحك التكجو الستخداـ ممؼ اإلنجاز كأحد أدكات التقكيـ

البديؿ ،كذلؾ ألنو يناسب أغراض التقكيـ البديؿ مف حيث تركيزىا عمى عمميات تعمـ يمكف تنميتيا داخؿ

المدرسة كخارجيا ،كمتابعة نمك الطالب عبر الزمف ،كتحديد احتياجات تعممو كتحصيمو لمدل كبير مف
المعارؼ كالميارات ،حيث يقكـ الطالب بمراقبة كمتابعة أدائو بنفسو ،كيعطي الفرصة لتكظيؼ معرفتو
كمياراتو لمقياـ بالميمات كالمشركعات الفردية كالجماعية (العبسي ،) 91 :2010 ،كما أف استخداـ ممفات
اإلنجاز في السياؽ المدرسي يدعـ بمستكل كبير في تحسيف االنخراط الذاتي لمتمميذ في المدرسة كترفع مف

مستكل كعيو ،كما تجعؿ مف عممية التعمـ أكثر سيكلة ،كتزكد األىالي كالتبلميذ باألمكر التي يستطيع أبناؤىـ

القياـ بيا ،كيمتمككف الميارات الكافية لتنفيذىا ضمف اإلطار المدرسي (.( Barrett,2006 :5

كترل الباحثة أف ىذا التطكر اليائؿ لممؼ اإلنجاز يستدعي االىتماـ بو كأداة لمتقكيـ البديؿ تساعد

المعمميف في تقكيـ طمبتيـ عمى الصكرة التي تميؽ بككنيـ محكر العممية التعميمية.
2.1.3.3.1

تعريف ممف اإلنجاز

يكجد العديد مف التعريفات لممؼ اإلنجاز( البكرتفكليك ) ،كمف ىذه التعريفات تعريؼ كامبؿ كآخركف
( )2009المشار إلييـ في الناجـ بأنو "ممؼ يحكم تكثيؽ كتجميع لنماذج مف أعماؿ كأنشطة الطالب المتعمقة

بمادة دراسية أك بسياؽ تعميمي محدد خبلؿ فترة زمنية معينة ،كما يحكم تكثيؽ ألفضؿ أعماؿ الطالب،
كيشمؿ البكرتفكليك التعميمي أعماؿ كمياـ تعكس تفكير الطالب كمياراتو العممية كخبراتو المكتسبة كمستكاه

الدراسي كقدرتو عمى الفيـ كاالستيعاب ( الناجـ ،) 65 :2013 ،كما عرؼ بأنو " تجميع مركز كىادؼ

كتراكمي إلنجازات الطالب يبيف جيكده كتقدمو كتحصيمو في مجاؿ ما خبلؿ فترة زمنية محددة مع التأكيد
عمى اشتماؿ ىذه األعماؿ لمشاركة الطالب في انتقاء محتكل الممؼ ،أك تجميع ألفضؿ أعمالو لفترة مف

الكقت(شحاتو ،) 337 :2012 ،إلى ذلؾ أكردت جامعة كالية كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة تعريفان لممؼ
اإلنجاز بأنو "مجمكعة مف ( األكراؽ– المقاالت– الشيادات– المشاريع– النشرات) كالتي يتـ اختيارىا

خصيصان كدليؿ عمى أداء الفرد كانجازاتو ( .) California state university, 2005:3

كترل الباحثة أف ممؼ اإلنجاز ىك "عممية تقكيـ لتجميع منظـ كىادؼ لؤلعماؿ التي تقكـ بيا طالبات

الصؼ العاشر األساسي خبلؿ فترة زمنية معينة في مكضكع الرياضيات ،مف خبلؿ االستناد إلى مجمكعة
مف المعايير التي يتفؽ عمييا كالتي تعطي لمطالبات فرصة التقكيـ الذاتي ،كالتعميؽ عمى األعماؿ مما ينمي

قدرتيف الرياضية ،كفي ىذه الدراسة تـ تقييـ درجة الطالبة عمى ممؼ اإلنجاز تبعان لمقياس تقدير األداء الكارد

في ( ككجؾ ) 2012 ،كالمدرج ضمف دليؿ المعممة الكارد في ىذه الدراسة ( ممحؽ .)6 /
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إلى جانب ذلؾ فقد الحظت الباحثة تباينان في كجيات نظر الباحثيف حكؿ أىداؼ ممؼ اإلنجاز،

فالتقكيـ بممؼ اإلنجاز حسب دراسة ( جابر (،)89: 2011 ،السيد(، )94 :2007 ،األحمد كعثماف،
 (، ) 26 :2006دكدييف )203 :2007 ،ييدؼ إلى تطكيػر االتجاه نحك استخداـ أدكات حديثة في التقكيـ،
حيث يسيـ استخدامو في تطكيػر المناىج ،كخاصػة مناىػ ػػج الرياضيات ،كيساعد في تككيف العبلقات كتبادؿ

الخبرات بيف المعمميف ،كاإلدارييف ،كالمشرفيػػف ،كما ييدؼ إلى تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ؛ ألنو يقيس ما

المقكـ بعدد محدد مف إنتاج المتعمميف
تعجز أدكات التقكيـ األخرل عف قياسو ،إلى ذلؾ يعمؿ عمى تزكيد
ِّ
اإلبداعي مع شرح مف قبؿ المتعمـ حكؿ ىذا اإلنتاج ،مف حيث عبلقتو بمجاؿ دراستو كأىدافو ،كما يساعد

عمى إتاحة الفرصة لممتعمـ لتقكيـ أداءه كتقدمو الدراسي كتحصيمو بصكرة تراكمية تدؿ عمى تراكـ معرفتو،
كييدؼ كذلؾ إلثارة النمك لدل المتعمـ؛ ألنو يكثؽ جميع اإلنجازات في مجاؿ معيف خبلؿ فترات محددة.

كترل الباحثة أف اليدؼ الجكىرم مف ممؼ اإلنجاز ىك تعكيد الطالب الثقة بالنفس كالتقكيـ الذاتي ،كبيذا

يتحقؽ اليدؼ مف عممية التعمـ كالتعميـ بشكؿ عاـ كىك جعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية التعممية.
2.1.3.3.2

فوائد ممف اإلنجاز (البورتفوليو)

يعد ممؼ اإلنجاز أحد أىـ نتاجات القرف العشريف عمى الساحة التربكية ،كما يجنيو المعمـ مف كراء
ىذا الممؼ ىك تقييـ طمبتو بطرؽ بديمة عف اختبارات الكرقة كالقمـ ،فيذا الممؼ يسمح لممتعمـ بتقكيـ ذاتو كمف

ثـ يزيد إبداعو كتفكيره ،كيحمؿ في طياتو العديد مف الفكائد التربكية منيا ما يخص المعمم حيث يكسع مف
دكر المعمـ فيصبح المعمـ عضكان أساسيان في فريؽ تشكمو ك ازرة التربية كالتعميـ لتقكيـ المناىج المدرسية
كتطكيرىا ،أيضان يمكف معمـ المرحمة الثانكية خاصةن مف التعرؼ عمى اإلنجازات المكثقة لطمبتو مما يساعده

في الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ،كمنيا ما يخص المتعمم حيث يعكس الممؼ إنجازات المتعمـ
كمدل تطكره ،كتقدمو ،كمستكاه األكاديمي ،كذلؾ يشير كؿ مف ( األحمد ،بكار كآخركف Gibbs , Nikko,

 ) Smith, Footes and Vermetteالكارد ذكرىـ في األحمد كعثماف أف ممؼ اإلنجاز يعزز التعمـ
اإليجابي ،حيث يصبح المتعمـ متعممان فعاالن ،كذلؾ لمساعدتو في كضع أىداؼ التعمـ كمراجعتيا بصكرة تعتبر
ككسيمة لممتعمميف لتقكيـ أنفسيـ كمتعمميف ،مما يزيد في دافعية المتعمـ لمتعمـ ،فيشجعو عمى التعمـ الذاتي،
كيكسع الرؤل عف ما تعمـ ،باإلضافة إلى أنو يعتبر أداة لمتغذية الراجعة ،كذلؾ مف خبلؿ تقكيـ كفاءة أىداؼ

التعمـ( األحمد كعثماف.) 29 :2006 ،

كترل الباحثة أف الممؼ يكفر صكرة كاضحة عف قدرات المتعمـ كمياراتو العقمية بحيث تتصؼ بالعمؽ

كاالتساع كالنمك األمر الذم ال تستطيع طرؽ التقكيـ التقميدية إظياره ،إلى جانب ذلؾ فيك يستخدـ في

الرياضيات في مجاالت متنكعة منيا لمكشؼ عف ميارات الطمبة في حؿ المشكبلت الرياضية ،كتنمية القدرة

الرياضية ،كذلؾ يستخدـ لمتكاصؿ الرياضي مف خبلؿ القدرة عمى شرح األفكار بكضكح ،كاستخداـ المغة
الرياضية بطريقة صحيحة مف حيث المصطمحات كالرمكز ،كىذا ما تبحث عنو الباحثة لتحقيؽ فرضيات

الدراسة كأىدافيا ،كالكصكؿ إلى نتائج تثبت أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في الرياضيات.
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2.1.3.3.3

محتويات ممف اإلنجاز (البورتفوليو)

مف خبلؿ ما قامت بو الباحثة خبلؿ فصؿ دراسي كامؿ كما أنجزتو طالبات الصؼ العاشر األساسي،

فقد احتكل ممؼ إنجاز الطالبات عمى العديد مف المكضكعات أكجزتيا الباحثة بالشكؿ ( )11– 2التالي.

شكل(  ) 11 - 2يوضح محتويات ممف اإلنجاز

أولً :السيرة الذاتية لمطالبة :حيث تضمنت اسـ الطالبة ،المرحمة الدراسية ،المدرسة ،ىدؼ الطالبة مف
الممؼ ،ىكايات كميارات الطالبة ،شخصيات تحب الطالبة أف تشاركيا في الممؼ ،أفضؿ ما قرأت الطالبة

مف كتب كمجبلت رياضية كمعمكمات عف الرياضيات كالعمماء الذيف أسسكا الرياضيات.

ثانياً :عينات من كتابات الطالبات :حيث شممت ما كتبتو الطالبة كما كثقتو مف معمكمات كبيانات كمقاالت
كنش ارت رياضية عف الممؼ كعف الرياضيات ،رسالة المدرسة كرؤيتيا ،رسالة الطالبة لممدرسة.

ثالثاً :األعمال اليدوية واألنشطة الرياضية :حيث شممت األىداؼ الخاصة لمادة الرياضيات ،خطة تكزيع

دركس الرياضيات لمفصؿ الدراسي الثاني 2015ـ ،مطكيات كمجبلت رياضية ،مسابقات رياضية كثقافية.

رابعاً :قوائم المصادر والمواقع اللكترونية :كتضمنت عناكيف لمكاقع الكتركنية خاصة بالتقكيـ البديؿ كممؼ

اإلنجاز ،دركس الرياضيات لمفصؿ الدراسي الثاني كمنيا زكايا االرتفاع كاالنخفاض كاليندسة الفراغية.

خامساً :أوراق العمل والتقارير :كاشتممت عمى أكراؽ عمؿ خاصة بخطكات حؿ المشكبلت الرياضية ،أكراؽ
عمؿ عف الصعكبات التي كاجيت الطالبات عند دراسة الرياضيات ،كعند إعداد الدركس المحكسبة.

سادسا :وثائق خاصة وصحائف تقويم ذاتي :حيث اشتممت الكثائؽ الخاصة أكراؽ خاصة بالطالبة مثؿ
شيادات شكر كتقدير ،أكراؽ ثبكتية لشخصية الطالبة ،جدكؿ دراسي ،مجمكعات العمؿ التعاكني ،آراء
الطالبات حكؿ مشركع التقكيـ البديؿ كممؼ اإلنجاز ،بطاقات تقكيـ ذاتي حكؿ مادة الرياضيات.

سابعاً :درجات الختبارات التحصيمية والشفوية :شممت درجات االختبارات الشيرية ،نصؼ الفصؿ ،نياية

الفصؿ ،اختبارات شفكية تمثمت في القكانيف كالحقائؽ كالمسممات الرياضية التي تضمنيا مقرر الرياضيات.

ثامناً :مشاريع وأعمال رياضية :حيث تضمنت كتابة قصص ،رسكمات رياضية ،مجسمات كأشكاؿ ىندسية،
قص كلصؽ ألعماؿ يدكية رياضية ،كسائؿ رياضية متنكعة ،ممصقات خاصة بالرياضيات.

تاسعاً :بحث عممي ودروس محوسبة :حيث اشتمؿ عمى خطكات البحث العممي كتعريفو كنمكذج لبحث
عممي ،كمؾ تضمف أبحاث رياضية أعدتيا الطالبات ،كدركس محكسبة قامت الطالبات بعرضيا.
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2.1.3.3.4

مميزات ممف اإلنجاز (البورتفوليو ) كأداة من أدوات التقويم البديمة

أشارت األدبيات كالدراسات المرتبطة بالتقكيـ البديؿ إلى المزايا المتعددة لمتقكيـ بممؼ اإلنجاز أىميا:

 -1يفيد المعمميف بالمدارس الثانكية في التعرؼ عمى إنجازات المتعمميف المكثقة مما يساعدىـ في الكشؼ
عف الفركؽ الفردية بيف المتعمميف.

 -2يساعد عمى تكجيو الطمبة لمجاؿ الدراسة الذم يتناسب مع ميكليـ كاىتماماتيـ كقدراتيـ عمى حد سكاء،
مما يقمؿ مف اليدر التعميمي الناتج حاليان مف سكء تكزيع الطمبة اعتمادان فقط عمى مجرد العبلمات.

 -3المركنة كالقابمية لمتكيؼ حسب ظركؼ كنكاتج التعمـ ،كالتركيز عمى التشخيص كالتحسيف كليس المقارنة
بيف المتعمميف ،كتنمية قدرة المتعمـ عمى التقييـ الذاتي كالتعاكف المستمر( .) Rolheiser, 2000: 34

 -4يعزز تعمـ الطمبة حيث يسيـ في االستفادة مف األعماؿ المنجزة في الفصكؿ الدراسية ،كيجعؿ المتعمميف
يركزكف عمى عمميات التعمـ ،كيحفزىـ عمى المشاركة في عممية التعمـ ( الشم ارني.) 23 :2012 ،

 -5يعد تعزي انز لمطالب كيظير مكاىبو كقدراتو الرياضية كيعطيو ثقة بالنفس كىك يمثؿ خبرة تعميمية بحد ذاتيا.
مما سبؽ لكحظ أف ممؼ اإلنجاز يمتاز بالعديد مف الميزات التي جعمتو يتصدر أدكات التقكيـ الحديثة

كانتشر بصكرة سريعة ،حيث إنو يعمؿ عمى التكامؿ بيف كؿ مف التعميـ كالتقكيـ ،كيتـ مف خبللو تكظيؼ
ميارات التقكيـ الذاتي ،كحؿ المشكبلت كالتفكير الناقد ،كتنمية القدرات اإلبداعية كالرياضية عند المتعمميف،

لذلؾ البد لنا مف نشر ثقافة ىذا الممؼ في مدارسنا كالعمؿ عمى تحسيف صكرتو.
2.1.3.3.5

أنواع ممفات اإلنجاز (البورتفوليو)

لقد تعددت أنكاع ممفات اإلنجاز تبعان لميدؼ الذم تسعى إلى تحقيقو ،كالذم يتراكح ما بيف ثراء

عممية تعمـ الطالب ،كتقييـ الطالب ألدائو مف خبلؿ أفكاره كتأمبلتو حكؿ ىذا العمؿ أك اإلنجاز ،إلى تقديـ
معمكمات مقننة كمحددة ألكلياء األمكر كمدير المدرسة أك اإلدارة التعممية حكؿ إنجازات الطمبة( مجيد،

 ،) 92 :2011كنظ انر لكثرة ىذه األنكاع كاستيبلكيا تربكيان عرضت الباحثة منيا ما يخدـ غرض الدراسة

الحالية فقط كأخذت منيا تصنيف تيرني و فميفيسيا(  ) Tierney & Valevciaالمذككر في الباز حيث
يعد تصنيفيـ لممفات اإلنجاز التصنيؼ األشمؿ كىك عمى النحك التالي( :الباز) 65–64 : 2006 ،

 -1حقائب تقييم األعمال :كفييا يتـ تكثيؽ جميع أكجو كمراحؿ عمميات التعمـ ،لبياف التكامؿ بيف معارؼ
كميارات المتعمـ في مجاؿ كاتجاه معيف.

 -2حقائب عرض األعمال :كتستخدـ في التقييـ النيائي لمدل اتقاف المتعمـ لمخرجات كأىداؼ المنيج ،لذا
تضـ أفضؿ األعماؿ المكتممة كالبارزة لممتعمـ.

 -3حقائب توثيق األعمال :كتضـ مجمكعة مف أعماؿ المتعمـ خبلؿ فترة زمنية معينة ،لبياف النمك كالتحسف
في أداء المتعمـ خبلؿ تمؾ الفترة.
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2.1.3.3.6

المشكالت التي تواجو تطبيق ممف اإلنجاز كأداة من أدوات التقويم البديل

بالرغـ مف المزايا العديدة التي ذكرت سابقان لمتقكيـ بممؼ اإلنجاز فإنو تعتريو العديد مف المشكبلت

التي تحكؿ دكف تطبيقو عمى أرض الكاقع كبصكرة صحيحة ،كالتجربة أكبر دليؿ فما قامت بو ك ازرة التربية
كالتعميـ في قطاع غزة مف تطبيؽ لممؼ اإلنجاز لمعاـ الدراسي  2011 -2010ـ كاف الدليؿ عمى كجكد

صعكبات كمشكبلت كاجيت تطبيقو بالصكرة الحقيقية ،كتمت اإلشارة ليذه التجربة ضمف مقدمة الدراسة،

كمنيا مشكالت من حيث تصميم وبناء الممف ,حيث يحتاج كقتان طكيبلن كجيدان في تصميـ كتطبيؽ األنشطة

كالمياـ المطمكب مف المتعمـ أدائيا ،كما يحتاج بناء الممؼ معمميف مدربيف قادريف عمى تصميمو بالصكرة

التي تبلءـ طبيعة المتعمـ ،إلى ذلؾ التكمفة االقتصادية العالية حيث يحتاج تصميـ الممؼ لمكارد مادية
عديدة إلخراجو بصكرتو النيائية ،أما المشكالت الخاصة بتحديد محتوى الممف فتكمف في أنو يجب تدريب

الطمبة عمى كيفية اختيار األعماؿ ،ككيفية تقديميا بشكؿ جيد( البغدادم ،)15 :2007 ،كذلؾ صعكبة

تحديد اليدؼ مف الممؼ كمحتكياتو ،كقمة كعي المعمميف بالممؼ كمحتكياتو تجعميـ يترككف األمر لمطالب،
مما يصعب عميو تحديد محتكاه ،إلى ذلؾ قمة تدريب المتعمميف عمى استخدامو ،كبالتالي جيميـ بمحتكل ىذا

الممؼ ،أما مف حيث مشكالت تقويم الممف ذاتو تكمف في صعكبة رصد درجات لممتعمـ مما يؤدم إلى
انخفاض ثبات الممؼ ،كما كيتطمب إعداد محكات لتقييـ األداء ،كرصد الدرجات ألعماؿ المتعمـ كقتان طكيبلن

مف المعمـ(الباز ،) 64 :2006 ،كذلؾ الصعكبة تكمف في التقدير الصحيح لمستكل الميارات؛ فيي تحتاج
إلى الدقة في التسجيؿ كالى جيد مف المعمميف في عممية التقدير ،كما أنيا مكمفة (األغا. ) 45 :2005 ،

كترل الباحثة أنو بالرغـ مف كؿ ىذه الصعكبات فإف المعمـ بفطنتو كحنكتو يستطيع التغمب عمييا إف

أراد ،كأف التدريب الجيد كالكافي لممعمـ يجعمو متمكنان مف ىذا الممؼ كمحتكياتو ،كذلؾ استخدامو لممقاييس

كالمحكات المناسبة التي تعطيو الدرجة الفعمية كالتي تجعؿ منو ممفان حقيقيان صالحان لكؿ زماف كمكاف .
2.1.3.3.7

معايير تقويم ممف اإلنجاز بصورة عامة

كانت البداية عندما قامت كؿ طالبة باالحتفاظ بإنجازاتيا الفصمية داخؿ ممؼ خاص ،كلكؿ بداية نياية

كنياية ىذا الممؼ ىك إعطاءه الدرجة التي يستحقيا كالتي تبرز إبداع صاحبتو كابتكاراتيا ،كحيث يشتمؿ
ممؼ اإلنجاز عمى مياـ كنتاجات متنكعة مف إنتاج الطالبات ،كلتقييـ ممؼ إنجاز الطالبة البد مف تكافر

مجمكعة مف المعايير كالمحكات التي مف خبلليا تحكـ الباحثة عمى جكدة ىذا الممؼ مف عدميا ،فميما كاف
نكع الممؼ كأيف كاف غرضو البد مف تقييمو ،فممؼ اإلنجاز يكثؽ التعمـ عبر الزمف مما يجعمو أداة فعالة

لمتقكيـ ككنو يحقؽ مبدأ التكامؿ بيف أدكات القياس كيأخذ بمبدأ تراكمية التقكيـ (الخريجي،)300: 2010 ،
كمف خبلؿ جكلة في غمار األدب التربكم كجدت العديد مف المقاييس التي مف خبلليا يتـ الحكـ عمى ممؼ

اإلنجاز ،اختارت الباحثة منيا مقياس تقدير ( ككجؾ ) 114 :2012 ،كالمكضح في دليؿ المعممة

( ممحؽ  ،) 6 /حيث استخدمتو الباحثة في تقييـ ممفات اإلنجاز لمطالبات .
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 2.1.3.3.8الصعوبات التي تواجو تطبيق التقويم البديل
بالرغـ مف المزايا المتعددة لمتقكيـ البديؿ ،فإنو ما زاؿ تطبيقو في الببلد العربية عامة ،كفي فمسطيف

خاصة يحتاج مزيدان مف الدعـ النفسي كالتربكم ،حيث ما زاؿ المعمـ داخؿ قكقعة التقكيـ التقميدم ،كلـ يقتنع
بالتحرر ىذه البكتقة التي يتمركز في داخميا ،ك تكصمت الباحثة لعدد مف الصعكبات التي رأت أنيا السبب

كراء عدـ القدرة عمى تطبيؽ التقكيـ البديؿ كمنيا دراسة كؿ مف (المرزكع ( ،)131 : 2009 ،الشريؼ،

( ،) 475 :2009السكييرم ( ،) 73: 2013 ،زيتكف( ،) 524 : 2007 ،حسف )183 : 2012 ،كمنيا:

 -1صعكبات تتعمؽ بالمتعمـ الذم يمارس التقكيـ البديؿ كشعكر الطمبة بعدـ االرتياح؛ إلدخاؿ نكع جديد مف
التقكيـ غير الذم اعتادكا عميو ،كما يتطمبو مف ميارات كميمات أكثر تعقيدان  ،فيـ بحاجة لكقايتيـ مف
الشعكر بالفشؿ كاإلحباط ،كذلؾ اعتقاد الطمبة أنو بتطبيؽ مياـ التقكيـ البديؿ سكؼ ييممكف دراستيـ

بسبب كثرة الميمات كاألنشطة المصاحبة ،حيث تستغرؽ منيـ كقتان لكي يقكمكا بإنجازىا عمى أكمؿ كجو،
كىذا ما يؤدم لعدـ تقبؿ بعض الطمبة بجدكل التقكيـ البديؿ ،كأىميتو ،فبعضيـ يقاكمو لعدـ تعكده عميو.

 -2صعكبات تتعمؽ بالمعمـ الذم يقكـ بتطبيؽ التقكيـ البديؿ؛ فتعد الصعكبات المتعمقة بو مف أكثر
الصعكبات التي يجب إبرازىا ككنو يمثؿ ركنان أساسيان فيو ،حيث تكاجو المعمـ صعكبات شتى تكمف في

أف المعمـ يعتقد أف ىذا النكع مف التقييـ يستنفذ منو كقتان أطكؿ في إعداد كاختيار مياـ التقكيـ ،كفي
تقدير أداء الطمبة فييا ،كما أف ضعؼ معرفة المعمميف ،كمياراتيـ بإجراءات التقكيـ البديؿ ،ككيفية
تطبيقو داخؿ حجرة الدراسة كخارجيا يكقع عمى كاىميـ المسؤكلية في عدـ نجاح تطبيقو ،كمف ثـ يجد
المعمـ نفسو أماـ صعكبة إدارة الصؼ في ظؿ انشغالو في تقكيـ أداء أحد الطمبة ،كاحتماؿ حدكث حالة

مف الفكضى ،كانفبلت النظاـ مف جراء ذلؾ.

 -3صعكبات تتعمؽ بكلي أمر الطالب الذم يعد حمقة الكصؿ بيف الطرفيف ،فعدـ فيـ الكالديف لتقكيـ أبنائيـ
بسبب عدـ كفاية المعمكمات التي يحصمكف عمييا عف تقكيـ أدائيـ المدرسي يؤدم لصعكبة في فيـ معنى

التقكيـ البديؿ ،كمف ثـ تركيـ ،كعدـ االىتماـ ليـ ،كما أف استخدامو  -مف كجية نظر أكلياء األمكر– ال
يحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بيف الطمبة الفقراء كاألغنياء ،حيث سينجز الطمبة األغنياء المياـ

ىباء دكف فائدة.
المطمكبة منيـ بخبلؼ الطمبة الفقراء ،كمف ثـ نجد ما يقدمو المعمـ ذىب ن
ىذا كترل الباحثة أف الصعكبة الكبرل في تطبيؽ التقكيـ البديؿ ىي الشككؾ التي تثار حكؿ

مكضكعية كعدالة ىذا النكع مف التقكيـ؛ إذ يعيب عميو بعض المتخصصيف التربكييف احتمالية حدكث تحيز
مف قبؿ المعمميف عند تقكيـ األداء في مياـ التقكيـ ،كذلؾ يشكككف في ثبات ىذا التقكيـ ،إضافة الرتفاع
التكمفة االقتصادية لتطبيقو في المؤسسات التعميمية مقارنة بالتقكيـ التقميدم ،كبالتالي فإف ىذه الصعكبات

تمثؿ عثرة في طريؽ تطبيؽ التقكيـ البديؿ كانتشاره داخؿ المؤسسات التربكية المختمفة ،لذا عمى المتخصصيف

التربكييف عامة ،كالرياضييف خاصة أف يعممكا جاىديف عمى تبلفي ىذه الصعكبات ،كيحثكا عمى استخدامو
كبصكرة كاضحة عمى بريؽ أمؿ يظير معالمو داخؿ إطار المؤسسات التعميمية.
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 2.2المحور الثاني :القدرة الرياضية Mathematical Ability

أدت التطكرات المتسارعة في العمكـ كالمعرفة إلى تزاحـ تمؾ العمكـ كتكدسيا ،كبالتالي أصبح اإلنساف
فريسة ليذا التسارع تكاجيو التحديات مف كؿ جانب ،لكف الحياة لـ تسمح ليذا اإلنساف باالنسحاب مف الكاقع
كتحدياتو كاال لـ تكف لو حياة ،كألف الرياضيات إحدل أىـ دعائـ التطكر العممي كالتقني المعاصر فبلبد أف
يكاكب تعميـ كتعمـ الرياضيات تغيرات العصر؛ بغية تييئة الطمبة لمتكيؼ مع ىذه التغي ارت بما يمكنيـ مف

المشاركة في الحصكؿ عمى المعمكمات الجديدة كاعماؿ الفكر فييا لتشكيميا ،كاعادة تنظيميا لممساىمة في
التييؤ لبناء جسكر التكاصؿ المستمر مع العمكـ كالتقنيات المستقبمية المتقدمة ،كالتي تعد األساس في عممية

إحداث التقدـ لممجتمع ،كمف جانبو أشار المقبؿ(  ) 2012كالمذككر في الزىراني إلى أف ىناؾ ثبلثة تكجيات

حديثة في تعميـ كتعمـ الرياضيات ىي تنمية ميارات التفكير ،كأسمكب حؿ المشكبلت ،كدمج التقنية في تعميـ
كتعمـ الرياضيات ،كاستخداـ أساليب كطرؽ التقكيـ البديؿ( الزىراني.) 3 :2013 ،

كترل الباحثة أنو البد مف كقفة جادة مع المتخصصيف التربكييف في مجاؿ تدريس كتقكيـ الرياضيات ،مف

أجؿ خفض مستكل القمؽ مف مادة الرياضيات ،كالتخفيؼ مف شبح الرياضيات عند المتعمميف كالذم سيطر

حكؿ النظر مف الرؤية
عمييـ رغـ أف ىذه المادة ليست كذلؾ؛ بؿ ىي مف أمتع كأركع المكاد الدراسية إذا ما ِّ

التشاؤمية نحكىا إلى ككنيا مادة تفكير عقبلني كحياتي بدكنو تتكقؼ حركة الككف ،لذلؾ البد مف تنمية

القدرات الرياضية لممتعمميف بغية التغمب عمى تمؾ المصاعب كالمشكبلت.

ىذا كتبيف لمباحثة كجكد مصطمحيف بنفس المعنى ىما القدرة الرياضية ،كالقكة الرياضية ،لكف الباحثة

تبنت مصطمح القدرة الرياضية  Mathematical Abilityفي ىذه الدراسة ،كالقدرة الرياضية تنمك مف خبلؿ
فيـ المفاىيـ ،كالمعرفة اإلجرائية ،كحؿ المشكبلت ،حيث تنمك معرفة المتعمـ كيحدث التعمـ لو مف خبلؿ
تككيف ترابطات بيف المعمكمات السابقة كالمعمكمات الجديدة ،كمف ثـ تكظيفيا في المكاقؼ الجديدة بطريقة

إنتاجية ،كىذه السمة لممقدرة الرياضية يمكف دراستيا مف خبلؿ أداء المتعمـ ،داخؿ أحد مجاالت المحتكل
الرياضي في المستكيات الثبلث :فيـ المفاىيـ ،المعرفة اإلجرائية ،حؿ المشكبلت (البركاتي،)3 :2008 ،
ىذا كأكردت (رزؽ )179 :2012 ،أف تنمية القدرة (القكة) الرياضية أصبح مدخبلن جديدان يعتد بو في تنمية

المفاىيـ الرياضية ،كاالرتقاء بتقكيـ الطمبة في الرياضيات بدؿ االعتماد عمى مدخؿ قياس التحصيؿ بالطرؽ
التقميدية التي ال تتعدل المستكيات الدنيا مف التفكير مثؿ المعرفة ،كالتذكر كالفيـ كالتطبيؽ ،كتغفؿ معيا

مستكيات التركيب ،كالتحميؿ ،كالتقكيـ كاالبتكارية.

كمف ىذه النقطة انطمقت الباحثة لتتحدث عف القدرة الرياضية ككيفية تنميتيا كطريقة تقييميا كأىميتيا

الجمية خاصة لطمبة المرحمة الثانكية ،كمف خبلؿ االطبلع كالبحث في الدراسات كالكتب العربية كاألجنبية
كجد أنيا مجتمعة تتفؽ عمى القدرة الرياضية تعد قدرة فرعية مف قدرة أعـ كأشمؿ ىي القدرة العقمية كالشكؿ

رقـ ( ) 12-2يكضح مكقع القدرة الرياضية بالنسبة لمقدرة العقمية كالتي تصنؼ عمى أساس بعديف شائعيف في
االستخداـ في مختمؼ النماذج النظرية ىما كما يمي:
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شكل ( )12 - 2يوضح أبعاد القدرات العقمية

 2.2.1تعريف القدرة الرياضية Mathematical Ability
مف خبلؿ البحث في بعض الدراسات العربية كاألجنبية كجد أف ىناؾ فجكة في الدراسات العربية كخاصة
الدراسات الفمسطينية التي تناكلت مفيكـ القدرة الرياضية ،كلكف الباحثة أدرجت بعض التعريفات كما يمي:

 -1عرفت بأنيا " قدرة الطمبة عمى أف يككنكا كاثقيف بقدراتيـ عمى حؿ المشكبلت الرياضية كالتكاصؿ بمغة
الرياضيات كالتفكير االستداللي في الكصكؿ إلى تعميمات كاستنتاجات (قاسـ .)488 :2012 ،

 -2عرفيا المجمس القكمي األمريكي لتقكيـ التحصيؿ National Assessment of Educational Progress

( ) NAEPكالمذككر في (بدر )68 : 2010 ،عمى أنيا " قدرة المتعمـ عمى تجميع كاستخداـ المعرفة

الرياضية مف خبلؿ االستكشاؼ كالحدس كالتفكير المنطقي كحؿ المشكبلت غير الركتينية ،كالتكاصؿ مف

كخبلؿ الرياضيات كالترابط الرياضي بيف األفكار الرياضية كبيف الرياضيات كالمكاد الدراسية األخرل.

 -3كما كعرفيا المجمس الكطني لمعممي الرياضيات ( )NCTMبأنيا" :القدرة عمى استكشاؼ كاقامة
الترابطات  ،كالتفكير المنطقي لحؿ المسائؿ غير الركتينية ،كالتكاصؿ حكؿ كداخؿ الرياضيات ،كربط

األفكار داخؿ محتكل الرياضيات كبيف الرياضيات كالمكاد األخرل (.)NCTM,2000 : 64

كعرفت الباحثة القدرة الرياضية بأنيا" القدرة عمى التكاصؿ بمغة الرياضيات ،كاستخدامو في الكصكؿ إلى
تعميمات كعبلقات رياضية ك استخداـ طرؽ رياضية متنكعة لحؿ المشكبلت غير الركتينية كتقاس بالدرجة

التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية كبطاقة المبلحظة المعداف ليذا الغرض .

كمف خبلؿ البحث-في حدكد معرفة الباحثة كاطبلعيا -كجدت أف ىناؾ قمة في الدراسات العربية التي

تناكلت مكضكع القدرة الرياضية ،حيث يرل المجمس القكمي لتقكيـ التحصيؿ الدراسي في الكاليات المتحدة

األمريكية ( )NAEPكالمشار إليو في دبكس أف القدرة الرياضية ىي قدرة عامة مككنة مف ثبلث قدرات فرعية

كىي :القدرة المفاىيمية كىي التي يقابميا عند بمكـ مستكل المعرفة كاالستيعاب كالفيـ ،كالمعرفة اإلجرائية التي
يقابميا عند بمكـ مستكل التطبيؽ ،كحؿ المشكبلت الذم يقابمو عند بمكـ مستكيات التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ

،حيث تقاس القدرات الثبلث عبر مجاالت المحتكل الرياضي بما يتناسب كعمؽ ذلؾ المحتكل عبر السنكات

الدراسية كالمستكل العمرم كالعقمي لمطمبة(دبكس كآخركف.) 493 :2012 ،
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كقد اتضح لمباحثة أف القدرة الرياضية تغطي ثبلثة أبعاد رئيسية عند تقكيـ المتعمـ كمنيا دراسة
( رزؽ ( ،)180 : 2012 ،بيكت كبمطية( ،)13 : 2007 ،محمد ( ،)959 :2011 ،زنقكر:2008 ،
(،) 211الخطيب كالمجذكب )113 :2013 ،في الشكؿ رقـ ( )13-2التالي.

شكل ( )13 -2يوضح مكونات (أبعاد) القدرة الرياضية

كترل الباحثة مف خبلؿ المخطط السابؽ أف القدرة الرياضية تعد مف القد ارت المعقدة التي تتسـ

باالبتكارية ،فيي تحمؿ في ثناياىا العديد مف القدرات الفرعية ،كلكف بالرغـ مف ذلؾ ىي إحدل القدرات
الفرعية لمقدرات العممية ،كتنمية ىذه القدرة عند الطمبة أمر ليس بالبسيط إنما يحتاج إلى مقاييس كاختبارات
كأدكات كتدريب كتمريف منذ الطفكلة ،ىذه القدرة تشمؿ األبعاد الثبلثة السابقة كما يمي:

 -1بعد المحتوي :يشمؿ محتكل الرياضيات بجميع فركعيا ،فيك يشمؿ الحس العددم العممياتي الخاص
بالعمميات الحسابية األربع الجمع ،كالطرح ،كالضرب ،كالقسمة ،كما تقكـ عميو مف مشكبلت يتطمب حميا مف

المتعمـ ،كحس اليندسة كالقياس ،كما يتضمنو مف ىندسة إقميدية كىندسة ال إقميدية ،ىندسة مستكية ،ىندسة

فراغية ،كالتفكير الجبرم كاالحتماالت كما يتضمنو مف فركع االحتماالت كاإلحصاء الرياضي.

 -2بعد المعرفة الرياضية :يشتمؿ كؿ ما تتطمب الرياضيات معرفتو مف معرفة مفاىيمية تشمؿ مفاىيـ كرمكز
كأشكاؿ كرسكمات كجداكؿ رياضية ،كالعبلقة بيف المفاىيـ كالتعميمات كالرياضية كربطيا ببعضيا البعض،
كمعرفة إجرائية تتضمف الخطكات المتبعة في تنفيذ العمميات الرياضية كاستخداـ خكارزميات كميارات

كخطكات حؿ المشكبلت الرياضية ،كحؿ المشكبلت الرياضية الذم يتـ فيو تكظيؼ المعرفة المفاىيمية

كاإلجرائية لحؿ المشكبلت غير النمطية التي يتعرض ليا المتعمميف.

 -3بعد العمميات الرياضية :كيشمؿ العديد مف العمميات التي أشار ليا المجمس القكمي لمعممي الرياضيات
( )NCTMكمنيا التكاصؿ الرياضي ،كالترابط الرياضي ،كاالستدالؿ الرياضي.
كترل الباحثة أف ىذه األبعاد تعطي لمقدرة الرياضية أىمية كبيرة تجدر بالمختصيف في مجاؿ تعميـ

كتقكيـ الرياضيات االىتماـ بيا كالتركيز عمييا ألجؿ خمؽ جيؿ مبدع قادر عمى حؿ مشكبلتو بنفسو ،كلكي

يتـ تقييـ القدرة الرياضية كجدت الباحثة أف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات ( ) NCTMكالمشار إليو في

العبسي صنؼ معايير التقكيـ في ثبلث فئات تمثمت إحداىا في المعايير الخاصة بتقكيـ الطالب كالتي تصؼ
ما يجب مبلحظتو في عممية فيـ ما يعرفو عف الرياضيات كتتمثؿ في القدرة الرياضية ،حؿ المسألة،
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االتصاؿ ،التفكير كاإلجراءات ( العبسي ،) 28 : 2010 ،كفي ىذا الصدد فإف مخرجات التعميـ في بعض
الدكؿ النامية ليست عمى المستكل المأمكؿ لطمبتيا مف حيث اكتسابيـ لمميارات الرئيسية كالقدرات العقمية في

بعض المكاد كالقراءة كالكتابة كالقدرات الرياضية كالعمكـ بمختمؼ الفركع ( الحربي ،) 4: 2011 ،كما أف

المدقؽ في معايير المجمس الكطني لمعممي الرياضيات األمريكي( )NCTMلمرياضيات المدرسية يجد تكجيان
نحك تطكير تعميـ الرياضيات في ضكء محتكل كعمميات تتفؽ كحاجات كاىتمامات الطمبة ،كليس فقط مجرد

تعمـ ميارات حسابية كحؿ مسائؿ ،كلكف الفكرة أعمؽ مف ذلؾ فالمعايير ترتبط بكيفية التكاصؿ مع اآلخريف،
كالتكاصؿ مع المحتكل ،كاجراء مناقشات ،كتكقع حمكؿ كمشكبلت ،كقدرة عمى استدالؿ العمميات الرياضية،

كاستنتاج الحمكؿ ،كتقكيـ خطكات الحؿ (الخطيب كالمجذكب.)111 : 2013 ،

لذا يمكف القكؿ إف القدرة الرياضية بعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية ليا بالغ

األىمية كيجب الحرص عمى تنميتيا بصكرة مستمرة عند الطمبة مف مرحمة رياض األطفاؿ كحتى التعميـ
الثانكم ،مما يخمؽ عقكالن مبدعة تساىـ في تطكر كتقدـ المجتمع ،كنحف في فمسطيف خاصة بأمس الحاجة

لعقكؿ رياضية مبدعة تفتح المجاؿ أماـ الجميع لممساىمة في تخفيؼ الضغكطات الكاقعة عمى ىذا الكطف،

كىذه نبذه عف عمميتي القدرة الرياضية حسب ما كرد في األدب التربكم كالدراسات السابقة.

 2.2.1.1أولً :التواصل الرياضي
يذكر أف العمـ في الماضي صمـ لعالـ مستقر ككف الحياة بدائية ،كلكف كنحف عمى مشارؼ النصؼ

الثاني مف العقد الثاني مف القرف الحادم كالعشريف كنعيش في ظؿ عالـ سريع التغير كالتطكر ،تبلحقنا
التحديات مف جميع الجكانب كمف أبرزىا االنفجار المعرفي كالتطكر المعمكماتي اليائؿ ك الكاسع ،حيث أصبح

العالـ قرية صغيرة يجكليا الفرد في لحظات بسيطة ،ككؿ ىذا الصراع العالمي يحتاج عقكؿ مفكرة متدبرة

قادرة عمى التكاصؿ مع اآلخريف في الحياة بشكؿ عاـ ،كمع المكاد الدراسية كمنيا الرياضيات بشكؿ خاص،
كيعتبر التكاصؿ الرياضي أحد أىـ معايير تعميـ كتعمـ الرياضيات في الكقت الحاضر ،كمف أبرزىا معايير

الرياضيات المدرسية الصادرة عف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات بالكاليات المتحدة األمريكية ()NCTM

كالتي حثت معممي الرياضيات عمى ضركرة تييئة الفرص لمطمبة مف أجؿ تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي
لدييـ أثناء عمميتي التعميـ كالتعمـ (. )NCTM, 2000 :140

كمما ال شؾ فيو أف تغفؿ الذاكرة دكر القرآف الكريـ في عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ ،فمك تأممناه لكجدناه

يتكج بالعديد مف اآليات التي تحدثت عف التكاصؿ كدعت اإلنساف إلييا ،فقد تكاصؿ ا﵀ سبحانو كتعالى مع
ؽ عف أىم ًر رب ً
آلدـ فىسج يدكا إًال إًٍبمًيس ىك ً
ً ً ً
ً
ِّو
اس يج يدكا ى ى ى ى
ى
مبلئكتو عندما قاؿ ﴿ ىكًا ٍذ يقٍم ىنا لٍم ىمبلئ ىكة ٍ
ى
اف م ىف الج ِّف فىفى ىس ى ى ٍ ٍ ى
ً ًً
كنو كيذِّريتىو أىكلًي ً
ً
يف ىب ىدالن ﴾ ( الكيؼ /اآلية  ،)50كذلؾ التكاصؿ
اء مف يدكنًي ىك يى ٍـ لى يك ٍـ ىع يد ٌّك بً ٍئ ىس لمظالم ى
أىفىتىتخ يذ ى ي ى ي ٍ ى ى
كبا ىكقىىبائً ىؿ
بيف الناس كمخاطبتيـ برز في قكلو تعالى" ىيأييىا
الناس إًنا ىخمى ٍق ىنا يكـ مف ىذ ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ يش يع ن
ي
لًتىعارفيكا إًف أى ٍكرم يكـ ًع ى ً
ً
يـ ىخبً هير( الحجرات /اآلية.)13
ند ا﵀ أىتٍقىا يك ٍـ إًف ا﵀ى ىعم ه
ى ٍ
ىى
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كما أف االىتماـ بالتكاصؿ الرياضي يرجع إلى أىميتو في تعميـ كتعمـ الرياضيات ،فمف خبللو يمكف

و
معاف محسكسة تظير في المناقشة
تبادؿ األفكار كتكضيح الفيـ ،كما تصبح لؤلفكار كالمعمكمات الرياضية

كالتفكير كالتعميؿ( مراد كالككيؿ ،)134: 2006 ،كمف ثـ فإف التكاصؿ الرياضي يؤدم إلى تحسيف تفكير
الطمبة ،كايجاد فيـ مشترؾ كدافعية لمتعمـ عند الطمبة في جك تعميمي إيجابي ،باإلضافة إلى مساعدة المعمـ

عمى االستبصار بمدل تعمـ كتمكف طمبتو مف جكانب التعمـ (عطية ؛ صالح ،) 62 :2008 ،كقد تناكلت

العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية التكاصؿ الرياضي حيث تناكؿ بعضيا ميارات التكاصؿ الرياضي مثؿ

دراسة (عطية كصالح ( ،)2008 ،سيد( ،) 2008 ،عفيفي،) Lim & David, 2007 (،)2008 ،
(سبلـ ،) 2004،كاىتمت دراسات أخرل بقياس أثر التكاصؿ الرياضي عمى المقدرة الرياضية كالتحصيؿ
كعبلج بعض أخطاء الطمبة مثؿ دراسة (محمكد كبخيت.)2006 ،

كيعد التكاصؿ الرياضي أحد المككنات الرئيسية لمقدرة الرياضية التي تعد المعيار الرابع لمتقكيـ

الرياضي ،حيث أكرد مسعد ( )2003كالمشار إليو في زنقكر كىاركف أف التكاصؿ الرياضي أحد المككنات

الرئيسة لمقدرة الرياضية لدل الفرد كالتي تحتكم التمثيؿ الرياضي كاالستماع كالمناقشة كالقراءة كالكتابة

الرياضية كالتي غالبان ما تظير في صكرة ما يسمى التكاصؿ المفاىيمي ( ترجمة المفيكـ كمعالجتو يدكيان
كذىنيان ) ،كاإلجرائي بكاسطة(التعبير عف فكرة أك عبلقة رياضية شفكيان ككتابيان) ،ككذلؾ في حؿ المشكبلت

مف خبلؿ( قراءة البيانات كاعادة صياغتيا ككتابتيا كمناقشتيا) (زنقكر؛ ىاركف ،)40 :2012 ،كما أف
التكاصؿ الرياضي يساعد في تنمية القدرة الرياضية المتمثمة في حؿ المشكبلت الرياضية ،كما يساعد عمى

تنمية قدرة الطالب عمى التأمؿ لما يدكر في ذىنو مف أفكار رياضية كالتعبير عنيا كتكضيحيا لآلخريف،

كيساعد عمى االستمتاع بفيـ لغة الرياضيات كتكظيفيا في المكاقؼ الحياتية (عفيفي.،)35 :2008 ،

ىذا كتعكد أىمية التكاصؿ الرياضي إلى مكانتو الجمية في تعميـ كتعمـ الرياضيات ،فعف طريؽ التكاصؿ

كاالتصاؿ يتمكف المتعمـ مف تبادؿ األفكار بينو كبيف معممو أك بينو كبيف زمبلئو ،كما يككف قاد انر عمى تبادؿ

األفكار كالعبلقات الرياضية كينقميا لآلخريف مفس انر كمكضحان دالالتيا الرياضية الحقيقية ،كبالتالي تنقؿ
المعمكمة الرياضية بصكرة حسية كتككف بناءة ذات معنى؛ ىذا كقد الحظت الباحثة أف أىمية التكاصؿ
الرياضي في تعمـ كتعميـ الرياضيات خاصة بالمرحمة الثانكية تكمف في زيادة دافعية المتعمـ نحك تعمـ

الرياضيات مما يخفؼ مف حدة التكتر التي تصيبو عند دراستيا ككنيا مادة مجردة يعدىا كابكسان عمميان عمى

كاىمو ،كما ترجع أىمية التكاصؿ الرياضي إلى الدكر األساسي الذم يقكـ بو في تعميـ كتعمـ الرياضيات،
كذلؾ مف خبلؿ تبادؿ اآلراء حكؿ القضايا الرياضية المختمفة كتكضيحيا لآلخريف بشكؿ كاضح ،كمف ثـ

تصبح تمؾ القضايا المتضمنة لممعمكمات الرياضية المجردة ذات معاف مممكسة لممتعمـ؛ يستند إلييا في
تفسيراتو كمناقشاتو كتبريراتو التي يدافع عنيا في كقت الحاجة ليا.

اتضح مما أف التكاصؿ الرياضي كما يتضمنو مف ميارات متعددة داخؿ البيئة الصفية يمثؿ عبلقة

تكاممية مترابطة فيما بينيا ،يتفاعؿ فييا جميع األطراؼ فقد تككف العبلقة بيف المعمـ كالمتعمميف أك بيف
المتعمميف بعضيـ البعض بيدؼ تبادؿ مختمؼ الجكانب الرياضية ،كالتي قد تككف عمى شكؿ معارؼ أك
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ميارات أك جكانب كجدانية ،بحيث تعكس كجيات النظر لجميع األطراؼ المساىمة في عممية االتصاؿ مف

مرسؿ كمستقبؿ ،كذلؾ لغرض حؿ أفضؿ أنكاع التعمـ المقصكدة كالتي تتعمؽ بتغيرات سمككية معينة ،وانتقت
الباحثة مجمكعة مف التعريفات حكؿ مفيكـ التكاصؿ الرياضي ،فقد عرؼ بأنو " قدرة المتعمـ عمى استخداـ
لغة الرياضيات بما تحكيو مف رمكز كمصطمحات كأشكاؿ كعبلقات لمتعبير عف األفكار كالعبلقات الرياضية

كفيميا كتكضيحيا لآلخريف (عبد الكريـ ،)219 :2014 ،كما عرؼ بأنو " قدرة المتعمـ عمى تكظيؼ ميارات

المغة قراءةن ،ككتابةن ،كتحدثان ،كاستماعان ،باإلضافة إلى ميارة الترجمة الرياضية مما قد يساعده عمى فيـ
الرياضيات كتكظيفيا في المكاقؼ الرياضية كالحياتية (عبد السميع كالشيف ،)68 :2013 ،كعرؼ بأنو
" القدرة عمى التعبير عف األفكار الرياضية بكاسطة التحدث ،كالكتابة ،كالعرض ،كالتمثيؿ ،كفيـ كتفسير
كتقكيـ األفكار الرياضية المقدمة في أشكاؿ مكتكبة أك شفيية أك بصرية ،كاستخداـ المفردات كالمصطمحات

كالتركيبات الرياضية لعرض األفكار ،ككصؼ العبلقات كنمذجة المكاقؼ (عيسكم كالمنير.)57 :2008 ،

في ضكء ما سبؽ عرفت الباحثة التكاصؿ الرياضي إجرائيان بأنو " قدرة الطالبة عمى فيـ مفردات المغة

الرياضية ،كاستخداميا في التعبير عف األفكار كالعبلقات الرياضية كتكضيحيا لآلخريف ،كيقاس بالدرجة التي
تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية كبطاقة المبلحظة المعداف لغرض ىذه الدراسة.

2.2.1.1.1

جوانب التواصل الرياضي

يتضمف التكاصؿ الرياضي العديد مف الجكانب كاألشكاؿ ،كقد كرد في األدب التربكم العديد مف

التصنيفات ،كلكثرة التصنيفات أكردت الباحثة أىـ تمؾ التصنيفات كالتي صنفت لجانبيف ىاميف ىما:

 -1التكاصؿ بمغة الرياضيات حكؿ الرياضيات ذاتيا ( تكاصؿ رياضي مباشر ) أم التكاصؿ بالرمكز ،
كاألشكاؿ ،كالرسكمات ،كالجداكؿ الرياضية لمتعبير عف المكاقؼ الرياضية المطركحة ،كيقصد بو " التأمؿ
كالتفكير في العمميات المعرفية ،كاألفكار الرياضية ،ككصؼ اإلجراءات كاالستنتاجات الخاصة بحؿ

المشكبلت الرياضية ،كايجاد تفسيرات كتبريرات الحمكؿ الرياضية ،كمناقشة األفكار الرياضية ،كالتكاصؿ

مع اآلخريف ،كابداء كجيات النظر المختمفة (حسف.)174: 2014 ،

 -2التكاصؿ بمغة الرياضيات حكؿ المكاد التعميمية األخرل كحكؿ المكاقؼ الحياتية (تكاصؿ غير مباشر)
كىك كأف تدخؿ الرياضيات في حسابات ،كمعامبلت ىندسية ،كتجارية ،كاقتصادية مختمفة؛ فمغة

الرياضيات تستخدـ في كثير مف المكاد الدراسية سكاء الطبيعة أك اإلنسانية ،فاالقتصاد مثبلن تستخدـ فيو

مفردات المغة الرياضية في التعامؿ اليكمي (بدكم.)146 :2007 ،
2.2.1.1.2

ميارات التواصل الرياضي

أكردت العديد مف الدراسات السابقة ميارات عدة لمتكاصؿ الرياضي ،منيا ما أكرده المجمس القكمي

لمعممي الرياضيات بالكاليات المتحدة (  ،) NCTMكالمجمس القكمي األمريكي لتقكيـ تحصيؿ الرياضيات

(  ،) NAEPحيث اشتممت الدراسات السابقة كمنيا دراسة كؿ مف ( العكفي ( ، )22 : 2014 ،السممي،
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( ،) 42 – 41 :2013طافش( ،)19 :2011 ،نصر ( ،)1407 :2009 ،العرابي)223 : 2004 ،
عمى العديد مف ميارات التكاصؿ الرياضي كالتي كانت في مجمميا مشتقة مف ميارات ( ،) NCTM

كنظ انر لكثرة ما كتب عف ىذه الميارات حاكلت الباحثة دمج العديد مف ىذه الميارات حسب ما يبلئـ

الدراسة الحالية ،كأدرجت ميارات التكاصؿ المتبعة في الدراسة مكضحة بالجدكؿ (  ) 4 – 2التالي.
جدول ( ) 4 – 2

ميارات عممية التواصل الرياضي ومؤشرات كل منيا

الميارة

مؤشر تحقيؽ الميارة

 -1استخداـ المغة الرياضية

 -تترجـ النص الرياضي كما يتضمنو مف أفكار كعبلقات

لمكصؼ كالتعبير عف

األفكار كالحمكؿ الرياضية
بكضكح

بصكرة صحيحة لآلخريف

 تفسر معطيات المشكمة الرياضية كالمطمكب منيا مف خبلؿقراءتيا قراءة فاىمة

 تميز التعميمات الرياضية التي تناسب مكقؼ أك فكرةرياضية مف غيرىا مف التعميمات

 -2تكضيح األفكار

كالعبلقات الرياضية
بصكرة كاضحة كمتناسقة

يفيميا اآلخركف

 تكضح التعميمات الرياضية المستخدمة في حؿ المشكمةالرياضية

 -تحدد المصطمحات الرياضية التي يتضمنيا النص الرياضي

 تحمؿ النص الرياضي مبينة الحمكؿ باستخداـ الجداكؿ أكالرمكز الرياضية

كمف خبلؿ ما سبؽ لكحظ أنو مف الضركرم تعميـ الطمبة ميارات التكاصؿ الرياضي ،كما يجب

تعريض المتعمميف لمكاقؼ رياضية تتيح ليـ فرصة القراءة كالكتابة الرياضية ،كعمى المعمـ أف يعطي
الفرصة لمطمبة لتفسير ،كتحميؿ ،كتبرير األفكار الرياضية؛ بيدؼ تكسيع مداركيـ ،كالعمؿ عمى خمؽ ركح
تعاكنية خبلقة تعمؿ بإبداع متكاصؿ؛ مما يساعد في تنمية قدراتيـ الرياضية.

كاتضح مما سبؽ أف التكاصؿ الرياضي يحدث إذا تـ التدرب جيدان عمى االستماع باىتماـ ألفكار

اآلخريف ،كذلؾ مف خبلؿ القراءة الرياضية التي تحتاج إلى دقة كتركيز في نطؽ المعمكمة كما تحتكيو مف
رمكز كألفاظ بصكرة صحيحة ،كما أنيا تؤدم دك انر فعاالن في فيـ دالالت الرمكز كالمصطمحات كاألشكاؿ
كالمفاىيـ المجردة ،مما يزيد مف الدافعية نحك تعمـ الرياضيات ،كما يحدث التكاصؿ مف خبلؿ ترجمة المسائؿ

المفظية إلى أشكاؿ تكضيحية ،كيتـ مف خبلؿ الكتابة الرياضية التي تتـ عف طريؽ كتابة لغة الرياضيات
كرمكزىا بصكرة صحيحة سكاء عند حؿ المشكبلت الرياضية ،أك عند التقدـ لبلمتحانات التحريرية ،بحيث

يتعمـ التعبير عف حؿ المشكبلت الرياضية ،كترتيب العمميات الحسابية ،كبذلؾ تزيد ثقة الطالب بالرياضيات،
كتبرز شخصيتو ،كتجعؿ ثقة اآلخريف بو كبيرة؛ مما يسيؿ عميو التعامؿ مع الرياضيات.
46

 2.2.1.2ثانياً :حل المشكالت الرياضية
منذ بداية خمؽ الككف كاإلنساف يحاكؿ تطكير حياتو ليقير الظركؼ المحيطة ،يحاكؿ بناء معرفة
رياضية تساعده عمى مكاكبة التطكر المتبلحؽ ،يحاكؿ االستفادة مف الكقت كالجيد الميدكريف ،عمؿ عمى
تعميـ أطفالو األرقاـ الحسابية ،كميارات التفكير ،كؿ ذلؾ بيدؼ التغمب عمى المشكبلت التي تكاجيو في

حياتو ،حاكؿ أف يبتكر طرقان كأساليبان جديدة لحؿ تمؾ المشكبلت كي ال تشكؿ عقبة في حياتو تحكؿ بينو
كبيف االستمرار في الحياة ،كليذا كاف لزامان الحديث في ىذا المحكر عف حؿ المشكبلت الرياضية.

كمف ىنا كجدت الباحثة أف طبيعة اإلنساف تجعمو يتصدل لمشكبلت حياتية ،كمف فطرتو العمؿ عمى

حؿ تمؾ المشكبلت ،ىذا كيعد حؿ المشكبلت الرياضية أحد أىـ أىداؼ الرياضيات العامة التي أشار ليا
المجمس القكمي لمعممي الرياضيات ( ،)NCTMحيث أف أىـ أىداؼ مبادئ كمستكيات مشركع ( ) NCTM
لمرياضيات المدرسية ىك إثارة فكر المتعمـ كتنمية قدراتو التفكيرية ،كحؿ المشكبلت الرياضية كغير الرياضية،

كتكسيع فيمو كمدركاتو لمرياضيات الكظيفة ،كتربيتو عمى تقدير دكر الرياضيات في النيكض بالعمـ
كالتكنكلكجية ( ديسقكرس ،) 21 :2001 ،كما أف ميارة حؿ المشكبلت تعد ركيزة أساسية مف ركائز تعمـ

مكضكعات الرياضيات؛ ألنيا تتضمف تكظيفان لممعمكمات الرياضية التي درسيا الطالب في مكاقؼ جديدة،

كما تحتكل أيضان تطبيقات ميمة لمرياضيات في مجاالت الحياة كالعمكـ المختمفة ،ككذلؾ فإف حؿ المشكبلت
تثير دافعية المتعمـ كتحفزه عمى التفكير في المشكمة ككيفية حميا ( الركيشد كالعجمي.) 193 :2009 ،

ىذا كيعد حؿ المشكبلت الرياضية مف أعقد أشكاؿ السمكؾ اإلنساني ،كيأتي في قمة اليرـ عند

جانييو ،حيث لكحظ أف الغالبية العظمى مف الطمبة تنقصيـ القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية؛ كذلؾ ألنيـ
يمارسكف حؿ مشكبلت ركتينية يقكـ المعمـ إما بتفسيرىا لمطالب دكف إعطائو فرصة لمتفكير ،كاما يقكـ المعمـ

ط الفرصة لمطمبة لمتعامؿ مع مشكبلت غامضة
بحميا بنفسو دكف تدخؿ مف الطالب في الحؿ ،كذلؾ لـ تع ى
يخرجكف فييا عف الركتيف المألكؼ ،يككف فييا اإلبداع جزءان رئيسيان مف الحؿ ،حيث تكمف أىمية حؿ

المشكبلت الرياضية في أف تدريس حؿ المشكبلت يكسب التدريب عمى الميارات الحسابية معنى ،كيساىـ في
اكتشاؼ معارؼ كميارات جديدة ،كما يثير فضكؿ الطالب كيشجع لديو حب االستطبلع ،كىك يعد كسيمة

لتعمـ مفاىيـ جديدة ( عرساف كأبك زينة ،) 64 :2005 ،كذلؾ فحؿ المشكبلت الرياضية يتيح الفرصة لمطمبة

لمعمؿ باستقبللية ،كدكف كجكد قيكد تفرضيا أساليب التدريس التقميدية ،فالطمبة ىنا يأخذكف عمى عاتقيـ

مسئكلية أكبر في عممية التعمـ ( نجـ ،) 206 :2011 ،كما أف تدريب الطمبة عمى حؿ مشكبلت رياضية
تتحدل تفكيرىـ يعكدىـ عمى تقديـ حمكؿ مبتكرة كأصيمة كغير معتادة ،كيجعميـ يتكصمكف إلى تفسيرات

كعبلقات رياضية بأساليب جديدة ( .) leikin ,2011 :174

كذلؾ فإف حؿ المشكبلت يساعد في تنمية القدرات الرياضية لممتعمميف ككنو ال يتـ إال إذا فكر المتعمـ

بطريقة الحؿ ،ككضع خطكات لمحؿ ،كمف ثـ قاـ بعمؿ تحميبلت كتفسيرات تكصمو لمحؿ ،كىذا يتماشى مع
العبارة القائمة أنو " ال رياضيات بدكف تفكير ،كال تفكير بدكف مشكبلت" ،كتكمف أىمية حؿ المشكبلت
47

الرياضية في ككنيا تساعد المتعمـ عمى تكسيع مداركو ،كالسعي كراء حمكؿ مختمفة لمشكمة كاحدة؛ بيدؼ
التغمب عمييا ،كمف ثـ ابتكار الحمكؿ المبلئمة ،كبالتالي ممكف أف يصبح ىذا المتعمـ عالمان رياضيان مف حيث
ال يدرم ينفع نفسو كيساعد في رفعة شأف بمده.

