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الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ المرسميف سيدنا دمحم 

 ،بداية أشكر هللا 

الذؼ مف عمي بإتماـ ىذه الرسالة المتكاضعة  ،كاخراجيا إلى النكر داعيا المكلى عز كجل أف ينفع بيا
اإلسبلـ كالمسمميف.
كبيذه المناسبة أتقدـ بالشكر الجزيل لجامعة األزىر بغزة كعمادة الدراسات العميا ك كمية التربية ممثمة
بعميدىما كأساتذتيا كجميع القائميف عمييا.
كأتكجو أكال بالشكر كالتقدير لكبل مف األستاذ الدكتكر /عطا دركيش كالدكتكر /أسعد عطكاف ،
إلشرافيـ عمى رسالتي كحسف تكجيييـ  ،حيث ظيرت بصمات جيكدىـ جمية عمى ىذه الرسالة فجزاىـ هللا
عني خير الجزاء .كما أتقدـ بجزيل العرفاف كالتقدير لؤلساتذة محكمي أدكات الدراسة لما بذلكه مف جيد
ككقت ،كلما قدمكه مف نصائح كتكجييات ،كالشكر مكصكؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبكليـ مناقشة ىذه
الرسالة .
كما أتقدـ بشكرؼ كتقديرؼ لككالة الغكث الدكلية كالى إدارة كمعممي كطبلب مدرسة ذككر غزة الجديدة
اإلعدادية (ج) كأخص ىنا األستاذ  :أيمف مبارؾ لتعاكنيـ في تطبيق أدكات الدراسة ك لمساعدتي في تحميل
المحتكػ.
كما كال أنسى أف أشكر أفراد أسرتي كأصدقائي الذيف شارككني بالدعاء كتكفير الظركؼ المناسبة
إلتماـ ىذه الدراسة كأخص بالذكر كالدؼ العزيز ككالدتي الغالية كزكجتي كأبنائي حفظيـ هللا .
كأخي ار أتقدـ بالشكر كالعرفاف لكل مف كاف لو دكر مف قريب أك بعيد ،كلك بالكممة في إيصاؿ ىذه
الدراسة إلى ما كصمت إليو مف نتائج متكاضعة .
الباحث  /عبد للا سعدي فارس أبك شعير

ث

ممخص الدر ِ
اسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة " فاعمية استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ ) ))5E'sعمى تنمية

التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في الرياضيات"  ،كلئلجابة عف أسئمة
الدراسة كتحقيق أىدافيا  ،كضع الباحث الفركض التالية :

 .1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة

العادية في التطبيق البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي.

 .2ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة

العادية في التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي.

 .3ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة التي درست
بالطريقة العادية في التطبيق البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي.

 .4ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة التي درست
بالطريقة العادية في التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي .

 .5ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة

التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار تنمية التفكير الرياضي تعزػ

الستراتيجية التدريس (حل المشكبلت -دكرة التعمـ ())5E's؟

 .6ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة

التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار التحصيل الدراسي تعزػ

الستراتيجية التدريس (حل المشكبلت -دكرة التعمـ ())5E's؟

 .7ما فاعمية تكظيف استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ ) )(5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي
كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في الرياضيات ؟

كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي  ،كاختار عينة الدراسة بطريقة قصدية كعددىا ( )120طالبا مف

الصف السادس مف مدرسة ذككر غزة الجديدة اإلعدادية (ج) تـ تكزيعيـ عمى ثبلث مجمكعات ،
مجمكعتيف تجريبيتيف المجمكعة األكلى عددىا ( )40طالبا درسكا باستخداـ حل المشكبلت  ،كالمجمكعة
الثانية ( )39طالبا درسكا باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية  ،كمجمكعة ضابطة عددىا ( )41طالبا تـ
تدريسيـ بالطريقة العادية.

ج

كلتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد دليل المعمـ لتدريس كل استراتيجية  ،باإلضافة إلى أداتي
الدراسة كىما اختبار ميارات التفكير الرياضي  ،كاختبار التحصيل الدراسي .

طبق الباحث االختباريف عمى عينة الدراسة قبميا  ،ثـ بدأ بتطبيق تدريس االستراتيجيتيف عمى

المجمكعتيف التجريبيتيف مع استمرار تدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة العادية ،كذلؾ خبلؿ الفصل

الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي ( )2016/2015ـ  ،ثـ قاـ الباحث بتطبيق أدكات الدراسة بعديا.

كلئلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقق مف فرضياتيا استخدـ الباحث البرنامج اإلحصائي ()SPSS

إلجراء المعالجات اإلحصائية  ،حيث كشفت النتائج عف عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف طبلب

المجمكعة التجريبية األكلى كالمجمكعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدؼ الختبارؼ ميارات التفكير

الرياضي كالتحصيل الدراسي  ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا بيف طبلب المجمكعة التجريبية األكلى

التي درست باستخداـ حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة في التطبيق البعدؼ الختبارؼ ميارات التفكير

الرياضي كالتحصيل الدراسي لصالح المجمكعة التجريبية األكلى ،كأيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا
بيف طبلب المجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية كالمجمكعة الضابطة

في التطبيق البعدؼ الختبارؼ ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لصالح المجمكعة التجريبية
الثانية  ،كاف نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ بيف التطبيق القبمي كالتطبيق البعدؼ كاف كبير جدا لصالح

التطبيق البعدؼ في كمتا االستراتيجيتيف .

كفى ضكء ىذه النتائج أكصى الباحث بضركرة تكظيف استراتيجيتي حل المشكبلت ك دكرة التعمـ

في تدريس مادة الرياضيات كادراجيما في كتاب دليل المعمـ بيدؼ تنكيع طرؽ التدريس كتطكير المناىج.

ح

Abstract
The effectiveness of problem-solving and learning cycle (5E’s) strategies on developing
6th Grade students’ mathematical thinking as well as academic achievement in
mathematics: comparative study
This study aimed to investigate the effectiveness of problem-solving and learning cycle
(5E’s) strategies on developing 6th Grade student’s mathematical thinking as well as academic
achievement in mathematics . To achieve the study aims, the researcher put the following
hypotheses:
1. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in post mathematical thinking
skills test between students' scores average of the first experimental group who studied using
problem-solving strategy and their counterparts of the control group who studies using the
traditional method.
2. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in post academic achievement
test between students' scores average of the first experimental group who studied using
problem solving strategy and their counterparts of the control group who studies using the
traditional method.
3. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in post mathematical thinking
skills test between students' scores average of the second experimental group who studied
using Learning cycle (5E’s) strategy and their counterparts of the control group who studies
using the traditional method.
4. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in post academic achievement
test between students' scores average of the second experimental group who studied using
Learning cycle “5E’s” strategy and their counterparts of the control group who studies using
the traditional method.
5. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in post mathematical thinking
skills test between students' scores average of the first experimental group and their
counterparts of the second experimental group due to the teaching strategy (problem-solvinglearning cycle (5E’s).
6. There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in post academic achievement
test between students' scores average of the first experimental group and their counterparts of
the second experimental group due to the teaching strategy (problem solving-learning cycle
(5E’s).
7. What is the effectiveness of employing both strategies ( problem-solving and learning cycle
(5E's) on developing 6th Grade mathematical thinking as well as academic achievement in
mathematics?
To achieve the aims of the study the researcher adopted the quasi-experimental approach.
The sample of the study consisted of (120) 6th grade students selected from Gaza Al-Jadida
prep boys school (c), distributed into three groups; (two experimental groups and a control
group). The first experimental group of (40 students) studied using problem-solving, and the
second group of (39 students) studied using the learning cycle )5E's(, and the control group of
(41 students) taught by using the traditional method. The researcher used a teacher guide for
each strategy, the mathematical thinking test, and the academic achievement test. The researcher
applied the pre-tests on the study sample, followed by the application of the strategies on the two
experimental groups and the traditional method on the control group, during the first semester of
the scholastic year 2015/2016. Then the researcher applied the post test. The collected data were
analyzed and treated statistically using (SPSS).

خ

The findings of the study revealed that there were no significant differences at (α = 0.05) in
students' scores of the first and the second experimental groups in mathematical thinking skills
and the post academic achievement test. The findings also pointed out that there were significant
differences at (α = 0.05) in students' scores of the first experimental group taught using problemsolving and the control group in the post mathematical thinking skills and achievement test in
favor of the first experimental group. They also revealed that there were significant differences at
(α = 0.05) in students' scores of the second experimental group taught using learning cycle
“5E’s” and the control group in the post mathematical thinking skills and achievement test in
favor of the second experimental group. The ratio of (Black) modified acquisition between pre
and post application was very big in favor of post application in both strategies . Based upon
these findings, the searcher recommends applying learning cycle “5E’s” and the problemsolving strategies in teaching mathematics and including them the teacher’s guide to achieve
variety of teaching methods and Curriculum Development .
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1.1

مقدمة
تعد الرياضيات أحد فركع المعرفة الميمة التي ال يستغني عنيا أؼ فرد  ،حيث تستخدـ في تنمية

التفكير الذؼ يساعد في حل المشكبلت الحياتية المختمفة  ،كتتميز الرياضيات بطبيعة خاصة ألنيا ترتبط

بالعقل البشرؼ  ،كتتطمب مزيدا مف التأمل كامعاف النظر في جزيئاتيا  ،فيي تتطمب استقصاء مف نكع ما

لمكصكؿ إلى النتائج كالحكـ عمى صحتيا كدقتيا .

كتعتبر الرياضيات ضركرية لفيـ الفركع األخرػ مف المعرفة ،فكميا تعتمد عمى الرياضيات بطريقة أك

بأخرػ ،كليس ىناؾ عمـ أك فف أك تخصص إال ككانت الرياضيات مفتاحا لو ،كاف ضبط كاتقاف أؼ منيا
يرتبط بدرجة كبيرة بحجـ الرياضيات التي ينتفع بيا ،كبذلؾ يمكف القكؿ بأف الرياضيات ىي أـ العمكـ

كخادمتيا (رصرص.)2 :2007 ،

كالرياضيات أصبحت مكضكعا أساسيا ال يستغني عنو اإلنساف بأؼ حاؿ مف األحكاؿ أينما كاف

مكقعو سكاء في الدراسة ،أـ في الكظيفة التي يشغميا أـ في قضاء حكائجو في مختمف مناحي حياتو اليكمية

(الحمضيات.)2 :1998 ،

كيعد التفكير الرياضي أحد مجاالت التفكير المختمفة ،كقد أكضح أبك زينة كعباينة ()56 :2010

عمى أف التفكير الرياضي عممية يتـ بيا البحث عف معنى في مكقف أك خبرة مرتبط بسياؽ رياضي ،فيك
تفكير في مجاالت الرياضيات حيث تتمثل عناصر أك مككنات المكقف أك الخبرة في أعداد أك رمكز أك

أشكاؿ أك مفاىيـ رياضية كىك يعد أكسع أنكاع التفكير حيث يمكف نمذجة كتمثيل العديد مف المكاقف

كالمشكبلت مف خبلؿ نماذج كتمثيبلت رياضية.

إف تنمية التفكير الرياضي أصبح مكضع اىتماـ باعتباره سمة أساسية تساعد اإلنساف في مكاقف

الحياة المختمفة كتمكنو مف حل المشكبلت التي تكاجيو في األكضاع التعميمية كالحياتية المختمفة ،ككذلؾ
مساعدة األفراد عمى االستمرار في دراستيـ بجانب إعدادىـ لمحاضر كالمستقبل (المقاطي.)3 :2007 ،

كقد جاء تنمية التفكير الرياضي كأحد معايير منياج الرياضيات المدرسية لعاـ  2000كأحد

األىداؼ الخمسة التي يراد ليا أف تتحقق لدػ جميع الطبلب في كافة المراحل كقد أكدت الكثيقة أنو عمى
المناىج المدرسية لمبحث الرياضيات أف تمكف جميع طبلبيا ابتداء مف مرحمة رياض األطفاؿ حتى الصف
الثاني عشر مف تحقيق األىداؼ اآلتية  :إدراؾ أىمية التفكير كالبرىاف في الرياضيات كبناء تخمينات رياضية
كالتحقق منيا كتطكير كتقييـ حجج كبراىيف رياضية كاختيار كاستخداـ أنماط مختمقة مف التفكير كأساليب

البرىاف  ،كما ركزت عمى أف يتعمـ الطبلب أف التأكيدات ال بد أف يككف ليا أسباب  ،كأنيـ ال بد أف يدعمكا

آراءىـ بأدلة كافية كأف يميزكا ما يمكف قبكلو مف حجج كما يمكف رده  ،كىذه ىي الخطكات األكلى نحك إدراؾ

تفكير رياضي يعتمد عمى افتراضيات كقكانيف خاصة ( .) NCTM,2000:15

كيرػ البعض أف تدريس الرياضيات مف المياـ الصعبة كذلؾ لما تتصف بو ىذه المادة مف تجريد

في المفاىيـ كالعبلقات ،ك تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو ال تكجد طريقة مثمى لتدريسيا تناسب كل المكاقف

(الفأر.)47 :1994 ،
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كيرػ زيتكف ( )49 :2007أف ىناؾ العديد مف الدراسات تناكلت ميارات التفكير الرياضي كأنكاعيا

كفاعمية بعض االستراتيجيات في تنميتيا لما ليا مف ترابط في المكاقف الحياتية ،كتحقيق األىداؼ العامة

التي يربك ليا مصممي المناىج كطرؽ التدريس .كمع ظيكر عدة نظريات في السنكات األخيرة ،يعد كل منيا

أساسا لعدد مف االستراتيجيات كاألساليب المتنكعة المستخدمة في التدريس ،كمف ىذه النظريات النظرية
البنائية).(Constructivism

كقد جرت محاكالت عديدة لبمكرة استراتيجيات تنفيذية يتبعيا المدرس في غرفة الصف الدراسي،

إلكساب الطبلب المعارؼ العممية كالظكاىر الطبيعية ،كتفسيراتيا كفق المرتكزات األساسية لمفمسفة البنائية

كمف أبرز النماذج البنائية دكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت في تدريس الرياضيات ،كتعد ىاتيف الطريقتيف

ترجمة لبعض األفكار لمنظرية البنائية المعرفية عند جاف بياجيو ،في مجاؿ التدريس بصكرة عامة كتدريس
الرياضيات كالعمكـ بصكرة خاصة .

حيث تشير العديد مف الدراسات إلى فاعمية تكظيف استراتيجية حل المشكبلت في تدريس

الرياضيات  ،كمف ىذه الدراسات دراسة مصمح( ،)2013كدراسة شبير( ،)2011كدراسة الشيراني(،)2010

كدراسة رزؽ( ،)2008كدراسة عبد الحكيـ ( )2005كجميعيا أكصى بتطبيقيا لتحقيق األىداؼ المرجكه،

لتقديميا المحتكػ بصكرة مشكبلت قريبة مف كاقع المتعمـ ،مما يساعد في تنمية ميارات التفكير الرياضي
كرفع التحصيل الدراسي لدػ أفراد العينة التجريبية.

كيعتبر أسمكب حل المشكبلت "طريقة تمكف الطبلب مف تعمـ مفاىيـ عممية جديدة كباعتباره طريقة

تتحدػ أبنيتيـ المعرفية السابقة ،كتتحدػ األطر المرجعية التقميدية مف خبلؿ طرح مشكبلت جديدة في مكاقف
جديدة تجبر الطبلب عمى التفكير المتشعب  Divergent thinkingكالتعمق كمراجعة مفيكماتيـ السابقة في

ضكء ذلؾ مما يؤدؼ إلى تنمية القدرات اإلبداعية ،كتنمية الثقة بالنفس ،كتنمية ركح المغامرة كحب االستطبلع

كالسعي الرتياد المجيكؿ ،فميس ىناؾ رياضيات بدكف تفكير.

كلمتأكيد عمى أىمية حل المشكبلت ،فقد بدأت مناىج الرياضيات في بعض الدكؿ تتجو فقط إلى

التأكيد عمى تعميـ ميارة حل المشكبلت ،بل أيضا إلى التأكيد عمى تعميـ الرياضيات نفسيا مف خبلؿ حل
المشكبلت( .الخطيب.)4 :2006 ،

أما في ضكء دكرة التعمـ( )5E'sفتشير دراسة أبكصفر( )2014كدراسة العكة ()2014

كدراسة أبكعطا ( )2013كدراسة أبك داكد( )2013كدراسة سميـ( )2012كدراسة اليتيـ ( :)2008مف خبلؿ
تكظيف دكرة التعمـ ( )5E'sأصبح الطبلب يجدكف أف التعمـ ممتع كمثير ليـ ،كينمي العديد مف الميارات

العممية المختمفة ،حيث أف ىناؾ حاجة ماسة لتبنى المعمميف ليذا المدخل في التعميـ لمسايرة االىتماـ الدكلي
كالمحمي بالنظرية البنائية ،كمداخل استراتيجيات تدريسيا ،ليساعدىـ عمى االرتقاء بأنفسيـ كمينييف كباحثيف.
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كلقد بحثت معظـ الدراسات كاألبحاث فاعمية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sفي تحسيف التحصيل

الدراسي مثل دراسة أباماركا كآخركف (  ، )Appamaraka, and others, 2009د ارسػ ػػة ديف ػريـ كآخركف

(

2009

other,

and

,

،)Devrimكدراسة

عطا(،)2008

كدراسة

الخكالدة(،)2007

كدراسة خميل( ،)2007كدراسة الدسكقي( ، )2004كدراسة شبليل( ،)2003كمما سبق يتضح أف دكرة التعمـ
تحقق النكاتج التعميمية كمنيا تنمية ميارات التفكير الرياضي ك التحصيل الدراسي كبالتالي يظير الدكر

الفعاؿ كالنشط لمطبلب في عممية التعمـ كالذؼ يحفزىـ كيجعميـ محكر العممية التعميمية .

كاليكـ في ظل ىذا التضخـ كالتقدـ اليائل في الرياضيات  ،أكجب عمى المجتمع مكاكبة التقدـ

كاالزدىار كالرقي  ،حيث ظيرت الحاجة لمبحث عف االستراتيجيات الحديثة كاألساليب كتطبيقاتيا  ،حيث

أكصت جميع الدراسات بتكظيف األساليب كاالستراتيجيات في العممية التعميمية كتفضيميا عمى الطريقة

العادية ،كأىممت المقارنة بيف االستراتيجيات كاألساليب الحديثة رغـ تنكعيا ككثرتيا  ،كمما نسعى إليو في ىذا
البحث ىك الكصكؿ إلى خبلصة ىذه االستراتيجيات  ،كجعل دكر المتعمـ يزداد نشاطا كحيكية مما يجعمو

محك ار لمعممية التعميمية لبناء المتعمـ لغد أفضل يتخطى بو الصعاب ليحقق االزدىار كالرقي .

كفى ضكء ما سبق كمف خبلؿ عمل الباحث كاحتكاكو بالطبلب كالمعمميف كأكلياء األمكر كجد

صعكبة في تعمـ الرياضيات  ،كيحاكؿ الباحث التغمب عمييا بتكظيف استراتيجيتي حل المشكبلت كدكرة

التعمـ الخماسية لتنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس ،إيمانا منو
بأف طرؽ التدريس ال تقل أىمية عف العناصر األخرػ المككنة لمعممية التعميمية كتطكير المناىج.
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 .2.1مشكمة الدراسة:

تتمثل مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما فاعمية استراتيجيتي (حل المشكالت ،دكرة التعمـ ) ))5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل
الدراسي لدى طالب الصف السادس في الرياضيات؟
يتفرع مف السؤاؿ الرئيسي السابق األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما أثر تكظيف استراتيجية حل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف
السادس؟
 .2ما أثر تكظيف استراتيجية حل المشكبلت في تنمية التحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس؟
 .3ما أثر تكظيف استراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sفي تنمية ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف
السادس؟
 .4ما أثر تكظيف استراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sفي تنمية التحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس؟
 .5ىل تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار تنمية ميارات التفكير الرياضي
تعزػ الستراتيجية التدريس (حل المشكبلت -دكرة التعمـ ())5E's؟
 .6ىل تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار التحصيل الدراسي تعزػ
الستراتيجية التدريس (حل المشكبلت -دكرة التعمـ ())5E's؟
 .7ما فاعمية تكظيف استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ ) )(5E'sفي تنمية ميارات التفكير الرياضي
كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في الرياضيات ؟
 .3.1فرضيات الدراسة:
 .1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة
العادية في التطبيق البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي.
 .2ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة
العادية في التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي.
 .3ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة التي درست
بالطريقة العادية في التطبيق البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي.
 .4ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة التي درست
بالطريقة العادية في التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي .
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 .5ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار تنمية ميارات التفكير الرياضي
تعزػ الستراتيجية التدريس (حل المشكبلت -دكرة التعمـ ())5E's؟
 .6ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار التحصيل الدراسي تعزػ
الستراتيجية التدريس (حل المشكبلت -دكرة التعمـ ())5E's؟
 .7يحقق تكظيف استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ ) )(5E'sفاعمية مرتفعة
 )1.2في تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب
(نسبة كسب معدؿ ببلؾ
الصف السادس في الرياضيات .
 .4.1أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي :
 .1بياف أثر استراتيجية حل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف السادس .
 .2بياف أثر استراتيجية حل المشكبلت في تنمية التحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس.
 .3بياف أثر استراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sفي تنمية ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف السادس.
 .4بياف أثر استراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sفي تنمية التحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس.
 .5الكقكؼ عمى مدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية األكلى التي
درست باستخداـ استراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستخداـ استراتيجية
دكرة التعمـ ( )5E'sفي اختبار ميارات التفكير الرياضي.
 .6الكقكؼ عمى مدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية األكلى التي
درست باستخداـ استراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستخداـ استراتيجية
دكرة التعمـ ( )5E'sفي اختبار التحصيل الدراسي.
 .5.1أىمية الدراسة :

ترجع أىمية الدراسة إلى الفائدة المرجكه كمما يكمف أف تقدمو مف مساىمات في مجاؿ تنمية ميارات
التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي حيث أنيا :
 .1قد تفيد مخططك المناىج في تنمية كتطكير مادة الرياضيات كأساليب تدريسيا ،مما يساىـ في تحسيف
طرؽ تدريس الرياضيات كمكاكبة الحداثة.
 .2تقديـ معمكمات عف تكظيف استراتيجية حل المشكبلت كاستراتيجية دكرة التعمـ ( ،)5E'sكالتي قد تفيد
معدؼ دكرات تأىيل المعمميف كالمشرفييف التربكييف في تدريبيـ عمى استراتيجيات حديثة.
 .3تكفر ىذه الدراسة اختبا ار لميارات التفكير الرياضي ،مما قد يفيد طبلب البحث العممي كالدراسات العميا
عند إعداد أدكات البحث.
اختبار تحصيميا في الرياضيات  ،مما قد يفيد طبلب البحث العممي كالدراسات العميا
ا
 .4تكفر ىذه الدراسة
عند إعداد أدكات البحث.
 .5قد تسيـ ىذه الدراسة في عبلج صعكبات تعمـ الرياضيات لدػ طبلب الصف السادس .
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 .6.1حدكد الدراسة:
تقتصر حدكد الد ارسة بالحدكد التالية :

 .1الحد المكضكعي  :اقتصرت الدراسة عمى تدريس كحدة مف الكحدات المتضمنة في كتاب الرياضيات
(الجزء األكؿ) المقرر عمى طبلب الصف السادس الكحدة األكلى ( كحدة الكسكر العادية).

 .2الحد المكاني  :تـ تطبيق الدراسة عمى عينة مف طبلب الصف السادس في مدرسة غزة الجديدة اإلعدادية
(ج) التابعة لككالة الغكث الدكلية بمحافظة غزة .

 .3الحد الزماني  :تـ تطبيق الدراسة في الفصل األكؿ لمعاـ 2016/2015ـ.
 .7.1مصطمحات الدراسة:
 .1استراتيجية )حل المشكالت):

يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا مجمكعة الفعاليات التعميمية التي تعتمد خطكات نمكذج بكليا لحل
المشكبلت الرياضية كتتضمف (فيـ المشكمة ،ككضع خطة لمحل ،كتنفيذ خطة الحل كمراجعة الحل كالتحقق
مف صحتو).
 .1فيـ المشكمة :كتتضمف ىذه المرحمة فيـ نص المشكمة كتحديد المعطيات كالمطمكب.
 .2كضع خطة لمحل :كتتضمف ىذه المرحمة اختيار أك ابتكار استراتيجية لمحل ،كعمى الطالب ىنا أف
يفكر بالتشابو بيف المشكمة كمشكبلت أخرػ قاـ بحميا في السابق  ،كاستخداـ االستراتيجيات التي
يعرفيا لحل المسائل المشابية.
 .3تنفيذ خطة الحل :كمف خبلليا ينفذ الطالب الخطة المقررة في المرحمة " ."2كيتـ فييا مراعاة الدقة في
تنفيذ الخطة كاجراء الحسابات المتضمنة.
 .4مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو :كمف خبلليا يجب عمى الطالب أف يعيد قراءة السؤاؿ ،كيفكر فيما
إذا أجاب عمى المطمكب فييا ككذلؾ فيما إذا كاف الجكاب معقكال ،بالمزيد مف األنشطة كالتدريبات.

 .2استراتيجية دكرة التعمـ (:)5E's

يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا مجمكعة فعاليات تعميمية بنائية يتـ تنفيذىا كفق خطكات خمس متتابعة
يمارس فييا المتعمـ دك ار إيجابيا أثناء المكاقف التعميمية خبلؿ التفاعل النشط بيف المعمـ كالمتعمـ اعتمادا عمى
األنشطة التربكية المعدة بيدؼ تنمية ميارات التفكير الرياضي بكحدة الكسكر مف كتاب رياضيات الصف
السادس الجزء األكؿ ،كتتمثل خطكات ىذه الدكرة في (اإلثارة كاالستكشاؼ كالتفسير كالتكسع كالتقكيـ).
أ .مرحمة اإلثارة  :Engagementمرحمة يتـ فييا جذب انتباه الطبلب إلى مكضكع الدرس كتحفيز الدافعية
لدييـ مف خبلؿ طرح أسئمة مثيرة أك مشكمة كتعريفيا.
ب .مرحمة االستكشاؼ  :Explorationمرحمة يجب عمى المعمـ خبلليا تييئة الصف لمطبلب لمعمل
الجماعي بمساعدة قميمة منو ،في تسجيل النتائج كالمناقشة الجماعية كاختبار الفرضيات ،كبذلؾ يكتشفكف
المفاىيـ أك المبادغ التي تككف غير معركفة لدييـ.
ج .مرحمة التفسير  :Explanationمرحمة يعمل المعمـ عمى تشجيع الطبلب إلعطاء تفسيرات لمنتائج التي
تكصمكا إلييا ككذلؾ تقديـ أدلة عمى تمؾ التفسيرات .كما يعمل المعمـ عمى إكساب الطبلب مجمكعة مف
الميارات االجتماعية مثل االستماع لآلخريف أثناء تقديميـ التفسيرات المختمفة.
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د .مرحمة التكسع :Elaborationتيدؼ ىذه المرحمة إلى تكسيع فيـ الطبلب الفكرؼ كمياراتيـ ،كذلؾ
باستخداـ الخبرات المكتسبة في تطبيقات جديدة ضمف عبلقات كركابط بيف المفاىيـ كالميارات كالعمميات
الرياضية .
ق .مرحمة التقكيـ :Evaluationيتـ تشخيص فيـ المتعمميف لمعرفة إلى أؼ مدػ فيـ الطبلب المكضكع،
كفييا يتـ تقكيـ ما تكصل إليو الطبلب مف حمكؿ كأفكار كميارات في نياية المكقف التعميمي ،كىذه
المرحمة تدخل في كل المراحل السابقة.
 .3التفكير الرياضي
ىك عبارة عف نشاط عقمي اليدؼ منو استخداـ كل أك بعض صكر التفكير عند مكاجية المشكبلت
الرياضية كالتعامل مع التماريف الرياضية المختمفة ،كتحدده عدة ميارات تتعمق بالعمميات العقمية.
أ .ميارة المبلحظة كادراؾ العبلقات :القدرة عمى تحميل المعمكمات التي يحصل الطالب عمييا مف خبلؿ
حكاسو مباشرة ،كادراؾ العبلقة بيف أجزائيا كالتعرؼ عمى المبادغ التي تحكـ ىذه العبلقات.
ب .ميارة التقدير :تمكيف الطالب مف استخداـ شيء يقع في مجاؿ معرفتو السابقة لمحكـ عمى شيء جديد،
كما تمكنو مف محاكمة مكاقف محددة في ضكء معيار دقيق يعرفو.
ج .ميارة تكظيف االستقراء الرياضي :عممية عقمية يتأمل فييا الطالب مجمكعة مف الحاالت الجزئية كاألمثمة
حيث يستخمص منيا حكما عاما ينطبق عمى كل الجزيئات.
 .4التحصيل الدراسي:

مجمكع ما تعممو الطالب في الصف السادس في مادة الرياضيات الكحدة األكلى الكسكر العادية خبلؿ
فترة زمنية محددة ،كيمكف قياسو بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار التحصيل الدراسي.
 .5طالب الصف السادس:
الطبلب الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ( )13-11سنة كيجمسكف عمى مقاعد الدراسة في السنة السادسة مف

عمرىـ الدراسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات قطاع غزة .
 .6المجمكعة التجريبية األكلى :
جميع طبلب الصف السادس ( )7الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية حل المشكبلت في ىذه الدراسة كبمغ
عددىـ ( )40طالبا.
 .7المجمكعة التجريبية الثانية :
جميع طبلب الصف السادس ( )8الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية في ىذه
الدراسة كبمغ عددىـ ( )39طالبا.
 .8المجمكعة الضابطة :
جميع طبلب الصف السادس ( )6الذيف درسكا باستخداـ الطريقة العادية في ىذه الدراسة كبمغ
عددىـ ( )41طالبا.
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اإلطار اننظرٌ
 1.2اننظرَت انبنائُت.
 2.2ادلشكالث واصرتاحُجُت حهها .
 3.2اصرتاحُجُت دورة انخعهى.
 4.2انخفكري انرَاضٍ ويهاراحه.
 5.2انخحصُم اندراصٍ.
 6.2انخعقُب انعاو عهً اإلطار اننظرٌ .
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الفصل الثاني

اإلطػػػػػػػػػػػػػػار النظػػػػػػػػػػػػػػػػري

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ ( ))5E'sعمى

تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في الرياضيات؛ لذلؾ تـ تصنيف

اإلطار النظرؼ في النقاط التالية :
 النظرية البنائية.






المشكبلت كاستراتيجية حميا .
استراتيجية دكرة التعمـ.
التفكير الرياضي كمياراتو.
التحصيل الدراسي.
التعقيب العاـ عمى اإلطار النظرؼ .

كفيما يمي تفصيل بذلؾ :

 1.2النظرية البنائية:

خبلؿ العقديف الماضييف شيد العالـ تطك ار رئيسا في رؤيتو لعمميتي التعميـ كالتعمـ حيث تـ االنتقاؿ
مف التعمـ السطحي إلى ما يسمى التعمـ ذؼ المعنى أك التكجو الحقيقي لمتعمـ كقد كاكب ذلؾ التحكؿ ظيكر

ما سمي بالنظرية البنائية.

كتعكد النظرية البنائية بكل نماذجيا إلى فمسفة الفكر البنائي كالتي تمحكرت حكؿ منيج فكرؼ يعالج

تككيف المعمكمات كيدمج بيف التقنية كالتكنكلكجيا .كتعتبر التربية مف أكثر المياديف تأث ار بالفمسفة البنائية

بتياراتيا المعرفية كاالجتماعية ،فيي تنظر إلى المتعمـ بأنو نشط يبني معارفو مف خبلؿ تككيف صكر أك نسخ

مف الكاقع.

 1.1.2تعريف النظرية البنائية:

يعرؼ عفانة كأبك ممكح ( )339 :2006النظرية البنائية أنيا " عممية تفاعل بيف ثبلثة عناصر في
المكقف التعميمي :الخبرات السابقة ،المكاقف التعميمية المقدمة لممتعمـ ،كالمناخ البيئي الذؼ تحدث فيو عممية
التعمـ؛ كذلؾ مف أجل بناء كتطكير تراكيب معرفية جديدة ،تمتاز بالشمكلية كالعمكمية مقارنة بالمعرفة
السابقة ،كاستخداـ ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مكاقف بيئية جديدة ".
أما كيتمي (  ) Wheatly, 1991: 9-21فقد عرؼ البنائية بأنيا " نظرية التعمـ الذؼ يعني
التكيفات الحادثة في المنظكمات المعرفية الكظيفية لمفرد مف أجل معادلة التناقضات الناشئة مف تفاعمو مع
معطيات العالـ التجريبي "
كبالنظر إلى التعريفات السابقة يرػ الباحث أف الفكر البنائي يشمل كبل مف البنية المعرفية
كالعمميات العقمية التي تتـ داخل المتعمميف ،كأف التعمـ يحدث نتيجة تعديل األفكار التي يتضمنيا المتعمميف،
أك إضافة معمكمات جديدة ،أك إعادة تنظيـ ما ىك مكجكد مف أفكار لديو ،كما كتتفق عمى أف المتعمميف ىـ
محكر العممية التعميمية كيعممكف بشكل جماعي  ،كبذلؾ يتفق الباحث مع التعريفات السابقة.
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 2.1.2المبادئ الرئيسية لمتعمـ البنائي:

يأخذ التعمـ البنائي صكرة تميزه عف التعمـ في ظل النظريات األخرػ فتظير فيو العديد مف المبادغ

كالتي حددىا زيتكف ( ،)20-19: 2003كالترتكرؼ كالقضاة ( )351: 2006كعبيد كعفانة (-133: 2003

 ،)134كالطناكؼ ( ،)13-12: 2002كابراىيـ ( )371 :2004كىي كالتالي :
 .1التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة كغرضيو التكجو.

 .2المعرفة القبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء التعمـ ذؼ المعنى.

 .3اليدؼ مف عممية التعمـ ىك إحداث تكيفات تتبلءـ مع الضغكط المعرفية الممارسة عمى خبرة الفرد.
 .4مكاجية المتعمـ بمشكمة أك ميمة حقيقية تييئ أفضل ظركؼ لمتعمـ.

 .5تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خبلؿ عممية تفاكض اجتماعي مع اآلخريف.
 .6إف فعل بناء المعنى ىك فعل عقمي يحدث داخل الدماغ.
 .7التعمـ عممية تحتاج إلى كقت.

 3.1.2خصائص عناصر العممية التعميمية في النظرية البنائية:

أثرت النظرية البنائية في ممارسة العممية التعميمية حيث أصبحت تيدؼ إلى فيـ الطبلب لممعرفة

كلمعمميات المفاىيمية كذلؾ مف خبلؿ أبنية داخل عقل المتعمـ ،في جك نشاطي اجتماعي.

كما أكد ذلؾ خطابي ( ،)119 :2005عف تغيير خصائص كأدكار كل مف األىداؼ ،المعمـ ،المتعمـ،

المنيج ،استراتيجيات التدريس ،التقكيـ ،المدرسة كبيئة التعمـ.

أ .األىداؼ المعرفية :أصبحت األىداؼ في ضكء النظرية البنائية تتحدد في :االحتفاظ بالمعرفة ،فيـ
المعرفة ،االستخداـ النشط لممعرفة كمياراتيا (الطناكؼ.)14-13: 2002 ،

ب .المعمـ :إف دكر المعمـ في ضكء النظرية البنائية ىك جعل المفاىيـ المكجكدة عند الطبلب كاضحة ،فيك
ليس ممقنا بل مكجيا كمرشدا ،كما أنو منظـ لبيئة التعمـ كمكفر ألدكات التعميـ كمشارؾ في إدارة التعمـ

كتقكيمو  ،كالبنائية تتطمب معمما يقكـ بتقميد االستطبلع كعمل نمكذج لو في البحث بدال مف عممو

كمصدر لممعمكمات (ناصر. )426 :2001،

كيرػ الباحث أف المعمـ في ضكء النظرية البنائية يساعد عمى بناء المعنى بصكرة صحيحة كبشكل

سميـ ،كيككف المعمـ ميس ار كمساعدا كليس ممقنا ،كذلؾ مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات تدريسية متنكعة.

ج .المتعمـ :حدد بيركنس ( )Perkins, 1999:6ثبلثة أدكار رئيسة يقكـ بيا المتعمـ البنائي:

 .1المتعمـ فعاؿ :إذا تنادؼ البنائية بأف المعرفة كالفيـ يكتسباف بنشاط حيث يناقش المتعمـ كيضع فرضيات،
كيستقي كيأخذ كجيات النظر المختمفة بدال مف أف يسمع كيق أر كيقكـ باألعماؿ الركتينية.

 .2المتعمـ االجتماعي :حيث تنادؼ البنائية بأف المعرفة كالفيـ يبنياف المتعمـ اجتماعيا ،فالمتعمـ ال يبدأ ببناء
المعرفة بشكل فردؼ؛ كانما بشكل اجتماعي بطريقة الحكار مع اآلخريف.

 .3المتعمـ المبدع :حيث تنادؼ البنائية بأف المعرفة كالفيـ يبتدعاف ابتداعا ،فالمعممكف يحتاجكف؛ ألف يبدعكا
في المعرفة ألنفسيـ كال يكفي دكرىـ النشط فقط.

كيرػ الباحث أف المتعمـ البنائي يككف نشط مف خبلؿ خبراتو السابقة كالتفاكض االجتماعي مع األقراف.
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د .المنيج :يرػ ناصر ( )427 :2001أف المنيج البنائي تتكفر فيو العديد مف الخصائص منيا:
 .1يركز عمى مجمكعة مف المفاىيـ األساسية.
 .2يتطمب استخداما شامبل لمصادر التعمـ كتقنياتو.

 .3يستخدـ االختبارات المكتكبة مؤكدا عمى حل المسألة.

كيرػ الباحث أف المنيج البنائي يصمـ بناء عمى الخبرات السابقة لمطبلب ،كيركز عمى التعمـ عف

طريق العمل كحل المسائل ،كىذا يعني أف تتخمص المناىج التقميدية مف التركيز عمى الحقائق المعزكلة

كاجبار الطبلب عمى حفظي ا إلى التركيز عمى ما ىك ميـ ،كما تنادؼ البنائية بأف يعطي المنيج لمطبلب
فرصا كاسعة لمتعمـ ذؼ المعنى مف خبلؿ العمل كالتجريب.

ق .استراتيجيات التدريس :تعتمد استراتيجيات التدريس بناء عمى النظرية البنائية عمى مكاجية المتعمميف

بمشكبلت ذات عبلقة بحياتيـ كبيئتيـ ،حيث يعمل المتعممكف بطريقة جماعية في البحث كالتجريب

ككضع الفركض كالمفاكضات بيف بعضيـ البعض (الحذيفي كالعتيبي . )136: 2002 ،

كيعتمد التعمـ البنائي عمى عدة استراتيجيات في تككيف المعرفة كبنائيا لدػ المتعمميف منيا حل

المشكبلت كدكرة التعمـ الخماسية التي سيتـ تناكليما في ىذه الدراسة.

ك .التقكيـ  :كظيفة التقكيـ البنائي قياس المعارؼ التي اكتسبيا المتعممكف كطبيعة االستطبلع الذؼ ينخرط بو
المتعممكف ،كالتركيب المفيكمي لممحتكػ الذؼ يتـ تدريسو ،كىك يتـ في عممية التعمـ كليس منعزال عنو

(نادر.)427 :2001،

ز .المدرسة كبيئة التعمـ  :عمى المدرسة البنائية أف تبحث عف الطرؽ التي تساعد كل متعمـ عمى اكتساب
أكبر قدر مف المعرفة كمما أمكنو ذلؾ(سعادة كابراىيـ.)196 :2004 ،

كمما سبق يرػ الباحث أف الطالب بطبيعتو يككف لديو دافعية لمدرس ،إال أف ىذه الدافعية تحتاج إلى

مزيد مف التحفيز مف قبل المعمـ كتكجيييا في االتجاه الصحيح  ،كىذا يتطمب إثارة الطالب مف خبلؿ

استخداـ أساليب الجذب لمطبلب ،مما يجعل الطبلب ينخرطكف بعد ذلؾ في العممية التعميمية ،ثـ يقكمكا
بتقديـ تفسيرات مف كجيات نظرىـ المختمفة مف خبلؿ األنشطة المختمفة ،ثـ يقدمكا بعد ذلؾ حمكؿ أكثر

تفسي ار كفيما ،حيث نجد أف ىذه العممية عممية تبادلية مع المعمـ يتكقف نجاحيا عمى مستكػ ىذا التفاعل،

كيككف الطالب فييا محكر العممية التعميمية .
 4.1.2التعمـ البنائي في الرياضيات:

لقد تأثر تعميـ كتعمـ الرياضيات في اآلكنة األخيرة بالمنحنى المعرفي أك البنائي في التعميـ بحيث

يككف كل فرد قكاعد كنماذج ذىنية يستخدميا ليفيـ خبراتو السابقة كالخبرات التي يككنيا.