كلؤلىمية الكبيرة لحؿ المشكبلت الرياضية ،كدكرىا العظيـ في الحياة فبدكنيا تصعب عمى اإلنساف حؿ

أم مشكمة أخرل ،أكردت الباحثة تعريؼ المشكمة حيث عرفت بأنيا " مكقؼ جديد كمميز يكاجو الفرد كال
يككف لديو حؿ جاىز في حينو (أبك أسعد ،)141 : 2010 ،في حيف عرؼ عفانة ( )2001كالمشار إليو

في السممي حؿ المشكبلت الرياضية بأنو " إجراءات عممية يقكـ المتعمـ بيا مف أجؿ إيجاد مخرج لممكقؼ

المحير الذم ىك فيو مستعينان بقكانيف رياضية صحيحة تمكنو مف الكصكؿ إلى الحؿ المطمكب(السممي،
 ،)10: 2013كما عرفو (أحمد )38 :2011 ،بأنو" مجمكعة مف العمميات العقمية التي يستخدميا الفرد في

التفكير كالتي يستخدـ الفرد فييا ما لديو مف معمكمات كمعارؼ مكتسبة سابقة ألجؿ إزالة المشكمة التي

تعترضو كتطبيقيا في مكقؼ آخر" ،كعرفو (عبد السميع )13 :2010 ،بأنو " نشاط عقمي يتضمف كثير مف

العمميات العقمية المتداخمة التي يؤدييا المتعمـ منفردان أك بإرشاد المعمـ لمكصكؿ إلى الحؿ " ،إلى ذلؾ عرفو
المجمس الكطني لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة األمريكية ( )NCTMكالمشار إليو في العكيشؽ بأنو

"عممية تطبيؽ لممعرفة المكتسبة في مكاقؼ جديدة كغير مألكفة (العكيشؽ.)19 :2009 ،

أما الباحثة فقد عرفت حؿ المشكبلت الرياضية إجرائيان بأنو " إمكانية طالبات الصؼ العاشر عمى

االنخراط في ميمة رياضية غير مألكفػة ،تككف طريقة الحؿ فييا غير مألكفػػة سابقان ،كيتـ حميا بإعادة تنظيـ

المعرفة بيدؼ ابتكار طريقة لمحؿ ،كيقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار القدرة الرياضية
كبطاقة المبلحظة المعداف لغرض ىذه الدراسة.
2.2.1.2.1

الشروط الواجب توافرىا في حل المشكالت الرياضية

المتتبع لحصص تدريس الرياضيات يجد كثي انر ما يككف تركيز المعمـ أثناء الحؿ عمى إعطاء مشكبلت

رياضية لطمبتو بخطكات ركتينية كمتشابية في إجراءات حميا ،فعممية حؿ المشكبلت الرياضية تعد مف أعقد
األنشطة العقمية ،األمر الذم جعؿ الذكاء يعرؼ أحيانان عمى أنو حؿ المشكبلت؛ لذلؾ يعتبر حؿ المشكبلت

نشاطان عقميان عاليان (الصادؽ ،) 244 – 243 :2001 ،كما أف عممية حؿ المشكبلت الرياضية تعد مف أعقد
األنشطة العقمية ذات المستكل األعمى المتضمنة لقدرات التخيؿ ،كالتصكر ،كالتذكر ،كالتجديد ،كالتعميـ

كالتحميؿ ،كالتركيب ،كسرعة البديية ،كاالستبصار( بطيخ.) 451 :2006 ،

كقد رأت الباحثة أف ىناؾ شركطان يجب تكافرىا في حؿ المشكبلت الرياضية؛ ىذه الشركط حددىا بعض

المتخصصيف التربكييف منيا أف تككف ذات داللة رياضية بحيث تنمي المفاىيـ كاألفكار الرياضية ،كأف يككف
ليا عبلقة ببعض المشكبلت البسيطة المألكفة لدل الطالب ،كأف تقكد الطالب إلى مشكبلت أخرل أكثر

عمكمية مف ىذه المشكمة ،كما كتحؿ بأكثر مف طريقة (استراتيجية) ،كتككف في مستكل قدرات الطمبة ،كما

كترتبط باىتمامات الطمبة كميكليـ مما يدفعيـ لمبحث عف حمكؿ ليا (العمرم.)231 :2012 ،
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كترل الباحثة أف مف الشركط الضركرية لحؿ المشكبلت الرياضية ىك ربط المشكمة الحالية بمشكمة
رياضية سابقة عرفت كتـ حميا مسبقان ،مما يساعد في كضع حؿ لممشكمة الجديدة ،كذلؾ يجعؿ المتعمـ يضع
خطكات الحؿ أماـ عينيو كيبدأ بالحؿ خطكة خطكة ،كمف ثـ يتكصؿ لمحؿ كيعممو ،فإذا ما كضع المتعمـ ىذه
الشركط صكب عينيو كجد نفسو أماـ متاىة صعب التكصؿ لنيايتيا كمف ثـ تتعقد لديو مادة الرياضيات.

2.2.1.2.2

ميارات عممية حل المشكالت الرياضية

اشتممت الدراسات السابقة كمنيا دراسة كؿ مف (العكفي( ،)22 :2014 ،السممي– 41 :2013 ،

( ،)42طافش( ،)19 :2011 ،نصر( ،)1407 :2009 ،الرفاعي )64 :2001 ،عمى العديد مف

ميارات حؿ المشكبلت الرياضية كالتي كانت في مجمميا مشتقة مف ميارات ( ،)NCTMكنظ انر لكثرة ما
كتب عف ىذه الميارات حاكلت الباحثة دمج العديد مف ىذه الميارات حسب ما يبلئـ الدراسة الحالية،

كأدرجت ميارات حؿ المشكبلت الرياضية المتبعة في الدراسة مكضحة بالجدكؿ ( )5 – 2التالي.
جدول ( )5 – 2

الميارة

ميارات عممية حل المشكالت الرياضية ومؤشرات كل منيا

مؤشر تحقيق الميارة

 -1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ
المشكمة الرياضية المقدمة مف
قبؿ اآلخريف

 تعمؿ اختيارىا لتعميمات رياضية تناسب مكقفان أك فكرة رياضيةبناء عمى
 تستقرئ القاعدة المستخدمة في حؿ المشكمة الرياضية نمعمكمات سابقة
 تعطي أفكا انر صحيحة حكؿ حمكؿ المشكبلت الرياضية -تقارف بيف المشكمة الحالية كمشكبلت عرضت مف قبؿ

تبرير كتفسير
-3
العبلقات كاألفكار الرياضية
مف خبلؿ القدرة عمى حؿ
المشكمة الرياضية

 تكظؼ ممؼ اإلنجاز في التعرؼ عمى خطكات حؿ المشكمةالرياضية كتبرر كؿ خطكة حؿ تتكصؿ ليا
 تمارس طرح األسئمة كعمؿ التخمينات كتفسير الحمكؿ الرياضيةبصكرة كاضحة

 تحكؿ النص الرياضي أك الشكؿ اليندسي إلى رمكز تساعدىا فيتحميؿ ككصؼ
-2
خطكات حؿ المشكمة الرياضية حؿ المشكمة الرياضية
 تفسر خطكات حؿ المشكمة الرياضية بصكرة منطقيةبدقة

كمف خبلؿ ما سبؽ لكحظ أنو مف الضركرم إتقاف الطمبة لميارات حؿ المشكبلت الرياضية كخاصة طمبة

المرحمة الثانكية ،كما يجب تعريض المتعمميف لمشكبلت رياضية غير المألكفة لدييـ ،كتعريفيـ بخطكات

حميا ،بيدؼ تفسيرىا كتحميميا؛ لتكسيع مداركيـ كالعمؿ عمى خمؽ متعمـ مبدع مفكر مبتكر لمحمكؿ بشتى

الطرؽ ،مما يساعد في تنمية قدراتيـ الرياضية.
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2.2.1.2.3

أىداف حل المشكالت الرياضية

تعد تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية مف أىداؼ الرياضيات العامة ،كالتي كضعيا المجمس

القكمي لمعممي الرياضيات ( ،(NCTMكحؿ المشكبلت الرياضية أمر بالغ األىمية كىذا ما دفع الباحثة
لمحديث عف أىداؼ حؿ المشكبلت ،حيث ييدؼ إلى إكساب الطمبة أساليب التفكير السميـ ،بما ينمي قدرتيـ

عمى حؿ ما يكاجييـ في بيئتيـ مف مشكبلت ،كما ييدؼ إلى ربط معرفة الطمبة الرياضية بالمفاىيـ
كاإلجراءات ،كالتفكير ،كالتكاصؿ ،كميارات إعادة التمثيؿ لمكاجية مكاقؼ جديدة ،ىذه المكاقؼ ربما تعد أدؽ
أدكات قياس التمكف الرياضي(بدر ،)76 :2010 ،كما أف مف أىداؼ حؿ المشكبلت الرياضية معرفة

تحصيؿ طرؽ كأساليب حؿ المشكبلت التي بدكنيا ال يكتمؿ التعميـ ،تعميـ قراءة الرياضيات ،معرفة الطمبة

المكىكبيف ،كتطكير طرؽ كأساليب التفكير الخبلؽ (آؿ عامر ،) 41–40 :2009 ،كذلؾ فإف حؿ المشكبلت
ييدؼ إلى ربط ما تعممو الطمبة في البيئة المدرسية بالبيئة الكاقعية المحيطة بيـ ،حيث أكد أنو يجب تدريب

الطمبة عمى تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ حياتية ،كما أكد أف شعكر الطمبة مف خبلؿ التعامؿ مع مشكبلت
حياتية كاقعية بأف الرياضيات مادة غير جامدة ،لكنيا كاقعية تضع األفراد في ميمات حقيقية تجعميـ يفكركف
بطريقة بناءة كمجدية تنمي لدييـ حب الرياضيات (.)Douglas, 2005 : 45 – 57

 2.2.1.2.4خطوات حل المشكالت الرياضية
يعكد أسمكب حؿ المشكبلت إلى العمماء العرب كالمسمميف أمثاؿ جابر بف حياف ،الحسف بف الييثـ ،أبك

بكر الرازم ،ابف سينا كغيرىـ ،كالذيف دعكا جميعان التباع المنيج العممي في التفكير كحؿ المشكبلت ،حيث

أكرد أبك زينة( )1994كالمشار إليو في المصرم أف جكف ديكم يرل أف خطكات حؿ المشكبلت عمى صمة
بخطكات عمميات التفكير المنتج أك الفعاؿ ،كتركز المناىج الحديثة في الرياضيات عمى أسمكب حؿ

المشكبلت كأسمكب مناسب في تعميـ كتعمـ الرياضيات (المصرم ،)18 :2003 ،كما يعد جكرجي بكليا
( )George Polyaمف الركاد الذيف خاضكا مكضكع حؿ المشكبلت الرياضية ،كتعتبر استراتيجيتو العامة
في حؿ المشكبلت مف أكثر االستراتيجيات قبكالن في الرياضيات ،كىي تعتمد عمى مجمكعة مف األسئمة
المتتابعة في خطكات محددة بشكؿ محكـ لتكجيو مسارات تفكير الطمبة نحك الحؿ الصحيح لممشكمة ،كعرض

ىذه الخطكات في كتابو المشيكر "البحث عف الحؿ " ،كيقكؿ جكرجي بكليا في كتابو "االكتشاؼ في

الرياضيات " أف حؿ المسألة (المشكمة) الرياضية فف عممي كالسباحة كالغرؽ تتعمؽ بالتقميد كالتدريب فإذا

شئت أف تتعمـ السباحة فينبغي أف تنزؿ الماء ،كاذا شئت أف تصبح حبلالن لممسائؿ؛ فينبغي أف تحؿ المسألة

(المشيراكم ،)25 :2003 ،كحدد بكليا في استراتيجية حؿ المشكبلت الرياضية أربع خطكات لمحؿ كالتي
أشار ليا(شبير ،)37 – 36 :2011 ،كتبنت الباحثة ىذه االستراتيجية في الدراسة كالتي بنت عمييا مقاييس
التقدير التحميمية الخاصة بحؿ المشكبلت الرياضية كىي كما اتبعتيا الباحثة في ىذه الدراسة كما يمي:

المرحمة األولى :فيم المشكمة  :كيتـ الفيـ مف خبلؿ التعرؼ عمى معطيات المشكمة كمطمكبيا ،أك رسـ شكؿ
رمكز رياضية ،كذلؾ ربط المعطيات كالمطمكب ببعض ،كالتعرؼ عمى العبلقة بينيما .
ىندسي ،أك استعماؿ
ان
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المرحمة الثانية :وضع خطة لمحل :كيتـ كضع خطة الحؿ في ضكء ربط المشكمة الحالية بمشكمة سابقة تـ
حميا مف قبؿ ،كمعرفة مدل االستفادة مف المشكمة السابقة ،كمف ثـ محاكلة كضع ىيكيمية لحؿ المشكمة
تتضمف القانكف الخاص بالمشكمة أك رسـ تكضيحي لممشكمة ،البحث عف المعمكمات المتكفرة في المشكمة

كالمعمكمات التي يمزـ إضافتيا لحؿ المشكمة.

المرحمة الثالثة :تنفيذ خطة لمحل :في ىذه الخطكة البد مف التأكد مف كؿ خطكة مف خطكات الحؿ ،التأكد
مف صحة برىنتيا ،كالتأكد مف استخداـ جميع المعمكمات المتكفرة في الحؿ.

المرحمة الرابعة :مراجعة الحل والتحقق من صحتو :كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التأكد مف صحة الحؿ ،التأكد مف
أف الحؿ حقؽ جميع الشركط ،البحث عف طريقة أخرل لمحؿ ،التكصؿ لمنتيجة كتعميميا إف أمكف.
2.2.1.2.5

العوامل التي تعوق الطمبة عند حل المشكالت الرياضية

كجدت الباحثة أف ىناؾ عكامؿ تعكؽ الطمبة عند حؿ المشكبلت الرياضية أىميا قراءة المشكمة قراءة

عابرة دكف التعمؽ بقراءتيا ،كتحديد محتكاىا أك عدـ الكعي بما فييا مف معمكمات ،كعدـ فيـ الطمبة لكؿ مف

المفاىيـ الرياضية ذات الصمة بالمكقؼ المشكؿ ،كنقص تجاربيـ بالنسبة لممركر بالمشكبلت الرياضية،

كالقصكر في العمميات فكؽ المعرفية ،كذلؾ مف بيف المعكقات ندرة استخداـ استراتيجيات مناسبة لمحؿ،
كتدريب الطمبة عمييا بما يصؼ مسارات التفكير المعرفي كما كراء المعرفي البلزمة لمحؿ لعدـ إتقاف المعمـ

ليا مف جانب ،كمف جانب آخر االكتفاء باستخداـ الطمبة لمحاكالت الصح كالخطأ في الحؿ ( بطيخ،
 ،) 453 :2006كىناؾ عدد آخر مف المعكقات منيا صعكبة اختيار الخطكات التي ستتبع في الحؿ،
كضعؼ خطة معالجة المسألة كعدـ تنظيميا ،كعدـ التمكف مف المبادم كالقكانيف كالمفاىيـ كالعمميات كمعاني

بعض المصطمحات الرياضية ،كميارات العمميات الحسابية األساسية ( المشيراكم.)34 :2003 ،

كالحظت الباحثة أف ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية ىي الركف األساسي لتعمـ مكضكعات

الرياضيات؛ ألف الطالب يكظؼ مف خبلليا المعمكمات الرياضية في مكاقؼ الحياة العممية المختمفة ،مما يثير

دافعية المتعمـ كتحفيزه عمى التفكير في المشكبلت التي تكاجيو ،كابتكار الحمكؿ المتعددة ليا ،حيث أكرد
( ) NCTM,2000:29أف أىمية حؿ المشكبلت الرياضية تكمف في التأمؿ كالتفكير في عممية حؿ

المشكبلت ،لكف الصعكبة في حؿ المشكمة الرياضية تكمف في عدـ امتبلؾ الطمبة لميارات قراءة المشكمة،
ميارات تفسير المشكمة ،كميارات تنظيـ خطكات حؿ المشكمة ،كذلؾ قمة التدريب عمى حؿ المشكمة ،كما أف
حؿ المشكبلت الرياضية مف أىـ العمميات الرياضية الذم تطرقت لو دراسات عديدة ،كألجؿ تخطي ىذه
الصعكبات تأمؿ الباحثة مف معممي الرياضيات بالدرجة األكلى ،كمف جميع المعمميف اتباع خطكات حؿ
المشكبلت الرياضية التي مف شأنيا تخفيؼ تمؾ الصعكبات عمى الطالب ،مف أجؿ خمؽ متعمـ رياضياتي

مبتكر لمحمكؿ الرياضية ألم مشكمة أك عقبة تكاجيو في حياتو العممية كالعممية.
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 2.2.1.3ثالثاً :أساليب تقويم الميارات الخاصة بعمميتي القدرة الرياضية
مف خبلؿ ما تـ عرضو في اإلطار النظرم الذم شمؿ محكرم الدراسة ،كحسب ما أكردتو معظـ
الدراسات التي تـ عرضيا في الفصؿ الثالث مثؿ دراسة( السكاط (، ) 2014 ،الحربي،) 2013 ،

(السكييرم(،) 2013 ،السممي،) Sahin&Baki, 2010 (،)Montecucco ,2011( ،) 2013 ،
( ( ،) Sepulveda Perez, 2006 ( ،) Lim & David, 2007السرحاني ،) 2013 ،تبيف أف تقكيـ
ميارات عمميتي القدرة الرياضية يتطمب أساليب تقكيمية متعددة تناسب تمؾ الميارات كمنيا :

 -1تمت اإلشارة في ىذه الدراسة إلى أساليب تقكيـ ميارات عمميتي القدرة الرياضية كمنيا التقكيـ القائـ عمى
المبلحظة ،التقكيـ بممؼ اإلنجاز ،التقكيـ القائـ عمى األداء.

 -2التقويم بالمقابالت  :Interviewsكىي أداة لتقييـ ميارات التكاصؿ الشفيي عند الطمبة ،كتككف مناسبة
عند فحص تفكير المتعمـ بعمؽ ،كتحديد فيمو كتشخيص صعكبات التعمـ ،كقياس القدرة عمى تكصيؿ

المعرفة الرياضية لفظيان ،حيث يمكف االستعانة أثناء المقابمة بمكاد محسكسة أك مياـ حياتية.

 -3التقويم بواسطة العمل في مجموعات متعاونة  :Cooperative Groupsحيث يتـ تقكيـ الفرد مف خبلؿ
مجمكعتو ككؿ أك بصكرة فردية ،لذلؾ يمكف االستعانة بقائمة مبلحظات لتتبع الطمبة في المناقشات داخؿ

المجمكعات التعاكنية التي مف الممكف أف تتضمف عرض الحمكؿ كاالستراتيجيات كشرحيا لآلخريف.

 -4التقويم عن طريق الميام المفتوحة والممتدة :فالمياـ المفتكحة تستخدـ لتقكيـ عمؿ المتعمميف في مكاقؼ
تتعمؽ بإحدل ميارات التكاصؿ الرياضي حيث يتطمب ىذا األسمكب اختيار إجابة مناسبة ككتابتيا مع تبرير

الحؿ ،أما المياـ الممتدة فتككف ضمف مشركع تعميمي يستمر أيامان أك أسابيع حيث يتـ التخطيط لو مسبقان
ثـ تنفيذه كتقكيمو(الباسرم كآخركف.) 279 :2013،

 -5التقويم عن طريق استخدام مقاييس التقدير المتدرجة "  : " Rubricsحيث تستخدـ لتقييـ األداء بناء
عمى مجمكعة مف المعايير الخاصة بالميمة كليس عمى درجة رقمية منفردة ،فتستخدـ مقاييس األداء

المتدرجة لعدة أغراض منيا النظر لكؿ مف عمميتي التعمـ كالتعميـ ،كعممية التقكيـ عمى أنيا عناصر
متكاممة تجمعيا عائمة كاحدة ،كبيذا الشأف أكرد ( ) Frei,2008:174أنو يمكف استخداـ مقاييس التقدير

المتدرجة بشكؿ فاعؿ في تعميـ كتعمـ الرياضيات بصفة خاصة؛ حيث يقكـ المعمـ بعد بنائيا باالستفادة منيا
في عممية تقكيـ أداء الطمبة مف جية ،كاالستفادة منيا في عممية التدريس مف جية أخرل ،كقد استخدـ ىذا

المصطمح إلى المجاؿ التربكم ليشير إلى أداة تقكيـ حديثة ،ألنو بمقدكر ىذه المقاييس تزكيد المعمميف
بتكقعات كاقعية لمجمكعة أداءات الطمبة ،إضافةن إلى ذلؾ أكرد خبراء القياس كالتقكيـ أف مقاييس التقدير

تساعد المعمـ في تحديد مستكل التميز ككيؼ يساعد الطمبة لمكصكؿ إليو ،كما تسيؿ التكاصؿ كالتفاعؿ

المشترؾ بيف الطمبة لتقكيـ أدائيـ ذاتيان ،كتسيؿ التكاصؿ بيف المعمـ كأكلياء األمكر لتعريفيـ باألىداؼ
المنشكدة كنتائج أداء أبنائيـ لتحقيقيا( ،) Goodrich, 2000 :46كمف خبلؿ البحث كاالطبلع في األدب

التربكم كالدراسات السابقة ككما جاء في دراسة كؿ مف ( عبد الكىاب ( ،) 1084 :2013 ،المالكي،
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 ( ،) 5 :2011السعدكم ( ،) 155 - 153 :2010 ،عبد الحميد ( ،)244-243 :2009 ،الزاممي
كآخركف ( ،) 410 :2009 ،الدكسرم ( Gay,2000 :43( ،)96 :2004 ،كجدت أنو تـ تصنيؼ
مقاييس التقدير المتدرجة مف حيث المحتكل إلى مقاييس تقدير كمية  ،Holistic Rubricsكمقاييس تقدير

تحميمية  ،Analytic Rubricsكفي ىذه الدراسة اقتصرت الباحثة عمى مقاييس التقدير التحميمية ألنيا تخدـ

غرض الدراسة ،حيث تعد مقاييس التقدير التحميمية ( )Analytic Rubricsاألكثر تحديدان كسيكلة في

يجز اليدؼ إلى أبعاد يتـ الحكـ عمييا فرديان ،بحيث تككف الدرجة الكمية لؤلداء ىي مجمكع
التطبيؽ ،ففييا أ
الدرجات المعطاة لؤلبعاد ،كتستخدـ في تقييـ األفكار كتنظيميا ،كما تزكد الطمبة كالمعمميف بتغذية راجعة
حكؿ نقاط القكة كالضعؼ في األداء ،كيأخذ ىذا المقياس شكؿ مخطط متعدد األعمدة كالصفكؼ ،كفيو يحدد

العمكد األكؿ محكات التقييـ ،كما يحدد الصؼ األكؿ مستكيات األداء ،كخبليا المخطط تمثؿ مكاصفات
األداء لكؿ بعد.

كمف خبلؿ االطبلع عمى بعض المقاييس العالمية األجنبية كالعربية ،كالتي يتـ مف خبلليا الحكـ عمى

األداء ،رأت الباحثة أف تستخدـ مقاييس تقدير تـ الحكـ عمى فعاليتيا مف قبؿ ،حيث كجدت أنسب المقاييس

التي تخدـ غرض الدراسة ىك مقياس تقدير كاليفكرنيا العاـ في الرياضيات California General Rubric

حيث يقدـ ىذا المقياس لمصفكؼ الرابع كالثامف كالعاشر ،كالذم أكردتو ( بطيخ ،) 472 :2006 ،حيث أف
طكؿ ىذا المقياس بتدريج ثبلثي (  ) 6 – 5 – 4كالمقياس مرفؽ في دليؿ المعممة ( ممحؽ  )6 /المدرج

في الدراسة ،كيشير الرقـ (  ) 4إلى أدنى درجة تحصؿ عمييا الطالبة عند حؿ المشكمة الرياضية ،كما يشير
الرقـ ( )5إلى درجة متكسطة تحصؿ عمييا الطالبة ،أما الرقـ (  ) 6يشير إلى أعمى درجة تحصؿ عمييا

الطالبة عند حميا لممشكمة الرياضية ،كذلؾ لمحكـ عمى أداء الطالبات الخاص بميارات عمميتي التكاصؿ

بناء عمى ىذا المقياس بناء ثمانية مقاييس تقدير
الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية ،حيث قامت الباحثة ن
تحميمية تتضمف خطكات حؿ المشكمة الرياضية األربع لجكرجي بكليا ،كىذه المقاييس مرفقة ضمف دليؿ
المعممة ( ممحؽ  ،) 6/كتـ عرض ىذه المقاييس عمى مشرفي الدراسة إلبداء الرأم في مدل صبلحيتيا

لمحكـ عمى أداء الطالبة ،كما تـ عرض ىذه المقاييس عمى بعض محكمي الدراسة ( ممحؽ  ) 1 /مف
تخصص الرياضيات كمنيـ األستاذ الدكتكر /فتيحة أحمد بطيخ " أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 كمية التربية جامعة المنكفية كالتي تـ أخذ مقياس كاليفكرنيا مف دراستيا ،كذلؾ األستاذ الدكتكر  /عبلءالديف سعد متكلي " أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات كالحاسكب المشارؾ " مف جامعة بنيا بمصر،

كبناء عمييا تـ كضع درجات
كبعد التأكد مف صبلحية المقاييس تـ استخداميا لمحكـ عمى أداء الطالبات،
ن
بناء عمى ىذه المقاييس ،كتـ التصحيح بنفس الطريقة التي
الطالبات ،حيث تـ تصحيح أكراؽ العمؿ المرفقة ن
تـ بيا تصحيح اختبار القدرة الرياضية ( ممحؽ  ،) 3 /كفي النياية تـ جمع الدرجات لجميع أكراؽ العمؿ

بناء عمى مقاييس التقدير مف ( )60درجة ،كتـ حساب المتكسط
ككانت النتيجة النيائية ألكراؽ العمؿ المعدة ن
كاالنحراؼ المعيارم كحجـ األثر لمدرجات كما ىك مكضح بالفصؿ الخامس.
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 3.1دراسات المحكر األكؿ
التقكيـ البديؿ (استراتيجياتو كأدكاتو)
 3.2دراسات المحكر الثاني :القدرة الرياضية
 3.3التعقيب عمى الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراســـــــــــــــات السابقـــــــــــــة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضػان لمد ارسػات السػابقة التػي تتعمػؽ بمكضػكع الد ارسػة الحاليػة ،كقػد قيسِّػمت الد ارسػات
السابقة إلى محكريف ،المحكر األكؿ يختص بالدراسات التي تناكلت التقكيـ البػديؿ ( اسػتراتيجيتيو ،أداتػو )،
حيث تـ تناكؿ استراتيجيتي (التقكيـ القائـ عمى األداء ،التقكيـ القائـ عمى المبلحظة ) ،كاألداة ىػي ( ممػؼ

اإلنجاز) ،كالمحكر الثاني يتضمف القدرة الرياضية كالمتضمنة عمميتي التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت

الرياضػػية ،كقػػد قامػػت الباحثػػة بػػالتعميؽ عمػػى المحػػكريف بحيػػث تناكلػػت تحمػػيبلن لمد ارسػػات المتضػػمنة فيػػو مػػف
حيػػث األىػػداؼ ،المػػنيج ،العينػػة ،األدكات ،األسػػاليب اإلحصػػائية ،ثػػـ أعقبػػت ذلػػؾ بػػذكر نقػػاط االتفػػاؽ بػػيف

الد ارسػػة الحاليػػة كالد ارسػػات السػػابقة ،كمػػا أشػػارت لمػػا تميػػزت بػػو الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة،
كأكض ػػحت م ػػدل اس ػػتفادة الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ،ى ػػذا كق ػػد رتب ػػت الد ارس ػػات الس ػػابقة م ػػف

األحدث لؤلقدـ ،كىذا ىك سرد لما جاء فييا مف نقاط أفادت الدراسة الحالية.

 3.1المحور األول :دراسات تناولت التقويم البديل (استراتيجيتيو وأداتو)
 -1دراسة ( الرشيدي) 2015 ,
ىدفت الد ارسػة إلػى تحديػد أىميػة ممػؼ اإلنجػاز كدرجػة اسػتخدامو كالصػعكبات التػي تحػكؿ دكف اسػتخدامو،
كالكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عينة الدراسة حكؿ كاقع استخداـ ممؼ اإلنجاز فػي

تنمية ميارات األداء المغكم لدل تبلميذ الصؼ السادس في مادة لغتي الجميمة في مدينة بريدة بالسػعكدية،

كلتحقي ػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػة ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ الم ػػنيج الكص ػػفي ،حي ػػث ق ػػاـ بتطبي ػػؽ اس ػػتبانة مككن ػػة م ػػف
(  ) 35فقػرة ،ككانػػت عينػػة الد ارسػػة (  ) 85معممػان ك(  )12مشػرفان تربكيػان ،كلضػػبط األداة اسػػتخدـ الباحػػث
معػػامبلت الثبػػات كاالرتبػػاط ،كاختبػػار( ت ) ،كاختبػػار شػػيفيو ،كتحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ،كتكصػػمت الد ارسػػة

لعػػدة نتػػائج أىميػػا أف اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ أىميػػة ممػػؼ اإلنجػػاز فػػي تنميػػة ميػػارات األداء

المغكم جاءت بدرجػة عاليػة ،كأسػفرت الد ارسػة عػف كجػكد صػعكبات تحػكؿ دكف اسػتخداـ ممػؼ اإلنجػاز فػي
تنمية ميارات األداء المغػكم منيػا :كثػرة أعػداد التبلميػذ فػي الفصػؿ الكاحػد ،كعػدـ تعػاكف أكليػاء األمػكر فػي

إحضػار ممػؼ اإلنجػاز ،كػذلؾ عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات اسػتجابة أفػراد العينػػة
حػكؿ كاقػع اسػتخداـ ممػؼ اإلنجػاز طبقػان لمتغيػر المؤىػؿ العممػي كسػنكات الخبػرة ،كأكصػت الد ارسػة بضػػركرة
استخداـ ممؼ اإلنجاز كػأداة لمتػدريس كالتقػكيـ لمػا ليػا مػف أىميػة فػي تحسػيف األداء ،كمػا أكصػت بضػركرة

التركيز عمى المكاءمة بيف الجكانػب النظريػة كالعمميػة السػتخداـ ممػؼ اإلنجػاز كابػراز األنشػطة التػي تسػاعد
عمى تدريب المعمميف عمى استخدامو.
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 -2دراسة (العميان)2014 ,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات معممػػي الرياضػػيات بالمرحمػػة المتكسػػطة نحػػك اسػػتخداـ التقػػكيـ

البػػديؿ فػػي تقػػكيـ تعمػػـ الرياضػػيات بالسػػعكدية ،كاتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي المسػػحي ،كتككنػػت عينػػة
الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع معمم ػػي الرياض ػػيات كع ػػددىـ ( )43معممػ ػان بالم ػػدارس الحككمي ػػة المتكس ػػطة بمحافظ ػػة
ال ػػدكادمي بالس ػػعكدية ،كق ػػد أع ػػد الباح ػػث اس ػػتبانة مككن ػػة م ػػف ( )37فقػ ػرة ،كلض ػػبط األداة اس ػػتخدـ الباح ػػث
معامبلت الثبػات ،كاالرتبػاط ،كاختبػار( ت) ،كتحميػؿ التبػايف األحػادم ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى أف اتجاىػات
عينػػة الد ارسػػة نحػػك اسػػتخداـ التقػػكيـ البػػديؿ فػػي تقػػكيـ تعمػػـ الرياضػػيات كانػػت إيجابيػػة بدرجػػة عاليػػة ،كمػػا

كجػػدت ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان ب ػػيف متكس ػػط اتجاى ػػات العينػػة نح ػػك اس ػػتخداـ التق ػػكيـ الب ػػديؿ ف ػػي تق ػػكيـ تعم ػػـ

الرياض ػػيات تبعػ ػان لمتغي ػػر س ػػنكات الخدم ػػة لص ػػالح ذكم الخبػ ػرة أكث ػػر م ػػف  45س ػػنة ،ككج ػػدت ف ػػركؽ دال ػػة

إحصائيان بيف متكسط اتجاىػات العينػة نحػك اسػتخداـ التقػكيـ البػديؿ فػي تقػكيـ تعمػـ الرياضػيات تبعػان لمتغيػر
االلتحػػاؽ بػػدكرات تدريبيػػة لصػػالح الحاصػػميف عمػػى دكرات تدريبيػػة ،كأكصػػت الد ارسػػة بتنفيػػذ دكرات تدريبيػػة

لممعمميف في مجاؿ التقكيـ البديؿ ،كاعداد دليؿ إرشادم يتضمف تكصيفان كامبلن ألساليب التقكيـ البديؿ.
 -3دراسة (السواط)2014 ,
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة استخداـ معممي المغة االنجميزية السػتراتيجيات التقػكيـ الػكاقعي كىػي

( اسػػتراتيجية التقػػكيـ المعتمػػد عمػػى األداء ،اسػػتراتيجية التقػػكيـ بالتكاصػػؿ ،اسػػتراتيجية التقػػكيـ بالمبلحظػػة )
كأدكات ػػو كى ػػي ( قػ ػكائـ الش ػػطب  /الرص ػػد ،س ػػبللـ التق ػػدير ،مقي ػػاس التق ػػدير الكص ػػفي ) بمحافظ ػػة الط ػػائؼ

بالسػعكدية ،كتحديػػد المعيقػػات التػػي تحػػكؿ دكف اسػتخداميـ السػػتراتيجيات التقػػكيـ الػكاقعي كأدكاتػػو ،كلتحقيػػؽ
ىدؼ الدراسة اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي المسػحي ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( ) 122معممػان ،كقػد
اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ،حيػػث تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ االسػػتبانة كثباتيػػا عػػف طريػػؽ
اختبار" ت " ،تحميؿ التبايف األحػادم ،اختبػار شػيفيو ،ىػذا كتكصػمت الد ارسػة لعػدة نتػائج أىميػا عػدـ كجػكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية تعزل ألثر المؤىػؿ العممػي ،كعػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل

لمػػدكرات التدريبيػػة فػػي جميػػع األدكات باسػػتثناء سػػبللـ التقػػدير ،أمػػا الفركقػػات جػػاءت بالنسػػبة لسػػنكات الخبػرة
ككانت لصالح أقؿ مف خمس سنكات في استراتيجيات التقكيـ الكاقعي ،كقد أكصػت الد ارسػة بػالحرص عمػى

استخداـ استراتيجيات التقكيـ الكاقعي كأدكاتو عند تقكيـ الطمبة.

 -4دراسة ( حميد) 2013 ,

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ أساليب التقكيـ البديؿ في تنمية التفكير التأممي كميارات رسـ

الخرائط بالجغرافيا لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت

عينة الدراسة مف (  ) 64طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي لمعاـ الدراسي  2013 -2012ـ.
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كبعد تطبيؽ األدكات كىي اختبار تفكير تػأممي ،اختبػار ميػارات رسػـ الخػرائط ،تػـ حسػاب الصػدؽ لبلختبػاريف
عػػف طريػػؽ صػػدؽ المحكمػػيف كصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي ،كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات االختبػػاريف عػػف طريػػؽ التجزئػػة

النصػفية كمعادلػػة كػكد ريتشاردسػػكف  ،21كقػد أسػػفرت الد ارسػػة عػف كجػػكد فػركؽ دالػػة إحصػائيان بػػيف متكسػػطات
درجات طالبات المجمكعتيف في اختبارم التفكير التأممي البعدم كاختبار ميارات رسـ الخرائط البعدم لصػالح

المجمكعة التجريبية ،كما أكصى الباحث بأىمية إصػدار دليػؿ خػاص بآليػات اسػتخداـ أسػاليب التقػكيـ الجديػدة

في الجغرافيا كتقديمو لممعمميف لئلفادة منو كمرجع أساسػي فػي حصػة الجغرافيػا ،كذلػؾ عمػى غػرار األدلػة التػي

تصدرىا ك ازرة التربية كالتعميـ.

 -5دراسة ( الحربي) 2013 ,
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أدكات التقكيـ البػديؿ المسػتخدمة لػدل معممػي الرياضػيات بالمرحمػة المتكسػطة

بمحافظػػة القنف ػذة بالسػػعكدية كدرجػػة ممارسػػتيـ ليػػا ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي

المسػػحي ،كتػػـ بنػػاء بطاقػػة مبلحظػػة مككنػػة مػػف ( )36عبػػارة ،كتػػـ التأكػػد مػػف صػػدقيا كثباتيػػا باسػػتخداـ معامػػؿ
ارتباط بيرسكف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ،كمعادلة ككبر لحسػاب الثبػات عػف طريػؽ اتفػاؽ المبلحظػيف،
كمػػا تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار مػػاف كتنػػي لمعرفػػة دالالت الفػػركؽ كفق ػان لمتغي ػرات الد ارسػػة ،كبمػػغ عػػدد أف ػراد العينػػة

( )30معممان مف معممي المرحمة المتكسطة ،كقد أسفرت الدراسة عف كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل
الداللػػة ( )0.05فػػي درج ػػة ممارسػػة معممػػي الرياض ػػيات ألدكات التقػػكيـ البػػديؿ لص ػػالح المعممػػيف الػػذيف تزي ػػد
خبرتيـ عف( )10سنكات فيما عدا ما يتعمؽ باستخداـ( تقكيـ األقػراف ،التقػكيـ الػذاتي ) فقػد أشػارت لعػدـ كجػكد

فػػركؽ ،كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تضػػميف التقػػكيـ البػػديؿ فػػي ب ػرامج اإلعػػداد ،كتكثيػػؼ الػػدكرات التدريبيػػة
لممعمميف كالمشرفيف حكؿ أىمية تكظيؼ التقكيـ البديؿ في التدريس كالتقكيـ.

 -6دراسة ( السوييري) 2013 ,
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع استخداـ اختبارات كمقاييس التقػكيـ البػديؿ فػي مػادة الرياضػيات

لمصػػفكؼ العميػػا مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة بمكػػة المكرمػػة بالس ػعكدية كتقصػػي الفػػركؽ فػػي اسػػتخداميا ،كػػذلؾ
تقصػػي الفػػركؽ فػػي الصػػعكبات التػػي تحػػكؿ أمػػاـ اسػػتخداميا ،كاعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي ،كطبقػػت

الدراسة عمى عينة مف ( )353معممان )155( ،مدي انر ) 11 ( ،مشرفان ،كاستخدـ الباحث أداتيف لمدراسة ىمػا
بطاقػػة مبلحظػػة ،كاسػػتبانة ،حيػػث تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ األدكات كثباتيػػا عػػف طريػػؽ اختبػػار" ت " ،تحميػػؿ

التبػػايف األحػػادم ،اختبػػار شػػيفيو ،تحميػػؿ التبػػايف ،ىػػذا ككشػػفت نتػػائج الد ارسػػة عػػف اسػػتحكاذ أسػػمكب تقػػكيـ
األداء باالختبػػارات الكتابيػػة عمػػى أعمػػى نسػػبة اسػػتخداـ مػػف بػػيف اختبػػارات كمقػػاييس التقػػكيـ البػػديؿ فػػي مػػادة

الرياضيات لمصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية بكاقع (  )% 84.46باتفػاؽ السػادة المػديريف كالمشػرفيف،

كمػػا كشػػفت عػػف كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف المجمػػكع الكمػػي لمصػػعكبات التػػي تحػػكؿ أمػػاـ اسػػتخداـ

اختبػػارات كمقػػاييس التقػػكيـ البػػديؿ تبع ػان لممؤىػػؿ ،كأكضػػحت أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ فػػي ىػػذه الصػػعكبات تبع ػان
لسػػنكات الخب ػرة كالػػدكرات التدريبيػػة ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تزكيػػد مػػديرم المػػدارس بإمكانػػات كتجيي ػزات
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خاصة تمكنيـ مف تفعيؿ كاستخداـ اختبارات كمقاييس التقكيـ البديؿ في مختمؼ المػكاد كالم ارحػؿ الد ارسػية،
كتشكيؿ لجاف لمتابعة ك تفعيؿ استخداـ مقاييس التقكيـ البديؿ.
 -7دراسة مونتيكوكو ( ) Montecucco, 2011
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر ممفػػات اإلنجػػاز الرياضػػية عمػػى تحصػػيؿ الطمبػػة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ
الد ارسػػة اسػػتخدـ المػػنيج النػػكعي التحميمػػي ،أمػػا عينػػة الد ارسػػة كانػػت عبػػارة عػػف السػػجبلت المدرسػػية الفعميػػة
( مع ػ ػػدالت الحض ػ ػػكر كاالنض ػ ػػباط ) ،كالمج ػ ػػبلت ال ػ ػػي تحت ػ ػػكم عم ػ ػػى المبلحظ ػ ػػات كالتحم ػ ػػيبلت كاألفك ػ ػػار

( المش ػػرؼ الترب ػػكم ،المعم ػػـ ) كال ػػدرجات ،كالكس ػػائؿ الت ػػي تت ػػألؼ م ػػف الممص ػػقات ،كالص ػػكر الفكتكغرافي ػػة،
كشرائط الفيديك ،ككذلؾ ممفات اإلنجاز ،كقد تـ ذلػؾ عػف طريػؽ االطػبلع عمػى األرشػيؼ المدرسػي لمطمبػة،
كأظيرت نتائج الدراسة أىمية ممفات اإلنجاز في مساعدة الطمبة عمى تقكيـ درجاتيـ فػي مػادة الرياضػيات،

كمػػا أظيػػرت النتػػائج أىميػػة ممفػػات اإلنج ػاز فػػي تقػػديـ األفكػػار لمطمبػػة فػػي طريقػػة منطقيػػة؛ لمراقبػػة التحسػػف

المستمر كالتعميـ لتناسب احتياجات كؿ طالب ،كمف خبلليا يمكف لممعممػيف إجػراء تغييػرات تعميميػة تيػدؼ
إلى تحسيف التحصيؿ العممػي لطمبػتيـ ،كرفػع مسػتكيات إنجػازىـ ،كقػد أكصػت الد ارسػة بضػركرة التقػكيـ مػف
خبلؿ استخداـ ممفات اإلنجاز؛ كذلؾ لخمؽ جك تنافسي فيما بيف الطمبة.
 -8دراسة ( أبو عواد وأبو سنينة ) 2011 ,
ىدفت الدراسة إلى استقصاء معتقدات معممي الدراسات االجتماعية في المدارس األساسية في ككالة
الغكث في األردف حكؿ التقكيـ البديؿ كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات ،كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحثاف المنيج

الكصفي التحميمي ،كطكرت استبانة مككنة مف ( )44فقرة مكزعة عمى مقياس خماسي التدريج ،ىذا

كطبقت أداة الدراسة عمى عينة قكاميا ( )84معممان كمعممة ،حيث تـ التأكد مف صدؽ االستبانة كثباتيا
عف طريؽ اختبار" ت " ،تحميؿ التبايف األحادم ،اختبار شيفيو ،كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا
أف معتقدات معممي الدراسات االجتماعية كانت إيجابية داعمة لمزايا التقكيـ البديؿ كطبيعتو كممارسة

المعمميف حكلو ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء المعمميف
بالتقكيـ البديؿ تعزل لمجنس ،في حيف أشارت لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير التخصص

كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة ،ىذا كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا عقد كرشات تدريبية
لممعمميف مف تخصص التاريخ كالجغرافيا إلكسابيـ الميارات المتعمقة بالتقكيـ البديؿ .

 -9دراسة ( البالونة)2010 ,
ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء في تنمية التفكير الرياضي كالقدرة

عمى حؿ المشكبلت لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة مأدبا باألردف ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي،

كتككنت عينة الدراسة مف ( )74طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم العممي ،حيث أعد الباحث

أدكات الدراسة التي تمثمت في صيغ مياـ األداء ،أدكات تقكيـ األداء ،اختبار تفكير رياضي كاختبار لحؿ

مشكبلت ،كتمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ صدؽ المحكميف ،إعادة التحميؿ ،معامؿ ثبات
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ككدريتشاردسكف  ،20كقد أسفرت النتائج عف تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية مما يشير إلى فاعمية
التقكيـ القائـ عمى األداء في تطكير مقدرة الطالبات عمى حؿ المشكبلت ،كأكصت الدراسة بضركرة إثراء

كتب الرياضيات بميمات أدائية تمثؿ مكاقؼ حقيقية تربط الطالب مع كاقعو ،كالتقميؿ مف المسائؿ
الركتينية ،كضركرة التنكيع في أساليب تقكيـ الطمبة ،كاالىتماـ بالتقكيـ القائـ عمى األداء المبني عمى

محكات تقدير األداء؛ ككنو يقدـ نظرة أكثر شمكلية إلنجازات الطمبة كيقدر مدل تطبيقو لممعرفة المكتسبة.
 -10دراسة (البشير وبرىم)2010 ,

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل اسػػتخداـ معممػػي الرياضػػيات كالمغػػة العربيػػة السػػتراتيجيات التقػػكيـ

البػػديؿ ك أدكاتػػو فػػي األردف ،كاتبعػػت الد ارسػػة المنيػػج الكصػػفي التحميمػػي ،كالبحػػث النػػكعي مػػف خػػبلؿ عمػػؿ
مقػػاببلت شخصػػية ،كطبقػػت أداة الد ارسػػة عمػػى عينػػة قكاميػػا ( )86معمم ػان كمعممػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية

لمتعمػػيـ بمحافظػػة الزرقػػاء ،كالمقابمػػة مػػع ( )20معمم ػان كمعممػػة ،كتػػـ بن ػاء اسػػتبانة لقيػػاس درجػػة االسػػتخداـ،
حيث تـ التأكد مف صدؽ االستبانة كثباتيػا عػف طريػؽ اختبػار" ت " ،تحميػؿ التبػايف األحػادم ،كتػـ حسػاب

صػػدؽ األداة عػػف طريػػؽ صػػدؽ المحكمػػيف ،كتػػـ حسػػاب الثبػػات باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كمعامػػؿ

ألفا كركنبػاخ ،كأظيػرت النتػائج أف درجػة اسػتخداـ المعممػيف السػتراتيجية التقػكيـ المعتمػد عمػى الكرقػة كالقمػـ
كان ػ ػػت مرتفع ػ ػػة ،بينم ػ ػػا كان ػ ػػت درج ػ ػػة اس ػ ػػتخداميـ متكس ػ ػػطة الس ػ ػػتراتيجيات التق ػ ػػكيـ المعتم ػ ػػد عم ػ ػػى األداء،

كاستراتيجية المبلحظة كاستراتيجية التكاصؿ ،بينما كانت درجة استخداميـ قميمة الستراتيجية مراجعػة الػذات
كالستخداـ أدكات التقكيـ البديؿ ،كما دلت نتائج الدراسة عمى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل
ألثر التخصص ،بينما أظيرت فركقان تعزل لعػدد سػنكات الخبػرة ،كألثػر الػدكرات التدريبيػة ،كأكصػت الد ارسػة
بضركرة عقد دكرات تدريبية خاصة باستراتيجيات التقكيـ البديؿ كأدكاتو كتدريب المعمميف عمى استخداميا.

 -11دراسة (الشريف)2009 ,
ىدفت الدراسة إلى اختبار فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات استخداـ أساليب التقكيـ البديؿ لدل

عينة قكاميا ( )20معممان مف معممي المغة اإلنجميزية بالمرحمة المتكسطة بمحافظة الطائؼ بالسعكدية ،كقد

اعتمد الباحث عمى منيجي البحث الكصفي كالتجريبي ،كتككنت أدكات الدراسة مف قائمة ميا ارت استخداـ

أساليب التقكيـ البديؿ ،كاختبار تحصيمي ،كبطاقة مبلحظة ،كتـ تحميؿ النتائج باستخداـ اختبار( ت ) ،معامؿ

الكسب لببلؾ ،كقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميا ارت استخداـ أساليب التقكيـ
البديؿ لدل عينة البحث ،كفاعمية المكديكالت التعميمية في تنمية المعمكمات كالميارات التدريسية لممعمميف

أثناء الخدمة ،كأكصت الدراسة بتعميـ استخداـ أساليب التقكيـ البديؿ في مختمؼ مراحؿ التعميـ بما فييا
التعميـ الجامعي ،كعمؿ برامج تدريبية ككرش عمؿ مستمرة لممعمميف في مختمؼ مراحؿ التعميـ عمى استخداـ
مختمؼ أساليب التقكيـ البديؿ ،كذلؾ إدراج مقرر التقكيـ البديؿ في مقررات إعداد المعمميف في كميات التربية

بالمممكة ،كتصميـ برامج تدريبية لممشرفيف التربكييف عمى استخداـ أساليب التقكيـ البديؿ .
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 -12دراسة بني عبد الرحمن وآخرون ()Baniabdelrahman & et al., 2009
ىدفت الدراسة إلى استقصاء كجية نظر معممي المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية حكؿ استخداـ أدكات التقكيـ

البديؿ بمحافظة إربد في األردف ،كاستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف
(  )125معممان كمعممة ،كتـ التطبيؽ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2008 -2007ـ ،ككانت
أدكات الدراسة عبارة عف استبانة مككنة مف( )8محاكر ركزت عمى أدكات التقكيـ البديؿ ،كتـ التحميؿ

اإلحصائي كحساب ثبات األداة بكاسطة اختبار بايمكت ) ،)Pilot testكتحميؿ التبايف األحادم)(ANOVA
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الكسط الكمي لجميع األبعاد كاف(  3.47مف  ،) 5كىذا يعتبر متكسطان معتدالن

كيشير إلى أف معممي المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية راضييف عف أدكات التقكيـ البديؿ المستخدمة في فصكليـ،
كما أظيرت النتائج عدـ كجكد أم تفاعبلت دالة بيف جنس المعمميف كمؤىبلتيـ ،أك جنس المعمميف كسنكات

الخبرة ،أك خبرة المعمميف كمؤىبلتيـ ،كأظيرت النتائج أنو ال يكجد فركقات دالة إحصائيان في تصكرات
المعمميف ألدكات التقكيـ البديؿ بغض النظر عف مؤىبلتيـ ،كسنكات الخبرة ،كالجنس ،كأكصت الدراسة بزيادة

استخداـ أدكات التقكيـ البديؿ في صفكؼ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية ،كما أكصت الدراسة بتنفيذ برامج
تدريبية لممعمميف كمغة أجنبية حكؿ استخداـ أدكات التقكيـ البديؿ .

 -13دراسة ( مغازي) 2009 ,
ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ البكرتفكليك كأداة لمتقكيـ البديؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تػدريس مػادة خدمػة

الجماعة ،اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ،طبقت ىذ الدراسة عمى عينة قكاميا ( )50طالبان كطالبة مػف مركػز

شباب سمكحة طبلب الفرقة الثالثة باإلسكندرية ،ككانػت أدكات الد ارسػة عبػارة عػف اختبػار تحصػيمي -مقيػاس
اتجاه ،تقارير دكرية ،بكرتفكليك حيث تـ تحميؿ النتائج كتـ حساب صػدؽ االختبػار باسػتخداـ صػدؽ المحكمػيف
كصدؽ االتساؽ الداخمي ،كما تـ حساب ثبػات االختبػار بكاسػطة معادلػة كيػكد ريتشاردسػكف  ،21أمػا المقيػاس

فقػػد تػػـ حسػػاب ثباتػػو بمعادلػػة ارتبػػاط بيرسػػكف كاسػػتخدـ صػػدؽ المضػػمكف كصػػدؽ المحكمػػيف لحسػػاب صػػدقو،
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل (  ) 0.05بيف متكسطي درجػات طمبػة المجمكعػة
التجريبي ػػة ف ػػي التطبيق ػػيف القبم ػػي كالبع ػػدم لمقيػ ػاس االتج ػػاه لص ػػالح التطبي ػػؽ البع ػػدم ،كم ػػا تكص ػػمت ألىمي ػػة
البكرتفكليػػك فػػي التقػػكيـ ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة اسػػتخداـ البكرتفكليػػك كػػأداة لمتق ػكيـ فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػك

المادة ،كأكصت كذلؾ بضركرة استخداـ البكرتفكليك كأداة لمتقكيـ.
 -14دراسة ( محمود وبخيت)2006 ,

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى بحػػث أثػػر اسػػتخداـ التقػػكيـ األصػػيؿ( البكرتفميػػك) فػػي تنميػػة ميػػارات التكاصػػؿ الرياضػػي

كاالتجػػاه نحػػك الرياضػػيات لػػدل تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة كبقػػاء أثػػر تعمميػػـ كتػػـ التطبيػػؽ فػػي محافظػػة أسػػيكط

بمصػػر ،كقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف التصػػميـ التجريبػػي ،كتككن ػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف مجمكعػػة مػػف طمبػػة الص ػػؼ

الخػامس االبتػدائي ،تػػـ تقسػيميـ إلػى مجمػػكعتيف تجريبيػة بمػػغ عػددىا( )55تمميػ نذا ،كضػػابطة بمػغ عػػددىا ()53

تمميػ ػ نذا ،ككان ػػت أدكات الد ارس ػػة عب ػػارة ع ػػف اختب ػػار تحص ػػيمي ،اختب ػػار تكاص ػػؿ رياض ػػي ،مقي ػػاس اتج ػػاه نح ػػك
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الرياضيات ،بطاقة تقييـ البكرتفكليك الخاص بعينة الدراسة ،كأعػد الباحػث دليػؿ معمػـ السػتخداـ البكرتفكليػك فػي
تقػػكيـ الرياضػػيات ،كتػػـ تحميػػؿ النتػػائج باسػتخداـ اختبػػار( ت) ،كحسػػاب حجػػـ األثػر ،معادلػػة بيرسػػكف لبلرتبػػاط

،كأثبت ػػت الد ارس ػػة تف ػػكؽ تبلمي ػػذ المجمكع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي اختب ػػار التكاص ػػؿ الرياض ػػي عم ػػى تبلمي ػػذ المجمكع ػػة
الض ػػابطة؛ مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى كج ػػكد أث ػػر إيج ػػابي الس ػػتخداـ البكرتفكلي ػػك ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارات التكاص ػػؿ الرياض ػػي،
كأكصػت الد ارسػة بضػركرة التكسػع فػػي التحػكؿ التػدريجي مػف التقػكيـ التقميػػدم المتبػع فػي المػدارس إلػى أسػػاليب

التقكيـ األصيؿ كمنيا البكرتفكليك.

 -15دراسة سيسيميا ( ) Cecilia,2005
ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى تحديػد أثػر الطريقػة المتبعػة فػي تقػكيـ أداء المعممػيف فػي كاليػة كاليفكرنيػا عمػى تحسػيف

ممارسػاتيـ ،إضػػافة إلػى تحميػػؿ بعػض العكامػػؿ المدرسػػية األخػرل التػػي تسػيـ فػػي تحسػيف ممارسػػات المعممػػيف،
كقد استخدمت الدراسة المػنيج النػكعي ،ككانػت العينػة التػي طبقػت عمييػا الد ارسػة ممثمػة بإحػدل المػدارس ذات

األداء الع ػػالي كفقػ ػان لمؤش ػػر األداء األك ػػاديمي لكالي ػػة كاليفكرني ػػا ،كلمعرف ػػة أث ػػر عممي ػػة التقي ػػيـ عم ػػى ممارس ػػات
المعمميف تـ إعداد أدكات الدراسة التي تمثمت في إجراء استطبلع كاسع النطػاؽ لمكثػائؽ عمػى مسػتكل المدرسػة

كالمقاطعػػة كالكاليػػة المتصػػمة بػػالمعمميف ،كمػػا تػػـ إجػراء د ارسػػات استقصػػائية ( د ارسػػة حالػػة ) لممعممػػيف ،كاجػراء

مقػػاببلت مػػع المعممػػيف كاإلداريػػيف بالمدرسػػة ،كمػػا تػػـ إجػراء مبلحظػػة لممعممػػيف داخػػؿ كخػػارج قاعػػات الػػدركس،
كقػػد أسػػفرت الد ارسػػة عػػف عػػدة نتػػائج أىميػػا أف عمميػػة تقػػكيـ المعممػػيف المتبعػػة تتجػػو بيػػـ لعػػدـ االشػػتراؾ فػػي
عمميػػات ال ػػتعمـ ،كفػػي المقاب ػػؿ كج ػػدت الد ارسػػة أف المعمم ػػيف يككنػػكف مش ػػاركيف نش ػػيطيف مػػع عممي ػػات التق ػػكيـ

البديؿ ،كما بينت الدراسة أف التقييـ الذاتي لممعمـ ىك مف أىـ العكامؿ التي تؤثر إيجابيان عمى ممارسة المعمػـ،
كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ عكامػػؿ أخػرل مثػػؿ اإلدارة التعميميػػة الجيػػدة ،كالتطػػكير المينػػي الفعػػاؿ ،كالتعػػاكف

القػػكم ،كالتركيػػز عمػػى إنجػػاز المتعممػػيف ،كالق ػ اررات السػػميمة المبنيػػة عمػػى معمكمػػات ،كمشػػاركة اآلبػػاء قػػد أثػػرت
عمى ممارسات المعمميف كعمى تعمـ الطمبة بشكؿ إيجابي ،كأكصت الدراسة بضركرة اتباع التقكيـ البػديؿ الػذم
يساعد في تقييـ المعمميف ألنفسيـ ،مما يساىـ إيجابياى في رفع المستكل الميني لممعمـ.