كالمعممكف البنائيكف يعممكف عمى أف يفيـ طمبتيـ الحقائق كالترابطات فيما بينيما كذلؾ فيـ يبدلكف

طرؽ تدريسيـ بناء عمى استجابات الطبلب ،كيشجعكف طمبتيـ عمى تحميل المعمكمات كتفسيرىا كالتنبؤ بيا
كيركزكف عمى األسئمة المفتكحة كيشجعكف الحكار بيف الطبلب ،كىـ كذلؾ يخمقكف بيئة صفية تشجع عمى

االستقصاء كاالكتشاؼ كحل المشكبلت ،ك يربطكف الرياضيات بالمادة الدراسية األخرػ كبالحياة بشكل عاـ

(السكاعي.)6–4 :2004 ،
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 5.1.2مزايا تكظيف البنائية في تدريس الرياضيات:

يذكر كل مف عبيد ( ،)183 :2004كعمي ( ،)262 :2005كرزؽ ( )22 :2008نكاتج متكقعة

لتكظيف البنائية في تدريس الرياضيات منيا:

 تنمية القدرة عمى حل المشكبلت.
 تنمية الثقة بالنفس.

 تنمية الكعي بالتعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر.

 تنمي ميارات حل المشكبلت كاالتصاؿ في الرياضيات.
 اكتساب ميارات إدارة الكقت كالحكار مع اآلخريف.

 تساعد المتعمميف عمى بناء المعرفة الرياضية مف خبلؿ التفاعل بيف الخبرات الحياتية كالمناقشات داخل
الصف الدراسي.

 تحقق البنائية في تدريس الرياضيات النشاط الذاتي لممتعمـ ،كالميارات االجتماعية لمجمكعة المتعمميف.
 تنمي المفاىيـ الرياضية كاليندسية كمفاىيـ القيمة المكانية.
 تساعد في زيادة دافعية كاىتماـ المعمميف.

 تساىـ في زيادة تحسيف قدرات المتعمميف التحميمية.
 تساعد عمى إتقاف تعمـ الحقائق كالمفاىيـ كالتعميمات كالنظريات كالميارات الدراسية .
 6.1.2االستراتيجية التقميدية كاالستراتيجية البنائية:

مف خبلؿ المقارنة بيف االستراتيجية التقميدية كاالستراتيجية البنائية يتضح أف االستراتيجية البنائية

ليا مسار تختمف فيو عف مسار التعمـ التقميدؼ كمف ىذه االختبلفات اختبلؼ إعادة تشكيل المفاىيـ الرياضية
في البنية العقمية لممتعمـ ،حيث أنو في االستراتيجية البنائية يستطيع المتعمـ بناء معارفو الرياضية بنفسو
كيككف دكره نشط كمتفاعل مع اآلخريف.

كفي مجمل الحديث عما سبق يرػ الباحث أف التعمـ البنائي في الرياضيات يساعد المتعمـ عمى

بناء المعرفة الرياضية كيحقق النشاط الذاتي لممتعمـ كيساىـ في زيادة تحسيف قدراتو كينمي ميارات حل

المشكبلت كالتفكير الرياضي كاالتصاؿ في الرياضيات كما أنو يزيد مف دافعية كاىتماـ المعمميف  ،كنظ ار
لتعدد االستراتيجيات التي تنبثق عف النظرية البنائية ،كجد الباحث أف حل المشكبلت كدكرة التعمـ )(5E's
ىما األنسب لطبيعة تعمـ الرياضيات كتعميميا كطرؽ التدريس.

 .2.2المشكالت كاستراتيجية حميا :

ما يميز اإلنساف عف الكائنات الحية األخرػ ىي قدرتو عمى حل المشكبلت ،حيث تعد استراتيجية

حل المشكبلت مف أىـ الطرؽ كأنسبيا لتدريس الرياضيات في المراحل التعميمية المختمفة حيث يكصي

الباحثكف كالمتخصصكف في تعميـ الرياضيات كطرؽ تدريسيا بأف يككف أسمكب حل المشكبلت في مركز

مناىج الرياضيات كبؤرة االىتماـ في إعداد المناىج كتطكيرىا.

13

 .1.2.2المشكمة:

ىي مكقف يككف فيو الفرد مطالبا بإنجاز ميمة لـ تكاجيو مف قبل ،كتككف المعمكمات المزكد بيا

الفرد غير محددة تماما لطريقة الحل.

كتعرؼ المشكمة بأنيا حالة يشعر بيا الفرد (الطالب) بأنو أماـ مكقف (مشكل) أك سؤاؿ (محير)

يجيل اإلجابة عنو (كيرغب) في معرفة اإلجابة عنو (كيرغب) في معرفة اإلجابة الصحيحة .كىكذا يمثل

(المكقف المشكل) مشكمة لشخص (طالب) ما إذا كاف عمى كعي بكجكد ىذا المكقف (المشكل) كيعترؼ بأنو
يتطمب فعبل (عمبل) ما ،كيرغب في أك يحتاج إلى القياـ بإجراء ما كيقكـ بو كال يككف (الحل) جاى از في
جعبتو (زيتكف.)151 :2004 ،
 -كيمكف تعريف المشكمة الرياضية بمعنييف مختمفيف:

 .1المشكمة ىي أؼ شيء يتطمب عمل ما .
 .2المشكمة سؤاؿ محير أك عبء.

التعريف األكؿ يعتبر المشكمة ميمة أك نشاط تـ إعداده أك يتطمب عممو ،كىذا يشتمل عمى

الميمات الركتينية .أما التعريف الثاني فييتـ بالميمات غير الركتينية المحيرة التي تتطمب اإلبداع أك

االستخداـ الجديد لمحقائق كالميارات أك إجراءات الحل (عبيد. )176 :2003 ،

كالمشكمة حالة يشعر فييا الطبلب بأنيـ أماـ مكقف – قد يصاغ المقرر الدراسي كمو في صكرة
مشكبلت ،مما يعني ضركرة اتباع طريقة المشكبلت في تدريسو ،كقد يككف المقرر في صكرة مكضكعات،
كيتناكؿ المدرس بعضيا بالتدريس بطريقة المشكبلت (رياف. )230 :1999 ،

 كيتضح مف التعريفات السابقة أف المشكمة : .1مسألة فردية تخص فرد دكف آخر ،أك جماعة دكف أخرػ.

 .2تكجد في كل المكاقف كتشمل عمى أىداؼ ،ال يمكف بمكغيا بسبب كجكد عائق يحكؿ دكف ذلؾ

 .3تتطمب التغمب عمى العائق ،أؼ اكتشاؼ الكسائل كالمبادغ التي تساعد عمى حميا .كمف األمثمة عمى
ذلؾ :كقكؼ الفرد أماـ مكقف ما يتساءؿ عنو ،كيتطمب منو إجابة مقنعة أك مكاجية الفرد لظاىرة غامضة

ال يجد ليا تفسي ار ،كشعكر الفرد بأنو ال يجد ليا حبل أك عجزه عف إشباع حاجاتو

(عبد اليادؼ .)147 :2004،

كيؤكد ستكر مزاند ) :(Stor mzandنحف نحسف صنعا إذا احتفظنا بطريقة المشكمة كقصرناىا

عمى جميع العمميات التعميمية التي ترتبط بالمستكػ العقمي فحسب .فطريقة المشكمة تتطمب تنظيـ العمل

المدرسي بشكل يمكننا مف أف نقدـ أماـ عقل المتعمـ مشكمة تتحداه ،كتدفعو إلى بذؿ مجيكد يكصمو إلى الحل

في المستكػ العقمي (عبد العزيز .)213: 1969،

كال يكجد طريقة كاحدة يمكف أف يتبعيا الناس جميعا لمكصكؿ إلى حل المشكبلت جميعيا ،كتبيف
األبحاث كالدراسات إلى أف ىناؾ عدة طرؽ يمكف أف تسمؾ في حل المشكبلت ،كتختمف مف مكقف آلخر،
كمف شخص آلخر تبعا لطبيعية المكقف الذؼ يتعرض إليو الفرد ،إف حميا عممية شديدة التبايف ،فبعضيا
يحتاج إلى استخداـ طرؽ عممية معقدة ،كالبعض اآلخر يحتاج إلى طرؽ بسيطة ،كاف اتباع طرؽ عممية

يؤدؼ إلى الكصكؿ إلى حمكؿ أكثر نجاحا (عبد اليادؼ.)149 :2004 ،
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كلكي يككف المكقف الذي يكاجو الفرد بمثابة مشكمة يجب أف يتحقق فيو الشركط التالية- :
 .1أف يككف لدػ الفرد ىدؼ كاضح يرغب في الكصكؿ إليو.
 .2أف يككف طريق الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ ال يخمك مف عكائق ،كما أف أنماط السمكؾ الركتينية أك
االستجابات االعتيادية لدػ الفرد ليست كافية لتخطي تمؾ العكائق.
 .3أف يقكـ الفرد ببعض المحاكالت لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ ،كيككف األمر مختمطا عميو ،كلكنو ليس مرتبكا
كميا.
كيعد معيار الحكـ عمى ككف المكقف يمثل مشكمة بالنسبة لمطالب أـ ال ،ىك معرفة الطالب
باإلجراءات أك الطريق الذؼ يقكده إلى الحل لحظة مكاجيتو بالمكقف مف عدميا ،فإذا كاف غير معركؼ لو
أصبح المكقف مشكمة تحتاج بعض التفكير لمكشف عف العبلقات المكجكدة بيف عناصره الداخمية كلمبحث
عف الطرؽ البلزمة لمحل(زيتكف.)279 :2003 ،
كاف الدارسيف لطرؽ تعمـ ميارات التفكير يؤكدكف أف ىناؾ عدة شركط لحل المشكمة يكضحيا (عبد

اليادؼ )149: 2004 ،مف أىميا:

 .1أف تككف المشكمة جديدة كمحددة تستثير التعمـ.

 .2أف تككف كاقعية قابمة لمحل في نطاؽ اإلمكانات المتاحة.

 .3أف تتكفر لدػ المتعمـ الرغبة األدؽ في تعمـ أسمكب حل المشكمة.
 .4أف تتكافر لدػ المتعمـ المتطمبات األساسية البلزمة لحل المشكمة كالقكاعد كالمبادغ.
 .5أف تتكافر لدػ المتعمـ القدرة عمى إدراؾ العبلقات بيف أجزاء المشكمة .
 .6أف يدرؾ المتعمـ الطرؽ المختمفة لحل المشكمة.

 .7أف يككف المعمـ ممما بالمبادغ كاألسس كاالستراتيجيات التي تكفل لو القدرة عمى حل المشكبلت.
 .8أف تنظـ األفكار بصكرة متسمسمة تؤدؼ إلى حل المشكمة .

كفى ىذا الصدد يشير زيتكف )152: 2004 (،إلى عدة خصائص لممشكمة مف أىميا ما يمي:

 .1يجب أف يككف الفرد المتعمـ عمى (كعى) بمكقف ما (أك مكقف مشكل) لكي يعتبره مشكمة بالنسبة لو.
 .2يجب أف يعترؼ الفرد (الطالب) أف المكقف (المشكمة) يتطمب حبل.

 .3أف يشعر ا لفرد (الطالب) بأنو يحتاج أك يرغب في القياـ بعمل ما اتجاه ىذا المكقف ،بل ينبغي أف يقكـ
بإجراء ما.

 .4ينبغي أف يككف حل المكقف كاضحا أك ممكنا بطريقة مباشرة بالنسبة لمفرد (الطالب) الذؼ يعمل عمى
إيجاد حل ليذا المكقف (المشكل).

كخبلصة ما سبق يمكف القكؿ أف المشكمة ىي مكقف غامض يحتاج إلى حل باستخداـ قدرات

عقمية ك تفكير رياضي صحيح .
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 :2.2.2طريقة حل المشكالت
كيعرؼ بعض التربكييف طريقة حل المشكبلت بأنيا " :طريقة في التفكير العممي تقكـ عمى
المبلحظة الكاعية كالتجريب كجمع المعمكمات بحيث يتـ االنتقاؿ فييا مف الجزء إلى الكل (االستقراء) كمف

الكل إلى الجزء (االستنتاج) مف أجل الكصكؿ إلى حل مقبكؿ "(السكراف.)147 :1989 ،

كتتمخص ىذه الطريقة في اتخاذ إحدػ المشكبلت ذات الصمة بمكضكع الدراسة محك ار ليا كنقطة

البداية في تدريس المادة ،فمف خبلؿ التفكير في ىذه المشكمة كعمل اإلجراءات البلزمة كجمع المعمكمات

كالنتائج كتحميميا كتفسيرىا ثـ كضع المقترحات المناسبة ليا ،كيككف الطالب قد اكتسب المعرفة العممية
كتدرب عمى أسمكب التفكير العممي ،مما يؤدؼ إلى إحداث التنمية المطمكبة لمياراتو العقمية كالعممية

(أبك جبللة.)105 :2001 ،

كلقد كاف لجكرج بكليا) (George Pólyaالفضل في اعتبار استراتيجيات حل المشكمة طريقة

تدريسية حيث يعرؼ الطرؽ التدريسية بأنيا فف االختراع أك االكتشاؼ ،كلذلؾ فيي استراتيجيات عامة تساعد

في حل المشكبلت حيث يعتبر حل المشكمة نشاطا إبداعيا ال يكمل دائما بالنجاح ،فطريقة التدريس ليست أداء
الميارات التي يجب أف تطبق بشكل صحيح يضمف النجاح (عبيد.)174 :2003 ،
كقد ذكر(حمداف ،)172: 1998،عف كجكد حاالت تستخدـ فييا طريقة حل المشكبلت كمف أىـ
ىذه الحاالت التي يمكف أف يستخدـ فييا المعمـ طريقة حل المشكبلت ما يمي:

 .1تدريب الطبلب عمى التفكير الدقيق المثمر.

 .2تعكيد الطبلب عمى مكاجية المكاقف الحياتية مكاجية منطقية سميمة.
 .3تنمية الميل لمبحث كالتنقيب العممي.

 .4تنمية الشعكر باأللفة كالعمل المشترؾ كالتعاكف الجماعي اليادؼ.
 .5تنمية األىداؼ الشخصية لدػ الطبلب كشحذ اليمـ لتحقيقيا.
 3.2.2استراتيجية حل المشكالت كتعريفيا:
إف الطريقة المثمى لحل المشكبلت الرياضية مف المعمـ تدريسا ،أك مف المتعمـ تعمما ،يجب أف تقكـ
عمى أسس سميمة ،كلكي يتـ ذلؾ يتعيف استخداـ استراتيجية مف استراتيجيات حل المشكبلت التي تتعامل مع

المشكمة عمى أسس منيجية يراعي فييا التدرج المنطقي لتسمسل عممية التفكير في حل المشكمة الرياضي.

" كمف أىـ أىداؼ طرؽ تدريس الرياضيات ىك اكتساب الطبلب استراتيجيات تفكير سميمة كيؤدؼ

استخداـ استراتيجيات حل المشكبلت في تدريس الرياضيات دك ار ىاما في تكظيف جميع استراتيجيات
التفكير ،ليس فقط في دراسة الطبلب لمرياضيات كلكف في حياتيـ اليكمية أيضا "(شكؽ .)187: 1989،
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" كارتبط أسمكب حل المشكبلت بالتفكير العممي كالبحث في الخطكات التي اقترحيا ديكؼ ككسيمة
لمتفكير العممي كلمعمميات العقمية التي تطمبيا سياسة تعميمية  ،كالبحث في مكضكع اىتماـ التربكييف في أنحاء

العالـ كالمعمميف في المؤسسات التعميمية المختمفة  ،كتنبع أىمية ىذا األسمكب مف أف اإلنساف يكاجو في
حياتو مشكبلت متنكعة كيحتاج إلي حميا فعبل باتباع أسمكب محدد فاعل  ،كالخطكات التي يقكـ عمييا ىذا
األسمكب ىي الشعكر بمشكمة كتحديدىا  ،جمع المعمكمات عنيا ثـ تككيف الفركض أك اقتراحات لحميا

كاختبار صحة الفركض لمكصكؿ إلي الحل كتعميـ النتائج "(األغا كعبد المنعـ. )255: 1990 ،

كيضع جانيو حل المشكبلت في قمة أنكاع التعمـ الذؼ رتبو ترتيبا ىرميا ،يبدأ بالبسيط في قاعدة

اليرـ كينتيي بالمعقد(أبك جكيعد .)94: 2002،

إف بعض التربكييف يعرؼ استراتيجية حل المشكبلت بأنيا استراتيجية في التفكير العممي تقكـ عمى

المبلحظة الكاعية كالتجريب كجمع المعمكمات بحيث يتـ االنتقاؿ فييا مف الجزء إلى الكل (االستقراء) ،كمف
الكل إلى الجزء (االستنتاج) مف أجل الكصكؿ إلى حل مقبكؿ(النخالة.)78: 2005 ،

كقد عرؼ الباحث استراتيجية حل المشكبلت إجرائيا بأنيا " الفعاليات التعميمية التي تعتمد خطكات

البحث العممي حسب نمكذج بكليا (تحديد كفيـ المشكمة ،ككضع خطة لمحل ،كتنفيذ خطة الحل ،كمراجعة
الحل كالتحقق مف صحتو) ".

 4.2.2مميزات استراتيجية حل المشكالت:

تستخدـ ىذه االستراتيجية في تعكيد المتعمميف عمى مكاجية المشكبلت التي تكاجييـ في الحياة
مزكديف باتجاىات كميارات لحميا ،كتفيد ىذه االستراتيجية في التعمـ في مجاالت دراسية متعددة كفي معظـ
المجاالت كالذؼ يتغير ىك طبيعة المشكبلت كمف مميزات التعمـ باستراتيجية حل المشكبلت ما يمي :األغا
كعبد المنعـ(  ،)275 :1990رياف(  ،)231: 1999عمكاف( ،)36 :2009الزياف(.)75 :2000

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

ضماف الدافعية لمتعمـ مما يعيف االىتماـ بمكضكع التعمـ لدػ المتعمـ كالدافعية ميمة لمتعمـ كشرط مف
شركط حدكثو.
استمرار االنتباه كاالىتماـ خبلؿ عممية التعمـ مما يبقي المتعمـ نشيطا طكاؿ الكقت كيقدـ الجيد كالكقت
البلزميف كيقمل مف الممل كاإلىماؿ.
الحصكؿ عمى معمكمات كظيفية خبلؿ خطكات حل المشكبلت كذلؾ عف طريق االكتشاؼ مما يجعل
تذكرىا أسيل مف تذكر المعمكمات الجاىزة التي تقدـ لممتعمـ كنسيانيا أقل فالتعمـ ىنا عف طريق العمل.
اكتساب ميارات عقمية أك فكرية أك اجتماعية ،تقيده في دراستو كفي حياتو العممية كفي عبلقاتو مع
المسؤكليف كمع الزمبلء.
اكتساب بعض السمات كالصفات الشخصية مثل سعة األفق كاالحتكاـ إلى المصادر األكيدة ،كتكخي
الدقة في اتخاذ الق اررات ،كعدـ التسرع كالبحث عف المسببات كراء األحداث كالظكاىر ،كزيادة حب
االستطبلع.
ينمي التدريس بطريقة حل المشكبلت اتجاه التفكير العممي كمياراتو.
تدريب الطبلب عمى استراتيجية مكاجية مشكبلت الحياة الكاقعية.
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 .8االستمتاع بالعمل خبلؿ حل المشكمة التي صاغيا الطبلب بأنفسيـ كشعركا بكجكدىا كبضركرة حميا
ألنيا تتحدؼ مفيكماتيـ ،كمعركؼ أف نكعية التعمـ الجيد تزداد بزيادة استمتاع المتعمـ بعممية التعمـ.
 .9تساعد المتعمـ عمى اتخاذ الق اررات اليامة في الحياة مع سيطرتو عمى المشاكل التي تكاجيو.
 .10يككف مكقف الطالب في استراتيجية حل المشكبلت إيجابيا ألنو يشترؾ في تحديد المشكمة كتكضيحيا
كافتراض الحمكؿ ليا كىك الذؼ يسعي مف أجل الكصكؿ إلى الحل ،ثـ ىك الذؼ يختبر ىذا الحل.
 .11إنو يعكد الطالب عمى العمل الجماعي كالتعاكني كتنمي لديو اتجاىات إيجابية نحك المعمـ كالزمبلء الذيف
يشترككف جميعيـ معو في مكاجية المشكمة كحميا ،إضافة إلى تعكيد الطبلب البر كاألناة كتحمل
المسؤكلية .
 .12كما يرػ (إبراىيـ )145 :2000 ،انيا األداة المناسبة لتنمية أساليب التفكير العممي السميـ
لألسباب السابقة كغيرىا يعتبر مكضكع حل المشكالت مف أىـ المكضكعات المتعمقة بتعميـ
الرياضيات منذ منتصف القرف العشريف حتى يكمنا ىذا.
 .5.2.2األسس التربكية الحديثة الستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات:
كقد كرد في برنامج تدريب معممي الرياضيات الجدد لمعاـ الدراسي  2011/2010ـ التابع لك ازرة
التربية كالتعميـ العالي أف استراتيجية حل المشكبلت في الرياضيات يستند إلي أسس كمبررات تربكية حديثة

مف أىميا:

 .1تتماشى ىذه االستراتيجية مع طبيعة عممية التعمـ لدػ الطبلب حيث يقتضي أف يكجد لدػ المعمـ ىدؼ
أك غرض يسعي لتحقيقو كعميو فإف استخداـ معممي الرياضيات مشكمة أك سؤاال محي ار يثير الطبلب
كيحفزىـ عمى التفكير المستمر كمتابعة النشاط التعميمي لحل المشكمة المطركحة.

 .2تتفق استراتيجية حل المشكبلت في الرياضيات مع المنيج العممي في البحث كبالتالي فإف ىذه
االستراتيجية تنمي ركح التقصي كالبحث العممي لدػ الطبلب كيدربيـ عمى خطكات كميارات البحث

العممي كىذا بحد ذاتو ىدؼ أساسي في التربية العممية كتدريس الرياضيات ،كىذا ما ينبغي عمى معمـ

الرياضيات أف يحققو لدػ طمبتو مف خبلؿ ممارستو الصفية في حل المشكبلت.

 .3تجمع استراتيجية حل المشكبلت بيف شقي العمـ بمادتو كطريقتو ،فالمعرفة العممية كسيمة لمتفكير العممي
كنتيجة لو في الكقت نفسو ،كعميو يحاكؿ المعمـ بذؿ جيكده في استخداـ ىذه االستراتيجية لمساعدة

الطبلب في إتباع األسمكب العممي كاالتجاه االستقصائي كبالتالي الجمع بيف العمـ بمادتو كطريقتو.

 .4تقكـ ىذه االستراتيجية عمى اعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الكصكؿ إلى الحمكؿ كاكتشاؼ المفاىيـ كالمبادغ
التي يمكف أف يستخدميا في مكاقف عممية ،كحياتو العممية.

 .5مف خبلؿ ىذه االستراتيجية يحاكؿ المعمـ أف يجعل طبلبو قادريف عمى اتباع طرؽ كميارات كعمميات
العمـ في الكصكؿ إلي المعرفة العممية كاستخداميا في مكاقف تعميمية -تعممية تحقق حل المشكبلت مف

خبلؿ استخداـ طريقة حل المشكبلت.
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 .6.2.2دكر معمـ الرياضيات في استخداـ استراتيجية حل المشكالت:
لقد لخص( عمكاف  )32 : 2009 ،بعض الخصائص الكاجب تكافرىا في الشخص الخبير في حل
المشكبلت كمنيا ما يمي :

 .1االتجاىات اإليجابية نحك المكاقف الصعبة ،كالثقة الكبيرة بإمكانية التغمب عمييا.
 .2الحرص عمى الدقة كالعمل عمى فيـ الحقائق التي تنطكؼ عمييا المشكمة .
 .3تجزئة المشكمة كالعمل عمييا كعمى تحميميا إلى مككنات أكثر بساطة .

 .4التأمل كتجنب التخميف كالسير في معالجة خطكة خطكة كبكل حرص مف البداية إلى النياية .
 .5الحيكية كالنشاط كالفاعمية بأشكاؿ متعددة .

 .6التمتع بقاعدة معرفية قكية في مجاؿ التخصص .
 .7القدرة عمى تحديد األىداؼ التعميمية لكل خطكة مف خطكات حل المشكمة.

 .8استخداـ التقكيـ الجيد لتعمـ حل المشكبلت ،كتنظيـ الكقت التعميمي لتكفير فرص التدريب كالممارسة
المناسبة.

كيشير(عفانة )150 :1996،بأف التفكير العممي السميـ في حل المشكمة يشتمل عمى الخطكات
التالية:

 .1التحقق مف كجكد المشكمة ،كشعكر المتعمـ بيا بفعل تأثيرىا المباشر عميو.
 .2البحث عف معمكمات تخص المشكمة كتساعده عمى تكضيح ماىيتيا أك تحديدىا أكثر لديو .
 .3كشف العبلقات المتكفرة بيف العكامل المختمفة لممشكمة كالتي أدت لتكاجدىا غالبا.

 .4اقتراح الفرضيات التي تفسر المشكمة كتؤدؼ لحميا .كقد تستبدؿ بأسئمة يقكـ المعمـ مع الطبلب لئلجابة
عمييا لحل المشكمة .

 .5تقييـ صحة الفرضيات لمحاكلة تطبيقيا بالكاقع لغرض التغمب عمى المشكمة.
 .6تطبيق الحمكؿ المقترحة كالكصكؿ إلى حل المشكمة.
كيبيف (عبيد كآخركف  )110 :1996 ،أف عمى المعمـ لكي يستخدـ استراتيجية حل المشكبلت في

حجرة الصف اتباع الخطكات اإلجرائية التالية:
 .1تقديـ المشكمة كتحديدىا بدقة ككضكح.

 .2تكجيو نظر المتعمـ إلى البيانات ذات العبلقة بالمشكمة .

 .3تكجيو المتعمـ ليربط بيف اليدؼ المراد الكصكؿ إليو كالمعمكمات المتاحة لكي يجرؼ الخطكات السميمة لحل
المشكمة.

 .4تقكيـ الحل الذؼ يصل إليو المتعمـ.
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 .7.2.2نماذج استراتيجية حل المشكالت كمنيا المشكبلت الرياضية كخطكات التدريس ،استراتيجية حل

المشكبلت فييا:
كبعد إطبلع الباحث عمى العديد مف الدراسات كالكتب مثل دراسة شبير ( )37 - 33 :2011دراسة
عمى( ،)227- 252 :2004كدراسة األميف( ،)247- 245 :2001كدراسة (إبراىيـ،)115 :2000 ،
كدراسة النجار( ،)43 :1999ككتاب شكؽ( ،)207 – 206 :1989تبيف أف ىناؾ العديد مف النماذج
العامة في حل المشكبلت كمنيا المشكبلت الرياضية ،كمف ىذه النماذج:
 نمكذج جكف ديكي) :(John Deweyكيتضمف خمس خطكات ىي:

 .1الشعكر بالمشكمة.
 .2تحديد المشكمة كتعريفيا
 .3كضع الفركض أك الحمكؿ المقترحة لممشكمة
 .4اختبار صحة الفركض
 .5الكصكؿ إلى الحل.
 نمكذج جكرج بكليا) (George Pólyaكىك مف أشير النماذج التي أثرت تأثي ار كبي ار في تدريس حل
المشكبلت الرياضية كيتضمف ىذا األسمكب أربع خطكات ىي:
 .1فيـ المشكمة.
 .2كضع خطة لحل المشكمة .
 .3تنفيذ الخطة .
 .4مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو كسكؼ نتناكؿ ىذا النمكذج بشيء مف التفصيل.
 نمكذج فريدريؾ بيل) :(Frederick Bellكيشمل عمى خمس خطكات كىي:

 .1تقديـ المشكمة بشكل عاـ.
 .2إعادة صياغة المشكمة تعريف إجرائي .
 .3تككيف الفركض كالخطكات البديمة التي تعد طريقة مناسبة لمكاجية المشكمة .
 .4اختبار الفركض كاجراء الخطكات لمحصكؿ عمى حل أكفق لمحمكؿ البديمة .
 .5تعزيز أؼ مف الحمكؿ الممكنة أكثر مناسبة أك التحقق مف أف ىناؾ حبل كاحدا صحيحا.
 نمكذج ماير) :(Meyerكيكضح أف ىناؾ أربع أنماط لمعمميات أك المعرفة البلزمة لحل المشكبلت
الرياضية كىي:
 .1الترجمة :كتتطمب المعرفة المغكية التي تسمح لمطبلب لفيـ المشكمة .
 .2التكامل :أؼ يقكـ الطالب بدمج كل جممة في تمثيل مترابط كأف يككف لديو المعرفة التنظيمية الخاصة
كالتعرؼ عمى حل المشكبلت كمعالجتيا.
 .3التخطيط كالمتابعة :كيستمزماف المعرفة باالستراتيجيات التي تركز عمى كيفية حل المشكمة ككضع خطة
لمحل.
 .4تنفيذ الحل :كيستمزـ أف يقكـ الطالب باستخداـ المعرفة اإلجرائية لتطبيق القكاعد الحسابية بدقة ككفاءة.
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 نمكذج كريمؾ ،كريد نيؾ) :(crylic, Raed Nickكيتككف مف مجمكعة مف التكنيكيات كالتنقيب لحل
المشكبلت الرياضية كتسير في إطار الخطكات اآلتية:

 .1قراءة المشكمة .

 .2استكشاؼ الحل.

 .3اختيار األسمكب المناسب لمحل.
 .4حل المشكمة .

 .5المراجعة كالتعميـ .

 نمكذج فرانؾ ليستر) :)Frank Lesterكيشمل الخطكات التالية:
 .1االنتباه لممشكمة .

 .2اإلحاطة بالمشكمة .
 .3تحميل اليدؼ .
 .4تطكير الخطة.
 .5تنفيذ الخطة.

 .6تنفيذ الخطة أك الحل.

 نمكذج شكنفيمد) :(Schoenfieldكيشمل الخطكات اآلتية:
 .1معرفة المشكمة .

 .2التأكد مف فيـ أبعاد المشكمة قبل البدء في حميا.
 .3تخطيط الحل .

 .4تتبع مسار عمميات حل المشكمة .

 .5تحديد مصادر الدعـ كاتخاذ القرار أثناء حل المشكمة.

ككذلؾ اختمف العمماء في تحديد خطكات حل المشكمة فيحدد جكف ديكؼ) (John Deweyلحل

المشكمة خمس خطكات نعبر عنيا بما يمي:

 .1كجكد عائق لمحل المباشر نتيجة لمكعي بكجكد طرؽ متشعبة في طريق حل المشكمة.
 .2تعامل ذكي مع العائق يقكد إلى تحديد المشكمة.

 .3التعرؼ عمى الفركض المختمفة كي ينشأ منيا الحل كفي ضكئيا تتـ المبلحظة كغيرىا مف العمميات
الخاصة بجمع البيانات.

 .4جمع معمكمات أكثر عف كل فرض كاختبار جميع الفركض.

 .5اتخاذ فرض معيف تـ اختياره في الخطكة الرابعة ،كمف ثـ يككف ىذا ىك االختبار النيائي.
أما دكنالد جكنسكف ( (Donald Johnsonفيحدد ثبلثة خطكات لحل المشكمة فيما يمي:
 .1تحميل المشكمة كالتعرؼ إلى العبلقات التي تحتكييا .

 .2استخراج المعمكمات المتصمة بالمشكمة كالتكسع في تناكؿ ذات الكظيفة منا في حل المشكمة.
 .3استخبلص المعمكمات األكثر كظيفية في حل المشكمة.
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كلقد اتضح مف خبلؿ العرض السابق لمنماذج أف ىناؾ اختبلفا في عدد خطكات حل المشكبلت في

الدراسات حيث أف ىناؾ دراسات حددت ثبلث خطكات لحل المشكبلت مثل نمكذج جكنسكف ،كدراسات

حددت أربع خطكات لحل المشكبلت مثل بكليا ،كماير ،كدراسات حددت خمس خطكات لحل المشكبلت مثل

جكف ديكؼ ،كفريدريؾ بيل ،ككريمؾ كريدنؾ ،كشكنفيمد ،كدراسات حددت ست خطكات لحل المشكبلت مثل

فرانؾ ليستر.

كبعد االطبلع عمى النماذج السابقة ،كتمخيصا لخطكات حل المشكبلت في أربع خطكات كما

اقترحيا مجمكعة مف المختصيف بالكاليات المتحدة األمريكية كىي متفقة مع منيجية بكليا ،فقد رجح الباحث
التركيز عمى نمكذج بكليا لحل المشكبلت الرياضية ،حيث يعد بكليا مف أبرز الذيف اىتمكا باستراتيجية حل

المشكبلت في تدريس الرياضيات.

 .1.2.2مراحل استراتيجية حل المشكالت لبكليا:

مراحل استراتيجية بكليا لحل المشكالت
حيث يعد جكرج بكليا مف الركاد في مجاؿ حل المشكبلت ،كتعتبر استراتيجيتو في حل المشكبلت

مف أكثر االستراتيجيات قبكال في الرياضيات كلقد حدد بكليا اثني عشر استراتيجية خاصة بحل المشكمة
تعرؼ باالستراتيجيات التنقيبية  ،ككضع بكليا استراتيجية عامة لحل المشكبلت تعتمد عمى مجمكعة مف
األسئمة المتتابعة في خطكات محددة بشكل محكـ لتكجيو مسارات تفكير الطبلب نحك الحل الصحيح

لممشكمة ،كقد حدد بكليا استراتيجيتو تبعا ألربع مراحل كىي :األميف()250- 249 :2001

المرحمة األكلى :فيـ المشكمة :كلفيـ المشكمة يكجو المعمـ عدة أسئمة مثل :ما ىي المعطيات؟ حدد

رمكز مناسبة ؟ ىل يمكنؾ إيجاد عبلقة بيف المطمكب
ا
المطمكب مف السؤاؿ؟ ارسـ شكبل تكضيحا استعمل
كالمعطيات؟

المرحمة الثانية :كضع خطة لمحل :يكجو المعمـ عدة أسئمة لطبلبو مثل :ىل رأيت مشكمة مماثمة

ليذه المشكمة مف قبل؟ ىل رأيت المشكمة نفسيا في صيغة مختمفة؟ إذا كانت اإلجابة نعـ فيل تستفيد منيا؟
ىل يمكنؾ تبسيط المشكمة الحالية؟ ىل تحتاج لرسـ تكضيحي لتكضيح العبلقات؟ ىل يمكنؾ تنظيـ بيانات

المشكمة بشكل أسيل؟ كيف يمكنؾ ذلؾ؟ ىل استعممت كل المعطيات؟ ىل تعرؼ مفيكـ أك نظرية تكصمؾ
لمحل؟

المرحمة الثالثة :تنفيذ خطة لمحل :عند تنفيذ خطة الحل تأكد مف كل خطكة ىل تستطيع أف تبرىف

عمى أنيا صحيحة؟ ىل راعيت كل الشركط؟ ىل استخدمت في الحل كل المعطيات؟

المرحمة الرابعة :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو :لمراجعة الحل كالتحقق مف صحتو يكجو المعمـ

األسئمة التالية :ىل تستطيع أف تتأكد مف صحة الحل؟ ىل الحل يحقق كل شركط المشكمة؟ ىل ىناؾ حمكؿ

أخرػ؟ ىل ىناؾ طريقة أخرػ لمحل؟ ىل تستطيع استعماؿ النتيجة أك الطريقة في مشكبلت أخرػ؟ ىل
تكصمت لصيغة عامة يمكف تطبيقيا في مكاقف أكثر عمكمية؟
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كيبلحع عمى جميع االستراتيجيات السابقة لحل المشكبلت أنيا استراتيجيات منبثقة مف الفكرة
العامة الستراتيجية حل المشكبلت التي حددىا (جكرج بكليا) ،كالحقيقة أف كل ما جاء بعد بكليا ككتب عف
استراتيجية حل المشكبلت أك حدد لو نمكذجا ،بني عمى أساس ما كتبو بكليا لحل المشكمة الرياضية.

كيعتبر نمكذج بكليا في حل المشكبلت اإلطار العاـ األكثر قبكال ،كالذؼ يحدد مسار التفكير الذؼ

ينبغي أف يندرج مف خبللو الفرد (معمما كاف أـ متعمـ) في حل المشكمة الرياضية.

كلذا فإف استراتيجية حل المشكبلت التي اتبعيا الباحث في تطبيق الدراسة الحالية لتدريس الكحدة

األكلى الكسكر العادية لطبلب الصف السادس

لمعاـ  2016/2015ـ الفصل الدراسي األكؿ كىي

استراتيجية جكرج بكليا المحددة في الخطكات األربع التالية (فيـ المشكمة ،ككضع خطة لمحل ،كتنفيذ خطة

لمحل ،كمراجعة الحل كالتحقق مف صحتو).
 .3.2استراتيجية دكرة التعمـ :

تعد دكرة التعمـ إحدػ االستراتيجيات التي انبثقت مف النظرية البنائية  ،كىى تستند في تدريس
المفاىيـ إلى نظرية ( بياجيو ) في النمك المعرفي ال سيما في التكظيف العقمي لممعرفة في مجاؿ التدريس ،
كتقدـ استراتيجية دكرة التعمـ العمـ بطريقة بحث كتفكير كبالتالي تيتـ بتنمية التفكير كالميارات العممية لدػ
المتعمـ كتنسجـ مع الكيفية التي يتعمـ بيا الطبلب  ،كمف خبلؿ ىذه االستراتيجية يقكـ الطبلب أنفسيـ بعممية
التحرؼ كاالستقصاء كالتنقيب كالبحث التي تؤدؼ إلى التعمـ ،كمراحل ىذه االستراتيجية مراحل متكاممة فيما
بينيا ،كمتتابعة الخطكات ،بحيث تؤدؼ كل مرحمة فييا كظيفة معينة في عممية تعمـ المفاىيـ ،بحيث تميد
لممرحمة التي تمييا.
 .1.3.2تعريفات دكرة التعمـ :
تعددت التعاريف المتعمقة بدكرة التعمـ  ،فكاف منيا تعريف أبراىاـ نقبل عف عفانة كأبك ممكح

(  )20 : 2006إف دكرة التعمـ عبارة عف نمكذج تدريسي يمكف أف يستخدمو المعمـ في التدريس الصفي
كطريقة تدريسية  ،لتقديـ المفاىيـ كالمضاميف العممية  ،كقاـ بتقسيـ دكرة التعمـ إلى ثبلثة أقساـ كل قسـ يرتبط

في القسـ اآلخر ارتباطا كثيقا  ،حتى تشكل ىذه األقساـ الثبلثة دكرة تعمـ تؤدؼ إلى بناء تراكيب معرفية
جديدة اعتمادا عمى الخبرات السابقة كالخبرات المتقدمة  ،كتستمر ىذه الدكرة في تكليد دكرة تعمـ أخرػ مف

خبلؿ تقديـ المفاىيـ العممية في الدركس المتبلحقة مما يؤدؼ إلى تكسيع المفاىيـ كتعميماتيا كانتقاؿ أثرىا
كتكظيفيا في حل المشكبلت كالتطبيقات الحياتية  ،كيمكف تقسيـ األقساـ الثبلث التي أشار الييا أبراىاـ عمى

النحك التالي :

القسـ األكؿ  :االستكشاؼ

القسـ الثاني  :اختراع المفيكـ

القسـ الثالث  :اتساع المفيكـ
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كيرػ الباحث أف ىذه األقساـ مراحل طبيعية فاإلنساف بطبيعتو يقكـ باكتشاؼ األشياء مف خبلؿ
المحسكسات التي يتعرض ليا ثـ يحاكؿ تفسير تمؾ األشياء ،بعد ذلؾ يتكصل إلى تكسع عاـ .