 -16دراسة ( العرابي ) 2004,
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى قيػػاس فاعميػػة اسػػتخداـ أسػػاليب التقػػكيـ البػػديؿ فػػي تحسػػيف التحصػػيؿ كقػػدرة التبلميػػذ عمػػى
التكاصؿ الرياضي ،كمعرفة نكع العبلقة بيف التحصيؿ كالتكاصؿ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتػدائي

بمحافظػػة الدقيميػػة بمصػػر ،كقػػد تػػـ تطبيػػؽ التصػػميـ التجريبػػي عمػػى العينػػة البػػالغ عػػددىا( )91تمميػ نذا كتمميػػذة،
كتمثمػػت أدكات الد ارسػػة فػػي اختبػػار تحصػػيمي ،كمقيػػاس قمػػؽ الرياضػػيات ،كاختبػػار التكاصػػؿ الرياضػػي الكتػػابي،

كبطاقػػة مبلحظػػة ،كمقيػػاس لمتكاصػػؿ الرياضػػي الشػػفيي ،كتػػـ تحميػػؿ النتػػائج باسػػتخداـ اختبػػار( ت) ،كحسػػاب
مربع إيتا ،كنسػبة الكسػب لػببلؾ ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى أف التقػكيـ البػديؿ أدل إلػى تحسػف قػدرة التبلميػذ عمػى
التكاصؿ الشفيي كالتحريرم عمى السكاء ،كما أثبتػت أف التكاصػؿ الرياضػي بميا ارتػو الشػفيية كالتحريريػة عمػؿ
عمى زيػادة التحصػيؿ فػي الرياضػيات ،ىػذا كأكصػت الد ارسػة باسػتخداـ التقػكيـ البػديؿ كتعمػيـ تجربػة اسػتخدامو
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في فصكؿ الرياضيات ،كما أكصت بضركرة تكفير فػرص لممعممػيف لتػدريبيـ عمػى اسػتخداـ التقػكيـ البػديؿ فػي
تدريس الرياضيات كتقكيميا.
 -17دراسة براون ( ) Brown,2003
ىدفت الدراسة إلى معرفة األثػر النػاجـ عػف تطبيػؽ البكرتفكليػك كػأداة لتقػكيـ مػادة الرياضػيات بالمرحمػة الثانكيػة
فػػي نيكزلنػػدا ،كاسػػتخدـ المػػنيج الكصػػفي ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ جمػػع البيانػػات كالمعمكمػػات بعػػدة كسػػائؿ
منيا االستبياف ،كالمقاببلت ،كدراسة تقارير الحالة ،كتككنت عينة الدراسة مػف الطمبػة كالمعممػيف ،كقػد تكصػمت

الدراسة إلى أنو بإمكاف جميع الطمبة االستفادة مف التقكيـ باستخداـ البكرتفكليك سكاء تعمؽ األمر بالميارات أك
المكاقؼ إزاء مادة الرياضيات ،كأف ىذه األدكات التقكيمية أحدثت تغيير إيجابي مف شأنو أف يكفر ركابط أقكل
ما بيف األنشطة داخؿ الصفكؼ الدراسية ككاقع الحياة الفعمية ،كما كجد أف الممارسػات التدريسػية لممعممػيف قػد

تحسػنت نتيجػة اسػػتخداميـ لمبكرتفكليػك كػأداة لمتقػػكيـ ،األمػر الػذم يعػػزز آليػات كمػكارد جديػػدة داخػؿ الصػػفكؼ،

كيزيػػد مػػف التعػػاكف بػػيف الػػزمبلء ،كىػػذا بػػدكره سػػكؼ يػػنعكس إيجابي ػان عمػػى عمميػػة التػػدريس كالتقػػكيـ ،حيػػث إف
المعمميف يتمتعكف بتأثير كبير عمى ثقافة الطمبة كالصػؼ الد ارسػي بأكممػو ،كمػا شػجعت فكػرة التقػكيـ باسػتخداـ

البكرتفكليك عددان كبي انر مف المعمميف الذيف شممتيـ الد ارسة عمى االىتماـ المتجدد بمجيكدات الطمبة اليادفة في
تطػػكير اآلراء الرياضػػية ،كاحػػداث تغيػػر فػػي طبيعػػة العبلقػػة مػػا بػػيف المعممػػيف كطمبػػتيـ ،كقػػد أكصػػت الد ارسػػة
بضػػركرة اسػػتخداـ البكرتفكليػػك فػػي التقػػكيـ لمػػا لػػو مػػف دكر فاعػػؿ فػػي تحسػػف مكقػػؼ الطمبػػة مػػف الرياضػػيات،

كتحكؿ في دكرىـ داخؿ بيئة الصؼ الدراسي.
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 3.2المحور الثاني :الدراسات التي اىتمت بالقدرة الرياضية
 -1دراسة ( العوفي) 2014 ,
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة تمكف طمبة الصؼ الثالث المتكسط مف ميارات التكاصؿ الرياضي
(القراءة كالكتابة كالتمثيؿ ) كعبلقتو بتحصيميـ الدراسي في الرياضيات بمكة المكرمة في السعكدية ،كاتبع

الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث اختبا انر تككف مف ( )30فقرة لقياس

درجة تمكف الطالب مف ميارات التكاصؿ الرياضي الثبلثة ،تـ التطبيؽ عمى عينة مككنة مف ( )430طالبان

مف الطمبة الذيف أنيك دراسة مقرر الرياضيات المطكرة لمصؼ الثالث المتكسط ،كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ

معامؿ ارتباط بيرسكف؛ لحساب العبلقة االرتباطية بيف درجة التحصيؿ في الرياضيات كدرجات ميارات
التكاصؿ الرياضي ،كتكصمت الدراسة إلى عدـ تمكف طمبة الصؼ الثالث المتكسط مف الميارات الثبلثة
كمياراتيا الفرعية ،كأكصت الدراسة بضركرة تكعية معممي الرياضيات بأىمية تنمية ميارات التكاصؿ

الرياضي لدل الطمبة مف خبلؿ إقامة برامج تدريبية ،كادراج ىذه الميارات فييا ،كتشجيع المعمميف عمى
استخداـ االستراتيجيات التدريسية التي تنمي ميارات التكاصؿ الرياضي.
 -2دراسة ( السممي) 2013 ,
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية لدل
أعد بطاقة
طمبة المرحمة االبتدائية ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي ،ك ٌ
مبلحظة كأداة لمدراسة ،كتككنت البطاقة مف (  )28ميارة مكزعة عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية ( فيـ
المشكمة ،كضع خطة لمحؿ ،تنفيذ خطة الحؿ ،التحقؽ مف صحة الحؿ ) ،كطيبِّقت األداة عمى عينة عدد

درسكف طمبة الصؼ الرابع في المدارس الحككمية بمدينة مكة
قكاميا (  ) 25معممان لمرياضيات ممف يي ِّ
المكرمة ،حيث استي ً
خدمت بعض المقاييس اإلحصائية مثؿ معادلة ككبر لحساب ثبات بطاقة المبلحظة،
كاختبار ماف كتني لقياس داللة الفركؽ في إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة

الرياضية ،كتكصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات فيـ المشكمة
لدل طمبة الصؼ الرابع كانت متكسطة ،في حيف أف درجة إسياميـ في تنمية ميارات( كضع خطة لمحؿ،
كتنفيذ خطة الحؿ ،كالتحقؽ مف صحة الحؿ ) كانت منخفضة ،كدرجة إسياميـ في تنمية ميارات حؿ

المشكمة الرياضية ككؿ فكانت منخفضة ،كأكصت الدراسة بضركرة تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى حؿ
المشكبلت الرياضية ،كاعداد دليؿ متكامؿ لممعمـ في مجاؿ حؿ المشكبلت الرياضية.
 -3دراسة ( العيسى) 2012 ,
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ البنائي  CLMفي تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

كالتكاصؿ الرياضي في مادة الرياضيات لدل تبلميذ الصؼ الثاني المتكسط بمدينة الرياض ،كتحقيقان ليدؼ

الدراسة تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،ىذا كطبقت الدراسة عمى عينة حجميا مائة كعشريف تمميذان تـ
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اختيارىـ عشكائيان مف بيف تبلميذ الصؼ الثاني المتكسط كتـ بناء األدكات اآلتية ( اختبار ميارات التفكير

اإلبداعي  -اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي ) ،كتككنت المكاد التعميمية لمدراسة مف ( تحميؿ محتكل كحدة

" التناسب كالتشابو " ،كما أعد الباحث دليبلن لممعمـ في تدريس كحدة " التناسب كالتشابو " في ضكء نمكذج

 ،CLMكقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب (  ) ANCOVAكذلؾ الختبار الفركض،
كضبط المتغيرات إحصائيان ،كقد دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

(  ) α≤ 0.05بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات

التفكير اإلبداعي ككؿ ،كاختبار ميارات التكاصؿ الرياضي ككؿ لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية ،ككانت

قيمة حجـ التأثير لممعالجة التجريبية مرتفعان في المستكيات السابقة كميا ،مما أدل إلى قبكؿ جميع فركض

الدراسة ،كفي ضكء نتائج الدراسة قدمت التكصيات كمف أىميا إجراء دراسات لمعرفة فاعمية استخداـ نمكذج
دكرة التعمـ عمى نكاتج أخرل كالتقييـ البديؿ.
 -4دراسة ( القرشي )2012,

ىدفػت الدراسة إلى التعػػرؼ عمى ميارات التكاصؿ الرياضي البلزمة لمعممي الرياضيات بالصفػكؼ العميا في

المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائؼ بالمممكة السعكدية كدرجة تمكنيـ منيا ،كمعرفػػة كجكد فػػركؽ في درجة

التمكف تعزل لمتغير الخبرة في التدريس؛ حيث اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي ،كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ تصميـ بطاقػة مبلحظة مككنة مف( )36ميارة فرعية مقسمة إلى خمسة محاكر ،يشير كؿ محكر
إلى ميارة رئيسية مف ميارات التكاصؿ الرياضي ( التحدث ،القراءة ،الكتابة ،االستماع ،التمثيؿ) ،كتـ تطبيؽ
الدراسة عمى عينة اختيػرت بالطريقة العشكائية الطبقية مف أربعة مكاتب لمتربية كالتعميـ بمحافظة الطائؼ،

بكاقع( )6معمميف لكؿ مكتب ،كبمغ إجمالي العينة( )24معممان مف معممي الرياضيات بالصفػ ػػكؼ العميا،
كلئلجابة عف أسئمػة الد ارسػة تـ حساب التكػ اررات كالنسب المئكي ػ ػ ػػة كالمتكسطات الحسابيػة المكزكنة لدرجة

تمكػف معممي الرياضيات مف ميارات التكاصؿ الرياضي ،كما تـ استخ ػػداـ اختبار مانكتني) (Uلمعرفة دالالت

الفركؽ كفقان لمتغير الخبرة في التدريس ،كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فػ ػػركؽ دالة إحصائيان في درجة تمك ػف

معممي الرياضيات مف ميارات التكاصؿ الرياضي تعزل لمتغير الخبرة في التدريس عمى جميع الميارات

الرئيسية بصكرة مفردة ،أك عمى المقياس الكمي بصكرة إجمالية ،كقد أكصى الباحث بضركرة تدريب معممي
الرياضي ػػات في المرحمة االبتدائية عمى ميارات التكاص ػػؿ الرياضي التي أثبتت الدراسة ضعفيا ،كأف يترافؽ
ذلؾ مع التدريب عمى المقػررات المطكرة التي تدعـ ميارات التكاصؿ الرياضي ،مع ضركرة أف تعديؿ أساليب

تقكيـ معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية ،كاالستفادة مف ميػارات التكاصؿ التي تـ تحديدىا في ىذه
الد ارسػة في عممية تقكيـ معممي الرياضيات مف ًقىبؿ المشرفيف.
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 -5دراسة ( العمري) 2012 ,
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل إدراؾ معممي الرياضيات كالطمبة المعمميف تخصص الرياضيات في مدينة

تـ استخداـ المنيج الكصفي (البحث
الرياض بالسعكدية الستراتيجيات حؿ المشكبلت ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة ٌ
المسحي) ،كتككنت عينة الدراسة مف(  ) 172معممان مف معممي الرياضيات في المرحمة المتكسطة ،كمف
(  ) 22طالبان معممان مف طمبة كمية المعمميف بالرياض ،كتمثٌمت أداة الدراسة في اختبار لقياس مستكل إدراؾ

المعمميف ،كالطمبة المعمميف استراتيجيات حؿ المشكبلت ،حيث استخدـ في تحميؿ البيانات تحميؿ التبايف
األحادم ( ، )ANOVAاختبار "ت " ،معامؿ ارتباط بيرسكف ،كقد تكصمت الدراسة إلى تدني مستكل إدراؾ
معممي الرياضيات كالطمبة المعمميف استراتيجيات حؿ المشكبلت ،كذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل( ) α≤ 0.05بيف المعمميف كالطمبة المعمميف في إدراؾ استراتيجيات حؿ المشكبلت ،ككجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α≤ 0.05بيف المعمميف نتيجة الخبرة لصالح المعمميف ذكم الخبرة

األكثر ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α≤ 0.05بيف المعمميف نتيجة الحصكؿ عمى
دكرات تدريبية في إدراكيـ استراتيجيات حؿ المشكبلت ،كتكصمت الدراسة لعدـ كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية عند مستكل (  ) 0.05بيف درجات الطمبة المعمميف في اختبار إدراؾ استراتيجيات حؿ المشكبلت

كمعدالتيـ التراكمية ،كفي ضكء نتائج الدراسة تـ تقديـ عدد مف التكصيات أىميا تدريب معممي الرياضيات

في المرحمة المتكسطة عمى استراتيجيات حؿ المشكبلت.
 -6دراسة ( دبوس وآخرون) 2012 ,

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ أسئمة االمتحانات المدرسية النيائية لمعممي منياج الرياضيات لمصؼ السابع
األساسي في ضكء تصنيؼ مؤسسة NEAPلمقدرات الرياضية تبعان لمستكل خبرة المعمـ كمؤىمو العممي كنكع

األسئمة في محافظة نابمس بالضفة الغربية – فمسطيف ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي
التحميمي ،تككنت عينة الدراسة مف (  ) ٤٥كرقة امتحاف أعدىا معممك كمعممات منياج الرياضيات لمصؼ

السابع تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشكائية ،كبمغ عدد األسئمة التي تـ تحميميا (  ) 1581سؤاالن منيا

(  ) 577سؤاالن مكضكعيان ،ك(  ) 1004سؤاالن مقاليان ،لقد تـ جمع البيانات البلزمة باستخداـ أداتيف األكلى

ىي قائمة بالقدرات الرياضية التي قاـ الباحثكف بإعدادىا مف أجؿ تحديد مستكيات األىداؼ التي اشتقت منيا
األسئمة في ضكء تصنيؼ األىداؼ المعرفية في مادة الرياضيات كفؽ تصنيؼ مؤسسة ( )NEAPكالتي

تتككف مف ثبلث مستكيات ىي ( المعرفة اإلجرائية ،المعرفة المفاىيمية ،حؿ المشكبلت ) ،كاألداة الثانية

بطاقة تقييـ مف أجؿ تقييـ كرقة األسئمة نفسيا حيث تـ استخداـ األداة التي طكرىا القديرات  2008ـ ،كالتي
تتككف مف (  ) 17فقرة ،كلمتأكد مف صدؽ األداتيف استخدـ الباحثكف صدؽ المحكميف ،كذلؾ لمتحقؽ مف
ثبات األداتيف استخدـ الباحثكف طريقة الثبات عبر األشخاص كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ

ىكلستي ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فركؽ بيف مستكيات األىداؼ السائدة في أسئمة االمتحانات

النيائية لمنياج الرياضيات في الصؼ السابع تعزل لمتغيرم الجنس كسنكات الخبرة بينما تكجد فركؽ بيف
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مستكيات األىداؼ السائدة في أسئمة االمتحانات النيائية لمنياج الرياضيات في الصؼ السابع تعزل لمتغير
المؤىؿ العممي ،كما بينت نتائج الدراسة أف الفركؽ بيف مستكيات األىداؼ في األسئمة المكضكعية كاف
لصالح حممة البكالكريكس في مستكل القدرة المفاىيمية كالقدرة اإلجرائية ،بينما كانت الفركؽ لصالح حممة

الدراسات العميا في مستكل قدرات حؿ المشكبلت ،كأكصت الدراسة بضركرة اشتماؿ أسئمة االمتحانات عمى
أسئمة مف مستكيات مختمفة كعدـ اقتصارىا أك تركيزىا عمى المستكيات الدنيا ،كما أكصت بتقكيـ كتحميؿ

األسئمة التي يعدىا المعممكف في كافة المراحؿ الدراسية بشكؿ مستمر كتأميف تغذية راجعة لممعمـ بحيث
يستفيد مف نتائج ىذا التحميؿ في عممية تطكير امتحاناتو مستقببلن.
 -7دراسة ( قاسم) 2012 ,
ىدفت الدراسة إلى معرفة امتبلؾ طمبة معاىد إعداد المعمميف /المعممات لمقدرة الرياضية بحسب متغير
الجنس ،كمعرفة العبلقة بيف مككنات القدرة الرياضية ،تمت الدراسة في العراؽ كاعتمدت المنيج الكصفي،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )277طالبان كطالبة مف معاىد إعداد المعمميف لممرحمة الثالثة في مدينة بغداد

بكاقع ( )109طالبان ك( )168طالبة ،كاستخدمت الدراسة مقياس الثقة بالنفس كثبلث اختبارات ( التفكير

االستداللي ،التكاصؿ الرياضي ،حؿ المشكبلت الرياضية ) ،كطبقت االختبارات في العاـ الدراسي -2010

 2011ـ ،كتـ حساب االنحرافات كالمتكسطات ،كتـ التكصؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المستكل
الفرضي كمتكسط األداء الحقيقي لطمبة معاىد إعداد المعمميف /المعممات في القدرة الرياضية

لصالح

المتكسط الحقيقي ،حيث تدؿ النتيجة عمى امتبلؾ طمبة معاىد إعداد المعمميف لمقدرة الرياضة ،كما تكصمت

الدراسة لكجكد فركؽ بيف المتكسط الحسابي لمذككر كاإلناث لصالح الذككر ،ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف

المتكسط الحسابي لمذككر كاإلناث لصالح الذككر في مقياس الثقة بالنفس ،كفي اختبار التفكير االستداللي

لصالح اإلناث ،كفي اختبار حؿ المشكبلت لصالح اإلناث ،كفي اختبار التكاصؿ الرياضي لصالح اإلناث،
كذلؾ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف مككنات القدرة الرياضية ،كدلت النتائج عمى عدـ كجكد عبلقة

ارتباطية بيف التفكير االستداللي كالثقة بالنفس ،ككجكد عبلقة ارتباطية عكسية ضعيفة بيف حؿ المشكبلت

كالثقة بالنفس ،كذلؾ عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف التكاصؿ الرياضي كالثقة بالنفس ،كأكصت الدراسة

بضركرة تعرؼ معممي الرياضيات عمى مككنات القدرة الرياضية لطمبتيـ ،كمعالجة الذيف يعانكف صعكبات

مف مجاالتيا ،كتكعية معممي الرياضيات بأىمية القدرة الرياضية كأحد أىداؼ تدريس الرياضيات الميمة.
 -8دراسة ( المشيخي) 2011 ,

ىدفت الد ارسػة إلى معرفة فاعميػة برنامج تدريبي مقتػػرح في تنمية ميارات معممػػات الرياضيات في التكاصؿ

الرياضي بالمرحمتيف المتكسطة كالثانكيػة بمدينة تبكؾ بالسعكدية ،كتحقيقنا ليذا اليػدؼ استخدمت الباحثة
المنيجيػ ػػف الكصفي ،كالتج ػريبي ذا التصميـ التجريبي المككف مف مجمكعػة كاحدة كاختباريف قبمي كبعدم؛
حيث قامت الباحثة ببناء البرنامج التدريبي المقترح ،كبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الرياضي الخمس

)الق ػ ػ ػراءة ،الكتاب ػػة ،التحدث ،االستماع ،التمثيؿ( ،كبعد التحقؽ مف صدؽ البرنامج  ،كصدؽ كثبات بطاقة
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المبلحظة تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة البالغ عددىا( )30معممة مف معممات الرياضيات بالمرحمتيف
المتكسطة كالثانكية ؛ حيث قامت الباحثة بتدريب عينة الدراسة في البرنامج المقتػرح ،كقياس مست ػػكل أدائيػػف

القبمي كالبعدم التكاصؿ الرياضي باستخػداـ بطاقػة المبلحظة ،كالختبار صحة ف ػػركض الدراسة تـ استخداـ

اختبار ، T-testكحساب مربع إيتا ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد ف ػ ػػرؽ داؿ
إحصائيان بيف متكسطي درجات معممات الرياضيات في القياسيف القبمي ك البعدم لميارات التكاصؿ الرياضي
ككؿ لصالح القياس البعدم ،كذلؾ عدـ كجكد فػ ػػرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات معممات الرياضيػات

بالمرحمتيف المتكسطػة كالثانكية في القياس البعدم لميارات التكاصؿ الرياضيات تعزل لمتغير المرحمة

الدراسية ،كأكصت الدراسة بضركرة تدريب معممات الرياضيات عمى تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي لدييف،
كاستخداميف ليذه الميارات في تدريس الرياضيات ،استخداـ بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الرياضي في

تقكيـ مستكل أداء معممات الرياضيات ليذه الميارات في الحصص.
 -9دراسة شاىين وباكي ( ) Sahin & Baki, 2010

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى بحػػث إمكانيػػة اسػػتخداـ قكاعػػد تقػػدير األداء ( ) Rubricكمػػدخؿ تقييمػػي متعػػدد األبعػػاد

لتقيػيـ القػدرة الرياضػية كالتػي تعػػد مزيجػان مػف السػمككيات المعقػدة كالمتعػػددة األبعػاد ،كاتبعػت الد ارسػة المػػنيج

التجريبي ،كالمنيج التحميمي المقارف ،كطبقػت الد ارسػة فػي العػاـ الد ارسػي  2010-2009ـ عمػى عينػة مػف
طمبػػة المرحمػػة االبتدائيػػة العميػػا مػػف الصػػؼ الثػػامف كعػػددىـ (  ) 62طالبػان فػػي منطقػػة ط اربػػزكف فػػي تركيػػا،
كأعػػد الباحػػث مجمكعػػة مػػف األدكات كالتػػي شػػممت ممفػػات اإلنجػػاز ،مقػػاببلت ،مبلحظػػات ،اختبػػارات الكرقػػة
كالقمـ بنكعييا ( التكممة – االختيار مف متعػدد ) ،مقيػاس اتجػاه نحػك الرياضػيات ،كاسػتخدمت قكاعػد تقػدير

األداء ( ) Rubricلتحميػػؿ البيانػػات الكميػػة كالنكعيػػة ،كأسػػفرت نتػػائج الد ارسػػة بػػأف اسػػتخداـ نمػػكذج التقيػػيـ
المتعدد األبعاد كالقائـ عمى قكاعد تقدير األداء قد ساىـ في تقييـ أبعاد متعددة مف إداء المتعمميف كميارات

حؿ المشكبلت الرياضية ،كميارات اتخاذ الق اررات ،كميػارات التكاصػؿ الرياضػي؛ فضػبلن عػف تقيػيـ المعرفػة

اء تقييـ كػؿ بعػد بشػكؿ مسػتقؿ أك تقييمػو باعتبػاره بعػدان مػف أبعػاد القػدرة
العممية كالمفاىيمية لدل المتعمـ سك ن
الرياضية ،كقد أكصت الدراسة بضركرة استخداـ قكاعد التقدير التحميمية (  ) Rubricكالتي يتـ فييا تحديػد
معايير األداء المطمكب مسبقان ،كمف خبلؿ ذلؾ يػتمكف المعمػـ مػف مبلحظػة أداء المػتعمـ كيػتمكف مػف تقيػيـ
نتاجات كعمميات التعمـ كىذا ىك اليدؼ مف التقكيـ البديؿ المتبع حاليان في الدراسات الحديثة.

 -10دراسة ( الفقيو) 2010 ,
ىدفت الدراسة إلى تقنيف اختبار القدرة المبكرة في الرياضيات  ( TEMA-3اختبار تتعمؽ مفرداتو

بالرياضيات الرسمية كالقراءة ،كالكتابة الرقمية ،كحقائؽ العدد ،كالمفاىيـ ،كالحسابات ) عمى الصفكؼ الثبلثة
األكلية في المرحمة االبتدائية ( بنيف ) في محافظة القنفذة بالسعكدية ،ك استخداـ الباحث المنيج الكصفي

االرتباطي كالمقارف ،كتـ التطبيؽ عمى عينة قكاميا (  ) 270تمميذان مكزعة عمى الفئات الثبلثة ،حيث تـ

اختيارىا بطريقة العينات العنقكدية متعددة المراحؿ ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار القدرة المبكرة في
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الرياضيات اإلصدار الثالث  ،TEMA-3كتـ تحميؿ البيانات ،كتـ حساب ثبات االختبار بكاسطة معامؿ ألفا
كركنباخ ،طريقة إعادة التطبيؽ ،طريقة الصيغ البديمة( التطبيؽ المتعاقب ) ،أما صدؽ االختبار تـ حسابو
باستخداـ صدؽ المحتكل ،صدؽ المحؾ ،صدؽ التككيف الفرضي ،كأثبت التحميؿ صبلحية االختبار كأداة

جيدة لقياس القدرة الرياضية المبكرة في ىذا العمر ،كما أثبت التحميؿ فعالية فقرات االختبار ،كذلؾ أثبت تمتع
االختبار بمعامبلت ثبات عالية ،كأثبت التحميؿ تكفر دالئؿ صدؽ االختبار ،كالتي أثبتت قدرة االختبار عمى

مؤشر
التمييز بيف الفئات العمرية المختمفة ،كالصفكؼ المختمفة مف خبلؿ كجكد فركؽ دالة إحصائيان اعتبرت
ان
عمى الصدؽ التمييزم لبلختبار ،كما تكفرت دالئؿ لمصدؽ المرتبط بالمحؾ التزامني بيف درجات االختبار،

كاختبار الحساب مف مقياس ككسمر المعدؿ ،كأكصى الباحث بضركرة تقنيف ىذا االختبار عمى عينة أكبر مف

المجتمع السعكدم ،كاستخدامو لتمييز القكة كالضعؼ في أداء األطفاؿ في الرياضيات في المراحؿ المبكرة
لمتعميـ األساسي ،كاستخدامو كأداة تشخيصية كتقييمو لتطكير مناىج الرياضيات.

 -11دراسة ( الذارحي )2009 ,

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل التكاصؿ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي بأمانة
العاصمة في صنعاء باليمف ،كعبلقتو بتحصيميـ الرياضي ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج

التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )664تمميذان كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي،
اختيرت بصكرة عشكائية مف المدارس الحككمية ،كاستخدـ في جمع البيانات اختبار لمتكاصؿ الرياضي مككف

مف (  )30فقرة يتصؼ بصدؽ المحتكل كصدؽ البناء ،كاستخرج ثباتو باستخداـ معادلة ألفا – ككرنباخ ،كما

استخدـ اختبار لقياس التحصيؿ الرياضي ،كتـ التحقؽ مف ثباتو باستخداـ معادلة كيكدريتشاردسكف ،20
فضبلن عف تمتعو بصدؽ المحتكل ،كأسفرت نتائج التحميؿ عف كجكد ضعفان في مستكل التبلميذ في التكاصؿ

الرياضي ،كفيما يتعمؽ بالتحصيؿ أظيرت الدراسة ضعفان في مستكل التبلميذ ،كما أكضحت النتائج تفكؽ
التمميذات عمى التبلميذ في التحصيؿ الرياضي ،كأظيرت النتائج كجكد عبلقة مكجبة كذات داللة إحصائية
بيف التكاصؿ الرياضي كالتحصيؿ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي ،كفي ضكء ذلؾ

أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتنمية التكاصؿ الرياضي ،كجعمو محك انر أساسيان في مناىج الرياضيات
بمراحؿ التعميـ العاـ المختمفة ،كذلؾ تصميـ أنشطة تعتمد عمى ميارات التكاصؿ الرياضي لتدريب التبلميذ
عمييا بما يتناسب مع ما يقدـ ليـ مف معارؼ رياضية ،كضركرة تضميف ميارات التكاصؿ الرياضي في

برامج إعداد معمـ الرياضيات لممراحؿ التعميمية األخرل بصفة عامة.
 -12دراسة ليم وديفيد () Lim & David, 2007
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر مي ػػارات التكاص ػػؿ الكت ػػابي عم ػػى تط ػػكير في ػػـ طمب ػػة الص ػػؼ العاش ػػر

لمكضكعات الرياضيات التطبيقية لتبلميذ الصؼ العاشر بكالية كاركلينا الشمالية بالكاليات المتحدة األمريكيػة،
كاتبعػت الد ارسػة المػنيج شػبو التجريبػي ،ككظفػت العديػد مػف األدكات لجمػع البيانػات كىػي :الصػحائؼ اليكميػة

) ،(Journalsالكتابػ ػػة الح ػ ػرة ) ،(free-writingكسػ ػػير الحيػ ػػاة الخاص ػ ػة بالطمبػ ػػة،math autobiography
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التعيينػػات الكتابيػػة الرسػػمية  ،كحقائػػب األداء ) ،) portfolioكطبقػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة مككن ػة مػػف ( )15
تمميذان ،منيـ ( )10ذككر ( 5(،إناث مف الذيف يدرسكف الرياضيات التطبيقية ،كاختيػر ىػؤالء التبلميػذ لسػببيف:

أكليما :معاناة عشرة منيـ مف ضعؼ فػي الرياضػيات كذلػؾ باالسترشػاد بنتػائج تحصػيميـ فػي الصػؼ التاسػع،
كثانييمػا :تكقػػع البػاحثيف بػػأف حػػؿ مشػػكمة التبلميػػذ فػي الرياضػػيات قػػد يكػػكف عػف طريػػؽ تطػػكير ميػػارة الكتابػػة

الرياضية ،كدلت النتػائج عمػى أف فيػـ التبلميػذ قػد تحسػف مػف خػبلؿ ممارسػتو لمعديػد مػف الميػارات كاألنشػطة

الكتابية المتنكعة ،كما أف تمؾ األنشطة قدمت دليبلن عمى تطكر الميارات كراء المعرفية ،كما تبػيف أف ممارسػة

التبلمي ػػذ لمي ػػارات التكاص ػػؿ الكت ػػابي الحػ ػرة لمس ػػير الذاتي ػػة الخاص ػػة أدل إل ػػى زي ػػادة كع ػػييـ ،كبالت ػػالي تحس ػػف
اتجاىػػاتيـ نحػػك الرياضػػيات ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة ممارسػػة الطمبػػة لميػارات التكاصػػؿ الرياضػػي ،كضػػركرة
تضميف ىذه الميارات ضمف المقررات الرياضية في مختمؼ المراحؿ.

 -13دراسة ( بطيخ) 2006 ,
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تقص ػػي أث ػػر اس ػػتخداـ بع ػػض النم ػػاذج العالمي ػػة لمق ػػاييس تق ػػدير ح ػػؿ المش ػػكبلت
الرياضية القائمة عمى استراتيجيات ما كراء المعرفػة فػي تحسػيف أداء الحػؿ كتدريسػيا لػدل الطمبػة المعممػيف

تخصػػص الرياضػػيات ،تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى عينػػة مػػف الطمبػػة المعممػػيف تخصػػص الرياضػػيات بالفرقػػة
الثالثػػة كعػػددىـ (  )54طالب ػان كطالبػػة بجامعػػة المنكفيػػة – مصػػر ،كاتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي ،كمػػا
اسػػتخدمت الباحثػػة اختبػػار المشػػكبلت الرياضػػية ،كبعػػض النمػػاذج العالميػػة لمقػػاييس تقػػدير حػػؿ المشػػكبلت

الرياضػػية ،كتػػـ تحميػػؿ النتػػائج حيػػث تػػـ تصػػحيح االختبػػار ،كمػػدل اتسػػاقو مػػع نمػػكذج مقيػػاس التقػػدير الػػذم
تبنتو الباحثة في الدراسة كفؽ مراحمو كتدرجاتو ،كتكصمت الباحثة إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

عنػػد مسػػتكل ( ) α≤ 0.05لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار حػػؿ المشػػكبلت الرياضػػية ،كمػػا تكجػػد فػػركؽ
ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مسػػػتكل ( ) α≤0.05لص ػػالح التطبي ػػؽ البع ػػدم لمقي ػػاس تق ػػدير ح ػػؿ المشػ ػػكمة

المتدرج ،كذلؾ تتحقؽ فعالية مقبكلة في تطبيؽ نمكذج مقياس التقدير المتدرج لحؿ المشكمة ،كيتحقؽ حجػـ
أث ػػر مناس ػػب م ػػف اس ػػتخداـ مقي ػػاس التق ػػدير المت ػػدرج لح ػػؿ المش ػػكمة بم ػػا يعك ػػس تحس ػػيف أداء ح ػػؿ المش ػػكمة
كاكتسػػاب فنيػػات تدريسػػيا ،كأكصػػت الد ارسػػة بتطػػكير مقػػررات طػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات اتفاق ػان مػػع معػػايير

المحتكل كالتدريس العالمية ،كالتركيز عمى جكانب تعمـ حؿ المشكمة الرياضية.
 -14دراسة سيبولفيدا بيريز () Sepulveda Perez, 2006

ىدفت الدراسة إلى كصؼ معتقدات معممػي المرحمػة االبتدائيػة تجػاه حػؿ المسػائؿ الرياضػية كمعػرفتيـ بحػؿ

ىػػذه المسػػائؿ ،كالػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف ممارسػػاتيـ التدريسػػية كبػػيف معتقػػداتيـ ،كاسػػتخدـ المػػنيج الكصػػفي
لبلستجابة عمى فقرات المقياس ،كما استخدـ المنيج التجريبي لتطبيؽ أدكات الدراسة ،كمنيج دراسة الحالػة

ألربعػػة مػػف عينػػة الد ارسػػة ،حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  ) 47معمم ػان مػػف معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة
بغكانيكا في إقميـ بكرتكريكك التابع لمكاليات المتحدة األمريكية ،كتـ اختيػار أربعػة معممػيف مػف عينػة الد ارسػة

لتطبيػػؽ د ارسػػة متعػػددة الحػػاالت ،كاسػػتخدـ الباحػػث عػػدة أدكات منيػػا مقيػػاس لقيػػاس المعتقػػدات تجػػاه حػػؿ
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المسائؿ الرياضية ،اختبار حؿ المسائؿ الرياضية ،المبلحظة ،المقابمػة ،كتكصػمت الد ارسػة لعػدة نتػائج منيػا
المعتقػػػدات فػ ػػي ترتيبيػ ػػا كانػ ػػت ( فيػ ػػـ المفػ ػػاىيـ ضػ ػػركرم فػ ػػي الرياضػ ػػيات ،الجيػ ػػد ممكػ ػػف أف يزيػ ػػد القػ ػػدرة

الرياضية ،يمكف حؿ المسائؿ الرياضية التي تستغرؽ كقتنا طكيبلن  ،المسائؿ الرياضية النصية ضركرية في
الرياضيات ،كذلؾ في اختبار حؿ المسائؿ الرياضية كجد أف اثنػيف مػف المعممػيف قػد قػامكا بالعمميػة بصػكرة

مرض ػػية ،كمعممػ ػان كج ػػد قص ػػكر ف ػػي أدائ ػػو ،كمعممػ ػان ق ػػد فش ػػؿ ،ك ػػذلؾ تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف الممارس ػػات
التدريسػػية لممعممػػيف ال تنسػػجـ دائم ػان مػػع المعتقػػدات التػػي أعرب ػكا عنيػػا ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة معرفػػة

المعمميف العبلقة بيف ممارساتيـ التدريسية كبيف معتقداتيـ في الرياضيات.
 -15دراسة( بيوت وعبدالقادر)2005 ,

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ مدخؿ التمثيبلت الرياضية عمى بعض ميارات التكاصؿ
الرياضي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بجميكرية مصر العربية ،كاتبعت الدراسة المنيج شبو

التجريبي ،كتمثمت األداة في اختبار لمتكاصؿ الرياضي ضـ ميارات (الكصؼ كالتمثيؿ كالتبرير) ،كأعد

الباحثاف دليؿ معمـ خاص باستخداـ مدخؿ قائـ عمى التمثيبلت الرياضية ،كتـ تطبيقو عمى عينة مككنة
مف( )140تمميذان كتمميذة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي قسمكا عمى مجمكعتيف تجريبية ( )66تمميذان
كتمميذة ،كضابطة (  ) 74تمميذان كتمميذة ،كقد استخدـ الباحثاف تحميؿ التبايف ( ،) Two Way Anovaكما

استخدـ مربع إيتا لتحديد حجـ األثر ،كاستخدـ اختبار شيفيو لبحث داللة الفركؽ بيف المتكسطات ،كأظيرت
النتائج تأثير مدخؿ التمثيبلت الرياضية عمى ميارات التكاصؿ الرياضي ،مما يشير إلى دعـ التصكرات
كالتضمينات التربكية في مجاؿ تعميـ الرياضيات بكصفيا أداة التكاصؿ بيف األفراد كلغة ليا مفرداتيا كقكاعدىا

التي تحكـ استخداـ ىذه المفردات ،كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بميارات التكاصؿ الرياضي في برامج
إعداد المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة عف طريؽ تضمينيا في مقررات الرياضيات.

 -16دراسة ( الفيصل) 2001 ,
ىدفت الدراسة إلى معرفة امتبلؾ طمبة الثانكية قدرة رياضية كعبلقة ىذه القدرة بالتحصيؿ في مادة الرياضيات

أجريت الدراسة باليمف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )400طالب كطالبة بكاقع ( )230طالب ك( )170طالبة
حيث قاـ الباحث بإعداد اختبار لمقدرة الرياضية تكزع عمى ثبلث مجاالت كىي ( القدرة االستداللية ،القدرة

المكانية ،القدرة العددية ) ،كتـ االستعانة بالكسائؿ اإلحصائية المناسبة مثؿ اختبار" ت " لعينتيف ،كمعامؿ
ارتباط بيرسكف ،كمعادلة سبيرماف براكف ،كبعد تطبيؽ االختبار أظيرت النتائج تدني مستكل التحصيؿ في
الرياضيات لدل طمبة الصؼ الثالث الثانكم العممي ،كتفاكت مستكل القدرة الرياضية كالتحصيؿ في

الرياضيات ،كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة مكجبة بيف مككنات القدرة الرياضية كفقان لمتغير الجنس كأف
اإلناث يتفكقكف عمى الذككر في القدرة ( االستداللية كالمكانية كالعددية ) ،كقدـ الباحث عدد مف التكصيات

أىميا تصحي ح أساليب التقكيـ مف خبلؿ تعديؿ نكعية االختبارات المدرسية الحالية في مادة الرياضيات
كالعمؿ عمى استخداـ اختبارات مكضكعية مقننة تكظؼ مف خبلليا القدرات العقمية لمطمبة.
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 -17دراسة ( عمي)2001 ,
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف القدرة الرياضية كالتحصيؿ في الرياضيات لطمبة الصؼ الثالث
الثانكم العممي بالجميكرية اليمنية ،كاقتصرت الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ الثالث الثانكم العممي في
المدارس الحككمية التابعة ألمانة العاصمة لمعاـ الدراسي  2001 – 2000ـ ،كتألفت عينة الدراسة مف

( )326طالب كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيان ،كقد أعد الباحث أدكات الدراسة التي تمثمت في اختبار القدرة

الرياضية ،كآخر كمقياس لمتحصيؿ ،كتـ التحقؽ مف صدؽ االختباريف بعرضيما عمى خبراء تربكييف

كمتخصصيف ،كتـ التحميؿ باستخداـ اختبار ( ت) ،كما تـ حساب ثبات كؿ منيما بطريقة التجزئة النصفية،
كما تـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ ارتباط بيرسكف كمعادلة سبيرماف براكف التصحيحية لتعديؿ الثبات،
كقد أظيرت النتائج عف كجكد عبلقة إيجابية كذات داللة إحصائية بيف القدرة الرياضية كالتحصيؿ في

الرياضيات لدل طمبة الصؼ الثالث الثانكم العممي ،كذلؾ كجكد عبلقة إيجابية كذات داللة إحصائية بيف
عكامؿ القدرة الرياضية كالتحصيؿ في الرياضيات لدل طمبة الصؼ الثالث الثانكم العممي ،كأكصت الدراسة

بضكرة تنمية القدرة الرياضية عند الطمبة كاعداد دالئؿ خاصة باألنشطة التي تنمييا لدييـ.

 3.3التعقيب العام عمى الدراسات السابقة
-1أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

أولً :بالنسبة لألىداف :ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية

لطالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة ،حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف ( السكاط،) 2014 ،

( الببلكنة ( ،) 2010 ،البشير كبرىـ ) Cecilia, 2005 ( ،) 2010 ،في استخداـ استراتيجيات التقكيـ

البديؿ كمنيا استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء ،كاتفقت مع دراسة ( الحربي ( ،) 2013 ،السكييرم،
 ( ,) Baniabdelrahman, et, 2009 ( ،) Sahin &Baki, 2010 (،)2013أبك عكاد كأبك سنينة،
 ( ,) 2011العمياف (Brown,20003 ( ، )2014 ،في استخداـ أدكات التقكيـ البديؿ في تقكيـ تعمـ

الرياضيات كمنيا ممؼ اإلنجاز ،كاتفقت مع (قاسـ(،)2012 ،الفقيو ( ,) 2010 ،الفيصؿ،) 2001 ،
( عمى ) 2001 ،في التعرؼ عمى القدرة الرياضية كمدل امتبلؾ المتعمميف ليا ،كمع ( السكييرم) 2013 ،

 ( ،الشريؼ ) 2009 ،في استخداـ اختبارات كمقاييس التقكيـ البديؿ ك بطاقة المبلحظة ،كمع ( فممباف،
 ) Montecocco,2011 ( ،) 2010في أىمية ممفات اإلنجاز في الرياضيات ،كمع

(  ) Sahin &Baki, 2010في استخداـ قكاعد تقدير األداء كمدخؿ متعدد األبعاد لتقييـ القدرة الرياضية.
ثانياً :بالنسبة لممنيج المتبع :فقد استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج التجريبي ذك التصميـ شبو
التجريبي القائـ عمى اختيار مجمكعتيف متكافئتيف إحداىما ضابطة كاألخرل تجريبية ،كاتفقت الباحثة في ذلؾ

مع ( حميد ( ،) 2013 ،الببلكنة ( ،) Sahin &Baki, 2010 ( ،) 2010 ،مغازم ( ،) 2009 ،العرابي،
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 ( ،) 2004محمكد كبخيت ( ،) 2006 ،العيسى ( ،) 2012 ،المشيخي ( ،) 2011 ،الذارحي) 2009 ،

 ( ،) Sepulveda Perez, 2006 ( ،) Lim & David, 2007(،بيكت كعبد القادر.) 2005 ،

ثالثاً :بالنسبة لمعينة :فقد اختارت الباحثة في الدراسة الحالية عينتيا مف طالبات الصؼ العاشر بمدرسة

البريج الثانكية (ب) لمبنات ،حيث بمغ عددىف(  )78طالبة ،كفي ىذا اتفقت مع (العمياف ( ،) 2014 ،حميد،

 ( ،)2013أبك عكاد كأبك سنينة ( ،) 2011 ،الببلكنة( ،) Sahin & Baki, 2010 ( ،) 2010 ،محمكد

كبخيت ( ،) Cecilia, 2005 (، ) 2006 ،العرابي ( ،) 2004 ،العكفي ( ، ) 2014 ،العيسى) 2012 ،

 ( ،الفقيو ( ،)2010 ،الذارحي ( ،) Lim & David, 2007( ،) 2009 ،بيكت كعبد القادر،) 2005 ،
( الفيصؿ( ،(Brown,20003 ( ، ) 2001 ،عمي ) 2001 ،في اختيار العينة مف طمبة المدارس.

رابعاً :بالنسبة لألدوات :فقد استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية أداتيف ىما اختبار لقياس ميارات عمميتي

القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية ،كبطاقة مبلحظة أداء ميارات

عمميتي القدرة الرياضية ،كبيذا اتفقت مع معظـ الدراسات في اختيار االختبار كأداة لمدراسة ،كما اتفقت مع

بعض الدراسات التي استخدمت المبلحظة كأداة لجمع البيانات مثؿ دراسة ( السممي ( ،) 2013 ،القرشي،

 ( ،) 2012المشيخي ( ،) Sepulveda Perez, 2006 ( ،) 2011 ،الحربي.) 2013 ،

خامساً :بالنسبة لألساليب اإلحصائية :فقد استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية لتحميؿ البيانات معامؿ
ارتباط بيرسكف ،كمعامؿ ارتباط سبيرماف ،كما استخدمت معادلة ىكلستي  Holistiلحساب معامؿ ثبات
تحميؿ المحتكل ،كاختبار( ت) لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف ،كمعادلة ككبر cooperلحساب ثبات

بطاقة المبلحظة ،كمعامؿ مربع إيتا ( ) η²لحساب حجـ األثر ،كاستخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية ،كاتفقت في ىذا مع معظـ الدراسات التي تناكلتيا في الفصؿ الثالث.

 -2ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 -1إف كؿ مجتمع لو خصكصياتو كمميزاتو ،ككؿ باحث قد تػأثر بالبيئة التي أجرل بيا دراستو ،كالدراسة الحالية
مميػزة عػف الد ارسػات السػابقة فػي ككنيػا د ارسػة فمسػػطينية أجريػت فػي المػدارس الحككميػة التابعػة لػك ازرة التربيػػة

كالتعميـ كخاصة عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي .

 -2ىناؾ محاكالت إلدخاؿ أسػاليب تربكيػة جديػدة فػي تقػكيـ أداء الطمبػة ،كأف مػا تميػزت بػو الد ارسػة الحاليػة عػف
الدراسات السابقة ىك التأكد عمى أىمية استخداـ التقكيـ البديؿ في العممية التدريسية كمعرفة أثره عمى عمميتػي
القدرة الرياضية ،كأنو أكثر فاعمية مف طرؽ التقكيـ المعتادة فيك يعزز ميارات التكاصؿ كحؿ المشكبلت لدل

الطمبة ،كيحقؽ أىداؼ منياج الرياضيات؛ مما يدفع إلى تحسيف نظاـ التقكيـ كتطكير العممية التعميمية ككؿ.

 -3بػالرغـ مػف الصػمة الكثيقػة لمد ارسػة الحاليػة بالد ارسػات السػابقة إال أنيػا تميػزت عػف الد ارسػات السػابقة حيػث ال
تكجػػد د ارسػػة فمسػػطينية – فػػي حػػدكد عمػػـ الباحثػػة – تناكلػػت عمميتػػي القػػدرة الرياضػػية ،ك تناكلػػت التقػػكيـ القػػائـ

عمى األداء ،التقكيـ القائـ عمى المبلحظة ،التقكيـ بممؼ اإلنجاز في دراسة كاحدة .
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 -3ما استفادتو الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 -1االستفادة مف الدراسات السابقة في تحديد مكضكع الدراسة الحالية .
 -2بناء اإلطار النظرم الخاص بالتقكيـ البديؿ (استراتيجيتيو ،كأداتو) .

 -3بناء اإلطار النظرم الخاص بالقدرة الرياضية كعمميتي (التكاصؿ الرياضي ،حؿ المشكبلت الرياضية).

 -4اختيار المنيج األكثر مبلءمة لطبيعة الد ارسة الحالية كىك المنيج التجريبي ذك التصميـ شبو التجريبي.
 -5االستفادة مف الدراسات في بناء كتصميـ أدكات الدراسة الحالية مف اختبار لقياس ميارات عمميتي القدرة

الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية ،كبطاقة مبلحظة أداء ميارات
عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية.

 -6تحديد األساليب اإلحصائية األكثر مبلءمة لتحميؿ النتائج.

 -7مقارنة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية مع الدراسات كالمساىمة في تفسير النتائج كتحميميا.
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الطريقة واإلجراءات وتشمل

 4.1مجتمع الدراسة
 4.2عينة الدراسة

 4.3منيج الدراسة كتصميميا
 4.4متغيرات الدراسة
 4.5أدكات الدراسة

 4.6إجراءات الدراسة
 4.7المعالجة اإلحصائية
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 3الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تناكؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في إجراء ىذه الدراسة ،حيث شمؿ ىذا الفصؿ عمى

مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة كأسمكب اختيارىا ،منيج الدراسة كتصميميا ،كما تضمف أداتي الدراسة،
ككيفية بنائيما ،كطريقة حساب صدقيما ،كثباتيما ،كاتساقيما الداخمي ،كضبط متغيراتيما ،إلى جانب ذلؾ
تضمف كيفية تطبيؽ الدراسة كطرؽ تنفيذىا ،كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.

 4.1مجتمع الدراسة

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ العاشر األساسي بالمدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية

كالتعميـ بالمحافظة الكسطى مف قطاع غزة ،كالبالغ عددىف ( )2780طالبة حسب آخر إحصائية حصمت
عمييا الباحثة مف قسـ التخطيط بالك ازرة لمعاـ الدراسي  2015 –2014ـ ،كتدرس جميع الطالبات مادة

الرياضيات بكاقع ( )5حصص دراسية أسبكعية ،كقد تـ اختيار مدرسة البريج الثانكية (ب) لمبنات لتطبيؽ

الدراسة بطريقة قصدية مف بيف ( )13مدرسة ثانكية لمبنات في المحافظة الكسطى ،كذلؾ لقرب المدرسة مف

سكف الباحثة ،كسيكلة الكصكؿ إلييا ،كسيكلة التعامؿ مع عينة الدراسة ،كتعاكف إدارة المدرسة كالمعممة
المرافقة مع الباحثة في تطبيؽ أدكات الدراسة ،كالجدكؿ ( )1-4يكضح تكزيع مجتمع الدراسة.
جدول ()1 - 4

مجتمــــــــــع الدراســــــــــــــــــــة

المجتمع

عدد أفراد المجتمع

نوعو

العاشر األساسي

طالبات الصؼ

الوصف

العدد

مجتمع اليدؼ

جميع طالبات الصؼ العاشر األساسي

 2780طالبة

المجتمع المتاح

جميع طالبات الصؼ العاشر األساسي

 427طالبة

– المحافظة الكسطى مف قطاع غزة
بمدرسة البريج الثانكية ( ب) لمبنات

 4.2عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف ( )78طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة البريج الثانكية

(ب) لمبنات كالتابعة لمديرية التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى لمعاـ الدراسي  2015 / 2014ـ ،كتـ
اختيار العينة بطريقة عشكائية ،حيث يتكاجد في المدرسة ( )11شعبة لمصؼ العاشر األساسي ،كقد تأكدت
الباحثة مف خبلؿ نتائج الفصؿ الدراسي األكؿ مف تكافؤ ىذه الشعب كتماثؿ البيئة التعميمية ليا ،ثـ تـ

اختيار شعبتيف منيا لتككف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ،كالشعبتاف ىما العاشر( )10كمجمكعة
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تجريبية ،كالعاشر ( )11كمجمكعة ضابطة ،كسبب اختيار الصؼ العاشر األساسي ألنو يعد نقطة فاصمة
بيف المرحمة األساسية كالمرحمة الثانكية ،كيعتمد كثي انر عمى نتائج الطمبة فيو مف أجؿ التكزيع في المسارات

األكاديمية المختمفة (عممي ،أدبي ،شرعي ،ميني) ،كما أف أكثر االختبارات الدكلية كالكطنية في الرياضيات
تجرل عمى طمبة الصؼ العاشر األساسي (الخطيب ،)83 :2012 ،كالجدكؿ ( )2-4يكضح عدد

الطالبات عينة الدراسة.

جدول ( )2 – 4
عينــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــة

المدرسة

المجموعة

شعب الصف

المعالجات التجريبية

العاشر

عدد

الطالبات

(ب ) لمبنات

الثانكية

البريج

الضابطة

شعبة ( ) 11

عدـ استخداـ التقكيـ البديؿ لتنمية القدرة الرياضية

38

التجريبية

شعبة ( ) 10

استخداـ التقكيـ البديؿ لتنمية القدرة الرياضية

40
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المجمكع الكمي

 4.3منيج الدراسة وتصميميا

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي القائـ عمى اختيار

مجمكعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية استخدـ في تدريس كتقكيـ طالباتيا التقكيـ البديؿ ،كاألخرل ضابطة
استخدـ في تدريس كتقكيـ طالباتيا كسائؿ التقكيـ المعتادة ،كقد اختبرت ٌّ
كؿ مف المجمكعتيف اختبا انر قبميان ،ثـ
بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة تـ اختبار المجمكعتيف اختبا انر بعديان ،كفي النياية أجريت عممية مقارنة بيف

النتائج ،كالشكؿ( )1-4يكضح تصميـ الدراسة.
المجمكعة
الضابطة

التدريس كالتقكيـ

تطبيؽ اختبار

بالطريقة المعتادة

القدرة الرياضية
كبطاقة

المبلحظة
المجمكعة
التجريبية

القبمييف

التدريس كالتقكيـ
بكاسطة التقكيـ
البديؿ كممؼ

تطبيؽ اختبار
القدرة الرياضية

تحميؿ

المبلحظة

كاظيارىا

كبطاقة

البعدييف

اإلنجاز
شكل رقم (  ) 1 – 4يوضح التصميم شبو التجريبي لمدراسة
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النتائج

كقبؿ البدء في تنفيذ خطكات التصميـ التجريبي ،قامت الباحثة بالحصكؿ عمى درجات الطالبات النيائية
لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  2015 -2014ـ كذلؾ لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف كما يمي:

التحصيل العام في مادة الرياضيات

حيث تـ الحصكؿ عمى درجات الطالبات النيائية لمفصؿ الدراسي األكؿ ،كذلؾ لمتحقؽ مف تكافؤ
المجمكعتيف في التحصيؿ الرياضي ،حيث قامت الباحثة باستخداـ اختبار ( ت ) لحساب داللة الفركؽ بيف

متكسطات الدرجات كالجدكؿ (  ) 3– 4يكضح ذلؾ.

جدول رقم ( ) 3 - 4
نتائج اختبار ( ت ) لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى اختبار التحصيل الرياضي لمفصل األول  2015 – 2014م

المتكسط االنحراؼ قيمة ( ت ) قيمة الداللة

المجمكعة

العدد

التجريبية ( ف) 1

40

24.66 64.85

الضابطة ( ف) 2

38

26.05 67.65

0.489

0.626

مستكل الداللة
غير دالة
إحصائيا

*النياية العظمى لختبار نياية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات ( ) 100

*قيمة ت الجدولية عند مستوى دللة (  ) 0.05ودرجة حرية (  ) 76تساوي ( ) 2

حيث حسبت درجة الحرية مف القانكف ح = ( ف  + 1ف 76 = 2 – ) 38 + 40 ( = 2 – ) 2
اتضح مف خبلؿ الجدكؿ (  ) 3 – 4السابؽ أف قيمة " ت " المحسكبة كالتي قيمتيا ( )0.489أقؿ مف قيمة
" ت " الجدكلية كالتي قيمتيا( )2.00عند مستكل داللة (  ) 0.05في اختبار التحصيؿ الرياضي لمفصؿ

األكؿ ،كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في ىذا االختبار ،مما يعني تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الرياضي.

 4.4متغيرات الدراسة وطريقة ضبط ىذه المتغيرات

 -1المتغير المستقل :يتمثؿ في التقكيـ البديؿ المتضمف( التقكيػـ القائـ عمى األداء ،التقكيـ القائـ عمى
المبلحظة ،ممؼ اإلنجاز).

 -2المتغير التابع :كىك القدرة الرياضية كالمتضمنة لعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية.
 -3المتغيرات المضبوطة :كتتمثؿ في منفذ التجربة ،مدة تنفيذ التجربة ،البيئة الصفية.

كتعتبر مرحمة ضبط متغيرات الدراسة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا البحث العممي حيث تعد شرطان أساسيان

لمصداقية البحث كالثقة في نتائجو ،كفي ىذه الدراسة سعت الباحثة إلى إبعاد أية تأثيرات خارجية قد تؤثر
عمى المتغير التابع ،كلضبط متغيرات الدراسة قامت الباحثة بعدة خطكات حيث قامت بالتحقؽ مف تكافؤ

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات اآلتية:
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 -1منفذ التجربة لممجموعتين :حيث نفذت الباحثة التجربة منذ البداية إلى النياية ،كقامت بتطبيؽ أدكات
الدراسة عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كبعد االنتياء مف تنفيذ التجربة حصمت عمى النتائج
كقامت بتحميميا كتفسيرىا كما ىك مكضح في الفصؿ الخامس.

 -2مدة تنفيذ التجربة :كانت بداية تنفيذ التجربة بتاريخ 2015/2/8ـ كحتى تاريخ 2015/5/7ـ.

 -3البيئة الصفية :حيث تماثمت البيئة الصفية لممجمكعتيف بكؿ العكامؿ الفيزيقية مف ( إضاءة ،تيكية،
كسائؿ كأدكات ،ترتيب كتنظيـ الطالبات ).

 4.5أدوات الدراســـة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالتي تمثمت في:

 -1اختبار قدرة رياضيػة خاص بعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية.

 -2بطاقة مبلحظة األداء لميارات عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ كحؿ المشكبلت .
كإلعداد أدكات الدراسة كتطبيقيا اتبعت الباحثة مجمكعة مف الخطكات كما يمي:
أولً :إعداد المواد التعميمية وتشمل دليل المعممة

حيث قامت الباحثة نفسيا بإعداد دليؿ المعممة ،كتنفيذ األنشطة التي يتضمنيا ،كدليؿ المعممة عبارة

عف تنظيـ مكضكعات الرياضيات لمصؼ العاشر األساسي الجزء الثاني في صكرة مكضكعات مترابطة

لتدريسيا كفؽ التقكيـ البديؿ ،حيث تضمف الدليؿ أنشطة تشمؿ مشكبلت كمكاقؼ تعميمية تساعد المعممة عمى
تنمية القدرة الرياضية بعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية ،كتـ إعداد الدليؿ إلرشاد المعممة

حكؿ كيفية تدريس الدركس ،ككيفية تقكيـ أداء الطالبة ،ك ليذا تـ إعداد دليؿ المعممة بحيث اشتمؿ عمى

مقدمة الدليؿ ،الفمسفة التي يقكـ عمييا دليؿ المعممة ،األىداؼ العامة لتدريس مبحث الرياضيات ،نبذة عف
التقكيـ القائـ عمى األداء ،نبذة عف قكاعد تقدير األداء التحميمية ،قائمة ببعض الدركس التي يحتكييا الدليؿ،
المحتكل الرياضي لمدركس التي يحتكييا الدليؿ ،خطة تكزيع دركس المحتكل المقررة عمى طالبات الصؼ

العاشر األساسي لمفصؿ الدراسي الثاني ،تكجييات كارشادات عامة لممعممة لمتعرؼ عمى كيفية التعامؿ مع

الدليؿ ،كذلؾ تـ عرض أكراؽ العمؿ الخاصة بكؿ ميمة حيث اشتممت أكراؽ العمؿ عمى عنكاف الدرس،
محتكل التعمـ ،األىداؼ السمككية لمدرس ،زمف التدريس ،متطمبات التعمـ السابقة كالتي تمثمت في أنشطة

التييئة لكؿ ميمة ،كاإلجراءات التفصيمية لمتدريس ،كما احتكل دليؿ المعممة عمى مقاييس تقدير تحميمية تـ
مف خبلليا تقييـ أداء الطالبة لممياـ المنجزة ،كاشتمؿ الدليؿ عمى نبذة حكؿ استخداـ ممؼ اإلنجاز في عممية

التقكيـ ،كاتبعت الباحثة قاعدة تقدير(ككجؾ ) 2012 ،لتقييـ األعماؿ التي اشتمؿ عمييا الممؼ بصكرة عامة،
تـ عرض دليؿ المعممة عمى مشرفي الدراسة كمجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في طرؽ تدريس

الرياضيات كالمشرفيف التربكييف كمعممي الرياضيات ذكم الخبرة ( ممحؽ  )1 /إلبداء الرأم حكلو فنيان كلغكيان

،بعد ذلؾ تـ إجراء التعديبلت المناسبة كأخرج الدليؿ بصكرتو النيائية ( ممحؽ . ) 6 /
78

ثانياً :تحميل محتوى الدروس المطموبة وذلك عن طريق عدة خطوات أىميا:

 -1تحديد أىداف تحميل المحتوى :حيث ىدؼ تحميؿ المحتكل في ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:
أ -تحديد صنكؼ المعرفة الرياضية ( مفاىيـ ،ميارات كخكارزميات ،تعميمات ،مشكبلت رياضية )
متضمنة في الدركس الثمانية ،حيث كانت المرجع لمباحثة أثناء عممية التحميؿ.

ب -صياغة األىداؼ السمككية لمدركس الثمانية ؛ لتحديد نكاتج التعمـ كتحديد األكزاف النسبية ليا.
ت -بناء اختبار القدرة الرياضية القبمي كالبعدم لعينة الدراسة.

ث -بناء قكاعد التقدير التحميمية لحؿ المشكبلت الرياضية لمدركس الثمانية.

 -2تحديد محتوى الدروس الثمانية المقررة عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي لمفصؿ الدراسي الثاني
لمعاـ  2015 – 2014ـ ،كالمشار إلييا في دليؿ المعممة ( ممحؽ ) 6 /حيث قامت الباحثة بحصر
الدركس التي طبؽ عمييا التقكيـ البديؿ بيدؼ تحميميا حسب صنكؼ المعرفة.

 -3تحديد صنوف المعرفة الرياضية :حيث صنفت الباحثة محتكل الدركس الثمانية إلى مفاىيـ ،ميارات
كخكارزميات ،مبادئ كتعميمات ،كمشكبلت رياضية ،ك تبنت التعريفات التالية كما يمي:
 -1المفيكـ الرياضي :ىك الكحدة البنائية لمرياضيات ،كلكؿ مفيكـ مدلكؿ معيف يرتبط بو ،فالمفيكـ فكرة
مجردة تشير إلى شيء لو صكرة في الذىف كقد تعطي ىذه الفكرة اسمان ليدؿ عمييا(اليكيدم.)24 :2006 ،

 -2الميارة الرياضية :ىي القدرة عمى إثبات قانكف أك قاعدة أك رسـ شكؿ أك برىنة تمريف أك حؿ مشكمة
عمى مستكل عالي مف اإلتقاف عف طريؽ الفيـ كبأقؿ مجيكد كفي أقؿ كقت ممكف ( بدكم.) 71 :2003 ،

 -3الخكارزمية الرياضية :ىي خطكات العمؿ أك مجمكعة اإلجراءات التي يستند عمييا الطالب في قيامو
بعمؿ ما أك ميارة ما عمى أساس مفاىيـ كعبلقات معينة ( أبك مزيد.) 17 :2012 ،

 -4المبدأ  /التعميـ الرياضي :ىك عبارة عف جممة إخبارية تحدد العبلقة بيف مفيكميف أك أكثر مف المفاىيـ
الرياضية ،كالتعميمات الرياضية في معظميا عبارات رياضية يتـ برىنتيا أك استنباطيا كاكتشافيا ،كبعضيا
اآلخر عبارات يسمـ بصحتيا مثؿ المسممات كالبديييات ( أبك زينة.) 233 :2011 ،

 -5المشكمة الرياضية  :كىي إمكانية االنخراط في ميمة رياضية غير مألكفة أك غير ركتينية ،تككف طريقة
الحؿ فييا غير مألكفة سابقان ،كيتـ حميا بإعادة تنظيـ المعرفة بيدؼ ابتكار طريقة لمحؿ( تعريؼ إجرائي).

 -4صدق تحميل المحتوى  :Validityحيث استخدمت الباحثة صدؽ المحكميف كما يمي:

لمتأكد مف صدؽ تحميؿ محتكل الدركس الثمانية تـ عرض تحميؿ المحتكل عمى مشرفي الدراسة،

كمجمكعة مف المتخصصيف في طرؽ تدريس الرياضيات كالمشرفيف التربكييف ،كمعممي الرياضيات ذكم

الخبرة في مقرر الرياضيات لمصؼ العاشر األساسي ،كما تـ عقد اجتماع مع مشرفي الرياضيات بمديرية

الكسطى كالمتخصصيف في اإلشراؼ عمى مبحث الرياضيات لممرحمة الثانكية ،كذلؾ يكـ الخميس المكافؽ

 2015 / 2 /26ـ الساعة الثانية عشرة ظي انر في مركز تدريب مديرية الكسطى ،كطمبت الباحثة منيـ إبداء
رأييـ حكؿ عناصر تحميؿ المحتكل مف حيث التكافؽ بيف عناصر التحميؿ ،كما تتضمنو الدركس المحددة مف

مقرر الرياضيات لمصؼ العاشر ،كذلؾ الحذؼ كاإلضافة لعناصر التحميؿ إذا لزـ األمر ذلؾ ،كمف ثـ معرفة
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مدل الصحة العممية لمتعريفات التي قدمتيا الباحثة ،كبنا نء عمى ما تـ اقتراحو منيـ قامت الباحثة بإجراء
التعديبلت المناسبة كأخرجت التحميؿ بصكرتو النيائية كالتحميؿ مدرج ضمف دليؿ المعممة( ممحؽ  ) 6 /كيبيف

الجدكؿ (  ) 4 -4نتائج التحميؿ لمحتكل الدركس الثمانية المطمكبة مف المقرر.
جدول ( ) 4 - 4

نتائج تحميل محتوى الدروس الثمانية لمفصل الدراسي الثاني 2015-2014م

جكانب التعمـ

مفاىيـ

ميارات

مبادئ

(  ) 1 – 5الزكايا كقياسيا

6

6

7

19

(  ) 2 – 5الزكايا المتساكية

1

1

4

6

(  )7–5تطبيقات عممية( زكايا االرتفاع كاالنخفاض ) 2

2

2

6

(  ) 10 – 5القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية

4

3

6

13

(  ) 2 – 6الزمرة

2

1

1

4

(  ) 1 – 7االرتباط

4

5

5

14

(  ) 4 – 8تقاطع مستكل مع مستكييف متكازييف

1

3

3

7

(  ) 7 – 8الزاكية بيف مستكييف ( الزاكية الزكجية )

4

4

4

12

المجمكع

24

25

32

81

المكضكعات

كخكارزميات كتعميمات

المجمكع

 -5ثبات تحميل المحتوى  :Reliabilityحيث استخدمت الباحثة طريقة إعادة التحميؿ فقامت بحساب ثبات
التحميؿ مرتيف بينيما مدة قصيرة ممتزمة في الحالتيف بالتعريفات التي حددتيا مسبقان لكؿ مف مفاىيـ،
ميارات كخكارزميات ،مبادئ كتعميمات ،كقد قامت بحساب معامؿ الثبات لمتحميؿ مف خبلؿ معادلة

ىكلستي ( Holistiالسيد ،) 28- 27 :2003 ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ ( )5-4التالي.
جدول ( ) 5 – 4

ثبات تحميل المحتوى
عدد المفردات

عممية
المتفؽ عميو

ثبات التحميؿ

المتفؽ عميو

الثانية

24

24

32

25

مفاىيـ %89

39
32

25
ميارات كخكارزميات%88

81

المتفؽ عميو

األكلى

30

كخكارزميات

كتعميمات

32

101

المتفؽ عميو

التحميؿ

مفاىيـ

ميارات

مبادئ

المجمكع

81

81
مبادئ كتعميمات%90

المجمكع%89

معامؿ ثبات التحميؿ =
حيث ـ :عدد المفردات المتفؽ عمييا في التحميميف
ف  :1عدد المفردات في التحميؿ األكؿ
ف  :2عدد المفردات في التحميؿ الثاني

بيف الجدكؿ( )6–4أف معامبلت الثبات تراكحت بيف( ) 0.90 (،) 0.88كىي قيـ عالية تعطي ثقة بالثبات.

األداة األولى لمدراسة :اختبار القدرة الرياضية
خطوات بناء واعداد اختبار القدرة الرياضية
تحميؿ محتكل الدركس
تحديد الغرض مف االختبار
تحديد قائمة ميارات التكاصؿ الرياضي
كحؿ المشكبلت الرياضية

االطبلع عمى
دراسات سابقة ذات
عبلقة بالمكضكع

تحديد محتكل االختبار كأبعاده
إعداد جدكؿ المكاصفات
كتابة فقرات االختبار
مؤشرات الصدؽ

صياغة تعميمات االختبار

اإلفادة مف

االختبارات السابقة
ذات العبلقة

الصكرة األكلية لبلختبار
التجريب االستطبلعي لبلختبار
إخراج االختبار في صكرتو النيائية
شكل (  ) 2 – 4يوضح خطوات إعداد اختبار القدرة الرياضية
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 -1الثبات
 -2زمف االختبار

كقد تـ إعداد اختبار القدرة الرياضية مف خبلؿ الخطكات السابقة كفيما يمي عرض ليذه الخطكات:

الخطوة األولى :تحميؿ محتكل الدركس الثمانية المطمكبة كما عرضتو الباحثة سابقان في ىذا المحكر.
الخطوة الثانية :تحديد الغرض من الختبار

ىدؼ االختبار إلى قياس القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر كالمتمثمة في عمميتي التكاصؿ
الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية الغير نمطية في محتكل الرياضيات لمفصؿ الثاني ،كالذم يشمؿ عمى

أربعة كحدات ىي( االقترانات المثمثية ،العمميات الثنائية كاألنظمة الرياضية ،اإلحصاء ،اليندسة الفراغية ).

الخطوة الثالثة :تحديد قائمة ميارات التواصل الرياضي وحل المشكالت الرياضية

مف خبلؿ البحث كاالطبلع عمى األدب التربكم الذم تناكؿ مكضكع القدرة الرياضية ،كبعد االطبلع
عمى بعض االختبارات كالمقاييس التي تناكلت القدرة الرياضية بعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت

الرياضية ،اعتمدت الباحثة خمس ميارات أقرىا كؿ مف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات (،) NCTM
ك المجمس القكمي األمريكي لتقكيـ تحصيؿ الرياضيات ( ) NAEBكأكردىا كؿ مف( طافش،) 19 :2011 ،

(نصر( ،)1407 :2009 ،الرفاعي )64 :2001 ،كىي:

أولً  :ميارات عممية التواصل الرياضي

 -1استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح.
 -2تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف.
ثانياً  :ميارات عممية حل المشكالت الرياضية

 -1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف.
 -2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكمة الرياضية بدقة.

 -3تبرير كتفسير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكمة الرياضية.
الخطوة الرابعة :تحديد محتوى الختبار و أبعاده

احتكل اختبار القدرة الرياضية في صكرتو النيائية ( ممحؽ  ) 3 /عمى( )14سؤاالن عبارة عف مشكبلت

رياضية متنكعة ( ىندسية  ،حسابية  ،جبرية ) ذات صمة بأنماط مختمفة لمتكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت،
كقد تنكعت األسئمة بيف المكضكعي كالمقالي ،فقد كاف عدد األسئمة المكضكعية ( )6أسئمة خاصة بميارات

التكاصؿ الرياضي ،ككاف عدد األسئمة المقالية ( )8أسئمة خاصة بميارات حؿ المشكبلت الرياضية ،كالفقرات

التي تقيس حؿ المشكبلت الرياضية تـ بنائيا تبعان لخطكات حؿ المشكمة لجكرجي بكليا ،كالمشار إلييا في
اإلطار النظرم كىي :فيـ المشكمة ،التخطيط لحؿ المشكمة ،تنفيذ الحؿ ،التحقؽ مف صحة الحؿ ،أما أبعاد
االختبار تمثمت في ميارات عمميتي القدرة الرياضية ( التكاصؿ الرياضي ،حؿ المشكبلت الرياضية ).

الخطوة الخامسة :إعداد جدول المواصفات

قامت الباحثة بإعداد جدكؿ المكاصفات( جدكؿ )6-4 /الخاص بميارات عمميتي القدرة الرياضية،
كإلعداد جدكؿ المكاصفات قامت الباحثة بتحديد محاكر بناء جدكؿ المكاصفات الخاص بالقدرة الرياضية ،ثـ
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تحديد الميارات الخاصة بعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية ،كمؤشرات تحقيؽ ىذه
الميارات في صكرة سمككية ،كمف خبلؿ كرشة العمؿ التي قامت بيا الباحثة مع مشرفي الدراسة ،كمشرفي
الرياضيات كمعممات الرياضيات لمصؼ العاشر قامت الباحثة كباالتفاؽ مع فريؽ العمؿ بتحديد الكزف النسبي

لكؿ ميارة مف الميارات ككؿ كحدة مف الكحدات الدراسية كذلؾ مف خبلؿ المعادلة التالية:
الكزف النسبي لمميارة =

عدد األسئمة الفرعية لمميارة

× % 100

عدد أسئمة االختبار الكمية
كالجدكؿ التالي ( ) 6 – 4يكضح جدكؿ مكاصفات اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ كحؿ المشكبلت
جدول ( ) 6 - 4
جدول مواصفات اختبار القدرة الرياضية

مستكل الميارة

محتكل الكحدة
الكحدة الخامسة

االقترانات المثمثية

استخذاً
اىيغت
اىرٌاضٍت
%21

تكضيح

تحميؿ

لآلخريف

األفكار
%21

كتقكيـ

ككصؼ

كتفسير

الحمكؿ

خطكات

العبلقات

%30

رقـ السؤاؿ رقـ السؤاؿ رقـ السؤاؿ
س1
س2

-

تحميؿ

تبرير

س8

المجمكع
%100

الحؿ %14

%14

رقـ السؤاؿ

رقـ السؤاؿ

الدرجة

-

س13

5

س 14

%37
الكحدة السادسة

س3

س4

-

س7

-

3

العمميات الثنائية
كاألنظمة

الرياضية%21
الكحدة السابعة

اإلحصاء %21
الكحدة الثامنة

اليندسة الف ارغية21%
المجمكع %100

-

س6

س9

-

س5

-

س10

3

3

4

2

س 12
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-

2

س11

3

3
14

الخطوة السادسة :كتابة فقرات الختبار
حيث قامت الباحثة بإعداد فقرات اختبار القدرة الرياضية بعد االطبلع عمى اختبارات سابقة ذات عبلقة

ناء عمى عدة خطكات منيا ما يمي:
بالمكضكع ،كتـ كتابة الفقرات ب ن

 -1تحميؿ محتكل الرياضيات المدرج ضمف دليؿ المعممة ،كبناء عمى التحميؿ تـ اختيار األىداؼ المطمكبة.
 -2تحديد ميارات التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية.

 -3كضع سؤاؿ عمى األقؿ لكؿ درس ،باإلضافة إلى أف بعض األسئمة تغطي أكثر مف درس.

 -4تغطي األسئمة جميع الدركس المراد تطبيؽ الدراسة عمييا ( دركس الكحدات األربعة كىي :االقترانات
المثمثية ،العمميات الثنائية كاألنظمة الرياضية ،اإلحصاء ،اليندسة الفراغية ).

 -5كضع سؤاؿ عمى كؿ ميارة ،باإلضافة إلى أف بعض األسئمة تغطي أكثر مف ميارة ،كالجدكؿ( )7 -4
يبيف عدد األسئمة المعدة لكؿ ميارة مف ميارات التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية.
جدول ( ) 7 – 4

عدد األسئمة المعدة لكل ميارة من ميارات عمميتي القدرة الرياضية

الميارة
األكلى

أسئمة االختبار
1

2

3

*

*

*

الثانية

4

5

6

7

8

9

المجمكع
14 13 12 11 10
3

*

*

3

*

الثالثة
الرابعة

*
*

*

الخامسة

*

2

*

*
*

4
*

2

كمف خبلؿ اإلطار النظرم كاالطبلع عمى بعض االختبارات كالمقاييس التي تقيس القدرة الرياضية كجد
أف ىناؾ مجمكعة مف الشركط التي يجب كضعيا في االعتبار عند صياغة فقرات االختبار ىي:

 -1أف تككف المياـ كالمشكبلت الرياضية التي يتضمنيا االختبار تسمح بكجكد عدة إجابات مختمفة.

 -2أف يتضمف االختبار مشكبلت رياضية مف كاقع الطالبة ،كما كتتضمف مطمكب محدد يمكف الكصكؿ
إليو بأكثر مف طريقة.

 -3أف يتضمف االختبار مكاقؼ رياضية تسمح باكتشاؼ عبلقات رياضية جديدة كمتنكعة.
 -4تتناكؿ األسئمة مشكبلت رياضية غير مألكفة لمطالبة قدر اإلمكاف.

 -5تككف لغة االختبار سيمة مع كضكح المعطيات كالمطمكب في كؿ سؤاؿ.

 -6يقيس كؿ سؤاؿ أحد أك بعض ميارات التكاصؿ الرياضي كميارات حؿ المشكبلت الرياضية.
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الخطوة السابعة :صياغة تعميمات الختبار
حيث قامت الباحثة بإعداد كرقة التعميمات ككضعتيا في بداية كراس االختبار ،ككانت تتضمف نكع

االختبار ،تاريخ تنفيذه ،كالصؼ الذم سيطبؽ عميو ،الزمف المحدد لئلجابة ،تنبيو لمطالبات بق ارءة التعميمات

قبؿ البدء باإلجابة ،عدد األسئمة الكمية لبلختبار ،كعدد صفحات االختبار ،تدكيف اسـ الطالبة ،كصفيا
كشعبتيا في المكاف المخصص ،كدرجة االمتحاف الكمية.

الخطوة الثامنة :الصورة األولية لالختبار
قامت الباحثة بصياغة أسئمة االختبار بالصكرة األكلية ( ممحؽ  ) 2 /حيث تككف االختبار في صكرتو

األكلية مف ( )14سؤاؿ مككنة مف قسميف ىما (  ) 6أسئمة مف نكع االختيار مف متعدد ،ك(  ) 8أسئمة مف
نكع المقالي عمى صكرة مشكبلت رياضية – مع قائمة ميارات التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية

– كتـ عرض االختبار عمى السادة المحكميف ( ممحؽ  ) 1 /المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس
الرياضيات مف خمس جامعات مف جامعات قطاع غزة ىي( األزىر ،اإلسبلمية  ،األقصى ،غزة  ،القدس
المفتكحة ) بيدؼ استطبلع آرائيـ حكؿ التحقؽ مف مبلئمة األسئمة لقياس عمميتي القدرة الرياضية ،كمدل

مبلءمتيا لمستكل طالبات الصؼ العاشر مف حيث درجة الكضكح كالصياغة ،كذلؾ عدد فقرات االختبار
كدقتيا المغكية كالعممية ،كأم تعديبلت أخرل تمزـ لبلختبار مف كجية نظرىـ ،ىذا كقد تـ تعديؿ االختبار
كبقي عدد األسئمة كما ىك ( ) 6أسئمة مف نكع االختيار مف متعدد ،ك( )8أسئمة مف نكع المقالي عمى صكرة

مشكبلت رياضية ،كلكف تـ تغيير األسئمة ذاتيا ،كبعد اتفاؽ المحكميف(ممحؽ )1/عمى االختبار بصكرتو

النيائية ( ممحؽ  ،) 3 /كالتأكد مف صبلحيتو أصبح جاى انز لمتطبيؽ عمى العينة االستطبلعية.
الخطوة التاسعة :التجريب الستطالعي لالختبار

تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف طالبات الصؼ الحادم عشر عمكـ ( شعبة ) 3 /
بمدرسة البريج الثانكية ( أ ) لمبنات التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى مف قطاع غزة لمعاـ

الدراسي  2015 – 2014ـ ،كالبالغ عددىف (  28طالبة ) ،كذلؾ في األسبكع األكؿ مف الفصؿ الدراسي

الثاني المكافؽ االثنيف المكافؽ الثبلثاء  2015 / 2 / 3ـ ،كما تـ إعادة االختبار بعد فترة قصيرة مف الزمف

في اليكـ المكافؽ االثنيف المكافؽ  2015 / 2 / 16ـ كذلؾ لمتأكد مف:
أ -تحديد طريقة تصحيح االختبار.

ب -حساب زمف االختبار.

ت -حساب صدؽ االختبار.
ث -تحديد ثبات االختبار.
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أ -تحديد طريقة تصحيح الختبار
جزيف يشتمبلف عمى نكعيف مف األسئمة عمى النحك التالي:
يتككف اختبار القدرة الرياضية مف أ
الجزء األكؿ :كىك الجزء الخاص بعممية التكاصؿ الرياضي كيشتمؿ عمى أسئمة االختيار مف متعدد كعددىا

(  ) 6أسئمة لقياس قدرة الطالبة عمى التكاصؿ الرياضي ككؿ سؤاؿ لو درجتاف.

الجزء الثاني :كىك الجزء الخاص بعممية حؿ المشكبلت الرياضية كيشتمؿ عمى مشكبلت رياضية كعددىا

(  ) 8أسئمة تقيس قدرة الطالبة عمى حؿ المشكبلت الرياضية ،يطمب مف الطالبة اإلجابة عمييا كابداء الرأم
في بعض منيا ،كتفسير لخطكات حؿ المشكمة الرياضية ،ككؿ سؤاؿ لو (  ) 6درجات تتكزع الدرجة عمى

بناء عمى معيار خاص (قاعدة تقدير تحميمية لحؿ المشكبلت الرياضية ) كما يمي:
إجابة الطالبة ن
 -1درجة كاحدة لتحديد المعطيات في المشكمة الرياضية.
 -2درجة كاحدة لتحديد المطمكب مف المشكمة الرياضية.
-3

درجة كاحدة إما لمرسـ أك القانكف المستخدـ كذلؾ حسب طبيعة السؤاؿ.

 -4درجتاف لخطكات حؿ المشكمة الرياضية كاعطاء الناتج النيائي لمحؿ.

 -5درجة كاحدة لمتأكد مف صحة حؿ المشكمة الرياضية كاعطاء اإلجابة الصحيحة.
لذلؾ تـ تصحيح األسئمة عمى أف يأخذ السؤاؿ درجة ضمف القيـ التالية 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0
ب -تحديد زمن الختبار :تـ حساب زمف االختبار عف طريؽ حساب متكسط األزمنة التي استغرقتيا
الطالبات في األداء ،كذلؾ بحساب الزمف ألكؿ خمس طالبات ،كالزمف آلخر خمس طالبات في اإلجابة
عمى أسئمة االختبار فكجد أف الزمف البلزـ لمتطبيؽ ىك (  ) 90دقيقة بمعدؿ حصتاف دراسيتاف.

زمف االختبار =
ز

=

زمف أكؿ خمس طالبات  +زمف آخر خمس طالبات
10

=

=  90دقيقة.

ت -حساب صدق الختبار

يقصد بصدؽ االختبار مدل صبلحيتو لقياس ما كضع لقياسو ،أم أف االختبار الصادؽ يقيس الكظيفة

التي يزعـ أف يقيسيا ،كال يقيسيا شيئان آخر بدالن منيا أك باإلضافة إلييا ( ممحـ ، ) 334 :2006 ،كلمتأكد
مف صدؽ االختبار اتبعت الباحثة عدة طرؽ منيا ما يمي:
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أولً :صدق التساق الداخمي

كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ،حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف

درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )) spss

كالجدكؿ رقـ ( )8 - 4يبيف ذلؾ.

جدول ( ) 8 – 4

معامل الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكمية لالختبار

الرقـ

مستكل الداللة

معامؿ االرتباط

1

**0.680

دالة عند 0.01

2

**0.492

دالة عند 0.01

3

*0.413

دالة عند 0.05

4

*0.389

دالة عند 0.05

5

**0.684

دالة عند 0.01

6

**0.537

دالة عند 0.01

7

**0.480

دالة عند 0.01

8

*0.436

دالة عند 0.05

9

*0.445

دالة عند 0.05

10

**0.579

دالة عند 0.01

11

**0.620

دالة عند 0.01

12

**0.710

دالة عند 0.01

13

**0.579

دالة عند 0.01

14

**0.703

دالة عند 0.01

** دال إحصائياً عند مستوى دللة ( ) 0.01
* دال إحصائياً عند مستوى دللة ( ) 0.05

يتضح مف قراءة الجدكؿ ( ) 8-4أف بعض الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطان ذك داللة

إحصائية عند مستكل الداللة ( ،) 0.01كالبعض اآلخر مرتبط مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطان ذك داللة
إحصائية عند مستكل الداللة (  ،) 0.05كىذا يعني أف فقرات االختبار متسقة مع درجة االختبار ككؿ ،كأف

االختبار يتمتع باالتساؽ الداخمي.

كقد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف ميارات االختبار كالدرجة الكمية

لبلختبار كما ىك مكضح في الجدكؿ (  ) 9 – 4التالي.
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جدول رقم ( ) 9 – 4
معامل الرتباط بين درجة كل ميارة من ميارات الختبار والدرجة الكمية

الميارة

مستكل

معامؿ

االرتباط

الداللة

استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ

**0.703

دالة عند 0.01

تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة

**0.923

دالة عند 0.01

تحميؿ كتقكيـ الحمكؿ الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف

**0.679

دالة عند 0.01

تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكمة الرياضية بدقة

**0.850

دالة عند 0.01

تبرير كتفسير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى

**0.921

دالة عند 0.01

الرياضية بكضكح
يفيميا اآلخركف

حؿ المشكمة الرياضية

** دال إحصائياً عند مستوى دللة ( ) 0.01

يتضح مف الجدكؿ (  ) 9 – 4أف جميع معامبلت االرتباط لمميارات الخمسة مع الدرجة الكمية دالة

إحصائيان عند مستكل داللة (  ،) 0.01كىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي،
كىذا يعني أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ عند مستكل داللة ( .) 0.05 ≤ α

ثانياً :صدق المحكمين ( الصدق الظاىري )

قامت الباحثة بعرض االختبار في صكرتو األكلية(ممحؽ )2/عمى مجمكعة مف المحكميف (ممحؽ) 1 /

مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات كخبراء مف القياس كالتقكيـ ،إضافة لعدد مف مشرفي

كمعممي الرياضيات بك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كذلؾ بيدؼ معرفة آرائيـ في ارتباط بنكد االختبار بالبعد
الذم تنتمي إليو ،كضكح الصياغة حتى ال تككف ىناؾ عبارات غامضة أك تحمؿ أكثر مف معنى ،تعديؿ أك
إضافة أك حذؼ بعض العبارات ،مدل قياس المفردات لميدؼ الذم كضعت مف أجمو ،مدل مبلءمة مستكل

االختبار لمستكل طالبات الصؼ العاشر ،مدل صحة العبارات كدقتيا عمميان كلغكيان ،مدل كضكح تعميمات
االختبار كمبلءمتو ألىداؼ الدراسة الحالية ،كقد تـ تعديؿ االختبار مف قبؿ المحكميف ،كبعد إجراء التعديبلت

البلزمة أقر المحكمكف بصدؽ االختبار كصبلحيتو لما كضع ألجمو ،كبالتالي أصبح االختبار جاى انز لمتطبيؽ.
ث -حساب ثبات الختبار

يعتبر االختبار ثابتان عندما يعطى نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقو عمى نفس المفحكصيف كتحت
نفس الشركط ( عبلـ ،) 89 :2006 ،حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات عف طريؽ إعادة االختبار
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كذلؾ حتى تتمتع األداة بخصائص االختبار الجيد ،كأف تحظى األداة بقيمة عالية مف الثبات يمكف الكثكؽ
بيا عند جمع البيانات البلزمة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كتـ حساب الثبات كما يمي:

طريقة إعادة الختبار

تـ حساب ثبات االختبار بإعادة التطبيؽ بعد مركر أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ ،ثـ حساب معامؿ االرتباط
بيف درجات الطالبات في التطبيؽ األكؿ كدرجاتيف في التطبيؽ الثاني باستخداـ معامؿ االرتباط التتابعي

لبيرسكف ( دياب ) 176 :2003 ،كما يمي:

ف ( مجػ س ص ) – ( مج س × مجػ ص )
ر

=
[ ف مجػ س( - 2مجػ س) [ ] 2ف مجػ ص ( – 2مجػ ص)] 2

حيث تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ مف خبلؿ المعادلة السابقة باستخداـ برنامج spss

المحكسب فكاف معامؿ االرتباط ر =  ، 0.90كما تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف
كبراكف كىي عمى الصكرة التي أكردىا ( عبلـ ) 96 :2006 ،كما يمي:
ر أأ =

حيث ر ىي معامؿ االرتباط بيف درجات الطالبات في التطبيقيف ،ككجد أف معامؿ الثبات

ر أأ =  ،0.95أم أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات ،كالجدكؿ ( )10– 4يبيف معامبلت االرتباط
كالثبات لكؿ ميارة مف ميارات التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية كؿ ميارة عمى حدة.
جدول ( ) 10 - 4

معامل الرتباط ومعامل الثبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية

معامؿ االرتباط

الميارة

معامؿ الثبات

استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير

0.85

0.92

تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة

0.90

0.95

تحميؿ كتقكيـ الحمكؿ الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف

0.87

0.93

تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكبلت الرياضية بدقة

0.89

0.94

تبرير كتفسير العبلقات كاألفكار الرياضي

0.91

0.95

0.95

0.97

االختبار

يتضح مف الجدكؿ (  ) 10 – 4السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات لميارات التكاصؿ الرياضي كحؿ

المشكبلت الرياضية قد تراكحت بيف ( ) 0.97 – 0.85كىذا يدؿ عمى أف جميع فقرات اختبار القدرة

الرياضية عمى درجة عالية مف الثبات ( عبد الكريـ كالكرعاكم. ) 91 :2011 ،
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الخطوة العاشرة :إخراج الختبار في صورتو النيائية
احتكل اختبار القدرة الرياضية في صكرتو النيائية عمى ( )14سؤاالن عبارة عف مشكبلت رياضية متنكعة

بيف األسئمة المكضكعية كالمقالية ،فكانت األسئمة المكضكعية متعمقة بالتكاصؿ الرياضي كعددىا ( ) 6

أسئمة ،ككانت األسئمة المقالية متعمقة بحؿ المشكبلت الرياضية كعددىا (  ) 8أسئمة ،كاالختبار بصكرتو
النيائية مرفؽ بممحقات ىذه الدراسة ( ممحؽ .)3 /

األداة الثانية لمدراسة :بطاقــــة المالحظـــــــة
استخدمت الباحثة بطاقة المبلحظة لمتعرؼ عمى أداء الطالبات لؤلنشطة كالميارات الخاصة بعمميتي القدرة

الرياضية ،كذلؾ لما تتطمبو طبيعة الدراسة الحالية حيث مر بناء بطاقة المبلحظة بعدة خطكات ىي كما يمي:
الخطوة األولى :مراجعة األدب التربوي
تـ مراجعة األدبيات التربكية كالبحكث العممية كالدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية كالتي
تـ عرضيا في أدبيات الدراسة كاالستفادة مف األدكات التي كردت فييا في تصميـ كبناء أداة كمف ىذه

الدراسات( السكاط ( ،) 2014 ،الحربي( ،) 2013 ،الزبيدم .) Sahin&Baki ,2010 (،)2011،
الخطوة الثانية :تحديد اليدف من بطاقة المالحظة
تيدؼ ىذه البطاقة إلى رصد أداء الطالبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية المتضمنة (التكاصؿ الرياضي،
حؿ المشكبلت الرياضية ) ،كذلؾ لمعرفة أثر التقكيـ البديؿ في تنمية ىذه الميارات لدل الطالبات.

الخطوة الثالثة :تحديد محاور البطاقة
حيث تـ إعداد البطاقة بشكميا األكلي (ممحؽ  )4 /كاشتممت عمى ( )32عبارة فرعية مكزعة عمى محكريف

رئيسييف لمتقكيـ البديؿ كالقدرة الرياضية كىي عمى النحك التالي :

أ -المحكر األكؿ :التكاصؿ الرياضي كيشتمؿ عمى (  ) 18فقرة.

ب -المحكر الثاني :حؿ المشكبلت الرياضية كيشمؿ عمى (  ) 14فقرة.
الخطوة الرابعة :حساب صدق البطاقة
يعد صدؽ األداة كما ذكر ( عبيدات كآخركف )198 :2001 ،مف الشركط الضركرية التي ينبغي

تكافرىا في األداة التي تعتمدىا الدراسة كحتى تككف األداة صادقة يجب أف تقيس فعبلن ما كضعت لقياسو ك

لمتأكد مف صدؽ األداة اتبعت الباحثة عدة خطكات كما يمي:
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أولً :صدق المحتوى
لمتأكد مف صدؽ محتكل البطاقة ،كالتأكد مف أنيا تخدـ أىداؼ الدراسة ،تـ عرضيا عمى مشرفي الدراسة

كعدلت في ضكء ممحكظاتيـ كتـ مطابقة محتكاىا كعباراتيا مع اإلطار النظرم ،كبعد ذلؾ تـ عرضيا عمى

مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس ،كعمـ النفس ،كالقياس كالتقكيـ  ،كبعض

المعمميف كالمشرفيف التربكييف المتخصصيف في الرياضيات (ممحؽ  ،) 1/حيث طمب مف السادة المحكميف

إبداء آرائيـ فييا ،ك قدمكا آراء قيمة أفادت الدراسة ،كأثرت األداة ،كساعدت عمى إخراجيا بصكرة جيدة،
ك قامت الباحثة بإجراء التعديبلت التي اقترحيا المحكمكف ،كأصبحت بطاقة المبلحظة صالحة لمقياس كقابمة

لمتطبيؽ ،كاحتكت في صكرتيا النيائية عمى (  ) 16عبارة مكزعة عمى المحكريف المذككريف سابقان.
ثانياً :صدق التساق الداخمي لمبطاقة

لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لكؿ محكر مف محكرم البطاقة ،كمدل ارتباط الفقرات المككنة لكؿ محكر

بعضيما مع بعض ،كالتأكد مف عدـ التداخؿ بينيما ،تـ إيجاد معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط
بيرسكف بيف درجة المحكريف الداخمية كالدرجة الكمية لمبطاقة ،كالجدكؿ (  )11 – 4يكضح ذلؾ.
جدول ( )11 – 4

معامالت الرتباط بين درجة المحاور الداخمية والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة

معامؿ االرتباط

المحاكر

مستكل الداللة

المحكر األكؿ :التكاصؿ الرياضي

**0.71

دالة عند 0.01

المحكر الثاني :حؿ المشكبلت الرياضية

**0.73

دالة عند 0.01

** دال إحصائياً عند مستوى دللة 0.01

يتضح مف الجدكؿ (  ) 11 -4أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة المحكريف الداخمية كالدرجة الكمية

لمبطاقة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة (  ،)0.01كىك ما يدؿ عمى قكة التماسؾ الداخمي بيف فقرات كؿ

محكر مف محكرم بطاقة المبلحظة ،مما يشير إلى صدؽ البطاقة.
الخطوة الخامسة :حساب ثبات البطاقة

تعد بطاقة المبلحظة ثابتة عندما تعطينا نتائج متقاربة إذا ما أعيد تطبيقيا عمى نفس األفراد في نفس

الظركؼ ،كقد تـ التحقؽ مف ثبات بطاقة المبلحظة باالعتماد عمى طريقتيف ىما:
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أولً :الثبات عبر األشخاص
حيث قامت الباحثة كالمعممة المرافقة بمبلحظة عشر طالبات كعينة استطبلعية تتككف مف (  ) 10طالبات

مف غير أفراد عينة الدراسة مف طالبات الصؼ العاشر (  ،) 9كبعد االنتياء مف المبلحظة تـ حساب عدد
مرات االتفاؽ كعدد مرات عدـ االتفاؽ بيف الباحثة كالمعممة المرافقة ثـ قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاؽ

بينيما باستخداـ معادلة ككبر(  ) cooperككانت نسبة االتفاؽ كما بالجدكؿ ( .) 12 – 4
جدول ( ) 12 – 4
نسبة التفاق بين الباحثة والمعممة المتعاونة لحساب ثبات بطاقة المالحظة

عينة الثبات

النسبة المئكية

معامؿ الثبات

الطالبة األكلى

%84

0.84

الطالبة الثانية

%85

0.85

الطالبة الثالثة

%89

0.89

الطالبة الرابعة

%85

0.85

الطالبة الخامسة

%85

0.85

الطالبة السادسة

%86

0.86

الطالبة السابعة

%84

0.84

الطالبة الثامنة

%83

0.83

الطالبة التاسعة

%88

0.88

الطالبة العاشرة

%87

0.87

المتكسط

%86

0.86

اتضح مف الجدكؿ السابؽ (  ) 12 -4أف متكسط نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كالمعممة المرافقة لمطالبات
العشرة تساكم ( )0.86لمعينة االستطبلعية ،كىذه القيمة مرتفعة مف الثبات حيث حدد ككبر مستكل الثبات

بداللة نسبة االتفاؽ أم أنو اذا كانت نسبة االتفاؽ  0.85فأكثر ىذا يدؿ عمى ارتفاع الثبات كاف كانت أقؿ

مف( )0.70فيذا يعبر عف انخفاض ثبات بطاقة المبلحظة( القحطاني كآخركف.) 236 :2004 ،
ثانياً :الثبات عبر الزمن

قامت الباحثة بمبلحظة الطالبات العشرة مرة ثانية بعد فاصؿ زمني قصير كحسبت نسبة االتفاؽ بيف

المبلحظتيف باستخداـ معادلة ككبر "  ،" Coperكأدرجت النتائج ضمف الجدكؿ (  ،) 13- 4كمعادلة
ككبر التي حسبت مف خبلليا النتائج ىي:
× % 100

نسبة االتفاؽ =
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الجدول ( ) 13 – 4
نتائج التساق عبر الزمن لبطاقة المالحظة

عينة الثبات

الطالبة 1

الطالبة  2الطالبة  3الطالبة 4

الطالبة 5

معامؿ الثبات

0.87

0.95

0.89

0.92

0.89

عينة الثبات

الطالبة 6

الطالبة 7

الطالبة 8

الطالبة 9

الطالبة 10

معامؿ الثبات

0.87

0.86

0.94

0.90

0.93

اتضح مف الجدكؿ ( )13-4أف متكسط نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كنفسيا لمطالبات تساكم (  ،) % 90كىذه

قيمة عالية تشير إلى ثبات بطاقة المبلحظة ،كبالتالي يمكف الثقة بصبلحية بطاقة المبلحظة لمتطبيؽ.

الخطوة السادسة :تطبيق بطاقة المالحظة

تككنت عينة الدراسة التي تـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمييا مف (  40طالبة ) مف طالبات الصؼ العاشر

عينة الدراسة ،كعند تطبيؽ البطاقة راعت الباحثة األمكر التالية:

-1عدـ معرفة الطالبات ببطاقة المبلحظة حتى ال تشعر الطالبة أنيا مراقبة ،كبالتالي يؤثر ذلؾ عمى أدائيا
الطبيعي أثناء القياـ بالمياـ المطمكبة.

-2استخدمت البطاقة مرتيف أسبكعيان مع مراعاة استخداميا مف بداية الحصة حتى نياية الحصة.

-3تـ تخصيص بطاقتيف لكؿ طالبة بطاقة مع الباحثة كبطاقة مع المعممة المرافقة مع مراعاة أال تقترب

الباحثة مف المعممة أثناء فترة المبلحظة ،كاستخداـ رمز مكحد ىك عبلمة ( × ) أماـ الميارة في الخانة
التي يتـ فييا تحقؽ الميارة بدرجة مناسبة مف كجية نظر كؿ مبلحظة عمى حدة.

الخطوة السابعة :أسموب تسجيل المالحظة والتقدير الكمي لألداء

تـ تحديد أسمكب تسجيؿ المبلحظة كتقدير األداء كفؽ مقياس متدرج مككف مف خمسة تقديرات لفظية( عالي

جدان ،عالي ،متكسط ،ضعيؼ ،ضعيؼ جدان ) ،حيث تـ تحديد (  5خانات ) لكؿ ميارة فرعية تمثؿ درجة
تحقيؽ األداء مقدرة تقدي انر كميان كاآلتي :

 :5إذا حققت الطالبة أداء الميارة بدرجة عالية جدان.
 :4إذا حققت الطالبة أداء الميارة بدرجة عالية.

 :3إذا حققت الطالبة أداء الميارة بدرجة متكسطة.
 :2إذا حققت الطالبة أداء الميارة بدرجة ضعيفة.

 :1إذا حققت الطالبة أداء الميارة بدرجة ضعيفة جدان.

حيث قامت الباحثة بحساب درجة بطاقة المبلحظة لكؿ طالبة عمى حدل ،ككضعت ( )5درجات لبطاقة

المبلحظة في كؿ مرة  ،فكانت الدرجة النيائية لبطاقة المبلحظة ( )80درجة خبلؿ ( )16مبلحظة قامت بيا

الباحثة أثناء فترة تطبيقيا لمدراسة ،كذلؾ كضعت ( )20درجة لمميارات ( ،)3 ، 2 ، 1ككضعت ( )10
93

درجات لمميارتيف (  ،)5 ، 4ثـ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،كحساب
داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف كما ىك مكضح في الفصؿ الخامس في نتائج السؤاؿ الثاني.

 4.6إجراءات الدراسة

 -1االطبلع عمى األدب التربكم كالبحكث كالدراسات ذات العبلقة بمكضكع البحث.

 -2اختيار المحتكل الدراسي مف كتاب الرياضيات لمصؼ العاشر المراد تدريسو كتقكيمو كفؽ التقكيـ البديؿ
كالقدرة الرياضية.

 -3إعداد اختبار القدرة الرياضية ،بطاقة المبلحظة أداء الطالبات لميارات عمميتي القدرة الرياضية ،مقاييس
التقدير التحميمية لحؿ المشكبلت الرياضية ،مقياس تقدير لتقييـ ممؼ اإلنجاز.

 -4عرض أداتي الدراسة كالمتمثمة في اختبار القدرة الرياضية ،بطاقة المبلحظة عمى السادة المحكميف.

 -5الحصكؿ عمى خطاب تسييؿ ميمة مف سعادة الدكتكر عميد كمية الدراسات العميا مكجو إلى السيد
مدير التربية كالتعميـ العالي بمحافظة غزة ،بشأف طمب تسييؿ ميمة الباحثة كتطبيؽ أدكات الدراسة عمى
عينة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي(ممحؽ.)8/

 -6الحصكؿ عمى خطاب مف مدير التربية كالتعميـ العالي إلى مدير التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى
لتسييؿ ميمة الباحثة ،كتطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ الحادم عشر عمكـ (عينة

استطبلعية) ،كعينة مف طالبات الصؼ العاشر بمدرسة البريج الثانكية ب لمبنات (عينة الدراسة ).

 -7تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة مف(  ) 28طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر عمكـ
(  ) 3بمدرسة البريج الثانكية ( أ ) لمبنات ،كذلؾ يكـ االثنيف بتاريخ الثاني مف فبراير لعاـ 2015ـ.

 -8إعادة تطبيؽ االختبار عمى نفس العينة االستطبلعية بعد مركر أسبكعيف مف التطبيؽ السابؽ ،كذلؾ يكـ
االثنيف بتاريخ السادس عشر مف فبراير لعاـ  2015ـ ،كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف الصدؽ ك الثبات.

 -9اختيار عينة الدراسة مف إحدل مدارس الثانكية لمبنات في المنطقة الكسطى كىي مدرسة بنات البريج
الثانكية ( ب ) ،كتقسيميا لعينتيف تجريبية كضابطة.

 -10الحصكؿ عمى درجات عينة الدراسة لمفصؿ الدراسي األكؿ بيدؼ التحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف،
كضبط متغيرات الدراسة.

 -11التطبيؽ القبمي لبلختبار حيث تـ يكـ الخميس المكافؽ التاسع عشر مف فبراير لعاـ  2015مع التأكيد
عمى سرية النتائج كأنيا فقط ألغراض البحث العممي كال عبلقة ليا بالتقكيـ الرسمي لمطالبات.

 -12إعداد دليؿ المعممة ( ممحؽ  ) 6 /كالذم يتضمف إرشادات لكيفية تطبيؽ مقاييس التقدير التحميمية لحؿ
المشكبلت الرياضية ،كما يشتمؿ عمى مجمكعة أكراؽ عمؿ ،كيتضمف مقاييس تقدير تحميمية لحؿ
المشكبلت الرياضية ،كتقييـ ممؼ اإلنجاز ،كيشتمؿ كذلؾ عمى دليؿ خاص بممؼ اإلنجاز.

 -13ضبط بعض المتغيرات المتكقع تأثيرىا عمى التجربة مثؿ (منفذة التجربة ،مدة تنفيذ التجربة ،البيئة
الصفية ).
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 -14البدء في تطبيؽ البرنامج المعد في ضكء التقكيـ البديؿ عمى طالبات المجمكعة التجريبية دكف
الضابطة ،كقد بدأ تنفيذ البرنامج فعميان في الحادم كالعشركف مف فبراير لعاـ  2015ـ ،كامتد حتى نياية
الفصؿ الدراسي الثاني كحتى تاريخ الخامس مف مايك لعاـ  2015ـ.

 -15إعادة تطبيؽ االختبار عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كذلؾ بعد االنتياء مف تطبيؽ األدكات
كذلؾ بتاريخ السابع مف مايك لعاـ 2015ـ.

 -16رصد النتائج كتحميميا كتفسيرىا كمعالجتيا إحصائيان باستخداـ البرنامج اإلحصائي ( .)SPSS
 -17تقديـ التكصيات كالمقترحات.

 4.7المعالجة اإلحصائية

بعد تطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة المحددة كتفريغ البيانات ،قامت الباحثة باستخداـ برنامج الحزـ

اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (  ) spssإلجراء المعالجات اإلحصائية التالية:

 -1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لحساب درجات االختبار كبطاقة المبلحظة.

 -2اختبار ( ت) لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف ( .) T-test independent sample
 -3معادلة ىكلستي  Holistiلحساب معامؿ ثبات تحميؿ محتكل الرياضيات لمصؼ العاشر الجزء الثاني
معامؿ ثبات التحميؿ =
حيث ـ :عدد المفردات المتفؽ عمييا في التحميميف
ف  :1عدد المفردات في التحميؿ األكؿ،

ف  :2عدد المفردات في التحميؿ الثاني

 -4معادلة ككبر cooperلحساب ثبات بطاقة المبلحظة بطريقة االتساؽ عبر األشخاص ،كعبر الزمف،
× % 100

كالمعادلة ىي :نسبة االتفاؽ =

 -5معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب ثبات االختبار ،كحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار ك بطاقة

المبلحظة ،معامؿ ارتباط سبيرماف لحساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيؽ ،حيث تـ استخداـ
معامؿ االرتباط التتابعي لبيرسكف كالمعطى بالمعادلة :
ف ( مجػ س ص ) – ( مج س × مجػ ص )
ر

=
[ ف مجػ س( - 2مجػ س) [ ] 2ف مجػ ص ( – 2مجػ ص)] 2

س :المتغير األكؿ

ص :المتغير الثاني
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ف :عدد أفراد العينة

 -6معامؿ مربع إيتا ( ) η²لمكشؼ عف حجـ أثر التقكيـ البديؿ ،حيث يعتبر مربع إيتا (  ) η²أحد األساليب
المستخدمة لقياس حجـ األثر  ،كيمكف الحصكؿ عميو مف المعادلة التالية :
حجـ األثر اإلحصائي مربع إيتا ( )η²
حيث أف

ت²

=

ت+ ²

د .ح

ت :قيمة ت المحسكبة عند استخداـ اختبار " ت "
ت : ²مربع قيمة " ت" المحسكبة

د .ح  :درجات الحرية لبلختبار

كحجـ األثر كما يشير (عصر )646 :2003 ،أنو مصطمح إحصائي يدؿ عمى مجمكعة مف المقاييس
اإلحصائية التي يمكف أف يستخدميا الباحث في العمكـ التربكية كاالجتماعية كالنفسية؛ لمتعرؼ عمى األىمية
العممية لمنتائج التي أسفرت عنو بحكثو كدراساتو ،كيرمز لحجـ األثر بالرمز ) (ESأك(ح .ث) كييتـ بصفة
خاصة بقياس مقدار األثر الذم تحدثو المتغيرات المستقمة ( المعالجات التجريبية ) في المتغير أك المتغيرات

التابعة التي يقكـ عمييا تصميـ بحثو ).(Magnitude of Treatment Effect

 -7معامؿ  dلحساب حجـ األثر لتكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية حيث يمكف تحكيؿ قيمة

مربع إيتا ( )η²إلى قيمة ( )dكىي تعبر عف حجـ أثر المتغير المستقؿ عمى التابع في التجربة كتعطى
بالمعادلة التالية:
=d

بعد االنتياء مف ىذه المرحمة قامت الباحثة بعرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا تفسي انر إحصائيان كتربكيان

بالتفصيؿ بغرض اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،كتـ عرض النتائج في الفصؿ الخامس.
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نتائج الدراسة ومناقشتيا
وتفسيرىا

 5.1نتائج الدراسة كتفسيرىا.
 5.2التكصيات.

 5.3المقترحات.
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 4الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
تناكؿ ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا في ضكء نتائج الدراسات السابقة ذات

الصمة؛ حيث تـ ترتيب العرض فيو كفقان ألسئمة الد ارسة كفيما يمي عرضان لمنتائج:

 5.1نتائج الدراسة وتفسيرىا

اإلجابة عن أسئمة الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
نتائج السؤال األول :نص السؤال الفرعي األول عمى ما يمي" :ىل يوجــد فـرق دال إحصائياً عند مستوى

دللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجـات طالبات المجموعة التجريبية ,ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بعمميتي التواصل الرياضي ,وحل المشكالت الرياضية يعزى

لتوظيف التقويم البديل؟
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بكضع الفرضية األكلى كاختبارىا حيث نصت الفرضية عمى أنو:

ل يوجــد فـرق دال إحصائياً عند مستوى دللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجـات طالبات المجموعة
التجريبية ,ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بعمميتي

التواصل الرياضي ,وحل المشكالت الرياضية يعزى لتوظيف التقويم البديل.
أولً  :نتائج اختبار القدرة الرياضية الخاص بعممية التواصل الرياضي
كحتى تستطيع الباحثة التحقؽ مف صحة الفرضية قامت بعدة خطكات أىميا:
أكالن :تـ تطبيؽ اختبار القدرة الرياضية قبميان عمى عينة الدراسة (المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة)،
كاستخدمت الباحثة اختبار (ت) لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف ،كالجدكؿ ( )1-5يكضح نتائج االختبار
جدول رقم ()1 -5

المتوسطات الحسابية و نتائج اختبار ( ت ) لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات
في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى التطبيق القبمي لختبار القدرة الرياضية

المجموعة

العدد

المتوسط

النحراف

التجريبية

40

5.15

2.61

الضابطة

38

5.28

2.71

قيمة ( ت )

قيمة الدللة

مستوى الدللة

0.231

0.818

غير دالة إحصائيان

* النياية العظمى لختبار القدرة الرياضية الخاص بالدراسة الحالية ()60

*قيمة ت الجدولية عند مستوى دللة ( )0.05ودرجة حرية ( )76تساوي()2.00
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اتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )1–5عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ىذا االختبار ،مما يعني تكافؤ المجمكعتيف في اختبار القدرة الرياضية.

ثانيان :لمتعرؼ عمى طبيعة درجات الطالبات مف حيث اتباعيا التكزيع الطبيعي مف عدمو ،استخدمت الباحثة

اختبار شابيرك كيمؾ ( )Shapiro-Wilkلمعينات التي حجميا أقؿ مف  ،50كقد أظيرت النتائج ليذا االختبار

اعتدالية تكزيع درجات الطالبات في اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي لكؿ مف المجمكعتيف

الضابطة كالتجريبية.

بناء عمى نتائج اختبار شابيرك كيمؾ ( ،)Shapiro-Wilkفإف الباحثة استخدمت اختبار " ت " لعينتيف
ثالثان :ن
مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متكسط األداء في اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي
البعدم لكؿ مف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ،كالجدكؿ ( )2 -5يكضح ذلؾ.
جدول ( ) 2 – 5

نتائج استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفرق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
الضابطة والتجريبية عمى اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتواصل الرياضي البعدي

الميارة

المجموعة العدد المتوسط النحراف قيمة ت
التجريبية

3.25 40

1.736

لمكصؼ كالتعبير عف األفكار

الضابطة

2.42 38

1.553

 .2تكضيح األفكار كالعبلقات

التجريبية

4.75 40

1.613

الرياضية بصكرة كاضحة

 .1استخداـ المغة الرياضية

كالحمكؿ الرياضية بكضكح

كمتناسقة يفيميا اآلخركف

الدرجة الكمية

2.225

7.760

الضابطة

38

1.95

1.576

التجريبية

40

7.99

6.626 2.522

الضابطة

38

4.37

2.318

مستوى الدللة
دالة عند

0.05

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.05ودرجة حرية  76ىي2.00

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.01ودرجة حرية  76ىي 2.66

اتضح مف الجدكؿ ( )2–5أف قيمة "ت" المحسكبة لمدرجة الكمية الختبار القدرة الرياضية الخاص
بالتكاصؿ الرياضي البعدم تساكم ( )6.626كىي أكب ػر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستػكل داللة

) )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ،أم أنو يكج ػد
فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة التجريبية
كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي
يعزل الستخداـ التقكيـ البديؿ لصالح المجمكعة التجريبية ،كىذا يعنى أف تكظيؼ أنشطة كمياـ التقكيـ

البديؿ  ،أدل إلى تنمية ميارتي عممية التكاصؿ الرياضي لدل الطالبات أفضؿ مف الطريقة المعتادة.
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كيتضح مف الجدكؿ ( )2 -5ما يمي:

أولً :بالنسبة لميارة استخدام المغة الرياضية لموصف والتعبير عن األفكار والحمول الرياضية بوضوح

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)3.25كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)2.42ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )2.225كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تساكم(  )2.00كىذا يعني أنو

يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة في الميارة األكلى لعممية التكاصؿ الرياضي كىي (استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ
كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح) لصالح المجمكعة التجريبية.

ثانياً :بالنسبة لميارة توضيح األفكار والعالقات الرياضية بصورة واضحة ومتناسقة يفيميا اآلخرون

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)4.75كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)1.95ككانت قيمة " ت " المحسكبة

تساكم ( )7.760كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كىذا

يعني أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجات طالبات

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الميارة الثانية لعممية التكاصؿ الرياضي كىي( تكضيح األفكار كالعبلقات
الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف) لصالح المجمكعة التجريبية.

ثالثاً :بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار القدرة الرياضية الخاص بالتواصل الرياضي

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)7.99كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)4.37ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )2.626كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كىذا يعني أنو
يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية.

مما سبؽ ترل الباحثة أف نتائج السؤاؿ األكؿ كالخاص بالتكاصؿ الرياضي أظيرت كجكد فػرؽ داؿ

إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص

بالتكاصؿ الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية ،أم أف التقكيـ البديؿ أدل إلى تنمية ميارتي التكاصؿ

الرياضي لدل الطالبات ،كيرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحثة إلى أف التقكيـ البديؿ قد ساعد عمى:

 -1إيجابية الطالبات أثناء تنفيذ مياـ كأنشطة التقكيـ البديؿ ذات العبلقة بميارات التكاصؿ الرياضي ك إتاحة
الفرصة لممشاركة اإليجابية لمطالبات ساعدىف عمى فيـ كاستيعاب جكانب التعمـ المختمفة.

 -2تطبيؽ الطالبات لؤلنشطة كالمياـ الرياضية المتنكعة كالمتضمنة في دركس المحتكل الرياضي المعدة
لغرض الدراسة ساعدىف عمى ممارسة ميارات عممية التكاصؿ الرياضي.

 -3استخداـ الطالبات لغة رياضية سميمة في التعبير عف األفكار الرياضية ساعدىف عمى تنمية الميارات.
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ثانياً  :نتائج اختبار القدرة الرياضية الخاص بعممية حل المشكالت الرياضية
الختبار الفرضية األكلى استخدمت الباحثة اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متكسط
األداء في اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية البعدم لكؿ مف المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة ،كالجدكؿ ( )3 - 5يكضح ذلؾ.
جدول ( ) 3 – 5

نتائج استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفرق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
الضابطة والتجريبية عمى اختبار القدرة الرياضية الخاص بحل المشكالت الرياضية البعدي

المتغير

المجموعة العدد المتوسط

النحراف

التجريبية

40

6.25

3.614

الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف

الضابطة

38

0.74

0.891

 .2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ

التجريبية

40

11.7

5.525

المشكمة الرياضية بدقة

الضابطة

38

1.68

1.960

 .3تبرير كتفسير العبلقات

التجريبية

40

7.30

2.757

الضابطة

38

0.66

0.708

التجريبية

40

25.25

10.736

الضابطة

38

3.08

2.655

 .1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة

كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة
عمى حؿ المشكمة الرياضية
الدرجة الكمية

قيمة ت
9.353
10.774

14.735

12.659

مستوى
الدللة

داؿ عند
0.01

داؿ عند
0.01
داؿ عند
0.01

داؿ عند
0.01

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.05ودرجة حرية  76ىي2.00
قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.01ودرجة حرية  76ىي 2.66

اتضح مف الجدكؿ ( )3 – 5أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية الختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ
المشكبلت الرياضية البعدم تساكم ( )12.659كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة

( )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ،أم أنو يكجػػد فػرؽ

داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط
درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية يعزل

الستخداـ التقكيـ البديؿ ،كىذا يعنى أف تكظيؼ أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ أدل إلى تنمية ميارات عممية حؿ

المشكبلت الرياضية لدل طالبات المجمكعة التجريبية أفضؿ مف الطريقة المعتادة.
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كاتضح لمباحثة مف الجدكؿ ( )3 -5السابؽ ما يمي:
أولً :بالنسبة لميارة تحميل وتقويم حمول المشكمة الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)6.25كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)0.74ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )9.353كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كىذا يعني
أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة األكلى لعممية حؿ المشكبلت الرياضية

كىي (تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف) لصالح المجمكعة التجريبية.

ثانياً :بالنسبة لميارة تحميل ووصف خطوات حل المشكمة الرياضية بدقة

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)11.7كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)1.68ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )10.774كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كىذا

يعني أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة الثانية لعممية حؿ المشكبلت الرياضية
كىي(تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكبلت الرياضية بدقة) لصالح المجمكعة التجريبية.

ثالثاً :بالنسبة لميارة تبرير العالقات واألفكار الرياضية من خالل القدرة عمى حل المشكمة الرياضية

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)7.30كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)0.66ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )14.735كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة(  )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كىذا يعني
أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة الثالثة لعممية حؿ المشكبلت كىي (تبرير
العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية) لصالح المجمكعة التجريبية.
رابعاً :بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار القدرة الرياضية الخاص بحل المشكالت الرياضية

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم (  ،) 25.25كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،) 3.08ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )12.659كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تساكم ( ،)2.00كىذا يعني
أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت

الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.
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مما سبؽ ترل الباحثة أف نتائج السؤاؿ األكؿ كالخاص بحؿ المشكبلت الرياضية أظيرت كجكد فػرؽ داؿ
إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص

بحؿ المشكبلت الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية ،أم أف التقكيـ البديؿ أدل إلى تنمية ميارات عممية
حؿ المشكبلت الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي ،كيرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحثة إلى أف

التقكيـ البديؿ قد ساعد عمى:

 -1استخبلص المفاىيـ كالتعميمات الرياضية المتعمقة بميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية كربطيا معان،
كبالتالي أصبحت عممية التعمـ لدييف عممية مثمرة كفعالة.

 -2إتاحة الفرصة أماـ الطالبات مف خبلؿ العمؿ الجماعي الذم تتضمنو عممية حؿ المشكبلت الرياضية
لمنقاش كتبادؿ اآلراء كاألفكار كاالقتراحات كالخبرات فيما بينيف خبلؿ أدائيف ألنشطة كمياـ التقكيـ

البديؿ أدل إلى تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية لدل الطالبات.