في حيف يعرؼ حساـ الديف( )158 :2002دكرة التعمـ بانيا " نمكذج معرفي لمتدريس كتنظيـ

المحتكػ الدراسي ،يؤكد عمى التفاعل بيف المعمـ كالمتعمـ في أثناء المكقف التعميمي ،كيعتمد عمى األنشطة
العممية ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ثبلثة أطكار رئيسة كىي طكر االستكشاؼ ،تقديـ المفيكـ ،تطبيق المفيكـ ".

كيعرفيا أبك عطايا ( )13 :2004أنيا استراتيجية معرفية تدريسية تستمد حقيقتيا مف النظرية

البنائية ،كىي في جكىرىا تقكـ عمى التفاعل النشط لممتعمـ مف خبلؿ المكاقف التعميمية التعممية إذ يتـ ىذا
التفاعل النشط عبر ثبلث مراحل ىي مرحمة االستكشاؼ كمرحمة اإلبداع المفاىيمي ،كمرحمة تطبيق المفيكـ

لتنمية الجكانب المعرفية الرياضية.

أما األسمر ( )23 :2008يعرؼ دكرة التعمـ بأنيا استراتيجية لمتعمـ البنائي الجمعي يمارس المتعمـ

فييا دك ار إيجابيا أثناء المكاقف التعميمية مف خبلؿ التفاعل النشط بيف المعمـ كالمتعمـ باالعتماد عمى األنشطة
العممية ،كذلؾ لتقديـ المفاىيـ كالمضاميف العممية ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ثبلث مراحل ىي مرحمة االستكشاؼ،

كمرحمة تقديـ المفيكـ ،كمرحمة تطبيق المفيكـ.

كفي ضكء ما سبق فإف الباحث يمكف أف يعرؼ دكرة التعمـ في ىذه الدراسة بأنيا ":استراتيجية

لمتعمـ البنائي ،يمارس فييا المتعمـ دك اًر إيجابياً حيث تتيح الفرصة أماـ الطالب لكي يتقصكا كيمارسكا
كيكتشفكا ،نتيجة النشاطات كالمكاقف التعميمية التي يقكمكف بيا".
 2.3.2المبادئ األساسية لدكرة التعمـ:
اتفق كل مف خطابية ( )338 :2005كزيتكف( )202 :2003ككامل( )76 :1994عمى أف دكرة
التعمـ تستند إلى بعض المبادغ كالفركض األساسية المنبثقة مف نظرية بياجيو في النمك المعرفي ،كلعل مف
أبرز ىذه المبادغ ما يمي:
 .1إف تضميف المكقف التعميمي خبرات حسية ييسر عمى كل مف المعمـ كالمتعمـ إنجاز أىداؼ التعمـ ،أؼ أنو
ال يمكف تعميـ الطالب بطريقة جيدة دكف إحاطتو بمكاقف حقيقية يستطيع مف خبلليا أف يجرب بنفسو
كيحاكؿ كيرػ ما يحدث كيتساءؿ كيضع بنفسو اإلجابات الخاطئة بأسئمتو ،كيقارف بيف ما يجده في مكقف
آخر كيناقش زمبلءه فيما كصل إليو كيتفق معيـ أحيانا كيختمف معيـ أحيانا أخرػ.
 .2المكازنة بيف ما يكجيو المعمـ لطبلبو مف أسئمة تستثير لدييـ القدرة عمى التذكر ،كأخرػ تستثير قدرتيـ
عمى التطبيق كالتحميل ،كثالثة تستثير قدرتيـ عمى التقدـ كالتقكيـ.
 .3إف الخبرات التي تتضمف تحديا لتفكير المتعمـ بدرجة معقكلة ،تعكس لديو اعتقادا عف العالـ المحيط بو،
كتعمل تمؾ االعتقادات كدكافع تبلزـ المتعمـ باستمرار.
 .4يكجو طبلبو إلى تطبيق ما تعممكه داخل المدرسة مف خبرات جديدة في حياتيـ العممية.
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كيضيف األميف( )43– 42 :2001المبادغ التالية لدكرة التعمـ:
 .1أنو مف األفضل أف نضع الطالب في مكقف يحتكؼ عمى مشكمة تتحدػ فكره بطريقة معقكلة كتثير لديو
الدافع لمبحث عف حل ليذه المشكمة ،مستخدما في ذلؾ مكاد تعميمية حقيقية كمما أمكف.
 .2أنو يجب عمى المعمـ أف يكازف بيف تزكيد الطبلب بالمعمكمات العممية كبيف إعطاء الطبلب الفرصة
لممارسة األنشطة التي يكشفكف فييا بعض ىذه المعمكمات بأنفسيـ.
 .3أف التعميـ يككف ذا فعالية عندما يتنقل أثره كيؤدؼ إلى تعميـ خبرات الفرد ،كلكي يحدث ىذا االنتقاؿ في
أثر التعمـ فإف الطالب ينبغي أف يطبق ما يتعمـ في مكاقف جديدة كمتنكعة.
كيرػ الباحث أف المبادغ السابقة ىي مبادغ ميمة جدا مف أجل اكتماؿ دكرة التعمـ ،حيث أنو يجب
عمى المعمـ أف يقكـ بعمل تكازف لممعمكمات التي يزكد بيا الطبلب كمف ثـ يقكـ باالستماع لممعمكمات التي تـ
التكصل إلييا مف قبل الطبلب( تقكيـ لمنتائج) .
كتنطمق دكرة التعمـ مف مجمكعة مف األسس التي تركز عمى نظرية بياجيو في النمك المعرفي

أىميا ما يمي (عبد النبي:)5 :1999 ،

 .1تتحقق أىداؼ التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ تقديـ الخبرات كاألنشطة الصفية بصكرة حسية كشبو حسية.
 .2تقديـ المفاىيـ كالمضاميف العممية مف خبلؿ مشكبلت تتحدػ فكر المتعمـ ،تكلد لديو الرغبة كالدافعية
لمبحث عف حمكؿ ليا مف خبلؿ تفحص البناء المعرفي السابق كالخبرات المعرفية الجديدة ،بحيث يتمكف
مف خبلؿ ذلؾ مف الكصكؿ إلى حمكؿ لتمؾ المشكبلت.
 .3المكاقف التعميمية التعممية تككف أكثر فاعمية إذا أتاحت الفرصة إلى انتقاؿ أثر التعمـ كالتدريب إلى مكاقف
تعميمية أخرػ.
 .4التفاعل االجتماعي بيف الطبلب ،كالذؼ يظير مف خبلؿ المشاركة في األنشطة الصفية التعميمية
التعممية ،كتبادؿ األفكار كالبحث كالتنقيب عف المعرفة ،مما يؤدؼ إلى ظيكر تعمـ فعاؿ يبعد الطبلب عف
التعمـ الفردؼ الضيق.
 .5الخبرات كاألنشطة التعميمية التعممية ال تي تتحدػ تفكير المتعمـ تضع بيف يديو اعتقادات عما يحيط بو مف
أشياء ،ىذه االعتقادات تككف بمثابة دكافع لمتعمـ.
 .6ينبغي عمى المعمـ أف يييئ الفرص التعميمية التي تحث كتدفع الطبلب عمى ممارسة اكتشاؼ كاستقصاء
المعارؼ كاألفكار كالمعتقدات بأنفسيـ كتكظيفيا.
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 .3.3.2إيجابيات كسمبيات دكرة التعمـ:

حدد خطابية ( )352 :2005مميزات دكرة التعمـ:

 .1تحث عمى تعمـ التفكير ،كعمى البحث في الكصكؿ إلى المعرفة مما يجعل دكر المتعمـ فعاال في العممية
التعميمية.

 .2يبني المتعمـ المفاىيـ العممية بنفسو ،مما يكسع مداركو كيككف اتجاىات إيجابية لديو.
 .3تساعد المتعمميف عمى استخداـ عمميات التعمـ األساسية كالمتكاممة.
 .4تجعل المتعمـ أكثر تفاعبل كايجابية في المختبرات الدراسية.

 .5تزيد مف التفاعل بيف المتعمميف كبيف المعمميف ،مما يؤدؼ إلى دكر إيجابي لممتعمـ في العممية التعميمية.
أما سمبيات دكرة التعمـ فيي كما حددىا خطابية ( :)352 :2005

 .1مكمفة ماديا ،بسبب احتياجيا لؤلدكات كاألجيزة المستخدمة فييا أثناء تنفيذ أنشطتيا ،كالسيما إذا لـ تتكفر
تمؾ األدكات كاألجيزة في معامل المدرسة.

 .2تحتاج إلى كقت كبير عندما نقارنيا بالطرؽ األخرػ في التدريس ،ككما ىك معمكـ فإف المعمميف مقيديف
بفترة زمنية معينة في إنياء مقرراتيـ.

 .3تحتاج إلي جيد كبير مف المعمـ لئلعداد كالتخطيط ليا.
كليذا حاكؿ الباحث أف يعالج ذلؾ  ،حيث تـ إعداد دليل المعمـ كعرضو عمى مجمكعة مف

المحكميف لمناقشتو كالكصكؿ إلى الخبلصة.
 .4.3.2تخطيط التدريس طبقا لدكرة التعمـ:

تكجد مجمكعة مف الخطكات التي يمكف أف يسترشد بيا المعمـ عند التخطيط لمتدريس بدكرة التعمـ

كىي عمى النحك التالي:

 .1يحدد المعمـ أىداؼ التعمـ (كقد يشترؾ طبلبو في ذلؾ مف خبلؿ عممية مفاكضة اجتماعية بينو كبينيـ).
 .2يحدد المعمـ المفيكـ أك المبدأ المراد تعممو.

 .3يصكغ المعمـ بعض مشكبلت التعمـ (مكاقف التعمـ ذات الطابع المشكل بالنسبة لمطبلب)  ،التي ستشمميا

كل مرحمة مف مراحل دكرة التعمـ ،كذلؾ في ضكء خبرتو السابقة بالمعرفة القبمية لطبلبو ،بحيث ال تككف

تمؾ المشكبلت المثارة أكبر مف مستكػ تفكيرىـ ،فتصيبيـ باإلحباط ،أك أقل مف مستكاىـ المعرفي فبل

تستثيرىـ (زيتكف كزيتكف.)110 :1992 ،

 .4يجيب المعمـ عف األسئمة ذات العبلقة بالمكضكع مدعمة بالفيديك كالفبلشات كالصكر.
 .5يحدد المعمـ المعمكمات اإلثرائية ذات العبلقة بالمكضكع.

 .6يحدد المعمـ المفاىيـ ذات العبلقة بالمكضكع أك المفيكـ كبياف العبلقات بيف المفاىيـ.

 .7يصكغ المعمـ األنشطة كأسئمة التقكيـ كيتـ عرضيا بعدة طرؽ منيا :أكمل الفراغ ،أك اختر مف متعدد،
أكضع عبلمة صح أك خطأ ،كىي تتيح لمطالب المشاركة الفعالة في اإلجابة عف األسئمة مدعكمة

بالتعزيز.
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كيرػ الباحث أنو لكي يقكـ المعمـ بدكره في تيسير التفاعل داخل الغرفة الصفية سكاء بيف المعمـ
كطبلبو أك بيف الطبلب كأنفسيـ أك الطبلب مع الخبرات سكاء أكانت حسية أك غير حسية ،فإف عبء
التخطيط كالتطبيق الستراتيجية دكرة التعمـ يقع بكاممو عمى المعمـ .

 .5.3.2معايير الحكـ عمى أنشطة دكرة التعمـ:
يشير كل مف ماريؾ كميثفف ) (Marek and Methven , 1991: 45إلى أنو أيا كانت

المداخل المستخدمة في دكرة التعمـ فإف الحكـ عمى األنشطة المتضمنة داخميا يمكف أف يستند إلى األبعاد

التالية:

 .1مدػ مبلئمة األنشطة المستخدمة ككفاءتيا في التكصل التبلزمي لمفيكـ حقيقي.

 .2دكر المعمـ أثناء إنجاز األنشطة التعميمية ،كالذؼ يتحدد حجمو كطبيعتو كفقا لما يتطمبو التكجيو األمثل
لمطالب أثناء المكقف التعميمي ،كبشكل يكفل التكصل لمفيكـ حقيقي عف ماىية العمـ كطبيعتو.

 .3دكر المعمـ أثناء انجاز األنشطة التعميمية ،كالذؼ يتحدد حجمو كطبيعتو كفقا لما يتطمبو تكجيو أداء
الطالب أثناء المكقف التعميمي.

 .4ترتيب األنشطة داخل الكحدات التعممية بصكرة تتبلءـ كطبيعة السير داخل مراحل دكرة التعمـ.
 .6.3.2تطكر استراتيجية دكرة التعمـ
ابتكر ركبرت كاربمس )  ( Robert Karblusكزمبلئو عاـ  1974أنمكذجا تدريسيا يسمى :

أنمكذج دائرة التعمـ )  ،( Learning Cycle Modelكالذؼ يعد أحد تطبيقات النظرية البنائية كالتي تستمد

إطارىا مف نظرية ( بياجيو ) في النمك المعرفي السيما في التكظيف العقمي لممعرفة في مجاؿ التدريس كيرػ
كاربمس ) (Karblusأف التعمـ يتحسف كيتطكر خبلؿ دائرة التعمـ المنبثقة مف النظرية البنائية  ،التي تمثل

طريقة التفكير كنشاطا لمكصكؿ إلى المعرفة  ،إذ إف االفتراض الرئيسي في النظرية البنائية ىك أف المتعمـ
يبني معرفتو بنفسو ( Grayson , 2002 : 212 ) .

دكرة التعمـ ىي إحدػ النماذج التعميمية التي تجمع بيف العمل اليدكؼ كاإلستقصاء في عممية التعمـ،

كقد اكتسبت أىميتيا ككنيا في بدايتيا استراتيجية استقرائية ثبلثية المراحل:
المرحمة األكلى :االستكشاؼ

المرحمة الثانية :تقديـ المفيكـ
المرحمة الثالثة :تطبيق المفيكـ

كبتطكير المناىج كاستراتيجيات تدريسيا ،تطكرت مراحل دكرة التعمـ لتصبح أربعة مراحل دائرية

غير خطية كسميت )(4E's؛ ألف مراحميا األربع تبدأ بالحرؼ اإلنجميزؼ ) (Eكىي كما يكضحيا (زيتكف،
 :)426: 2007مرحمة االستكشاؼ  ،Explorationمرحمة التفسير  ،Explanationمرحمة التكسع

 ،Expansion phaseمرحمة التقكيـ .Evaluation phase
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كالشكل التالي يكضح ىذه المراحل (زيتكف:)447 :2007 ،

شكل ()1.2

شكل يكضح مراحل دكرة التعمـ )(4E's

بعدىا تـ تيذيب دائرة التعمـ مف قبل ) (Roger Bybeeلتصبح خمس مراحل ))5E's-Model

كتمت اإلشارة إلييا ب ػ )(5E's؛ ألف كل مرحمة مف ىذه المراحل الخمس تبدأ بالحرؼ اإلنجميزؼ ).(E

كىك نمكذج تدريسي يككف محكره الطالب ،يساعد الطبلب عمى االنخراط بعممية تعمـ المفاىيـ

كالتعميمات كالخكارزميات كحل المسائل الرياضية ،انطبلقا مف خبراتيـ السابقة لممفيكـ أك المكضكع ،كيتككف

مف

خمسة

أطكار

ىي:

مرحمة

االنشغاؿ،

كاالستكشاؼ،

كالتفسير،

كالتكسع

كالتقكيـ.

)(Bybee, R.W., et.1989: 209

كيكضحيا الشكل اآلتي:

شكل()2.2

شكل يكضح مراحل دكرة التعمـ )(5E's

كىي المراحل التي اعتمدىا الباحث في ىذه الدراسة ،حيث تـ إعداد الكحدة المختارة بدكرة التعمـ

الخماسية ) (5E'sذات المراحل الخمس.
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ثـ كسع التربكيكف دكرة التعمـ الخماسية لتصبح سبع خطكات إجرائية ،ككل خطكة تبدأ بالحرؼ " "E
كىي( :االنشغاؿ " االثارة ،االستكشاؼ ،التفسير ،التكسيع ،التمديد ،التبادؿ ،التقكيـ " االختبار ") ،كبينيا

(زيتكف )426 :2007 ،كما في الشكل التالي:

شكل ()3.2

شكل يكضح مراحل دكرة التعمـ )(7E's

كنظ ار ألف دكرة التعمـ التي استخدمت في ىذه الد ارسة ىي دكرة التعمـ ذات الخمس مراحل )(5E's

سيقتصر الحديث عف مراحل دكرة التعمـ الخماسية ) (5E'sككنيا األنسب لطبيعة تعمـ الرياضيات كتعميميا.
 .7.3.2دكرة التعمـ الخماسية)(5E's

يتبيف مما سبق أف دكرة التعمـ الثبلثية تـ تعديميا إلى دكرة التعمـ الرباعية المعدلة كفي ىذا جعل

النمكذج البنائي دكرة التعمـ كما طكرىا كاقترحيا بايبي ) (Bybeeدكرة التعمـ الخماسية ،كتمت اإلشارة إلييا
بػ ) (5E'sألف كل مرحمة مف المراحل الخمس تبدأ بالحرؼ األجنبي).(E

كلكل مرحمة كظيفة محددة تسيـ في عممية التعمـ كلقد كصف بايبي) (Bybeeمراحل االستراتيجية

الخمس في ضكء طبيعة المتعمـ كطبيعة المعرفة كطريقة التدريس المستخدمة مف قبل المعمـ كالشكل ()2.2
يبيف المراحل الخمس) (5E'sكما كثقيا).(Trowbridge
تعريف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية)(5E's
عرفتيا المكلك( )6 :2011عمى أنيا استراتيجية تعميمية تعممية بنائية تتككف مف خمس خطكات

إجرائية كىي االشتغاؿ كاالستكشاؼ كالتفسير كالتكسع كالتقكيـ تستخدميا معممة العمكـ لمساعدة الطبلب عمى
تككيف معرفتيا كتنمية المفاىيـ كتنمية ميارات التفكير.
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كعرفيا الخكالدة ( )341 : 2007عمى أنيا إحدػ استراتيجيات التدريس المبنية عمى النظرية

البنائية كالتي تستمد إطارىا النظرؼ مف نظرية بياجيو في النمك العقمي كتتككف عمميا أك اجرائيا مف خمس
مراحل ىي :االنشغاؿ ،االكتشاؼ ،التفسير ،التكسع ،التقكيـ كتؤكد مرحمة االنشغاؿ عمى إثارة الدافعية ،كتؤكد

مرحمة االستكشاؼ عمى الخبرات الحسية ،كتؤكد مرحمة التفسير عمى إيجابية المتعمـ لمتكصل إلى المفيكـ،
بينما تكظف مرحمة التكسع استخداـ المفيكـ في مكاقف تعميمية-تعممية جديدة  ،أما مرحمة التقكيـ فتؤكد عمى

تقكيـ تقدـ الطبلب نحك تحقيق األىداؼ المتكخاة

كعرفيا النجدؼ كآخركف(  )218 :1999بأنو نمكذج كضعو العالـ التربكؼ المعاصر بايبي

لتدريس مادة العمكـ كيقكـ أساسا عمى فكرة النظرية البنائية كيتككف مف المراحل الخمس اآلتية مرحمة
االنشغاؿ أك التشكيق ،مرحمة االستكشاؼ ،كمرحمة التفسير كمرحمة التكسع ،كمرحمة التقكيـ.

كمف خبلؿ التعريفات السابقة نجد أنيا اتفقت حكؿ مفيكـ استراتيجية دكرة التعمـ مف حيث:
 إحدػ نماذج التعمـ البنائي.

 قاـ بكضعو العالـ بايبي بعد التطكير كالتعديل عمى دكرة التعمـ الرباعية.

 يتككف النمكذج مف خمس مراحل كميا تعتمد عمى إيجابية المتعمـ كىي :مرحمة اإلثارة ،كمرحمة االكتشاؼ،
كمرحمة التفسير ،كمرحمة التكسع ،كمرحمة التقكيـ .

كعميو يعرفيا الباحث عمى :أنيا مجمكعة فعاليات تعميمية بنائية يتـ تنفيذىا كفق خطكات خمس

متتابعة يمارس فييا المتعمـ دك ار إيجابيا أثناء المكاقف التعميمية خبلؿ التفاعل النشط بيف المعمـ كالمتعمـ

اعتمادا عمى األنشطة التربكية المعدة بيدؼ تنمية ميارات التفكير الرياضي بكحدة الكسكر مف كتاب
رياضيات الصف السادس الجزء األكؿ ،كخطكات ىذه الدكرة ىي اإلثارة كاالستكشاؼ كالتفسير كالتكسع

كالتقكيـ.

مراحل دكرة التعمـ الخماسية )-:(5E's

 -1مرحمة اإلثارة (االنشغاؿ ،االىتماـ ،االشتراؾ) : Engagement
كىي مرحمة يتـ فييا جذب انتباه الطبلب إلى مكضكع الدرس كتحفيز الدافعية لدييـ مف خبلؿ

األسئمة كالعركض التي يقكـ بيا المعمـ ،كيستطيع المعمـ مف خبلؿ ىذه المرحمة معرفة المعمكمات السابقة

التي يعرفيا المتعمـ عف المكضكع؟،ككذلؾ الكشف عف األخطاء المفاىيمية لدييـ ،كفي ىذه المرحمة يتـ الربط

بيف المعمكمات السابقة كالخبرات الحالية ،كيتـ ذلؾ عف طريق طرح أسئمة مثيرة أك مشكمة كتعريفيا.

كتضـ المرحمة اإلثراء البيئي لمطبلب في المكقف التعميمي باألنشطة المكجية التي يتكقع أف تجعل

الطالب(المتعمـ) ينشغل في ميمة التعمـ بالتركيز ذىنيا ،كما تجعمو حائ ار كمتحف از فإذا تـ دمج األحداث

الخارجية مع ميكؿ الطبلب كاىتماماتيـ كحاجاتيـ يتكقع أف تجعل التعمـ ناجحا .كفي ىذا يجب أف تككف
األنشطة متنكعة كممتعة كمحفزة كذات معنى ،كيبدأ التعمـ بالمفاىيـ كالعمميات كالميارات بالتعرض ليا

كالتعرؼ إلييا (زيتكف.)446 :2002،
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كيضيف الباحث أف في ىذه المرحمة يتـ إشغاؿ الطبلب في ميمة التعمـ حيث يركز الطالب ذىنيا
عمى مشكمة أك مكقف أكحدت ،مما يقتضى ىذا اإلشغاؿ جعل الطبلب حائريف كمتحفزيف بصكرة فاعمة في

نشاط التعمـ ،كتعمل األنشطة في ىذه المرحمة عمى إيجاد ترابطات مع األنشطة الماضية كالمستقبمية ،كتعتمد

ىذه الترابطات عمى ميمة التعمـ كاألبعاد المختمفة لممعرفة العممية كيمكف أف تككف ىذه األبعاد فكرية أك

إجرائية أك سمككية.

 -2مرحمة االستكشاؼ :Exploration
كفى ىذه المرحمة يجب عمى المعمـ تييئة الفرصة لمطبلب لمعمل الجماعي بمساعدة قميمة منو .كلذا

فعميو أف يككف مسيبل كميس ار لعممية التعمـ كليس ناقبل لممعرفة مف خبلؿ مساعدة الطبلب عمى المحافظة

كتسجيل النتائج كالمناقشة الجماعية كاختيار الفرضيات ،كيطمق عمى ىذه المرحمة عدـ االتزاف لدػ المتعمـ.

كفي ىذه المرحمة أيضا يككف لدػ المتعمميف الفرصة لمتعامل المباشر مع الظكاىر كالمكاد التي تثير تساؤالت
مفتكحة النياية قد يصعب اإلجابة عميو ،كذلؾ مف خبلؿ قياـ المتعمميف باألنشطة الفردية أك الجماعية،

كالبحث عف إجابات لمتساؤالت التي تط أر عمى أذىانيـ ،كبذلؾ يكتشفكف المفاىيـ أك المبادغ التي تككف غير
معركفة لدييـ.

كمما سبق يضيف الباحث أف الطبلب في ىذه المرحمة سيحتاجكف إلى الكقت الستكشاؼ األفكار

كيمكف لممعمـ إعداد أنشطة استكشافية معدة ليذا الغرض ليتسنى لمطبلب في الصف أف تككف لدييـ خبرات
مممكسو مشتركة التي ستبدأ في تككيف مفاىيـ كعمميات كميارات.

 -3مرحمة التفسير (التكضيح):Explanation

كفي ىذه المرحمة يعمل المعمـ عمى تشجيع الطبلب إلعطاء تفسيرات لمنتائج التي تكصمكا إلييا
ككذلؾ تقديـ أدلة عمى تمؾ التفسيرات .كما يعمل المعمـ عمى إكساب الطبلب مجمكعة مف الميارات
االجتماعية مثل االستماع لآلخريف أثناء تقديميـ التفسيرات المختمفة.
كفي السياؽ يقدـ (زيتكف )448 :2007،تكضيحات إضافية أخرػ لتبياف ما يتـ في ىذه المرحمة
حيث يتـ فييا تشجيع الطبلب عمى شرح المفاىيـ كالتعريفات بكمماتيـ كتعبيراتيـ الخاصة ،كيطالب الطبلب
بتقديـ(الدليل) كالتفسير كذلؾ باستخداـ خبراتيـ السابقة كأساس لمتفسير .كيتـ ربط الخبرات مع المرحمتيف
السابقتيف (االنشغاؿ كاالستكشاؼ) بعرض المفاىيـ كالميارات كتكضيحيا كجعل استخداميا مشتركا لمجميع.
كىنا تظير أىمية المغة كاالتصاؿ كالتكاصل.
أما دكر المعمـ فيتمثل في تكجيو تعمـ الطبلب كتيسيره كتكضيح أفكار الطبلب ،كتفسير المفاىيـ
(الخاطئة /البديمة) كتكفير مفردات لممفاىيـ ،كتقديـ أمثمة عمى الميارات ،كاقتراح خبرات التعمـ اإلضافية .كفي
جعل المفاىيـ كالعمميات كالميارات مفيكمة ككاضحة يتـ التكصل إلى ما يسمى(االتزاف).
كمما سبق يتضح لمباحث أىمية ىذه المرحمة في تشجيع الطبلب عمى شرح المفاىيـ كالتعريفات
بكمماتيـ كتعبيراتيـ الخاصة ،كتقديـ الدليل كذلؾ باستخداـ خبراتيـ السابقة كأساس لمتفسير.
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كيتـ ربط الخبرات مع المرحمتيف السابقتيف (االنشغاؿ كاالستكشاؼ) بعرض المفاىيـ كالميارات
كتكضيحيا كجعل استخداميا مشتركا لمجميع ،كما يبرز أىمية دكر المغة المشتركة في االتصاؿ كالتكاصل
كشرح األحداث بصكرة منطقية ،كزيادة التفاعل المشترؾ بيف المعمـ كالطبلب.
كيمكف استخداـ الكتابة كالرسكمات كالفيديك كالتسجيبلت الصكتية كأدكات اتصاؿ تزكدنا بالدليل
المادؼ عف تطكر أك تقدـ تعمـ الطبلب.
 -4مرحمة التكسع :Elaboration
كتيدؼ ىذه المرحمة إلى تكسيع فيـ الطبلب الفكرؼ كمياراتيـ ،كذلؾ باستخداـ الخبرات المكتسبة في
تطبيقات جديدة ضمف عبلقات كركابط بيف المفاىيـ كالميارات كالعمميات .كما يعرض الطبلب تفسيراتيـ
كيدافعكف عنيا كيحددكف األنشطة كالتجارب المتعددة (التعمـ التعاكني) المتعمقة بميمة التعمـ كاستكماليا .أما
دكر المعمـ فيتمثل في تكفير فرص لمطبلب لمتعاكف في األنشطة كمناقشة فيميـ الحالي كاظيار مياراتيـ،
كبالتالي يشجع الطبلب عمى تطبيق المفاىيـ كالميارات في مكاقف تعميمية  -تعممية جديدة
(زيتكف.)448 :2007،
كمما سبق يرػ الباحث أف أىمية ىذه المرحمة تكمف في إتاحة الفرصة لمطبلب لتطبيق ما تكصمكا
إليو كحصمكا عميو في المراحل السابقة عمى مكاقف جديدة ،كذلؾ مف خبلؿ أنشطة يقكمكف بيا تساعدىـ عمى
انتقاؿ أثر ما تعممكه إلى ىذه المكاقف كتعميـ خبراتيـ التي اكتسبكىا ،خبلؿ ىذه المرحمة يتعيف عمى المعمـ
أف يككف يقظا في متابعتو لطبلبو مستمتعا إلى مناقشاتيـ كحكاراتيـ ،كيتيح ليـ الكقت الكافي كي يطبق
الطبلب ما قد تعممكه في المرحمتيف السابقتيف.
مرحمة التقكيـ :Evaluation
-5

كفي ىذه المرحمة يتـ تشخيص فيـ المتعمميف لمعرفة إلى أؼ مدػ تـ فيـ المتعمميف لممكضكع،
كفييا يتـ تقكيـ ما تكصل إليو الطبلب مف حمكؿ كأفكار كميارات في نياية المكقف التعميمي ،كىذه المرحمة
تدخل في كل المراحل السابقة ،فالمعمـ يجب أف يبلحع الطبلب في كل مرحمة مف مراحل دكرة التعمـ
الخماسية ،كعمى المعمـ أف يسأؿ أسئمة مفتكحة ،كأف يبحث عف إجابات تتطمب مبلحظة كأدلة كتفسيرات
مقبكلة ،كمف السياؽ السابق يضيف الباحث أف كفاءة ىذا النمكذج تظير إذا استخدـ فيو التقكيـ باستمرار في
جميع المراحل مف خبلؿ األدكات التي تساعد كثي ار في عممية التشخيص مثل مبلحظة كتقكيـ الطبلب في
جميع المراحل ،رصد دالئل عمى التعديل الذؼ حدث في تفكير الطبلب كسمككيـ عف طريق األسئمة الشفكية
كالمبلحظة كالمقابمة ،كطرح أسئمة مفتكحة مثل ماذا تعتقد؟ ما األدلة التي لديؾ؟ كضح؟  ،سجبلت اإلنجاز
كالمشاريع.
كيرػ الباحث أف دكرة التعمـ الخماسية) (5E'sفي عمكميا تشكل كبل متكامبل فيما بينيا حيث تؤدػ
كل مرحمة كظيفة معينة تمييدا لممرحمة التي تمييا إذ أف كل مرحمة فييا تنطكؼ عمى إعداد المتعمـ لممرحمة
التي تمييا ،كما أنيا تمتاز بأنيا تراعي القدرات العقمية لممتعمميف فبل تقدـ لممتعمـ مفاىيـ إال التي يستطيع أف
يتعمميا ،كما أنيا تدفع بالمتعمـ لمتفكير مف خبلؿ مبدأ االتزاف المعرفي ،كما أنيا تعطي الفرصة لممتعمـ
الكتشاؼ الظكاىر العممية بطريقة مباشرة األمر الذػ يكسبو القدرة عمى تطبيق ما تـ تعممو فيما بعد ،كما أنيا
تككف أكثر نجاعة حيف يمبي المعمـ طمكحات المتعمـ المعرفية كالتي تتمثل في تساؤالتيـ مف خبلؿ الخبرة
التدريسية التي يمتمكيا.
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دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية
يؤدؼ كل مف المعمـ كالمتعمميف في كل مرحمة مف مراحل دكرة التعمـ الخماسية أدكا ار محددة تجعميا
فعالة كمفيدة في تحقيق أىدافيا التي ينبغي مراعاتيا.
كقد أكرد سعيدؼ كالبمكشي( )246 :2009أدكار كل مف المعمـ كالمتعمميف في كل مرحمة مف مراحل دكرة
التعمـ الخماسية كما يمي في جدكؿ (-:)1.2

المرحمة

جدكؿ ()1.2
دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

دكر المتعمـ

دكر المعمـ

 يطرحكف األسئمة مثل ماذا أعرؼ عف المكضكع؟
 جذب االنتباه كاثارة حب االستطبلع.
-1اإلثارة
لماذا حدث ىذا؟ ماذا يمكف أف أتعمـ عف
 طرح األسئمة التي تحفز الطبلب عمى
المكضكع؟
التفكير.
 تكجيو الطبلب نحك استجابات جديدة عف  يظير فضكليـ كاىتماميـ بالمكضكع.
المكضكع المطركح.
-2االستكشاؼ  تشجيع الطبلب عمى العمل كلكف دكف  استكشاؼ المكاد كاألدكات كالتعامل معيا.
 التفكير بحرية في حدكد المكضكع المطركح.
تكجييات مباشرة.
 اختبار صحة الفرضيات كالتنبؤات.
 تشجع الطبلب لمعمل بصكرة مجمكعات
 يستمتع كيبلحع الطبلب أثناء العمل مع  كضع فرضيات جديدة كاختبارىا.
 مناقشة الفرضيات مع بقية الطبلب.
تقديـ اإلرشادات كقت الحاجة.
 يطرح أسئمة سابرة لتكجيو الطبلب في  جمع البيانات كتسجيل األفكار كالمبلحظات
كتحميميا.
االتجاه الصحيح أثناء العمل.
 عدـ إصدار حكـ تحكؿ النتائج.
 تزكيد الطبلب بالتغذية الراجعة.
 استخداـ المبلحظات كالنتائج التي قامكا بتدكينيا.
 قيادة النقاش لمكصكؿ إلى المفيكـ.
-3التفسير
 تشجيع الطبلب عمى تفسير المفاىيـ  تفسير ما تكصمكا إليو مف نتائج لزمبلئيـ.
 مناقشة التفسيرات المطركحة بطريقة عممية.
بأسمكبيـ.
 االستناد عمى خبرات الطبلب السابقة في  استيعاب التفسيرات المطركحة مف قبل المعمـ.
 إبراز القدرة عمى إعطاء المبررات عف أىمية
تكضيح المفاىيـ.
المفيكـ.
 التأكيد عمى طرح أدلة كبراىيف لتفسيراتيـ.
 مساعدة الطبلب في صياغة المفاىيـ بصكرة
صحيحة.
 تشجيع كاتاحة الفرصة لمطبلب باستخداـ  تطبيق المفيكـ في مكاقف جديدة كمتشابية.
-4التكسع
كتطبيق ما تعممكه في المراحل السابقة في  طرح تساؤالت جديدة كمحاكلة اإلجابة عمييا مف
خبلؿ ما تعممكه.
مكاقف جديدة.
 التنظيـ العقمي لمخبرات الجديدة مع الخبرات
 اختيار األنشطة التي تخدـ ىذه المرحمة.
السابقة.
 تشجيع الطبلب عمى ربط ما تعممكه بخبرات
 تسجيل المبلحظات كالنتائج كتفسيرىا مع إعطاء
ذات عبلقة بالمفيكـ الجديد.
الدالئل العممية ثـ مناقشتيا مع األقراف.
 إعطاء تغذية راجعة.
 مبلحظة الطبلب في جميع المراحل.
 اإلجابة عمى األسئمة المفتكحة كيقدـ األدلة
-5التقكيـ
 تقكيـ معمكمات الطبلب كمياراتيـ.
كالبراىيف.
 رصد دالئل عمى التعديل الذؼ حدث في  يظير فيميـ كمدػ استيعابيـ كاتقانيـ لمميارات
تفكير الطبلب كسمككيـ عف طريق األسئمة
المطمكبة.
الشفكية كالمبلحظة كالمقابمة.
 تقييـ أنفسيـ لمعارفيـ كتطكر أدائيـ.
 يطرح أسئمة مفتكحة مثل ماذا تعتقد؟ ما
األدلة التي لديؾ؟ كضح...؟
 يسمح لمطبلب باختيار عمميات عمكـ العمـ
كالميارات االجتماعية.
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-

كمما سبق عرضو حكؿ دكر كل مف المعمـ كالمتعمـ في خطكات استراتيجية دكرة التعمـ

الخماسية يرػ الباحث أف لممعمـ كالمتعمـ دكر فعاؿ كنشط في ىذه االستراتيجية كأف كفاءة ىذه االستراتيجية
كتحقيقيا ألىدافيا قائـ عمى دكر كل مف المعمـ كالمتعمـ.

كيضيف الباحث مف األدكار التي يقكـ بيا المعمـ عند تطبيق ىذه االستراتيجية:

في مرحمة اإلثارة :يخمق االىتماـ كيجذب االنتباه ،كيكلد الفضكؿ ،كيحدد ما يعرفو الطالب عف المكضكع.

في مرحمة االستكشاؼ :يشجع الطبلب عمى العمل سكيا كبدكف إشراؼ مف المعمـ ،مبلحظة الطبلب
كاإلصغاء إلييـ عند تفاعميـ ،يطرح أسئمة حقيقية إلعادة تكجيو استقصاءات الطبلب عند الضركرة ،كيمنح

الطبلب الكقت لمتفكير بعمق حياؿ المشكمة.

في مرحمة التفسير :يشجع الطبلب عمى شرح المفاىيـ كالتعريفات بكمماتيـ كتعبيراتيـ الذاتية ،يطالب
بتبرير(دليل) كتفسير مف قبل الطبلب ،يقدـ تعبيرات كتفسيرات كمسميات جديدة ،يستخدـ خبرات الطبلب

السابقة كأساس لتفسير المفاىيـ.

في مرحمة التكسع :يتكقع أف يستخدـ الطبلب التعريفات كالتفسيرات الرسمية ،يشجع الطبلب عمى تطبيق

المفاىيـ كالميارات في مكاقف جديدة ،يذكر الطبلب بالتفسيرات البديمة ،يكجو الطبلب نحك البيانات كالدليل
كيسأؿ "ما الذؼ تعرفكه مسبقا" ،ما رأيكـ...؟

في مرحمة التقكيـ :يبلحع الطبلب عند تطبيقيـ المفاىيـ كالميارات الجديدة ،يقيـ معرفة الطبلب كمياراتيـ،

يبحث عف الدليل في أف الطبلب قد غيركا تفكيرىـ كتصرفاتيـ ،كيسمح لمطبلب بتقييـ تعمميـ كميارات عممية

صياغة المجمكعة ،يطرح أسئمة غير محددة اإلجابة مثل "لماذا تعتقدكف...؟ ما الدليل الذؼ لديكـ؟ ما الذؼ
تعرفكنو حكؿ...؟ ،كيف تفسركف...؟
-

ككذلؾ مف خبلؿ ما تـ عرضو مف األدكار السابقة التي يقكـ بيا الطالب في دكرة التعمـ

الخماسية ،يضيف الباحث مف األدكار التي يقكـ بيا الطالب في دكرة التعمـ الخماسية ما يمي:
في مرحمة اإلثارة :يقكـ المتعممكف بإظيار االىتماـ حكؿ المفيكـ أك المكضكع ،كتكليد الفضكؿ كاثارة
التساؤالت الذاتية عف المكضكع أك المفيكـ مثل :ماذا أعرؼ عف المكضكع ،كما المطمكب معرفتو عف

المكضكع أك المفيكـ؟ ،لماذا ككيف حدث ىذا؟ ،ككذلؾ االشتراؾ في المناقشات حكؿ المكضكع أك المفيكـ
بشكل تعاكني.
في مرحمة االستكشاؼ :يقكـ المتعممكف باالنخراط في المشكمة كمكاجيتيا بشكل مباشر ،مبلحظة كتسجيل
النتائج كالمناقشة الجماعية كاستكشاؼ المعمكمات كالبيانات مف خبلؿ ما يقدـ ليـ مف أسئمة كمف خبلؿ

الرجكع إلى مصادر المعمكمات كاستخداـ العمميات العممية كالقياس كالمبلحظة كالتنبؤ كالمقارنة كالتصنيف
كفرض الفرضيات كاختبارىا.
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في مرحمة التفسير :يقكـ المتعممكف بتقديـ تفسيرات لمنتائج التي تكصمكا إلييا ،ككذلؾ تقديـ أدلة عمى تمؾ
التفسيرات باستخداـ المصطمحات العممية ،ككذلؾ االستفادة مف تفسيرات اآلخريف كمناقشتيا كنقدىا ،كربط
التفسيرات مع الخبرات في مرحمتي اإلثارة كاالستكشاؼ ،كاالستماع إلى تفسيرات المعمـ كمحاكلة فيميا.
في مرحمة التكسع :يقكـ المتعممكف بتطبيق المفاىيـ كالميارات كالعمميات ،كتقكيـ االستنتاجات الكاقعية
كالمقبكلة مع البرىاف ،كاكتشاؼ تطبيقات جديدة لممعارؼ كالميارات التي تـ بناؤىا ،كاستخداـ ما لدييـ مف
معارؼ كميارات لتقديـ تساؤالت اتجاه مشكمة حياتية.

في مرحمة التقكيـ :يقكـ المتعممكف بتقييـ فيميـ كقدراتيـ كتقدميـ نحك تحقيق األىداؼ ،كالتحقق مف مدػ

دقة كمكاء مة تفسيراتيـ لسمككيـ كمكاقفيـ في المكاقف الجديدة ،كاإلجابة عمى األسئمة التي قد تقيس مدػ

فيميـ كتعمميـ مثل :لماذا تعتقدكف...؟ ما الدليل الذؼ لديكـ؟ ما الذؼ تعرفكنو حكؿ...؟ كيف تفسركف ...؟
كابداء قدرتيـ عمى تطبيق المفاىيـ كالميارات الجديدة كاظيار تغير تفكيرىـ كتصرفاتيـ في المكاقف العممية.
أىمية استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية)(5E's

يجمع الميتمكف بدكرات التعمـ بشكل عاـ كاستراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sبشكل خاص عمى أىميتيا

كيعمل العكة ( )59 :2014ذلؾ لؤلسباب التالية:

 .1دكرة التعمـ الخماسية تحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمي يؤدؼ إلى اتقاف
أفضل لممحتكػ المعرفي ،كفيـ أعمق لو عمى اعتبار أف التعميـ في األساس عممية تفكير .

 .2تحسف ميارات االستدالؿ كتزيد مف تحصيل المفاىيـ العممية كتزيد مف نمك االتجاىات العممية لدػ
المتعمميف ،كما أنيا مفيدة لممعمـ في تخطيط الدركس اليكمية.

 .3دكرة التعمـ الخماسية تكسب الطبلب تعميبلت صحيحة كمقبكلة لممكاضيع المطركحة في مدػ كاسع مف
المشكبلت اليكمية ،كيعمل عمى التقميل مف التعميبلت الخاطئة.

 .4دكرة التعمـ الخماسية تؤدؼ إلى مراقبة الطبلب لتفكيرىـ كضبطو كبالتالي تككف أفكارىـ أكثر دقة كأكثر
صحة مما يساعدىـ عمى صنع الق اررات في حياتيـ اليكمية كيبعدىـ عف االنقياد العاطفي كالتطرؼ في

الرأؼ.

 .5تطكر قدرات الطبلب في حل المشكبلت كالتفكير في كافة مجاالت المعرفة .
 .6تجعل عممية التدريس تتسـ باإلثارة كالمشاركة كالتعاكف بيف الطبلب .

 .7تنمي الطبلب الذكاء الرياضي المنطقي مف خبلؿ استخدامو لعمميات العمـ كالقياس كالتصنيف  ....الخ،

كالذكاء المغكؼ أثناء قراءة األنشطة االستقصائية كالتحدث عف نتائج النشاط العممي ،كالذكاء االجتماعي
مف خبلؿ تفاعل الطبلب مع بعضيـ كخاصة في مرحمة االستكشاؼ .

 .8تساعد الطبلب عمى تنمية ميارات عمميات العمـ كالمبلحظة كالتفسير كالتنبؤ ......الخ ،كيعكد ذلؾ إلى
أف دكرة التعمـ قائمة عمى االستقصاء كىك بحد ذاتو قائـ عمى عمميات العمـ.
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مزايا استخداـ دكرة التعمـ الخماسية:
تمتمؾ طريقة دائرة التعمـ الخماسية العديد مف الخصائص التي تجعميا فعالة كمفيدة كخاصة في
التدريس كيمكف تكضيح تمؾ الخصائص التي حددىا األغا كالمكلك ( )350– 349 :2009

 .1التعمـ فييا نشط ،كالمتعمـ فييا إيجابي تتكفر لو الدافعية ،يبني معرفتو بنفسو كيتكفر لديو الفيـ كالخبرة مما
يجعل التعمـ أكثر عمقا كأطكؿ أث ار أؼ أف االحتفاظ بالمعرفة مدتو طكيمة نسبيا.

 .2تراعى الفركؽ الفردية في ىذه الطريقة العتمادىا عمى الخبرة الذاتية لدػ المتعمميف كعمى ممارستيـ
ألنشطة عممية كتكسيعيا كتقكيميا.

 .3تتيح التفاعل مع الزمبلء مف خبلؿ التفاكض االجتماعي الذؼ يعمل عمى تنمية المفاىيـ كتعديميا مما يزيد
التعاكف كالتكاصل بينيـ.

 .4تحقق األىداؼ ألنيا تعكس طبيعية العمـ االستقصائية كتتضمف عممياتو ألنيا تقكـ عمى الخبرات المباشرة
كاالستقصاء كالتفاعل بيف المتعمميف ككذلؾ تنمية التفكير كالميارات كاالتجاىات العممية.

كفى ضكء ما سبق يرى الباحث أف ىناؾ العديد مف المزايا اإليجابية لدكرة التعمـ منيا:
 .1تحسف ميارات االستدالؿ ،كتزيد مف تحصيل المفاىيـ العممية كتزيد مف نمك االتجاىات العممية لدػ
المتعمميف ،كما أنيا مفيدة لممعمـ في تخطيط الدركس اليكمية.

 .2تساعد عمى تكصيل المفاىيـ المجردة لمطبلب ذكك التفكير المحسكس كما تساعد ىؤالء الطبلب عمى
االنتقاؿ إلى مرحمة نمك معرفي أعمى ،كذلؾ نظ ار لتركيز ىذه الطريقة عمى أىمية مركر الطبلب بالخبرات

الحسية المباشرة ،كالتعامل مع البيئة المحيطة ،كالتفاعل االجتماعي بيف الطبلب داخل حجرة الدراسة
كالمعمل.

 .3تعتمد ىذه الطريقة عمى العمل التعاكني بحيث يتعمـ الطبلب اإلفادة مف خبرات زمبلئيـ كعمى االعتماد
عمى أنفسيـ.

 .4تكازف بيف الدكر الذؼ يقكـ بو كل مف المعمـ كالمتعمـ في العممية التعميمية بحيث ال يستأثر أحدىما بيذه
العممية.

 .5تتيح الفرصة لممتعمميف لممارسة أكبر عدد مف الحمكؿ لممشكمة الكاحدة مما يشجع استخداـ التفكير
اإلبداعي كبذلؾ تنميتو لدػ الطبلب .

 .6تشجع المتعمميف عمى العمل في مجمكعات كعمى التعمـ التعاكني مما يساعد عمى تنمية ركح التعاكف
كالعمل كفريق كاحد.

 .7يساعد عمى تطكير ميارات عمميات العمـ لدػ المتعمميف كالمبلحظة كالقياس كالتفسير كالتنبؤ.
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عيكب استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية
ذكر البكرؼ كالكسكاني( )68 :2008أف مف االنتقادات التي كجيت لدكرة التعمـ الخماسية:
 .1مكمفة كتحتاج إلى كقت طكيل ،فيي ال تنطبق عمى دكؿ العالـ الثالث كالمناىج الكثيفة التي تطبق بو.
 .2تصنيف الطبلب إلى فئات يؤدؼ إلى متاعب اجتماعية كما يصل عند تصنيف الناس إلى طبقات
اجتماعية .
كيضيف جبر( )37 :2010أف مف التحديات التي تكاجو دكرة التعمـ الخماسية ما يمي -:
 .1عدـ تكفر الدراية الكافية لدػ المعمـ باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية كاعداد بطاقات المفاىيـ المراد
تعمميا فيي تحتاج إلى فيـ عميق مف جانب المعمـ ليذه الجكانب.
 .2تحتاج إلى خبرة كدراية مف المعمـ بحيث يككف مدربا تدريبا جيدا كعمى دراية بمفيكـ دكرة التعمـ الخماسية
كشركطيا كأساس تطبيقيا.
 .3تحتاج إلى كقت طكيل الكتساب المفاىيـ ال تتناسب مع الكـ في المناىج الكثيفة.
 .4تعتبر دكرة التعمـ مكمفة اقتصاديا حيث أف األنشطة المتضمنة تحتاج إلى أدكات تساىـ في إنجاحيا
كاكساب المفاىيـ العممية الصحيحة.
 .5الكثافة الصفية في الفصل ال تسمح بإتماـ ىذه الطريقة بنجاح حيث أف أعداد بعض الفصكؿ تتجاكز
( )45طالبا في الفصل مما يجعل المعمـ منشغبل في الضبط الصفي.
 .6انخفاض دافعية الطبلب لمتعمـ في حالة عدـ تمكنيـ مف إتماـ العمل أك في حالة تعرض الطبلب إلى
مشكبلت أك أسئمة أكبر مف مستكػ تفكيرىـ.
كمما سبق عرضو حكؿ عيكب كتحديات استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية يرػ الباحث أف دكرة
التعمـ احتمت أىمية كبيرة كاتصفت بمزايا عديدة لما قدمتو مف فكائد تربكية كلما حققتو مف أىداؼ تعميمية
مرغكبة عمى الرغـ مف االنتقادات التي كجيت إلييا إال أنو يمكف التغمب عمييا كتكظيفيا في تدريس
مكضكعات كحدة الكسكر لمعرفة أثرىا عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي كما يمي:
 .1بالنسبة لمعكؽ عامل الكثافة الصفية تـ التغمب عمييا باالستعانة بمعمـ المدرسة كاالستفادة منو في ضبط
الطبلب كتنفيذ فعاليات مراحل استراتيجية( )5E'sككذلؾ استخداـ معينات تدريسية تتغمب عمى الكثافة
الصفية مثل جياز  ،LCDككراسة التدريبات.
 .2كبالنسبة لمعكؽ عامل الممل تـ دراسة خصائص الطبلب (عينة الدراسة) كىـ طبلب الصف السادس
( )13-11عاما كفقا لمراحل النمك العقمي لبياجيو كاعداد كتصميـ الفعاليات كاألنشطة التعميمية كالتعممية
المناسبة لمخطكات اإلجرائية لمراحل استراتيجية ()5E'sمع مراعاة ميكؿ كاىتمامات كاحتياجات الطبلب
كتـ إعداد دليل المعمـ ككراسة التدريبات كفقا لذلؾ كعرضيـ عمى المحكميف .
 .3كبالنسبة لمعكؽ عامل الخبرة كالدراية تـ التغمب عميو بقياـ الباحث كمعمـ لمبحث الرياضيات لمصف
السادس بالتخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ لمراحل استراتيجية (.)5E's
 .4كبالنسبة لمعكؽ عامل الكقت تـ تقدير الكقت لتنفيذ فعاليات األنشطة التعميمية في الخطكات اإلجرائية
لمراحل استراتيجية ()5E'sبػ ( )45دقيقة لمحصة الكاحدة.
 .5بالنسبة لمعكؽ عامل التكمفة العالية يتـ التغمب عميو بحصر األدكات كالمكاد كاألنشطة المطمكب
استخداميا في الخطكات اإلجرائية لمدراسة كقد حددىا الباحث كىي (جياز  ،LCDأكراؽ العمل ،دليل
المعمـ).
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 .4.2التفكير الرياضي كمياراتو:

 1.4.2تعريف التفكير:
مفيكـ التفكير

التفكير في المغة مشتق مف مادة(فكر) كىك إعماؿ الخاطر في الشيء ،كالتفكير اسـ التفكير كىك
التأمل ،كالتفكير "إعماؿ العقل في المعمكـ لمكصكؿ إلى معرفة مجيكؿ".

كليس ىناؾ شؾ في أف إعماؿ العقل كالتفكير كالتدبر في مخمكقات هللا كالتبصر بحقائق الكجكد مف

األمكر التي عظميا الديف اإلسبلمي ألنيا كسائل اإلنساف مف أجل اكتشاؼ سنف الككف كنكاميس الطبيعة

كفيميا كتطكيعيا لسعادتو.

كيرػ الفي( )35 :2006أف التفكير ىك "العممية التي ينظـ بيا العقل خبراتو بطريقة جديدة لحل

مشكمة معينة ،أك ىك إدراؾ عبلقة جديدة بيف مكضكعيف ،أكبيف عدة مكضكعات ،بغض النظر عف نكع

العبلقة".

كقد دعا القرآف الكريـ إلى التفكير العقمي دعكة مباشرة كصريحة كال تأكيل فييا ككاجب ديني يتحمل

اإلنساف مسؤكليتو ،كيكفي أف نعرؼ عدد اآليات القرآنية التي كردت فييا مشتقات ككظائف العقل كالدعكة

الستخدامو ،حتى نتكصل إلى نتيجة حتمية حكؿ أىمية التفكير في حياة اإلنساف كلقد أكرد هللا آيات كثيرة عف

صل ْاْلََي ِ
العقل كالفكر كالبصيرة كالتدرب كمنيا :قكؿ الحق ( َك َذلِ َ ِ
ت لَِق ْوم يَتَ َف هك ُرو َن ) (يكنس :آية )24
ك نُ َف ّ ُ َ

هِ
سمو ِ
ِِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن ه
ض َربهنَا َما
اَّللَ قِيَ ًاما َوقُعُ ً
ودا َو َعلَى ُجنُوِب ْم َويَتَ َف هك ُرو َن ِِف َخل ِْق ال ه َ َ
كقكلو عزكجل (:الذ َ
ت ه َذا َب ِط ًًل سبحانَ َ ِ
ع
اب النها ِر) (آؿ عمراف :آية ،)191كقكلو عزكجل (:يُ ْنبِ ُ
ت لَ ُك ْم بِ ِه ال هزْر َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َخلَ ْق َ َ َ
ِ
هخيل و ْاْلَ ْعنَاب وِمن ُك ِل الثهمر ِ
ك َْلَيَةً لِ َق ْوم يَتَ َف هك ُرو َن) (النحل :آية)11
ات إِ هن ِِف ذَلِ َ
َوال هزيْتُو َن َوالن َ َ
َ َ ْ ّ ََ
كيعرؼ أيضا عفانة كعبيد( )22 :2003التفكير عمى أنو تجربة ذىنية تشمل كل نشاط عقمي

يستخدـ الرمز مثل الصكر الذىنية كالمعاني كاأللفاظ كاألرقاـ كالذكريات كاإلشارات كالتعبيرات كاإليماءات

كالتعامل مع األشياء ،كالمكاقف كاألحداث التي يبحث فييا الشخص بيدؼ فيـ مكضكع أك شيء معيف.

كيشير ذياب ( )19 :2000إلى التفكير عمى أنو "قدرة تتككف بالممارسة كتتطكر عمى نحك ارتقائي

كتدريجي كتحتاج إلى اإلرشاد كالتكجيو حتى تصل إلى أعمى مستكػ".

كيعرؼ دؼ بكنك  )40 :1989( Debonoالتفكير بمعناه العاـ كىك نشاط ذىني أك عقمي يختمف

عف اإلحساس كاإلدراؾ كيتجاكز اإلثنيف معا إلى األفكار المجردة ،أؼ أنو ىك كل تدفق مف األفكار تحركو

مشكمة أك مسألة تتطمب حل.

كيعرؼ الباحث التفكير عمى أنو ":عممية يقكـ بيا الفرد لبحث مفيكـ معيف أك الحكـ عمى كاقع
شيء معيف ،أؼ لحل مشكمة معينة ،كىك مف أكثر النشاطات الدماغية تقدما ،كيشير إلى عمميات داخمية،
كىذه ليست مكجكدة إال مف عند اإلنساف كىذا السمكؾ لو خصائص محددة أىميا كجكد خاصة الربط ،كىي

ربط المعمكمات بالكاقع كالقدرة عمى االستبصار كاالختيار كاعادة التنظيـ".
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خصائص التفكير:

يرػ المجير( )22: 2000كخير هللا ( )401 :1981أف مف خصائص التفكير:

 .1انطبلؽ التفكير مف الخبرة الحسية ،كلكنو ال ينحصر فييا بل يحتاج إلى خبرات سابقة لدػ الفرد.
 .2التفكير عممية شعكرية(كاعية).

 .3التفكير مظير مف مظاىر النشاط اإلنساني مثمو في ذلؾ مثل أؼ نشاط سمككي آخر يمارسو الفرد
اإلنساني.

 .4التفكير نشاط يحدث في العقل بمعنى أنو نشاط مضمر ضمني كامف ال يمكف مبلحظتو مباشرة كلكف
نستدؿ عميو مف أثره ،شأنو في ذلؾ شأف التككينات الفرضية ،كالمشكمة ىنا في كيفية كصف ىذه العمميات

المضمرة.

 .5التفكير عمل ىادؼ ،ينشأ عندما يككف لدػ الفرد مكقف مشكل ،فيكجو نشاطو نحك الحل.
 .6القدرة عمى إدراؾ العبلقات األساسية في المكقف المشكل.
 .7القدرة عمى اختيار بديل مف عدد كبير مف البدائل.

 .8القدرة عمى إعادة تنظيـ األفكار المتاحة كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى أفكار جديدة.
 .9القدرة عمى االستبصار كاعادة تنظيـ الخبرات السابقة.
أىمية تعميـ التفكير:

ترػ (السركر )271 :2000،أف مف أىمية تعميـ التفكير ما يمي:

 .1إتاحة رؤية األشياء لمطبلب بشكل أكضح كأكسع كتطكير نظرة أكثر إبداعا في حل المشكمة بشكل أكضح
كأكسع.

 .2إتاحة الفرصة لمطبلب لكي يفكركا تفكي ار إيجابيا كىك التفكير الذؼ يكصل إلى أفكار جديدة.
 .3تحكيل الطبلب إلى مفكريف منطقييف.

 .4إعداد الطبلب لمتنافس عمى الفرص التعميمية كالكظائف كاالمتيازات.
 .5اإلسياـ في تحسيف الحالة النفسية لمطبلب.

 .6اكتساب المعرفة الجديدة كاستبداؿ المعرفة القديمة ليا.

 .7مساعدة الطبلب في االنتقاؿ مف مرحمة اكتساب المعرفة إلى مرحمة تكظيفيا في استقصاء معالجة
المشكبلت الحقيقية في عالـ الكاقع.

 .8تنمية مفيكـ الذات كتقكية مشاعر االنتماء كاإلحساس بالمسؤكلية نحك المجتمع.
الخصائص المميزة لمميارة:

فيشير سبلمة( )102 :2003أف مف الخصائص المميزة لمميارة أنيا يمكف أف تعمـ بالتقميد

كالتدريب كىذه الطريقة ليست المثمى لتعمـ الميارة  ،فبدكف المعرفة الكاعية لمنظريات ،كالمبادغ سيككف التقميد
مضيعة لمكقت ،فتزكيد المعمـ بمجمكعة المعارؼ كاألفكار التي تتعمق بالميارة كاعطاؤه الفرصة الكافية

لمتدريب المناسب ،يمكنو مف تطكير الميارة كاتقانيا بطريقة ذات معنى ،كالتدريب ىك الكسيمة لتعمـ الميارة

كاكتسابيا كتطكيرىا عند الفرد.
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ميارات التفكير:

كل مكقف تعميمي يقكـ بو المدرس بغرض تعميـ طبلبو مف األجدر أف يعمـ ميارات التفكير كأف
تككف تمؾ الميارات جزءا أصيبل مف تفكير الطبلب في حل التدريبات كالمسائل.
كقد أشار (أبكشمالة )206 :2003،إلى مجمكعة مف ميارات التفكير:
 .1ميارات جمع المعمكمات كتنظيميا :كتشمل المبلحظة ،المقارنة ،التصنيف ،الترتيب كتنظيـ المعمكمات.
 .2ميارات معالجة المعمكمات كتحميميا :كتشمل التطبيق ،التفسير ،التمخيص كالتعرؼ عمى العبلقات
كاألنماط.
 .3ميارات تكليد المعمكمات :كتشمل الطبلقة ،المركنة ،كضع الفرضيات ،إيجاد الفرضيات كالتنبؤ في ضكء
المعطيات.
 .4ميارات تقييـ المعمكمات :كتشمل النقد ،التعرؼ عمى األخطاء كالمغالطات كميارات االستدالؿ .
 .5ميارات التفكير فكؽ المعرفي :كيشمل التخطيط كالمراقبة كالتقييـ.
دكر المناىج في تنمية التفكير (:الفي)48 :2006،
تيتـ المناىج بكل ما يساعد المتعمميف عمى اإلنتفاع بثقافة مجتمعيـ ،كتعرؼ ثقافات المجتمعات
األخرػ ،كتستدعي ذلؾ تنمية ميارات التفكير لدييـ لمتأمل في ىذه الثقافات ،كالمكازنة كالمقارنة بينيا.
كتنمية التفكير ليس عمبل سيبل يمكف تعممو في عدد محدد مف الدركس ،أك في مادة كاحدة ،أك مف
خبلؿ كحدة دراسية بعينيا ،بل إف األمر يحتـ الممارسة المستمرة لتنميتو ،كيمكف أف يتـ ذلؾ بتحديد ما ىك
ميـ لمتفكير فيو ،كتحميل الحقائق ،كتتبع خطكات االستنباط المنطقي ،كمقارنة الفئات المختمفة مف الحقائق
كالمقابمة بينيما ،كيستدعي ذلؾ مراجعة مضمكف المناىج الدراسية كاعدادىا بشكل تسمسمي ،كلكي تحقق
المناىج ىذا اليدؼ يمكف مراعاة التالي:
 تحكيل األىداؼ التربكية مف مجرد شعارات إلى أىداؼ إجرائية سمككية ،يمكف قياس تأثيرىا كتحقيقيا
داخل الفصل.
 إعداد المناىج الدراسية عمى أساس مشاركة المتعمميف مشاركة فعالة في اكتشاؼ المعارؼ كالميارات،
كتأصيل عادة التفكير السميـ لدييـ.
 القضاء عمى لفظية التعميـ باستخداـ االتجاىات المعاصرة في التدريس ،كالتي تعتمد عمى مشاركة
المتعمميف في التكصل إلى حمكؿ المشكبلت التي تعترض طريقيـ.
كمف أجل تنمية ميارات التفكير في مدارسنا:
 يمكف تسخير الجدؿ كالنقاش الصفي كالدفاع عف كجيات النظر لتعميـ الطبلب ميارات التفكير الناقد
خبلؿ المكاد الدراسية كخاصة التي تحتمل الرأؼ كالرأؼ اآلخر.
 تكجيو األسئمة ذات المستكيات العميا كاتاحة فترة زمنية أطكؿ لسماع اإلجابة.
 التفكير في طريقة تفكيرنا كالتخطيط ليا كتنظيميا أك ما يعرؼ التفكير بما كراء المعرفة كتعديل أىدافنا
التعميمية كمناىجنا بناء عمى ذلؾ
 تقميل محتكػ المادة الدراسية كالبعد عف التفاصيل المممة كبث ركح االستمتاع ،كاثراء الكتاب المدرسي
باألنشطة الكاقعية.
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كيرى (األغا )26 :2009 ،أف أىمية تعميـ ميارات التفكير كتعمميا بالنسبة لمطالب كالمعمميف تكمف
في:
أكالً :أىمية تعميـ ميارات التفكير كتعمميا بالنسبة لمطالب:
 .1مساعدة الطبلب في النظر إلى القضايا المختمفة مف كجيات نظر اآلخريف.
 .2تقييـ آراء اآلخريف في مكاقف كثيرة كالحكـ عمييا بنكع مف الدقة .
 .3احتراـ كجيات نظر اآلخريف كآرائيـ كأفكارىـ.
 .4التحقق مف االختبلفات المتعددة بيف آراء الناس كأفكارىـ .
 .5تعزيز عممية التعمـ كاالستمتاع بيا.
 .6رفع مستكػ الثقة بالنفس لدػ الطبلب كتقدير الذات لدييـ.
 .7تحرير عقكؿ الطبلب كتفكيرىـ مف القيكد عمى اإلجابة عف األسئمة الصعبة كالحمكؿ المقترحة كيعممكف
عمى حميا أك التخفيف مف حدتيا عمى األقل.
 .8اإللماـ بأىمية العمـ الجامعي بيف الطبلب كاثراؤه .
 .9اإللماـ بكيفية التعمـ بالطرؽ كالكسائل التي تدعمو.
ثانياً :أىمية تعميـ ميارات التفكير كتعمميا بالنسبة لممعمميف:
 .1مساعدتيـ في اإللماـ بمختمف أنماط التعمـ كمراعاة ذلؾ في العممية التعميمية التعممية.
 .2زيادة الدافعية كالنشاط لدػ المعمميف.
 .3جعل عممية التدريس عممية تتسـ باإلثارة كالمشاركة كالتعاكف بينيـ بيف الطبلب .
 .4التخفيف مف التركيز عمى عممية اإللقاء لممادة الدراسية ،ألف الطبلب يستمتعكف باألنشطة التعميمية
المختمفة التي يستطيعكف عف طريقيا اكتساب المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المرغكب فييا .
 .5رفع معنكيات المعمميف كثقتيـ بأنفسيـ ،مما ينعكس إيجابيا عمى أداء الطبلب كأنشطتيـ المختمفة .
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 .2.4.2التفكير الرياضي:
الرياضيات ليا طبيعة مزدكجة كىك عمـ كطريقة لمتفكير ك أيضا نيجا لكصف كفيـ الكاقع ،حيث
أف كثير مف جكانب الحياة المعاصرة التي تعتمد عمى التطكرات الفكرية كالعممية ىي مف إخراج الرياضيات
).(University of Minnesota , 2010

مفيكـ التفكير الرياضي كطبيعتو كمياراتو.
أ) مفيكـ التفكير الرياضي:
يكجد خبلؼ بيف مفيكـ التفكير الرياضي حسب نكاحي اىتماـ الباحثيف كنظرتيـ لمككناتو كأساليبو

ككظيفتو.

كيعرؼ التفكير الرياضي بأنو مجمكعة مف العمميات العقمية المنظمة التي يقكـ بيا الطالب عندما
يكاجو مكقفا أك مشكمة أك مسألة تتحدػ قدراتو ،كال تكجد إجابة جاىزة ليا ،مما يدفع الطالب إلى مراجعتيا،

كيساعده عمى ترتيب خبراتو الرياضية السابقة لمقياـ بعممية البحث كالتنقيب عف الحل النيائي
(عفانة كنبياف .)109: 2003،

كالتركيز عمى التفكير يمكف أف يساعد الطبلب عمى رؤية أف الرياضيات منطقية كذات قيمة

كمعنى  .كما يمكف ليذا التركيز أف يعزز اعتقاد الطبلب بأف الرياضيات شيء يمكنيـ أف يفيمكه كيفكركا فيو
كيبرركه كيقيمكه .كعبلكة عمى ذلؾ ينمي الطبلب الحس بالمقدرة الرياضية عف طريق الممارسة العممية

لمرياضيات ،أؼ مف خبلؿ حل المشكبلت بأنفسيـ ،كالطبلب ال يمكف أف ينخرطكا في ممارسة الرياضيات

دكف تفكير (بدكؼ.)82: 2008،

كبالرجكع إلى الكتابات المتخصصة في أدبيات تربكيات الرياضيات ،ككذلؾ البحكث كالدراسات

الميتمة بتدريس الرياضيات ،يمكف القكؿ بأف ىناؾ أربعة آراء رئيسية حكؿ تعريف أك مفيكـ التفكير
الرياضي ،كىى:
أكال :أف التفكير الرياضي ىك القدرة عمى حل المشكبلت الخاصة بمادة الرياضيات.
ثانيا :أف التفكير الرياضي أسمكب تفكير خاص بدراسة الرياضيات كيشمل الميارات التالية:
(االستقراء االستنباط التعبير الرمزؼ التفكير االحتمالي التفكير المنطقي إدراؾ العبلقات اإلدراؾ المكاني
كالتصكر البصرؼ البرىاف الرياضي التعميـ) مع اختبلؼ عدد ىذه الميارات كنكعيتيا حسب عينة الدراسة

كنكع المحتكػ الدراسي.

ثالثا :يضـ ىذا الرأؼ ميارة حل المشكبلت مع ميارات التفكير السابقة في الرأؼ الثاني ،حيث يعرؼ التفكير
الرياضي بأنو أسمكب تفكير خاص بمادة الرياضيات ،كمف مظاىره ( االستقراء  ،االستنباط ،التفكير المنطقي

 ،التعميـ  ،حل المشكبلت) .
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رابعا :يدمج الرأؼ الرابع بيف الرأييف األكؿ كالثاني ،حيث يعرؼ التفكير الرياضي بأنو نشاط عقمي خاص
بدراسة الرياضيات ،ييدؼ إلى حل المشكبلت باستخداـ بعض أك كل الميارات الكاردة في الرأؼ الثاني .
في ضكء ىذه اآلراء األربعة السابقة يعرؼ الباحث التفكير الرياضي بأنو عبارة عف نشاط عقمي
اليدؼ منو استخداـ كل أك بعض صكر التفكير عند مكاجية المشكبلت الرياضية كالتعامل مع التماريف
الرياضية المختمفة.

ب) طبيعة التفكير الرياضي:
يذكر أبكحطب ( )116-115 :1996أف الكاتب اإلنجميزؼ ( )Hamleyتكصل في دراستو إلى
ثبلث عمميات تعتبر عناصر أك مككنات التفكير الرياضي كىي :

 الفئات :كتعنى التصنيف أك التقسيـ إلى مجمكعات ذات خصائص مشتركة. الترتيب :كيعنى إيجاد النظاـ السائد في ىذه المجمكعة كذلؾ بكصف محتكاىا. التطابق :كيعنى اكتشاؼ العبلقات المتطابقة بيف كحدات المجمكعات المختمفة. -كأضاؼ جنكنز ( )Jenkinsلمعناصر السابقة مككنات أك عنص ار رابعا ىك المتغير .

كيرػ أبك حطب أف ىذه العناصر تمثل أسس تصميـ كبناء اختبارات التفكير الرياضي كالقدرات الرياضية.
كما يذكر ليببلنؾ ) (Leblanc,1985:62أف التفكير الرياضي يختمف عف أنكاع التفكير األخرػ
في اشتمالو عمى مصطمحات محددة بدقة مف حيث العبلقات بيف األعداد كالرمكز كالمفاىيـ التي يمكف

تمثيميا إما بالرسـ أك األشكاؿ األخرػ ،كما أنو يعتمد عمى األنشطة العقمية التي يجب أف يتبعيا المعمـ في
تدريس الرياضيات لتنمية ىذا النكع مف التفكير.

كأشار خميفة ( )151: 1982إلى أف التفكير الرياضي يتككف مف مجمكعة مف العمميات العقمية

تشمل( :تحميل المكاقف إلى مركباتيا  -تصنيف ىذه المركبات  -التمخيص).

كيذكر خير هللا ك زيداف ( )78-71 ، 1966أف التفكير الرياضي قدرة مركبة مف ثبلث قدرات :

 .1القدرة العددية :كتتككف مف (إدراؾ العبلقات العددية إدراؾ المتعمقات العددية اإلضافة العددية).
 .2القدرة االستداللية :كتتككف مف االستقراء ،االستنباط .

 .3القدرة المكانية :كىى تبدك في كل نشاط عقمي معرفي يتميز بالتصكر البصرؼ لحركة األشكاؿ المسطحة
كالمجسمات ،كىى تضـ (قدرة مكانية ثنائية ،قدرة مكانية ثبلثية).
كيرػ أبك العباس ك العطركني ( )75: 1986أف التفكير الرياضي مقسـ إلى مستكييف:

 .1مستكػ االستيعاب :كىك أدنى مستكيات التفكير ،كيعني إدراؾ عناصر المكقف كادراؾ ما يدؿ عميو مف
معنى دكف حاجة إلى التطبيق كالتحميل ،كينقسـ ىذا المستكػ إلى مستكيات ىرمية متدرجة ىي :الترجمة
التفسير االستكماؿ.
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 .2مستكػ القدرات العقمية العميا كتتمثل في:
 التفكير الدقيق :كىك أسمكب يتميز بالدقة في التفكير كالتعبير عف ذلؾ التفكير ،كىك تفكير كمي مضبكطيصف المكقف كصفا كميا دقيقا.

 التفكير االستقرائي :كىك تفكير يعتمد عمى استقراء الحاالت المختمفة لمكصكؿ إلى قاعدة معينة. -التفكير القياسي :كىك يعنى تطبيق القاعدة العامة عمى الحاالت الفردية الختبار مدػ كقكع ىذه الحاالت

ضمف الحالة العامة.

كتصنف خضر ( )39 : 1991مستكيات التفكير الرياضي حسب درجة تعقيد العمميات الرياضية

إلى مستكػ عاؿ مف التفكير كمستكػ منخفض مف التفكير.

مما سبق يتضح لمباحث أف التفكير الرياضي يختمف عف أنكاع التفكير األخرػ في احتكائو عمى

مجمكعة مف المصطمحات الخاصة بو ،كمجمكعة مف القدرات كالعمميات العقمية المرتبطة بمادة الرياضيات
ككذلؾ مستكيات عميا مف التفكير كمستكيات دنيا مف التفكير.
ج :ميارات التفكير الرياضي:
ىي نشاط عقمي يكتسب الفرد مف خبللو المعمكمات ،أؼ أنيا نشاط عقمي يساعد عمى تككيف فكرة أك
حل مشكمة أك اتخاذ قرار ( كرـ. )189: 1993 ،

كيعرؼ حبيب ( )20 -15 : 1996ميارات التفكير بأنيا  :قدرة المتعمـ عمى شرح كتعريف كفيـ

كممارسة العمميات العقمية المطمكبة منو بسيكلة كدقة كاتقاف كتضـ بعض الميارات الفرعية مف تحميل

كتركيب كتفسير.

كقد اختمف الباحثكف فيما بينيـ حكؿ تحديد ميارات التفكير الرياضي ،نظ ار الختبلؼ خصائص

طبلب كل مرحمة كطبيعة مادة الرياضيات في كل مرحمة ،باإلضافة إلى تعدد المسميات لممفيكـ الكاحد.
أما أبك زينة ( )155-150 :1986فقد حدد ميارات التفكير الرياضي في ( التعميـ ،االستقراء،
االستدالؿ ،التعبير بالرمكز ،المنطق الشكمي أك الصكرؼ ،البرىاف الرياضي).
أما الطكيل ( )7 :1991فقد حدد سبعة ميارات لمتفكير الرياضي لدػ طبلب الصف األكؿ الثانكؼ

بدكلة قطر كالتالي (التفكير االستقرائي ،التفكير االستنباطي ،التفكير الرمزؼ ،التفكير االحتمالي ،التفكير
العبلقي ،اإلدراؾ المكاني كالتصكر البصرؼ ،البرىاف الرياضي).
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مف خبلؿ العرض السابق لكجيات النظر المختمفة حكؿ تحديد ميارات التفكير الرياضي ،باإلضافة
إلى مراجعة بعض األدبيات التربكية األخرػ التي تناكلت أساليب التفكير الرياضي يمكف اإلشارة في ضكء
العرض السابق لمككنات أك ميارات التفكير الرياضي يحدد الباحث ميارات التفكير الرياضي في الدراسة
الحالية فيما يمي- :
أ .ميارة المالحظة كادراؾ العالقات :إف اكساب الطالب ميارة " إدراؾ العبلقات عمل مفيد يتطمب تكاثف
الجيكد إلنجازه  ،فعدـ امتبلؾ الطبلب لميارة إدراؾ العبلقات يقمل مف تأثيرىـ في الحياة كأثرىـ بيا  ،كما
يقمل مف قدرتو عمى مكاجية المشكبلت في الحياة  ،كالعمل عمى حميا كقد تكصل الباحثكف أف عقل الفرد
منظـ أبجديا كرقميا كمكضكعيا كبأشكاؿ عديدة تمتزج فيو المعمكمات في شبكات  ،كتتمثل ىذه الميارة
في القدرة عمى تحميل المعمكمات التي يحميا الطالب عمييا مف خبلؿ حكاسو مباشرة ،كادراؾ العبلقة بيف
أجزائيا كالتعرؼ عمى المبادغ التي تحكـ ىذه العبلقات  ،كىذه الميارة تساعد الطالب عمى تكسيع
العمميات العقمية عنده  ،كتطمق الطاقة الكاممة في عقمو .
ب .ميارة التقدير :يقكـ بناء ىذه الميارة عمى تمكيف الطالب مف استخداـ شيء يقع في مجاؿ معرفتو
السابقة لمحكـ عمى شيء جديد ،كما تمكنو مف محاكمة مكاقف محددة في ضكء معيار دقيق يعرفو.
ج .ميارة تكظيف االستقراء الرياضي :ىي عممية عقمية يتأمل فييا الطالب مجمكعة مف الحاالت الجزئية
كاألمثمة حيث يستخمص منيا حكما عاما ينطبق عمى كل الجزيئات.

كيضيف الخبراء في مجاؿ التفكير الرياضي كمناىج كطرؽ تعميـ الرياضيات أراء كمقترحات لتنمية

ميارات التفكير الرياضي مف خالؿ دراسة الرياضيات كما يتضح فيما يمي:
 .1رأي جكردف ( ) Gordeon , 1991 :511-515

يرػ أ ف استخداـ أمثمة رياضية تعاكس الحدس تنمي التفكير الرياضي إذ أف الحدس الناتج مف تقديـ ىذه
األمثمة يخرج الطبلب عف المألكؼ كعما ىك مكجكد في الكاقع كىك بذلؾ ال يجذب انتباه الطبلب فقط بل

يتحدػ عادات التفكير كالممارسة.

 .2رأي نظمو ()167-159 : 1991
ترػ أف استخداـ األلغاز الرياضية في مناىج الرياضيات مف شأنو أف ينمي التفكير الرياضي كقد

استخدمت الباحثة "األلغاز كالحكايات مندمجة معا في تنمية التفكير الرياضي لدػ طبلب المرحمة اإلعدادية

كأثبت فاعميتيا في تنمية التفكير الرياضي ك االبتكارؼ لمطبلب ذكؼ مستكيات التحصيل المختمفة (مرتفعي -
متكسطي  -منخفضي التحصيل في الرياضيات).

 .3رأي المفتي ( )53-49 :2000في تنمية التفكير الرياضي :
يتبنى دمحم المفتي مصطمح "التفكير التعاكني" أك ما يسمى "فرؽ التفكير" في تنمية التفكير كحل

المشكبلت حيث يركز عمى أعماؿ العقل الجماعي كذلؾ إلنتاج أفكار أك معرفة متعددة األبعاد لحل

المشكبلت بطريقة متنكعة.
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 سمات المفكر الجيد:
لمطبلب المتفكقيف في التفكير الرياضي خصائص تميزىـ عف غيرىـ كقد ذكرىا الشريف()247 : 1991

نقبل عف كالياف كجمينكف ( )Callahan , Glennonالمذاف لخصاىا بالنقاط التالية :
 .1حب استطبلع المظاىر الكمية لؤلشياء المكجكدة بالبيئة.