 -3زيادة قدرة الطالبات عمى تكظيؼ معمكماتيف الرياضية أثناء حؿ المشكبلت الرياضية ،كاعطاء أمثمة
تكضيحية كالتعبير عنيا بمغة خاصة ككتابة حؿ المشكبلت بطريقة سميمة ،كالتحقؽ مف صحة

اإلجابات ،كاعطاء تبريرات لكؿ خطكة مف خطكات الحؿ ساعد عمى تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت
الرياضية.
نتائج السؤال الثاني :نص السؤال الفرعي األول عمى ما يمي " ىل يوجــد فـرق دال إحصائياً عند مستوى

دللة ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجـات طالبات المجموعة التجريبية ,ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة في بطاقة مالحظة أداء ميارات عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التواصل الرياضي ,وحل

المشكالت الرياضية يعزى لتوظيف التقويم البديل؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بكضع الفرضية الثانية كاختبارىا حيث نصت الفرضية عمى أنو:

ل يوجــد فـرق دال إحصائياً عند مستوى دللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجـات طالبات المجموعة

التجريبية ,ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة أداء ميارات عمميتي القدرة

الرياضية المتمثمة في التواصل الرياضي ,وحل المشكالت الرياضية يعزى لتوظيف التقويم البديل.
أولً  :نتائج بطاقة مالحظة األداء الخاصة بعممية التواصل الرياضي

قامت الباحثة باستخداـ بطاقة مبلحظة ىدفت إلى رصد أداء الطالبات عمى ميارات عمميتي القدرة الرياضية

الخاصة بالتكاصؿ الرياضي ،كذلؾ لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في بطاقة مبلحظة أداء ميارات عممية القدرة الرياضية الخاصة بالتكاصؿ الرياضي ،حيث تككف

المحكر األكؿ كالخاص بالتكاصؿ الرياضي مف ( )8فقرات مكزعة عمى الميارتيف ،ككانت الدرجة النيائية
ليذا المحكر ( )40درجة ،كتمت اإلشارة في الفصؿ الرابع إلى كيفية حساب درجة بطاقة المبلحظة لكؿ
طالبة ،ككانت نتائج استخداـ بطاقة المبلحظة لممحكر األكؿ مكضحة بالجدكؿ ( )4 –5كما يمي:
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جدول ( ) 4 – 5
نتائج استخدا م اختبار " ت " لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفرق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
الضابطة والتجريبية عمى بطاقة مالحظة أداء ميارات عممية التواصل الرياضي البعدية

الميارة

المجموعة العدد المتوسط

النحراف

 .1استخداـ المغة الرياضية

التجريبية

40

2.07 16.25

لمكصؼ كالتعبير عف األفكار

الضابطة

38

2.18

 .2تكضيح األفكار كالعبلقات

التجريبية

16.63 40

1.99

الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة

الضابطة

7.08 38

1.76

الدرجة الكمية

التجريبية

32.88 40

الضابطة

13.13

كالحمكؿ الرياضية بكضكح

يفيميا اآلخركف

38

6.05

3.85

قيمة ت
21.15

مستوى
الدللة

داؿ عند
0.01

22.42

24.12

3.37

داؿ عند
0.01

داؿ عند
0.01

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.05ودرجة حرية  76ىي2.00

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.01ودرجة حرية  76ىي 2.66

يتضح مف الجدكؿ (  ) 4– 5أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية لبطاقة مبلحظة أداء الطالبات لميارتي
عممية التكاصؿ الرياضي في التطبيؽ البعدم تساكم(  ) 24.12كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل

داللة ( ) 0.05كالتي تساكم(  ،) 2.00كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ،أم أنو
يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة التجريبية

كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة أداء الطالبات لميارتي عممية التكاصؿ

الرياضي يعزل الستخداـ التقكيـ البديؿ ،كىذا يعنى أف تكظيؼ أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ أدل إلى تنمية
ميارتي عممية التكاصؿ الرياضي لدل طالبات المجمكعة التجريبية أفضؿ مف الطريقة المعتادة.
كاتضح لمباحثة مف الجدكؿ (  ) 4 - 5السابؽ ما يمي:

أولً :بالنسبة لميارة استخدام المغة الرياضية لموصف والتعبير عن األفكار والحمول الرياضية بوضوح

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،) 16.25كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،) 6.05ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

(  )21.15كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( ) 0.05كالتي تساكم(  ،) 2.00كىذا يعني
أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة التجريبية
كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة األكلى لعممية التكاصؿ الرياضي كىي (استخداـ
المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح ) لصالح المجمكعة التجريبية.
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ثانياً :بالنسبة لميارة توضيح األفكار والعالقات الرياضية بصورة واضحة ومتناسقة يفيميا اآلخرون

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)16.63كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)7.08ككانت قيمة " ت " المحسكبة

تساكم ( ) 22.42كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( ) 0.05كالتي تساكم ( ،) 2.00
كىذا يعني أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجات طالبات

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الميارة الثانية لعممية التكاصؿ الرياضي كىي( تكضيح األفكار كالعبلقات
الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف) لصالح المجمكعة التجريبية.

ثالثاً :بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار القدرة الرياضية الخاص بالتواصل الرياضي

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)32.88كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)13.13ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )24.12كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( )0.05كالتي تساكم( ،)2.00كىذا يعني أنو
يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في بطاقة مبلحظة األداء عمى ميارتي عممية التكاصؿ الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية.

ثانياً  :نتائج بطاقة مالحظة األداء الخاصة بعممية حل المشكالت الرياضية

لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة مبلحظة أداء ميارات
عممية القدرة الرياضية الخاصة بحؿ المشكبلت الرياضية ،قامت الباحثة ببناء بطاقة المبلحظة ،كالتي

اشتمميا المحكر الثاني ،حيث تككف المحكر الثاني مف( )8فقرات ،ككانت الدرجة النيائية ليذا المحكر( )40
درجة  ،كتمت اإلشارة في الفصؿ الرابع إلى كيفية حساب درجة بطاقة المبلحظة لكؿ طالبة ،ككانت نتائج
استخداـ بطاقة المبلحظة ليذا المحكر مكضحة بالجدكؿ (  ) 5 – 5كاآلتي:
جدول ( ) 5 – 5
نتائج استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقمتين لمكشف عن دللة الفرق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين
الضابطة والتجريبية عمى بطاقة مالحظة أداء ميارات عممية حل المشكالت الرياضية البعدية

الميارة

المجمكعة

العدد

المتكسط االنحراؼ قيمة ت
23.89

مستكل
الداللة

 .1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة

الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف

التجريبية

40

16.63

1.98

الضابطة

38

7.13

1.47
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داؿ

عند
0.01

الميارة

المجمكعة العدد

المتكسط االنحراؼ قيمة ت
19.33

مستكل
الداللة

التجريبية

40

8.68

0.76

المشكمة الرياضية بدقة

الضابطة

38

2.87

1.69

 .3تبرير كتفسير العبلقات كاألفكار

التجريبية

40

8.50

1.04

الضابطة

38

2.50

1.06

 .2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ

الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ

25.27

داؿ عند
0.01

داؿ عند
0.01

المشكمة الرياضية

الدرجة الكمية

التجريبية

40

33.80

3.43

الضابطة

38

12.50

2.72

30.48

داؿ عند
0.01

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.05ودرجة حرية  76ىي2.00

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.01ودرجة حرية  76ىي 2.66

يتضح مف الجدكؿ ( )5 – 5أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية لبطاقة مبلحظة أداء الطالبات لميارات

عممية حؿ المشكبلت الرياضية في التطبيؽ البعدم تساكم(  ) 30.48كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند

مستكل داللة ( ) 0.05كالتي تساكم(  ،) 2.00كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة،

أم أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة أداء الطالبات لميارات عممية حؿ
المشكبلت الرياضية يعزل الستخداـ التقكيـ البديؿ ،كىذا يعنى أف تكظيؼ أنشطة التقكيـ البديؿ أدل إلى

تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية لدل طالبات المجمكعة التجريبية أفضؿ مف الطريقة المعتادة.

كاتضح لمباحثة مف الجدكؿ (  ) 5 - 5السابؽ ما يمي:
أولً :بالنسبة لميارة تحميل وتقويم حمول المشكمة الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)16.63كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)7.13ككانت قيمة "ت" المحسكبة

تساكم (  )23.89كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( ) 0.05كالتي تساكم ( ،) 2.00
كىذا يعني أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة األكلى لعممية حؿ المشكبلت
الرياضية كىي (تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف) لصالح المجمكعة التجريبية.
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ثانياً :بالنسبة لميارة تحميل ووصف خطوات حل المشكمة الرياضية بدقة

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،) 8.68كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)2.86ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم

( )19.33كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( ) 0.05كالتي تساكم(  ،) 2.00كىذا يعني
أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة الثانية لعممية حؿ المشكبلت الرياضية

كىي(تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكبلت الرياضية بدقة) لصالح المجمكعة التجريبية.

ثالثاً :بالنسبة لميارة تبرير العالقات واألفكار الرياضية من خالل القدرة عمى حل المشكمة الرياضية

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم ( ،)8.50كىك أكبر مف المتكسط

الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)2.50ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم
( )25.27كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة(  ) 0.05كالتي تساكم(  ،) 2.00كىذا يعني

أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في الميارة الثالثة لعممية حؿ المشكبلت كىي( تبرير
العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية) لصالح المجمكعة التجريبية.
رابعاً :بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار القدرة الرياضية الخاص بحل المشكالت الرياضية

كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية يساكم (  ،)33.80كىك أكبر مف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة الذم يساكم (  ،) 12.50ككانت قيمة "ت" المحسكبة

تساكم ( ) 30.48كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة( ) 0.05كالتي تساكم(  ،) 2.00كىذا

يعني أنو يكجػػد فػرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل الداللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسط درجػات طالبات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة األداء عمى ميارتي عممية حؿ

المشكبلت الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.

نتائج السؤال الثالث :نص السؤال الفرعي الثالث عمى ما يمي " ما حجم أثر توظيف التقويم البديل في

تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بكضع الفرضية الثالثة كاختبارىا حيث نصت الفرضية عمى :

ل يحقق توظيف التقويم البديل في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة أث ارً

( كبي ارً ) يزيد فيو مربع إيتا عن (  ,) 0. 14كالختبار ىذه الفرضية قامت الباحثة بالخطكات التالية :

أولً :حجم أثر التقويم البديل في اختبار القدرة الرياضية الخاص بميارتي عممية التواصل الرياضي .
كتحدد حجـ األثر كفؽ قيمة مربع إيتا(  )η²كما بالجدكؿ ( )6-5مف دراسة ( عفانة) 43 :2000 ،
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جدول () 6 - 5
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم األ ثر بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم األ ثر

حجـ األثر

األداة المستخدمة
صغير

متكسط

كبير

η²

0.01

0.06

0. 14

D

0.2

0.5

0.8

كقد تـ تحديد حجـ أثر(  ( Effect Sizeالتقكيـ البديؿ بكاسطة حساب قيمة ( ) η ²لكؿ ميارة مف ميارات

اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي ،كتـ حساب كؿ مف مربع إيتا( ،) η ²كقيمة  dمف
خبلؿ المعادالت المكضحة ضمف المعالجة اإلحصائية ( ص ) 95 /كالجدكؿ رقـ (  )7 - 5يكضح ذلؾ.
جدول ()7 - 5

حساب مربع إيتا وقيمة  dوحجم األ ثر اإلحصائي لختبار القدرة الرياضية البعدي الخاص بالتواصل الرياضي

الميارة
 .1استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف

قيمة

قيمة مربع إيتا

قيمة

حجـ

"ت"

( ) η²

d

األثر

2.225

0.061

 0.510متكسط

األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح
7.760

 .2تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة

0.442

1.780

كبير

كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف
6.626

الدرجة الكمية

0.366

1.520

كبير

اتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 7 -5أف قيمة مربع إيتا (  d ،) η²في الميارة األكلى لعممية التكاصؿ

الرياضي عمى التكالي ىي(  ( 0.510 ( ،) 0.061تدؿ عمى أف حجـ األثر متكسط بعد الرجكع لمجدكؿ
المرجعي لحجـ األثر ،كما اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف مربع إيتا (  d ،)η²في الميارة الثانية
لعممية التكاصؿ الرياضي عمى التكالي ىي (  ) 1.780 ( ،) 0.442تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد

الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،كذلؾ اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة مربع إيتا ( d ،)η²في الدرجة

الكمية لميارتي عممية التكاصؿ الرياضي عمى التكالي ىي (  ( 1.520 ( ،) 0.366تدؿ عمى أف حجـ

األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف فركؽ
حقيقية كال تعكد لمصدفة ،كيدؿ ذلؾ عمى أف التقكيـ البديؿ لو أثر كاضح في تنمية القدرة الرياضية

المتضمف لعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة.
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ثانياً :حجم أثر التقويم البديل في اختبار القدرة الرياضية الخاص بميارات عممية حل المشكالت الرياضـية

حيث تحػدد حجػـ األثػر كفػؽ قيمػة مربػع إيتػا(  )η²كمػا ىػك بالجػدكؿ (  ) 6 – 5السػابؽ ،كقػد تػـ تحديػد حجػـ
أثر التقكيـ البديؿ بكاسطة حساب قيمة ( )η ²لكؿ ميارة مف ميارات اختبار القػدرة الرياضػية الخػاص بحػؿ

المشػػكبلت الرياضػػية ،كتػػـ حسػػاب كػػؿ مػػف مربػػع إيتػػا( ،)η ²كقيمػػة  dمػػف خػػبلؿ المعػػادالت المكضػػحة ضػػمف
المعالجات اإلحصائية ( ص  )95/كالجدكؿ رقـ (  )8 - 5يكضح ذلؾ .
جدول () 8 - 5

حساب مربع إيتا وقيمة  dوحجم األثر اإلحصائي لختبار القدرة الرياضية البعدي الخاص
بحل المشكالت الرياضية

قيمة مربع إيتا

قيمة

حجـ

الميارة

قيمة

"ت"

( ) η²

2.146

كبير

 .1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية

9.353

0.535

d

األثر

المقدمة مف قبؿ اآلخريف

 .2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكبلت 10.774

0.604

2.472

كبير

الرياضية بدقة

 .3تبرير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ 14.735

0.741

3.380

كبير

القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية
الدرجة الكمية

12.659

0.678

2.904

كبير

اتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 8 -5أف قيمة مربع إيتا (  d ،)η²في الميارة األكلى لعممية حؿ المشكبلت
الرياضية عمى التكالي ىي(  ( 2.146 ( ،) 0.535تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ

المرجعي لحجـ األثر ،كما اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف مربع إيتا (  d ،) η²في الميارة الثانية
لعممية حؿ المشكبلت الرياضية عمى التكالي ىي (  ) 2.472 ( ،) 0.604تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير

بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،كما اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف مربع إيتا ( ،) η²
 dفي الميارة الثالثة لعممية حؿ المشكبلت الرياضية عمى التكالي ىي(  ) 3.380 ( ،) 0.741تدؿ عمى

أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،ككذلؾ اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة

مربع إيتا (  d ،)η²في الدرجة الكمية لميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية عمى التكالي ىي( ) 0.678
 ( 2.904 ( ،تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،مما يدؿ عمى أف
الفركؽ بيف المجمكعتيف فركؽ حقيقية كال تعكد لمصدفة ،كيدؿ ذلؾ عمى أف التقكيـ البديؿ لو أثر كاضح في
تنمية القدرة الرياضية المتضمنة عمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية لدل طالبات الصؼ

العاشر األساسي بغزة.
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ثالثاً :حجم أثر التقـويم البـديل فـي بطاقـة مالحظـة األداء الخاصـة بميـارتي عمميـة التواصـل الرياضـي

كيتحدد حجـ األثر كفػؽ قيمػة مربػع إيتػا(  )η²كمػا بالجػدكؿ ( ) 6-5السػابؽ ،كقػد تػـ تحديػد حجػـ أثػر التقػكيـ
البديؿ بكاسطة حساب قيمػة ( ) η ²لكػؿ ميػارة مػف ميػارتي عمميػة التكاصػؿ الرياضػي ،كتػـ حسػاب كػؿ مػف

مربػػع إيتػػا( ،) η ²كقيمػػة  dم ػػف خػػبلؿ المعػػادالت المكض ػػحة ضػػمف المعالجػػات اإلحص ػػائية ( ص )95 /
كالجدكؿ رقـ (  ) 9 - 5يكضح ذلؾ.
جدول ()9 - 5

حساب مربع إيتا وقيمة  dوحجم األ ثر اإلحصائي لبطاقة مالحظة األداء الخاصة بميارتي عممية التواصل الرياضي

قيمة مربع إيتا

قيمة

حجـ األثر

الميارة

قيمة

"ت"

( ) η²

2.43

كبير

 .1استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير

21.15

0.85

d

عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح
 .2تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة 22.42

0.87

2.57

كبير

كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف
الدرجة الكمية

24.12

0.88

2.77

كبير

اتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 9 -5أف قيمة مربع إيتا (  d ،) η²في الميارة األكلى لعممية التكاصؿ

الرياضي عمى التكالي ىي(  (2.43( ،) 0.85تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي

لحجـ األثر ،كما اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف مربع إيتا (  d ،)η²في الميارة الثانية لعممية
التكاصؿ الرياضي عمى التكالي ىي (  )2.57 ( ،) 0.87تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع

لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،كذلؾ اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة مربع إيتا ( d ،)η²في الدرجة الكمية
لميارتي عممية التكاصؿ الرياضي عمى التكالي ىي ( ( 2.77 ( ،)0.88تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد

الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف فركؽ حقيقية كال تعكد

لمصدفة ،كيدؿ ذلؾ عمى أف التقكيـ البديؿ لو أثر كاضح في تنمية القدرة الرياضية لدل الطالبات.

رابعاً :حجم أثر التقويم البديل في بطاقة مالحظة األداء الخاصة بميارات عممية حل المشكالت الرياضية

كيتحدد حجـ األثػر كفػؽ قيمػة مربػع إيتػا(  )η²كمػا ىػك بالجػدكؿ (  ) 6 – 5السػابؽ ،كقػد تػـ تحديػد حجػـ أثػر

التقػػكيـ البػػديؿ بكاسػػطة حسػػاب قيمػػة ( )η ²لكػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات اختبػػار القػػدرة الرياضػػية الخػػاص بحػػؿ
المشػػكبلت الرياضػػية ،كتػػـ حسػػاب كػػؿ مػػف مربػػع إيتػػا( ،)η ²كقيمػػة  dمػػف خػػبلؿ المعػػادالت المكضػػحة ضػػمف
المعالجات اإلحصائية ( ص  )95/كالجدكؿ رقـ (  )10 - 5يكضح ذلؾ .
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جدول () 10 - 5
حساب مربع إيتا وقيمة  dوحجم األ ثر اإلحصائي لبطاقة مالحظة األداء
الخاصة بميارات عممية حل المشكالت الرياضية

الميارة
 .1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية

قيمة

قيمة مربع إيتا

"ت"

( ) η²

23.89

0.88

قيمة d
2.74

حجـ األثر
كبير

المقدمة مف قبؿ اآلخريف
 .2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكبلت

19.33

0.83

2.22

كبير

الرياضية بدقة
 .3تبرير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ

25.27

0.89

2.89

كبير

القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية
الدرجة الكمية

30.48

0.92

3.49

كبير

اتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 10 -5أف قيمة مربع إيتا (  d ،)η²في الميارة األكلى لعممية حؿ المشكبلت
الرياضية عمى التكالي ىي(  ( 2.74 ( ،)0.88تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي

لحجـ األثر ،كما اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف مربع إيتا (  d ،) η²في الميارة الثانية لعممية
حؿ المشكبلت الرياضية عمى التكالي ىي (  )2.22 ( ،) 0.83تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير بعد الرجكع

لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،كما اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة كؿ مف مربع إيتا (  d ،) η²في الميارة
الثالثة لعممية حؿ المشكبلت الرياضية عمى التكالي ىي(  )2.89 ( ،) 0.89تدؿ عمى أف حجـ األثر كبير
بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،ككذلؾ اتضح مف الجدكؿ ذاتو أف قيمة مربع إيتا (  d ،)η²في

الدرجة الكمية لميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية عمى التكالي ىي(  ( 3.49 ( ، )0.92تدؿ عمى أف

حجـ األثر كبير بعد الرجكع لمجدكؿ المرجعي لحجـ األثر ،مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف فركؽ
حقيقية كال تعكد لمصدفة ،كيدؿ ذلؾ عمى أف التقكيـ البديؿ لو أثر كاضح في تنمية القدرة الرياضية لدل

طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة.

خامساً :حجم أثر توظيف مقاييس التقدير التحميمية في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر

ك لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في تطبيؽ مقاييس التقدير التحميمية لحؿ

المشكبلت الرياضية ،رصدت الباحثة أداء الطالبات عمى أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ ،ثـ قكمت ىذا األداء

بمقاييس تقدير تحميمية لحؿ المشكبلت الرياضية ،ككانت نتائج تقييـ المشكبلت الرياضية باالعتماد عمى

مقياس كاليفكرنيا العاـ في الرياضيات المدرج ضمف دليؿ المعممة (ممحؽ  ) 6 /مكضحة بالجدكؿ () 6– 5

الذم يكضح المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كقيمة " ت"  ،كحجـ األثر لتكظيؼ مقاييس التقدير

التحميمية الخاصة بحؿ المشكبلت الرياضية في تقييـ أداء طالبات الصؼ العاشر األساسي.
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جدول ( ) 11 – 5
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري وقيمة " ت" بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في تطبيق مقاييس
التقدير التحميمية لحل المشكالت الرياضية ,وحجم األثر ومستواه

البيانات عدد

الطالبات

التطبيؽ

الدرجة

النيائية

المتكسط االنحراؼ
الحسابي المعيارم

قيمة

"ت"

مستكل

الداللة

لممقاييس

القبمي

40

البعدم

40

60

حجـ

األثر
كمستكاه

15.90

2.250

40.05

5.335

14.495

داؿ عند 3.15
 0.01كبير

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.05ودرجة حرية  76ىي2.00

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى دللة  0.01ودرجة حرية  76ىي 2.66

حيث اتضح مف الجدكؿ ( )11 – 5كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم الستخداـ مقاييس التقدير
التحميمية في تقكيـ الطالبات يساكم( )40.05كىك أكبر مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي لنفس عينة
الدراسة كالذم يساكم( ،)15.90ككانت قيمة "ت" المحسكبة (  (14.495كىي أكبر مف قيمة " ت" الجدكلية
عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تساكم ( ،) 2.00مما يشير إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل

داللة ( ) 0.05 ≥ αلصالح التطبيؽ البعدم لمقاييس التقدير التحميمية لحؿ المشكبلت الرياضية ،ككاف حجـ
األثر(  )3.15كىذه النتيجة تشير إلى حجـ أثر كبير بالرجكع لمجدكؿ المرجعي ( ) 6-5لحساب حجـ األثر.

كترل الباحثة أنو ممكف إرجاع ىذا الفرؽ إلى أنو ربما ممارسة الطالبات لتقييـ أدائيف بأنفسيف مف
خبلؿ قكاعد التقدير التحميمية لحؿ المشكبلت الرياضية ،كالتغذية الراجعة المستمرة مف قبؿ الباحثة كالمعممة
في نياية كؿ ميمة ،جعميف يدركف مكاطف الضعؼ في أدائيف بالتدريج مما ساعدىف عمى تقكيميا بصكرة

أعطت ىذا األثر الكبير لتقييـ أداء الطالبات تبعان لمقاييس التقدير التحميمية المتبعة في الدراسة.
خامساً :أثر توظيف ممف اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر

لمعرفة أثر ممؼ اإلنجاز في تنمية القدرة الرياضية لدل الطالبات ،حصمت الباحثة عمى نتائج تقييـ ممؼ
اإلنجاز باالعتماد عمى مقياس ككجؾ( )2012المدرج ضمف دليؿ المعممة (ممحؽ ،)6 /ككانت درجة الممؼ

( 20درجة) ،ككاف المتكسط الحسابي لدرجات الممؼ (  ،) 46.5كقد الحظت الباحثة كجكد أثر لتكظيؼ
ممؼ اإلنجاز أدل لتنمية القدرة الرياضية لدل الطالبات ،األمر الذم يشير إلى قدرة نمط التقكيـ البديؿ عمى
إحداث تغيرات أكثر مف مجرد تعديؿ أنماط التعمـ ،مما أدل إلى تنمية بعض ميارات عمميتي القدرة

الرياضية ،كقد يعزل ذلؾ إلى تعدد األنشطة كالمياـ التي أدتيا الطالبات مف خبلؿ الممؼ ،مما يشير إلى

فاعمية ممؼ اإلنجاز كأحد أدكات التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية بعمميتي التكاصؿ كحؿ المشكبلت.
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مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرىا

أولً :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار القدرة الرياضية الخاص بالتواصل الرياضي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ

العاشر األساسي بغزة ،حيث أظيرت نتائج التطبيؽ القبمي الختبار القدرة الرياضية تكافؤ مجمكعتي الدراسة

التجريبية كالضابطة في القدرة الرياضية ،في حيف أظير التطبيؽ البعدم الختبار القدرة الرياضية الخاص

بالتكاصؿ الرياضي كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتكاصؿ الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية التي استخدـ
في تدريس كتقكيـ طالباتيا التقكيـ البديؿ ،كىذا يؤكد أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية ميارتي عممية

التكاصؿ الرياضي كعممية رياضية مف عمميات القدرة الرياضية لدل الطالبات ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى:

 -1إف التقكيـ البديؿ يركز عمى النكاتج كىي ما اكتسبتو الطالبات مف معارؼ كسمككيات كميارات

كاتجاىات ،كما يركز عمى العمميات ،كبالتالي يككف فيو الدكر األكبر لمطالبة التي تجعؿ تعمميا ذم

معنى ،كقد يعزل األثر اإليجابي لطريقة التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل الطالبات عينة
الدراسة إلى أنيا تعرض بأكثر مف شكؿ كتستخدـ في أكقات مختمفة تعكد بالفائدة عمى الطالبات.

 -2خركج عممية التقكيـ عف التقكيـ المعتاد ،حيث تـ التقكيـ مف خبلؿ مناقشات جماعية بيف الطالبات كعمؿ
تبريرات كتفسيرات إليصاؿ المعمكمة الرياضية لآلخريف مما ساعد الطالبات عمى تنمية ميارتي التكاصؿ

الرياضي لدييف ،كمكنيف مف تعمـ مادة الرياضيات بصكرة أكثر مركنة كتطبيؽ.

كالشكؿ ( )1–5يكضح الفرؽ في المتكسطات بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القدرة

الرياضية الخاص بميارتي عممية التكاصؿ الرياضي كعممية مف عمميات القدرة الرياضية.

شكل ( ) 1 – 5

الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بالتواصل الرياضي

اتضح مف الشكؿ ( )1–5أف أعمى أثر لمتقكيـ البديؿ كاف في الميارة الثانية كىي " تكضيح األفكار
كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف " كقد يرجع ذلؾ إلى أف أنشطة كمياـ التقكيـ
البديؿ ساعدت الطالبات عمى التعاكف كالمشاركة الفعالة مع بعضيف البعض مف خبلؿ المناقشات الجماعية

التي أتاحت ليف فرص تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية كالتعبير عنيا بصكرة شخصية لآلخريف ،كما
اتضح مف الشكؿ أف أقؿ أثر لمتقكيـ البديؿ كاف في الميارة األكلى كىي "استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ
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كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح" ،كقد يرجع ذلؾ إلى أف ىذه الميارة تتطمب مف الطالبات
قدرات رياضية عالية تساعدىف عمى التعبير عف األفكار الرياضية بكضكح مف خبلؿ استخداميف لغة

رياضية دقيقة كسميمة ،كىذه النتيجة تتفؽ مع ما أسفرت عنو دراسة كؿ مف (عبد السميع كالشيف،)2013 ،
(حمادة( ،)2009 ،آؿ عامر( ،)2008 ،مراد كالككيؿ( ،)2006 ،العرابي.)2004 ،

ثانياً :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار القدرة الرياضية الخاص بحل المشكالت الرياضية

أظيرت نتائج التطبيؽ القبمي الختبار القدرة الرياضية تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في القدرة

الرياضية ،في حيف أظير التطبيؽ البعدم الختبار القدرة الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية كجكد
فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القدرة

الرياضية الخاص بحؿ المشكبلت الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية التي استخدـ في تدريس كتقكيـ

طالباتيا التقكيـ البديؿ ،كىذا يؤكد جدكل كأثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت
الرياضية كعممية رياضية مف عمميات القدرة الرياضية لدل الطالبات ،كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة

(السممي( ،)2013،الركيشد كالعجمي ،)2009،كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلى:

 -1اعتمدت أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ عمى تدريب الطالبات عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية ،كاعادة
صياغة المشكمة مف خبلؿ جعؿ الطالبات يعدف صياغتيا بمغتيف الخاصة ،مما ساعدىف في إيجاد

الحمكؿ كتفسيرىا ،كالتحقؽ مف صحة حميا بأنفسيف فساعدىف ذلؾ عمى تنمية ميارات حؿ المشكمة.

 -2أسمكب العمؿ داخؿ الفصؿ القائـ عمى التعاكف بيف الطالبات ،كالذم مف شأنو بث ركح التنافس بيف
المجمكعات ،كالسعي إلى حؿ المشكبلت غير الركتينية باتباع خطكات حؿ المشكمة الرياضية.

 -3تكفير التعزيز المناسب ،كتجنب اإليماءات كاإلشارات كاأللفاظ التي تعيؽ إبداعات الطالبات كابتكارىف
لحمكؿ المشكبلت غير النمطية المقدمة ليف ساعدىف في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية.

كالشكؿ ( )2 – 5يكضح الفرؽ في المتكسطات بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارات
عممية حؿ المشكبلت الرياضية كعممية مف عمميات القدرة الرياضية .

شكل ( ) 2 - 5

الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة الرياضية الخاص بحل المشكالت

اتضح مف الشكؿ (  ) 2– 5أف أعمى أثر لمتقكيـ البديؿ كاف في الميارة الثانية كىي " تحميؿ ككصؼ
خطكات حؿ المشكبلت الرياضية بدقة " كقد يرجع ذلؾ إلى أف أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ ساعدت الطالبات
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إتا حة الفرصة أماـ الطالبات مف خبلؿ العمؿ الجماعي الذم تتضمنو عممية حؿ المشكبلت الرياضية لمنقاش
كتبادؿ اآلراء كاألفكار كاالقتراحات كالخبرات فيما بينيف خبلؿ أدائيف ألنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ أدل إلى

تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية لدل الطالبات ،كما أف زيادة قدرة الطالبات عمى تكظيؼ
معمكماتيف الرياضية أثناء حؿ المشكبلت الرياضية كاعطاء أمثمة تكضيحية كالتعبير عنيا بمغة خاصة ككتابة

حؿ المشكبلت بطريقة سميمة ،كالتحقؽ مف صحة اإلجابات ،كاعطاء تبريرات لكؿ خطكة مف خطكات الحؿ
ساعد عمى تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية.

 ،كما اتضح مف الشكؿ(  ) 2– 5أف أقؿ أثر لمتقكيـ البديؿ كاف في الميارتيف األكلى كىي " تحميؿ كتقكيـ

حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف " ،كالثالثة كىي " تبرير العبلقات كاألفكار الرياضية مف
خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية " ،كقد يرجع ذلؾ إلى أف ىذه الميارات تتطمب مف الطالبات

قدرات رياضية عالية لحؿ المشكبلت الرياضية غير الركتينية ،كما تتطمب منيف قدرة عمى التحميؿ كالتفسير

كالتبرير ،كىذا قد يصعب عمى الطالبات ذكات القدرات الرياضية الضعيفة مما أثر عمى نتائج التطبيؽ ،كىذه

النتيجة تتفؽ مع ما أسفرت عنو دراسة كؿ (بطيخ( ،) 2006 ،أحمد( ،) 2010 ،أبك المعاطي.) 2013 ،

ثالثاً :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء لميارتي عممية التواصل الرياضي

أظيرت نتائج تطبيؽ بطاقة مبلحظة األداء لميارتي عممية التكاصؿ الرياضي كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية

بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية التي استخدـ في
تدريس كتقكيـ طالباتيا التقكيـ البديؿ ،كىذا يؤكد جدكل كأثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية ميارتي عممية

التكاصؿ الرياضي كعممية رياضية مف عمميات القدرة الرياضية لدل الطالبات ،كالشكؿ (  ) 3 – 5يكضح
الفرؽ في المتكسطات بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارتي عممية التكاصؿ الرياضي

كعممية مف عمميات القدرة الرياضية كذلؾ عمى بطاقة مبلحظة األداء لميارتي عممية التكاصؿ الرياضي.

شكل ( ) 3 – 5

الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة أداء ميارتي التواصل الرياضي

اتضح مف الشكؿ (  ) 3 – 5أف أعمى أثر لمتقكيـ البديؿ كاف في الميارة األكلى كىي " تحميؿ كتقكيـ حمكؿ
المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف " كقد يرجع ذلؾ إلى أف أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ ساعدت
الطالبات عمى التعاكف كالمشاركة الفعالة مع بعضيف البعض مف خبلؿ المناقشات الجماعية التي أتاحت
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ليف فرص التحميؿ كالتفسير كالتقكيـ الذاتي لؤلنشطة ،كما اتضح مف الشكؿ أنو تساكل األثر لمتقكيـ البديؿ
في الميارتيف الثانية كالثالثة تقريبان ،كقد يرجع ذلؾ إلى أف ىاتيف الميارتيف تتطمباف قدرات رياضية عالية

تساعدىف عمى تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكمة بدقة ،تبرير كتفسير العبلقات مف خبلؿ القدرة عمى حؿ
المشكبلت ،كذلؾ تتطمباف معرفة جيدة بخطكات الحؿ األربعة لجكرجي بكليا لمتمكف مف الحؿ.

رابعاً :مناقشة وتفسير النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء لميارات عممية حل المشكالت الرياضية

اتضح لمباحثة مف العرض السابؽ لمنتائج كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة مبلحظة األداء الخاصة بحؿ المشكبلت الرياضية لصالح
المجمكعة التجريبية التي استخدـ في تدريس كتقكيـ طالباتيا التقكيـ البديؿ ،كىذا يؤكد جدكل كأثر تكظيؼ
التقكيـ البديؿ في تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية كعممية رياضية مف عمميات القدرة الرياضية

لدل الطالبات ،كىذا قد يعكد إلى أف أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ اعتمدت عمى تدريب الطالبات عمى خطكات

حؿ المشكمة الرياضية ،كاعادة صياغة المشكمة مف خبلؿ جعؿ الطالبات يعدف صياغتيا بمغتيف الخاصة،

مما ساعدىف في إيجاد الحمكؿ كتفسيرىا ،كالتحقؽ مف صحة حميا بأنفسيف.

كالشكؿ (  )4 – 5يكضح الفرؽ في المتكسطات بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في ميارات

عممية حؿ المشكبلت الرياضية كعممية مف عمميات القدرة الرياضية .

شكل ( ) 4 - 5

الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة أداء ميارات حل المشكالت

اتضح مف الشكؿ (  ) 4– 5أف أعمى أثر لمتقكيـ البديؿ كاف في الميارة الثانية كىي " تحميؿ كتقكيـ حمكؿ

المشكمة " كقد يرجع ذلؾ إلى أف أنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ ساعدت الطالبات إتاحة الفرصة أماـ الطالبات

مف خبلؿ العمؿ الجماعي لمتحميؿ كالتقكيـ الذاتي خبلؿ أدائيف ألنشطة كمياـ التقكيـ البديؿ ،كاعطاء

تبريرات لكؿ خطكة مف خطكات الحؿ ساعد عمى تنمية ميارات عممية حؿ المشكبلت الرياضية.

 ،كما اتضح مف الشكؿ(  ) 2– 5أنو تساكل األثر لمتقكيـ البديؿ في الميارتيف الثانية كالثالثة تقريبان ،كقد
يرجع ذلؾ إلى أف ىاتيف الميارتيف تتطمباف قدرات رياضية عالية تساعدىف عمى تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ

المشكمة بدقة  ،تبرير كتفسير العبلقات مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكبلت ،كذلؾ تتطمباف معرفة جيدة
بخطكات الحؿ األربعة لجكرجي بكليا لمتمكف مف الحؿ.
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 5.2توصيات الدراسة
في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية ،أكردت الباحثة عددان مف التكصيات التي يمكف أف تؤدم

إلى زيادة أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة،
كذلؾ تفيد صانعي الق اررات التربكية في تحسيف نظاـ التقكيـ المتبع في مؤسساتيـ التعميمية ،كتساعد في

تطكير المنظكمة التعميمية ككؿ بما يتكاكب مع االتجاىات العالمية المعاصرة في التقكيـ كما يمي :

 -1تضميف التقكيـ البديؿ في برامج إعداد كتأىيؿ معممي الرياضيات في الكميات التربكية الجامعية ،كالتركيز

عمى المكاءمة بيف الجكانب النظرية كالعممية الستخدامو ،كابراز األنشطة التي تسيـ في تدريب المعمميف
عمى تكظيؼ التقكيـ البديؿ في العممية التدريسية .

 -2ضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف في مكضكع التقكيـ بشكؿ عاـ ،كاستخداـ األساليب الحديثة في
التقكيـ خاصة األساليب التقكيمية المتعمقة بالتقكيـ البديؿ .

 -3ضركرة تكظيؼ أساليب ككسائؿ متعددة في تقكيـ أداء الطمبة ،كذلؾ أنشطة كبطاقات عمؿ لتنمية القدرة
الرياضية عند الطمبة.

 -4ضركرة نشر ثقافة التقكيـ البديؿ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ لتعريؼ كافة فئات المجتمع بماىيتو ككيفية
تطبيقو .

 -5ضركرة إعداد كتيبات إرشادية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانكية تتضمف تكصيفان كامبلن ألساليب
كأدكات كاستراتيجيات التقكيـ البديؿ ككيفية استخداميا ،كما تتضمف أنشطة كبطاقات عمؿ لتنمية القدرة

الرياضية.

 5.3مقترحات الدراسة
 -1إجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ التقكيـ البديؿ في تنمية ميارات الحس العددم كالتفكير
الرياضي لدل طمبة المرحمة الثانكية.

 -2إجراء دراسات تحميمية لمحتكل كتب الرياضيات في المستكيات الدراسية المختمفة لمكقكؼ عمى مدل
اسياـ األنشطة المتضمنة فييا في تنمية الميارات الخاصة بعمميات القدرة الرياضية .

 -3إجراء دراسة مماثمة لمدراسة في فركع أخرل لمرياضيات ،كمراحؿ تعميمية مختمفة لنكعيات مختمفة مف
الطمبة ذكم خصائص عقمية متنكعة.

 -4إجراء دراسة حكؿ المعكقات التي تكاجو تطبيؽ المعمميف كالمعممات لمتقكيـ البديؿ ( أدكاتو -أساليبو-
استراتيجياتو) في العممية التدريسية ،كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا.
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* القرآف الكريـ.

 5المصادر والمراجع

* السنة النبكية الشريفة.

أولً :المراجع العربية

 -1أبك أسعد ،صبلح عبد المطيؼ( .)2010أساليب تدريس الرياضيات ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 -2أبك خميفة كآخركف ( .)2011درجة تكظيؼ معممي الحمقة األساسية األكلى ألدكات التقكيـ الكاقعي
كاستراتيجياتو في مدارس محافظة عماف -األردف مف كجية نظر المعمميف أنفسيـ .مجمة دراسات في

العموم التربوية -األردن ،مج (.)38

 -3أبكزينة ،فريد ( .)2011مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا ،ط ،3مكتبة الفبلح لمنشر ،الككيت.
 -4أبك عكاد ،فلاير محمد؛ أبك سنينة ،عكدة عبد الجكاد ( .)2011معتقدات معممي الدراسات االجتماعية
حكؿ التقكيـ البديؿ في المرحمة األساسية العميا في مدارس ككالة الغكث في األردف ،مجمة جامعة القدس

المفتوحة لألبحاث والدراسات – فمسطين ،ع ( ،)24مج (.)1

 -5أبك عكاد ،فلاير محمد؛ عشا ،انتصار خميؿ ( .)2008أثر استخداـ استراتيجية التقكيـ المستند إلى األداء

في تحسيف التحصيؿ الدراسي كمفيكـ الذات األكاديمية لدل طالبات الصؼ الثالث األساسي ،المجمة

العربية لمتربية -تونس ،مج (،)28ع (.)2

 -6أبك مزيد ،مبارؾ ( .)2012أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى

طالب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

األزىر-غزة ،فمسطيف.

 -7أبك المعاطي ،كليد محمد ( .)2013عبلقة استراتيجيات حؿ المشكبلت كسرعة تجييز المعمكمات بالقدرة

عمى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت الرياضية لدل طبلب المرحمة الثانكية ،المجمة التربوية ،مج(،)27

ع( ،)108ج(.)1
 -8أحمد ،فضة مصطفى(  .) 2011فعالية استخداـ استراتيجية معرفية في تنمية ميارات حؿ المشكبلت

الرياضية الحياتية لدل تبلميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي .مجمة القراءة والمعرفة-مصر،

ع (.)117

 -9أحمد ،إيماف سمير( .)2010فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى خرائط المفاىيـ كالعصؼ الذىني
كحؿ المشكبلت في تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة البحث العممي

في التربية ،ع (.)11

 -10أحمد ،حمدم أحمد ( .)2008أثر استخداـ أساليب التقكيـ الصفي البديؿ عمى تنمية المفاىيـ
االقتصادية كتحسيف فعالية الذات لدل طبلب المدارس التجارية .الجمعية المصرية لممناىج وطرق

التدريس ،ع ( .)41
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 -11األحمد ،نضاؿ ؛ عثماف ،سمكل( .)2006معايير بناء الحقيبة الكثائقية(البكرتفكليك) لتبلميذ الصؼ

الثالث المتكسط كمدخؿ لبلختيار الحقيقي بالمرحمة الثانكية .مجمة كمية التربية باإلسماعيمية  -مصر,
ع (.)5

 -12األغا ،حياة زكريا(  .) 2005استخدام ممفات اإلنجاز والتعمم التعاوني في تنمية ميارات التعبير
الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر بفمسطين ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة ،فمسطيف.
 -13اإلماـ ،يكسؼ الحسيني(  .) 2005التقكيـ الفعاؿ "التحكؿ مف ثقافة االختبار إلى ثقافة التقكيـ"،
المؤتمر العممى الخامس -التغيرات العالمية والتربوية وتعميم الرياضيات ببنيا :الجمعية المصرية
لتربكيات الرياضيات 21 - 20 ،يكنيك.
 -14آؿ عامر ،حناف سالـ(  .) 2009دمج برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز  TRIZفي
الرياضيات ،ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف .

 -15آؿ عامر ،حناف سالـ(  .) 2008فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز  TRIZفي تنمية

حل المشكالت الرياضية إبداعياً وبعض ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لمتفوقات

الصف الثالث المتوسط ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية لمبنات بجدة ،األقساـ األدبية ،جامعة
الممؾ عبد العزيز ،السعكدية .
 -16الباز ،خالد صبلح (  .)2006فعالية برنامج مقترح لتدريب معممي العمكـ بمرحمة التعميـ األساسي
عمى استخداـ أساليب التقييـ البديؿ .مجمة التربية العممية -مصر ،مج ( ،)9ع (.)2

 -17الباسرم كآخركف(  .) 2013استراتيجية االكتشاؼ المكجو كأثرىا في ميارات التكاصؿ الرياضي،
مجمة البحوث التربوية والنفسية ،ع ( .) 36

 -18بدر ،بثينة محمد ( .)2010االتجاىات الحديثة في تقكيـ تعمـ المعرفة الرياضية ،مجمة التربية
العممية ،المجمد ( ،)13العدد ( . )2

 -19بدر ،بثينة محمد ( .)2010فاعمية استخداـ استراتيجية اإلثراء الكسيمي في تدريس الرياضيات عمى
تنمية ميارات التفكير االستداللي كالتحصيؿ كدافعية اإلنجاز الدراسي لدل طالبات المرحمة اإلعدادية،

مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس  ،ASEPمج( ،)4ع (.)4

الفعال من رياض األطفال حتى الصف السادس
 -20بدكم ،رمضاف مسعد(  .) 2007تدريس الرياضيات ً
البتدائي ,ط  ،1دار الفكر العربي ،عماف ،األردف .
 -21بدكم ،رمضاف مسعد ( .)2003استراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات ،دار الفكر لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف .
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 -22البركاتي ،نيفيف حمزة (  .)2009فاعمية استخداـ ممؼ اإلنجاز عمى أداء طالبات الرياضيات بمقرر
تصميـ النشاط في برنامج اإلعداد التربكم بجامعة أـ القرل .مجمة القراءة والمعرفة  -جامعة عين

شمس ،مج ( ،)2ع( .) 85

 -23البركاتي ،نيفيف حمزة (  .)2008أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات

الست و  K.W.Lفي التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط
بمدينة مكة المكرمة " رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -24البشير ،أكرـ عادؿ ؛ برىـ ،أريج عصاـ ( .) 2009درجة استخداـ استراتيجيات التقكيـ البديؿ كأدكاتو
في تقكيـ تعمـ الرياضيات كالمغة العربية في األردف ،مجمة العموم التربوية والنفسية ,كمية التربية,

جامعة البحرين ،مج( ،)13ع(.)1

 -25بطيخ ،فتيحة أحمد ( .)2006أثر استخداـ بعض النماذج العالمية لمقاييس تقدير حؿ المشكمة
الرياضية القائمة عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحسيف أداء الحؿ كتدريسيا لدل الطبلب

المعمميف تخصص الرياضيات ،المؤتمر العممي (-)18مناىج التعميم وبناء اإلنسان العربي-مصر،
مج(.505 – 450 :)2
 -26البغدادم ،محمد رضا( .)2007مميزات كعيكب األنكاع البديمة ألساليب التقكيـ :دليؿ لممعمـ كأساليب
التقكيـ المستمر .مجمة كمية التربية بالفيوم  -مصر ،ع( .)7

 -27الببلكنة ،فيمي( .)2010أثر استراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء في تنمية التفكير الرياضي كالقدرة

عمى حؿ المشكبلت لدل طمبة المرحمة الثانكية ،مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية – فمسطين،

مج ( ،)24ع (.)8

 -28بني سبلمة ،أحمد جماؿ( .)2013أثر استخداـ استراتيجيات التقكيـ البديؿ كأدكاتو في تحصيؿ طمبة
الصؼ التاسع األساسي لمادة الرياضيات في منطقة لكاء بيريف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،األردف.

 -29بيكت ،عبد الجكاد ؛ بمطية ،حسف (  .)2007فاعمية نمكذج قائـ عمى المستكيات المعيارية في تنمية
القكة الرياضياتية لدل طبلب المرحمة الثانكية ،مجمة كمية التربية ببنيا ،مج( ،)17ع(.)1

 -30بيكت ،عبدالجكاد ؛ عبدالقادر ،عبدالقادر(  .) 2005تأثير استخداـ مدخؿ التمثيبلت الرياضية عمى

بعض ميارات التكاصؿ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ،المؤتمر العممي الخامس-

التغيرات العالمية والتربوية وتعميم الرياضيات –مصر.

 -31الثبيتي ،فكزية عبد الرحمف ( .) 2011تحديد صعوبات حل المشكالت الرياضية المفظية لدى تمميذات
الصف الرابع البتدائي من وجية نظر معممات ومشرفات الرياضيات بمدينة الطائف .رسالة ماجستير

غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -32جابر ،جابر عبد الحميد( .)2011اتجاىات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدرس ،سمسمة
المراجع في التربية كعمـ النفس ،الكتاب الثاني كالعشركف ،دار الفكر العربي لمنشر ،مصر .
121

 -33جاد ،إيناس محمد(  .) 2003تقويم معمم الرياضيات ألدائو التدريسي بالمرحمة اإلعدادية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة المنصكرة ،مصر .

 -34الحربي ،محمد عبد المطيؼ ( .)2013مدى إسيام مقررات الرياضيات المطورة في تنمية أنماط
التفكير لدى طالب المرحمة المتوسطة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،

السعكدية .

 -35الحربي ،نكاؿ محسف( .)2011فاعمية برنامج حاسوبي مقترح لتدريس المسائل المفظية الرياضية في
تنمية التحصيل وبعض ميارات التواصل الرياضي والتجاه نحو الرياضيات لدى تمميذات الصف الثاني

البتدائي بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،السعكدية .

 -36الحريرم ،رافدة (  ". ) 2008التقويم التربوي " ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف .

 -37الحريرم ،رافدة (  ". ) 2007التقويم التربوي الشامل" ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف .
 -38الحسيف ،سمية حامد(  .) 2012برنامج تدريبي قائـ عمى التقكيـ البديؿ لتنمية األداء الميني لدل
معممي الصؼ في سكرية ،مجمة العموم التربوية ،مصر ،مج ( ،)20ع (.)3

 -39حسف ،إبراىيـ (  .) 2012كاقع ممارسة معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لمتقكيـ البديؿ كعبلقة
ذلؾ بمعتقداتيـ حكلو .دراسات عربية في التربية وعمم النفس– السعودية ،ع(.)29

 -40حسف ،شيماء محمد عمي(  .) 2014أثر الدعائـ التعميمية في تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي
كتحسيف ميارات ما كراء المعرفة لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية.

مجمة تربويات الرياضيات -مصر ،مج ( ،)17ع (.)1

 -41حميد ،شادم ( .)2013أثر توظيف أساليب التقويم البديل في تنمية التفكير التأممي وميارات رسم
الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف .

 -42الخريجي ،تياني فيد(  .)2010أثر استخداـ الحقيبة التراكمية لمتقكيـ ( البكرتفكليك ) في تنمية الجانب
النظرم كالجانب التطبيقي لمادة الفقو عمى طالبات الصؼ األكؿ الثانكم .دراسات عربية في التربية

وعمم النفس  -السعودية ,مج ( ،)4ع (.)2

 -43الخطيب ،محمد؛ المجذكب  ،صييب ( .) 2013أثر برنامج تدريسي قائـ عمى كظائؼ نصفي الدماغ
في القكة الرياضية لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي في األردف .مجمة دراسات-الجزائر ،ع (.)27

 -44الخطيب ،محمد(  .)2012أثر تدريس اليندسة باستخداـ التعميـ القائـ عمى التفكير الرياضي في
التكصؿ لمنظريات الرياضية كبرىانيا كتطبيقاتيا لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في األردف ،مجمة
دراسات في العموم التربوية -األردن ،مج ( ،)39ع (.)1

 -45دبكس كآخركف (  .)2012تقييـ أسئمة االمتحانات المدرسية النيائية لمعممي منياج الرياضيات لمصؼ
السابع األساسي في ضكء تصنيؼ مؤسسة NEAPلمقدرات الرياضية ،مجمة جامعة النجاح لمعموم

اإلنسانية  -فمسطين ،مج( ) ،26ع (.)2
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 -46دكديف ،حمزة ( .)2007تقكيـ المخرجات التعميمية لمبرامج العممية الجامعية كأساس ضماف الجكدة،
المؤتمر العممي السنوي الثاني -معايير ضمان الجودة والعتماد في التعميم النوعي بمصر والوطن

العربي ،مج(.)1

 -47الدكسرم ،راشد حماد(  .) 2004الكشؼ عف ممارسات المعمميف في التقكيـ الصفي بالمرحمة الثانكية.
رسالة الخميج العربي -السعودية ،س ( ،)24ع (.) 90

 -48دياب ،سييؿ رزؽ(  .) 2003مناىج البحث العممي – أدكاتو كأساليبو ،غزة :مكتبة آفاؽ.

 -49ديسقكرس ،ناجي (  .) 2001مبادئ كمستكيات الرياضيات المدرسية  ،2000ورقة عمل مقدمة إلى

مؤتمر الرياضيات المدرسية " معايير ومستويات " ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات بالشتراك

مع كمية التربية جامعة  6أكتوبر 22 – 12 ،فبراير38 – 15 :

 -50الذارحي ،فاطمة بنت يحيى(  .(2009التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف الثامن من التعميم
األساسي وعالقتو بالتحصيل الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة صنعاء ،اليمف.

 -51رزؽ ،حناف (  .)2012أثر استخداـ مدخؿ القكة الرياضية لمطالبات المعممات في تنمية التحصيؿ
كاالتجاه نحك الرياضيات لطالباتيف بالمرحمة المتكسطة ،مجمة العموم التربوية ،ع (.)3

 -52الرشيدم ،عيسى صنت(  .) 2015واقع استخدام ممف اإلنجاز في تنمية ميارات األداء المغوي لدى
طمبة الصف السادس في مادة لغتي الجميمة بمدينة بريدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -53الرفاعي ،أحمد(  .) 2001استراتيجية مقترحة لتنمية التواصل الرياضي والتحصيل والتجاه نحو
الرياضيات لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة طنطا ،مصر.

 -54رمضاف ،خطكط(  .) 2010استخدام أساتذة الرياضيات لستراتيجيات التقويم والصعوبات التي
تواجييم أثناء التطبيق "دراسة ميدانية بثانويات ولية المسيمة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية ،جامعة منتكرم ،الجزائر .

 -55الركيشد ،نيى ؛ العجمي ،أمؿ( .)2009فاعمية تدريس بعض استراتيجيات حؿ المشكمة الرياضية في
تنمية التحصيؿ كالتفكير الرياضي كالمعتقدات نحك حؿ المشكمة الرياضية لدل تمميذات الصؼ الخامس

بدكلة الككيت ,مجمة كمية التربية ،جامعة االسكندرية – مصر ،مج (  ،) 19ع ( .) 3

 -56الزاممي كآخركف (  .)2009مفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي ,مكتبة الفبلح لمنشر
كالتكزيع ،الككيت.

 -57الزبيدم ،عكض أحمد( .)2011واقع أساليب التقويم البديل لدى معممي ومعممات العموم بمحافظة
الميث ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية – قسـ عمـ النفس ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .
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 -58زنقكر ،ماىر محمد ؛ ىاركف ،الطيب حسف(  .) 2012تصميـ كحدة تعميمية إلكتركنية تفاعمية في
الرياضيات كفاعميتيا في تنمية تفضيبلت التقييـ كميارات التكاصؿ الرياضي كمستكل الفائدة أك الضرر

مف استخداـ الحاسب لدل تبلميذ الصؼ األكؿ المتكسط ببعض مدارس منطقة الباحة ،مجمة دراسات

في المناىج والشراف التربوي  -السعودية ,مج ( ،)3ع (.)2

 -59زنقكر ،ماىر محمد (  .)2008أثر كحدة تدريسية في ضكء قائمة معايير مشتقة مف معايير
الرياضيات المدرسية العالمية التابعة لػػ(  ) NCTMعمى تنمية القكة الرياضية لدل تبلميذ الصؼ الثاني

اإلعدادم ،المجمة العممية -كمية التربية ،مج( ،)24ع( ،)1ج(. )1

 -60الزىراني ،ىبلؿ عمي(  .)2013الحتياجات التدريبية الالزمة لمشرفي الرياضيات في ضوء مفيوم
التقويم البديل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -61الزىراني ،محمد راشد(  .) 2009تصور مقترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق معايير

الجودة الشاممة بوزارة التربية والتعميم ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية – قسـ عمـ النفس،

جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -62الزىراني ،سفر حسف( .)2007العالقة الرتباطية بين التقويم المستمر والختبار التحصيمي في الحكم
عمى مستوى التالميذ العممي في الرياضيات ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 -63زيتكف ،عايش( .)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف .

 -64زيتكف ،حسف حسيف ( .) 2008أصول التقويم والقياس التربوي " المفيومات والتطبيقات " ،ط ،2
الدار الصكلتية لمتربية ،الرياض ،السعكدية .

 -65الزيكد ،نادر؛ ىشاـ ،عمياف(  . )2005مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية ،ط ،3دار الفكر لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -66السرحاني ،محمد بف فاىد سالـ (  .) 2013فاعمية استخدام قواعد تقدير األداء التحميمية

 Analytical Rubricsلحل المشكالت الرياضية في التحصيل الدراسي وبقاء أثر تعمم الرياضيات

لدى طالب المرحمة المتوسطة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -67السعدكم ،عبد ا﵀ صالح ( .)2010دليل المعمم لمتقويم المعتمد عمى األداء من النظرية إلى
التطبيق ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج العربي ،الرياض ،السعكدية .

 -68السعدم ،أحمدعبيد( .)2013تقكيـ أداء الطمبة المطبقيف في قسـ عمكـ الحياة في ضكء المعايير
المينية الحديثة ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،البحث الخامس ،ع( ،)36ج(.)2

 -69سكيؾ ،باسؿ( . ( 2003بحث إجرائي حول إمكانية استخدام البورتفوليو كأسموب بديل لتقييم أداء
المتعممين في المغة اإلنجميزية ( ،بحث مترجـ مف المغة اإلنجميزية ) ،مركز قطاف لمبحث كالتطكير

التربكم ،غزة ،فمسطيف.
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 -70سبلمة ،أيمف عبدالعزيز( .)2012دراسة تقدير الذات كعبلقتو بالتقكيـ الذاتي ك التقكيـ المكضكعي
لدل طبلب الجامعة .مجمة اإلرشاد النفسى -مصر ،ع (.)30

 -71سبلـ  ،كائؿ مسعد )  . (2004دراسة فعالية استخدام استراتيجية قائمة عمى التواصل الرياضي في
عالج بعض أخطاء تالميذ المرحمة البتدائية في الرياضيات وأثر ذلك عمى نمو تفكيرىم الرياضي
واستمتاعيم بالمادة "  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،طنطا ،مصر .

 -72السممي ،تركي حميد(  .)2013درجة إسيام معممي الرياضيات في تنمية ميارات حل المشكمة

الرياضية لدى طالب المرحمة البتدائية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،

السعكدية .

 -73السكاط ،سامي عيد(  .) 2014درجة استخدام معممي المغة النجميزية لستراتيجيات التقويم الواقعي
وأدواتو في تقويم طالب الصف السادس البتدائي بمحافظة الطائف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -74السكداني ،عبد الكريـ ؛ الكرعاكم ،ختاـ ( .)2011فاعمية التدريس بالخرائط الذىنية في تنمية التفكير
اإلبداعي لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط .مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية ،مج (،)10

ع ( .) 3

 -75السكييرم ،عبد الرحمف عبد ا﵀( .)2013تقويم اختبارات ومقاييس التقويم البديل في مادة
الرياضيات لمصفوف العميا في المرحمة البتدائية بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .
 -76السيد ،عمياء عمي( .)2007فعالية التقكيـ بممفات التعمـ في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم كخفض

قمؽ االمتحاف في مادة العمكـ لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية .مجمة التربية العممية -مصر ,الجمعية

المصرية لمتربية العممية ,جامعة عين شمس ،مج ( ،)10ع (.)4

 -77السيد ،أحمد البيي(  .)2003نمذجة العبلقات بيف أساليب التفكير ككفاءة التمثيؿ المعرفي لممعمكمات
لدل طبلب المرحمة الجامعية ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،مج ( ،)13ع ( . ) 39

 -78سيد ،ىكيدا محمكد (  .) 2008فاعمية برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية الحس العددم كالتكاصؿ
الرياضي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية .المؤتمر العممي الثاني لمشباب الباحثين بكمية التربية جامعة

أسيوط  -مصر.288 – 277 :

 -79شبير ،عماد رمضاف(  .) 2011أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعمم الرياضيات
لدى طمبة الصف الثامن األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 -80شحاتة ،حسف(  .)2012المرجع في التدريس والتقويم ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر .

 -81الشدكح كآخركف ( .) 2009مدل تكافر معايير التقكيـ التربكم العالمية في أساليب القياس ك التقكيـ

المستخدمة لدل معممي الرياضيات مف كجية نظرىـ .مجمة التربية ( جامعة األزىر )  -مصر،

ع (  ،)143ج (.)4
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 -82الشريؼ ،فيد ( .)2009برنامج مقترح لتنمية ميارات استخداـ أساليب التقكيـ البديؿ لدل معممي المغة
اإلنجميزية بالمرحمة المتكسطة .مجمة التربية(جامعة األزىر) -مصر ،ع( ،)143ج(.)4

 -83الشمراني ،حسف محمد (  .) 2012التحكؿ مف التقكيـ التقميدم إلى التقكيـ البديؿ في برنامج تعميـ
المغة العربية لغير الناطقيف بيا :تجربة مطبقة .المجمة التربوية  -مصر ،ع (.)31

الرياضيات "نظريات وتطبيقات"  ،سمسمة
 -84الصادؽ ،إسماعيؿ محمد األميف ( .)2001طرق تدريس
ّ
المراجع في التربية كعمـ النفس  ،ط ،1العدد  ،17دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.
 -85صديؽ ،حسيف(  .)2012تقكيـ األداء في المؤسسات االجتماعية ،مجمة جامعة دمشق ،مج (،)28
ع ( .)1

 -86الصراؼ ،قاسـ( .)2002القياس والتقويم في التربية والتعميم ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،مصر.

 -87طافش ،إيماف أسعد ( .)2011أثر برنامج مقترح في ميارات التواصل الرياضي عمى تنمية التحصيل
العممي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر-غزة ،فمسطيف.

 -88الطراكنة ،محمد حسيف(  .)2011نمكذج مقترح لمعايير ضماف جكدة التقكيـ الحقيقي لمطمبة في

مناىج التعميـ العالي ،بحث مقدم لممؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي ،جامعة الزرقاء

الخاصة– المممكة األردنية الياشمية. 19 – 1 :

 -89عبد الحميد ،خميس محمد(  .) 2009مقياس تقدير أداء متدرج مقترح لتقكيـ أداءات تدريس الجغرافيا

في المرحمة الثانكية في ضكء معايير الجكدة في مصر ،المؤتمر العممي العربي الرابع– الدولي األول
"التعميم وتحديات المستقبل" ,جمعية الثقافة من أجل التنمية ،جامعة سكىاج ,مصر ،مج( ،) 2

 4أبريؿ. 265 – 224 :
 -90عبدالسميع ،عزة؛ الشيف ،سمر(  .)2013تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي كالحؿ اإلبداعي لممشكبلت

الرياضية في ضكء نظرية تريز لمتعمـ اإلبداعي لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية .دراسات عربية في التربية

وعمم النفس -السعودية ،ع ( ،)42ج (.)2

 -91عبدالكريـ ،ىالة محمد( .)2014فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التكاصؿ الرياضي في تنمية ميارات
التفكير الرياضي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي .مجمة تربويات الرياضيات -مصر ،مج (،)17

ع (.)2

 -92عبدالسميع ،عزة (  .)2010كحدة مقترحة في نظرية الفكضى كأثرىا عمى تنمية حؿ المشكبلت
الرياضية لدل الطبلب المعمميف بكمية التربية .مجمة كمية التربية -جامعة عين شمس ،ع (،)34

ج (.)4
 -93عبد ا﵀ ،فيصؿ(  .) 2009مدل استخداـ معممي التربية الرياضية ألساليب التقكيـ البديؿ كأدكاتو في
تقكيـ طمبة المرحمة الثانكية .مجمة الرياضة (عموم وفنون )-مصر ،مج ( ،)34ع (.)2
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 -94عبد الكىاب ،عبد الناصر (  .) 2013التكجو نحك أساليب التقكيـ البديؿ لضماف الجكدة بمؤسسات
التعميـ العالي :مقاييس التقدير المتدرجة نمكذجان ،بحث مقدم إلى المؤتمر العممي الدولي األول " رؤية

اس تشرافية لمستقبل التعميم في مصر والعالم العربي في ضوء التغييرات المجتمعية المعاصرة" كالمنعقد
بكمية التربية  -جامعة المنصكرة في الفترة مف  21-20فبراير ،مصر.1107 -1075 :

 -95العبسي ،محمد مصطفى(  .)2010التقويم الواقعي في العممية التدريسية ،ط  ،1دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف .
 -96العبسي ،محمد مصطفى(  .) 2009أثر استخداـ ممؼ أعماؿ الطالب(البكرتفكليك) في تحصيؿ طمبة
الصؼ السابع في الرياضيات ،المجمة التربوية – مجمس النشر العممي ،ع(.)90

 -97عبيد ،كليـ (  .) 2009استراتيجيات التعميم والتعمم في سياق ثقافة الجودة " أطر مفاىيمية ونماذج
تطبيقية" ،ط  ،1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر .

 -98عبيد ،كليـ(  .) 2004تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكير،
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -99عبيدات كآخركف( .)2001البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو ،ط ،7دار الفكر لمطباعة كالنشر،
عماف ،األردف .
 -100العرابي ،محمد سعد(  .(2004فعالية التقكيـ البديؿ عمى التحصيؿ كالتكاصؿ كخفض قمؽ

الرياضيات لتبلميذ المرحمة االبتدائية .المؤتمر العممي الرابع ,رياضيات التعميم العام في مجتمع

المعرفة ,الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 8 – 7 ،يكليك. 244- 177 :

 -101عرساف ،محمد حسف ؛ أبك زينة ،فريد كامؿ(  .) 2005أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حؿ
المسألة الرياضية في تنمية القدرة عمى حؿ المسألة الرياضية كعمى التحصيؿ في الرياضيات لدل طمبة

المرحمة األساسية في األردف ،مؤتة لمبحوث والدراسات ،مج ( ،)20ع ( .) 7

 -102عسيبلف ،بندر خالد( .)2011تقويم كتاب العموم المطور لمصف األول المتوسط في ضوء معايير
الجودةالشاممة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،السعكدية .

 -103عصر ،رضا مسعد(  .) 2003حجـ األثر :أساليب إحصائية لقياس األىمية العممية لنتائج البحكث
التربكية .المؤتمر العممي الخامس عشر "مناىج التعميم واإلعداد لمحياة المعاصرة– القاىرة"،

مج (. 674 – 644 :) 2

 -104عصر ،رضا مسعد(  .)2003القكة الرياضية :مدخؿ حديث لتطكير كتقكيـ تعمـ الرياضيات في
مراحؿ التعميـ العاـ ،المؤتمر العممي الثالث " تعميم وتعمم الرياضيات وتنمية اإلبداع ،الجمعية المصرية

لتربويات الرياضيات 9-8 ,أكتوبر ،دار الضيافة ،جامعة عيف شمس.77 – 65 :

 -105عطية ،ابراىيـ ؛ صالح ،محمد (  .) 2008فعالية استراتيجيتي (  ) K.W.L.Aك ( فكر – زاكج –
شارؾ ) في تدريس الرياضيات عمى تنمية التكاصؿ كاإلبداع الرياضي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية،

مجمة كمية التربية  -جامعة بنيا ،مصر ،مج (  ،) 18ع ( .) 76
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 -106عفانة ،محمد عطية( .)2011واقع استخدام معممي المغة العربية ألساليب التقويم في المرحمة
اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة في ضوء التجاىات الحديثة .رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف .
 -107عفانة ،عزك (  .)2000حجـ التأثير كاستخدامو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في البحكث
التربكية كالنفسية ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ،ع ( .) 3

 -108عفيفي ،أحمد محمكد ( .)2008أثر استخداـ استراتيجية ما كراء المعرفة عمى التحصيؿ كتنمية

ميارات التكاصؿ الرياضي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ،دراسات في المناىج وطرق التدريس -

مصر ،ع (.)141

 -109عبلـ ،صبلح الديف محمكد(  .)2004التقويم التربوي البديل :أسسو النظرية والمنيجية وتطبيقاتو
الميدانية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.

 -110عبلـ ،رجاء (  .) 2006مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة.
 -111العمياف ،فيد عبدالرحمف( .) 2014اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة المتكسطة نحك استخداـ

التقكيـ البديؿ في تقكيـ تعمـ الرياضيات .رسالة التربية وعمم النفس -السعودية ،ع ( .76 - 53 :)45

 -112عمر ،سكزاف حسيف (  .)2011كاقع تطبيؽ ممؼ اإلنجاز في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة بمدينة
الرياض :دراسة ميدانية .دراسات فى المناىج وطرق التدريس -مصر ،ع (.)175

 -113العمراني ،ىيا محمد (  .)2012فاعمية برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى التقكيـ األصيؿ في تنمية
ميارات الحس العددم كحؿ المشكبلت الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة  ،رسالة دكتكراة غير

منشكرة ،كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،السعكدية.

 -114العمرم ،ناعـ محمد ( .)2012إدراؾ معممي الرياضيات كالطبلب المعمميف تخصص الرياضيات

استراتيجيات حؿ المشكبلت ،الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية ( جستن ) – الرياض ,رسالة

التربية وعمم النفس ،ع(.)39

 -115العمرم ،كصاؿ؛ شحادة ،فكاز( .)2010درجة رضا معممي العمكـ عف تكظيؼ أساليب التقكيـ
الكاقعي في تقكيـ العممية التدريسية ،مجمة كمية التربية بجامعة عين شمس ،ع( ،)34ج(.)1

 -116العنزم ،كآخركف(  .) 2012الفركؽ في بعض مككنات القدرة اإلبداعية كعبلقتيا بالتذكؽ األدبي لدل
طمبة المرحمة الثانكية بدكلة الككيت ،مجمة الطفولة والتربية( كمية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية )
 -مصر ،مج ( ،)4ع ( .) 11

 -117العكفي ،عبد العزيز مساعد(  .)2014درجة تمكن طالب الصف الثالث المتوسط من ميارات
التواصل الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -118العكيشؽ ،ناصر حمد(  .) 2009برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات في المرحمة البتدائية
حول استراتيجيات حل المسألة وفاعميتو في أدائيم وتنمية ميارات التفكير فوق المعرفي والتحصيل

لدى طالبيم ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،السعكدية .
127

 -119العيسى ،ثامر حمد( .)2012فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي والتواصل الرياضي لدى تالميذ الصف الثاني متوسط ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة

اإلماـ محمد بف سعكد االسبلمية ،السعكدم.
 -120عيسكم ،شعباف ؛ المنير ،راندا (  .)2008برنامج قائـ عمى التعمـ التأممي لمتغمب عمى قصكر
الميارات الرياضية قبؿ األكاديمية كتنمية ميارات التكاصؿ الرياضي لدل أطفاؿ الركضة ،مجمة دراسات

في المناىج وطرق التدريس -مصر ،ع (.)138

 -121غنيـ ،محمد أحمد(  .)2005مشكبلت تقكيـ التحصيؿ الدراسي بيف النظريتيف الكبلسيكية كالمعاصرة
في القياس النفسي ،مجمة البحوث والدراسات التربوية ،جامعة بنيا ،مصر .

 -122الفريؽ الكطني لمتقكيـ(  .) 2004استراتيجيات التقويم وأدواتو :اإلطار النظري ،إدارة االمتحانات
كاالختبارات ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،األردف.

 -123الفقيو ،حسف بف أحمد ( .)2010تقنين اختبار القدرة المبكرة في الرياضيات  TEMA -3عمى
عينة من تالميذ الصفوف األولية بالمرحمة البتدائية – بنين في محافظة القنفذة التعميمية ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -124فممباف ،آذار عبد ا﵀ ( .)2010واقع استخدام معممات المغة العربية ممف اإلنجاز في تقويم األداء
المغوي لدى تمميذات الصف السادس البتدائي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -125الفيصؿ ،عبد الكريـ حسيف ( .)2001القدرة الرياضية وعالقتيا بالتحصيل في الرياضيات لدى
طمبة الثانوية في الجميورية اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة صنعاء ،اليمف.

 -126قاسـ ،بشرل محمكد( .)2012القدرة الرياضية لدل طمبة معاىد إعداد المعمميف .مجمة كمية التربية
األساسية  -الجامعة المستنصرية ,العراق ،عدد(.)74

 -127القحطاني كآخركف(  .)2004مناىج البحث في العموم السموكية مع تطبيقات عمى ( ,) spss
ط ،2مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،السعكدية.

 -128القرشي ،محمد بف عكاض(  .) 2012درجة تمكن معممي الرياضيات من ميارات التواصل
الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -129الكبيسي ،عبد الكاحد( .)2007القياس والتقويم ،ط ،1دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -130ككجؾ ،ككثر حسيف(  .) 2012البورتفوليو في التعميم والتعمم " رؤية شاممة " ،ط  ،1عالـ الكتب
لمتكزيع كالطباعة ،القاىرة ،مصر.

 -131المالكي ،عكض مسفر(  .) 2013فاعمية استخدام ممفات اإلنجاز في تحسين أداء طالب الصف

األول متوسط في مادة المغة اإلنجميزية بمحافظة الميث ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،السعكدية .
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 -132المالكي ،عكض ( .)2011أثر استخداـ قكاعد تقدير األداء التحميمية في التحصيؿ الدراسي لتبلميذ
الصؼ الثالث االبتدائي ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة .

 -133المجاىد ،سالـ( .)2013نحك رؤية جديدة إلصبلح نظاـ القياس كالتقكيـ التعميمي في ليبيا ،المجمة
الجامعية ,مج (  ،) 2ع (.)15

 -134مجيد ،سكسف شاكر(  .) 2011تطورات معاصرة في التقويم التربوي ،ط  ،1دار صفاء لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -135المحاسنة ،ابراىيـ محمد ؛ المييدات ،عبد الحكيـ عمي ( .) 2009التقويم الواقعي ،ط  ،1دار جرير
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف .

 -136المحاسنة ،ابراىيـ محمد ؛ المييدات ،عبد الحكيـ عمي (  .) 2009القياس والتقويم الصفي ،ط ،1
دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف .

 -137محمد ،رشا ىاشـ( .)2011فعالية المدخؿ اإلنساني في تدريس الرياضيات عمى تنمية القكة الرياضية
لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ,مجمة البحث العممي في التربية ,ع (.)12

 -138محمكد ،أشرؼ راشد ؛ بخيت ،مؤنس محمد(  .) 2006أثر إستخداـ التقكيـ األصيؿ (البكرتفميك)
عمى تنمية بعض ميارات التكاصؿ الرياضي كاإلتجاه نحك الرياضيات لدل تبلميذ المرحمة اإلبتدائية

كبقاء أثر تعمميـ ،المؤتمر العممى الثامن عشر  -مناىج التعميم وبناء اإلنسان العربى  -مصر،
مج ( .179 - 138 : ) 1

 -139مراد ،محمكد؛ الككيؿ ،السيد أحمد(  .)٦ََ٢فعالية برنامج مقترح في الرياضيات قائـ عمى األنشطة
التعميمية في تنمية ميا ارت التكاصؿ كالتفكير الرياضي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ,مجمة تربويات

الرياضيات -الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،كمية التربية ،جامعة بنيا ،مج(.)9

 -140مراد ،محمكد عبد المطيؼ(  .) 2006فعالية برنامج مقترح في الرياضيات قائـ عمى األنشطة
التعميمية في تنمية ميارات التكاصؿ كالتفكير الرياضي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة تربويات

الرياضيات  -مصر ،مج ( .) 9

 -141المرحبي ،أحمد ( .)2013درجة ممارسة معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة ألدوات التقويم
البديل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -142المزركع ،ىيا( .)2009فعالية التقكيـ البديؿ في تحصيؿ مفاىيـ البحث التربكم كزيادة فعالية الذات
في البحث لدل طالبات الدراسات العميا .مجمة اتحاد الجامعات العربية-األردن ،ع( .)54

 -143المشيراكم ،عفاؼ محمد(  .) 2003فاعمية برنامج مقترح لتنمية القدرة عمى حل المسائل الجبرية
المفظية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،فمسطيف .
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 -144المشيخي ،نكاؿ غالب (  .)2011فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات معممات الرياضيات
في التواصل الرياضي بالمرحمتين المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 -145المصرم ،ماجد مكسى(  .) 2003أثر استخدام استراتيجية بوليا في تدريس المسألة الرياضية
اليندسية في مقدرة طمبة الصف التاسع األساسي عمى حميا في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة

جنين ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف .

 -146مغازم ،نيى( .)2009أثر استخداـ البكرتفميك كأداة لمتقكيـ البديؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تدريس مادة
خدمة الجماعة :دراسة مطبقة عمى طبلب الفرقة الثالثة ،المؤتمر العممي الدولي الثاني والعشرون

لمخدمة الجتماعية (الخدمة الجتماعية وتحسين نوعية الحياة ) -مصر ،مج (.1570 - 1490 :)3

 -147ممحـ ،سامي( .)2006مناىج البحث في التربية وعمم النفس ،دار المسيرة لمنشر ،عماف ،األردف.

 -148ممحـ ،سامي( .)2005القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،ط  ،3دار المسيرة لمنشر ،األردف.
 -149الكبيسي ،عبد الكاحد( .)2007القياس والتقويم ،ط ،1دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -150الناجـ ،محمد عبد العزيز( .)2013أثر استخداـ التقكيـ األصيؿ عمى تنمية ميارات حؿ المشكبلت
كاالتجاه نحك مقرر الفقو في المرحمة االبتدائية .مجمة كمية التربية ,جامعة عين شمس -مصر،

ع ( ،)37ج (.)2
 -151نجـ ،خميس مكسى( .)2011أثر استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت في تدريس الرياضيات في تنمية

التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي ،المجمة التربوية األردنية ،ع( ،)98ج( ،)2مج (.)25

 -152نصر ،محمكد أحمد ( .)2009فاعمية الكتابة لمتعمـ مف خبلؿ فرؽ التفكير في تصميـ خرائط
المفاىيـ برياضيات المرحمة اإلعدادية كأثر ذلؾ عمى تنمية التكاصؿ الرياضي لدل طبلب الفرقة الرابعة

رياضيات بكمية التربية ،المؤتمر العممي الحادي والعشرون – تطوير المناىج الدراسية بين األصالة

والمعاصرة1443 – 1371 :

 -153اليذلي ،ماجد عطية( .)2014الحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة المتوسطة لتوظيف
التقويم البديل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية .

 -154اليكيدم ،زيد(  .)2006أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات ،دار الكتاب الجامعي لمنشر
كالتكزيع ،العيف ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -155ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية(  .) 2015تقرير دائرة القياس والتقويم " نتائج اختبارات التمس
 TIMISSالدولية الخاصة بدولة فمسطين " ،بتاريخ  ،15/2/2015غزة ،فمسطيف .
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ممحق ( ) 1

أسماء السادة المحكمين
التخصص

الجامعة

1

أ.د .سييؿ رزؽ دياب

نائب رئيس الجامعة لمشؤكف األكاديمية

غزة

2

أ.د .عبلء الديف سعد متكلي

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات بنيا  -مصر

ـ

السم

3

أ.د .فتحية صبحي المكلك

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

اإلسبلمية

4

أ  .د  .عطا حسف دركيش

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

األزىر

5

أ.د .فتيحة أحمد بطيخ

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات المنكفية-مصر

6

د .عمي محمد نصار

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

األزىر

7

د .إبراىيـ حامد األسطؿ

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

اإلسبلمية

8

د  .عمراف محمد الدبش

عضك ىيئة تدريس اجتماعيات

األزىر

9

د .سمية سالـ النخالة

نائب مدير عاـ كحدة المناىج –

ك ازرة التربية

تخصص رياضيات

كالتعميـ -غزة

عميد كمية التربية

غزة

 11د  .محمد سميـ مقاط

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

األزىر

 12د .خالد عبد المطيؼ عمراف

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المشارؾ

سكىاج -مصر

 13د  .أسعد حسيف عطكاف

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

األقصى

 14د .خالد فايز عبد القادر

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

األقصى

 15د  .صبلح أحمد الناقة

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

اإلسبلمية

 16د.عبد الكريـ مكسى فرج ا﵀

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

األقصى

عضك ىيئة تدريس إحصاء رياضي

القدس

عضك ىيئة تدريس أساليب الرياضيات

غزة

عضك ىيئة تدريس الرياضيات

القدس المفتكحة

مشرفة رياضيات مرحمة ثانكية

ك ازرة التربية

مشرؼ رياضيات مرحمة ثانكية

كالتعميـ

معممة رياضيات عاشر

البريج الثانكية

 10د  .محمكد اسماعيؿ الحمضيات

 17د  .حازـ إسماعيؿ الشيخ أحمد
 21أ .رنا فتحي العالكؿ
 22أ  .ريياـ جماؿ أبك غمكة
23

أ .سميرة أحمد حنيؼ

 24أ .عبد ا﵀ سمماف مينا
 25نجكل إبراىيـ صبلح

133

ممحق ( ) 2
الصورة األولية لختبار القدرة الرياضية لمصف العاشر األساسي
جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر – غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المناى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج كطػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ التدري ػػس

إعداد الباحثة
شاىيناز بكر محمكد المكح
إشراؼ الدكتكر

إشراؼ األستاذ الدكتكر

عمي محمد نصار

سييؿ رزؽ دياب
العاـ الدراسي  1436ى ػ  2015 -ـ
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قائمة بالميارات الخاصة بعمميتي القدرة الرياضية
( التواصل الرياضي وحل المشكالت الرياضية )
ومؤشرات تحقيقيا واألسئمة التي تقيس كل ميارة
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الميارة
استخداـ

المغة

العممية

مؤشر تحقيق

التكاصؿ

تترجـ النص

الرياضي

السؤال الذي يقيس مؤشر تحقيق الميارة

الميارة

قرأت زميمة لؾ في كتاب الرياضيات العبارة التالية ( كلـ

الرياضي كما

تفيـ المقصكد منيا ) " :يسيؿ تحكيؿ الزكايا مف تقدير

الرياضية

يتضمنو مف

دائرم إلى تقدير ستيني إذا كانت بداللة  πحيث  πتعادؿ

كالتعبير

كعبلقات

لتشرحي ليا المقصكد مف ىذه العبارة  ،القاعدة التي

األفكار

صحيحة

كالحمكؿ

لآلخريف

أفكار

لمكصؼ

بصكرة

عف

الرياضية
بكضكح

 180درجة عند تحكيميا إلى درجات "

تساعدؾ في تكصيؿ المعمكمات ليا ىي............

أ -عند تحكيؿ الزاكية مف قياس دائرم إلى قياس ستيني
نستخدـ القاعدة ق = ( س ÷ π× ) 180

ب -عند تحكيؿ الزاكية مف قياس دائرم إلى قياس ستيني
نستخدـ القاعدة س = ( ق ÷180 × ) π

ت -عند تحكيؿ الزاكية مف قياس ستيني إلى قياس دائرم
نستخدـ القاعدة س = ( ق ÷ π× ) 180

ث -عند تحكيؿ الزاكية مف قياس ستيني إلى قياس دائرم
نستخدـ القاعدة ق = ( س ÷181× ) π

التكاصؿ

تفسر

الرياضي

معطيات

المشكمة

عزيزتي الطالبة تمعني اإلجابات التالية جيدان ثـ أخبرينا ما

ىك اإلجراء الصحيح إلثبات صحة المتطابقة التالية؟
 +1جتا س

الرياضية
كالمطمكب

منيا مف

خبلؿ قراءتيا

قراءة فاىمة

جا س

أ -الضرب التبادلي

جا س

=

 - 1جتا س

ب -إضافة نظير الطرؼ األيسر الجمعي لمطرفيف ثـ
تكحيد المقامات

ت -ضرب الطرفيف بمقمكب الطرؼ األيسر ثـ إجراء
عمميات االختصار الممكنة

ث -ضرب الطرؼ األيمف بمرافؽ مقامو ثـ نقكـ
بعمميات االختصار الممكنة

136

التكاصؿ

الرياضي

تميز

التعميمات

الرياضية التي
تناسب مكقؼ

أك فكرة

رياضية مف
غيرىا مف

التعميمات



الجدكؿ التالي يمثؿ العممية الثنائية ⊕  6عمى ص 6

تفحصي الجدكؿ جيدان كحددم العبارة غير الصحيحة؟
⊕6

0

1

2

3

4

5

0

0

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

0

2

2

3

4

5

0

1

3

3

4

5

0

1

2

4

4

5

0

1

2

3

5

5

0

1

2

3

4

أ -العممية  6 +مغمقة عمى ص
ب -العممية  6 +تجميعية عمى ص
ت -العنصر المحايد لمعممية ىك 1
ث -النظاـ السابؽ يمثؿ زمرة
تكضيح

التكاصؿ

تكضح

مف خبلؿ فيمؾ لدرس االقترانات المثمثية فإف قاعدة

األفكار

الرياضي

التعميمات

االقتراف في الشكؿ المرسكـ ىي ...........

كالعبلقات

الرياضية

الرياضية

المستخدمة

في حؿ

بصكرة

كاضحة

المشكمة

كمتناسقة

الرياضية

يفيميا

أ ) جتا  2س 1 +

ت ) 2جتا س 1 +

اآلخركف
تكاصؿ

رياضي

تحمؿ النص
الرياضي

مبينة الحمكؿ
باستخداـ

الجداكؿ أك

ب ) جا  2س 1 +
ث ) جا س 1 +

عزيزتي الطالبة أم مف األنظمة التالية يشكؿ زمرة ؟
أ( -ص)6⊕,6

ت( -ص*)4⊕,4

ب( -ص* )6⊗,6ث( -ص)4⊗,4

الرمكز

الرياضية
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التكاصؿ

الرياضي

تحدد

المصطمحات

عزيزتي الطالبة نظ انر ألىمية دراسة العينات االحتمالية

كغير االحتمالية في الحياة العممية نكد منؾ التعرؼ عمى

الرياضية التي أنكاع العينات كمف ثـ ساعدم مجمس المعمميف في إحدل
يتضمنيا

المدارس في طريقة اختيار عينة مككنة مف  50طالبة مف

النص

تمؾ المدرسة كالتي تتككف مف  500طالبة مكزعات عمى

الرياضي

الصفكؼ كما في الجدكؿ التالي :
الصؼ

سابع

ثامف

تاسع

عاشر

عدد

80

110

80

70

حادم
عشر
100

ثاني
عشر
60

الطبلب

العينة التي سكؼ تختارييا لكي تساعدم مجمس المعمميف
أ – 11 ، 8 ،13 ،6 ،7 ، 5

ب – 7 ، 4 ، 5 ،3 ، 14 ، 8
ت – 6 ،10 ،7 ، 8 ، 11 ، 8

ث – 10 ، 11 ، 9 ، 8 ،7 ،6
كتقكيـ

مشكبلت

تعمؿ اختيارىا

لتعميمات

يقؼ شاب عمى قمة جبؿ عند النقطة (أ) كالذم يطؿ عمى

تحميؿ
حمكؿ

رياضية

رياضية

المتكفرة في النص الرياضي معممة كؿ خطكة في الحؿ

المشكمة

حؿ

الرياضية

تناسب مكقفان

بحيرة بيا قارب عند النقطة ( ب ) ،استخدمي المعمكمات

كالرسـ لحساب زاكية انخفاض القارب بالنسبة لمشاب؟

أك فكرة

رياضية

المقدمة مف
قبؿ

اآلخريف
حؿ
مشكبلت
رياضية

أفكار
تعطى
ان

إذا كانت معادلة خط انحدار ص عمى س ىي

صحيحة حكؿ ص =  3س  +ب  ،ككانت س =  ، 5ص = 7

حمكؿ

استخدمي التعميمات الرياضية كالمفاىيـ المتعمقة بدرس

المشكبلت

االرتباط ك االنحدار الخطي لتتكصمي إلى قيمة المجيكؿ

الرياضية

ب؟
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حؿ

تستقرئ

لديؾ السؤاؿ التالي " إذا كانت (ف *  )* ،زمرة حيث أف

الرياضية

المستخدمة

 ،ص ∋ ن* فإف أ * ب = أ ب ÷  ، 15أمعني النظر

المشكبلت القاعدة

في حؿ

المشكمة

ف مجمكعة األعداد النسبية  ،ف * = ف { 0 } /لكؿ س

في السؤاؿ كتفحصي بياناتو  ،خمني الحمكؿ البلزمة

كاطرحي مجمكعة مف األسئمة لنفسؾ ثـ استقرئي قاعدة

بناء الحؿ لنظير العدد  3في الزمرة السابقة ؟
الرياضية ن
عمى

معمكمات
سابقة

حؿ

تقارف بيف

المشكبلت المشكمة
الرياضية

الحالية

إذا كاف معامؿ االرتباط بيف عبلمتي الرياضيات كالمغة
العربية لمصؼ العاشر كالذم فيو  30طالبةن ىك 0.75

فإذا عدلت معممة الرياضيات عبلماتيا بضرب كؿ عبلمة

كمشكبلت

في  1.2كعدلت معممة المغة العربية عبلماتيا بإضافة

عرضت مف

خمس عبلمات لكؿ عبلمة طالب ،مف خبلؿ مقارنتؾ

قبؿ

لمعامؿ االرتباط قبؿ التعديؿ كبعد التعديؿ احسبي معامؿ
االرتباط بيف عبلمتي الرياضيات كالمغة العربية بعد

التعديبلت؟
تحميؿ

ككصؼ

خطكات

حؿ

حؿ

تحكؿ النص

أ ب ج مثمث قائـ الزاكية فيو قياس الزاكية ( أ ) = 30

الشكؿ

أ ب ج  ،ب د =  5سـ  ،ثـ رسـ ب ق عمكديان أ ج .

المشكبلت الرياضي أك
الرياضية

درجة ،أ ب =  10سـ  ،رسـ ب د عمكديان عمى المستكل

المشكمة

اليندسي إلى
رمكز

أثبتي أف د ق

الرياضية

تساعدىا في

د –أج -ب؟

بدقة

حؿ المشكمة

أ ج  ،كمف ثـ استخدمي التعميمات

الرياضية المناسبة إليجاد قياس الزاكية الزكجية

الرياضية
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ب ىج ىد مكعب" مف خبلؿ إتباعؾ لخطكات
حؿ
تفسر خطكات " أ ب ج د أى ى
المشكبلت حؿ المشكمة حؿ المشكمة كتفسيرؾ لكؿ خطكة تجرييا احسبي جيب
الرياضية

الرياضية
بصكرة

منطقية

تماـ الزاكية التي يميؿ بيا القطر ب ىد عمى الكجو الذم
يقطعو؟
ىد

أى

ب
ى

أ

د

ب
تبرير

كتفسير
العبلقات
كاألفكار

حؿ

ىج

ج

تمارس طرح

إذا اعتبرنا الساعة تمثؿ دائرة ،كعقاربيا تمثؿ أنصاؼ

التخمينات

المنطقة التي يرسميا عقرب الدقائؽ عند الساعة السابعة

المشكبلت األسئمة كعمؿ أقطار ،ككاف طكؿ عقرب الدقائؽ  3سـ ،فما مساحة
الرياضية

كتفسر الحمكؿ كالثمث ؟

الرياضية

الرياضية

مف خبلؿ

بصكرة

كاضحة

القدرة عمى
حؿ

المشكمة

الرياضية

حؿ

تكظؼ ممؼ

قمت في ىذا الفصؿ بإعداد ممؼ إنجاز لمادة الرياضيات،

الرياضية

التعرؼ عمى

عمى السؤاؿ التالي مكضحة خطكات حؿ المشكمة

خطكات حؿ

الرياضية " أراد شخص يسير عمى ضفاؼ نير معرفة

الرياضية ،

الشخص ما درسو في حساب المثمثات كاستطاع معرفة

المشكبلت اإلنجاز في

المشكمة

كتبرر كؿ

خطكة حؿ

كمف خبللو قمت بعمؿ بحث عممي ،فمف خبللو أجيبي

عرض ىذا النير دكف أف يعبر ىذا النير ،استخدـ ىذا

ذلؾ .بيني خطكات حمو لممشكمة الرياضي؟

تتكصؿ ليا
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ممحق ( ) 3
الصورة النيائية لختبار القدرة الرياضية لمصف العاشر األساسي

جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر – غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات العمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المناى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج كطػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ التدري ػػس

إعداد الباحثة
شاىيناز بكر محمكد المكح

إشراؼ األستاذ الدكتكر

إشراؼ الدكتكر

سييؿ رزؽ دياب

عمي محمد نصار

العاـ الدراسي  1436ى ػ  2015 -ـ
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قائمة بالميارات الخاصة بالقدرة الرياضية
( التواصل الرياضي وحل المشكالت الرياضية )
ومؤشرات تحقيقيا واألسئمة التي تقيس كل ميارة
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مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العبلقة بالمكضكع كىك ( أثر تكظيؼ
التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة ) ،كاإلفادة مف

االختبارات السابقة ذات العبلقة بالقدرة الرياضية كعمميتي التكاصؿ الرياضي كحؿ المشكبلت الرياضية،

قامت الباحثة بإعداد اختبار القدرة الرياضية التالي ،كالذم يشتمؿ عمى الميارات الخاصة بعمميتي القدرة
الرياضية كىما التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية ،كالميارات الفرعية التي تندرج تحت كؿ

ميارة كمؤشرات قياس تمؾ الميارات ،كالتي أقرىا كؿ مف المجمس القكمي لمعممي الرياضيات(،) NCTM
كالمجمس القكمي األمريكي لتقكيـ تحصيؿ الرياضيات ( ،) NAEBكالتي أكردىا كؿ مف ( العكفي،
 ( ،) 22 :2014السممي ( ،) 42 – 41 :2013 ،طافش ( ،) 19 :2011 ،نصر) 1407 :2009 ،

 (،الرفاعي ) 64 :2001 ،كىذه الميارات تبعان لمعمميات كاآلتي :

أولً :ميارات عممية التواصل الرياضي ىي :

-1استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح .
-2تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف .

ثانياً :ميارات عممية حل المشكالت الرياضية ىي :

 -1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف .
 -2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكمة الرياضية بدقة .

 -3تبرير كتفسير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكمة الرياضية .
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ثانياً :طريقة تصحيح اختبار القدرة الرياضية

يتككف اختبار القدرة الرياضية مف ج أزيف يشتمبلف عمى نكعيف مف األسئمة عمى النحك التالي:

الجزء األكؿ :كىك الجزء الخاص بعممية التكاصؿ الرياضي كيشتمؿ عمى أسئمة االختيار مف متعدد لقياس
قدرة الطالبة عمى التكاصؿ الرياضي ككؿ سؤاؿ لو درجتاف.

الجزء الثاني :كىك الجزء الخاص بعممية حؿ المشكبلت الرياضية كيشتمؿ عمى مشكبلت رياضية تقيس قدرة

الطالبة عمى حؿ المشكبلت الرياضية ،يطمب مف الطالبة اإلجابة عمييا كابداء الرأم في بعض منيا ،كتفسير

لخطكات حؿ المشكمة الرياضية ،ككؿ سؤاؿ لو (  ) 6درجات تتكزع الدرجة عمى اإلجابة التي تعطييا الطالبة

في المكاقؼ كالمشكبلت المطركحة كاآلتي:

 -1درجة كاحدة لتحديد المعطيات في المشكمة الرياضية.
 -2درجة كاحدة لتحديد المطمكب مف المشكمة الرياضية.

 -3درجة كاحدة إما لمرسـ أك القانكف المستخدـ كذلؾ حسب طبيعة السؤاؿ.
 -4درجتاف لخطكات حؿ المشكمة الرياضية كاعطاء الناتج النيائي لمحؿ.

 -5درجة كاحدة لمتأكد مف صحة حؿ المشكمة الرياضية كاعطاء اإلجابة الصحيحة.
لذلؾ سكؼ يتـ تصحيح األسئمة عمى أف يأخذ السؤاؿ درجة ضمف القيـ 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0
ثالثاً :صياغة تعميمات الختبار
عزيزتي الطالبة .........

 -1يرجى منؾ قراءة التعميمات جيدان قبؿ البدء في حؿ األسئمة.

 -2ضركرة تعبئة البيانات الخاصة بؾ عمى نمكذج إجابة األسئمة.
 -3يتككف ىذا االختبار مف(  )14فقرة منيا (  ) 6مف نكع االختيار مف متعدد لكؿ سؤاؿ إجابة صحيحة
كاحدة عميؾ اختيار اإلجابة الصحيحة منيا ،كما يتككف االختبار مف( )8أسئمة عمى صكرة مشكبلت

رياضية تشكؿ أسئمة ذات إجابات منتيية عميؾ اإلجابة عنيا بمغة رياضية سميمة ثـ إعطاء اإلجابة
بشكؿ منطقي كسميـ.

 -4زمف االختبار ىك ساعة كنصؼ (  90دقيقة ) تعادؿ حصتاف دراسيتاف.
 -5يسمح لؾ باستخداـ اآللة الحاسبة العممية.

 -6عند االنتياء مف حؿ األسئمة تػأكدم بأنؾ أجبت عف جميع األسئمة.
 -7عند انتيائؾ مف الحؿ سممي الكرقة لمباحثة أك المعممة المرافقة.
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جدول يوضح عمميتي القدرة الرياضية ومؤشرات تحقيقيا

الميارة

العممية

مؤشر تحقيق

استخداـ

التكاصؿ

تترجـ النص

المغة

قرأت زميمة لؾ في كتاب الرياضيات العبارة التالية ( كلـ

الرياضي كما

تفيـ المقصكد منيا ) " :يسيؿ تحكيؿ الزكايا مف تقدير

لمكصؼ

أفكار

كعبلقات

 180درجة عند تحكيميا إلى درجات " ليا المقصكد مف

ىذه العبارة  ،القاعدة التي تساعدؾ في تكصيؿ

عف

بصكرة

المعمكمات ليا ىي " عند تحكيؿ الزاكية مف قياس ......

الرياضية

الرياضي

الميارة

السؤال الذي يقيس مؤشر تحقيق الميارة

كالتعبير

األفكار

يتضمنو مف

صحيحة

لآلخريف

كالحمكؿ

الرياضية

دائرم إلى تقدير ستيني إذا كانت بداللة  πحيث  πتعادؿ

أ -دائرم إلى ستيني نستخدـ القاعدة

ق = ( س ÷ π × ) 180

ب -دائرم إلى ستيني نستخدـ القاعدة

س = ( ق ÷180 × ) π

بكضكح

ت -ستيني إلى دائرم نستخدـ القاعدة

س = ( ق ÷ π × ) 180

ث -ستيني إلى دائرم نستخدـ القاعدة

ق = ( س ÷ 180 × ) π
التكاصؿ

الرياضي

تفسر

معطيات
المشكمة

الرياضية

كالمطمكب

منيا مف

خبلؿ قراءتيا
قراءة فاىمة

أيدرسي اإلجابات التالية جيدان ثـ أخبرينا ما ىك اإلجراء

الصحيح إلثبات صحة المتطابقة التالية:
 + 1جتا س
جا س

=

جا س

 - 1جتا س

أ -طرح نظير الطرؼ األيسر الجمعي مف الطرفيف ثـ
تكحيد المقامات

ب -إضافة نظير الطرؼ األيسر الجمعي لمطرفيف ثـ
تكحيد المقامات

ت -ضرب الطرفيف بمقمكب الطرؼ األيسر ثـ إجراء
عمميات االختصار الممكنة

ث -ضرب الطرؼ األيمف بمرافؽ مقامو ثـ إجراء عمميات
االختصار الممكنة
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التكاصؿ

الرياضي

تميز

التعميمات

الرياضية التي
تناسب مكقؼ

أك فكرة

رياضية مف
غيرىا مف

التعميمات

الجدكؿ التالي يمثؿ العممية الثنائية ⊕  6عمى

ص6

تفحصي الجدكؿ جيدان كحددم العبارة غير الصحيحة؟
⊕6

0

1

2

3

4

5

0

0

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

0

2

2

3

4

5

0

1

3

3

4

5

0

1

2

4

4

5

0

1

2

3

5

5

0

1

2

3

4

أ -العممية ⊕ 6مغمقة عمى

ص6

ب -العممية ⊕ 6تجميعية عمى

ص6

ت -العنصر المحايد لمعممية ىك 1
ث -النظاـ السابؽ يمثؿ زمرة
تكضيح

األفكار

التكاصؿ

التعميمات

إلثبات أف قياس الزاكية الزكجية ( ب  -أ ج  -د )

كالعبلقات

الرياضية

يساكم  45درجة الشكؿ المرسكـ ىي ...........

بصكرة

في حؿ

الرياضية
كاضحة

كمتناسقة

الرياضي

تكضح

مف خبلؿ دراستؾ لميندسة الفراغية فإف القاعدة المستخدمة

المستخدمة

المشكمة

الرياضية

د

ف

أ

يفيميا

اآلخركف

ب

ق
ج

أ -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس ضعؼ أم زاكية
مف زكاياىا المستكية

ب -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس نصؼ أم زاكية
مف زكاياىا المستكية

ت -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس أم زاكية مف
زكاياىا المستكية

ث -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس أم زاكية خارجية
عف زكايا المستكل الذم يحتكم ىذه الزاكية
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التكاصؿ

الرياضي

تحدد

المصطمحات

نظ انر ألىمية دراسة العينات االحتمالية كغير االحتمالية في
الحياة العممية نكد منؾ التعرؼ عمى أنكاع العينات كمف

الرياضية التي ثـ ساعدم مجمس المعمميف في إحدل المدارس في طريقة
يتضمنيا

اختيار عينة مككنة مف  50طالبة مف تمؾ المدرسة كالتي

النص

تتككف مف  500طالبة مكزعات عمى الصفكؼ كما في

الرياضي

الجدكؿ التالي:
الصؼ

السابع

الثامف

التاسع

العاشر

الحادم

الثاني

عدد

80

110

80

70

100

60

الطبلب

عشر

عشر

العينة التي سكؼ تختارييا لكي تساعدم مجمس المعمميف
ىي ...............................

أ – 11 ، 8 ،13 ،6 ،7 ، 5

ب – 7 ، 4 ، 5 ،3 ، 14 ، 8
ت –6 ،10 ،7 ،8 ، 11 ، 8

ث – 10 ،11 ، 9 ،8 ،7 ،6
التكاصؿ

تحمؿ النص

الرياضي

الرياضي

لديؾ السؤاؿ التالي ادرسيو جيدان ثـ اختارم النظاـ الذم
يشكؿ زمرة؟

مبينة الحمكؿ

أ ( -ص) 6⊕، 6

الجداكؿ أك

ب ( -ص*) 4⊕ ، 4

الرياضية

ت ( -ص*) 6⊗ ، 6

باستخداـ

الرمكز

ث ( -ص) 4⊗ ، 4
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كتقكيـ

المشكبلت

تعمؿ اختيارىا
لتعميمات

يقؼ شاب عمى قمة جبؿ عند النقطة (أ) كالذم يطؿ عمى

تحميؿ
حمكؿ

الرياضية

رياضية

المتكفرة في النص الرياضي معممة كؿ خطكة في الحؿ

المشكمة

حؿ

الرياضية

تناسب مكقفان

بحيرة بيا قارب عند النقطة ( ب ) ،استخدمي المعمكمات

كالرسـ لحساب المسافة بيف الشاب كالقارب؟

أك فكرة

رياضية

المقدمة

مف قبؿ

اآلخريف

المشكبلت

تستقرئ

القاعدة

أمعني النظر في السؤاؿ التالي كتفحصي بياناتو ،خمني

حؿ

الرياضية

المستخدمة

المطمكب منو .

المشكمة

أ * ب = أ  +ب – أ ب .أكجدم نظير العدديف  5 ،2إف

في حؿ

الحمكؿ البلزمة ،كاستقرئي القاعدة التي تساعدؾ في حؿ
لتكف * عممية ثنائية معرفة عمى ص  { 1 } -كالتالي:

ناء كجد؟
الرياضية ب ن
عمى
معمكمات
سابقة

حؿ

المشكبلت

الرياضية

أفكار
تعطى
ان

حاكلي كتابة أفكار رياضية جديدة كصحيحة لتتكصمي

صحيحة حكؿ إلى حؿ المشكمة الرياضية التالية " حسب معامؿ ارتباط

حمكؿ

سبيرماف لمرتب فكاف

 ،فإذا عممت أف مجمكع مربعات

المشكبلت

الرياضية

الفركؽ بيف الرتب المتناظرة لممتغيريف ىك  ،" 80احسبي

حجـ العينة؟

المشكبلت

تقارف بيف

المشكمة

إذا كاف معامؿ االرتباط بيف عبلمتي الرياضيات كالمغة

الرياضية

الحالية

فإذا عدلت معممة الرياضيات عبلماتيا بضرب كؿ عبلمة

حؿ

العربية لمصؼ العاشر كالذم فيو  30طالبةن ىك 0.75

كمشكبلت

في  1.2كعدلت معممة المغة العربية عبلماتيا بإضافة

عرضت مف

خمس عبلمات لكؿ عبلمة طالب ،مف خبلؿ مقارنتؾ

قبؿ

لمعامؿ االرتباط قبؿ التعديؿ كبعد التعديؿ احسبي معامؿ

االرتباط بيف عبلمتي الرياضيات كالمغة العربية بعد
التعديبلت؟
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ككصؼ

المشكبلت

تحكؿ النص

الرياضي أك

لديؾ زميمة في الفصؿ تريد منؾ المساعدة في حؿ

تحميؿ

خطكات

الرياضية

الشكؿ

مستكل دائرة كيمر بمركزىا ـ ،فإذا كانت ب ،ج ،د

حؿ

حؿ

المشكمة

الرياضية

اليندسي إلى

ثبلث نقاط تقع عمى محيط ىذه الدائرة ،ككانت أ تنتمي

رمكز

إلى المستقيـ ؾ ف ،فأثبتي أف أ ب = أ ج = أ د؟

تساعدىا في

بدقة

المشكمة التالية كىي " لدينا مستقيـ ؾ ف عمكدم عمى

أ

حؿ المشكمة

ؾ

الرياضية

ب

ً 


ج

د

ب

ف

حؿ

المشكبلت
الرياضية

ب ىج ىد مكعب مف خبلؿ إتباعؾ لخطكات حؿ
تفسر خطكات أ ب ج د أى ى
حؿ المشكمة المشكمة كتفسيرؾ لكؿ خطكة تجرييا ،احسبي جيب تماـ
الرياضية
بصكرة

منطقية

الزاكية التي يميؿ بيا القطر ب ىد عمى الكجو الذم يقطعو؟
ىد
أى
ب
ى
أ

ىج
د

ب
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ج

تبرير

كتفسير

العبلقات

حؿ

المشكبلت
الرياضية

تكظؼ ممؼ

اإلنجاز في

ً
قمت في ىذا الفصؿ بإعداد ممؼ إنجاز لمادة الرياضيات،
ً
كقمت بعمؿ بحث عممي ،فمف خبللو أجيبي عمى السؤاؿ

التعرؼ عمى

التالي مكضحة خطكات حؿ المشكمة الرياضية ؟

الرياضية

خطكات حؿ

المشكمة

" أراد شخص يسير عمى ضفاؼ نير معرفة عرض ىذا

مف خبلؿ

الرياضية،

درسو في حساب المثمثات كاستطاع معرفة ذلؾ ،بيني

كاألفكار

القدرة عمى

كتبرر كؿ

المشكمة

تتكصؿ ليا

خطكة حؿ

حؿ

الرياضية
حؿ
المشكبلت
الرياضية

تمارس طرح

النير دكف أف يعبر ىذا النير ،استخدـ ىذا الشخص ما
خطكات حمو لممشكمة الرياضية؟

إذا اعتبرنا الساعة تمثؿ دائرة ،كعقاربيا تمثؿ أنصاؼ

األسئمة كعمؿ أقطار ،ككاف طكؿ عقرب الدقائؽ  3سـ ،فما مساحة

التخمينات
كتفسير

المنطقة التي يرسميا عقرب الدقائؽ عند الساعة السابعة
كالثمث ؟

الحمكؿ

الرياضية
بصكرة

كاضحة

قامت ىناء بحل السؤال السابق بالطريقة التالية :
مساحة القطاع الدائرم = ( س ÷  π × ) 360نؽ2
= ( × ) 360 ÷ 90
=

سـ2

=

=  405سـ2

و قامت سناء بحل السؤال السابق بالطريقة التالية:
ق دائرم =

×=π

مساحة القطعة الدائرية =
=

×(×9

×= π

سـ2

نؽ ( 2ىػ ػ  -جا ىػ ػ )

 -جا = ) 90

(  ) 2 –πسـ2

استخدمي ميارة طرح األسئمة ،كاعممي التفسيرات البلزمة
لمحمكؿ السابقة ،ثـ تكصمي لمحؿ الصحيح كأخبرينا ما ىك
الحؿ الصحيح لممشكمة الرياضية التي أمامؾ ؟
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عزيزتي الطالبة ............
تحية طيبة كبعد ...........
تقكـ الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر تكظيؼ التقكيـ البديؿ في تنمية القدرة الرياضية لدل

طالبات الصؼ العاشر األساسي بالمحافظة الكسطى مف قطاع غزة.

ً
كعميؾ
كقد تـ تصميـ اختبار لقياس القدرة الرياضية ،كالمطمكب منؾ اإلجابة عف ىذا االختبار،

االلتزاـ بالتعميمات التالية:
ً
عميؾ قراءة األسئمة جيدان قبؿ اإلجابة عمييا.
-1

 -2يتككف االختبار مف نكعيف مف األسئمة ( اختيار مف متعدد ،كمشكبلت رياضية ).
 -3تأكدم مف أنؾ أجبت عف األسئمة كميا.
 -4ال تبدئي اإلجابة قبؿ أف يؤذف لؾ.

 -5زمف االختبار ىك ساعة كنصؼ(  90دقيقة ) أم يعادؿ حصتاف دراسيتاف.
 -6عدد األسئمة الكمية لبلختبار ( )14سؤاالن.

 -7عدد صفحات االختبػ ػ ػ ػ ػار ( )7صفح ػ ػ ػات.

مع خالص الشكر كعظيـ االمتناف لتعاكنؾ مع الباحثة

الرجاء تعبئة البيانات التالية

اسـ المدرسة................................... :
اسـ الطالبة.................................... :
الشعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.................................... :
السنة الدراسية.................................. :
اليكـ........................................... :
التاريخ........................................ :
عبلمة االختبار
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اختبار القدرة الرياضية لمصف العاشر األساسي
عزيزتي الطالبة :ييدؼ االختبار إلى قياس قدرتؾ الرياضية عممان بأف الدرجة التي ستحصميف عمييا في
االختبار لف تؤثر عمى نتيجتؾ في مادة الرياضيات.

السؤال الذي يقيس مؤشر تحقيق الميارة
 -1قرأت زميمة لؾ في كتاب الرياضيات العبارة التالية ( كلـ تفيـ المقصكد منيا ) " :يسيؿ تحكيؿ الزكايا
مف تقدير دائرم إلى تقدير ستيني إذا كانت بداللة  πحيث  πتعادؿ  180درجة عند تحكيميا إلى

درجات " لتشرحي ليا المقصكد مف ىذه العبارة  ،القاعدة التي تساعدؾ في تكصيؿ المعمكمات ليا
ىي عند تحكيؿ الزاكية مف قياس .......

أ -دائرم إلى ستيني نستخدـ القاعدة ق = ( س ÷ π × ) 180

ب -دائرم إلى ستيني نستخدـ القاعدة س = ( ق ÷180 × ) π
ت -ستيني إلى دائرم نستخدـ القاعدة س = ( ق ÷ π × ) 180

ث -ستيني إلى دائرم نستخدـ القاعدة ق = ( س ÷180 × ) π
 -2أيدرسي اإلجابات التالية جيدان ثـ أخبرينا ما ىك اإلجراء الصحيح إلثبات صحة المتطابقة التالية:
 + 1جتا س

=

جا س

جا س

 - 1جتا س

أ -طرح نظير الطرؼ األيسر الجمعي مف الطرفيف ثـ تكحيد المقامات

ب -إضافة نظير الطرؼ األيسر الجمعي لمطرفيف ثـ تكحيد المقامات

ت -ضرب الطرؼ األيمف بمرافؽ مقامو ثـ إجراء عمميات االختصار الممكنة

ث -ضرب الطرفيف بمقمكب الطرؼ األيسر ثـ إجراء عمميات االختصار الممكنة
 -3لديؾ السؤاؿ التالي ادرسيو جيدان ثـ اختارم النظاـ الذم يشكؿ زمرة؟
أ ( -ص6⊕، 6

ت ( -ص*) 4⊕ ، 4

)

ث ( -ص) 4⊗ ، 4

ب ( -ص*) 6⊗ ، 6
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 -4الجدكؿ التالي يمثؿ العممية الثنائية ⊕ 6

عمى ص 6تفحصي الجدكؿ جيدان كحددم

العبارة غير الصحيحة

أ -العممية ⊕ 6مغمقة عمى

ص6

ب -العنصر المحايد لمعممية ىك 1
ت -العممية ⊕ 6تجميعية عمى
ث -النظاـ السابؽ يمثؿ زمرة

ص6

⊕6

0

1

2

3

4

5

0

0

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

0

2

2

3

4

5

0

1

3

3

4

5

0

1

2

4

4

5

0

1

2

3

5

5

0

1

2

3

4

 -5مف خبلؿ دراستؾ لميندسة الفراغية فإف القاعدة المستخدمة إلثبات أف قياس الزاكية الزكجية
( ب  -أ ج  -د ) يساكم  45درجة في الشكؿ المرسكـ ىي ...........

د
ب

ف
أ
ق

ج

أ -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس ضعؼ أم زاكية مف زكاياىا المستكية
ب -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس نصؼ أم زاكية مف زكاياىا المستكية
ت -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس أم زاكية مف زكاياىا المستكية

ث -قياس الزاكية الزكجية ىك قياس أم زاكية خارجية عف زكايا المستكل الذم يحتكم ىذه الزاكية
 -6نظ انر ألىمية دراسة العينات االحتمالية كغير االحتمالية في الحياة العممية نكد منؾ التعرؼ عمى أنكاع
العينات كمف ثـ ساعدم مجمس المعمميف في إحدل المدارس في طريقة اختيار عينة مككنة مف 50

طالبة مف تمؾ المدرسة كالتي تتككف مف  500طالبة مكزعات عمى الصفكؼ كما في الجدكؿ التالي
الصؼ

السابع

الثامف

التاسع

العاشر

الحادم

الثاني

عدد

80

110

80

70

100

60

عشر

عشر

الطبلب

العينة التي سكؼ تختارييا لكي تساعدم مجمس المعمميف ىي ..............

ب – 7 ، 4 ، 5 ،3 ، 14 ، 8

أ – 11 ، 8 ،13 ،6 ،7 ، 5

ث – 10 ، 11 ، 9 ، 8 ،7 ،6

ت – 6 ،10 ،7 ، 8 ، 11 ، 8
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 -7أمعني النظر في السؤاؿ التالي كتفحصي بياناتو ،خمني الحمكؿ البلزمة ،كاستقرئي القاعدة التي
تساعدؾ في حؿ المطمكب منو .

لتكف * عممية ثنائية معرفة عمى ص  { 1 } -كالتالي :أ * ب = أ  +ب – أ ب  ،أكجدم نظير

العدديف  5 ،2إف كجدت؟
فيم المشكمة :

التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :
التحقق من حل المشكمة :
 -8يقؼ شاب عمى قمة جبؿ عند النقطة (أ) كالذم يطؿ عمى بحيرة بيا قارب عند النقطة ( ب )،
استخدمي المعمكمات المتكفرة في النص الرياضي معممة كؿ خطكة في الحؿ كالرسـ لحساب المسافة
بيف الشاب كالقارب؟

فيم المشكمة :
التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :
التحقق من حل المشكمة :
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 -9حاكلي كتابة أفكار رياضية جديدة كصحيحة لتتكصمي إلى حؿ المشكمة الرياضية التالية :
حسب معامؿ ارتباط سبيرماف لمرتب فكاف

 ،فإذا عممت أف مجمكع مربعات الفركؽ بيف الرتب المتناظرة

لممتغيريف ىك  ،80احسبي حجـ العينة ؟
فيم المشكمة :

التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :
التحقق من حل المشكمة :
 -10لديؾ زميمة في الفصؿ تريد منؾ المساعدة في حؿ المشكمة التالية كىي " لدينا مستقيـ ؾ ف

عمكدم عمى مستكل دائرة كيمر بمركزىا ـ ،فإذا كانت ب ،ج ،د ثبلث نقاط تقع عمى محيط ىذه

الدائرة ،ككانت أ تنتمي إلى المستقيـ ؾ ف ،فأثبتي أف أ ب = أ ج = أ د؟

ؾ

أ

ب

ً 


ج

ب

ف

فيم المشكمة :
التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :
التحقق من حل المشكمة :
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د

ب ىج ىد مكعب ،مف خبلؿ إتباعؾ لخطكات حؿ المشكمة كتفسيرؾ لكؿ خطكة تقكمي
 -11أ ب ج د أى ى
بإجرائيا ،احسبي جيب تماـ الزاكية التي يميؿ بيا القطر ب ىد عمى الكجو الذم يقطعو ؟
ىد

أى

ب
ى
أ

د
ب

فيم المشكمة :

ىج

ج

التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :
التحقق من حل المشكمة :
 -12إذا كاف معامؿ االرتباط بيف عبلمتي الرياضيات كالمغة العربية لمصؼ العاشر كالذم فيو  30طالبةن
ىك  0.75فإذا عدلت معممة الرياضيات عبلماتيا بضرب كؿ عبلمة في  1.2كعدلت معممة المغة

العربية عبلماتيا بإضافة خمس عبلمات لكؿ عبلمة طالب ،مف خبلؿ مقارنتؾ لمعامؿ االرتباط قبؿ

التعديؿ كبعد التعديؿ احسبي معامؿ االرتباط بيف عبلمتي الرياضيات كالمغة العربية بعد التعديبلت ؟

فيم المشكمة :

التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :
التحقق من حل المشكمة :
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 -13قمت في ىذا الفصؿ بإعداد ممؼ إنجاز لمادة الرياضيات ،كقمت بعمؿ بحث عممي ،فمف خبللو
أجيبي عمى السؤاؿ التالي مكضحة خطكات حؿ المشكمة الرياضية ؟

" أراد شخص يسير عمى ضفاؼ نير معرفة عرض ىذا النير دكف أف يعبر ىذا النير ،استخدـ ىذا
الشخص ما درسو في حساب المثمثات كاستطاع معرفة ذلؾ .بيني خطكات حمو لممشكمة الرياضية؟

فيم المشكمة :

التخطيط لحل المشكمة :

تنفيذ حل المشكمة :

التحقق من حل المشكمة :
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 -14إذا اعتبرنا الساعة تمثؿ دائرة ،كعقاربيا تمثؿ أنصاؼ أقطار ،ككاف طكؿ عقرب الدقائؽ  3سـ،
فما مساحة المنطقة التي يرسميا عقرب الدقائؽ عند الساعة السابعة كالثمث ؟

قامت ىناء بحل السؤال السابق بالطريقة التالية :
مساحة القطاع الدائرم = ( س ÷  π × ) 360نؽ2
= ( × ) 360 ÷ 90
=

=

سـ2

=  405سـ2

و قامت سناء بحل السؤال السابق بالطريقة التالية :
ق دائرم = ( س ÷ π × ) 180

= ( = π × ) 180 ÷ 90

مساحة القطعة الدائرية =
=
=

نؽ ( 2ىػ ػ  -جا ىػ ػ )
×( ×9

 -جا ) 90

(  ) 2 –πسـ2

استخدمي ميارة طرح األسئمة ،كاعممي التخمينات كالتفسيرات البلزمة لمحمكؿ السابقة ،ثـ تكصمي لمحؿ
الصحيح كأخبرينا ما ىك الحؿ الصحيح لممشكمة الرياضية التي أمامؾ ؟

فيم المشكمة :
التخطيط لحل المشكمة :
تنفيذ حل المشكمة :

التحقق من حل المشكمة :
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ممحق ( ) 4
الصورة األولية لبطاقة المالحظة
جامع ػ ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ػ ػ غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العميػػا
كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قسـ المناى ػ ػ ػ ػ ػػج كطرؽ التدريس
السيد  ................................................. /حفظو ا﵀
كبعد .....