 .2السرعة في استقباؿ كادراؾ كفيـ المظاىر الكمية المكجكدة بالبيئة كالتعامل بفاعمية معيا.
 .3القدرة عمى التفكير كالعمل التجريدؼ كالرمزؼ عندما نتعامل مع األفكار الكمية.
 .4القدرة عمى ربط األفكار الكمية بفاعمية بعضيا بالبعض األخر إما عمى صكرة شفيية أك صكرة كتابية
كانو في حالة استعداد تاـ الستقباؿ كاستيعاب ىذه األفكار.
 .5القدرة عمى التفكير كاألداء الجيد في المكاقف الكمية بطريقة مرنة أكثر مف طريقة التكرار المألكؼ.
 .6إدراؾ النماذج الرياضية كالعبلقات الداخمية في البيئة الرياضية.
 .7استخداـ االستقراء في الكصكؿ إلي التعميمات الرياضية.
 .8دقة التمييز كالقدرة عمى التسمسل المنطقي.
مما سبق يبلحع الباحث أىمية استراتيجيات التعمـ في تنمية ميارات التفكير الرياضي في مسار

تطكير العممية التربكية كأثرىا عمى شخصية المتعمـ كبنائيا  ،كأف إعداد المناىج يركز عمى االستراتيجيات
ألنيا السبيل الكحيد لصقل تفكير المتعمـ .
 .5.2التحصيل الدراسي
يعتبر التحصيل الدراسي أحد الجكانب اليامة لمنشاط العقمي الذؼ يقكـ بو الطالب في المعممة،

كينظر إلى التحصيل الدراسي أنو عممية عقمية بالدرجة األكلى كقد صنف التحصيل بأنو متغير معرفي،
كمفيكـ التحصيل الدراسي مف االتساع بحيث يشمل جميع ما يمكف أف يصل إليو الطالب في تعممو ،كقدرتو
عمى التعبير عمى ما تعممو (األسطل. )24 :2010 ،

كيمعب التحصيل الدراسي دك ار كبي ار في تشكيل عممية التعمـ كتحديدىا كلكف ليس ىك المتغير الكحيد

في عممية التعمـ ،إذ أف اليدؼ مف ىذه العممية يتأثر بعكامل كقكػ مختمفة بعضيا يتعمق بالمتعمـ كقدراتو
كاستعداداتو كصفاتو المزاجية كالصحية ،كبعضيا متعمق بالخبرة المتعممة كطريقة تعمميا كما يحيط بالفرد مف

إمكانيات (أبك دقة. )78 :2008 ،

كيعتبر التحصيل الدراسي أحد أىـ المعايير الرئيسة في تحديد مدػ نجاح المؤسسات التربكية أك

فشميا في تقدميا نحك تحقيق أىدافيا التربكية ،مما يترتب عميو مف أىمية في حياة الطالب كفي الق اررات التي

تتخذ بشأف ترفيعو مف صف آلخر ،كفي استم ارريتو في التعميـ ،كفي قبكلو في الجامعة كحصكلو عمى

كظيفة.
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كترػ (طافش )32 :2011،أف التحصيل الد ارسي لممتعمميف يشكل أمر ىاـ لؤلسباب التالية:

 .1ألنو فرصة لف تعكض كلف تتكرر كلف تعكد لمطالب مرة أخرػ إال عمى حساب عمره ،فالطالب الذؼ

يرسب أك يضعف تحصيمو في سنة ما أك مادة دراسية يبقى راسبا أك ضعيفا كاذا أعاد الدراسة أك

التحصيل فإف ذلؾ يككف نقصا مف عمره ،كعبلمتو في سجمو ال تمحى غالبا.

 .2ألنو يدكف في سجل دائـ لمطالب ال يذىب أك ينسى مع الزمف ،بل يحاسب عميو الفرد في أية مناسبة قد
يستدعي ذلؾ في المستقبل.

 .3ألنو يتحكـ في نكع المستقبل الذؼ ينتظر الفرد في الحياة العممية الكظيفية ،فإذا كاف تحصيمو متفكقا كاف

المستقبل غالبا مزدى ار ككاعدا كمثم ار ،كأما إف كاف غير ذلؾ فإف المستقبل يبدك عمى األرجح معتما
كصعبا.

 .1.5.2تعريف التحصيل الدراسي:
تعريفو لغكيا:

كما كرد في معجـ لساف العرب مادة "حصل" بسككف الصاد ىك الشيء الحاصل مف كل شيء كىك

ما بقي كثبت كذىب ما سكاه ،كحصل الشيء يحصل حصكال ،كالتحصيل تميز ما يحصل أؼ تحصيل

الشيء.

كالتحصيل يقصد بو الجمع كالتمييز بيف األشياء كفي القرآف الكريـ كرد لفع حصل في اآلية الكريمة:

الص ُدوِر (( (01سكرة العاديات اآلية)10، 9 :
ص َل َما ِِف ُّ
أَفَ ًَل يَ ْعلَ ُم إِذَا بُ ْعثِ َر َما ِِف الْ ُقبُوِر (َ )9و ُح ِّ

تعريفو اصطالحياً:

لقد اختمف مصطمح التحصيل الدراسي تبعا الختبلؼ كجيات النظر كاالختبلؼ في اإلطار

الذؼ مف أجمو التعريف.

كيعرفو سعيد ( " )15 :2010بأنو نشاط عقمي يتـ مف خبللو اكتساب المعمكمات كالمعارؼ كالحقائق

كالقيـ كاالتجاىات المرتبطة بالجكانب المعرفية كاالجتماعية كالدافعية مف خبلؿ آليات منظمة سكاء كانت

معممة أك مؤسسة تعميمية ،كيستدؿ عمى ىذا التعمـ بالدرجات التي يحصل عمييا الطالب مف المعممة في

نياية العاـ الدراسي بناء عمى إجابات الطالب في االمتحاف النيائي ككما ىي مثبتو في كشكفات الرصد في

المعممة".

كيعرفو الخالدؼ( " )90 :2003بأنو مقدار ما اكتسبتو الطالبة في المجاؿ المعرفي مف كحدة القياس

كيقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في االختبار التحصيمي الذؼ أعدتو الباحثة لقياس مدػ التحصيل

لممعمكمات كالمفاىيـ العممية المتضمنة في الكحدة المختارة في المستكيات المعرفية األربعة كىي :المعرفة
المفاىيمية ،المعرفة اإلجرائية ،حل المشكبلت النمطية ،حل المشكبلت غير النمطية.

كيعرفو الباحث مجمكع ما تعممو الطالب في مادة الرياضيات خبلؿ الفصل األكؿ لكحدة الكسكر

لمصف السادس  ،كيمكف قياسو بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبار التحصيمي.
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 .2.5.2أنكاع التحصيل الدراسي- :
كيرػ الخبراء التربكيكف أف مفيكـ التحصيل الدراسي أكسع مف مفيكمنا لو ،حيث أصبح يتضمف
مجمكعة مف الحقائق كالميارات كالميكؿ كالقيـ ،ككذلؾ يتضمف الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية ،كرغـ
اتساع مفيكـ التحصيل الدراسي فغالبا ما يطمق عميو تحصيل الطبلب أك اكتسابيـ لما ييدؼ إليو النظاـ
التعميمي ،كيرتبط ارتباطا كثيقا بالمعممة ،كبناء عمى ذلؾ فقسـ التحصيل الدراسي إلى ثبلث أقساـ كالتالي:
أكال :التحصيل الدراسي المعرفي:
كىك التحصيل الذؼ يشمل العمميات العقمية لممتعمـ بمختمف مستكياتيا ،مف مجرد استرجاع
المعمكمات التي قرأىا أك سمعيا ،إلى فيـ كتطبيق ما تعنيو أك إلى تحميل ما بينيا مف عبلقات متداخمة ،كمف
ثـ الحكـ عمى مضمكنيا مف حيث الدقة كالمكضكعية كالحداثة (األسطل.)15 :2010 ،
كقد قاـ بمكـ في تصنيفو لممجاؿ المعرفي أك العقمي ،بتقسيـ ىذا المجاؿ إلى ستة مستكيات متفاكتة تتمثل في
التالي( :عفانة كالمكلك( )67 :2004 ،تذكر ،فيـ ،تطبيق ،تحميل ،تركيب ،تقكيـ).
أما االتجاىات الحديثة في تصنيف الجانب المعرفي فيي كالتالي (:عبيد كعفانة)80 :2003،
المعرفة المفاىيمية ،المعرفة اإلجرائية ،المعرفة السياقية.
ثانيا :التحصيل الدراسي المياري:

كىك التحصيل الدراسي الممثل لمميارات الحركية ألطراؼ الجسـ اإلنساني ،مثل حركة اليديف أك القدميف أك
الجسـ كمو .كمف الضركرؼ أف يتكفر المعيار أك المحؾ الذؼ يتـ بو قياس أداء الميارة بالزمف أك بالنسبة
المئكية لمدقة في األداء (طافش.)34 :2011،
كقد صنف سمبسكف المجاؿ الميارػ الحركي إلى المستكيات التالية( :سعادة كابراىيـ.)344 :1991 ،
 .1مستكػ اإلدراؾ الحسي.
 .2مستكػ الميل أك االستعداد.
 .3مستكػ االستجابة الظاىرية المعقدة.
 .4مستكػ اآللية أك التعكيد.
 .5مستكػ التكيف أك التعديل.
 .6مستكػ األصالة أك اإلبداع.
ثالثا :التحصيل الدراسي الكجداني:
كىك التحصيل الذؼ يتطرؽ إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر ،كيتعامل مع ما في القمب مف اتجاىات
كمشاعر كأحاسيس كقيـ ،تؤثر في مظاىر سمككو كأنشطتو المتنكعة.
كقد لجأ ك ارثكؿ إلى تصنيف المجاؿ الكجداني إلى خمسة مستكيات كالتالي(:سعادة كابراىيـ)329 :1991،
 .1مستكػ االستقباؿ أك التقبل.
 .2مستكػ االستجابة.
 .3مستكػ التقييـ كاعطاء القيمة.
 .4مستكػ التنظيـ.
 .5مستكػ تشكيل الذات.
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 .3.5.2العكامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
ال شؾ أف ىناؾ عكامل عديدة تؤثر في التحصيل الدراسي أىميا كما جاء في (دكيؾ:)80: 2008 ،
 .1عكامل ذاتية.

 .2البيئة األسرية.

 .3المستكػ االقتصادؼ كالثقافي كاالجتماعي.
 .4مستكػ تعميـ الكالديف.

 .5كفاءة المعمـ عمميا كمينيا.
 .6البيئة الدراسية الفيزيقية.

 .7استخداـ التكنكلكجيا التعميمية.

 .8الفركؽ الفردية بيف المتعمميف.

مما سبق يبلحع الباحث أىمية التحصيل في تحديد المستكػ التعميمي لمطبلب مف خبلؿ العممية

التربكية كأثرىا عمى شخصية المتعمـ ،كأف الدكؿ تعكؿ كثي ار عمى المستكػ التعميمي ألبنائيا عمى أنو السبيل
الكحيد لنيضتيا كتقدميا.
 .6.2تعقيب عاـ عمى اإلطار النظري :بعد االطالع عمى األدب التربكي تبيف لمباحث:

 أنو مف الضركرؼ تكظيف االستراتيجيات المناسبة كالفاعمة لتنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيلالدراسي.

 إف إعطاء استراتيجية حل المشكبلت كدكرة التعمـ مف قبل المختصيف في تعميـ الرياضيات لـ يأت مففراغ  ،فقد أكدت النتائج التي تكصمت إلييا البحكث كالدراسات أف تدريس الطبلب باستراتيجية حل
المشكبلت الرياضية كدكرة التعمـ يمكنيـ مف أف يصبحكا أكثر قدرة عمى التحميل كاتخاذ الق اررات عمى

أسس صحيحة.

 إف حل المشكبلت الرياضية ميارة مثل أؼ ميارة مينية يمكف أف يتعمميا الفرد  .كالميارة تعتمد عمىأمريف  ،األكؿ  :مدػ إلماـ الفرد بالمعمكمات النظرية البلزمة إلتقاف الميارة  ،كالثاني :مدػ ممارسة الفرد
العممية لتمؾ الميارة كاكتسابو لمخبرة العممية في أداء الميارة .

 إف اكتساب الفرد ميارة حل المشكبلت الرياضية يمكف أف يتحقق بفاعمية كسرعة كاتقاف متى ما تكافرترغبة كحماس الطالب الكتساب تمؾ الميارة  ،ألنيا تمثل الحافز الداخمي نحك عممية التعمـ  .كلكي يكجد

المعمـ في نفس الطالب الرغبة كالحماس نحك عممية التعمـ يتعيف عميو مراعاة عدد مف المتغيرات أكليا :

شخصيتو التي يجب أف تككف مقبكلة كمحبكبة مف قبل المتعمـ  ،ثانييا  :أسمكبو التدريسي الذؼ ينبغي أف
يتسـ بالتجدد كالحيكية كالنشاط كالتفاعل التاـ مع المكقف كالقدرة عمى التمثيل العممي بحركات اليديف

كالرأس كجميع أجزاء الجسد .

49

-

كاف أعظـ ما يثير الحماس في المتعمـ كيدفعو لممشاركة الفاعمة في حل المشكبلت كدكرة التعمـ أثناء

الحصة  ،عندما تقدـ لو عمى شكل ألعاب تعميمية في صميـ المكضكع  ،مف خبلؿ المنافسة بيف الطبلب

ضمف مجمكعات  ،كاذا أضيف إلى ذلؾ بعض الجكائز التشجيعية لممجمكعات المتفكقة مما يساعد عمى

زيادة مستكػ تفاعل كمشاركة المتعمـ  ،الذؼ يؤدؼ في نياية األمر إلى اكتساب الطالب ميارة حل المشكبلت
كدكرة التعمـ كالمتاف تعتبراف مف أىـ أىداؼ التدريس في كل حصة مف حصص الرياضيات .

-

كيقصد بميارات حل المشكبلت كدكرة التعمـ كاليدؼ المتكخي مف جراء تعمـ الطبلب لمميارات في

كبل االستراتيجيتيف ىك  :أف يتعمـ الطبلب كيفية التدرج في خطكات الحل عمى أساس منطقي مستخدميف

االستراتيجية المناسبة لمحل  ،كعمى الرغـ مف أف الكصكؿ إلى الحل النيائي الصحيح ميـ في حل المشكبلت
كدكرة التعمـ  ،إال أف األىـ ىك منطقية كسبلمة خطكات الحل  ،كتتابعيا عمى أساس خطكات سميمة كمتتابعة

كمنيجية كاضحة في طريقة التفكير لمكصكؿ إلى حل المشكمة  ،كلذلؾ يتعيف إدراؾ المتعمـ أف أىـ قضية في

حل المشكبلت كدكرة التعمـ ىي منطقية خطكات الحل  ،كليس مجرد الحصكؿ عمى الحل النيائي .

-

كبناء عمى ما تقدـ يتضح لنا مدػ أىمية استخداـ أسمكب حل المشكبلت في التعميـ ألنو يعكد

الطبلب عمى التسمسل العممي في خطكات حل المكاقف العممية كالحياتية المختمفة  ،كيجعمو يعتمد عمى نفسو
في إيجاد الحمكؿ عف طريق البحث كالتنقيب كالتقصي كاالكتشاؼ كالتجريب  ،كما أف أسمكب حل المشكبلت

كدكرة التعمـ يحفز الطبلب عمى التفكير بطريقة عممية كاستخداـ ميارات كأنشطة كمعارؼ عممية سابقة في
إيجاد الحمكؿ كفي نفس الكقت يستخدـ ىذه الحمكؿ في مكاقف جديدة سكاء كانت حياتية أك في المادة العممية

 ،كىذا ضركرؼ ألف العالـ كالعمـ في تطكر مستمر كالطالب بحاجة ليذا األسمكب لمكاكبة كل ىذه الثكرات
العممية المحيطة بو .
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اندراصاث انضابقت
 1.3دراصاث حناونج اصرتاحُجُت حم ادلشكالث
 2.3دراصاث حناونج اصرتاحُجُت دورة انخعهى )(5E's
 3.3دراصاث حناونج حنًُت يهاراث انخفكري انرَاضٍ
 4.3حعقُب عاو عهً اندراصاث انضابقت ويدي اصخفادة اندراصت
احلانُت ينها ويا متُزث به اندراصت عن غريها.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى األدب التربكؼ كالدراسات السابقة ،استطاع الباحث أف يجد عددا مف
الدراسات ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية ،كقد صنف ىذه الدراسات في ثبلثة أقساـ :فالقسـ األكؿ
يتناكؿ استراتيجية حل المشكبلت ،كالقسـ الثاني يتناكؿ استراتيجية دكرة التعمـ ) ،(5E'sبينما القسـ الثالث
يتناكؿ ميارات التفكير الرياضي.
 .1.3دراسات تناكلت استراتيجية حل المشكالت:
 -1دراسة مصمح ()2013

ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيف استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية
ميارات حل المعادالت كالمتباينات الجبرية كاالتجاه نحك الرياضيات لدػ طالبات الصف التاسع في
المحافظ ة الكسطى ،كتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع قياس قبمي-
بعدؼ ،كتـ اختيار عينة الدارسة مف مدرسة ركدلف فالتر األساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية كالتعميـ-
المحافظة الكسطى ،كالتي تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،كتككنت عينة الدارسة مف شعبتيف لمصف التاسع
األساسي تـ اختيارىما قصديا ،حيث تـ اختيار أحدىما بطريقة القرعة ،المجمكعة التجريبية بكاقع( ) 29
طالبة ،يدرسف باستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ،أما المجمكعة الضابطة بكاقع ( )26طالبة يدرسف
بالطريقة التقميدية  ،كتحددت أدكات الدارسة في اختبار ميارات حل المعادالت كالمتباينات الجبرية ،كمقياس
االتجاه نحك الرياضيات ،كأظيرت نتائج الدارسة كجكد فركؽ داؿ إحصائيا عند مستكػ()0.1بيف متكسطي
درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيق البعدؼ-لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ في
اختبار ميارات حل المعادالت الجبرية .
 -2دراسة شبير ()2011
ىدفت ىذه الدارسة إلى معرفة أثر استراتيجية حل المشكبلت في عبلج صعكبات تعمـ الرياضيات
لدػ طبلب الصف الثامف األساسي ،كلتحقيق ىدؼ الدارسة اتبع الباحث المنيجيف (المنيج الكصفي
التحميمي ،كالمنيج شبو التجريبي )  ،كتككنت عينة الدارسة مف( )613طالبا كطالبة اختيركا عشكائيا مف
طبلب الصف الثامف األساسي مف ستة مدارس مف المدارس الحككمية بمحافظة خاف يكنس بفمسطيف،
لتشخيص صعكبات تعمـ الرياضيات لدػ ()139طالبا كطالبة مف طبلب الصف الثامف األساسي ،اختيركا
عشكائيا مف مدرستيف قسمكا لمجمكعتيف لتطبيق الدارسة ،حيث أف إحداىما المجمكعة التجريبية كتككنت مف
( )69طالبا كطالبة  ،كاألخرػ المجمكعة الضابطة كتككنت مف( )70طالبا كطالبة  ،كاقتصرت الدارسة عمى
الكحدة السابعة كحدة حساب المثمثات (مف كتاب الرياضيات المقرر لمصف الثامف األساسي لمفصل الدراسي
الثاني  ،كاستخدـ الباحث لتحقيق أىداؼ الدارسة اختبار تشخيصي  /تحصيمي  ،كتكصمت الدارسة إلى
كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكػ الداللة()0.01بيف متكسطات المجمكعة التجريبية الذيف درسكا
باستراتيجية حل المشكبلت ،كأق ارنيـ طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية في اختبار
صعكبات تعمـ الرياضيات البعدؼ كلصالح طبلب المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ أكصت الدراسة بإجراء
دراسات تكضح أثر استخداـ استراتيجية حل المشكبلت في تدريس الرياضيات مقارنة بطرؽ التدريس
المختمفة.
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دراسة المساعدي ()2011

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تحصيل

مادة الرياضيات لدػ طبلب الصف الخامس األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا .كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي

ذا المجمكعة التجريبية كالضابطة .كتككنت العينة مف ( )59طالب ،تـ اختيارىا عشكائيا كتكزيعيا عمى
مجمكعتي الدراسة ،بحيث شممت المجمكعة التجريبية( )30طالبا ك( )29طالبا لممجمكعة الضابطة .كتحددت
األدكات في اختبار تحصيمي كمقياس االتجاىات نحك الرياضيات .كتكصمت الدراسة إلى تنمية التحصيل

كاالتجاىات باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة .كأكصى الباحث بضركرة إعادة صياغة

محتكػ الرياضيات بما يتبلءـ كخطكات استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة؛ لما ليا مف أثر في تنمية
االتجاىات اإليجابية نحك الرياضيات.

-4

دراسة الشيراني ()2010

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج كيتمي (التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة) في

تدريس كحدة النسبة كالتناسب عمى التحصيل كاالتجاه نحك الرياضيات لدػ طبلب الصف السادس االبتدائي.
كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذا المجمكعة التجريبية كالضابطة .كتككنت العينة مف( )60طالبا تـ

تكزيعيا عمى مجمكعتي الدراسة .كتحددت األدكات في اختبار تحصيمي كمقياس المقكشي لبلتجاه نحك

الرياضيات .كتكصمت الدراسة إلى تنمية التحصيل كاالتجاه نحك الرياضيات لدػ طبلب الصف السادس
باستخداـ نمكذج كيتمي .كأكصى الباحث بضركرة استخداـ نمكذج كيتمي في تدريس الرياضيات ،كتدريب

معممي الرياضيات عمى استخدامو.
-5

دراسة صديق كاسماعيل ()2010

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تدريس

رسـ منحنيات الدكاؿ عمى تحصيل طبلب الرياضيات بجامعة اليرمكؾ .كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي.

كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف( )66طالبا مف طبلب المستكػ الثاني -رياضيات بكمية العمكـ

بجامعة اليرمكؾ ،تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتي الدراسة بحيث شممت المجمكعة التجريبية( )34طالبا
كالضابطة( )32طالبا .كتحددت األدكات في اختباريف تحصيمييف أحداىما في مكضكع رسـ منحنيات الدكاؿ،

كاآلخر في مقرر تفاضل كتكامل " ."1كمف أىـ النتائج التي تكصمت الدراسة إلييا تفكؽ طبلب المجمكعة
التجريبية الذيف درسكا مكضكع رسـ منحنيات الدكاؿ باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة عمى

طبلب المجمكعة الضابطة ،كذلؾ تفكؽ طبلب المجكعة التجريبية الذيف درسكا مقرر تفاضل كتكامل""1

باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة عمى طبلب المجمكعة الضابطة .كأكصت الدراسة
بضركرة تكجيو نظر أساتذة الجامعات العربية الستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ،ككذلؾ

أكصت بأىمية تنكيع طرائق كاستراتيجيات التدريس ،كعدـ االعتماد فقط عمى طريقة الشرح كالمحاضرة

بالتعميـ الجامعي.
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دراسة رزؽ ()2008
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيف التعميـ البنائي بنمكذج التعمـ القائـ عمى المشكمة في

برمجية تعميمية في كحدة المجمكعات في الرياضيات عمى تنمية التحصيل عند المستكيات المعرفية :التذكر،

الفيـ ،التطبيق ،كالثبلثة مستكيات مجتمعة .كاستخدمت الباحثة التصميـ شبو التجريبي المتمثل في مجمكعة
ضابطة غير مكافئة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )50طالبة مف طالبات الصف األكؿ المتكسط بمدرسة

الفضل األىمية ،حيث قسمت الطالبات إلى مجمكعتيف تجريبية( )25طالبة ،كضابطة ( )25طالبة .كتحددت

أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي كبرمجية تعميمية قائمة عمى نمكذج التعمـ القائـ عمى المشكمة .كأظيرت

نتائج الدراسة تفكؽ عاـ لطالبات المجمكعة التجريبية عف المجمكعة الضابطة عند جميع المستكيات المعرفية
الثبلثة :التذكر كالفيـ كالتطبيق ،كجميع المستكيات مجتمعة ،كذلؾ في متكسط درجات االختبار التحصيمي

البعدؼ ،كىذا التفكؽ داؿ إحصائيا عند مستكػ( )0.05لجميع المستكيات المعرفية السابقة.
 -7دراسة الشيري ()2007

ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ إلى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات

لتنمية ميارات حل المشكمة كاختزاؿ القمق الرياضي لدػ طبلب الكمية التقنية بأبيا .ككظفت الدارسة المنيج

التجريبي ،كبمغت عينة الدارسة ( )53طالبا مف طبلب المستكػ الثاني قسـ التقنية اإللكتركنية ،قسمت إلى

مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية ( )26طالبا درست باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة ،كمجمكعة ضابطة

( )27طالبا درست بالطريقة العادية .كلتحقيق ىدؼ الدارسة أعد الباحث قائمة بميارات حل المشكمة
الرياضية ،كاستخدـ عددا مف استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنميتيا لدػ كتمثمت أدكات الدارسة في (اختبار

ميارات حل المشكمة الرياضية ،كمقياس لقمق حل المشكمة الرياضية) ،كقد تـ تطبيق أدكات الدارسة قبميا

كبعديا .كمف النتائج التي تكصمت الدارسة إلييا كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكػ 0.01بيف متكسطي
درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار ميارات حل المشكمة الرياضية،
كمقياس قمق حل المشكمة الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية .كبينت النتائج أف الستخداـ استراتيجيات ما

كراء المعرفة مستكػ فعالية مقبكلة تربكيا في تنمية ميارات حل المشكمة الرياضية ،كاختزاؿ قمق حل المشكمة

الرياضية لدػ الطبلب عينة الدارسة.
-8

دراسة الخطيب ()2006

ىدفت الدارسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى حل المشكبلت في تنمية
التفكير الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيات لدػ طبلب الصف السابع األساسي في األردف .كاستخدـ
الباحث المنيج التجريبي في الدارسة ،كتككنت عينة الدارسة مف ( )104طالبا مف طبلب الصف السابع
األساسي  ،قسمكا إلى مجمكعتيف عشكائيا ،إحداىما تجريبية( 24طالبا ك 26طالبا ) درست باستخداـ
استراتيجية تدريسية قائمة عمى حل المشكبلت حيث قاـ الباحث بإعادة صياغة محتكػ رياضي لكحدتيف
دراسيتيف ( المعادالت كحميا ،كالمساحات ك الحجكـ ) باستخداـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى حل
المشكبلت كتـ تدريب المعمـ عمى التدريس باستخداـ ىذه االستراتيجية ،كاألخرػ ضابطة ( شعبتاف 28طالبا
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ك  26طالبا ) درست بالطريقة التقميدية  .كتـ اختيار عينة الدارسة بصكرة قصدية مف مدرسة الياشمية
الثانكية الشاممة لمبنيف لتطبيق الدارسة فييا كاختيرت أربع شعب مف شعب الصف السابع األساسي لتمثل
عينة الدارسة .كاستخدـ في أدكات الدراسة اختبار التفكير الرياضي كمقياس االتجاىات نحك الرياضيات .كقد
أظيرت نتائج الدارسة المتعمقة بالتفكير الرياضي تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية عمى طبلب المجمكعة
الضابطة كأظيرت أيضا أف اتجاىات طبلب المجمكعة التجريبية كانت أفضل كأعمى مف اتجاىات أقرانيـ
مف المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة االعتيادية.
 -9دراسة النجار)1999( ،
ىدفت الدارسة إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ أسمكب حل المشكبلت عمى التفكير االبتكارؼ في
الرياضيات لدػ طبلب الصف الحادؼ عشر عمكـ بغزة .كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج
التجريبي الذؼ يتناسب مع طبيعة ىذه الدارسة .كتككنت عينة الدارسة القصدية مف أربعة فصكؿ بمدرسة تل
الزعتر الثانكية لمبنيف ( )156طالبا مف طبلب الصف الحادؼ عشر عمكـ مقسمة إلى مجمكعتيف ،المجمكعة
التجريبية كتشمل( )78طالبا كالمجمكعة الضابطة شمل ( )78طالبا .كاستخدـ الباحث أداة كاحدة في ىذه
الدراسة مف إعداد الباحث نفسو كىي اختبار التفكير االبتكارؼ في الرياضيات .كمف النتائج التي تكصمت
الدراسة ليا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )0.01في استخداـ أسمكب حل المشكبلت مقابل
الطريقة التقميدية عمى التفكير االبتكارؼ في الرياضيات لصالح المجمكعة التجريبية .كمف التكصيات التي
قدمتيا الدارسة ضركرة مراجعة طرؽ كأساليب التدريس المستخدمة في مدارسنا كاستحداث طرؽ كأساليب
كتقنيات جديدة في تدريس الرياضيات.
 -10دراسة ككب كآخركف )(Cobb,et.al, 1993

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في
تدريس الحساب عمى تحصيل الطبلب كدافعيتيـ لمتعمـ .كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذا المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة .كتككنت عينة الدراسة مف( )288طالبا مف الصف الثاني االبتدائي ثـ تـ تقسيميـ إلى
مجمكعتيف إحداىما تجريبية درست الحساب باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ضمنت
( )187طالبا في عشر فصكؿ كاألخرػ ضابطة درست بالطريقة التقميدية ضمنت ( )101طالبا في ثماف
فصكؿ .كتحددت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي ،كمقياس لمدافعية ،كتكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد
فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعتيف في االختبار التحصيمي البعدؼ ،ككذلؾ أف طبلب
المجمكعة التجريبية كانكا أكثر اىتماما بالفيـ كالتعاكف فيما بينيـ مف طبلب المجمكعة الضابطة.

 -11دارسة اريس بث(Rice Beth , 1992): ،

ىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ إلى أثر برنامج يكظف استراتيجية حل المشكبلت في زيادة التفكير
الناقد لدػ طبلب الصف الرابع في الرياضيات ،كاستخدمت الدارسة المنيج التجريبي ،كقد استخدـ البرنامج
ست ميارات في التفكير الناقد (التصنيف ،التحديد ،االستدالؿ ،القياس ،االستنباط ،التسمسل) ككشف تحميل
البيانات إلى تحسف مستكػ الطبلب الذيف استخدمكا استراتيجية حل المشكبلت في ميارات التفكير الناقد
لدييـ كحل المشكبلت في الرياضيات.
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 .2.1.3التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ :دراسات تتعمق باستراتيجية حل المشكالت:
مف حيث المكضكع كأىدافو:
-

تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة فمعظميا ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية حل المشكبلت
في تدريس الرياضيات ،كمف ىذه الدراسات :دراسة مصمح( ،)2013كدراسة شبير( ،)2011كدراسة
المساعدؼ( ،)2011كدراسة الشيراني( ،)2010كدراسة صديق كاسماعيل( ،)2010كدراسة رزؽ (،)2008
كدراسة الشيرؼ( ،)2007كدراسة الخطيب( ،)2006كد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػػكب كآخركف )،(Cobb,et.al, 1993
كدراسة النجار( ،)1999كدارسة اريس بث .(Rice Beth , 1992 ،كفي ضكء ما سبق تتشابو الدراسة
الحالية مع الدراسات السابقة في تعرؼ أثر استراتيجية حل المشكبلت في تدريس الرياضيات.
-

مف حيث المنيج المستخدـ:

انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج التجريبي ،المنيج شبو التجريبي ،فمعظـ الدراسات
استخدمت المنيج التجريبي ذا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كمف ىذه الدراسات :دراسة
المساعدؼ( ،)2001كدراسة الشيراني( ،)2010كدراسة صديق كاسماعيل( ،)2010كدراسة
الشيرؼ( ،)2007كدراسة الخطيب ( ،)2006كدراسة كػػكب كآخركف ) ،(Cobb,et.al, 1993كدراسة
النجار( .)1999كبعض الدراسات السابقة استخدمت المنيج شبو التجريبي كمف ىذه الدراسات :دراسة
مصمح( ،)2013كدراسة رزؽ( ،)2008كدراسة شبير ( .)2011في ضكء ما سبق تتشابو الدراسة الحالية مع
بعض الدراسات السابقة في استخداـ المنيج شبو التجريبي لممجمكعتيف التجريبيتيف كالضابطة مع قياس قبمي
كبعدؼ.
مف حيث مجتمع الدراسة كعينتو:
العديد مف الدراسات السابقة تـ اختيار العينة منيا بطريقة قصدية مف مدارس معينة كتـ اختيار
المجمكعتيف بطريقة عشكائية كمف ىذه الدراسات :دراسة مصمح( ،)2013كدراسة رزؽ(، )2008
كدراسة شبير ( ،)2011كىك ما يشابو الدراسة الحالية التي اختيرت مف محافظة غرب غزة بطريقة قصدية
مف مدرسة ذككر غزة الجديدة(ج) اإلعدادية كاختيار ثبلث شعب مف الصف السادس بطريقة عشكائية حيث
تـ اختيارىما عف طريق القرعة لتمثل المجمكعة التجريبية األكلى ك المجمكعة التجريبية الثانية كالمجمكعة
الضابطة .
مف حيث أدكات الدراسة :
-

تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة باختبلؼ المتغيرات كمنيا:
اختبار تحصيمي مثل دراسة شبير( ،)2011دراسة كػػكب كآخركف ،(Cobb,et.al, 1993
-1
المساعدؼ( ،)2011كدراسة الشيراني( ،)2010كدراسة صديق كاسماعيل( ،)2010كدراسة رزؽ(.)2008
اختبار التفكير الرياضي مثل دراسة الخطيب(.)2006
-2
اختبار التفكير االبتكارؼ مثل دراسة النجار ( ،)1999كدراسة برانس(.)1984
-3
التفكير الناقد مثل دارسة اريس بث.(Rice Beth , 1992 (،
-4
مقياس الدافعية مثل دراسة كػػكب كآخركف( .(Cobb,et.al, 1993
-5
مقياس االتجاه دراسة صابريف مصمح ( ،)2013كدراسة المساعدؼ( ،)2011كدراسة
-6
الشيراني( ،)2010كدراسة الشيرؼ( ،)2007كدراسة الخطيب(.)2006
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اختبار ميارات حل المشكمة كالمعادالت الرياضية دراسة مصمح ( ،)2013كالشيرؼ(.)2007
-7
بينما استخدمت الدراسة الحالية اختبار ميارات التفكير الرياضي كآخر لمتحصيل الدراسي مف إعداد الباحث.
-

مف حيث نتائج الدراسة/

أظيرت جميع الدراسات السابقة التي تناكليا الباحثكف في مكضكع استراتيجية حل المشكبلت بأف
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية حل المشكبلت
ما عدا دراسة ككب كآخريف التي تكصمت إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجتي
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدؼ.
 .2.3دراسات تتعمق باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ()5E's
 -1دراسة أبك صفر ()2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيف استراتيجيتي دكرة التعمـ الخماسية )(5E's
كالجدكؿ الذاتي ) (KWLفي تنمية ميارات حل المسألة الرياضية لدػ طبلب الصف الثامف بمحافظات غزة،
كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي  ،حيث تـ تطبيق الدراسة عمى عينة قصدية مف مدرسة ركدلف فمتر
األساسية المشتركة في محافظة الكسطى  ،حيث تككنت العينة مف ( )94طالبة مف طالبات الصف الثامف
األساسي  ،حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى ثبلث مجمكعات  ،مجمكعتيف تجريبيتيف عدد كل مجمكعة
( )32طالبة  ،كمجمكعة ضابطة عددىا ( )30طالبة ،حيث تـ اخضاع كل مف المتغيريف المستقميف
(استراتيجيتي دكرة التعمـ الخماسية كالجدكؿ الذاتي) كقياس اثرىما عمى المتغير التابع " تنمية ميارة حل
المسألة الرياضية "  .كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار ميارة حل المسألة الرياضية كمف ثـ تطبيق
االختبار البعدؼ كالقبمي عمى مجمكعات الدراسة .كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ عند مستكػ الداللة
( )0.05بيف الطالبات في المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية )،(5E's
كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية الجدكؿ الذاتي ) (KWLفي التطبيق البعدؼ الختبار
ميارة حل المسألة الرياضية.
-2

دراسة العكة ()2014

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست في
تنمية ميارات حل المسائل اليندسية لدػ طبلب الصف الثامف بغزة .كقد تـ إعداد اختبا ار لقياس ميارات حل
المسائل اليندسية ،كاتبع الباحث تصميـ المجمكعة الضابطة المكافئة ذات االختبار البعدؼ ،كتككنت عينة
الدراسة مف( )108طالبا جرػ تكزيعيـ عشكائيا عمى ثبلث مجمكعات اثنتاف منيما تجريبية كالثالثة ضابطة،
كقد تـ تدريس المجمكعة التجريبية األكلى باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية ،كتدريس المجمكعة التجريبية الثانية
باستخداـ قبعات التفكير الست ،كتدريس المجمكعة الضابطة بالطرؽ التقميدية .كتكصمت النتائج إلى كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية ،كتفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عمى المجمكعة الضابطة في الميارات :تحديد
المعطيات ،تحديد المطمكب ،كضع خطة الحل ،تنفيذ خطة الحل ،التحقق مف صحة الحل في حيف لـ تظير
النتائج كجكد فركؽ فردية دالة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعات الثبلث في ميارة رسـ المسألة
اليندسية ،كما تكصمت الدراسة إلى تفكؽ مجمكعة القبعات الست عمى مجمكعة دكرة التعمـ الخماسية في
الميارات السابقة.
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-3

دراسة أبك عطا ()2013

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيف دكرة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير

اإلبداعي لدػ طبلب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت عينة

الدراسة ( )54طالبا ،مف مدرستي (األكقاؼ الشرعية كمدرسة بيت دجف) لمعاـ 2012/2011ـ  ،تـ تقسيـ

العينة إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية كعددىا ( )28كاألخرػ مجمكعة ضابطة عددىا ( )26طالبا درست
بالطريقة التقميدية  ،كأعد الباحث اختبا ار لمتفكير اإلبداعي ،كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ بيف بيف متكسط

درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي لصالح
المجمكعة التجريبية .

-4

دراسة سميـ ()2012

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية الخطكات السبع في تنمية ميارات التفكير

الرياضي في جانبي الدماغ لدػ طالبات الصف الثامف األساسي في محافظات غزة  ،كاتبع الباحث المنيج
شبو التجريبي  ،كتـ اختيار عينة قصدية مككنة مف ( )85طالبة مف مدرسة البريج اإلعدادية  ،كتـ تقسيـ

العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كعددىا ( )43طالبة درست باستراتيجية الخطكات السبع  ،كأخرػ

ضابطة كعددىا (  ) 42طالبة كدرست بالطريقة التقميدية  ،كأعد الباحث اختبا ار لمسيطرة الدماغية كاختبا ار

لميارات التفكير الرياضي  ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية .

 -5دراسة أبك مصطفى()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج بايبي في اكتساب المفاىيـ الرياضية لدػ
طبلب الصف السابع في مادة الرياضيات كميكليـ نحكىا ،كلتحقيق ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج التجريبي،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )65طالبا تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مدرسة ذككر خزاعة لبلجئيف ،كقسمت
العينة إلى مجمكعتيف أحدىما تجريبية كتضـ( )32طالبا كاألخرػ ضابطة كتضـ ( )33طالبا ،كقاـ الباحث
بإعداد أدكات الدراسة اآلتية :اختبار تحصيمي لقياس المفاىيـ الرياضية ،كمقياس الميكؿ نحك الرياضيات
كبعد إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة كالمتمثمة في اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف ،كمربع إيتا لقياس
حجـ األثر كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ( )0.05بيف متكسطي درجات
طبلب المجمكعتيف في اختبار المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.
-6

دراسة عطا ( .)2008كما أكرد في( :األغا)2012 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ الخماسية) ( 5E'sفي تحصيل طالبات
الصف الثامف األساسي باليمف في مادة العمكـ كاالحتفاظ بالتعمـ ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لتحقيق
ذلؾ اليدؼ ،كتككنت عينة الدراسة مف( )54طالبة ،كتـ اختيار شعبتيف عشكائيا مف بيف  4شعب كتكزيعيما
بالتساكؼ عمى مجمكعتي الدراسة ،كتحددت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي ،كقد استخدـ الباحث
األساليب اإلحصائية التالية المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارؼ ،كاختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف ،كبعد
انتياء التطبيق التجريبي تكصمت الدراسة إلي النتائج التالية :تنمية التحصيل كاالحتفاظ بالتعمـ باستخداـ دكرة
التعمـ الخماسية). (5E's
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دراسة طالب()2008

ىدفت إلى استقصاء فاعمية نمكذج دكرة التعمـ ) (5E'sفي تدريس العمكـ في اكتساب المفاىيـ

العممية كتنمية التفكير االبتكارؼ لدػ طالبات الصف التاسع األساسي باليمف ،كاستخدـ الباحث لتحقيق ذلؾ

المنيج الكصفي التحميمي  ،كالمنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )103طالبة اختارت منيـ الباحثة

شعبتيف عشكائيا مف بيف ( )4شعب  ،كتـ تكزيعيما عمى عينة مجمكعتي الدراسة بحيث تمثل المجمكعة

التجريبية ( )52طالبة كالمجمكعة الضابطة ( )51طالبة  ،كاختارت الباحثة أدكات الدراسة المناسبة كالمتمثمة

بأداة تحميل المحتكػ  ،كاختبار تحصيل المفاىيـ العممية  ،كاختبار التفكير االبتكارؼ  ،كقد استخدمت الباحثة

األساليب اإلحصائية التالية  :المتكسط الحسابي  ،االنحراؼ المعيارؼ  ،كاختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف كغير
مستقمتيف  ،كمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ  ،كقد تكصمت الباحثة إلى فاعمية نمكذج التعمـ ) (5E'sفي تنمية

المفاىيـ العممية كالتفكير االبتكارؼ.
-8

دراسة األسمر ()2008

ىدفت إلى معرفة أثر دكرة التعمـ في تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحكىا
لطبلب الصف السادس  ،تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلب الصف السادس في مدرسة ذككر مصطفي
حافع االبتدائية "ب " لبلجئيف بمغ عددىا( )67طالبا .كلتحقيق أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار لتشخيص
ا لتصكرات البديمة كمقياس لبلتجاه نحك المفاىيـ العممية كدليل لممعمـ كبعد التحقق مف صدقيا كثباتيا تـ
تطبيق االختبار قبميا كبعديا .كقد أسفرت النتائج عف :كجكد العديد مف التصكرات البديمة لمفاىيـ الحركة
كالقكة لدػ طبلب عينة البحث ككجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في
اختبار التصكرات البديمة لمفاىيـ الحركة كالقكة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية.
 -9دراسة الخكالدة ()2007

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية استراتيجيتي دكرة التعمـ المعدلة) (5E'sكخريطة المفاىيـ
في تخيل طبلب الصف األكؿ الثانكؼ العممي كاكتساب لميارات عمميات العمـ مقارنة بالطريقة التقميدية في
تدريس األحياء باألردف ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي لتحقيق ىدؼ الدراسة ،كتككنت عينة الدراسة
مف( )280طالبة كطالبا مكزعيف في  6شعب منيا ( )3شعب مف الصف األكؿ الثانكؼ العممي في مدرسة
المفرؽ الثانكية لمبنيف ،كقد كزعت ىذه الشعب عشكائيا لتشكيل مجمكعات الدراسة بحيث تمثل المجمكعة
التجريبية األكلى ( )38طالبا تتمقى المعالجة بدكرة التعمـ المعدلة) (5E'sكالمجمكعة الثانية ( )39طالبا تتمقى
المعالجة بخرائط المفاىيـ كالمجمكعة الضابطة ( )38طالبا " كتتمقى التدريس بالمجمكعة التقميدية ،كما
ضمت عينة الدراسة ( )3شعب مف مدرسة األميرة راية بنت الحسيف لمبنات ،كقد كزعت ىذه الشعب عشكائيا
لتشكيل مجمكعات الدراسة ،بحيث تمثل المجمكعة التجريبية األكلى ( )55طالبة تتمقى المعالجة بدكرة التعمـ
المعدلة) (5E'sكالمجمكعة التجريبية الثانية( )56طالبة تتمقى المعالجة بخريطة المفاىيـ ،كالمجمكعة
الضابطة ( )54طالبة كتتمقى التدريس بالطرؽ التقميدية ،كتحددت األدكات في اختبار تحصيمي كمقياس
ميارات عمميات العمـ ،كقد استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية :تحميل التبايف األحادؼ ،اختبار
شيفيو ،مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :تنمية التحصيل كميارات عمميات العمـ باستخداـ دكرة
التعمـ المعدلة). (5E's
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 -10دراسة خميل()2007

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي) (5E'sفي تنمية التحصيل كالقدرة

عمى اتخاذ القرار في المكاقف الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية كاالتجاىات نحك المخاطر البيئية لدػ

طبلب الصف األكؿ اإلعدادؼ في كحدة البيئة كمكاردىا بمصر ،كاستخدمت الباحثة لتحقيق ذلؾ المنيج

التجريبي ،كتككنت العينة مف ( )84طالبة تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية البسيطة كتكزيعيا بالتساكؼ عمى
مجمكعتي الدراسة ،كتحددت األدكات في اختبار تحصيمي كاختبار القدرة عمى اتخاذ القرار في المكاقف

الحياتية المرتبطة بالمخاطر ال بيئية ،كمقياس االتجاه نحك المخاطر البيئية ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت
إلييا تنمية التحصيل كالقدرة عمى اتخاذ القرار في المكاقف الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية باستخداـ
نمكذج بايبي) (5E'sالبنائي.

 -11دراسة أباماركا كآخركف )(Appamaraka ,et.al,2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر البيئة التعميمية باستخداـ نمكذج التعمـ) (5E'sالبنائية كميارات

ما كراء المعرفة عمى التحصيل العممي كعمميات العمـ التكاممية كالتفكير الناقد لدػ طبلب الصف التاسع

الثانكؼ بتايبلند ،كاستخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )82طالبا تـ اختيارىا

بطريقة عشكائية طبقية ،كتـ تكزيعيا بالتساكؼ عمى مجمكعتي الدراسة ،تحددت أدكات الدراسة في االختبارات
التالية :اختبار التحصيل العممي ،اختبار عمميات العمـ التكاممية ،كاختبار التفكير الناقد ،كمف أىـ النتائج التي

تكصمت إلييا الدراسة  :تنمية التحصيل العممي كعمميات العمـ التكاممية كالتفكير الناقد باستخداـ دكرة التعمـ

) .(5E'sالبنائية كميارات ما كراء المعرفة.

 -12دراسة ديفريـ كآخركف ( (Devrim et.al,2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية التدريس باستخداـ دكرة التعمـ ) (5E'sعمى تحصيل
طبلب الصف السادس في مفيكـ الخمية كالمعتقدات المعرفية العممية في أنقره بتركيا ،كلتحقيق اليدؼ السابق

استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف شعبتيف تمثل مجمكعتي الدراسة ،كتـ اختيارىما
بطريقة عشكائية مف بيف ( )4شعب بكاقع ( )153طالبا ،كتحددت األدكات في اختبار تحصيمي ،كمف أىـ
النتائج التي تكصمت الدراسة إلييا :تنمية التحصيل لمفاىيـ الخمية كالمعتقدات المعرفية باستخداـ دكرة التعمـ

).)5E's

 -13دراسة ىانيكسكف )(Hanunscin 2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريس كحدة تنفس خمية األكسجيف باستخداـ دكرة التعمـ

الخماسية .في ضكء المنيج التجريبي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف فصميف مف فصكؿ المرحمة الثانكية

إحداىما المجمكعة التجريبية كاألخرػ ضابطة ،كقد أعد الباحث اختبا ار تحصيميا ،أظيرت نتائج الدراسة أف
متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية أكبر مف متكسط درجات طبلب المجمكعة الضابطة حيث بمغ

متكسط طبلب المجمكعة التجريبية ( )%86بينما بمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة (.)%80
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 -14دراسة سابيل كآخركف )(Sibel et.al,2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ ) (5E'sكالتغير المفيكمي عمى فيـ طبلب

الصف الثامف لمتمثيل الضكئي كالتنفس في النباتات  ،كاستخدـ الباحثكف المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ
ثبلث مجمكعات  :مجمكعتيف تجريبيتيف  ،كأخرػ ضابطة مع قياس قبمي كبعدؼ  ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )100طالبا تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية ليمثمكا مجمكعات الدراسة التالية  :المجمكعة التجريبية األكلى

( )33طالبا كالمجمكعة التجريبية الثانية ( )34طالبا كالمجمكعة الضابطة ( )33طالبا  ،كقد استخدـ
الباحثكف األساليب اإلحصائية التالية  ،تحميل التبايف األحادؼ  ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة :
تنمية المفاىيـ العممية باستخداـ دكرة التعمـ ). (5E's
 -15دراسة ليندجريف كبميشر ))(Lindgren , Bleicher (2005
كشفت الدراسة عف الصعكبات كالعكامل التي تكاجو فيـ استراتيجية دكرة التعمـ .تككنت عينة

الدراسة مف ( )839معمما مف المعمميف العامميف في تدريس المرحمة االبتدائية .كشفت الدراسة عف أف ىناؾ
أربعة أصناؼ مف الصعكبات كالعكامل كىي :تحمس الطبلب إلى استراتيجية دكرة التعمـ كخكفيـ منيا،
كضكح خمفيتيـ العممية كنظرتيـ إلى العمـ ،مدػ انجازىـ العالي لمعمـ كنجاحيـ العممي في الفصل الدراسي،
شعكرىـ باالرتباؾ الختبلؼ دكرة التعمـ عف تعمميـ السابق في التجارب العممية الختبلؼ دكرة التعمـ عف

أشكاؿ فيميـ التعميمي السابق.
 .2.2.3التعقيب عمى المحكر الثاني :دكرة التعمـ
 -بالنسبة لألىداؼ كأدكاتيا:

مف خبلؿ الدراسات السابقة المتعمقة بدكرة التعمـ الخماسية) (5E'sالحع الباحث تنكع في أىداؼ
الدراسات السابقة حيث ىدؼ معظميا عف طريق التجريب أثر دكرة التعمـ الخماسية) (5E'sعمى بعض
المتغيرات المختمفة باستخداـ أدكات تقيس أنماط التعمـ سكاء التحصيل أك التفكير أك االتجاه ...الخ؛ عمى
المتغير التابع كقد اختمفت الدراسات في المتغير التابع كمف خبلؿ العرض السابق لمدراسات تكصل الباحث
إلى ممخص بأىداؼ الدراسات التي تناكلت دكرة التعمـ الخماسية ) (5E'sكفق المتغير التابع:
ىناؾ دراسات ىدفت إلى المقارنة بيف استراتيجية دكرة التعمـ كاستراتيجيات أخرػ مف النظرية البنائية
مثل دراسة أبك صفر( )2014التي قارنت بيف دكرة التعمـ كالجدكؿ الذاتي) (KWLكدراسة العكة ()2014
التي قارنت بيف دكرة التعمـ كالقبعات الستة.
ىناؾ دراسات ىدفت إلى معرفة أثر دكرة التعمـ الخماسية) (5E'sفي التحصيل مثل دراسة
عطا( ،)2008كدراسة الخكالدة( )2007كدراسة أباماركا كآخركف ) (Appamaraka ,et.al,2009كدراسة
ديفريـ كآخركف (  ،(Devrim et.al,2009كدراسة ىانيكسكف (.(Hanunscin 2008
كىناؾ دراسات ىدفت إلى معرفة ميارات حل المسألة الرياضية كاليندسية مثل دراسة أبك
صفر( ،)2014كدراسة العكة(.)2014
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كىناؾ دراسات ىدفت إلى معرفة أثر دكرة التعمـ الخماسية عمى عمميات العمـ مثل دراسة أباماركا
كآخركف ) ،(Appamaraka ,et.al,2009كدراسة طالب(.)2008
كىناؾ دراسات ىدفت إلى معرفة أثر دكرة التعمـ الخماسية في تنمية كاكتساب المفاىيـ العممية مثل
دراسة طالب( ،)2008كدراسة أبك عطا(.)2013
كىناؾ دراسات ىدفت إلى معرفة أثر دكرة التعمـ الخماسية) (5E'sفي تنمية بعض الميارات العممية
مثل دراسة إبراىيـ(.)2008
كفي ضكء ما سبق تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ دكرة التعمـ
الخماسية) (5E'sكتختمف معيـ في المتغير التابع كىك تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي حيث لـ
يجد الباحث دراسة استخدمت تنمية التفكير الرياضي باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية) ،(5E'sكفي ذلؾ تنفرد
الدراسة الحالية.
مف حيث المنيج المستخدـ:
-

انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي ك المنيج شبو التجريبي
فمعظـ الدراسات استخدمت المنيج التجريبي ذا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كمف ىذه الدراسات دراسة
أبك عطا ( ،)2013كدراسة إبراىيـ( ،)2008كدراسة أباماركا كآخركف )، ،(Appamaraka ,et.al,2009
كدراسة ديفريـ كآخركف ( ،( Devrim et.al,2009كدراسة ىانيكسكف ).(Hanunscin 2008
كبعض الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي كمف ىذه الدراسات دراسة أبك صفر(،)2014
كدراسة العكة( ،)2014كدراسة الخكالدة ( ،)2007بينما استخدمت دراسة لينجرف كبميشر
() )Lindgren , Bleicher (2005االستكشافية لمصعكبات كالعكامل التي تكاجو استراتيجية دكرة التعمـ
المنيج الكصفي فقط.
مف حيث مجتمع الدراسة كعينتو:
كفي ىذا الصدد تـ سحب العينة بطريقة قصدية مف مدارس معينة كاختيار المجمكعتيف بطريقة
عشكائية ،كمف ىذه الدراسات :دراسة أبك صفر ( ،)2014دراسة العكة( ،)2014كدراسة أبك عطا (،2013
كدراسة سميـ ( ،)2012كدراسة الخكالدة ( ،)2007كفي ىذه الدراسة تـ سحب عينة الدراسة مف مجتمع
محافظة شرؽ غزة بطريقة قصدية ،كمف مدرسة ذككر غزة الجديدة (ج) اإلعدادية كاختيار ثبلث شعب مف
الصف السادس بطريقة عشكائية حيث تـ اختيارىما عف طريق القرعة لتمثل المجمكعة التجريبية األكلى ك
المجمكعة التجريبية الثانية كالمجمكعة الضابطة .
مف حيث نتائج الدراسة:
أظيرت كل الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع االستراتيجية بأف ىناؾ فركؽ ذات داللة

إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية ) ،(5E'sكتنافست دكرة
التعمـ مع بعض االستراتيجيات مثل دراسة أبك صفر ( )2014أظير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بيف
االستراتيجيتيف ،كدراسة العكة ( )2014أظير كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التي درست باستخداـ استراتيجية
القبعات الستة.
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.3.3

دراسات تناكلت ميارات التفكير الرياضي

كقد قاـ الباحث بتصنيف الدراسات السابقة دراسات تناكلت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرػ كدراسات
تناكلت استراتيجيات لتنمية التفكير الرياضي.
 .1.3.3دراسات تناكلت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرى.
 -1دراسة صبح ()2014
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيف أنماط التفكير الرياضي عمى تحصيل كاتجاىات
طبلب الصف الثامف األساسي في الرياضيات ،كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي كتـ تطبيق أدكات
الدراسة عمى عينة مؤلفة مف ( )60طالبا مف طبلب الصف الثامف األساسي ،اختيرت شعبتاف في المدرسة
لتمثبلف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ،ككاف عدد أفراد المجمكعة التجريبية ( )30طالبا تـ تدريسيـ المادة
التدريبية مدعمة بأنماط التفكير الرياضي ،أما الشعبة األخرػ ،فقد درست المحتكػ الرياضي بالطريقة
التقميدية ،ككاف عدد أفرادىا ( )30طالبا .استخدمت الباحثة لغرض قياس التكافؤ بيف المجمكعتيف ،االختبار
القبمي الكارد في دراسة ىزيـ ( ،)2011كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكػ
( )0.05عمى اختبار أنماط التفكير لصالح المجمكعة التجريبية.
 -2دراسة ياميف ()2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي كعبلقتيا ببعض الذكاءات لدػ طمبة الصف
العاشر األساسي في محافظة طكلكرـ ،كما ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف أنماط التفكير الرياضي ككل مف
الرغبة في الفرعيف كالتحصيل في الرياضيات لدػ طمبة الصف العاشر األساسي .،كاستخدمت الباحثة المنيج
الكصفي التحميمي ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كطالبات الصف العاشر األساسي في
محافظة طكلكرـ ،كطبقت الدراسة عمى العينة القصدية المككنة مف طبلب الصف العاشر األساسي بمدرسة
ذككر الفاضمية الثانكية ،كمدرسة بنات العدكية الثانكية ،كقد بمغ عددىـ ( )359طالبا كطالبة ،كذلؾ في
الفصل الثاني مف العاـ ( )2013/2012كقد طبقت عمى عينة الدراسة أداة اختبار أنماط التفكير الرياضي ،
كأشارت النتائج إلى كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف أنماط التفكير الرياضي ك التحصيل في مادة الرياضيات.
 -3دراسة نجـ ()2012

ىدفت إلى الكشف عف أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير الرياضي في التحصيل المباشر
كالمؤجل في الرياضيات لدػ طبلب الصف السابع األساسي ،كاستخدمت الباحث المنيج شبو التجريبي
كتككنت عينة الدراسة مف ( )182طالبا كطالبة مف طبلب الصف السابع األساسي ،مكزعيف عمى أربع
شعب ،شعبتيف لمذككر إحداىما تمثل المجمكعة التجريبية كاألخرػ المجمكعة الضابطة ،كشعبتيف لئلناث
إحداىما تجريبية كاألخرػ ضابطة .إذ درست المجمكعة التجريبية البرنامج التدريبي الذؼ ىدؼ إلى تنمية
أنماط كميارات التفكير الرياضي ،بينما درست المجمكعة الضابطة الكتاب المدرسي بالطريقة التقميدية،
كتككنت أداة القياس مف اختبار تحصيمي في الرياضيات كأشارت النتائج إلى األثر االيجابي لمبرنامج المقترح
لتنمية التفكير الرياضي في تنمية التحصيل المباشر كالمؤجل في الرياضيات كذلؾ لدػ كل مف الطبلب
الذككر كاإلناث ،كتفكقو في ذلؾ عمى الطريقة التقميدية.
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-4

أبك زينة كعبد ()2012

ىدفت الدراسة إلى استقصاء تطكر القدرة عمى التفكير الرياضي لدػ الطبلب عبر الصفكؼ مف

الثامف كحتى العاشر ،باإلضافة إلى العبلقة بيف التفكير الرياضي كنمط تعمـ الطبلب .كاستخدـ الباحثاف

المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي كبمغ عدد أفراد الدراسة ( )1148طالبا في مديرية تربية عماف األكلى.
كلتحقيق أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اختبار التفكير الرياضي مف إعداد الباحثيف كالتحقق مف صدقو كثباتو
بالطرؽ المناسبة ،كما استخدـ مقياس فارؾ لمكشف عف أنماط التعمـ المفضمة لدػ الطبلب .كأظيرت نتائج
الدراسة عف نمك في القدرة عمى التفكير الرياضي بانتقاؿ الطالب مف صف إلى صف أعمى .كأظيرت النتائج

أيضا أف أداء الطبلب عمى اختبار التفكير الرياضي كاف األعمى لذكؼ النمط البصرؼ.
-5

دراسة حمش ()2010
ىدفت إلى دراسة بعض أنماط التفكير الرياضي كعبلقتيا بجانبي الدماغ لدػ طبلب الصف التاسع

األساسي بغزة .كلتحقيق أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختباريف ىما :اختبار السيطرة الدماغية كاختبار

أنماط التفكير الرياضي (االستداللي كالبصرؼ كاإلبداعي كالناقد) ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )134طالبا
كطالبة ،إذ كانت عينة الدراسة عينة عشكائية عنقكدية ،كلقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي في ىذه

الدراسة  .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة أف البعد البصرؼ احتل المرتبة األكلى لدػ أفراد العينة
ثـ البعد الناقد ،ثـ البعد االستداللي بالمرتبة الثالثة ،كأخي ار كاف البعد اإلبداعي بالمرتبة الرابعة.
-6

دراسة مبارؾ ()2005

ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف التفكير الرياضي كالتحصيل في مادة الرياضيات لطبلب

الصف الحادؼ عشر العممي في األردف ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف

( )500طالبا كطالبة مف مدارس محافظة إربد ،كاستخدـ الباحث األدكات اآلتية :اختبار التفكير الرياضي

كالذؼ اشتمل عمى الجكانب التالية (التعميـ  ،االستقراء  ،كاالستنتاج ،كاستخداـ الرمكز ،كالتفكير المنطقي

كالبرىاف الرياضي) ،كاختبار التحصيل في الرياضيات ،كاستخدـ الباحث معامل ارتباط بيرسكف ،كتكصمت

الدراسة إلى كجكد ارتباط داؿ كمكجب بيف جميع جكانب التفكير الرياضي كالتحصيل في الرياضيات.
-7

دراسة شكبنبرغر كليمنغ ()Schoenberger & Liming , 2001

قاما بتطكير برنامج يعتمد عمى استخداـ المصطمحات الرياضية كالعمميات الحسابية لتنمية ميارات

التفكير الرياضي لدػ طبلب الصفيف السادس كالتاسع ،كقد قاـ الباحثاف بتطكير البرنامج بعد استقصاء
العكامل التي تقف كراء تدني مستكيات التفكير الرياضي لدػ الطبلب ،كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ،

كتدني مشاركة الطبلب في تنفيذ النشاطات الرياضية ،كقد أشارت نتائج الدراسة إلى نجاح البرنامج في
تحسيف ميارات التفكير الرياضي كتنميتيا لدػ الطبلب.
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 .2.3.3دراسات تناكلت استراتيجيات لتنمية التفكير الرياضي:
-1

دراسة الكبيسي()2011

ىدفت دراستو إلى قياس أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمى التحصيل كالتفكير الرياضي
لطبلب الصف الثاني المتكسط في مادة الرياضيات ،كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي ذا االختبار البعدؼ
ككانت عينة الدراسة قد تككنت مف ( )41طالبا تقسمكا إلى مجمكعتيف تجريبية كعددىا ( )20طالبا درست

باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي كالضابطة كعددىا ( )21طالبا درست بالطريقة االعتيادية ،كأعد

الباحث اختباريف األكؿ تحصيمي تككف مف ( )50فقرة ،كالثاني لمتفكير الرياضي تككف مف ( )38فقرة كأجرػ
لكمييما الصدؽ كالثبات كالتحميل اإلحصائي لفقراتيما .ككاف مف نتائج البحث تفكؽ المجمكعة التجريبية التي

درست باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمى المجمكعة الضابطة في التحصيل كالتفكير الرياضي.
-2

دراسة األغا ()2009

-3

دراسة عبد كعشا ()2009

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية العصف الذىني في تنمية بعض ميارات
التفكير الرياضي مف جانبي الدماغ لدػ طبلب الصف الحادؼ عشر لمفرع العممي ،كاستخدـ الباحث المنيج
التجريبي ،كلتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث األدكات التالية :اختبار السيطرة الدماغية ،كاختبار مف
تصميـ الباحث يتعمق ببعض ميارات التفكير الرياضي كتـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية :اختبار
(ت) ،كاختبار ماف كيتني ،كاختبار كركسكاؿ  -كيمس ،تككف المجتمع الدراسي مف جميع طبلب الصف
الحادؼ عشر الفرع العممي التابع لممدارس الحككمية لمحافظة خانيكنس ،كبمغت عينة الدراسة مف ()60
طالبا ،منيـ ( )30كمجمكعة تجريبية ،كتـ اختيار العينة بطريقة قصدية ،كقد كجدت الدراسة فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار تنمية بعض
ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب الجانبيف معا (األيمف كاأليسر لمدماغ) لصالح المجمكعة التجريبية،
كأكصت الدراسة بتعزيز استراتيجيات التدريس التي تنمي ميارات التفكير الرياضي لدػ الطبلب كذلؾ
كاستراتيجية العصف الذىني كغيرىا.
ىدفا في الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية التفكير الرياضي،
كاالتجاىات نحك الرياضيات ،لدػ طبلب الصف السادس  ،كاستخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي كقد تـ
اختيار أفراد الدراسة بصكرة قصدية (عينة متيسرة) ،كبمغ عدد أفراد الدراسة( )56طالبة كبعد االنتياء مف
تدريس كحدة اليندسة في الرياضيات مف خبلؿ ( )20درسا تعميميا ،باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني تـ
تعريض الطبلب الختبار في التفكير الرياضي مف نكع اختيار مف متعدد اشتمل عمى ( )30فقرة كمقياس
لبلتجاىات نحك الرياضيات .ككشفت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج الطبلب في
مجمكعتي الدراسة في التفكير الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيات لصالح المجمكعة التجريبية ،كقد
خمصت الدراسة إلى ضركرة استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس الرياضيات ،كاالىتماـ بتصميـ
مناىج الرياضيات بما يعزز تنمية القدرة عمى التفكير الرياضي.
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-4

دراسة الخطيب كالعباينة ()2008

-5

دراسة حمادة ()2005

كىدفتا لدراسة تقصي أثر استخداـ استراتيجية قائمة عمى حل المشكبلت عمى التفكير الرياضي،
كاالتجاىات نحك الرياضيات لدػ طبلب الصف السابع األساسي في األردف .كاستخدـ الباحثاف المنيج شبو
التجريبي تككنت عينة الدراسة مف ( )104طالبا مف الصف السابع ،قسمكا إلى مجمكعتيف عشكائيا ،تجريبية
درست باستخداـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى حل المشكبلت كضابطة درست بالطريقة التقميدية كقد
أظيرت النتائج المتعمقة بالتفكير الرياضي تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية عمى طبلب المجمكعة الضابطة
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفكير الرياضي تعزػ لمتفاعل بيف استراتيجية التدريس كالمستكػ
التحصيمي .

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية (فكر -زاكج -شارؾ) كاستراتيجية

االستقصاء القائمتيف عمى أسمكب التعمـ النشط في نكادؼ الرياضيات المدرسية في تنمية بعض ميارات
التفكير الرياضي (االستقراء  ،كاالستدالؿ ،كالترجمة ،كالبرىاف الرياضي ،كالتفكير ككل) لدػ طبلب الثالث

اإلعدادؼ ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )126طالبا ،كبعد تطبيق
الباحث ألدكات الدراسة ،أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات طبلب
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية في نمك ميارات التفكير الرياضي ،كما

أظيرت الدراسة كجكد عبلقة عكسية بيف التفكير الرياضي كقمق الرياضيات لدػ طبلب عينة الدراسة.
-6

دراسة بطرس ()2004
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نمكذجي دكرة التعمـ كالعرض المباشر عمى التحصيل كتنمية

التفكير االستداللي في الرياضيات لدػ طالبات الصف األكؿ الثانكؼ ،كقد تمت مقارنة تمؾ النماذج بالطريقة
التقميدية بكصفيا مجمكعة ضابطة ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي تككنت عينة الدراسة مف ()107
طالبة في ثبلث شعب ،اختيرت عشكائيا كجرػ بناء اختبار تحصيمي مككف مف ( )50فقرة كاختبار لقياس

التنمية المتحققة لمتفكير االستداللي مككف مف ( )30فقرة ،ككانت النتائج كاآلتي :تفكؽ المجمكعة التجريبية
األكلى التي درست كفق نمكذج دكرة التعمـ عمى المجمكعتيف التجريبية الثانية كالضابطة في التحصيل ككل،

كفي مككنات المعرفة الرياضية كل عمى حدة كفي تنمية التفكير االستداللي ،تفكؽ المجمكعة التجريبية الثانية
التي درست كفق نمكذج العرض المباشر عمى المجمكعة الضابطة في التحصيل ككل كفي مككنات المعرفة

الرياضية كل عمى حدة.
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 .3.3.3التعقيب عمى المحكر الثالث مف الدراسة ميارات التفكير الرياضي:
 .1بالنسبة لألىداؼ كأدكاتيا:
مف خبلؿ الدراسات السابقة المتعمقة بميارات التفكير الرياضي ،الحع الباحث أف ىناؾ دراسات
تناكلت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرػ كدراسات تناكلت استراتيجيات لتنمية التفكير الرياضي باستخداـ
أدكات التحصيل أك التفكير كتـ تصنيفيا مسبقا .
ىناؾ دراسات تناكلت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرؼ مثل دراسة صبح ( )2014كدراسة ياميف
( )2013كدراسة نجـ ( )2012كدراسة أبك زينة كعبد( )2012كدراسة حمش ( )2010كدراسة مبارؾ
( )2005كدراسة شكبنبرغر كليمنغ ( )Schoenberger & Liming , 2001كدراسات تناكلت استراتيجيات
لتنمية ميارات التفكير الرياضي مثل دراسة الكبيسي ( ، )2011كدراسة األغا ( ، )2009كدراسة عبد كعشا
( )2009كدراسة الخطيب كالعباينة ( )2008كدراسة حمادة ( )2005كدراسة بطرس (. )2004
كفي ضكء ما سبق تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تنمية التفكير الرياضي
كالتحصيل الدراسي .
 .2مف حيث المنيج المستخدـ:
انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي ك المنيج شبو
التجريبي فالدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي ذا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كمف ىذه الدراسات
دراسة مبارؾ ( )2005كدراسة شكبنبرغر كليمنغ ( )Schoenberger&Liming, 2001كدراسة األغا
( )2009كحمادة ( ، )2005كبعض الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي كمف ىذه الدراسات دراسة
ياميف ( )2013كدراسة أبك زينة كعبد ( )2012كدراسة حمش ( ،)2010كبعض الدراسات التي استخدمت
المنيج شبو التجريبي كمف ىذه الدراسات دراسة صبح ( )2014كدراسة نجـ ( )2012كدراسة الخطيب
كالعباينة ( )2008كدراسة بطرس ( )2004كىي ما تتفق مع ىذه الدراسة في المنيج المستخدـ كىك المنيج
شبو التجريبي.
 .3مف حيث مجتمع الدراسة كعينتو:
كفي ىذا الصدد تـ سحب العينة بطريقة قصدية مف مدارس معينة كاختيار المجمكعتيف بطريقة
عشكائية ،كمف ىذه الدراسات :دراسة مبارؾ ( )2005كدراسة شكبنبرغر كليمنغ
( )Schoenberger&Liming, 2001كدراسة األغا ( )2009كحمادة ( )2005ك دراسة صبح ()2014
كدراسة نجـ ( )2012كدراسة الخطيب كالعباينة ( )2008كدراسة بطرس ( ، )2004كفي ىذه الدراسة تـ
سحب عينة الدراسة مف مجتمع محافظة شرؽ غزة بطريقة قصدية ،كمف مدرسة ذككر غزة الجديدة (ج)
اإلعدادية كاختيار ثبلث شعب مف الصف السادس بطريقة عشكائية .
 .4مف حيث نتائج الدراسة:
أكدت دراسة عبد كعشا (  )2009كالخطيب كعباينة( )2008كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

متكسط تحصيل كاتجاىات الطبلب نحك الرياضيات  ،كأكدت دراسة مبارؾ ) (Mubark,2000كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية في مستكػ التفكير الناقد لدػ الطبلب تعزؼ إلى مستكػ التحصيل الدراسي  ،في حيف

أكدت بعض الدراسات إلى كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف كل مف التفكير الرياضي كالتفكير اإلبداعي
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كالتحصيل في الرياضيات ،كاتفقت دراسة نجـ ( )2012عمى أثر برنامج التفكير الرياضي في تحسيف
التحصيل في الرياضيات  ،أكدت دراسة أبك زينة كعبد ( )2012عمى نمك التفكير الرياضي كاف لمنمط

البصرؼ  ،كأكدت دراسة حمادة (  ) 2005عمى كجكد عبلقة عكسية بيف التفكير الرياضي كقمق الرياضيات.

كقد بينت بعض الدراسات أثر استراتيجيات مختمفة في تنمية التفكير الرياضي منيا كاستراتيجية

(فكر – زاكج – شارؾ) كاستراتيجية االستقصاء القائمتيف عمى أسمكب التعمـ النشط (حمادة ،)2005
كاستراتيجية تدريس قائمة عمى حل المشكبلت (الخطيب كعباينة  ،)2008استراتيجية العصف الذىني (األغا
 ،)2009كاستراتيجية التعمـ التعاكني (عبد كعشا  ،)2009كاستراتيجية التدريس التبادلي (الكبيسي .)2011

كقد اتفقت الدراسات مع الدراسة الحالية عمى قياس القدرة عمى التفكير الرياضي بكاسطة استراتيجية

دكرة التعمـ )(5E'sكاستراتيجية حل المشكبلت ،كباقي الدراسات اىتمت ببناء برامج تدريبية لممتعمميف،
كتكظيف أنماط التفكير الرياضي بأنكاعو (التفكير البصرؼ كالناقد كاالستداللي كاإلبداعي) في تدريس

الرياضيات.

 .4.3التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة كمدى استفادة الدراسة الحالية منيا كما تميزت بو الدراسة عف
غيرىا:

 .1.4.3التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
 أثبتت الدراسات السابقة فاعمية االستراتيجيات القائمة عمى أفكار النظرية البنائية في تنمية ميارات التفكير
الرياضي كالتحصيل الدراسي.

 معظـ الدراسات السابقة التي تناكلت دكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت أثبتت تأثيرىا اإليجابي في
بعض المتغيرات التعميمية.

 معظـ الدراسات السابقة استخدمت االختبارات كأدكات لمدراسة حيث يتفق الباحث مع ىذه الدراسات في
استخداـ ىذا النكع مف االختبار كىك اختبار ميارات التفكير الرياضي كاختبار التحصيل الدراسي.

 معظـ الدراسات استخدمت المنيج شبو التجريبي لمقارنة مجمكعات الدراسات ،كيتفق الباحث مع ىذا
التكجو حيث يستخدـ المنيج شبو التجريبي لمعرفة الفرؽ بيف أداء مجمكعات الدراسة في اختبار ميارات

التفكير الرياضي كاختبار التحصيل الدراسي.

 بعض الدراسات قدمت دليبل لممعمـ لتدريس المجمكعتيف التجريبيتيف كفقا لدكرة التعمـ الخماسية كحل
المشكبلت ،كبذلؾ تتفق الدراسة الحالية في أنيا تقدـ دليبل لتكضيح التدريس كفقا لخطكات كل مف دكرة

التعمـ الخماسية كحل المشكبلت.
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 .2.4.3مدى استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
تمثمت اإلفادة مف الدراسات السابقة فيما يمي:

 -1بياف الحاجة إلى ىذا البحث إذ ال يكجد دراسة عربية أك أجنبية – في ضكء عمـ الباحث اختارت فعالية
دكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي.

 -2التعرؼ عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بالدراسة كالتي تعتبر كمصدر فكرؼ نظرؼ إلثراء الدراسة .

 -3بناء إطار فكرؼ حكؿ متغيرات الدراسة (دكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت كميارات التفكير الرياضي
كالتحصيل الدراسي) كاالستفادة منيا في تفسير النتائج.

 -4تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة.

 -5تحديد ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي التي تسعى الدراسة إلى تنميتيا.

 -6اختيار المنيج المناسب لتحقيق أىداؼ الدراسة كىك المنيج التجريبي ككذلؾ اختيار التصميـ التجريبي
المناسب كىك التصميـ القائـ عمى (اختبار قبمي – بعدؼ لمجمكعتيف تجريبيتيف).

 -7إعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي في ضكء ميارات
التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي التي تـ تحديدىا في الدراسات السابقة.

 -8اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمعرفة داللة الفركؽ إحصائيا بيف المجمكعات.

 -9االستفادة منيا في تفسير النتائج تفسي ار مكضكعيا كعمميا مما يقكؼ كيدعـ نتائج الدراسة كيقارنيا بنتائج
الدراسات السابقة.

 .3.4.3ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

أ .عمى الرغـ مف تعدد الدراسات كالبحكث التي تناكلت كل مف دكرة التعمـ كحل المشكبلت كميارات التفكير
الرياضي كالتحصيل الدراسي إلى أف البيئة التعميمية الفمسطينية تفتقر إلى مثل ىذه الدراسة التي تميزت
بأنيا ىدفت إلى معرفة فعالية دكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير الرياضي

كالتحصيل الدراسي  ،كمف خبلؿ اطبلع الباحث لـ يستطع الحصكؿ عمى أؼ دراسة تناكلت أثر
استراتيجية دكرة التعمـ كحل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب
الصف السادس بغزة  ،األمر الذؼ يكجو الباحث إلى التكصل إلى بعض الدالالت التي تككف دليبل

كاضحا لممشرفيف عمى الدراسات كاألبحاث في فمسطيف تشجع إجراء الدراسات في مكضكع ميارات التفكير

الرياضي كأثر تكظيف متغيرات أخرػ في تنمية مياراتيا .

ب .إعداد دليل لممعمـ كمرشد لتكضيح كيفية تطبيق خطكات كبل مف دكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت
في تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الرياضي.

ج .السعي إلى معرفة اييما أكثر فاعمية في تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي دكرة التعمـ
الخماسية أـ حل المشكبلت كتفسير ذلؾ تربكيا كىذا لـ تسع اليو الدراسات السابقة.
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الفصل الرابع
الطريقة كاإلجراءات

يتناكؿ ىذا الفصل عرضا إلجراءات الدراسة التي اتبعيا الباحث ،حيث إف الدراسة الحالية تيدؼ إلى

تقصي فاعمية استراتيجيتي (حل المشكالت ،دكرة التعمـ) )(5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل

الدراسي لدى طالب الصف السادس في الرياضيات  ،لذا فإف الفصل يتناكؿ عرضا لممنيج البحثي المتبع،
ككصفا لمجتمع الدراسة كعينتيا كآلية اختيارىا  ،كمتغيرات الدراسة ،كدليل المعمـ ،كأدكات الدراسة كتطبيقيا،
كخطكات تنفيذ الدراسة ،ككذلؾ المعالجات اإلحصائية المستخدمة ،كذلؾ لمتحقق مف فرضيات الدراسة

كاإلجابة عف تساؤالتيا.
 .1.4منيج الدراسة

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي ،كذلؾ الستقصاء فاعمية استراتيجيتي
(حل المشكبلت ،دكرة التعمـ  )5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف

السادس في الرياضيات  ،كالقائـ عمى تصميـ مجمكعة ضابطة كمجمكعتيف تجريبيتيف مع اختبار قبمي –
بعدؼ .