السبلـ عميكـ كرحمة ا﵀

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس مف جامعة األزىر بغزة بعنكاف

"أثر توظيف التقويم البديل في تنمية القدرة الرياضية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة " ،كقد
أعدت الباحثة لغرض الدراسة بطاقة مبلحظة ىدفت مف خبلليا إلى رصد أداء الطالبات عمى ميارات
عمميتي القدرة الرياضية المتمثمة في التكاصؿ الرياضي ،كحؿ المشكبلت الرياضية ،كعميو تأمؿ الباحثة
معاكنة سيادتكـ باالطبلع عمى فقرات البطاقة كابداء الرأم فييا مف حيث:
-

مستكل األداء

-

صحتيا المغكية

 إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما تركنو مناسبان .كتفضمكا بقبكؿ خالص الشكر كالتقدير .....
مع العمـ أف الدرجة (  ) 1تعني مستكل السمكؾ المبلحظ ضعيؼ جدان ) 2 ( ،تعني ضعيؼ ) 3 ( ،تعني

متكسط ) 4 ( ،تعني عالي ) 5 ( ،تعني عالي جدان .

الباحثة
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المحاكر

السمكؾ المبلحظ

األساسية
المحكر
األكؿ

التكاصؿ

الدرجة

أكالن :التكاصؿ الرياضي يقصد بو " القدرة عمى فيـ مفردات المغة الرياضية ،كاستخداميا
في التعبير عف األفكار كالعبلقات الرياضية كتكضيحيا لآلخريف .

1 2 3 4 5

السمكؾ المبلحظ
 -1تكظؼ التكاصؿ الرياضي في ممارساتيا اليكمية

الرياضي  -2تبرر كصفيا لمعمميات الرياضية التي تقكـ بيا

 -3تستخدـ المصطمحات الرياضية استخدامان سميمان

 -4تربط بيف المفاىيـ كالتعميمات كالنظريات الرياضية
 -5تميز بيف المفاىيـ الرياضية كالتعميمات الرياضية
 -6تبيف العبلقة بيف المفاىيـ الرياضية التي تعممتيا
الميارة (:)1استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بدقة
 -7تحدد المعطيات كالمطمكب مف خبلؿ قراءة فاىمة لممشكمة
 -8تجد العبلقات كاألفكار المتضمنة في شكؿ ىندسي معيف
 -9تحدد معطيات المشكمة كمطمكبيا مف خبلؿ قراءتيا بفيـ
 -10تمخص المعمكمة الرياضية عمى صكرة شكؿ تكضيحي
الميارة (:)2تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف
 -11تحكؿ األشكاؿ كالرسكمات إلى مفاىيـ أك تعميمات رياضية
 -12تتكاصؿ مع زميبلتيا كمعممتيا بمغة رياضية سميمة
 -13تشارؾ زميبلتيا بإيجابية في ترجمة النصكص الرياضية
إلى رمكز أك أشكاؿ ىندسية
 -14تتكصؿ إلى الحمكؿ الرياضية كتابةن كبصكرة منطقية

الميارة (  :) 3نقؿ العبارات الرياضية بشكؿ مترابط ككاضح لآلخريف .

 -15تكضح التعميمات الرياضية المستخدمة في النص الرياضي
 -16تقدـ المساعدة لآلخريف كتتمقاىا منيـ بصكرة كاضحة
 -17تمخص ما فيمتو عف األفكار كاإلجراءات كالحمكؿ لآلخريف
 -18تترجـ النص الرياضي في صكرة رمكز أك أشكاؿ ىندسية
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المحاكر

السمكؾ المبلحظ

األساسية
المحكر
الثاني
حؿ

الدرجة

ثانيان :حؿ المشكبلت الرياضية يقصد بو " إمكانية االنخراط في ميمة رياضية غير مألكفة

أك غير ركتينية ،تككف طريقة الحؿ فييا غير مألكفػػة سابقان ،كيتـ حميا بإعادة تنظيـ

المعرفة بيدؼ ابتكار طريقة لمحؿ.
السمكؾ المبلحظ

المشكبلت  -19تكظؼ حؿ المشكبلت الرياضية في ممارساتيا اليكمية
الرياضية  -20تحدد إف كانت معطيات المشكمة كافية أك ناقصة

1 2 3 4 5

الميارة ( :)1تبرير كتفسير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ
المشكمة الرياضية.
 -21تحمؿ المشكمة الرياضية إلى عناصرىا
 -22تبيف المعطيات كالمطمكب في المشكمة كالعبلقة بينيـ
 -23تميز بيف المشكمة الرياضية كالتمريف
الميارة ( :)2تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف
 -24تحدد العمميات الرياضية البلزمة لحؿ المشكمة الرياضية
 -25تعمؿ اختيارىا لتعميمات رياضية تناسب مكقفان أك فكرة ما
 -26تظير شعك انر بالمسئكلية تجاه المشكبلت الرياضية

الميارة (  :) 3إكماؿ نص مشكمة رياضية كصياغتيا بصكرة صحيحة .

 -27تستخدـ لغة رياضية مناسبة لحؿ المشكمة الرياضية
 -28تستخدـ أمثمة تدعـ حؿ المشكمة الذم تكصمت إليو
 -29تعطى أفكار صحيحة حكؿ حمكؿ المشكبلت الرياضية
الميارة (  :) 4تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكمة الرياضية بدقة .
 -30تتحقؽ مف صحة حؿ المشكمة الرياضية
 -31تستقرئ قاعدة حؿ المشكمة اعتمادان عمى معمكمات سابقة
 -32تقارف بيف المشكمة الحالية كمشكبلت عرضت مف قبؿ
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ممحق ( ) 5
الصورة النيائية من بطاقة مالحظة

جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ػ ػ غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات العميػػا
كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
قسـ المناى ػ ػ ػ ػ ػ ػػج كطرؽ التدريس

المبلحظة األكلى............................. :

التكقيع....................... :

المبلحظة الثانية............................ :

التكقيع....................... :

الرجاء تعبئة البيانات التالية:

اسـ المدرسة.................................. :

اسـ الطالبة................................... :
الشعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة................................... :

السنة الدراسية.................................. :
اليكـ........................................... :

تاريخ المبلحظة.................................. :
مبلحظة

الدرجة (  ) 1تعني مستكل السمكؾ المبلحظ ضعيؼ جدان ) 2 ( ،تعني ضعيؼ ) 3 ( ،تعني متكسط،
(  ) 4تعني عالي ) 5 ( ،تعني عالي جدان .
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المحكر
المحكر
األكؿ
التكاصؿ

الدرجة

السمكؾ المبلحظ

أكالن :التكاصؿ الرياضي يقصد بو " القدرة عمى فيـ مفردات المغة الرياضية ،كاستخداميا في
التعبير عف األفكار كالعبلقات الرياضية كتكضيحيا لآلخريف .

1 2 3 4 5

السمكؾ المبلحظ
 -1تستخدـ المصطمحات الرياضية استخدامان سميمان

الرياضي  -2تربط بيف المفاىيـ كالتعميمات كالنظريات الرياضية
الميارة(:)1استخداـ المغة الرياضية لمكصؼ كالتعبير عف األفكار كالحمكؿ الرياضية بكضكح
 -3تترجـ النص الرياضي كما بو مف أفكار بصكرة صحيحة لآلخريف
 -4تفسر معطيات المشكمة كالمطمكب منيا مف خبلؿ قراءتيا قراءة فاىمة
 -5تميز التعميمات الرياضية التي تناسب مكقؼ أك فكرة رياضية
الميارة (:)2تكضيح األفكار كالعبلقات الرياضية بصكرة كاضحة كمتناسقة يفيميا اآلخركف
 -6تكضح التعميمات الرياضية المستخدمة في حؿ المشكمة الرياضية
 -7تحدد المصطمحات الرياضية التي يتضمنيا النص الرياضي
 -8تحمؿ النص الرياضي مبينة الحمكؿ باستخداـ الجداكؿ أك الرمكز
المحكر
الثاني

حؿ

ثانيان :حؿ المشكبلت الرياضية كىك " إمكانية االنخراط في ميمة رياضية غير مألكفة تككف

طريقة الحؿ فييا غير مألكفػػةن  ،كيتـ حميا بإعادة تنظيـ المعرفة بيدؼ ابتكار طريقة لمحؿ.
الميارة (  :) 1تحميؿ كتقكيـ حمكؿ المشكمة الرياضية المقدمة مف قبؿ اآلخريف
 -9تعمؿ اختيارىا لتعميمات رياضية تناسب مكقفان أك فكرة رياضية

بناء عمى معمكمات سابقة
المشكبلت  -10تستقرئ قاعدة حؿ المشكمة الرياضية ن
الرياضية  -11تعطي أفكا انر صحيحة حكؿ حمكؿ المشكبلت الرياضية
 -12تقارف بيف المشكمة الحالية كمشكبلت عرضت مف قبؿ
الميارة( :)2تحميؿ ككصؼ خطكات حؿ المشكمة الرياضية بدقة

 -13تحكؿ النص الرياضي إلى رمكز أك أشكاؿ تساعدىا في حؿ المشكمة
 -14تفسر خطكات حؿ المشكمة الرياضية بصكرة منطقية
الميارة ( :)3تبرير العبلقات كاألفكار الرياضية مف خبلؿ القدرة عمى حؿ المشكمة الرياضية
 -15تكظؼ ممؼ اإلنجاز في التعرؼ عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية
كتبرر كؿ خطكة حؿ تتكصؿ ليا

 -16تمارس طرح األسئمة كعمؿ التخمينات كتفسير الحمكؿ بصكرة كاضحة
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مقدمة الدليل

كرؾ البارز الذم تضطمعيف بو في تدر ً
عزيزتي معممة الرياضيات رغـ جيكدؾ العظيمة كد ً
يسؾ لمادة

الرياضيات؛ إال أنني كباحثة تربكية أتكقع أف ىنالؾ تجديدان مستم انر بيف الفينة كاألخرل ،كأف ىنالؾ أدكات
ً
ً
رسالتؾ المينية بالشكؿ المأمكؿ؛ كلعؿ مف أبرز ىذه األدكات ىك دليؿ
مساعدتؾ في أداء
مساندة مف شأنيا
المعممة الذم يحمؿ بيف طياتو ترجمة أىداؼ تدريس الرياضيات كالمحتكل الرياضي كيمتد إلى تكضيح
كتفسير كؿ خطكة مف الخطكات اإلجرائية الكاضحة المعالـ حيث يشتمؿ الدليؿ عمى أنشطة كأكراؽ عمؿ
ً
عميؾ الميمة التي تقكميف بيا مف أجؿ مستكم تعميمي متميز يؤدم لجكدة تعميمية عالية،
مساندة لؾ تسيؿ

كما كيشتمؿ عمى حمكؿ لبعض المياـ المساعدة لمكتاب المدرسي.

كلكف ىذه المرة جاءت الباحثة لؾ بدليؿ مختمؼ عف الدليؿ المعتاد ،فقد تـ صياغة ىذا الدليؿ لكي يساعدؾ

في شرح دركس محتكل الرياضيات لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  2015 – 2014ـ كفؽ التقكيـ

البديؿ القائـ عمى( ممؼ اإلنجاز–قكاعد التقدير التحميمية -التقكيـ القائـ عمى األداء – بطاقة المبلحظة )
ً
يساعدؾ
عممان بأف ىذا الدليؿ مكمؿ لكتاب الطالبة المدرسي ،حيث تـ تصميـ ىذا الدليؿ بأسمكب شيؽ لكي
عمى تنمية القدرة الرياضية لدل الطالبات كما تتضمنو مف ميارات لعمميتي التكاصؿ الرياضي ،كحؿ
المشكبلت الرياضية ،كتأمؿ الباحثة أف تستفيديف منو كأف تنقمي محتكاه لجميع المعممات ،كذلؾ بيدؼ نشر
ثقافة التقكيـ البديؿ في الرياضيات ،كفي جميع التخصصات األخرل ،كالتي تقكـ عمى مبدأ كاحد ىك التحكؿ

مف األساليب المعتادة في التقكيـ إلى األساليب البديمة التي تيدؼ إلى ربط التقكيـ بمشكبلت كاقعية مف

الحياة ،ىذه المشكبلت تتضمف مياـ ذات معنى تظير قدرة المتعمـ عمى التفكير في الميمات ،كابداع حمكؿ
لمكاجية تمؾ المشكبلت ،كما كتساعد المتعممة في الكصكؿ لتمؾ الميمات حسب مستكل قدراتيا ،حيث أنو

تقكـ فكرة ا لتقكيـ البديؿ عمى أنو يمكف تقكيـ أداء الطمبة في مكاقؼ كمشكبلت حقيقية قريبة مف الكاقع مف
خبلؿ تكميفيـ بأداء ميمات تشبو الميمات الحياتية اليكمية كيشتمؿ ىذا الدليؿ عمى ما يمي:

 -1الفمسفة التي يقكـ عمييا دليؿ المعممة.

 -2األىداؼ العامة لتدريس مبحث الرياضيات لمصؼ العاشر.
 -3نبذة عف التقكيـ القائـ عمى األداء .Performance Based Assessment
 -4نبذة عف قكاعد تقدير األداء التحميمية .Analytical Rubrics

 -5خطة تكزيع الدركس محتكل الرياضيات لمصؼ العاشر الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي  2015 – 2014ـ
 -6قائمة ببعض دركس الفصؿ الدراسي الثاني التي يحتكييا الدليؿ.

 -7المحتكل الرياضي لدركس الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  2015 – 2014ـ.
 -8مقياس كاليفكرنيا العاـ في الرياضيات لحؿ المشكبلت الرياضية.
-9

نصائح كارشادات لممعممة لمتعامؿ مع دليؿ المعممة.

 -10دليؿ خاص عف ممؼ اإلنجاز ككيفية إعداده ،ككيفية تقييمو.
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أولً :الفمسفة التي يقوم عمييا دليل المعممة

يقكـ ىذا الدليؿ لدركس المحتكل الرياضي المقررة عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي لمفصؿ الدراسي
الثاني عمى فمسفة مفادىا أنو يمكف استخداـ استراتيجيات كأساليب كأدكات تقكيـ بديمة عف االختبارات ،كذلؾ

لمرقي بالمستكل التعميمي العاـ نحك الجكدة الشاممة ،حيث تتحقؽ تمؾ الرؤيا عندما يتجرد التربكيكف مف النظرة

المعتادة الضيقة لمتقكيـ التربكم المتبعة في كافة المؤسسات التعميمية حاليان ،كالمحصكرة في دائرة استخدامو

لغرض المساءلة كاصدار األحكاـ التي غالبان ما تتصؼ بفصؿ عممية التقكيـ عف عمميتي التعميـ كالتعمـ،

كاالنتقاؿ إلى النظرة البنائية األكثر اتساعان كالتي تقكـ عمى التكامؿ بيف عمميات التقكيـ كالتعميـ كالتعمـ،
كبالتالي أنتجت كظيفتيف أساسيتيف ىما التقكيـ لمتعميـ كالتقكيـ كعممية تعمـ ،حيث يركز التقكيـ لمتعمـ عمى تقديـ

تغذية راجعة لمطالب تساعده عمى تجكيد تعممو في الكقت الذم يعد التقكيـ كعممية تعمـ كسيمة ال يتجاكز
الطالب مف خبلليا مرحمة االستفادة مف عممية التقكيـ إلى المشاركة الفاعمة مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات

التقكيـ الذاتي كتكظيفيا لتعزيز عممية تعممو ( السعدكم ) 31 :2010 ،كبالتالي تتجمى أىمية الدكر الذم يقكـ
بو التقكيـ البديؿ في عمميتي التعميـ كالتعمـ كأحد أبرز االتجاىات الحديثة في التقكيـ ،كالذم مف أىدافو الدخكؿ

في جكىر عممية التعمـ بيدؼ مساعدة الطمبة أثناء تعمميـ .

ثانياً :األىداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات لمفصل الدراسي الثاني

أكردت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي األىداؼ العامة لتدريس مبحث الرياضيات لمصؼ العاشر ضمف دليؿ
المعمـ لمبحث الرياضيات لمصؼ العاشر األساسي لمعاـ الدراسي (  ) 2011 – 2010كالذم أعدتو الك ازرة

كتـ تكزيعو عمى جميع المدارس الحككمية كاألىداؼ التي كضعت في ىذا الدليؿ ىي ( :كزارة التربية كالتعميـ

الفمسطينية) 13 :2011 ،

 -1التعرؼ إلى مفيكـ االقترانات المثمثية كتمثيميا بيانيان باستخداـ التحكيبلت اليندسية.
 -2إيجاد مساحة القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية باستخداـ التقدير الدائرم.
 -3فيـ العمميات الثنائية كاألنظمة الرياضية كخصائصيا.
 -4التعرؼ إلى مفيكـ معامؿ االرتباط كطرؽ حسابو.

 -5إدراؾ العبلقات الرياضية بيف المستقيمات كالمستكيات في الفراغ.

 -6تنمية القدرات الرياضية التي تسيـ في بناء فكر سميـ كشخصية متكاممة.
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ثالثاً :التقويم القائم عمى األداء Performance Based Assessment

يعد التقكيـ القائـ عمى األداء أحد أىـ اإلف ارزات الحديثة لمتقكيـ البديؿ حيث يفعِّؿ دكر المتعمـ ليككف إيجابيان في
تقييـ ذاتو ،كتقييـ أدائو كمياراتو ،كيككف فيو المعمـ قاد نار عمى تعديؿ أداء طمبتو بحيث يككف لدييـ قدرة الدفاع

عف آرائيـ الذاتية كأدلتيـ المبرىنة منطقيان ،كما أف أسمكب تقكيـ األداء يتطمب مككنيف رئيسييف ىما ميمة
األداء كقكاعد تقدير ىذا األداء ،فميمة األداء يمكف أف تككف سمسمة مف األنشطة مثؿ القراءة الجيرية فيككف
تقكيـ الميمة األدائية عمى النشاط في أثناء أدائو ،كيمكف أف تتطمب ميمة األداء تككيف نتاج مثؿ مصنكعات
يدكية؛ فيككف التقكيـ عمى خصائص النتاج النيائي كنكعيتو ( المزركع ،)131 :2009 ،كما يتطمب تقكيـ
األداء تحديد قكاعد تقدير األداء أك محكات الحكـ عمى جكدة األداء فتصاغ في عبارات كصفية تفصيمية
تكضح طبيعة األداء المتكقع؛ أم أف محكات األداء تشمؿ عمى عدة عناصر يتككف كؿ منيا مف بعد أك أكثر
يسترشد بيا في الحكـ عمى أداء الطمبة.

رابعاً :قواعد تقدير األداء التحميمية Analytical Rubrics

تعتبر مقاييس التقدير المتدرجة لتقييـ األداء "  " Rubricsمثميا مثؿ أم مقاييس أخرل تستخدـ لتقييـ األداء

بناء عمى درجة رقمية كما
لكنيا تستخدـ لمتقييـ بناء عمى معايير خاصة بالمياـ المككمة ،فيي ال تقيـ األداء ن
في المقاييس األخرل ،كالمستخدـ ليذه المقاييس ينظر لمتعميـ كالتعمـ كالتقكيـ عمى أنيا أجزاء لعممية تكاممية
كاحدة ،كىي تعد مف أفضؿ الممارسات التقكيمية لؤلداء ،لكف ىذه المقاييس تحتاج إلى عمميات تقنيف تعطي

لمستخدمييا مدل الثقة كالدقة في استخداميا ،كقد أكضحت الخرابشة (  ) 2004كالمشار إلييا في المالكي
أنو برزت الحاجة إلى قكاعد تقدير األداء نظ انر لصعكبة تقكيـ األداء مف الناحية الكمية أك الكيفية ،فالمياـ التي
يقكـ بيا الطالب ليست سؤاالن يحتاج إلى إجابة محددة ،كبالتالي تقديره كميان أك كيفيان ،بؿ ىي مجمكعة مف
األنشطة يصعب تقديرىا بشكؿ مباشر مثؿ كتابة مقاؿ أك إجراء مقابمة (المالكي ،) 51 :2013 ،كتقسـ قكاعد

تقدير األداء إلى قسميف كما كرد في(عبد الكىاب(،) 1084 :2013 ،الدكسرم ،) 96: 2004،

( السعدكم ( ،) 155 - 153: 2010 ،المالكي ) 5 :2011 ،ىما مقاييس تقدير كمية ( ( Holistic

 Rubricsكىي األكثر شمكلية كعمكمية حيث يتـ فييا تقييـ اليدؼ ككؿ عمى مقياس كاحد ،كذلؾ باعتبار أف
مككنات أم ميمة تككف مترابطة كال داعي لمفصؿ بينيا ،فيي تعطي درجة عف األداء بشكؿ كامؿ ،كال تعطي
أية معمكمات عف األداء في ميمة معينة بذاتيا ،كالنكع الثاني مقاييس تقدير تحميمية () Analytic Rubrics

كتعد أكثر األنكاع تحديدان كأكثرىا سيكلة في التطبيؽ ،حيث يجزئ اليدؼ إلى أبعاد (معايير) كالحكـ عمييا

فرديان ،بحيث تككف الدرجة الكمية لؤلداء ىي مجمكع الدرجات المعطاة لؤلبعاد ،حيث يتـ استخداميا في تقييـ
األفكار كتنظيميا ،تزكيد الطمبة كالمعمميف بتغذية راجعة حكؿ نقاط القكة كالضعؼ في األداء ،كتـ تسميط

الضكء عمى قكاعد التقدير التحميمية( ) Analytic Rubricsمف خبلؿ اإلطار النظرم.
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مكونات قواعد تقدير األداء التحميمية
تتككف قكاعد التقدير التحميمية مف مككنيف أساسييف يتمثبلف في عناصر األداء كمؤشرات اإلنجاز كقد أكرد

ذلؾ ( السرحاني ) 52 :2013 ،كما يمي:

أولً :عناصر األداء ( المحكات ) :كىي عبارة عف الخطكات أك األداءات الجزئية أك الميارات التي يجب أف
يؤدييا الطالب مف أجؿ تنفيذ ميمة أك نشاط أك إنتاج معيف كىي التي يعتبرىا المعمـ أساسية لتحقيؽ الميمة،

كتككف في العمكد األكؿ مف قاعدة التقدير.

ثانياً :مؤشرات اإلنجاز ( وصف األداء ) :كىي عبارة عف كصؼ ألداء الطالب في كؿ عنصر مف عناصر
الميمة كتككف في بقية األعمدة التي تمي العمكد المخصص لعناصر األداء كىي تتككف مف عنصريف ىما:

 -1ميزان تقدير وصفي :يككف في أعمى األعمدة الخاصة بمؤشرات اإلنجاز مثؿ كصؼ األداء بأنو متميز،
متكسط ،ضعيؼ.

 -2مستويات األداء :تككف في أسفؿ ميزاف التقدير الكصفي لمقاعدة بحيث تعطي لمعنصر كصفان لمخصائص
المحددة لمعمؿ عند كؿ مستكل مف مستكيات ميزاف التقدير.

نصائح وارشادات لمتعامل مع دليل المعممة


المعممة الفاضمة إليؾ بعض النصائح كاإلرشادات التي تساعدؾ في التعامؿ مع دليؿ
المعممة كعميؾ االستفادة مف ىذه النصائح :

 -1اعرضي خطكات إنجاز كؿ ميمة مكجكدة بالدليؿ عمى الطالبات مع التأكيد عمى
الخطكات التي تحتاج إلييا الطالبة في تنفيذ الميمة بطريقة صحيحة .

بناء عمى قكاعد التقدير
 -2قكمي بتقكيـ أداء الطالبات أثناء حميف لمتدريبات المعطاة ن
التحميمية الخاصة بكؿ ميمة مكثقة بدليؿ المعمـ

 -3قدمي التغذية الراجعة لمطالبات ،كما قدمي النصح كاإلرشاد كانصحييف باالستفادة
مف ذلؾ في تحديد مكاطف القكة كالضعؼ في األداء .

 -4اطمبي مف الطالبات حؿ التماريف كالتدريبات الخاصة بكؿ ميمة بأنفسيف ،كراقبي
الحؿ كقكميو ،ثـ حفزم الطالبات بصكرة مادية كمعنكية بعد كؿ نشاط.
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خامساً :خطة توزيع دروس محتوى الرياضيات لمفصل الدراسي الثاني لمصف العاشر األساسي
الوحدة

الدرس

موضوع الدرس

عدد

الصفحة

الحصص
الخامسة

1 -5

الزكايا كقياسيا

2

3

االقترانات المثمثية

2–5

الزكايا المتكافئة

1

9

(ص ) 2

3–5

االقترانات المثمثية

4

10

4–5

زكايا االسناد كالنسب المثمثية

2

17

5–5

المتطابقات المثمثية

3

20

6–5

المعادالت المثمثية

3

22

7–5

تطبيقات عممية

2

24

8–5

التمثيؿ البياني لبلقترانات المثمثية

3

26

9–5

رسـ االقترانات المثمثية باستخداـ

3

30

التحكيبلت اليندسية
السادسة

10 – 5

القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية

4

36

1–6

العمميات الثنائية كاألنظمة الرياضية

6

42

العمميات الثنائية
كاألنظمة الرياضية

2-6

الزمرة

4

53

( ص ) 41
السابعة

1–7

االرتباط

7

57

اإلحصاء

2–7

االنحدار الخطي البسيط

3

70

(ص ) 56

3–7

العينات اإلحصائية

5

73
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الوحدة

الدرس

موضوع الدرس

عدد الحصص

الصفحة

الثامنة

1-8

مفاىيـ كمسممات في

2

85

اليندسة الفراغية
(ص )84

اليندسة الفراغية
2-8

2

أكضاع المستقيمات

91

كالمستكيات في الفراغ
3-8

تكازم مستقيـ كمستكل

2

96

4-8

تقاطع مستكل مع

3

97

5-8

تعامد مستقيـ مع مستكل

4

100

6-8

اإلسقاط العمكدم

3

105

7-8

الزاكية بيف مستكييف

4

110

مستكييف متكازييف

( الزاكية الزكجية)

سادساً :قائمة بالدروس التي يحتوييا الدليل

سكؼ تطبؽ الدراسة عمى دركس محتكل الرياضيات لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 2015 – 2014
كىي كما يمي :
1 -5

الزكايا كقياسيا

2–5

الزكايا المتكافئة

7–5

تطبيقات عممية ( زكايا االرتفاع كاالنخفاض )

10 – 5

القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية

2-6

الزمرة

1–7

االرتباط

4–8

تقاطع مستكل مع مستكييف متكازييف

7–8

الزاكية بيف مستكييف ( الزاكية الزكجية )
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محتوى

الوحدة
الكحدة

الخامسة

الدرس

سابعاً :تحميل المحتوى الرياضي لمدروس الثمانية المعتمدة في الدراسة 
تصنيف جوانب التعمم

المفاىيم
1–5

*الزاكية

المبادئ والتعميمات
*تككف الزاكية في كضع

الميارات والخوارزميات
* رسـ الزاكية في الكضع القياسي

المكجية

قياسي في المستكل اإلحداثي

القياسية

األصؿ كضمع االبتداء منطبقان الكضع القياسي

*الزاكية

*القياس

الستيني

إذا كاف رأسيا في نقطة

* تحديد في أم ربع أك عمى أم

محكر يقع ضمع االنتياء لزاكية في

عمى محكر السينات المكجب * .قياس زكايا مختمفة حسب مكقعيا
°

*الدكرة الكاحدة= 360

في األرباع

كالدائرم

*الدرجة الكاحدة = 60دقيقة

*الدقيقة الكاحدة =  60ثانية

تقدير دائرم .

الكحدة

* الرادياف =  57.3درجة

* استخداـ الرسـ في حؿ المشكبلت

*دائرة

*تحكيؿ الزكايا إلى درجات كدقائؽ أك

*الزاكية

*الزاكية النصؼ قطرية ىي

الرياضية المطركحة .

النصؼ

الزاكية المركزية في دائرة

*استخداـ القانكف لمتحكيؿ مف القياس

*الرادياف

كحدة كاحدة

*الزكايا

*إشارة االقترانات المثمثية

ٍس = (ىػ ػ ÷ 180 × ) π
* اس ػ ػ ػ ػػتخداـ ق ػ ػ ػ ػػانكف إيج ػ ػ ػ ػػاد الزكاي ػ ػ ػ ػػا

المتكافئة

لمزاكية ىػ المرسكمة في

المكافئ ػػة لمزاكي ػػة ىػ ػ ػ كى ػػك ىػ ػ ػ تك ػػافئ

قطرية

الكحدة التي تقابؿ قكسان طكلو

الستيني إلى القياس الدائرم ىػ ( د )
= ( س ÷ π × ) 180

* استخداـ القانكف لمتحكيؿ مف

القياس الدائرم إلى القياس الستيني
2–5

الكضع القياسي تتحدد في
الربع الذم يقع فيو ضمع
انتياء الزاكية

(كؿ جيب يظممو جتاه)

ق+

 π2ف بالتقدير الدائرم

*استخداـ قانكف إيجاد الزكايا المكافئػة
لمزاكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كى ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تك ػ ػ ػ ػ ػ ػػافئ
ق+

360ف بالتقدير الستيني

*الميارات المفظية عف طريؽ إيجاد

زكايا مكافئة لزاكية ما .

*ميارات عقمية عميا كالتحميؿ
كالربط بيف القياسات المعطاة .
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7–5

*زاكية

*زاكية االرتفاع ىي الزاكية

*ميارات تطبيقية لرسـ كايجاد طكؿ

االرتفاع

المحصكرة بيف الخط األفقي

قكس قطاع دائرم كمساحتو كمحيطو

االنخفاض

لجسـ فكؽ الخط األفقي .

*تفصيؿ لمظكاىر الطبيعية إليجاد

*زاكية

لمستكل العيف كخط النظر

*زاكية االنخفاض ىي الزاكية

مساحة قطعو دائرية باستخداـ القانكف

المحصكرة بيف الخط األفقي
لمستكل العيف كخط النظر

لجسـ تحت الخط األفقي .
* 10 – 5القطاع
الدائرم

مساحة دائرة محددة بقكس

قكس قطاع دائرم كمساحتو كمحيطو.

*القطعة

فييا ككتر يمر بنيايتي ذلؾ

*تفصيؿ لمظكاىر الطبيعية إليجاد

*زاكية

*زاكية القطعة الصغرل ىي

الدائرية
القطعة

السادسة

الزاكية المركزية التي تقابؿ

* زاكية

.

*مساحة القطاع =

ؿ نؽ

العظمى

الزاكية المنعكسة التي تقابؿ

*النظاـ

* الزمرة تسمى زمرة تبديمية

الكحدة
السابعة

قكس القطعة الدائرية الصغرل *مساحة القطاع = ى ػ ػ نؽ2
*زاكية القطعة العظمى ىي

*محيط القطاع

=  2نؽ  +ؿ

قكس القطعة الدائرية الكبرل
*تمييز النظاـ الرياضي الذم يشكؿ

الرياضي

إذا كاف النظاـ ( أ  ) * ،زمرة زمرة مف الذم يشكؿ زمرة تبديمية

*االرتباط

*إذا كانت ر مكجبة فاالرتباط *ميارات ترابط عقمية لمربط بيف

*الزمرة

1 –7

المساحة =

نؽ(2ى ػ – جا ى ػ )

*طكؿ قكس القطاع

القطعة

الكحدة

القكس .

مساحة قطعو دائرية باستخداـ القانكف
ؿ=ى ػ نؽ

الصغرل

2 –6

*القطعة الدائرية ىي جزء مف *ميارات تطبيقية لرسـ كايجاد طكؿ

ككانت تبديمية .

الخطي

إيجابي ،كاذا كانت ر سالبة

*االرتباط

* كمما زادت قيمة │ر│ كاف

غير الخطي

فاالرتباط سمبي .

االرتباط أقكل إيجابا أك سمبان .
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االرتباط المكجب كالسالب كالتاـ .
* إيجاد معامؿ ارتباط سبيرماف

الكحدة

السابعة

1 –7

*معامؿ

*يتأثر معامؿ االرتباط إذا

الخطي

مثؿ جمع  ،طرح  ،ضرب

االرتباط

ط أر عمى س  ،ص تغيرات

*إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف
بالقانكف

* معامؿ االرتباط

1الكحدة

الثامنة

4 –8

* تقاطع

مستقيـ مع
مستكييف
متكازييف

ر

1

* نظرية (  :) 2إذا قطع

*ميارة إدراؾ كتفسير الغمكض في

مستكل مستكييف متكازييف فإف رسـ األشكاؿ في الفراغ .

خطي تقاطعو معيما يككناف
متكازييف .

*المستقيماف المكازياف لثالث
في الفراغ متكازياف .

*إذا تكازل مستقيماف كمر

بيما مستكياف متقاطعاف فإف

*ميارة التعرؼ عمى الشكؿ في الفراغ
ككصفو بصكرة دقيقة .
*ميارات استخداـ اليدكيات في رسـ
األشكاؿ في الفراغ .

خط تقاطعيما يكازم كبلن مف
ىذيف المستقيميف .

7 –8

* الزاكية

*الزاكية الزكجية ىي اتحاد

* الزاكية

الحرؼ .

الزكجية

المستكية
لزاكية

زكجية

نصفي مستكييف مشتركيف في

*الزاكية المستكية لزاكية

زكجية ىي الزاكية التي تنشأ
مف تقاطع الزاكية الزكجية مع

*ميارة قياس الزكايا في الفراغ .
*ميارة إدراؾ الغمكض كالفجكات في

المشكمة الرياضية المتعمقة
بالمستكيات في الفراغ .

*المستكيات

مستكل عمكدم عمى حرفيا .

*ميارة تفسير المعمكمات في النص

المتعامدة

*قياس الزاكية الزكجية ىك

اليندسي في الفراغ

الزاكية

المستكية .

* قياس

الزكجية

قياس أم زاكية مف زكاياىا
نظرية( :) 5إذا كاف مستقيـ
عمكديان عمى مستكل فكؿ

مستكل يمر بيذا المستقيـ
يككف عمكديان عمى المستكل.
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*ميارة ربط العبلقات المكجكدة في
النص اليندسي مع الرسـ في الفراغ

ثامناً :مقياس كاليفورنيا العام في الرياضيات لحل المشكالت الرياضية

الرياضيات كعمـ لو طبيعة خاصة تجعمو مختمفان عف باقي العمكـ األخرل ،ىذه الطبيعة التي تجعمو معنيان بحؿ
المشكبلت الرياضية ،فالمشكمة كما أكرد أبك أسعد كالمذككر في ( شبير ) 27 :2011 ،أنيا مكقؼ جديد

كمميز يكاجو الفرد كال يككف لديو حؿ جاىز في حينو ،كالحياة مميئة بالمشكبلت ،كلكؿ مشكمة حؿ فحؿ

المشكمة الرياضية كما عرفو ( شحاتو ) 516 :2005 ،ىك مجمكعة العمميات التي يقكـ بيا الفرد مستخدمان
المعمكمات كالمعارؼ التي سبؽ لو تعمميا كالميارات التي اكتسبيا مف أجؿ السيطرة عمى مكقؼ غير مألكؼ

لو كالكصكؿ إلى حؿ لو ،كلمعرفة مدل تمكف الطمبة مف حؿ المشكبلت الرياضية التي تكاجييـ البد مف
استخداـ مقاييس لحؿ المشكبلت ،كفي ىذا الدليؿ اتبعت الباحثة أحد المقاييس العالمية لحؿ المشكبلت

الرياضية كالمذككر في( بطيخ )472 :2006 ،كىك مقياس كاليفكرنيا العاـ في الرياضيات
( ، ( California General Rubric Form Mat, 199حيث طبؽ ىذا المقياس عمى الصفكؼ الرابع
كالثامف كالعاشر ،كذلؾ ألف ىذا المقياس ينطبؽ عمى عينة الدراسة ،كطكؿ ىذا المقياس  3بتدريج

(  ) 4 – 5 – 6كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:

مقياس كاليفورنيا العام في الرياضيات

الدرجة ( ) 4

الدرجة ( ) 6

الدرجة ( ) 5

يستكمؿ الحؿ جزئيا أك

فيـ جيد لمتطمبات حؿ

عمؿ جاد يؤدم إلى إدراؾ متطمبات

إدراؾ معظـ مفاىيـ

معظـ عناصر الحؿ مع

عناصر المشكمة كالعبلقات بينيا مع

متطمبات األداء مثؿ
األداء الرياضي

المشكمة كالتعرؼ عمى

الميمة رياضيان كفيـ كاضح لجميع

كالعمميات كالتعرؼ عمى

التجريب كالفحص كالنمذجة
كاعادة الصياغة كالتحميؿ

النمذجة الرياضية كالتصميـ كالتحميؿ كحؿ

عناصرىا كلكف مع

اىتماـ أقؿ باألفكار

كالكضكح مع تكاصؿ فعاؿ

مع األفكار المسمكعة

كاإلبداع في الحؿ كالتفكير الرياضي في

الرياضية التي تككف

كالكصكؿ إلى حؿ كاحد

كالكصكؿ إلى حمكؿ متعددة قائمة عمى

غالبان مفتقدة لديو .

كالتفكير الرياضي ىنا قد

المشكمة ،كالتميز في األمثمة العددية
التكصؿ إلى النتائج كتفسيرىا بؿ

افتراضات مختمفة حكؿ األداء ،كالمياـ

يساعده في إجراء مقارنات

المطمكبة ،ككجيات نظر غير نمطية في

كتنبؤات كاستدالالت

حؿ المشكمة كعمؿ مقارنات كتنبؤات

كترجمات كاستخداـ أدكات

كترجمات كاعادة صياغة كميارة خاصة

متنكعة كأساليب مناسبة

في اختيار األدكات الرياضية المناسبة

كمتطمباتو .

المناسب .

حسب تككيف األداء
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إلعادة حؿ المشكمة كاجراء التعميـ

الوحدة

الخامسة

(  ) 1 – 5الزاوية
وقياسيا












يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف :
 -1تحدد مفيكـ القياس الستيني كالقياس الدائرم .

 -2تكظؼ القياس الستيني بكحداتو في تقدير زاكية ما .
 -3تبيف مفيكـ الزاكية النصؼ قطرية .

 -4تحكؿ القياس الستيني إلى القياس الدائرم كبالعكس .



مفاىيم
*الزاكية المكجية
*الزاكية القياسية

*القياس الستيني

كالدائرم

*دائرة الكحدة

*الزاكية النصؼ
قطرية

*الرادياف













انتبيي
جيدان



محتوى التعمم 

ميارات وخو 
ارزميات
* رسـ الزاكية في الكضع القياسي
* تحديد في أم ربع يقع 
ضمع انتياء
الزاكية في الكضع القياسي 
*تحكيؿ الزكايا إلى تقدير ستيني أك

تقدير دائرم .
*استخداـ القانكف لمتحكيؿ مف القياس
الستيني إلى القياس الدائرم كىك
ىػ ( د ) = ( س ÷ π× ) 180

* استخداـ القانكف لمتحكيؿ مف القياس

الدائرم إلى القياس الستيني كىك
ٍس = (ىػ ػ ÷180 × ) π

زمن التنفيذ
حصتان

تذكري .....

*عناصر األداء
(المحكات )

*مؤشرات اإلنجاز
( كصؼ األداء )

 -1ميزاف تقدير
كصفي

 -2مستكيات األداء

مبادئ و تعميمات
*تككف الزاكية في كضع

قياسي في المستكل اإلحداثي
إذا كاف رأسيا في نقطة

األصؿ كضمع االبتداء منطبقان
عمى محكر السينات المكجب.
°

*الدكرة الكاحدة= 360

*الدرجة الكاحدة =60دقيقة
*الدقيقة الكاحدة = 60ثانية

* الرادياف =  57.3درجة

*الزاكية النصؼ قطرية ىي
الزاكية المركزية في دائرة

الكحدة التي تقابؿ قكسان
طكلو كحدة كاحدة
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الزاوية وقياسيا

الدرس األول( ) 1 – 5


يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة ثـ حؿ المثاؿ رقـ (  ) 1مف كرقة العمؿ مع التأكيد عمى خطكات
حؿ المشكمة الرياضية ،كتنفيذىا بطريقة صحيحة كنشاط التييئة ىك انظرم إلى الساعة التي أمامؾ :
نشاط التييئة ( ) 1



 -1إلى ماذا يشير العقرب الطكيؿ الممكف بالمكف األحمر ؟
ج / 1العقرب الطكيؿ الممكف بالمكف األحمر ىك عقرب الثكاني

 -2إلى ماذا يشير العقرب الطكيؿ الممكف بالمكف األسكد ؟
ج / 2العقرب الطكيؿ الممكف بالمكف األسكد ىك عقرب الدقائؽ

 -3إلى ماذا يشير العقرب القصير الممكف بالمكف األسكد ؟

ج / 3العقرب القصير الممكف بالمكف األسكد ىك عقرب الساعات




 عنوان الميمة

األولى





العالقة بين القياس الستيني والقياس الدائري
وصف

يتكقع مف الطالبة أف تككف متميزةن في إنجاز ىذه الميمة عندما تستطيع :
 -1قراءة المسألة جيدا ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .

تحميمي

 -2تحديد أف المطمكب ىك التعرؼ عمى الزكايا المتكافئة .
 -3إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الستيني .
 -4إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الدائرم .

مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تدريبات صفية ( س ،1س ) 2صفحة (  ) 8مف كتاب الطالبة المدرسي
مكضحةن خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لمتأكد مف تمكنيا لحؿ

بناء عمى قاعدة التقدير المرفقة في
المشكمة بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ ِّ
قكمي أداء الطالبة ن
الدليؿ .
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الزاوية وقياسيا



نشاط رقم ( ) 1


تعاني سماح مف مشكمة رياضية كىي عدـ فيميا لتحكيؿ الزكايا مف قياس ستيني
لقياس دائرم أك العكس ،ساعدم سماح في حؿ ىذه المشكمة متبعة خطكات حؿ

المشكمة الرياضية ؟



الحل:



فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في تحكيؿ الزكايا مف قياس ستيني إلى دائرم ،أك
تحكيؿ الزكايا مف قياس دائرم إلى ستيني.

التخطيط لحل المشكمة :

أكالن :نذكر سماح بالقانكف المستخدـ لتحكيؿ الزاكية مف قياس ستيني إلى دائرم
كىك ىػ = ( س ÷ π × ) 180

ثانيان :نذكر سماح بالقانكف المستخدـ لتحكيؿ الزاكية مف قياس دائرم إلى ستيني

كىك ٍس = (ىػ ػ ÷ 180 × ) π
ثالثان :نعطي سماح مجمكعة أمثمة تكضح الحؿ ثـ سؤاؿ تطبيقي تحمو بنفسيا .
تنفيذ حل المشكمة :

مثاؿ (  :) 1حكلي الزاكية (  ) 60مف قياس ستيني إلى قياس دائرم ؟
حؿ المثاؿ :نكتب القانكف السابؽ ثـ نعكض إليجاد الناتج

ىػ = ( س ÷ = π × ) 180 ÷ 60 ( = π × ) 180
) مف قياس دائرم إلى قياس ستيني ؟

مثاؿ (  :) 2حكلي الزاكية (

حؿ المثاؿ :نكتب القانكف السابؽ ثـ نعكض إليجاد الناتج

ٍس = (ىػ ػ ÷ (= 180 × ) π
التحقق من حل المشكمة :
التحقؽ مف مثاؿ ( :) 1







=

التحقؽ مف مثاؿ ( = 36 :) 1

÷  36 = 5 ÷ 180 = 180 × )πدرجة
=  60درجة
×( = π
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الزاوية وقياسيا

الدرس األول( ) 1 – 5



قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة ( األولى )
عناصر

خصائص

فيـ

ضعيفة

األداء

األداء

المشكمة

مستويات اإلنجاز
تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك معرفة العبلقة
بيف التقدير الستيني ك التقدير الدائرم ،كال تحدد القانكف المستخدـ لمتحكيؿ مف شكؿ آلخر .

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك معرفة العبلقة بيف التقدير

الستيني ك التقدير الدائرم ،لكنيا ال تحدد القانكف المستخدـ لمتحكيؿ مف شكؿ آلخر .
عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كالعبلقة بينيما فتكضح أف المطمكب ىك معرفة العبلقة

بيف التقدير الستيني ك التقدير الدائرم ،كما تحدد القانكف المستخدـ لمتحكيؿ مف شكؿ آلخر .
التخطيط

ضعيفة

لحؿ
المشكمة

تصمـ حؿ لممشكمة كىك تحكيؿ قياسات الزكايا مف تقدير دائرم إلى تقدير ستيني ،لكنيا

غير قادرة عمى اختيار األدكات المناسبة لمحؿ ،أك كضع خطة جاىزة لمحؿ أك تطبيقيا .
متكسطة

تصمـ حؿ لممشكمة كىك تحكيؿ قياسات الزكايا مف تقدير دائرم إلى تقدير ستيني،
كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى كضع خطة جاىزة لمحؿ أك تطبيقيا .

عالية

تصمـ حؿ لممشكمة كىك تحكيؿ قياسات الزكايا مف تقدير دائرم إلى تقدير ستيني ،
كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبؽ الخطة بنفسيا .

تنفيذ حؿ
المشكمة

ضعيفة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان كىك كتابة الزاكية المعمكمة بالقياس الستيني أك القياس الدائرم،

لكنيا ال تستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقادىا االىتماـ باألفكار الرياضية .
متكسطة

تنفذ حؿ المشكمة كىك كتابة الزاكية المعمكمة بالقياس الستيني أك القياس الدائرم ،مع

كتابة القانكف الذم يربط بيف القياسيف ،كتتعرؼ عمى معظـ عناصر الحؿ مع التجريب
كالفحص ،ك تتكصؿ إلى حؿ كاحد حكؿ الميمة المطمكبة.
عالية

تنفذ الحؿ كىك كتابة الزاكية المعمكمة بالقياس الستيني أك القياس الدائرم ،مع كتابة
القانكف الذم يربط بيف القياسيف ،كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج

كتحمميا ،كتتكصؿ لحمكؿ متعددة مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب .
التحقؽ

ضعيفة

مف حؿ
المشكمة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ جزئي بحيث يشمؿ
العبلقة بيف التقدير الستيني ك التقدير الدائرم لزاكية معمكمة ك القانكف الذم يربط بينيما .

متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ كامؿ بحيث يشمؿ العبلقة
بيف التقدير الستيني ك التقدير الدائرم لزاكية معمكمة ك القانكف الذم يربط بينيما .

عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحمكؿ الناتجة بشكؿ كامؿ بحيث
تشمؿ العبلقة بيف التقدير الستيني ك التقدير الدائرم لزاكية معمكمة ك القانكف الذم يربط بينيما .
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الدرس الثاني

الزوايا المتكافئة

( ) 2– 5












يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف :
 -1تحدد مفيكـ الزاكيتيف المتكافئتيف .

 -2تجد زكايا مكافئة لزاكية معمكمة بالتقدير الستيني .
 -3تجد زكايا مكافئة لزاكية معمكمة بالتقدير الدائرم .



مفاىيم
*الزكايا
المتكافئة

انتبيي !!!!
الرياضيات














تحتاج إلى
تركيز




محتوى التعمم



ارزميات
ميارات وخو 
* اسػ ػ ػ ػػتخداـ قػ ػ ػ ػػانكف إيجػ ػ ػ ػ ػاد الزكايػ ػ ػ ػػا
المكافئػػة لمزاكيػػة ى ػ ػ كىػػكى ػ ػ تكػػافئ
ق  π2 +ف بالتقدير الدائرم
*اس ػ ػ ػ ػػتخداـ ق ػ ػ ػ ػػانكف إيج ػ ػ ػ ػ ػاد الزكاي ػ ػ ػ ػػا
المكافئ ػػة لمزاكيػ ػػة ى ػ ػ ػ كىػػػك ى ػ ػ ػ تكػ ػػافئ
ق360 +ف بالتقدير الستيني
*الميارات المفظية عف طريؽ إيجاد

زمن التنفيذ
حصة واحدة

تذكري .....

*عناصر األداء
(المحكات )

*مؤشرات اإلنجاز
( كصؼ األداء )
 -1ميزاف تقدير
كصفي

 -2مستكيات
األداء

مبادئ

و تعميمات
*إشارة االقترانات
المثمثية لمزاكية ىػ

المرسكمة في الكضع
القياسي تتحدد في الربع

زكايا مكافئة لزاكية ما مكجبة أك

الذم يقع فيو ضمع

*ميارات عقمية عميا كالتحميؿ

( كؿ جيب يظممو جتاه )

سالبة

كالتفس ػ ػ ػ ػػير كالػػ ػ ػ ػربط ب ػ ػ ػ ػػيف القياس ػ ػ ػ ػػات

المعطاة.
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الزوايا المتكافئة



يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة ثـ حؿ كرقة العمؿ مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة
الرياضية ،كتنفيذىا بطريقة صحيحة مع مبلحظة أداء الطالبة كنشاط التييئة ىك :











2
** جنسي الكسرين التاليين:
5
2
×
الحؿ :الكسر األكؿ =
5

نشاط

التييئة

الكسر الثاني=

( )2

الكسران

×

,
=

=











كسران متجانسان













عنوان الميمة
الثانية

إيجاد زوايا متكافئة بالتقدير الدائري والستيني

يتكقع مف الطالبة أف تككف متميزةن في إنجاز ىذه الميمة عندما تستطيع :
 -1قراءة المسألة جيدا ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .



كصؼ
تحميمي

 -2تحديد أف المطمكب ىك التعرؼ عمى الزكايا المتكافئة .
 -3إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الستيني .
 -4إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الدائرم .

مالحظة  :يطمب مف الطالبة حؿ تدريبات صفية ( س ،1س ) 2صفحة (  )9مف كتاب الطالب المدرسي
مكضحةن خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لتتأكدم مف تمكنيا لحؿ

بناء عمى قاعدة التقدير المرفقة في
المشكمة بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ قكمي أداء الطالبة ن
الدليؿ .
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الزوايا المتكافئة



نشاط رقم ( ) 2
 -2في أحد االختبارات طمبت معممة مف طالباتيا إيجاد زكايا مكافئة بالتقدير الدائرم
لزاكية قياسيا  60درجة  ،فكانت اإلجابات كاآلتي:


إجابة مريـ ......... ،2220 ،1140 ،60
إجابة فرح



،


......... ،

،

بإتباعؾ لخطكات حؿ المشكمة الرياضية فسرم طريقة حؿ الطالبتيف ؟

فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في إيجاد الزكايا المتكافئة بالتقدير الستيني أك الدائرم

التخطيط لحل المشكمة :لحؿ المشكمة السابقة أكالن نحدد القكانيف المطمكبة إليجاد زكايا
متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم .
ق+

 -1الزاكية ى ػ تكافئ

ق+

 -2الزاكية ى ػ تكافئ

تنفيذ حل المشكمة :

π2ف بالتقدير الدائرم .

360ف بالتقدير الستيني .

أكالن :إجابة مريـ  ......... ،2220 ،1140 ،60إلخ ،حيث اتبعت مريـ قانكف
الزكايا المتكافئة بالتقدير الستيني فكانت الزاكية  60تكافئ الزكايا
ق+

 360ف = 1140 = 1080 + 60 = 3 × 360 + 60

ق+

 360ف = 2220 = 2160 + 60 = 6 × 360 + 60

ثانيان :إجابة فرح

،

،

 ......... ،إلخ ،حيث اتبعت فرح قانكف الزكايا
تكافئ الزكايا

المتكافئة بالتقدير الدائرم فكانت الزاكية = 60
ق+

 π2ف =

= 3 ×π×2+

= π6 +

ق+

 π2ف =

=6 × π×2+

= π 12 +

التحقق من حل المشكمة :

تحققنا مف الحؿ فكجدنا القياس الستيني لمزاكية  60يكافئ .. ،2220 ،1140

تحققنا مف الحؿ فكجدنا القياس الدائرم لمزاكية
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الزوايا المتكافئة



قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة ( الثانية )


عناصر

خصائص

األداء

األداء

فيـ

ضعيفة

المشكمة

مستويات اإلنجاز
تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك إيجاد زكايا
متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ،كال تحدد القانكف المستخدـ إليجاد الزكايا المتكافئة.

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير

الستيني كالتقدير الدائرم ،لكنيا ال تحدد القانكف المستخدـ إليجاد الزكايا المتكافئة .
عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كالعبلقة بينيما فتكضح أف المطمكب ىك إيجاد زكايا

متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ،كما تحدد القانكف المستخدـ إليجاد الزكايا المتكافئة
التخطيط ضعيفة
لحؿ
المشكمة

تصمـ حؿ المشكمة كىك إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ،لكنيا

غير قادرة عمى اختيار القكانيف المناسبة لمحؿ ك ال كضع خطة جاىزة لمحؿ أك تطبيقيا .
متكسطة

تصمـ حؿ المشكمة الرياضية كىك إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم،

عالية

تصمـ حؿ المشكمة الرياضية كىك إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم،

كتختار القكانيف المناسبة لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى كضع خطة جاىزة لمحؿ أك تطبيقيا .
كتختار القكانيف المناسبة لمحؿ ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ ،كتطبؽ الخطة بنفسيا .
تنفيذ

ضعيفة

ينفذ حؿ المشكمة جزئيان كىك كتابة زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ،لكنو

متكسطة

تنفذ حؿ المشكمة كىك كتابة زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ،مع كتابة

حؿ
المشكمة

ال يستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقاده االىتماـ باألفكار الرياضية .

القانكف المطمكب ،كتتعرؼ عمى معظـ عناصر الحؿ مع التجريب كالفحص ،ك تتكصؿ إلى حؿ
كاحد حكؿ الميمة المطمكبة,ىنْٖاالتستطٍغتؼٌٍَاىحو.
عالية

تنفذ الحؿ كىك كتابة زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ،مع كتابة القانكف

المطمكب ،كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج كتحمميا ،كتتكصؿ لحمكؿ

متعددة حكؿ األداء كالمياـ المطمكبة مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب .
التحقؽ

ضعيفة

مف حؿ

المشكمة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ جزئي بحيث يشمؿ
كتابة القانكف المطمكب دكف إيجاد الزكايا المتكافئة بالتقدير الستيني أك التقدير الدائرم .

متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ كامؿ بحيث يشمؿ إيجاد

عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحمكؿ الناتجة بشكؿ كامؿ بحيث

زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ك القانكف المطمكب لمحؿ .

تشمؿ إيجاد زكايا متكافئة بالتقدير الستيني كالتقدير الدائرم ك القانكف المطمكب لمحؿ .
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الدرس السابع
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زوايا الرتفاع

زمن التنفيذ





والنخفاض

حصتان

يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 -1تحدد مفيكـ زاكية االرتفاع

 -2تحدد مفيكـ زاكية االنخفاض

 -3تكظؼ زكايا االرتفاع كاالنخفاض في حؿ مشكبلت رياضية



حياتية



مبادئ و تعميمات

*زاكية االرتفاع ىي

الزاكية المحصكرة بيف

خط البصر كالخط األفقي
* زاكية االنخفاض ىي
الزاكية المحصكرة بيف

خط البصر كالخط األفقي

.


محتوى 
التعمم 


مفاىيم 
*زاكية االر 
تفاع


االنخفاض
*زاكية




ميارات وخوارزميات

*ميارات تطبيقية لرسـ

كايجاد طكؿ قكس قطاع

دائرم كمساحتو كمحيطو .
*تفصيؿ لمظكاىر الطبيعية

إليجاد مساحة قطعو دائرية
باستخداـ القانكف  .
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زوايا الرتفاع
والنخفاض

يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة مع التأكد مف حؿ التييئة بصكرة رياضية سميمة ،ثـ حؿ كرقة
العمؿ مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية ،كتنفيذىا بطريقة صحيحة.
نشاط التييئة ( ) 3


















توظيف زوايا الرتفاع والنخفاض في حل مشكالت

عنوان الميمة
الثالثة

رياضية حياتية



يتكقع مف الطالبة أف تككف متميزة في إنجاز ىذه الميمة عندما تستطيع :
 -1قراءة المسألة جيدان ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .

 -2تكظؼ زكايا االرتفاع كاالنخفاض في معرفة ارتفاعات ال يمكف الكصكؿ إلييا
عمى الشكؿ الطبيعي.

 -3إتباع خطكات حؿ المشكمة الرياضية بصكرة صحيحة عند استخداميا زكايا
االرتفاع كاالنخفاض في تقدير المسافات .
مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تماريف كمسائؿ صفحة ( )25مف الكتاب المدرسي ( س ،1س ) 3مكضحةن
 -1تحديد
ياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لتتأكدم مف تمكنيا لحؿ المشكمة
خطكات حؿ المشكمة الر
بناء عمى قاعدة التقدير المرفقة في الدليؿ.
بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء قكمي أداء الطالبة ن
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زوايا الرتفاع

والنخفاض

نشاط رقم ( ) 3

عزيزتي الطالبة يرجى منؾ حؿ المشكمة التالية باستخداـ زكايا االرتفاع كاالنخفاض
مستخدمة خطكات حؿ المشكمة الرياضية " يقؼ شاب عمى قمة جبؿ عند النقطة



(أ) كالذم يطؿ عمى بحيرة بيا قارب عند النقطة(ب) ،استخدمي معمكمات النص

الرياضي معممة كؿ خطكة في الحؿ كالرسـ لحساب المسافة بيف الشاب كالقارب
؟

ج

فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في حساب المسافة بيف الشاب كالقارب ،فالمسافة ال
يمكف قياسيا عمى الحقيقة لذلؾ نستخدـ زكايا االرتفاع كاالنخفاض لحسابيا.

التخطيط لحل المشكمة :نحسب زاكية انخفاض القارب بالنسبة لمشاب ،ثـ نحسب
المسافة بيف الشاب كالقارب مف المعمكمات الناتجة ثـ نتحقؽ مف الحؿ بنظرية
فيثاغكرث .

تنفيذ حل المشكمة :لكي نحسب المسافة أكالن نحصؿ عمى زاكية انخفاض القارب
بالنسبة لمشاب كىي الزاكية ب كتحسب مف المعادلة ظا ب =

=

 0.4167فيككف قياس الزاكية ( ب ) =  22.6درجة ،كلمعرفة المسافة بيف
الشاب كالقارب نحسب طكؿ أ ب مف القانكف
كمنو أ ب =



=

جا ب =

=  130ـ

التحقق من حل المشكمة :لمتأكد نطبؽ نظرية فيثاغكرث فنجد أف األعداد
(  ) 130 ،120 ،50أعداد فيثاغكرثية فنتأكد أف الجكاب صحيح.
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عناصر
األداء

فيـ المشكمة

قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة الثالثة
خصائص
األداء

ضعيفة

زكايا االرتفاع
كاالنخفاض

مستويات اإلنجاز

تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب حساب
المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع ك االنخفاض .

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك حساب المسافة بيف

عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كالعبلقة بينيما كتربط بينيا فتكضح أف المطمكب

الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع كاالنخفاض .

ىك حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع ك االنخفاض .
التخطيط
لحؿ

المشكمة

ضعيفة
متكسطة

تصمـ حؿ لممشكمة كىك حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع
كاالنخفاض ،لكنيا غير قادرة عمى اختيار األدكات المناسبة لمحؿ ،أك كضع خطة كتطبيقيا
تصمـ حؿ لممشكمة كىك حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع

ك االنخفاض ،كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى كضع الخطة كتطبيقيا
عالية

تصمـ حؿ لممشكمة كىي حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا
االرتفاع ك االنخفاض ،كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ ٗتطبقٖا .

تنفيذ حؿ

ضعيفة

المشكمة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان ،كتتحقؽ مف حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ

زكايا االرتفاع كاالنخفاض ،لكنيا ال تستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقادىا االىتماـ
باألفكار الرياضية .
متكسطة

تنفذ الحؿ ،كتتحقؽ مف حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع

كاالنخفاض ،كتتعرؼ عمى معظـ عناصر الحؿ مع التجريب كالفحص ،كتتكصؿ إلى حؿ
كاحد حكؿ الميمة المطمكبة.
عالية

تنفذ الحؿ كتتحقؽ مف حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع
كاالنخفاض ،كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج كتحمميا ،كتتكصؿ
لحمكؿ متعددة مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب .

التحقؽ مف

ضعيفة

حؿ المشكمة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات تتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ جزئي بحيث
يشمؿ حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع كاالنخفاض.

متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ كامؿ بحيث يشمؿ
حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع كاالنخفاض.

عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحمكؿ الناتجة بشكؿ كامؿ بحيث
حساب المسافة بيف الشاب كالقارب باستخداـ زكايا االرتفاع كاالنخفاض.
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القطاع الدائري

الدرس العاشر

والقطعة الدائرية

( ) 10– 5










زمن التنفيذ
 4حصص




يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 -1تحدد قانكف مساحة القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية .

 -2تميز بيف القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية مف خبلؿ الرسـ .

 -3تكظؼ قانكف مساحة القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية في حؿ مشكبلت رياضية .


مبادئ و تعميمات


محتوى التعمم
مفاىيم
*القطاع الدائرم
*القطعة الدائرية

*زاكية القطعة

الصغرل

* زاكية القطعة

العظمى

ميارات وخوارزميات


*ميارات تطبيقية لرسـ 
كايجاد طكؿ قكس قطاع
دائرم كمساحتو كمحيطو
*تفصيؿ لمظكاىر 
الطبيعية إليجاد مساحة 
قطعو دائرية باستخداـ 

القانكف .

كمساحتو كمحيطو

*تفصيؿ لمظكاىر الطبيعية

إليجاد مساحة قطعو دائرية
باستخداـ القانكف

ـ =

نؽ(2ى ػ –جا ى ػ )

*طكؿ قكس القطاع الدائرم
*مساحة القطاع الدائرم

ـ = ى ػ ػ نؽ2

*عناصر األداء

* مؤشرات اإلنجاز

طكؿ قكس قطاع دائرم

ؿ=ى ػ نؽ

تذكري ...
( المحكات )

*ميارات تطبيقية لرسـ كايجاد

*مساحة القطاع الدائرم

ـ =

(

ؿ نؽ

*محيط القطاع الدائرم

كصؼ األداء )

ح = 2نؽ  +ؿ

 -1ميزاف تقدير كصفي
 -2مستكيات األداء
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القطاع الدائري

والقطعة الدائرية





يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة ثـ حؿ كرقة العمؿ ،كالتأكد مف حؿ الطالبات لمنشاط بصكرة صحيحة،
مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية ،كتنفيذىا بطريقة صحيحة .


نشاط

التييئة
()4

π2

من القانون السابق أجدي طول قوس دائرة زاويتيا المركزية
درجة  ,وطول نصف قطرىا سم ؟
حل نشاط التييئة  :طول القوس=
=(










π

)

π

π
=

π


عنوان الميمة
الرابعة



توظيف القانون الذي يربط بين القطاع الدائري والقطعة
الدائرية في حل مشكالت رياضية حياتية

يتكقع مف الطالبة أف تككف متميزة في إنجاز ىذه الميمة عندما تستطيع :
 -1قراءة المسألة جيدان ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .

 -2التمييز بيف القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية مف خبلؿ الرسـ .

 -3إتباع خطكات حؿ المشكمة الرياضية بصكرة صحيحة عند استخداميا
قكانيف القطاع الدائرم كالقطعة الدائرية في حؿ المسائؿ الرياضية .
مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تدريبات صفحة (  ) 38مف الكتاب المدرسي السؤاؿ (  ) 5 ،4 ،3عمى
القطاع الدائرم ،كحؿ تدريبات صفية صفحة (  ) 40السؤاؿ ( أ ،ب ) عمى القطعة الدائرية مكضحةن
خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لتتأكدم مف تمكنيا لحؿ المشكمة
بناء عمى قاعدة التقدير المرفقة في الدليؿ .
بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ قكمي أداء الطالبة ن
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القطاع الدائري
والقطعة الدائرية



نشاط رقم ( ) 4





إذا اعتبرنا الساعة تمثؿ دائرة ،كعقاربيا تمثؿ أنصاؼ أقطار ،ككاف طكؿ عقرب

الدقائؽ  3سـ ،فما مساحة المنطقة التي يرسميا عقرب الدقائؽ عند الساعة


الثمث ؟
السابعة ك 

قامت ىناء بحل السؤال السابق بالطريقة التالية :
مساحة القطاع الدائرم = ( س ÷  π × ) 360نؽ2
= ( 9 × ) 360 ÷ 90

=

سـ 405 = 2سـ2

و قامت سناء بحل السؤال السابق بالطريقة التالية :
ق دائرم = ( س ÷ = π × ) 180 ÷ 90 ( =π × ) 180
مساحة القطعة الدائرية =
=

نؽ ( 2ىػ ػ  -جا ىػ ػ )

×( ×9

 -جا = ) 90

(  ) 2 –πسـ2

استخدمي ميارة طرح األسئمة ،كاعممي التخمينات كالتفسيرات البلزمة لمحمكؿ
السابقة ،ثـ تكصمي لمحؿ الصحيح كأخبرينا ما ىك الحؿ الصحيح لممشكمة

الرياضية التي أمامؾ ؟


الحل :

فهم ادلشكهت :
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القطاع الدائري والقطعة
الدائرية

نشاط رقم ()4
فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في إيجاد مساحة المنطقة التي يرسميا عقرب
الدقائؽ عند الساعة السابعة كالثمث إذا اعتبرنا الساعة تمثؿ دائرة ،كعقاربيا تمثؿ

أنصاؼ أقطار ،ككاف طكؿ عقرب الدقائؽ  3سـ .

التخطيط لحل المشكمة :باستخداـ الرسـ المكجكد نحدد القطاع الدائرم المطمكب،

ثـ نحدد زاكيتو مف خبلؿ تقسيـ الساعة إلى زكايا مف القانكف = 30= 12 ÷ 360

ثـ نكتب قانكف مساحة القطاع الدائرم كنعكض كنحصؿ عمى الناتج النيائي ،كأخي انر

نتحقؽ مف الحؿ.

تنفيذ حل المشكمة :الحل الصحيح ىو الحل الذي قامت ىناء وىو حل المشكمة

عمى القطاع الدائري وليس عمى القطعة الدائرية :

أكالن :نحصؿ عمى زاكية القطاع الدائرم كذلؾ بتقسيـ  30 = 12 ÷ 360درجة
كبالتالي تصبح الزاكية بيف الرقـ (  ) 4كالرقـ (  ) 7ىي  90درجة .

ثانيان :نحسب مساحة القطاع الدائرم مف القانكف مساحة القطاع الدائرم =

( س ÷  π × ) 360نؽ× ) 360 ÷ 90 ( = 2

=

سـ2

كذلؾ ألف القطعة الدائرية ىي جزء مف مساحة دائرة محددة بقكس فييا ككتر يمر
بنيايتي ذلؾ القكس كىذا ال ينطبؽ عمى المعمكمات المتكفرة في المسألة.

التحقق من حل المشكمة :

ْٕاكػالقتبٍِاىقطاعاىذائريٗاىقطؼتاىذائرٌتًٕٗأُمساحة القطعة الدائرية = مساحة

القطاع الدائرم  -مساحة المثمث المتساكم الساقيف الناشئ عمى الكتر ،لذلؾ لك

اعتبرنا المسألة تحؿ عمى القطعة الدائرية كأردنا الحصكؿ عمى القطاع الدائرم مف
القانكف لكجدنا أننا بصدد مشكمة أخرل ىي كيفية الحصكؿ عمى مساحة المثمث

المتساكم الساقيف الناشئ عمى الكتر ،المسألة إذف تحؿ عمى القطاع الدائرم
كبالتالي يككف حؿ ىناء ىك الحؿ الصحيح .
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الدرس العاشر( ) 10– 5



القطاع الدائري والقطعة الدائرية

قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة الرابعة


عناصر

خصائص

األداء

األداء

فيـ

ضعيفة

المشكمة

مستويات اإلنجاز
تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك إيجاد المساحات
باستخداـ القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية ،أك تطبؽ القانكف الذم في حؿ المشكبلت .

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك إيجاد المساحات باستخداـ

عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كتربط بينيا فتكضح أف المطمكب ىك إيجاد المساحات

القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية ،كتطبؽ القانكف في حؿ المشكبلت.

باستخداـ القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية ،كتطبؽ القانكف في حؿ المشكبلت .
التخطيط

ضعيفة

لحؿ

المشكمة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك إيجاد المساحات باستخداـ القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية
كتطبؽ القانكف في الحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى اختيار األدكات المناسبة ،أك كضع خطة لمحؿ

متكسطة

تصمـ حؿ لممشكمة كىك إيجاد المساحات باستخداـ القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية،

عالية

تصمـ حؿ لممشكمة كىي إيجاد المساحات باستخداـ القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية

كتطبؽ القانكف في الحؿ ،كتختار األدكات المناسبة ،لكنيا غير قادرة عمى كضع خطة لمحؿ .
كتطبؽ القانكف في الحؿ ،كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ ٗتطبقٖا.
تنفيذ حؿ

ضعيفة

المشكمة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان ،كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ قكانيف القطاع الدائرم أك القطعة

الدائرية ،كتطبؽ القانكف في الحؿ ،لكنيا ال تستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقادىا
االىتماـ باألفكار الرياضية .
متكسطة

تنفذ الحؿ ،كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ قكانيف القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية،

كتطبؽ القانكف الذم يربط بينيما في حؿ مشكبلت ،كتتعرؼ عمى معظـ عناصر الحؿ مع
التجريب كالفحص ،كتتكصؿ إلى حؿ كاحد حكؿ الميمة المطمكبة.

عالية

تنفذ الحؿ كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ قكانيف القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية

كتطبؽ القانكف في حؿ مشكبلت ،كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج
كتحمميا ،كتتكصؿ لحمكؿ متعددة مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب
التحقؽ

ضعيفة

مف حؿ
المشكمة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ جزئي بحيث يشمؿ
استخداـ قكانيف القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية في حؿ المسائؿ ،كال تطبؽ القانكف في الحؿ

متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ كامؿ بحيث يشمؿ
استخداـ قكانيف القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية في حؿ المسائؿ ،كتطبؽ القانكف في الحؿ

عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحمكؿ الناتجة بشكؿ كامؿ بحيث

تشمؿ استخداـ قكانيف القطاع الدائرم أك القطعة الدائرية في حؿ مسائؿ رياضية ،كتطبؽ
القانكف الذم يربط بينيما في حؿ مشكبلت .
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الوحدة

(  ) 2 – 6الزمرة

السادسة



زمن التنفيذ
 4حصص



يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف :

 

 -1تحدد مفيكـ الزمرة .







 -2تبحث في أف النظاـ الرياضي يمثؿ زمرة.
 -3تبيف العنصر المحايد لزمرة معطاة .

 -4تثبت أف الزمرة المعطاة ىي زمرة تبديمية .





مبادئ و تعميمات 
لتكف أ مجمكعة ليست خالية،
لتكف * عممية ثنائية معرفةعمى أ،

يسمى النظاـ ( أ ) * ،زمرة إذا

تحققت الشركط التالية  -:


مفاىيم
 -1النظاـ

الرياضي

 -2اىضرب
اىساػاتً
 -3اىجَغ
اىساػاتً
 -4الزمرة



-5


محتوى التعمم

 -1عممية ثنائية مغمقة

 -3يكجد عنصر محايد ىػ  Эأ
بحيث أف لكؿ س  Эأ نجد

التبديمية

س*ىػ =ىػ * س = س

 -4لكؿ س  Эأ يكجد عنصر
نظير س 1-بحيث أف

س* س= 1-

1س *

س= ىػ

* الزمرة تسمى زمرة تبديمية إذا

كاف النظاـ ( أ  ) * ،زمرة ككانت





 -1تمييز النظاـ
الرياضي الذم يشكؿ
زمرة مف الذم يشكؿ
زمرة تبديمية

 -2تطبيؽ شركط الزمرة
التبديمية عمى نظاـ

 -2عممية ثنائية تجميعية

الزمرة

ميارات و خوارزميات

تبديمية .
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رياضي .

 -3إعطاء معمكمات عف

نظاـ رياضي الستنتاج

خكاصو .

 -4تطبيؽ شركط الزمرة
التبديمية عمى جدكؿ
لجمع أك ضرب
ساعاتي .



الزمـــــــــــرة

الدرس الثاني ( ) 2–6





يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة ثـ حؿ كرقة العمؿ مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية،
كتنفيذىا بطريقة صحيحة كنشاط التييئة ىك تذكير لما تـ دراستو في درس العمميات الثنائية كاألنظمة العددية

نشاط التييئة ( ) 5


مع

مهيت ا

مى ت األ دا

ه

Э
Э

انص ي ت هي :

Э
Э

نصز و

Э

يد

Э

Э

Э










-

-

Э

وصف
عنوان الميمة
الخامسة

البحث عن األنظمة الرياضية التي



تحميمي

تمثل زمرة

عزيزتي المعممة إف إنجاز الطالبة لمميمة السابقة يتطمب أف تككف قادرةن عمى:
 -1قراءة المسألة جيدان ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .

 -2تحديد المطمكب كىك البحث عف النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة.
 -3تحديد العنصر المحايد لزمرة معطاة .

 -4إثبات أف الزمرة المعطاة ىي زمرة تبديمية .
مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تماريف كمسائؿ( س ،1س ،4س  ) 5صفحة (  ) 55مف كتاب الطالبة
المدرسي مكضحةن خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لمتأكد مف تمكنيا

بناء عمى قاعدة التقدير المرفقة
لحؿ المشكمة بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ ِّ
قكمي أداء الطالبة ن
في الدليؿ .
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الزمـــــــــرة

الدرس األول( ) 2–6

نشاط رقم ( ) 5


قالت معممة لطالبتيا " لديؾ السؤاؿ التالي ادرسيو جيدان ثـ اختارم النظاـ الذم
يشكؿ زمرة ،فكرت الطالبة في السؤاؿ جيدان ثـ حمت السؤاؿ ،يا ترل ما ىك
الحؿ الصحيح الذم اختارتو الطالبة برأيؾ ؟




أ( -ص)6⊕,6

ت( -ص*)4⊕,4

ب(-ص*)6⊗,6

ث( -ص)4⊗,4

الحل :
فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في البحث عف األنظمة الرياضية التي تمثؿ زمرة
التخطيط لحل المشكمة :لكي نعرؼ أف النظاـ الرياضي يمثؿ زمرة البد مف أف
 -1نثبت أف النظاـ مغمؽ عمى ص كأف العممية المعطاة تجميعية عمى ص
 -2نجد العنصر المحايد لمنظاـ مف القاعدة س*ىػ =ىػ

*

س=س.

 -3نثبت أف لكؿ عنصر نظير مف القاعدة س*س=1-س*1-س=ىػ .
 -4إذا تحققت الشركط السابقة فإف النظاـ المعطى يعد زمرة .

تنفيذ حل المشكمة :

 -1في النظاـ األكؿ (ص )6⊕,6نرسـ الجدكؿ الذم يمثؿ النظاـ المعطى
-1

-2

⊕
⊕6تجٍَؼٍتػيىص 6
ٍ6غيقتػيىص6

 -3اىؼْصراىَحاٌذ=صفر
 -4ىنوػْصرٌ٘جذىّٔظٍر

إرُاىْظاً(صٌ)6⊕,6شنوزٍرة

⊕6

0

1

2

3

4

5

0

0

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

0

2

2

3

4

5

0

1

3

3

4

5

0

1

2

4

4

5

0

1

2

3

5

5

0

1

2

3

4
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الدرس األول( ) 2–6

الزمـــــــــــرة

تنفيذ حل المشكمة :
 -2في النظاـ الثاني (ص*)6⊗,6نرسـ الجدكؿ الذم يمثؿ النظاـ
المعطى:

⊗6ىٍستٍغيقتػيىص*6

إرُاىْظاً(ص*)6⊗,6ال
ٌشنوزٍرة

6

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

0

2

4

3

3

0

3

0

3

4

4

2

0

4

2

5

5

4

3

2

1

" -3في النظاـ الثالث (ص* )4⊕,4نرسـ الجدكؿ الذم يمثؿ النظاـ
المعطى :

⊕

4ىٍستٍغيقتػيىص*4

إرُاىْظاً(ص*)4⊕,4ال
ٌشنوزٍرة

⊕4

1

2

3

1

2

3

0

2

3

0

1

3

0

1

2

 -4في النظاـ الرابع(ص )4⊗,4نرسـ الجدكؿ الذم يمثؿ النظاـ المعطى
-1

⊗ٍ4غيقتػيىص4
⊗4تجٍَؼٍتػيىص4

-2
 -3اىؼْصراىَحاٌذ=1
 -4الٌ٘جذّظٍرىيصفر,مزىلال
ٌ٘جذّظٍرىيؼْصر 2
إرُاىْظاً(ص)4⊗,4الٌشنوزٍرة

⊗4

0

1

2

3

0

0

0

0

0

1

0

1

2

3

2

0

2

0

2

3

0

3

2

1

التحقق من حل المشكمة :
بعد إجراء تنفيذ الحؿ تبيف لنا أف الحؿ الصحيح الذم تكصمت إليو الطالبة ىك
(ص)6⊕,6فيذا النظاـ يمثؿ زمرة .
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الدرس الثاني ( ) 2–6




الزمــــــــــرة

قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة ( الخامسة )
عناصر

خصائص

فيـ

ضعيفة

تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك البحث

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك البحث عف النظاـ

عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كتربط بينيا فتكضح أف المطمكب ىك البحث عف

ضعيفة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك البحث عف النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة ،كتطبؽ القكانيف

متكسطة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك البحث عف النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة ،كتطبؽ القكانيف

األداء

المشكمة

األداء

مستويات اإلنجاز
عف النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة.
الرياضي الذم يمثؿ زمرة.

النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة.
التخطيط
لحؿ
المشكمة

في التكصؿ لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى اختيار األدكات ،أك كضع خطة الحؿ كتطبيقيا .
لتتكصؿ لحؿ ،كتختار األدكات المناسبة ،لكنيا غير قادرة عمى كضع خطة الحؿ كتطبيقيا
عالية

تصمـ لحؿ المشكمة كىك البحث عف النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة ،كتطبؽ القكانيف
لتتكصؿ لحؿ ،كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبقيا .

تنفيذ حؿ
المشكمة

ضعيفة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان ،كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ قكانيف الزمرة ،كتطبؽ القكانيف

متكسطة

تنفذ الحؿ ،كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ القكانيف ،كتطبؽ القكانيف في الحؿ ،كتتعرؼ

لتتكصؿ لمحؿ ،لكف ال تستطيع التكصؿ لحمكؿ المشكمة الفتقادىا االىتماـ باألفكار الرياضية
عمى معظـ عناصر الحؿ مع التجريب كالفحص ،كتتكصؿ لحؿ كاحد حكؿ الميمة المطمكبة
عالية

تنفذ الحؿ كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ قكانيف الزمرة ،كتطبؽ القكانيف في الحؿ،
كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج كتحمميا ،كتتكصؿ لحمكؿ متعددة
مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب .

التحقؽ

مف حؿ

ضعيفة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ جزئي بحيث يشمؿ

استخداـ قكانيف الزمرة لمتأكد مف أف األنظمة المعطاة تشكؿ زمرة  ،كلكنيا ال تطبؽ القكانيف

المشكمة

المساعدة في التكصؿ لمحؿ.
متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ كامؿ بحيث يشمؿ
استخداـ قكانيف الزمرة لمتأكد مف أف األنظمة المعطاة تشكؿ زمرة ،ك تطبؽ القكانيف المساعدة
في التكصؿ لمحؿ.

عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحمكؿ الناتجة بشكؿ كامؿ بحيث

تشمؿ استخداـ قكانيف الزمرة لمتأكد مف أف األنظمة المعطاة تشكؿ زمرة ،ك تطبؽ القكانيف
المساعدة في التكصؿ لمحمكؿ.
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الوحدة

(  ) 1–7الرتباط

السابعة

زمن التنفيذ
 7حصص

يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف :




 -1تحدد مفيكـ شكؿ االنتشار .
 -2تمثؿ شكؿ االنتشار بيانيان.








 -3تطبؽ قانكني بيرسكف كسبيرماف في إيجاد معامؿ االرتباط

 -4تحدد قكة االرتباط الخطي كنكعو مف خبلؿ معامؿ االرتباط

محتوى
التعمم

مفاىيم
*شكؿ االنتشار

*المتغير المستقؿ

كالتابع

*االرتباط


 سمبي ،تاـ )
 *االرتباط غير
 الخطي
 (إيجابي ،سمبي )
الخطي( إيجابي،



*معامؿ االرتباط
 
 الخطي

مبادئ و تعميمات

ميارات و خوارزميات

سبيرماف
* قانكف معامؿ ارتباط 



* قانكف معامؿ ارتباط بيرسكف


* إذا كانت ر مكجبة فإف االرتباط
بيف س  ،ص إيجابي .
*إذا كانت ر سالبة فإف االرتباط
بيف س  ،ص سمبي

* يتأثر معامؿ االرتباط بيف س ،

ص إذا ط أر عمى س  ،ص تغيرات
* معامؿ االرتباط1-
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معرفيف .

* تحديد االرتباط بيف

متغيريف مف شكؿ االنتشار
*إعطاء أمثمة لمتغيريف

يرتبطاف بارتباط إيجابي أك

سمبي.

*التعرؼ إلى قانكف معامؿ

*كصؼ العبلقة بيف

االرتباط أقكل إيجابان أك سمبان

ر

االنتشار بيف متغيريف

ارتباط بيرسكف ،كسبيرماف

* كمما زادت قيمة │ر│ كاف

مثؿ جمع  ،طرح  ،ضرب

*ميارات رسـ شكؿ

.1

متغيريف باستخداـ معامؿ

ارتباط بيرسكف ( بصكرتيو
المختمفتيف ) أك باستخداـ
معامؿ ارتباط سبيرماف .







الرتبـــــاط

الدرس األول ( ) 1–7

يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة ثـ حؿ كرقة العمؿ مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية،
كتنفيذىا بطريقة صحيحة كنشاط مراجعة مفيكـ المستكل الديكارتي كتمثيؿ البيانات عميو مع رسـ خطيف

مستقيميف لتكضيح مفيكـ التزايد كالتناقص ،كنشاط التييئة المطمكب ىك كاآلتي:

نشاط التييئة ( ) 6






-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-




 عنوان الميمة

 السادسة





تطبيق قانوني بيرسون وسبيرمان في
إيجاد معامل الرتبــاط

كصؼ

عزيزتي المعممة إف إنجاز الطالبة لمميمة السابقة يتطمب أف تككف قادرةن عمى:

تحميمي

 -1قراءة المسألة جيدان ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .
 -2رسـ خط االنتشار كتحديد نكع االرتباط مف خبللو .

 -3تحديد المطمكب كىك إيجاد معامؿ االرتبػػاط بتطبيؽ قانكني بيرسكف ك سبيرماف .
 -4تحديد قكة االرتباط الخطي كنكعو مف خبلؿ معامؿ االرتباط .

مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تماريف كمسائؿ( س ،1س ،3س  ،7س  ) 8صفحة (  ) 69مف كتاب
الطالبة المدرسي مكضحةن خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لمتأكد مف

بناء عمى قاعدة التقدير
تمكنيا لحؿ المشكمة بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ ق ِّكمي أداء الطالبة ن
المرفقة في الدليؿ .
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الرتبـــــــــــاط

نشاط رقم ( ) 6
حاكلي كتابة أفكار رياضية جديدة كصحيحة لتتكصمي إلى حؿ المشكمة


الرياضية التالية " حسب معامؿ ارتباط سبيرماف لمرتب فكاف

 ،فإذا عممت أف

مجمكع مربعات الفركؽ بيف الرتب المتناظرة لممتغيريف ىك  ،80احسبي حجـ
العينة ؟

المشكمة :تتمثؿ المشكمة في حساب معامؿ ارتباط سبيرماف لمرتب
الحل :فيم  
إذا عمـ مجمكع مربعات الفركؽ بيف الرتب المتناظرة لممتغيريف .
التخطيط لحل المشكمة :
 -1نكتب قانكف الرتب لسبيرماف ثـ نعكض في القانكف بالمعمكمات المعطاة .
 -2نستخدـ قاعدة " حاصؿ ضرب الطرفيف = حاصؿ ضرب الكسطيف" .
 -3نقكـ بعمؿ االختصارات البلزمة كمف ثـ نتكصؿ لحجـ العينة ف .

تنفيذ حل المشكمة :أكالن :نكتب قانكف الرتب لسبيرماف كىي:

نعكض في القانكف

= – -1

= -1

=

ثـ نحؿ السؤاؿ كنختصر كاآلتي
كمنيا  16ف ( ف15840 = ) 1 – 2

كمنيا ( ف  ( ) 1-ف 990 = 16 ÷ 15840 = ) 1 +

نبلحظ أف ( ف –  ،) 1ف ( ،ف  ) 1 +ثبلثة أعداد متتالية ،نبحث عف ثبلثة
أعداد متتالية بحيث يككف حاصؿ ضربيا  990فنجدىا  11 ،10 ،9حيث

 990 =11 × 10 × 9كمنيا ف =  10أم أف حجـ العينة =  10عناصر

التحقق من حل المشكمة :

لمتحقؽ مف الحؿ نعكض عف قيمة ف =  10في قانكف الرتب لسبيرماف فنجد أف





قيمة المعادلة صحيحة عندما ف =  10عناصر كىذا ىك المطمكب إثباتو .
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االرتبــــــــــــاط

اندرس األول ( ) 1–7




قا دة تقديز أ اء حتهيهيت نهتقىيم انذاتي خاصت بادلهمت ( انسا ست )

عناصر

خصائص

األداء

األداء

فيـ

ضعيفة

المشكمة

مستويات اإلنجاز
تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك إيجاد
معامؿ االرتبػػاط بتطبيؽ قانكني بيرسكف كسبيرماف لمرتب في حؿ المسائؿ .

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك المطمكب ىك إيجاد

معامؿ االرتبػػاط بتطبيؽ قانكني بيرسكف كسبيرماف لمرتب في حؿ المسائؿ .
عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كتربط بينيا فتكضح أف المطمكب ىك المطمكب

ضعيفة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك البحث عف النظاـ الرياضي الذم يمثؿ زمرة ،كتطبيؽ

ىك إيجاد معامؿ االرتبػػاط بتطبيؽ قانكني بيرسكف كسبيرماف لمرتب في حؿ المسائؿ .
التخطيط
لحؿ

القكانيف المساعدة في التكصؿ لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى اختيار األدكات المناسبة

المشكمة

لمحؿ ،أك كضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبيقيا .
متكسطة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك إيجاد معامؿ االرتبػػاط بتطبيؽ قانكني بيرسكف كسبيرماف
لمرتب في حؿ المسائؿ ،كتطبؽ القكانيف المساعدة في التكصؿ لمحؿ ،كتختار األدكات
المناسبة لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى كضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبيقيا .

عالية

تصمـ لحؿ المشكمة كىك إيجاد معامؿ االرتبػػاط بتطبيؽ قانكني بيرسكف

كسبيرماف لمرتب في حؿ المسائؿ ،كتطبؽ القكانيف المساعدة في التكصؿ لمحؿ ،كتختار
األدكات المناسبة لمحؿ ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبقيا .
تنفيذ حؿ
المشكمة

ضعيفة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان ،كتطبؽ قكانيف بيرسكف كسبيرماف لتتكصؿ لمحؿ ،لكنيا

ال تستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقادىا االىتماـ باألفكار الرياضية .
متكسطة

تنفذ الحؿ ،كتطبؽ قكانيف بيرسكف كسبيرماف لتتكصؿ لمحؿ ،كتتعرؼ عمى معظـ
عناصر الحؿ مع التجريب كالفحص ،لكنيا ال تتكصؿ لحؿ حكؿ الميمة المطمكبة .

عالية

تنفذ الحؿ ،كتطبؽ قكانيف بيرسكف كسبيرماف لتتكصؿ لمحؿ  ،كتتميز في األمثمة

ضعيفة

تستخدـ قكانيف بيرسكف كسبيرماف لمحصكؿ عمى حجـ العينة ،لكنيا ال تستطيع

العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج كتحمميا ،كتتكصؿ لحؿ كاحد صحيح لممشكمة.
التحقؽ
مف حؿ
المشكمة

متكسطة

عمؿ مقارنات كترجمات ،كال تتكصؿ لحؿ صحيح ،كال تتحقؽ مف الحؿ نيائيان.
تستخدـ قكانيف بيرسكف كسبيرماف لمحصكؿ عمى حجـ العينة ،تقكـ بعمؿ مقارنات

كترجمات ،لكنيا ال تتكصؿ لحؿ كاحد صحيح ،فيي تتحقؽ مف الحؿ بشكؿ جزئي.
عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات ،كتستخدـ قكانيف بيرسكف كسبيرماف لمحصكؿ عمى

حجـ العينة ،كتتكصؿ لحؿ كاحد صحيح ،فيي تتحقؽ مف الحؿ بشكؿ كامؿ .
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الوحدة الثامنة
الدرس الخامس

زمن التنفيذ

( ) 5 – 8تعامد

 4حصص

مستقيم مع مستوى
متوازيين









يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف :
 -1تبيف األكضاع المختمفة لمستقيـ كمستكل في الفراغ .
 -2تبرىف نظرية تعامد مستقيـ مع مستكل .

 -3تستقرئ بعض النتائج المتعمقة بتعامد مستقيـ مع مستكل .
تماريف منتمية .
 -4تكظؼ نظريات كنتائج التعامد في حؿ 

تذكري ..
*عناصر األداء
( المحكات )

*مؤشرات اإلنجاز
( كصؼ األداء )

 -1ميزاف تقدير

مبادئ و 
تعميمات

محتوى

كصفي

*يقاؿ لمستقيـ أنو 
عمكدم عمى

التعمم

 -2مستكيات

مستكل إذا كاف المستقيـ عمكديان

األداء

عمى جميع المستقيمات الكاقعة

مفاىيم
* تعامد مستقيـ مع
مستكل .







*الزاكية بيف

مستقيميف متخالفيف
*البعد بيف
مستكييف متكازييف .

في ذلؾ المستكل  .

المستقيـ
*نظرية ( :) 3
العمكدم عمى مستقيميف
متقاطعيف عند نقطة 
تقاطعيما
يككف عمكديان عمى مستكيييما

* جميع المستقيمات العمكدية

عمى مستقيـ معمكـ مف نقطة

تنتمي ليذا المستقيـ تقع جميعيا

في مستكل كاحد عمكدم عمى
المستقيـ المعمكـ .

*البعد بيف مستكييف متكازييف ىك

طكؿ القطعة المستقيمة العمكدية





عمى كؿ منيما .
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ميارات و خوارزميات
*ميارة إدراؾ الغمكض
كالفجكات في المشكمة

الرياضية المتعمقة

بالمستكيات في الفراغ .

*ميارة تفسير المعمكمات
في النص اليندسي في

الفراغ .

*ميارة تحميؿ المعمكمات

الممثمة عمى رسـ

المستكيات في الفراغ .





تعامد مستقيم مع مستوى

الدرس الخامس ( ) 5 -8

يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة التالي ،ثـ حؿ كرقة العمؿ مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة

الرياضية ،كتنفيذىا بطريقة صحيحة كنشاط التييئة ىك تذكير باألكضاع المختمفة لمستقيـ كمستكل في الفراغ

نشاط التييئة ( ) 7












عنوان الميمة
السابعة

توظيف نظريات ونتائج تعامد مستقيم مع
مستوى في حل تمارين منتمية

عزيزتي المعممة إف إنجاز الطالبة لمميمة السابقة يتطمب أف تككف قادرةن عمى:

وصف

تحميمي

-1قراءة المسألة جيدان ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .

-2تحديد المطمكب كىك تكظيؼ نظريات كنتائج تعامد مستقيـ
مع مستكل في حؿ تماريف منتمية .

-3تبرىف نظرية تعامد مستقيـ مع مستكل مكضحة بالرسـ .

-4تستقرئ بعض النتائج المتعمقة بتعامد مستقيـ مع مستكل .
مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تماريف كمسائؿ( س ،1س ،2س  ) 4صفحة (  ) 104مف كتاب
الطالبة المدرسي مكضحةن خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة

بناء
لمتأكد مف تمكنيا لحؿ المشكمة بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ ق ِّكمي أداء الطالبة ن
عمى قاعدة التقدير المرفقة في الدليؿ.
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الدرس الخامس ( ) 5–8

تعامد مستقيم مع مستوى

نشاط رقم ( )7



لديؾ زميمة في الفصؿ تريد منؾ المساعدة في حؿ المشكمة التالية كىي:

" لدينا مستقيـ ؾ ف عمكدم عمى مستكل دائرة كيمر بمركزىا ـ ،فإذا كانت ب،

ج ،د ثبلث نقاط تقع عمى محيط ىذه الدائرة ،ككانت أ تنتمي إلى المستقيـ ؾ ف،
فأثبتي أف أ  
ب=أج=أد؟

ؾ
أ



ً

ب

د

ج
ف

الحل:

فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في تكظيؼ نظريات كنتائج تعامد مستقيـ مع مستكل
في إثبات بعض القضايا الرياضية .
التخطيط لحل المشكمة:
أكالن :نرسـ الشكؿ اليندسي الذم يكضح المشكمة الرياضية المعطاة

ثانيان :نكتب نظرية تعامد مستقيـ كمستكل كالنتائج المترتبة عمى ىذه النظرية




ثالثان :نثبت السؤاؿ عف طريؽ التدرج في حؿ المشكمة الرياضية بدءان مف الخطكة

انتياء بالكصكؿ إلى الحؿ الصحيح.
األكلى ك ن
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تعامد مستقيم مع مستوى

الدرس الخامس ( ) 5–8

نشاط رقم ( ) 7



تنفيذ حل المشكمة :بما أف ؾ ف عمكدم عمى مستكل الدائرة .
إذان ؾ ف عمكدم عمى أم مستقيـ في مستكل الدائرة .
فيككف ؾ ف  

ـ ب  ،ؾ ف

المثمث أ ـ ب قائـ الزاكية في ـ

ـ ج  ،ؾ ف

ـ د

( أ ب) ( = 2ب ـ )  ( + 2ـ أ )  = 2نؽ ( + 2ـ أ ) ) 1 ( ........... 2
المثمث أ ـ ج قائـ الزاكية في ـ

( أ ج ) ( = 2ج ـ )  ( + 2ـ أ )  = 2نؽ ( + 2ـ أ ) ) 2 ( ........... 2
المثمث أ ـ د قائـ الزاكية في ـ

( أ د ) ( = 2د ـ )  ( + 2ـ أ )  = 2نؽ ( + 2ـ أ ) ) 3 ( ............... 2
مف (  ) 3 ( ،) 2 ( ،) 1نستنتج أف أ ب = أ ج = أ د

التحقق من حل المشكمة :ىذه المشكمة مثبتو لذلؾ ال تحتاج لمتحقؽ مف صحتيا،
فكؿ قضية رياضية مثبتة ال تحتاج إلى تحقؽ ألنيا أصبلن مثبت صحتيا ،كبيذا
نككف تحققنا مف حؿ المشكمة .

مالحظة :الفرق بين الفرضية والنظرية
الفرضية :ىي تكضيح مفترض لظاىرة ما ،كالفرضية العممية يجب أف تككف قابمة
لبلختبار كالتجربة كتككف امتدادان لمبلحظات سابقة أك امتدادان لنظريات عممية
سابقة ،فيي تحتاج إلى إثبات كاما تقبؿ أك ترفض .

النظرية :ىي بناء محكـ أك منظكمة تصؼ الظكاىر الطبيعية كاالجتماعية تككف
مستندة إلى الدليؿ كالشاىد مف خبلؿ التجربة ،كىي تعبير منظـ كمصاغ يبنى

عمى كؿ المبلحظات السابقة كيمكف استخدامو في التنبؤ بالظكاىر كمنطقي البناء





كقابؿ لبلختبار كالتجربة كلـ يسبؽ أف تـ نقضيا ،كىي مثبتة دائمان.
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الدرس الخامس( ) 5–8


تعامد مستقيم مع مستوى

قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة ( السابعة )

عناصر

خصائص

األداء

األداء

فيـ

ضعيفة

المشكمة

مستويات اإلنجاز
تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك تكظيؼ
نظريات كنتائج تعامد مستقيـ مع مستكل في حؿ تماريف منتمية .

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك تكظيؼ نظريات كنتائج

عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كتربط بينيا فتكضح أف المطمكب ىك تكظيؼ نظريات

ضعيفة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك تكظيؼ نظريات كنتائج تعامد مستقيـ مع مستكل في حؿ

تعامد مستقيـ مع مستكل في حؿ تماريف منتمية .

التخطيط

كنتائج تعامد مستقيـ مع مستكل في حؿ تماريف منتمية .

لحؿ

تماريف منتمية ،كتطبؽ النظرية كنتائجيا لتتكصؿ لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى اختيار األدكات

المشكمة

المناسبة لمحؿ ،أك كضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبيقيا .
متكسطة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك تكظيؼ نظريات كنتائج تعامد مستقيـ مع مستكل في حؿ
تماريف منتمية ،كتطبؽ النظرية كنتائجيا في التكصؿ لمحؿ ،ك تختار األدكات المناسبة لمحؿ،
لكنيا غير قادرة عمى كضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبيقيا .

عالية

تصمـ لحؿ المشكمة كىك تكظيؼ نظريات كنتائج تعامد مستقيـ مع مستكل في حؿ
تماريف منتمية ،كتطبؽ النظرية كنتائجيا في التكصؿ لمحؿ ،ك تختار األدكات المناسبة لمحؿ،
كىي قادرة عمى كضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبيقيا .

تنفيذ حؿ

ضعيفة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان ،كتتحقؽ مف صحتو بتطبيؽ نظرية التعامد كنتائجيا ،لكنيا ال

متكسطة

تنفذ الحؿ ،كتتحقؽ مف صحتو بتطبيؽ نظرية التعامد كنتائجيا ،كتطبؽ القكانيف في الحؿ

عالية

تنفذ الحؿ كتتحقؽ مف صحتو باستخداـ قكانيف الزمرة  ،كتطبؽ القكانيف المساعدة في

تستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقادىا االىتماـ باألفكار الرياضية .

المشكمة

كتتعرؼ عمى معظـ عناصر الحؿ مع التجريب كالفحص ،كتتكصؿ إلى حؿ كاحد حكؿ الميمة
التكصؿ لمحؿ  ،كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج كتحمميا ،كتتكصؿ
لحمكؿ متعددة مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب .

التحقؽ

ضعيفة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف الحؿ جزئيان بحيث يشمؿ استخداـ قكانيف

متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ كامبلن بحيث يشمؿ استخداـ قكانيف

مف حؿ

المشكمة

الزمرة لمتأكد مف أف األنظمة المعطاة تشكؿ زمرة ،كلكنيا ال تطبؽ القكانيف في التكصؿ لمحؿ .

عالية

الزمرة لمتأكد مف أف األنظمة المعطاة تشكؿ زمرة ،ك تطبؽ القكانيف المساعدة في التكصؿ لمحؿ

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحمكؿ الناتجة كاممةن بحيث تشمؿ استخداـ

قكانيف الزمرة لمتأكد مف أف األنظمة المعطاة تشكؿ زمرة ،ك تطبؽ القكانيف في التكصؿ لمحمكؿ.
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الدرس السابع

الزاوية بين مستويين

( ) 7–8

( الزاوية الزوجية )

 -2تحدد مفيكـ الزاكية المستكية لزاكية زكجية .

 -3تجد قياس الزاكية الزكجية إذا عممت زاكيتيا المستكية .
 -4تكظؼ نظرية (  ) 5الخاصة بالمستكيات

محتوى التعمم





تذكري ...
*عناصر األداء

*الزاكية الزكجية ىي اتحاد

مفاىيم

* الزاكية الزكجية

* الزاكية المستكية
لزاكية زكجية

* المستكيات
المتعامدة

* قياس الزاكية

الزكجية .

*مستكيات اإلنجاز
( كصؼ األداء )
 -1ميزاف تقدير
كصفي

 -2خصائص

ميارات و خوارزميات

*ميارة قياس الزكايا في

نصفي مستكييف مشتركيف في

الفراغ .

*الزاكية المستكية لزاكية زكجية

كالفجكات في المشكمة

الحرؼ .



( المحكات )

األداء

مبادئ و تعميمات







لفقصث

 -1تحدد مفيكـ الزاكية بيف مستكييف ( الزاكية الزكجية ) .

المتعامدة في حؿ تماريف منتمية.




 4حصص


قادرة عمى أف :

يتكقع مف الطالبة في نياية ىذا الدرس أف تككف






زمن التنفيذ

ىي الزاكية التي تنشأ مف تقاطع

*ميارة إدراؾ الغمكض

الرياضية المتعمقة

مستكل
الزاكية الزكجية مع 

بالمستكيات في الفراغ .

*قياس الزاكية الزكجية ىك قياس

في النص اليندسي في

عمكدم عمى حرفيا .



أم زاكية مف زكاياىا المستكية .

*نظرية (  :) 5إذا كاف مستقيـ

عمكديان عمى مستكل فكؿ مستكل
يمر بيذا المستقيـ يككف عمكديان
عمى ذلؾ المستكل
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*ميارة تفسير المعمكمات

الفراغ

*ميارة ربط العبلقات

المكجكدة في النص

اليندسي مع الرسـ في
الفراغ .



الزاوية بين مستويين

الدرس السابع

( الزاوية الزوجية )

( ) 7–8

يطمب مف الطالبات حؿ نشاط التييئة ثـ حؿ كرقة العمؿ مع التأكيد عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية،
كتنفيذىا بطريقة صحيحة كالنشاط ىك تذكير لما تـ دراستو في المراحؿ السابقة في درس الزكايا كأنكاعيا .

نشاط التييئة ( ) 8














عنوان الميمة
الثامنة



إيجاد قياس الزاوية الزوجية إذا
عممت زاويتيا المستوية

عزيزتي المعممة إف إنجاز الطالبة لمميمة السابقة يتطمب أف تككف قادرةن عمى:

وصف
تحميمي

 -1قراءة المسألة جيدان ،كالتعرؼ عمى معطياتيا كمطمكبيا .
 -2تحديد مفيكـ الزاكية بيف مستكييف ( الزاكية الزكجية ) .
 -3تحديد مفيكـ الزاكية المستكية لزاكية زكجية .

 -4إيجاد قياس الزاكية الزكجية إذا عممت زاكيتيا المستكية .
 -5تكظيؼ نظرية (  ) 5الخاصة بالمستكيات المتعامدة في حؿ تماريف منتمية.
مالحظة :يطمب مف الطالبة حؿ تماريف كمسائؿ( س ،1س ،2س  ) 3صفحة (  ) 113مف كتاب الطالبة
المدرسي مكضحةن خطكات حؿ المشكمة الرياضية كاممة ،كيرجى ً
منؾ متابعة حؿ الطالبة لمتأكد مف تمكنيا

بناء عمى قاعدة التقدير المرفقة
لحؿ المشكمة بإتباع تمؾ الخطكات ،كبعد االنتياء مف الحؿ ق ِّكمي أداء الطالبة ن
في الدليؿ .
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الزاوية بين مستويين

الدرس األول

( الزاوية الزوجية )

( ) 7–8


نشاط رقم ( ) 8

إذا كاف أ ب ج مثمث قائـ الزاكية فيو ؽ ( أ ) =  ،30أ ب =  10سـ ،رسـ
ب د عمكديان عمى المستكل أ ب ج ،ب د =  5سـ ،ثـ رسـ ب ق أ ج
مف خبلؿ إثباتؾ أف د ق عمكديان عمى أ ج ،جدم قياس الزاكية الزكجية

د

د –أج -ب ؟

ب

أ
ىػ ػ

الحل :

ج

فيم المشكمة :تتمثؿ المشكمة في معرفة قياس الزاكية الزكجية إذا عممت
زاكيتيا المستكية مف خبلؿ رسـ الشكؿ السابؽ كفؽ القاعدة التي تقكؿ أف قياس الزاكية
الزكجية ىك قياس أم زاكية مف زكاياىا المستكية .
التخطيط لحل المشكمة :لكي نحؿ ىذه المسألة الرياضية ال بد مف خطكات ىي :
 -1تحديد الزاكية الزكجية كىي الزاكية ( ب ،أ ج ،د )

 -2تحديد الزاكية المستكية لمزاكية الزكجية كىي الزاكية ( ب ق د )
 -3تطبيؽ القكانيف الخاصة كالتكصؿ لحؿ صحيح لممسألة .
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الزاوية بين مستويين

الدرس السابع

( الزاوية الزوجية )

( ) 7–8
نشاط رقم ( ) 8



تنفيذ حل المشكمة :



بما أف د ق مائمة عمى المستكل أ ب ج  ،كمسقطيا عميو ىك ب ق
بما أف ب ق

دق

أج

أج

إذف الزاكية ( ب ق د ) ىي الزاكية المستكية لمزاكية الزكجية ( ب ،أ ج ،د )
المثمث أ ب ق فيو ب ق =

أب =  5سـ .

المثمث د ب ق فيو د ب = ب ق =  5سـ .

بما أف قياس الزاكية( د ب ق) =  90درجة  ،إذف قياس الزاكية( ب ق د ) =  45درجة
كمنو نستنتج أف قياس الزاكية الزكجية ( ب ،أ ج ،د ) =  45درجة

التحقق من حل المشكمة :

تـ التحقؽ مف صحة الحؿ لمسؤاؿ السابؽ مف خبلؿ الخطكات المستخدمة لمحؿ .
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الزاوية بين مستويين

الدرس الثاني ( ) 7–8

قاعدة تقدير أداء تحميمية لمتقويم الذاتي خاصة بالميمة ( الثامنة )

عناصر

خصائص

فيـ المشكمة

ضعيفة

األداء

األداء

مستويات اإلنجاز
تتعرؼ عمى عناصر المشكمة بشكؿ جزئي لكنيا ال تحدد أف المطمكب ىك إيجاد
قياس الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا .

متكسطة

تفيـ متطمبات حؿ المشكمة جيدان فتكضح أف المطمكب ىك إيجاد قياس الزاكية

عالية

تحدد عناصر المشكمة الرياضية كتربط بينيا فتكضح أف المطمكب ىك إيجاد قياس

الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا .

الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا .
التخطيط

ضعيفة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك إيجاد قياس الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا

متكسطة

تصمـ لحؿ المشكمة كىك إيجاد قياس الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية

لحؿ
المشكمة

كتطبؽ القكانيف لتتكصؿ لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى اختيار األدكات ،أك كضع خطة لمحؿ
ليا  ،كتطبؽ القكانيف في التكصؿ لمحؿ ،كتختار األدكات المناسبة لمحؿ ،لكنيا غير قادرة
عمى كضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبيقيا .
عالية

تصمـ لحؿ المشكمة كىك إيجاد قياس الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا،

ضعيفة

تنفذ حؿ المشكمة جزئيان ،كتتحقؽ مف صحتو ،كتطبؽ القكانيف في التكصؿ لمحؿ،

متكسطة

تنفذ الحؿ ،كتتحقؽ مف صحتو ،كتطبؽ القكانيف في الحؿ ،كتتعرؼ عمى معظـ

كتطبؽ القكانيف لتتكصؿ لمحؿ ،كتختار األدكات المناسبة ،كتضع خطة جاىزة لمحؿ كتطبقيا
تنفيذ حؿ
المشكمة

لكنيا ال تستطيع التكصؿ إلى حمكؿ لممشكمة الفتقادىا االىتماـ باألفكار الرياضية .

عناصر الحؿ مع التجريب كالفحص ،كتتكصؿ إلى حؿ كاحد حكؿ الميمة المطمكبة .
عالية

تنفذ الحؿ كتتحقؽ مف صحتو ،كتطبؽ القكانيف المساعدة في التكصؿ لمحؿ ،

كتتميز في األمثمة العددية كتبدع في الحؿ كتفسر النتائج كتحمميا ،كتتكصؿ لحؿ صحيح
مع إعادة صياغة حؿ المشكمة ك إجراء التعميـ المناسب .
التحقؽ مف

ضعيفة

ال تستطيع عمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف الحؿ جزئيان بحيث يشمؿ إيجاد قياس

متكسطة

تقكـ بعمؿ مقارنات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ كامبلن بحيث يشمؿ إيجاد

حؿ المشكمة

الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا ،كلكنيا ال تطبؽ القكانيف لتتكصؿ لمحؿ .
قياس الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا ،كتطبؽ القكانيف بطريؽ صحيحة

لمتكصؿ لمحؿ ،لكنيا غير قادرة عمى التكصؿ لحؿ صحيح كالتحقؽ مف صحتو.
عالية

تقكـ بعمؿ تنبؤات كترجمات كتتحقؽ مف صحة الحؿ بشكؿ كامؿ بحيث يشمؿ

إيجاد قياس الزاكية الزكجية إذا عممت الزاكية المستكية ليا  ،كتطبؽ القكانيف بطريؽ
صحيحة لمتكصؿ لمحؿ ،ك تتكصؿ لحؿ صحيح كتتحقؽ مف صحتو .
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مقدمة الدليل

ثانياً :دليل المعممة الخاص بممف اإلنجاز ( البورتفوليو )

يعد ممؼ اإلنجاز أحد أىـ أدكات التقكيـ البديؿ الذم ييدؼ إلى تحسيف التعميـ كالتعمـ ،ألنو يقيس ما تعجز

أدكات التقكيػـ األخرل عف قياسو ،كيعرؼ ممؼ اإلنجاز بأنو عبارة عف عممية تقكيـ لتجمي ػػع منظـ كىادؼ

لؤلعماؿ التي يقػكـ بيا الطالب خبلؿ فترة زمنية معينة في مكضكع معيف مف خبلؿ االستناد إلى مجمكعة مف
المعايير التي يتفؽ عمييا كالتي تعطي لمطالب فرصة التفكير كالتأمؿ الذاتي كالتعميؽ عمى عممو ،ىذا

كاختمفت أسماء كمسميات البكرتفكليك Portfolioفمنيا :ممفات اإلنجاز ،أك الصحائؼ الكثائقية ،أك سجبلت
األداء ،أك حكافظ األعماؿ ،أك الحقيبة التقكيمية ،أك التقكيـ بالحقيبة التعميمية ،أك حقيبة البكرتفكليك ،أك

استخداـ االسـ االنجميزم بكرتفكليك( الزبيدم ،) 53:2011 ،كمف الجدير بالذكر أف مفيكـ البكرتفكليك عامة
يعكد إلى حقب زمنية قديمة ،حيث كاف يستخدمو أصحاب الحرؼ كالميف المختمفة

مثؿ الرساميف

كالميندسيف كالمصكريف كغيرىـ حيث كانكا يحتفظكف بممفات تحكم أفضؿ أعماليـ كأجكدىا لعرضيا عمى

المختصيف ،كذلؾ عندما يتقدمكف لشغؿ كظيفة جديدة أك في مكاقؼ المنافسة بينيـ كبيف زمبلء نفس المينة،
كمف ثـ تطكرت فكرة ممؼ األعماؿ ككصمت إلى مجاؿ التربية كالتعميـ ،حيث دخمت ممفات األعماؿ
( البكرتفكليك ) عممية التعميـ كالتعمـ مف أكسع أبكابيا ،فقد استخدمت كأحد أدكات التقكيـ البديؿ ،كمف

األسباب التي أدت الستخداـ ممؼ اإلنجاز في التقكيـ كما أشير إلى أف االنتقادات المكجية إلى أدكات

القياس التقميدية ،المعنية بقياس الجانب المعرفي لدل المتعمـ ،دكف االىتماـ بقياس قدرة المتعمـ عمى تطبيؽ

ما يتعممو في مكاقؼ أخرل حقيقية ( الخريجي.) 300 :2010 ،

أىداف دليل ممف اإلنجاز ( البورتفوليو ) Portfolio

أولً :اليدف العام ليذا الدليل  :ىك تعزيز المشاركة في تطكير عمميتي التعميـ كالتعمـ كالكصكؿ لمستكل
الجكدة باستخداـ أساليب كأدكات كاستراتيجيات تقكيـ بديمة كحديثة .

ثانياً :األىداف الخاصة ليذا الدليل ىي:

 -1المساىمة في زيادة دافعية المعمميف كالمشرفيف نحك استخداـ أساليب كأدكات كاست ارتيجيات بديمة كحديثة
في التقكيـ.

 -2إمداد المشرفيف كالمعمميف بأساليب كأدكات كاستراتيجيات تقكيـ بديمة كحديثة تسيـ في تطكير المناىج
كخاصة مناىج الرياضيات.

 -3تحفيز مشرفي كمعممي الرياضيات عمى االتصاؿ كالتكاصؿ خاصة في مادة الرياضيات ،كحثيـ عمى
تبادؿ األفكار كالعبلقات كالخبرات فيما بينيـ بكاسطة التقكيـ بممؼ اإلنجاز.

 -4تكظيؼ ممؼ اإلنجاز كما يقكـ عميو مف أساليب كأدكات كاستراتيجيات حديثة في تقكيـ تجربة خاصة
بمشركع لتطكير منياج الرياضيات خاصة لمصؼ العاشر مف المرحمة األساسية العميا.
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كيفية بناء ممف اإل نجاز ( البورتفوليو ) Portfolio

يمر بناء ممؼ اإلنجاز(  ) Portfolioبعدة مراحؿ ذكرىا ( عمر ) 26 :2011 ،كىذه المراحؿ ىي:

 -1مرحمة التخطيط :فقد أشار(  ) Cohen, Gelfer, Peggyإلى أنو تعتبر مرحمة تخطيط الممؼ مرحمة

أساسية لكؿ مف بناء المحتكل كتقكيمو ،فكمما كاف التخطيط فاعبلن حقؽ ذلؾ فاعمية المرحمتيف التاليتيف،
كعند التخطيط يؤخذ في االعتبار عدة عكامؿ ىي :اليدؼ مف بناء الممؼ ،فمسفة المعمـ التربكية كقدراتو،

نكعية إعداده كمستكل تدريبو ،المنيج المطبؽ مف حيث أىدافو كمحتكاه كأساليب تدريسو كتقكيمو،

اإلمكانات المتكفرة في المدرسة ،كيشمؿ التخطيط شكؿ الحقيبة ،كنكعيا ،كاألشخاص المسئكليف عف
بنائيا ،ككيفية بناء محتكاىا ،كاستراتيجيات تقكيميا.

 -2مرحمة بناء محتوى الممف :حيث يعد بناء محتكل ممؼ االنجاز مف أىـ الخطكات التي يجب أف تكلى
عناية فائقة ،كذلؾ ألف ما يدخؿ في ممؼ االنجاز يتكقؼ عمى الغرض منو ،كتشكؿ األمثمة كحسف

انتقائيا كالتفكير فييا مف عمؿ المعمـ محكر ممؼ االنجاز .

 -3مرحمة تقويم الممف :ترتبط خطكة تقكيـ الممؼ بالخطكتيف السابقتيف حيث يعتمد عمى بناء الممؼ
كتطكيره ،كيمكف الحكـ في ىذه المرحمة عمى الممؼ مف حيث عدة اعتبارات أىميا الصدؽ ،التشخيص،
الشمكؿ ،التنكع ،الفاعمية كالترابط .

معايير تقويم ممف اإلنجاز بصورة عامة

كجدت الباحثة العديد مف المحكات كالمقاييس التي مف خبلليا يتـ الحكـ عمى ممؼ اإلنجاز ،كمف ىذه

المقاييس مقياس( ككجؾ ) 114 :2012 ،كالذم استخدمتو الباحثة في تقييـ ممفات اإلنجاز لمطالبات كىك :
المحكر

ممتاز ( )5

جيد ( )3

مقبكؿ ( )2

ضعيؼ ( )1

اكتماؿ عناصر

جميع العناصر

معظـ عناصر

ينقصو بعض

العناصر األساسية

مناسبة المدخبلت

كؿ المدخبلت مرتبطة معظـ المدخبلت

البكرتفكليك

المطمكبة مكجكدة

لفئات البكرتفكليك

بفئات الممؼ

الممؼ مكجكدة

مرتبطة بفئات

العناصر األساسية

غير مكجكدة

بعض المدخبلت غير

معظـ المدخبلت ال

مرتبطة

ترتبط بالفئات

الممؼ
األصالة كاإلبداع في

معظـ األعماؿ تتسـ

كثير مف األعماؿ

قميؿ مف األعماؿ

معظـ األعماؿ تقميدية

المدخبلت كفي شكؿ

باإلبداع

تتصؼ باإلبداع

تتصؼ باإلبداع

كال تتصؼ باإلبداع

السبلمة مف الناحية

األعماؿ ممتزمة

قميؿ مف األعماؿ

معظـ األعماؿ غير

القانكنية

بالقكانيف المرتبطة

غير مكثقة

مكثقة

البكرتفكليك
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ال تكجد مراعاة
لقكانيف االقتباس

نموذج لممف إنجاز في الرياضيات من إعداد الباحثة
ـ

المجاؿ

1

المحتكيات

كصؼ محتكل الممؼ

صفحة العنكاف

تصمـ بطريقة مبدعة كرائعة تعكس شخصية الطالبة
كميكليا كاىتماماتيا كابداعاتيا

صفحة المحتكيات

يضـ ممؼ اإلنجاز عدد مف أعماؿ كانجازات الطالبة

السيرة الذاتية لمطالبة

تشمؿ االسـ ،مكاف الميبلد ،اليكايات ،المكاضيع التي
تفضؿ الطالبة ق ارءتيا ،انطباعاتيا عف مادة الرياضيات

المقدمة
مدخؿ ممؼ اإلنجاز

يضـ مقدمة تختارىا الطالبة بنفسيا فقد تككف عمى
شكؿ قصيدة ،قصة ،أبيات شعر ،مشكمة  .....إلخ

أىداؼ ممؼ اإلنجاز

كتشمؿ اليدؼ العاـ كاألىداؼ الخاصة التي يفضؿ أف
تحققيا الطالبة خبلؿ فترة إنجازىا لمممؼ

2

محتكل

أكراؽ العمؿ كالتقارير

الممؼ

نتػ ػػائج االختبارات

ترفؽ أكراؽ العمؿ التي أنجزتيا الطالبة كتقارير المعممة
ترفؽ نتائج اختبارات الرياضيات الكتابة كالشفكية

نتائج تعميقات األداء

ترفؽ نتائج تعميقات المعممة حكؿ أداء الطالبة الرياضي

تعميقات الطالبة

ترفؽ نتائج التعميقات الذاتية حكؿ األداء الرياضي

األنشطة االختيارية

ترفؽ األنشطة االختيارية التي تقكـ بإنجازىا الطالبة

حمكؿ مشكبلت رياضية ترفؽ حمكؿ المشكبلت الرياضية التي أنجزتيا الطالبة
تقكيـ المعممة المسؤكلة كمديرة المدرسة

3
تقكيـ أداء الطالبة

رسائؿ مكقعة مف قبؿ أكلياء األمكر
البطاقات التحفيزية التي حصمت عمييا الطالبة
بطاقات التقييـ الذاتي لمطالبة

التقكيـ

يتـ تقكيـ ممؼ اإلنجاز مف قبؿ الطالبة ذاتيا
تقكيـ ممؼ اإلنجاز

يتـ تقكيـ ممؼ اإلنجاز مف قبؿ الزميبلت
يتـ تقكيـ ممؼ اإلنجاز مف قبؿ كلي األمر
يتـ تقكيـ ممؼ اإلنجاز مف قبؿ الباحثة
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ممحق ( ) 7
آراء بعض المحكمين ألدوات الدراسة
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ممحق ( ) 8
خطابات تسييل ميمة الباحثة لتطبيق الدراسة
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ممحق ( ) 9
صور من ممف اإلنجاز وأعمال الطالبات
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