كأخضع الباحث المتغيريف المستقميف في الدراسة ( حل المشكبلت  ،دكرة التعمـ  )5E'sلمتطبيق
لقياس أثرىما عمى المتغيريف التابعييف كىما ) التفكير الرياضي  ،التحصيل الدراسي (عمى طبلب الصف
السادس  ،كيعتبر المنيج شبو التجريبي أكثر تكافقا لمدراسة الحالية.
 .2.4مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصف السادس بمدارس ككالة الغكث الدكلية البالغ عددىـ
) (11095طالبا  ،لمعاـ الدراسي ( 2016/2015ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ).
 .3.4عينة الدراسة
تتألف عينة الد ارسة مف ثبلث عينات  ،ىما:
العينة االستطالعية:
-

تـ اختيار الصف السابع ( )2بكاقع ) (48طالبا مف مدرسة ذككر غزة الجديدة (ج) اإلعدادية التابعة
لككالة الغكث الدكلية  ،كذلؾ بيدؼ التحقق مف صبلحية اختبارؼ ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل
الدراسي المراد تطبيقيما.
العينة األساسية:
-

تمثمت عينة الدراسة التي تككنت مف ) (120طالبا في صكرة ثبلث مجمكعات  ،المجمكعة األكلى
ضابطة درست بالطريقة العادية كعددىا ( )41كالمجمكعة الثانية "تجريبية أكلى" طبق عمى طبلبيا
"استراتيجية حل المشكبلت" كعددىـ ) (40طالبا ،كالمجمكعة الثالثة "تجريبية ثانية" طبق عمى طبلبيا "
"استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية  ،كعددىـ ) (39طالبا ،كقد تـ اختيار الشعب الثبلث بطريقو عشكائية
بسيطة مف مدرسة ذككر غزة الجديدة (ج) اإلعدادية التابعة لككالة الغكث الدكلية بعد التأكد مف تكافؤ ىذه
الصفكؼ في( العمر ،التحصيل العاـ  ،التحصيل في الرياضيات) .
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" جدكؿ رقـ "1.4
عينة الدراسة في مدرسة غزة الجديدة اإلعدادية "ج"
الصف كالشعبة

تجريبي/ضابطة

العدد

السادس()7

التجريبية األكلى "حل المشكبلت "

40

السادس ()6

الضابطة

السادس()8

41
39

التجريبية الثانية " دكرة التعمـ )" (5E's

120

المجمكع العاـ

 كتـ اختيار الكحدة األكلى مف كتاب الرياضيات لمصف السادس لمفصل األكؿ  ،كىي كحدة(الكسكر العادية) ؛كذلؾ إلعادة صياغتيا كفقا لخطكات استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ(.)(5E's

 .4.4دليل المعمـ:

ىك حمقة الكصل بيف المخطط لفعاليات الدليل كالمنفذ ليا ،إذ يتـ عرض تصكرات الخطط لتحقيق

األىداؼ المرتبطة بالمكقف التعميمي مف خبلؿ عرضو لمجمكعة مف النصائح كاإلرشادات كالتكجييات لممعمـ

بشأف تنفيذ األنشطة كالفعاليات المعدة (المقاني كالجمل  .)193: 1999،كفي ىذا السياؽ تـ اختيار الكحدة

األكلى (الكسكر العادية) كاعادة صياغتيا كفقا لخطكات استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ (.) )5E's
كيتضمف الدليالف كالً مما يمي :
 المقدمة
 نبذة عف استراتيجية حل المشكبلت كدكرة التعمـ الخماسية .
 خطة تدريس كل درس مف دركس الكحدة متضمنا:

( األىداؼ السمككية لكل درس  ،المكاد كاألنشطة التعميمية  ،خطكات سير الدرس  ،التقكيـ ) .
كبعد االنتياء مف إعداد دليمي المعمـ تـ عرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف ( ممحق رقـ (، ))1

كالشكل التالي يكضح المكضكعات التي تناكلتيا الكحدة األكلى .
" جدكؿ رقـ "2.4

تكزيع الحصص المدرسية عمى محتكى الكحدة األكلى
الكحدة

الدرس

الدرس()1-1

3

الدرس()3-1

2

الدرس()5-1

2

الدرس()2-1
الكحدة

األكلى
( الكسكر
العادية )

عدد الحصص

الدرس()4-1

الدرس()8-1

3

المجمكع

18

الدرس()7-1

ضرب عدد كسرؼ في عدد كسرؼ آخر

2

الدرس()6-1

ضرب الكسكر العادية

ضرب عدد كسرؼ في كسر عادؼ

2

2

المكضكع

قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ آخر

قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ
قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ

قسمة عدد كسرؼ عمى عدد كسرؼ آخر

2

خكاص العمميات عمى الكسكر العادية
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 .5.4أدكات الدراسة-:

لتحقيق أىداؼ الدراسة كالتي تمثمت في الكشف عف فاعمية استراتيجيتي (حل المشكبلت،
دكرة التعمـ) )(5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في
الرياضيات  ،حيث قاـ الباحث بإعداد األدكات التالية :
 .1إعداد اختبار لقياس ميارات التفكير الرياضي .
 .2إعداد اختبار تحصيمي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس .
كفيما يمي عرض ليذه األدكات -:
 .1.5.4اختبار ميارات التفكير الرياضي:
تـ إعداد أداة الدراسة المتمثمة في اختبار ميارات التفكير الرياضي بصكرتيا النيائية حيث تككف مف

سؤاؿ كاحد اختيار متعدد مف أربعة بدائل  ،شمل السؤاؿ عمى ثبلث ميارات عمى كل ميارة خمسة فقرات ،
كقد أعد الباحث بنكد االختبار كفقا لما يمي :
 .1اليدؼ مف االختبار :حيث ييدؼ االختبار إلى قياس مدػ امتبلؾ طبلب الصف السادس لميارات
التفكير الرياضي .
 تحديد ميارات التفكير الرياضي التي يقيسيا االختبار:مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكؼ كالدراسات السابقة ،مثل دراسة الكبيسي ( ، )2011كدراسة

األغا ( ،) 2009تـ تحديد الميارات التي يقيسيا اختبار التفكير الرياضي في الرياضيات كىي:
أ .ميارة المبلحظة كادراؾ العبلقات.
ب .ميارة التقدير.
ج .ميارة تكظيف االستقراء الرياضي.
كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع فقرات االختبار عمى ىذه الميارات :
جدكؿ ((3.4
نكع الميارة كرقـ الفقرة كعدد فقراتيا كالنسبة المئكية

الميارة

رقـ الفقرة

عدد الفقرات

النسبة المئكية

المبلحظة كادراؾ العبلقات

5،4،3،2،1

5

%33.33

التقدير

10،9,8,7,6

5

%33.33

االستقراء

15،14،13،12،11

5

%33.34

15

%100

المجمكع

 .2إعداد الصكرة األكلية لالختبار:

أعد الباحث عددا مف األسئمة في مستكػ طبلب الصف السادس لقياس التفكير الرياضي في

الرياضيات ممحق رقـ ( ، )2كتـ إعداد االختبار بحيث:

أ  -تككف األسئمة مناسبة لمستكػ الطبلب.

ب  -كضكح األسئمة كالمطمكب منيا.

ت  -مناسبة األسئمة لتعريف التفكير الرياضي في الرياضيات.
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-4كتابة تعميمات االختبار:
كذلؾ بإعداد صفحة في مقدمة االختبار تناكلت التعميمات المكجية لمطبلب كاليدؼ مف طبيعة
االختبار ككيفية اإلجابة عنيا .
 -5تصحيح االختبار:

يأخذ الطالب في حالة اإلجابة الصحيحة درجة كاحدة عمى كل فقرة مف فقرات االختبار ،في المقابل
ال يحصل الطالب عمى شيء في حالة اإلجابة الخاطئة  ،ثـ يحتسب عدد االجابات الصحيحة كيعطى درجة

نيائية لبلختبار .

 -6تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية:
تـ تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة مف ) (48طالبا مف طبلب الصف السابع غير

عينة الدراسة في تاريخ 2015/09/1ـ مع بداية الفصل الدراسي األكؿ لعاـ  ، 2016/2015بيدؼ:

أ .التحقق مف كضكح األسئمة كالتعميمات الخاصة باالختبار.

ب .زمف االختبار كذلؾ مف أجل تحديد زمف االختبار المناسب  ،حيث قاـ الباحث بحساب زمف االختبار
مف خبلؿ

الزمف المناسب لالختبار =

مجمكع أكؿ خمس طبلب

مجمكع آخر خمس طبلب

فكجد الباحث أف زمف االختبار ىك ) (45دقيقة .
ج .التحقق مف االتساؽ الداخمي كالثبات لبلختبار.
 -7صدؽ االختبار:

أ -صدؽ المحكميف:
تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ

تدريس الرياضيات ،كما تـ عرضو عمى مجمكعة مف المعمميف ذكؼ الخبرة كذلؾ إلبداء آرائيـ حكؿ أسئمة

االختبار كذلؾ مف حيث:

 .1صياغة األسئمة كمدػ كضكحيا لمطبلب.
 .2مناسبة األسئمة لمستكػ الطبلب.
 .3إمكانية الحذؼ كاإلضافة.
كفي ضكء مبلحظات المحكميف تـ تعديل صياغة بعض األسئمة  ،بحيث بقى االختبار مككنا مف

خمسة عشر مف أسئمة االختيار المتعدد المككف مف أربعة بدائل كما ىك مكضح في الممحق رقـ (.)3
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ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:
تـ التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة مف

) (48طالبا ،كتـ حساب معامل ارتباط بيرسكف بيف كل ميارات كل سؤاؿ مف أسئمة االختبار مع درجتو
الكمية  ،كىي كما في الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ()4.4

معامالت االرتباط بيف الميارات الفرعية لكل سؤاؿ كالمجمكع الكمي لمميارة في اختبار ميارات التفكير الرياضي
معامل االرتباط
السؤاؿ

ميارة المبلحظة كادراؾ العبلقات

ميارة التقدير

ميارة االستقراء الرياضي

األكؿ

**0.436

*0.320

**0.413

الثاني

**0.395

**0.387

**0.573

الثالث

**0.484

**0.385

*0.351

الرابع

**0.462

**0.420

**0.514

الخامس

**0.436

*0.341

**0.478

* قيمة (ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )46كعند مستكػ الداللة (0.288 = )0.05
**قيمة (ر) الجدكلية عند درجة حرية ) (46كعند مستكػ الداللة )0.372 = (0.01

يتضح مف الجدكؿ ) (4.4السابق أف جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستكػ داللة( 0.05ك)0.01

مما يطمئف الباحث إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة .

كلمتحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمميارات ،قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل

ميارة مف ميارات االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدكؿ رقـ ()5.4

مصفكفة معامالت ارتباط كل ميارة مف ميارات اختبار ميارات التفكير الرياضي

الميارة
ميارة المالحظة كادراؾ العالقات
ميارة التقدير
ميارة االستقراء الرياضي

الدرجة الكمية ميارة المالحظة
كادراؾ العالقات
لالختبار
**0.762
**0.880
**0.887

1
**0.515
**0.473

* قيمة (ر) الجدكلية عند درجة حرية ( )46كعند مستكػ الداللة (0.288 = )0.05

ميارة
التقدير
1
**0.716

ميارة
االستقراء
الرياضي
1

**قيمة (ر) الجدكلية عند درجة حرية ) (46كعند مستكػ الداللة )0.372 = (0.01

يتضح مف الجدكؿ( )5.4السابق أف جميع المجاالت دالة إحصائيا بالدرجة الكمية لبلختبار عند

مستكػ داللة )  ( 0.01كىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
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 -8ثبات االختبار:
تـ تقدير ثبات االختبار عمى أفراد العينة االستطبلعية ،كقد تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ

طريقتيف ىما :التجزئة النصفية كمعامل ككدر -ريتشاردسكف(. )21

أكالً  :طريقة التجزئة النصفية
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث

احتسبت درجة النصف األكؿ لكل ميارة مف ميارات االختبار ،ككذلؾ درجة النصف الثاني مف الدرجات

كذلؾ بحساب معامل االرتباط بيف النصفيف ثـ جرػ تعديل الطكؿ باستخداـ معادلة جتماف.
جدكؿ رقـ ) ( 6.4

معامالت االرتباط بيف نصفي االختبار ككل قبل التعديل كمعامل الثبات بعد التعديل

عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل الثبات

15

0.599

0.604

المجمكع

يتضح مف الجدكؿ )  ( 6.4أف معامل الثبات الكمي )  ( 0.604كىذا يدلل عمى أف االختبار يتمتع

بدرجة جيدة مف الثبات طمئف الباحث إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

ثانياً  :معامل كودر  -ريتشاردسون (:)21
استخدـ الباحث طريقة أخرػ مف طرؽ حساب الثبات ،كذلؾ إليجاد معامل ثبات االختبار ،حيث
حصل عمى قيمة معامل كودر  -ريتشاردسون ( )21لمدرجة الكمية لبلختبار ككل طبقا لممعادلة

التالية(.عبيدات)183: 1988،
عف

رتت
حيث أف:

ـ= المتكسط الحسابي

ـ )ف

ف

ـ(

ع2

ف :عدد الفقرات االختبار

ع :2التبايف

جدكؿ()7.4

عدد فقرات االختبار كالتبايف كالمتكسط كمعامل ككدر -ريتشاردسكف ( )21في اختبار ميارات التفكير الرياضي

المجمكع

ف

ع2

ـ

معامل ككدر ريتشاردسكف ()21

15

5.471

11.282

0.725

يتضح مف الجدكؿ السابق أف معامل ككدر-ريتشاردسكف ( )21لبلختبار ككل كانت ( )0.725كىي

قيمة جيدة تطمئف الباحث إلي تطبيق االختبار.
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 .2.5.4االختبار التحصيمي :
أعد الباحث اختبار تحصيمي في الكسكر العادية بيدؼ استخدامو في التأكد مف تقارب كتجانس

المستكػ التحصيمي لدػ طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعة الضابطة  ،كذلؾ قبل تنفيذ التجربة
لمتأكد أنو ال تكجد خبرات قبمية سابقة لدػ الطبلب في مبحث الدراسة  ،كتطبيقو بعد نياية التجربة لمتعرؼ

عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعة الضابطة كقد اشتمل االختبار التحصيمي عمى ثبلثة
أسئمة مختمفة  ،يقيس ثبلث أبعاد لممعرفة ىي المعرفة المفاىمية – المعرفة اإلجرائية – حل المشكبلت.
 -خطكات بناء االختبار التحصيمي :

 .1تحديد المادة الدراسية :

تـ اختيار الكحدة األكلى (الكسكر العادية) مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصف السادس كتـ تحميميا

لتحديد أنكاع المعرفة التي يتضمنيا المحتكػ .

 .2اليدؼ مف االختبار:

ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس مستكػ التحصيل لدػ طبلب الصف السادس في مادة
الرياضيات في كحدة الكسكر العادية كيشمل عمى ثبلث مستكيات مف مستكيات المعرفة عمى حسب
التصنيف الحديث كىي ( المعرفة المفاىيمية – المعرفة اإلجرائية – حل المشكبلت) كقد حددت ىذه
المستكيات تبعا لمناسبتيا لمكحدة .
كىدؼ الباحث مف تحميل المحتكػ استخراج األكزاف النسبية ألىداؼ الكحدة  ،كذلؾ لمساعدتو في
تككيف جدكؿ المكاصفات كاعداد بنكد االختبار المراد إعداده  ،كالجدكؿ التالي يكضح الكزف النسبي لكل
مستكػ :
جدكؿ ()8.4

جدكؿ مكاصفات االختبار التحصيمي لكحدة الكسكر العادية
حل

عدد

مشكالت
%27

أسئمة كل

3

الكزف

مفاىيمية

إجرائية

النسبي

%27

%46

1

1

1

1

0

2

1

2
2

الرقـ

أىداؼ دركس الكحدة

)1

ضرب كسر عادؼ في كسر عادؼ آخر

%17

)2

ضرب عدد كسرؼ في كسر عادؼ

%11

1

)3

ضرب عدد كسرؼ في عدد كسرؼ آخر

%11

0

1

)4

قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ آخر

%11

1

1

0

)5

قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ

%11

1

1

0

2

)6

قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ

%11

0

1

1

2

)7

قسمة عدد كسرؼ عمى عدد كسرؼ آخر

%11

0

1

1

2

)8

خكاص العمميات عمى الكسكر العادية

%17

1

1

1

3

%100

5

8

5

18

المجمكع
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 .3صياغة فقرات االختبار :

تـ بناء اختبار تحصيمي مف ثبلثة أسئمة رئيسية السؤاؿ األكؿ يتككف مف ( )12فقرة مف نمط اختيار مف
متعدد ذك األربع بدائل  ،كالسؤاؿ الثاني يتككف مف ( )4فقرات مف نمط الصح كالخطأ  ،كالسؤاؿ الثالث مف
فقرتيف مف نمط المقالي المقنف  ،كفي صياغة فقرات االختبار تـ مراعاة ما يمي :
 الدقة العممية كالمغكية. كاضحة كخالية مف الغمكض. مناسبة لمستكػ الطبلب. ممثمة لممحتكػ كاألىداؼ المراد قياسيا. .4تعميمات االختبار :

بعد إتماـ بنكد االختبار كضع الباحث مجمكعة مف التعميمات تيدؼ إلى تسييل ميمة الطبلب
لئلجابة عف أسئمة االختبار كإلزالة الغمكض ،كىي كالتالي :
 بيانات لمطالب  :اإلسـ  ،كالشعبة. تعميمات لكصف االختبار  :عدد الفقرات كاألسئمة كعدد البدائل كعدد الصفحات. تعميمات خاصة بإجابة األسئمة ككضع البديل الصحيح في المكاف المناسب. كضع الدرجات المبلئمة لكل سؤاؿ حسب جدكؿ المكاصفات المعد مسبقا . .5تجريب االختبار :
قاـ الباحث بتطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة مف ( )48طالبا تـ اختياره مف مجتمع
الدراسة ممف درسكا كحدة الكسكر العادية كىـ طبلب الصف السابع (.)2
كىدفت العينة االستطبلعية إلى :
حساب زمف االختبار .
تحميل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعكبة كالتمييز.
حساب معامبلت االتساؽ الداخمي .
حساب معامبلت الثبات.
-

 .6تصحيح االختبار :
تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طبلب العينة االستطبلعية عمى فقراتو حيث حددت درجة كاحدة لكل
فقرة ماعدا المقالي المقنف فحددت لكل فرع درجتاف ،كبذلؾ تتراكح الدرجات بيف (صفر )20 -درجة  ،حيث
تككف االختبار في صكرتو النيائية مف ثبلثة أسئمة األكؿ اختيار متعدد كتككف مف  12فقرة كالسؤاؿ الثاني
صح أك خطأ كتككف مف  4فقرات كالسؤاؿ الثالث مقالي مقنف مككف مف فقرتيف .
 .7تحديد زمف االختبار

قاـ الباحث بتحديد الزمف المناسب لئلجابة عمى بنكد االختبار عف طريق حساب متكسط المدة التي
استغرقيا أفراد العينة االستطبلعية في اإلجابة عمى االختبار كذلؾ بتطبيق المعادلة التالية :
الزمف المناسب لالختبار =

مجمكع آخر خمس طبلب

مجمكع أكؿ خمس طبلب

كقد تكصل الباحث أف الزمف المبلئـ لئلجابة عمى بنكد االختبار ىك  45دقيقة .
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 .8تحميل نتائج االختبار :

بعد اجتياز طبلب العينة االستطبلعية لبلختبار التحصيمي قاـ الباحث بتحميل نتائج إجابات الطبلب
عمى أسئمة االختبار  ،كذلؾ لعدة أسباب لحساب :
 معامل التمييز لكل سؤاؿ مف أسئمة االختبار. -معامل سيكلة كل سؤاؿ مف أسئمة االختبار.

 حساب معامالت السيكلة كالتمييز :
أكالً :درجة سيكلة كل فقرة مف فقرات االختبار :

كيمكف تعريف معامل السيكلة بأنو نسبة الطبلب الذيف أجابكا إجابة صحيحة عف الفقرة كقد استخدـ
الباحث المعادلة التالية لحساب درجة السيكلة لكل فقرة مف فقرات االختبار كىي :
درجة السيكلة لمفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة لمفقرة
عدد المجيبيف

× % 100

ككاف اليدؼ مف حساب درجة السيكلة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقل درجة سيكلتيا

عف 0.20أك تزيد عف  ( 0.80أبك دقة  )170 ، 2008 ،كبتطبيق المعادلة السابقة  ،تـ حساب معامل

الصعكبة لكل فقرة مف فقرات االختبار  ،يكضح الجدكؿ( )9.4معامل الصعكبة لكل فقرة مف فقرات االختبار

في صيغتو النيائية .

الجدكؿ ()9.4

معامل السيكلة لكل فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي

رقـ الفقرة

معامل السيكلة%

رقـ الفقرة

معامل السيكلة%

1

%77

10

%64

2

%68

11

%64

3

%68

12

%55

4

%50

13

%64

5

%55

14

%64

6

%64

15

%64

7

%55

16

%68

8

%50

17

%64

9

%59

18

%64

كيتضح مف الجدكؿ ( )9.4أف معامبلت السيكلة لفقرات االختبار قد تراكحت ما بيف

( ، )%77-%50كبمتكسط بمغ ( ،)%62كحيث يرػ المختصكف في القياس كالتقكيـ أف معامل السيكلة
الجيد يجب أف يتراكح بيف ( )%80 -%20كما بينو (أبك لبدة ،)339: 1982 ،كعميو تـ قبكؿ فقرات
االختبار جميعيا  ،حيث كانت في المستكػ المعقكؿ مف السيكلة كما قرره المختصكف في القياس كالتقكيـ .
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ثانياً :معامل تمييز كل فقرة مف فقرات االختبار .
معامل التمييز ىك الفرؽ بيف نسبة الطبلب الذيف أجابكا عف الفقرة بشكل صحيح مف المجمكعة العميا

كنسبة الطبلب الذيف أجابكا عف الفقرة بشكل صحيح مف المجمكعة الدنيا  ،حيث قاـ الباحث بحساب معامل

تمييز كل فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية :
معامل التمييز =

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا
نصف عدد األفراد في المجمكعتيف

كلكي يحصل الباحث عمى معامل تمييز لكل فقرة مف فقرات االختبار قاـ بترتيب درجات الطبلب

تنازليا بحسب عبلماتيـ في االختبار التحصيمي كبتقسيـ الطبلب إلى مجمكعتيف مجمكعة عميا ضمت

( )%27م ف مجمكع الطبلب  ،كىـ الطبلب الذيف حصمكا عمى أعمى الدرجات في االختبار  ،كمجمكعة دنيا

ضمت ( )% 27مف مجمكع الطبلب الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات في االختبار  ،كقد بمغ عدد طبلب

كل مجمكعة ( )13طالب .

ككاف اليدؼ مف حساب معامل التمييز لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقل معامل تمييزىا

عف0.20ألنيا تعتبر ضعيفة في تمييزىا ألفراد العينة  (.أبك دقة )172 :2008،

كبتطبيق المعادالت السابقة تـ حساب معامل التمييز لكل فقرة مف فقرات االختبار  ،كالجدكؿ التالي

يكضح معامل التمييز لكل فقرة مف فقرات االختبار.

جدكؿ( )10.4

معامل التمييز لكل فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي

رقـ الفقرة

معامل التمييز

رقـ الفقرة

معامل التمييز

1

0.30

10

0.73

2

0.64

11

0.73

3

0.64

12

0.55

4

0.64

13

0.73

5

0.73

14

0.55

6

0.55

15

0.73

7

0.36

16

0.64

8

0.45

17

0.73

9

0.64

18

0.73

يتضح مف جدكؿ ( )10.4أف معامبلت التمييز لفقرات االختبار تراكحت بيف()0.73-0.30

بمتكسط بمغ ( ، )0.61كحيث يرػ المختصكف في القياس كالتقكيـ أف معامل التمييز الجيد ىك ( )0.30فما

فكؽ  .كعميو فإف معامل التمييز لفقرات االختبار المكضحة أعبله في المستكػ المعقكؿ  ،لذلؾ تـ قبكؿ جميع

فق ارت االختبار .
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 .9صدؽ االختبار :
يعرؼ أبك عبلـ (  ) 465 : 2010الصدؽ بأنو " االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف حيث
مناسبتيا  ،كمعناىا كفائدتيا " لذلؾ فإف الصدؽ يبيف مدػ صبلحية استخداـ درجات المقياس في القياـ

بتفسيرات معينة  ،كقد تأكد الباحث مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية:

أ .صدؽ المحكميف :

كقد تـ التأكد منو عف طريق عرضو عمى مجمكعة مف أساتذة الجامعات المختصيف في المناىج
كطرؽ التدريس كالمكجييف كالمعمميف المتخصصيف في مادة الرياضيات  ،كذلؾ إلخراج االختبار بأفضل
صكرة كقد تـ األخذ بآرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقراتو  ،كمدػ انتماء الفقرات إلى كل بعد مف أبعاد
االختبار.

ب .صدؽ االتساؽ الداخمي:

كيقصد بو قكة االرتباط بيف درجات كل مجاؿ كالدرجة الكمية لبلختبار  ،ككذلؾ درجة ارتباط كل

فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لممجاؿ الذؼ تنتمي إليو كتحقق الباحث مف صدؽ االتساؽ الداخمي

لبلختبار بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف خارج أفراد عينة الدراسة كبمغ عددىا ( )48طالبا  ،كتـ حساب

معامل ارتباط بيرسكف بيف درجات كل فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار الذؼ تنتمي إليو كذلؾ
باستخداـ البرنامج اإلحصائي).(SPSS

معامل االرتباط بيف كل فقرة كالدرجة الكمية الختبار التحصيل :
لقد قاـ الباحث بحساب معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار
التحصيل كىي كما يكضحيا الجداكؿ التالية :
جدكؿ ()11.4
معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار التحصيل

رقـ الفقرة

معامل االرتباط

مستكى الداللة

رقـ الفقرة

معامل االرتباط

مستكى الداللة

1

0.399

دالة عند 0.01

10

0.604

دالة عند 0.01

2

0.362

دالة عند 0.05

11

0.730

دالة عند 0.01

3

0.556

دالة عند 0.01

12

0.536

دالة عند 0.01

4

0.503

دالة عند 0.01

13

0.779

دالة عند 0.01

5

0.671

دالة عند 0.01

14

0.711

دالة عند 0.01

6

0.411

دالة عند 0.01

15

0.742

دالة عند 0.01

7

0.314

دالة عند 0.05

16

0.770

دالة عند 0.01

8

0.360

دالة عند 0.05

17

0.596

دالة عند 0.01

9

0.659

دالة عند 0.01

18

0.624

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية عند درجة حرية (  )46كعند مستكػ الداللة (0.288 = )0.05
قيمة (ر) الجدكلية عند درجة حرية ) (46كعند مستكػ الداللة )0.372 = (0.01

81

يتضح مف الجدكؿ أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطا داال داللة إحصائية

عند مستكػ داللة ( )0.01،0.05كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي ،مما يطمئف الباحث
عمى تطبيقو عمى عينة الدراسة .
 –10ثبات االختبار :

يعرؼ الثبات بأنو دقة المقياس أك اتساقو  ،حيث يعتبر المقياس ثابتا إذا حصل نفس الفرد عمى

نفس الدرجة أك درجة قريبة منيا في نفس االختبار أك مجمكعات مف أسئمة متكافئة أك متماثمة عند تطبيقو

أكثر مف مرة ( أبك عبلـ.)481: 2010،

كلقد تـ التأكد بطريقتيف لثبات االختبار بعد إعداد االختبار قاـ الباحث بتطبيق االختبار عمى عينة

استطبلعية قكاميا ) (48طالبا مف طبلب الصف السابع كاختيركا مف خارج عينة الدراسة  ،حيث تـ تقدير
ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كمعامل ككدر -ريتشاردسكف ). (21

أكالً  :طريقة التجزئة النصفية :
تـ التحقق مف ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية عف طريق استخداـ البرنامج اإلحصائي
) )SPSSكتطبيق معادلة سبيرماف براكف كذلؾ ألف عدد فقرات االختبار زكجية ( )18فقرة ،فكاف معامل
الثبات يساكؼ  ،0.763كىك معامل ثبات جيد يطمئف الباحث إلى تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة.

ثانياً :معامل ككدر -ريتشاردسكف ):(21
استخدـ الباحث طريقة أخرػ مف طرؽ حساب الثبات ،كذلؾ إليجاد معامل ثبات االختبار ،حيث

حصل عمى قيمة معامل ككدر -ريتشاردسكف  21لمدرجة الكمية لبلختبار ككل :
جدكؿ()12.4

عدد فقرات االختبار كالتبايف كالمتكسط كمعامل ككدر -ريتشاردسكف ()21

المجمكع

ـ

معامل ككدر -ريتشاردسكف()21

12.650

0.860

2

ف

ع

18

29.567

يتضح مف الجدكؿ السابق أف معامل ككدر-ريتشاردسكف( )21لبلختبار ككل كانت ( )0.860كىي
قيمة عالية تطمئف الباحث لتطبيق االختبار.
الصكرة النيائية الختبار التحصيل الرياضي


كبعد تأكد الباحث مف صدؽ كثبات اختبار التحصيل  ،كفى ضكء آراء المحكميف كتحميل فقرات
االختبار لـ يط أر أؼ تغيير عمى االختبار في صكرتو النيائية ممحق رقـ (. )4
 .6.4تكافؤ مجمكعات الدراسة الضابطة كالتجريبيتيف:
تأكد الباحث مف تكافؤ مجمكعات الدراسة الضابطة كالتجريبيتيف في المتغيرات التالية:
 .1التحصيل  :كذلؾ بالرجكع إلى كشكؼ درجات الطبلب  ،كحساب متكسطات الدرجات في التحصيل
العاـ كالتحصيل في الرياضيات.
 .2العمر الزمني :حيث تـ الرجكع إلى سجل األحكاؿ كحساب متكسطات األعمار كداللة الفركؽ .
-3التحصيل في االختبار.
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أكالً :تكافؤ مجمكعات الدراسة في (العمر -التحصيل العاـ – التحصيل في الرياضيات)

جدكؿ رقـ)(13.4
نتائج اختبار تحميل التبايف األحادي لممقارنة بيف درجات طالب المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية األكلى
كالمجمكعة التجريبية الثانية في متغير العمر كالتحصيل في الرياضيات كالتحصيل العاـ قبل البدء بالتجربة

المربعات

درجات
الحرية

متكسط

بيف المجمكعات

0.018

2

0.009

داخل المجمكعات

6.097

116

0.053

المجمكع

6.115

118

بيف المجمكعات

185.710

2

92.855

داخل المجمكعات

16289.786

116

140.429

المجمكع

16475.496

118

بيف المجمكعات

37.981

2

18.991

11235.670

116

96.859

11273.652

118

مصدر التبايف

العمر

التحصيل في
الرياضيات

التحصيل العاـ داخل المجمكعات
المجمكع

مجمكع

المربعات

قيمة "ؼ"
0.167

0.661

0.196

مستكى
الداللة

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية ( )116 ،2كعند مستكػ داللة (3.07 = )0.05
قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية ( )116 ،2كعند مستكػ داللة (4.78 = )0.01

تشػػير النتػػائج المكضػػحة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ( )13.4إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد

مستكػ داللة (=0.05

) بيف المجمكعة الضابطة كالمجمكعتيف التجريبيتيف في متغير العمر كالتحصيل في

الرياضػيات كالتحصػػيل العػاـ ،كعميػػو فػإف المجمكعػػات الػثبلث متكافئػػات فػي العمػػر كالتحصػيل فػػي الرياضػػيات
كالتحصيل العاـ.
ثانياً  :التكافؤ في اختبار ميارات التفكير الرياضي:

لمكقػػكؼ عمػػى التكػػافؤ بػػيف المجمػػكعتيف التج ػريبيتيف كالضػػابطة فيمػػا يتعمػػق بالمعمكمػػات السػػابقة فػػي

مبح ػػث الرياض ػػيات كقب ػػل الب ػػدء بالتجرب ػػة طب ػػق اختب ػػار مي ػػارات التفكي ػػر الرياض ػػي عم ػػى مجم ػػكعتي الد ارس ػػة
كاختبار قبمي  ،كتـ تصحيح االختبار كرصد درجات أفراد العينة  ،كتحميل النتائج.

كالجدكؿ رقـ ( )14.4يستخدـ أسمكب تحميل التبايف األحػادؼ ) )One Way ANOVAلمتعػرؼ إلػى

الفػػركؽ بػػيف المجمكعػػات الػػثبلث مػػف حيػػث المعمكمػػات السػػابقة فػػي المبحػػث قبػػل البػػدء بالتجربػػة كمػػا يكضػػحو
الجدكؿ.
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جدكؿ رقـ ()14.4

نتائج اختبار تحميل التبايف األحادي لممقارنة بيف درجات طالب المجمكعات الثالث في اختبار ميارات التفكير الرياضي الكمي
قبل التجربة

المربعات

درجات
الحرية

متكسط

مبلحظة

بيف المجمكعات

2.481

2

1.240

كادراؾ

داخل المجمكعات

114.511

116

0.987

المجمكع

116.992

118

بيف المجمكعات

0.018

2

0.009

داخل المجمكعات

73.730

116

0.636

المجمكع

73.748

118

بيف المجمكعات

2.134

2

1.067

داخل المجمكعات

60.790

116

0.524

المجمكع

62.924

118

بيف المجمكعات

5.080

2

2.540

داخل المجمكعات

293.794

116

2.533

المجمكع

298.874

118

مصدر التبايف

عبلقات

التقدير

االستقراء
الرياضي

الدرجة الكمية
لبلختبار قبمي

مجمكع

المربعات

مستكى

قيمة "ؼ"

1.256

0.014

2.036

1.003

الداللة

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية ( )116 ،2كعند مستكػ داللة (3.07 = )0.05
قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية ( )116 ،2كعند مستكػ داللة (4.78 = )0.01

يبلحػػع مػػف جػػدكؿ رقػػـ ( )14.4أف قيمػػة (ؼ) المحسػػكبة ( )1.003أصػػغر مػػف قيمػػة (ؼ) الجدكليػػة

( )3.07كذلؾ عند درجػات حريػة ( )116 ،2كىػى غيػر دالػة إحصػائيا ممػا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحصائية بيف طبلب المجمكعات الثبلث في التحصيل القبمي  ،كىذا يدؿ عمى تجانس المجمكعات .

ثالثاً  :التكافؤ في االختبار التحصيمي :

لمكقػػكؼ عمػػى التكػػافؤ بػػيف المجمػػكعتيف التج ػريبيتيف كالضػػابطة فيمػػا يتعمػػق بالمعمكمػػات السػػابقة فػػي

مبحث الرياضيات كقبل البدء بالتجربة طبق االختبار التحصيمي عمى مجمكعتي الدراسة كاختبػار قبمػي  ،كتػـ
تصحيح االختبار كرصد درجات أفراد العينة  ،كتحميل النتائج.

كالجػػدكؿ رقػػـ ( )15.4يسػػتخدـ أسػػمكب تحميػل التبػػايف األحػػادؼ لمتعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ بػػيف المجمكعػػات

الثبلث مف حيث المعمكمات السابقة في المبحث قبل البدء بالتجربة كما يكضحو الجدكؿ التالي :
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جدكؿ رقـ ()15.4

نتائج اختبار تحميل التبايف األحادي لممقارنة بيف درجات طالب المجمكعات الثالث في االختبار التحصيمي الكمى قبل التجربة

مصدر التبايف
الدرجة الكمية
لبلختبار قبمي

مجمكع المربعات درجات الحرية

متكسط
المربعات

بيف المجمكعات

6.431

2

3.216

داخل المجمكعات

196.392

116

1.693

المجمكع

202.824

118

قيمة "ؼ" مستكػ الداللة
1.899

غير دالة
إحصائيا

قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية ( )116 ،2كعند مستكػ داللة (3.07 = )0.05
قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجات حرية ( )116 ،2كعند مستكػ داللة (4.78 = )0.01

يبلحػػع مػػف جػػدكؿ رقػػـ ( )15.4أف قيمػػة (ؼ) المحسػػكبة ( )1.899أصػػغر مػػف قيمػػة (ؼ) الجدكليػػة

( )3.07كذلؾ عند درجػات حريػة ( )119 ،2كىػى غيػر دالػة إحصػائيا ممػا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحصائية بيف طبلب المجمكعات الثبلث في التحصيل القبمي  ،كىذا يدؿ عمى تجانس المجمكعات .
 .7.4خطكات الدراسة :
 االطبلع عمى الدراسات كالبحكث التربكية المتعمقة بدكرة التعمـ الخماسية كحل المشكبلت كميارات التفكيرالرياضي كالتحصيل الدراسي .

 إعداد دليل المعمـ كفقا الستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية كآخر كفقا الستراتيجية حل المشكبلت . -إعداد اختبار التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي لطبلب الصف السادس .

 -تطبيق االختبار استطبلعيا عمى مجمكعة مف الطبلب كذلؾ لمتحقق مف الصدؽ كالثبات.

 اختبار عينة الدراسة التجريبية كالضابطة كذلؾ مف أجل التأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبل البدء فيالتدريس  ،كدراسة الفركؽ بيف المجمكعتيف باستخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ.

 -حيث بدأ الباحث بتطبيق الدراسة عمى عينة البحث مف تاريخ

2015/09/05ـ كحتى تاريخ

 2015/10/12ـ  ،مف الفصل الدراسي األكؿ لمعاـ 2016/2015ـ بمعدؿ  18حصة كبكاقع ستة حصص

أسبكعيا .

 تطبيق اختبار التفكير الرياضي في الرياضيات بعد االنتياء مف التدريس لكبل مف المجمكعات بتاريخ2015/10/11ـ

 تطبيق اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات بعد االنتياء مف التدريس لكبل مف المجمكعات بتاريخ2015/10/12ـ .
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 .8.4األساليب اإلحصائية
 تمت معالجة البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي "  " SPSSباستخداـ الحاسكب ،بيدؼ اإلجابة عف
أسئمة الدراسة كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
 معامل االرتباط بيرسكف  :لمكشف عف صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات .
 معادلة(جثماف) لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار ميارات التفكير الرياضي  ،كمعادلة
(سبيرماف براكف) لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار التحصيل الدراسي .
 معامل ككدر -ريتشاردسكف ( : )21لحساب الثبات في كبل االختباريف .
 اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف.
 تحميل التبايف األحادؼ.
 مربع معامل إيتا.
 نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ .
 تحميل شيفيو البعدؼ  ،إليجاد الفركؽ بيف المتكسطات في االختبار البعدؼ .
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نخائج اندراصت ويناقشخها
1.5

إجابت انضؤال األول نهدراصت .

2.5

إجابت انضؤال انثانٍ نهدراصت.

3..

إجابت انضؤال انثانث نهدراصت.

4..

إجابت انضؤال انرابع نهدراصت.

5..

إجابت انضؤال اخلايش نهدراصت.

6..

إجابت انضؤال انضادس نهدراصت.

7..

إجابت انضؤال انضابع نهدراصت.

8..

حىصُاث اندراصت .

9..

ادلقرتحاث .
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة كمناقشتيا

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ) ))5E'sعمى تنمية التفكير

الرياضي كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في الرياضيات.

كلتحقيق ذلؾ تـ تطبيق أدكات الدراسة التي تـ تكظيفيا في الفصل الرابع  ،كيتناكؿ ىذا الفصل

عرضا لمنتائج التي تـ التكصل إلييا  ،حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي ) (SPSSلمعالجة بيانات
الدراسة كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكصل إلييا :

عرض النتائج كتفسيرىا
 .1.5إجابة السؤاؿ األكؿ :

ما أثر تكظيف استراتيجية حل المشكالت في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف
السادس؟ كلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ تـ التحقق مف الفرضية األكلى التي تنص عمى  (:ال تكجد فركؽ دالة
إحصائيا عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى التي
درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة العادية في التطبيق البعدؼ
الختبار ميارات التفكير الرياضي) .
 قاـ الباحث بإيجاد متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية األكلى كمتكسط درجات المجمكعة الضابطةالذيف درسكا بالطريقة العادية في القياس البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي باستخداـ اختبار (ت)
لمكشف عف الفركؽ بيف درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يكضح جدكؿ (.)1.5
جدكؿ()1.5

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكى الداللة بيف المجمكعة التجريبية األكلى كالمجمكعة الضابطة بعد تطبيق
استراتيجية حل المشكالت في اختبار ميارات التفكير الرياضي

مبلحظة كادراؾ
عبلقات
التقدير
االستقراء
الرياضي

اإلجمالي

االنحراؼ

المجمكعة

العدد المتكسط

التجريبية

40

3.700

0.992

الضابطة

41

2.707

0.981

التجريبية

40

3.500

1.086

الضابطة

41

1.756

1.220

التجريبية

40

3.750

1.104

الضابطة

41

1.780

1.194

التجريبية

40

10.950

2.342

الضابطة

41

6.244

2.835

المعياري

قيمة

قيمة "ت"
4.528
6.788
7.704

الداللة

الداللة

0.000

دالة إحصائيا

0.000
0.000

8.134

0.000

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )79كعند مستكػ داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )79كعند مستكػ داللة (2.66 = )0.01≥α
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مستكى

عند 0.01

دالة إحصائيا
عند 0.01

دالة إحصائيا
عند 0.01

دالة إحصائيا
عند 0.01

نبلحع مف الجدكؿ أف قيمة (ت) المحسكبة تراكحت في كل الميارات بيف ()7.704 -4.528

كجميعيا أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية فيي قيـ دالة عند مستكػ داللة( ،)0.01كىذا يعني كجكد فركؽ دالة

إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت
كالمجمكعة الضابطة في القياس البعدؼ عمى جميع ميارات االختبار كدرجتو الكمية ،ككانت الفركؽ لصالح

المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت.

 كلحساب حجـ األثر قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا مف خبلؿ المعادلة التالية( :عفانة)24 ،2000 ،t2

2

=

t2 + df

η

كعػػف طريػػق " " η2أمكػػف إيجػػاد قيمػػة حسػػاب القيمػػة التػػي تعبػػر عػػف حجػػـ التػػأثير لمبرنػػامج المقتػػرح

باستخداـ المعادلة التالية:

جدكؿ () 2.5
الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكل مقياس مف مقاييس حجـ التأثير

األداة المستخدمة
d

2

η

حجـ التأثير
صغير

متكسط

كبير

0.2

0.5

0.8

0.01

0.06

0.14

كالجدكؿ التالي يكضح حجـ تأثير االستراتيجية في كل ميارة مف ميارات االختبار بكاسطة
قيمة "  "Tك"

2

2

كقيمة :d

جدكؿ ()3.5

" ك" "dلقياس حجـ األثر

الميارات

T

إيتا تربيع

D

حجـ االثر

مبلحظة كادراؾ عبلقات

4.528

0.206

1.019

كبير

التقدير

6.788

0.368

1.527

كبير

االستقراء الرياضي

7.704

0.429

1.734

كبير

اإلجمالي

8.134

0.456

1.830

كبير

يتضح مف الجدكؿ السابق أف أثر التدريس باستراتيجية حل المشكبلت كاف كبي ار عمى الميارات

منفردة كعمى الدرجة الكمية لمميارات ،فقد تراكحت قيـ مربع إيتا بيف (.)0.456 -0.206
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كقد يعزػ ظيكر أثر الستراتيجية حل المشكبلت في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب
الصف السادس إلى ما يمي :

 .1طبيعية استراتيجية حل المشكبلت التي تتضمف أربع مراحل متسمسمة ككاضحة  ،أدت إلى كجكد تسمسل
في تعمـ ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب الصف السادس .

 .2تنظيـ معظـ الدركس في صكرة مياـ تعميمية حقيقية ( مشكبلت حقيقية )  ،أدػ إلى إحساس الطبلب
بكجكد مشكمة حياتية فعبل  ،فأصبح لدييـ رغبة شديدة في حميا .

 .3تشجيع أصالة التفكير  ،كاستخداـ أفكار كطرؽ جديدة لتثبيت الميارات  ،كىذا يتضح في عدـ االقتصار
عمى حل السؤاؿ بطريقة كاحدة كانما تـ حميا بأكثر مف طريقة .
كتتفق نتائج السؤاؿ السابق مع دراسة كل مف :

مصمح ( ، )2013شبير (، )2011

المساعدؼ (  ، ) 2011الشيراني ( ، )2010صديق كاسماعيل (  ، ) 2010رزؽ ( ) 2008

في

األثر اإليجابي الستراتيجية حل المشكبلت .

 .2.5إجابة السؤاؿ الثاني :

ما أثر تكظيف استراتيجية حل المشكبلت في تنمية التحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس؟

كلئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ التحقق مف الفرضية الثانية التي تنص عمى أنو (ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا

عند مستكػ ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى التي درست

باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة العادية في التطبيق البعدؼ الختبار

التحصيل الدراسي).

قاـ الباحث بإيجاد المقارنة بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية األكلى الذيف درسكا

باستراتيجية حل المشكبلت(ف= )40كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة العادية

(ف= )41في القياس البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي باستخداـ اختبار (ت) لمكشف عف الفركؽ بيف
درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يكضح جدكؿ ()4.5

جدكؿ()4.5

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكى الداللة بيف المجمكعة التجريبية األكلى كالمجمكعة الضابطة بعد
تطبيق استراتيجية حل المشكالت في اختبار التحصيل الدراسي

الدرجة الكمية

لالختبار التحصيمي

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

التجريبية

40

13.300

4.404

الضابطة

41

10.305

5.752

المعياري

قيمة "ت"
2.627

قيمة

الداللة

الداللة

0.010

دالة إحصائيا

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )79كعند مستكػ داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )79كعند مستكػ داللة (2.66 = )0.01≥α
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مستكى

عند 0.05

نبلحع مف الجدكؿ أف قيمة (ت) المحسكبة ( )2.627كىي أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية فيي دالة

عند مستكػ داللة( ،)0.05كىذا يعني كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب في المجمكعة
التجريبية التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة في القياس البعدؼ لبلختبار ،ككانت

الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت.

كلحساب حجـ التأثير قاـ الباحث باستخداـ مربع ( )η 2لمكشف عف درجة التأثير كىي كما يكضحيا

جدكؿ (.)5.5
2

قيمة "  "Tك"

الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي

جدكؿ ()5.5

" ك" "dلقياس حجـ األثر

قيمة "ت"

قيمة مربع إيتا

قيمة d

حجـ التأثير

2.627

0.080

0.591

متكسط

يتضح مف الجدكؿ السابق أف أثر التدريس باستراتيجية حل المشكبلت كاف متكسط  ،كمما يشير إلى
أف استراتيجية حل المشكبلت ليا أثر في تنمية التحصيل الدراسي .
كيعزػ ذلؾ بأف استراتيجية حل المشكبلت -:

 .1تقكـ عمى أساس صياغة المحتكػ الرياضي عمى شكل مشكمة تتحدػ تفكير الطالب  ،كتخمق فيو
نكعا مف التحفيز يدفعو إلى القياـ بجيد عقمي ييدؼ إلى إيجاد حل المشكمة  ،حيث تزيل التكتر ،
كتبعث عمى الرضى .

 .2تعتبر االستراتيجية خركجا عف النمط التقميدؼ السائد في المدراس  ،حيث تظير قدرات الطبلب ،
كتعطييـ فرصة أكبر لمتفكير كالنشاط كزيادة الحيكية مما يترتب عميو ارتفاع عاـ في التحصيل

الدراسي .

 .3دكر المعمـ الخبير في المادة المكجو كالمرشد لمطبلب  ،كىذا جعل الطبلب أكثر نشاطا كحيكية ،
مما ساعد عمى تنمية التحصيل الدراسي

كتتفق النتائج السابقة مع دراسة كل مف :

مصمح ( ، )2013شبير (، )2011

المساعدؼ (  ، ) 2011الشيراني ( ، )2010صديق كاسماعيل (  ، ) 2010رزؽ (  ) 2008في األثر
اإليجابي الستراتيجية حل المشكبلت .
.3.5

إجابة السؤاؿ الثالث :
ما أثر تكظيف استراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sفي تنمية ميارات التفكير الرياضي لدػ طبلب

الصف السادس؟ كلئلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ التحقق مف الفرضية الثالثة التي تنص عمى أنو ال تكجد

فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05≥αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية الثانية
التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة العادية في التطبيق

البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي.
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قاـ الباحث بإيجاد المقارنة بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستراتيجية
دكرة التعمـ الخماسية (( )5E'sف= )39كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة العادية
(ف= )41في القياس البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي باستخداـ اختبار (ت) لمكشف عف الفركؽ بيف
درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يكضح جدكؿ ()6.5
جدكؿ()6.5
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكى الداللة بيف المجمكعة التجريبية الثانية كالمجمكعة الضابطة بعد
تطبيق استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية عمى اختبار ميارات التفكير الرياضي

مبلحظة كادراؾ
عبلقات
التقدير
االستقراء الرياضي
اإلجمالي

المجمكعة

العدد

المتكسط

االنحراؼ قيمة "ت"

الضابطة

41

2.707

0.981

الضابطة

41

الضابطة

41

الضابطة

41

التجريبية
التجريبية
التجريبية
التجريبية

39

4.154

39

3.462

39

3.667

39

11.282

1.756
1.780
6.244

قيمة

مستكى

0.745
ي
المعيار

7.400

1.072

6.627

0.000

7.459

0.000

دالة إحصائيا

8.645

0.000

دالة إحصائيا

1.220
1.060
1.194
2.339
2.835

0.000
الداللة

إحصائيا
دالةالداللة
دالة إحصائيا

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )78كعند مستكػ داللة (2.00 = )0.05≥α

عند 0.01
عند 0.01
عند 0.01
عند 0.01

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )78كعند مستكػ داللة (2.66 = )0.01≥α

نبلحع مف الجدكؿ أف قيمة (ت) المحسكبة تراكحت في كل الميارات بيف ()7.459 -6.627

كجميعيا أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية فيي قيـ دالة عند مستكػ داللة( ،)0.01كىذا يعني كجكد فركؽ دالة

إحصائيا بيف متكسط درجات الطمبة في المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

( )5E'sكالمجمكعة الضابطة في القياس البعدؼ عمى جميع ميارات االختبار كدرجتو الكمية ،ككانت الفركؽ
لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية (.)5E's

كلحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب مربع ( )η2لمكشف عف درجة التأثير كىي كما يكضحيا

جدكؿ (.)7.5
جدكؿ ()7.5

2

قيمة "  "Tك"

" ك" "dلقياس حجـ األثر

الميارات

T

إيتا تربيع

D

حجـ االثر

مبلحظة كادراؾ عبلقات

7.400

0.413

1.676

كبير

التقدير

6.627

0.360

1.501

كبير

االستقراء الرياضي

7.459

0.416

1.689

كبير

اإلجمالي

8.645

0.489

1.958

كبير
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يتضح مف الجدكؿ السابق أف أثر التدريس باستراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sكاف كبي ار عمى الميارات
كعمى الدرجة الكمية لمميارات ،فقد تراكحت قيـ مربع إيتا بيف (. )0.416-0.360

كيعزػ ذلؾ بأف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية عممت عمى جذب انتباه الطبلب مف خبلؿ الخركج

عف طريقة التدريس العادية  ،كاثارة دافعيتيـ كاىتماماتيـ باإلضافة إلى أنيا عممت عمى إتاحة المشاركة
الفعالة كاستكشاؼ المعمكمات  ،كأف مراحميا أدت إلى تسابق الطبلب في إيجاد حمكؿ لؤلسئمة  ،كأنيا قدمت

المادة كطريقة بحث إذ يسير التعمـ فييا مف الجزء إلى الكل كىذا يتكافق مع طبيعة المتعمـ الذؼ يعتمد عمى

الطريقة االستقرائية عند تعمـ مفاىيـ جديدة  ،كخطكاتيا متكاممة بحيث تؤدؼ كل منيا كظيفة تميد لمخطكة

التي تمييا  ،مما ساىـ في تنمية ميارات التفكير الرياضي.

كتتفق النتائج السابقة مع دراسة كل مف أبك صفر ( ، )2014العكة (  ، ) 2014المكلك () 2011

 ،صديق (  ) 2009في األثر اإليجابي الستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية في تنمية ميارات التفكير
الرياضي.
 .4.5إجابة السؤاؿ الرابع :

ما أثر تكظيف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sفي تنمية التحصيل الدراسي لدػ طبلب

الصف السادس؟ كلئلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ التحقق مف الفرضية الرابعة التي تنص عمى أنو ال تكجد

فركؽ دالة احصائيا عند مستكػ ( )0.05≤ αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية الثانية
التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة العادية في

التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي.

قاـ الباحث بإيجاد المقارنة بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستراتيجية

دكرة التعمـ الخماسية (( )5E'sف= )39كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة العادية

(ف= )41في القياس البعدؼ الختبار التحصيل الدراسي باستخداـ اختبار (ت) لمكشف عف الفركؽ بيف
درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يكضح جدكؿ ()8.5
جدكؿ()8.5
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكى الداللة بيف المجمكعة التجريبية الثانية كالمجمكعة الضابطة بعد
تطبيق استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية عمى اختبار التحصيل الدراسي

الدرجة الكمية

لالختبار التحصيمي

اال نحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

التجريبية

39

12.667

4.170

الضابطة

41

10.305

5.752

المعياري

قيمة

قيمة "ت"
2.094

الداللة

الداللة

0.040

دالة إحصائيا

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )78كعند مستكػ داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )78كعند مستكػ داللة (2.66 = )0.01≥α
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مستكى

عند 0.05

نبلحع مف الجدكؿ أف قيمة (ت) المحسكبة ( )2.094كىي أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية فيي قيـ

دالة عند مستكػ داللة( ،)0.05كىذا يعني كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب في
المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة في القياس

البعدؼ لبلختبار ،ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

(. )5E's

كلحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب مربع ( )η2لمكشف عف درجة التأثير كىي كما يكضحيا

جدكؿ (.)17
2

جدكؿ ()9.5

قيمة "  "Tك"  " ηك" "dلقياس حجـ األثر

الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي

قيمة "ت

قيمة مربع ايتا

2.094

0.053

2

η

قيمة d

حجـ التأثير

0.474

صغير

صغير .
ا
يتضح مف الجدكؿ السابق أف أثر التدريس باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكاف

كيعزػ ذلؾ بأف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية تعمل عمى :

 .1زيادة دافعية المتعمـ نحك العمـ  ،كىذا يزيد مف التحصيل .
 .2تراعي القدرات العقمية لممتعمميف .

 .3تقدـ المادة كطريقة بحث إذ يسير التعمـ فبيا مف الجزء إلى الكل كىذا يتكافق مع طبيعة المتعمـ الذؼ

يعتمد عمى الطريقة االستقرائية عند تعمـ مفاىيـ جديدة  ،كخطكاتيا متكاممة حيث تؤدؼ كل منيا كظيفة

تميد لمخطكة التي تمييا  ،مما ساىـ في رفع مستكػ التحصيل الدراسي العاـ لمطبلب .

مما يشير إلى فاعمية استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية كأثرىا الكبير في تنمية التحصيل الدراسي كتتفق

النتائج السابقة مع دراسة كل مف أبك صفر ( ، )2014العكة (، )2014المكلك ( ، )2011صديق ()2009
في األثر اإليجابي الستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية في تنمية التحصيل الدراسي .
 .5.5إجابة السؤاؿ الخامس :

ىل تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05≤αبيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة

التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية
دكرة التعمـ ( )5E'sفي التطبيق البعدؼ في ميارات التفكير الرياضي؟ كلئلجابة عف السؤاؿ الخامس تـ

التحقق مف الفرضية الخامسة التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ()0.05 ≤ α
بيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت

كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sفي التطبيق البعدؼ في
ميارات التفكير الرياضي.
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قاـ الباحث بالمقارنة بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية األكلى الذيف درسكا باستراتيجية
حل المشكبلت (ف= )40كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ

الخماسية (ف= )39في القياس البعدؼ الختبار ميارات التفكير الرياضي باستخداـ اختبار (ت) لمكشف عف

الفركؽ بيف درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يكضح جدكؿ ()10.5
الجدكؿ ()10.5

البعدي
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكى الداللة لممجمكعة التجريبية األكلى كالثانية في التطبيق
ِ

العدد المتكسط

المجمكعة

االنحراؼ
المعياري

مبلحظة كادراؾ

التجريبية االكلى

40

3.700

0.992

عبلقات

التجريبية الثانية

39

4.154

0.745

التجريبية االكلى

40

3.500

1.086

التجريبية الثانية

39

3.462

1.072

التجريبية االكلى

40

3.750

1.104

التجريبية الثانية

39

3.667

1.060

التجريبية االكلى

40

10.950

2.342

التجريبية الثانية

39

11.282

2.339

التقدير
االستقراء
الرياضي

االجمالي

قيمة

قيمة "ت"
2.295

الداللة

مستكى الداللة

0.024

دالة إحصائيا
عند 0.05

0.158

0.875

غير دالة
إحصائيا

0.342
0.630

0.733
0.530

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )77كعند مستكػ داللة (2.00 = )0.05≥α

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )77كعند مستكػ داللة (2.66 = )0.01≥α

مف خبلؿ الجدكؿ السابق يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة()0.05
بيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية
الثانية في اختبار تنمية التفكير الرياضي (التقدير ،االستقراء الرياضي ،اإلجمالي) تعزػ الستراتيجية التدريس
(حل المشكبلت – دكرة التعمـ الخماسية) ،كأنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة()0.05
بيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية
الثانية في اختبار تنمية التفكير الرياضي (مبلحظة إدراؾ عبلقات) تعزػ الستراتيجية التدريس
(حل المشكبلت – دكرة التعمـ الخماسية) لصالح المجمكعة التجريبية الثانية .
كلحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب مربع ( )η 2لمكشف عف درجة التأثير كىي كما يكضحيا

جدكؿ (.)11.5

األبعاد

جدكؿ ()11.5
قيمة "  "Tك" "n2ك" "dلقياس حجـ األثر

مبلحظة إدراؾ عبلقات

قيمة

"ت"

قيمة مربع ايتا

0.064

2.295

2

η

قيمة

d

0.523

حجـ التأثير
متكسط

يتضح مف الجدكؿ السابق أف حجـ التأثير متكسط في اختبار تنمية ميارات التفكير الرياضي
(مبلحظة إدراؾ عبلقات).
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كمما سبق يتضح أف كل استراتيجية ليا مميزاتيا الخاصة التي ساعدت عمى تنمية ميارات معينة

بذاتيا في التفكير الرياضي  ،فاستراتيجية حل المشكالت :

 .1أعطت الطبلب الفرصة في تحديد األفكار الرئيسية لممكضكع كقراءة المكضكع كتنظيـ معمكماتيـ  ،كربط
معارفيـ السابقة بالجديدة  ،ككضع أسئمة كمقترحات لممشكمة الجديدة كربطيا بالكاقع  ،كىذا ساعد عمى

تنمية ميارات التفكير الرياضي.

 .2تعديل البنية الميارية لدػ الطبلب كتعديل الفيـ البديل ( الخطأ) لدييـ .
 .3عممت عمى تنشيط المعرفة السابقة لمطبلب كاثارة فضكليـ .

 .4ساعدت عمى اكتساب الطبلب الميارات العقمية مثل المبلحظة ككضع الفركض كتصميـ كاجراء التجارب
كالكصكؿ إلى االستنتاجات كالتعميمات .

 .5تشجيع المتعمميف عمى العمل معا بدكف تكجيو مباشر مف المعمـ .
 .6االستماع كالمبلحظة لممتعمميف أثناء تفاعميـ مع بعضيـ .
بينما استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية تساىـ في :

 .1تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير  ،كاالرتقاء بيـ إلى مستكيات عميا لمتفكير كذلؾ بتحميل المعمكمات

المعطاة في مرحمة االستكشاؼ  ،كالتعاكف مع زمبلئيـ البتكار طريقة لمحل في مرحمة المجمكعات
المتعاكنة كالمشاركة لمكصكؿ لمحل الصحيح  ،مما أدؼ الى شعكر الطبلب بالثقة بأنفسيـ .

 .2ساعدت عمى جذب انتباه الطمبة كاثارتيـ مف خبلؿ ما يطرحو المعمـ مف أسئمة مثيرة .

 .3حثت المتعمميف عمى االستكشاؼ لمكصكؿ إلى المعرفة حيث يقكـ الطمبة باستكشاؼ المفيكـ المراد
تعممو كبناء المعرفة بأنفسيـ مما يجعل المتعمـ نشطا أثناء التعمـ كيزيد مف درجة التفكير الرياضي

لمطبلب .

 .4ممارسة ميارات التفكير األساسية كالتي بدكرىا عممت عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي .

كيرى الباحث بأف كل تمؾ المميزات التي تميزت بيا كل استراتيجية ساعدت عمى جعل التعمـ أكثر

إيجابية مما ساعد عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي.

 .5.5إجابة السؤاؿ السادس :

ىل تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ( )0.05≤αبيف متكسطات درجات الطبلب في

المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست

باستراتيجية دكرة التعمـ ( )5E'sفي التطبيق البعدؼ في االختبار التحصيمي؟ كلئلجابة عف السؤاؿ السادس

تـ التحقق مف الفرضية السادسة التي تنص عمى أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكػ ()0.05 ≤ α
بيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت

كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sفي التطبيق البعدؼ في

االختبار التحصيمي.
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قاـ الباحث بإيجاد المقارنة بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية األكلى الذيف درسكا
باستراتيجية حل المشكبلت (ف= )40كمتكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية الثانية التي درست
باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية (ف= )39في القياس البعدؼ لبلختبار التحصيمي باستخداـ اختبار (ت)
لمكشف عف الفركؽ بيف درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يكضح جدكؿ ()12.5
الجدكؿ ()12.5

البعدي
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكى الداللة لممجمكعة التجريبية األكلى كالثانية في التطبيق
ِ

الدرجة الكمية

لالختبار التحصيمي

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

التجريبية االكلى

40

13.300

4.404

التجريبية الثانية

39

12.667

4.170

المعياري

قيمة "ت"
0.656

قيمة

الداللة
0.514

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )77كعند مستكػ داللة (2.00 = )0.05≥α

مستكى الداللة
غير دالة
إحصائيا

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )77كعند مستكػ داللة (2.66 = )0.01≥α

نبلحع مف الجدكؿ السابق أنو ال يكجد فرؽ بيف متكسط درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية

األكلى التي درست باستراتيجية حل المشكبلت كمتكسط درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية الثانية التي

درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية .

كأيضا بأف كل استراتيجية ليا مميزاتيا الخاصة التي ساعدت عمى تنمية التحصيل الدراسي ،

فاستراتيجية حل المشكالت :

 .1زيادة قدرة الطبلب عمى فيـ المعمكمات كتذكرىا لفترة طكيمة.

 .2ساعدت الطبلب عمى تقييـ فيميـ لممكضكع مف خبلؿ مقارنة المعرفة المتعممة بالتعمـ السابق .
 .3عممت عمى تعزيز فكرة التعمـ التي تجعل المتعمـ محكر العممية التعممية .

 .4تنظيـ المعرفة كترتيب المعرفة الرياضية مما ساعد عمى استدعاء الخبرات السابقة كادراؾ العبلقة
بينيا كبيف المعرفة الجديدة .

 .5ترجمة المسائل المفظية مف خبلؿ تحديد المعطيات كالمطمكب كبالتالي تحقق فيـ أكبر لممكضكع .

بينما استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية تساىـ في :

 .1جعمت مف الطالب أف يككف تكقعات جديدة  ،كيجرب البدائل كيناقشيا مع اآلخريف .
 .2تدفع المتعمـ لمتفكير كذلؾ مف خبلؿ استخداـ مفيكـ فقداف االتزاف .

 .3سيمت عمى الطالب تدكيف المبلحظات كاألفكار كتككيف أسئمة ذات عبلقة بالمكضكع .

 .4أعطت الطبلب الحرية في التعبير عف آرائيـ ككجيات نظرىـ دكف خكؼ أك استيزاء  ،أك كضع قيكد
عمييـ .

كيرى الباحث أف كل المميزات التي تميزت بيا كل استراتيجية ساعدت عمى جعل التعمـ أكثر إيجابية

مما ساعد عمى تنمية التحصيل الدراسي .
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كلمتحقق مف نتائج إجابات األسئمة الست السابقة  ،أعاد الباحث الحسابات باستخداـ اختبار شيفيو
في جميع الميارات كالدرجة الكمية لبلختباريف كما يكضحيا جدكؿ رقـ (  ،)13.5لمتأكد مف صحة الحسابات
التالية :
جدكؿ ()5.31
يكضح اختبار شيفيو في جميع الميارات كالدرجة الكمية لالختباريف

مبلحظة كادراؾ عبلقات
استراتيجية حل المشكبلت
3.700
استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
4.154
المجمكعة الضابطة
2.707

التقدير
استراتيجية حل المشكبلت
3.500
استراتيجية دكرة التعمـ()5E's
3.462
المجمكعة الضابطة
1.756

االستقراء الرياضي
استراتيجية حل المشكبلت
3.750
استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
3.667
المجمكعة الضابطة
1.780
الدرجة الكمية الختبار التفكير
الرياضي

استراتيجية حل المشكبلت
10.950
استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
11.282
المجمكعة الضابطة
6.244

الدرجة الكمية لبلختبار التحصيمي
استراتيجية حل المشكبلت
13.300
استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
12.667
المجمكعة الضابطة
10.305

استراتيجية حل المشكبلت
3.700

استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
4.154

المجمكعة الضابطة
2.707

0
0.454

0

*0.993

*1.447

0

استراتيجية حل المشكبلت
3.500

استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
3.462

المجمكعة الضابطة
1.756

0
0.038

0

*1.744

*1.705

0

استراتيجية حل المشكبلت
3.750

استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
3.667

المجمكعة الضابطة
1.780

0
0.083

0

*1.970

*1.886

0

استراتيجية حل المشكبلت

استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's

المجمكعة الضابطة

10.950

11.282

6.244

0
0.332

0

*4.706

*5.038

0

استراتيجية حل المشكبلت
13.300

استراتيجية دكرة التعمـ ()5E's
12.667

المجمكعة الضابطة
10.305

0
0.633

0

*2.995

*2.362

* دالة إحصائيا عند مستكػ داللة 0.05
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0

كيتضح مف الجدكؿ السابق :

 .1كجكد فركؽ بيف استراتيجية حل المشكبلت كالمجمكعة الضابطة لصالح استراتيجية حل المشكبلت ،
كبيف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالمجمكعة الضابطة لصالح استراتيجية دكرة التعمـ

الخماسية ( )5E'sفي اختبار ميارات التفكير الرياضي كاختبار التحصيل الدراسي  ،كىذا ما يؤكد
كيحقق ما تكصل إليو الباحث مف إجابة السؤاؿ األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع  ،كيعزك الباحث ىذا

التفكؽ إلى األسباب السابقة.

 .2عدـ كجكد فركؽ بيف استراتيجية حل المشكبلت كدكرة التعمـ الخماسية في اختبار ميارات التفكير

الرياضي كالتحصيل الدراسي  ،كىذا ما يؤكد إجابة السؤاؿ الخامس كالسادس  ،كيعزك الباحث تفكؽ كبل

االستراتيجيتيف إلى األسباب السابقة.
 .7.5إجابة السؤاؿ السابع :

مػػا فاعميػػة تكظيػػف اسػػتراتيجيتي (حػػل المشػػكبلت ،دكرة الػػتعمـ ( ))5E'sعمػػى تنميػػة التفكيػػر الرياضػػي

كالتحصيل الدراسي لدػ طبلب الصف السادس في الرياضيات؟ كلئلجابة عف السؤاؿ السػابع تػـ التحقػق مػف
الفرض التالي :يحقق تكظيف استراتيجيتي (حل المشكبلت ،دكرة التعمـ ( ))5E'sفاعميػة مرتفعػة (نسػبة كسػب
مع ػػدؿ ب ػػبلؾ

الرياضيات .

 ) 1.2ف ػػي تنمي ػػة التفكي ػػر الرياض ػػي كالتحص ػػيل الد ارس ػػي ل ػػدػ ط ػػبلب الص ػػف الس ػػادس ف ػػي

كلئلجابة عمى صحة ىذا الفرض ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كمعامل الكسب لببلؾ

 ،كجدكؿ رقـ ( )14.5يكضح ذلؾ.

الجدكؿ ()14.5

معامل الكسب لبالؾ الستراتيجيتي حل المشكالت كدكرة التعمـ الخماسية ()5E's

األبعاد

استراتيجية حل
المشكالت

األبعاد

التطبيق القبمي

البعدي
القبمي
ِ

مبلحظة كادراؾ عبلقات

0.500

3.700

1.35

0.775

3.500

1.20

0.800

3.750

1.29

الدرجة الكمية الختبار التفكير الرياضي

2.075

10.950

1.28

الدرجة الكمية لبلختبار التحصيمي

1.775

13.300

1.21

0.769

4.154

1.48

0.846

3.462

1.22

0.974

3.667

1.21

11.282

1.28

12.667

1.21

التقدير

االستقراء الرياضي

مبلحظة كادراؾ عبلقات

استراتيجية كدكرة

التقدير

()5E's

الدرجة الكمية الختبار التفكير الرياضي

2.590

الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي

1.744

التعمـ الخماسية

معامل الكسب

االستقراء الرياضي
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المعدؿ لبالؾ

حجـ

التأثير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير

جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا

يتضح مف الجدكؿ السابق أف أثر التدريس باستراتيجيتي حل المشكبلت كدكرة التعمـ الخماسية فقد
تراكحت معامبلت الكسب لببلؾ بيف ( . )1.48-1.20كجميع القيـ كبيرة .

كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف  :كػػل اسػػتراتيجية ليػػا مميزاتيػػا الخاصػػة التػػي سػػاعدت عمػػى تنميػػة ميػػارات

التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي  ،فاستراتيجية حل المشكبلت :

 .1زيادة قدرة الطبلب عمى تحمل المسئكلية كعمى تحمل الفشل كالغمكض .

 .2تركز عمى تعميـ الطبلب كيف يفكركف  ،ككيف ينظمكف أفكارىـ كيديركف المناقشة .

 .3تنميػػة االتجاىػػات العمميػػة كح ػب االسػػتطبلع كالمكاظبػػة عمػػى العمػػل مػػف أجػػل حػػل المشػػكمة دكف ممػػل أك
يأس.

 .4تمكف الطبلب مف تقكيـ عمميـ كتجعميـ أكثر قدرة عمى تقبل الخبرات الجديدة  ،كالكشف كالبحث كالنقد ،
كيككف أكثر ابتكاريو .

 .5تؤكد عمى األسئمة المنشطة كالمحفزة لمتفكير .

بينما استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية تساىـ في :
 .1ساعدت عمى تطكير تفكير الطالب المحسكس إلى التفكير المجرد  ،كذلؾ مف خبلؿ إجراء األنشػطة
المتنكعة كالتعامل مع المكاد كاألدكات المستخدمة في تنفيذ التجارب .

 .2أدت إلػػى تحفي ػز كاسػػتثارة التفكيػػر لػػدػ الطػػبلب  ،مػػف خػػبلؿ إج ػراء القيػػاـ باألنشػػطة المتنكعػػة أثنػػاء
مراحل دكرة التعمـ الخماسية.

 .3تػدفع المػتعمـ لمتفكيػر مػف خػبلؿ اسػتخداـ مفيػكـ فقػػداف االتػزاف الػذؼ يعػد بمثابػة الػدافع الرئيسػي نحػػك
البحث عف المزيد مف المعرفة العممية .

 .4تػػكفير المنػػاخ الصػػفي المبلئػػـ لتكاصػػل الطػػبلب داخػػل الغرفػػة الصػػفية مػػف خػػبلؿ الخطػكات اإلجرائيػػة
السػ ػػتراتيجية دكرة الػ ػػتعمـ الخماسػ ػػية  ،كتنميػ ػػة ميػ ػػارات التكاصػ ػػل فػ ػػي التفكيػ ػػر الرياضػ ػػي كالتحصػ ػػيل

الدراسي لدػ الطبلب .

 .5م ارحػػل دكرة الػػتعمـ الخماسػػية فػػي مراحميػػا الخمسػػة يػػتـ فييػػا النقػػاش  ،كالح ػكار  ،كمسػػاعدة الطػػبلب
عمى تنظيـ كتعزيز تفكيرىـ الرياضي مف خبلؿ التحميل كالتقييـ المستمر .

كيرػ الباحث بأف كل تمؾ المميزات التي تميزت بيا كػل اسػتراتيجية سػاعدت عمػى جعػل الػتعمـ أكثػر إيجابيػة
مما ساعد عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي .
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 .8.5التكصيات :

في ضكء ما تـ التكصل إليو مف نتائج الدراسة كتفسيراتيا يكصي الباحث بما يمي :

 ضركرة استخداـ كل مف استراتيجية حل المشكبلت كاستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية في تعمـ الرياضياتمف قبل المعمميف كالمكجييف لتحقيق العديد مف األىداؼ التربكية المرجكة كالتي منيا تنمية ميارات

التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي .

 إعادة تنظيـ محتكػ الرياضيات بحيث ينسجـ مع استراتيجيات مثل  :استراتيجية حل المشكبلتكاستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية .

 -عقد دكرات لمعممي الرياضيات لتدريبيـ عمى تكظيف مثل ىذه االستراتيجيات في التدريس .

 إعداد دليل لممعمـ مرافق لمكتاب المدرسي يحتكؼ خطكات استخداـ كل مف استراتيجية حل المشكبلتكاستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية .

 عقد لقاءات مع المعمميف كتكضيح أىمية استخداـ استراتيجيات مختمفة لمتدريس كتكظيفيا في تنميةميارات التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي .

 تزكيد المكتبات المدرسية بالمراجع كالدكريات العممية الحديثة بما يستخدـ مف استراتيجيات تدريسيةليستفيد منيا المشرفكف كالمعممكف في الميداف التربكؼ .

 .9.5مقترحات الدراسة :
في ضكء ىذه الدراسة يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية :

 -إجراء دراسات أخرػ مشابية ليذه الدراسة في صفكؼ كمراحل تعميمية أخرػ ككحدات دراسية مختمفة .

 استخداـ ميارات أخرػ كالعمل عمى تنميتيا باستخداـ كل مف استراتيجية حل المشكبلت كدكرة التعمـالخماسية .

 -إجراء مزيد مف الدراسات المماثمة لمدراسة الحالية في مقررات دراسية أخرػ .

 أف تتناكؿ الدراسات المستقبمية متغيرات تابعة أخرػ غير التي تـ معالجتيا في ىذه الدراسة مثل  :تنميةميارات حل المسألة الرياضية  ،االتجاه نحك الرياضيات  ،التفكير التأممي  ،التفكير اإلبداعي .
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قائًت ادلراجع وادلصادر
ً
أوال :ادلصــــــــــــــــادر

ً
ثانُا :ادلــراجع انعربُت
ً
ثانثا  :ادلراجع األجنبُت
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قائمة المراجع كالمصادر
أكالً :المصادر.:
 .1القرآف الكريـ
 .2السنة النبكية .

ثانياً :المراجع العربية:
 .1إبراىيـ  ،أسامة (  . )2000تكظيف أسمكب حل المشكالت الرياضية المتضمنة في مقرر الرياضيات .
مجمة كمية التربية  ،العدد  ، 24الجزء الثاني  ،كمية التربية  ،جامعة عيف شمس . 182- 137 ،

 .2إبراىيـ  ،مجدؼ ( . )2004مكسكعة التدريس .الجزء األكؿ  .الطبعة األكلى  .األردف  :دار المسيرة .

 .3أبك العباس  ،أحمد كالعطركني  ،دمحم (  . ) 1986تدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحمة االبتدائية .
الطبعة الثالثة  ،دار القمـ ،الككيت.

 .4أبك جبللة  ،صبحي (  . ) 2001أساليب التدريس العامة كالمعاصرة  .الطبعة األكلى  ،الككيت  :مكتبة
الفبلح .

 .5أبك جكيعد  ،يسرػ (  . ) 2002أثر التعمـ بأسمكب حل المشكالت في الدراسات االجتماعية عمى

تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في محافظات غزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة

األزىر  ،فمسطيف .

 .6أبك حطب  ،فؤاد ( .)1996القدرات العقمية  .الطبعة الخامسة ،األنجمك المصرية .

 .7أبك داكد  ،دمحم (  . )2013أثر تكظيف استراتيجية دكرة التعمـ ) (5E'sفي تنمية بعض عمميات العمـ
كالتفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،

جامعة األزىر  ،غزة .

 .8أبك زينة  ،فريد كعبد ،إيماف ( .)2012تطكر القدرة عمى التفكير الرياضي مف الثامف حتى العاشر
كعالقة ذلؾ بنمط تعمميـ  .مجمة جامعة النجاح ألبحاث العمكـ اإلنسانية .190-178 ، )14(26 .

 .9أبك زينة  ،فريد ( . ) 1986نمك القدرة عمى التفكير الرياضي عند الطالب في مرحمة الدراسة الثانكية
كما بعدىا  .المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية  ،الككيت  ،المجمد ( ، )6العدد (.)21

 .10أبك زينة  ،مزيد ك كعباينة  ،عبدهللا ( . )2010مناىج تدريس الرياضيات لمصفكؼ األكلى  .األردف :
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة .

 .11أبك شمالة  ،فرج( . )2003فعالية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طالب الصف
التاسع مف محافظة غزة  .رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة عيف شمس  ،القاىرة .
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 .12أبك عاذرة  ،كرـ (  . ) 2010أثر تكظيف استراتيجية " عبر – خطط – قكـ " في تدريس الرياضيات
عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،

الجامعة اإلسبلمية  ،فمسطيف .

 .13أبك عطا  ،أحمد ( .)2013أثر تكظيف دكرة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لدى طالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة
األزىر  ،فمسطيف .

 .14أبك عطايا  ،أشرؼ (  .)2004برنامج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية لتنمية الجكاني المعرفية في
الرياضيات لدى طالب الصف الثامف األساسي بغزة  .رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة عيف شمس ،
جميكرية مصر العربية .

 .15أبك مصطفى  ،ايمف ( )2011أثر استخداـ نمكذج بايبي في اكتساب المفاىيـ في الرياضيات

كميكليـ نحكىا ادى طالب الصف السابع األساسي بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة

اإلسبلمية ،فمسطيف .

 .16أبكدقة ،سناء(.)2008القياس كالتقكيـ الصفي المفاىيـ كاإلجراءات لتعمـ فعاؿ .الطبعة الثانية .غزة :
أفاؽ لمنشر كالتكزيع.

 .17أبكصفر  ،فاطمة ( . )2014أثر تكظيف استراتيجيتي دكرة التعمـ الخماسية كالجدكؿ الذاتي KWLفي
تنمية ميارة حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف الثامف في محافظة غزة  .رسالة ماجستير غير

منشكرة  ،جامعة األزىر  ،فمسطيف .

 .18األسطل  ،كماؿ ( .) 2010العكامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى طالب المرحمة
األساسية العميا بمدراس ككالة الغكث الدكلية بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية

 ،فمسطيف .

 .19األسمر  ،رائد ( . )2008أثر دكرة التعمـ في تعديل التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالب
الصف السادس كاتجاىاتيـ نحكها  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف .

 .20األغا  ،إحساف كالمكلك  ،فتحية (  . ) 2009تدريس العمكـ في التعميـ العاـ  .الطبعة الثانية  ،غزة .
مكتبة آفاؽ .

 .21األغا  ،إحساف كعبدالمنعـ  ،عبدهللا (  . )1990التربية العممية كطرؽ التدريس  .الطبعة الثانية  ،غزة
 :مكتبة اليازجي .

 .22األغا  ،مراد (  . ) 2009أثر استخداـ استراتيجية العصف الذىني في تنمية بعض ميارات التفكير
الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة

اإلسبلمية  ،فمسطيف .
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 .23األغا  ،مراد ( . )2009أثر استخداـ استراتيجية العصف الذىني في تنمية ميارات التفكير الرياضي
في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية

 ،فمسطيف .

 .24أمبك سعيدؼ  ،عبدهللا كالبمكشي  ،سميماف (.)2009طرائق تدريس العمكـ" مفاىيـ كتطبيقات عممية ".
الطبعة األكلى  .األردف  :دار المسيرة .

 .25األميف  ،إسماعيل (  .)2001طرؽ تدريس الرياضيات نظريات كتطبيقات  .الطبعة األكلى  .القاىرة :
دار الفكر العربي .

 .26باركد  ،سعيد (  . )2010بعض المتغيرات االنفعالية كاالجتماعية كعالقتيا بتدني التحصيل الدراسي
لدى طالب المرحمة اإلعدادية في محافظات غزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األزىر  ،غزة
.

 .27بدكؼ  ،رمضاف( . )2008تضميف التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية  .عماف  :دار
الفكر لمنشر كالتكزيع .

 .28بطرس  ،نضاؿ (  .)2004أثر استخداـ أنمكذج دكرة التعمـ كالعرض المباشر عمى التحصيل كتنمية
التفكير االستداللي في الرياضيات  .رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة بغداد  ،العراؽ .

 .29البكرؼ  ،أمل كالكسكاني ،عفاؼ ( . )2008أساليب تدريس العمكـ كالرياضيات  .الطبعة الثالثة .
األردف  :دار الفكر .

 .30بكنك  ،دؼ (  . )1989تعميـ التفكير " ترجمة عادؿ ياسيف كآخركف " .الككيت  ،مؤسسة الككيت
لمتقدـ العممي .

 .31بيير  ،مارؼ (. )1995تدريس التفكير "أسمكب متكامل التركيب " التدريس مف أجل تنمية التفكير" ،
تحرير جيمس كيف ص. 174

 .32الترتكرؼ  ،دمحم كالقضاة  ،دمحم ( . )2006المعمـ الجديد" دليل المعمـ في اإلدارة الصفية الفعالة " .
عماف  :دار الحامد لمنشر كالتكزيع .

 .33جبر  ،يحيى (  . ) 2010أثر تكظيف استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ
كميارات التفكير البصري لمعمكـ لدى طالب الصف العاشر األساسي  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،
الجامعة االسبلمية  ،غزة .

 .34الحارثي  ،إبراىيـ ( . )2000تعميـ التفكير  .األردف  :دار الكتاب لمنشر كالتكزيع .

 .35حبيب  ،مجدؼ (  . )1996التفكير  ...األسس النظرية كاالستراتيجيات  .الطبعة األكلى  ،القاىرة ،
النيضة المصرية .

 .36الحربي  ،شركؽ ( . ) 2007أثر استخداـ دكرة التعمـ في تنمية المفاىيـ الرياضية كبقاء أثر التعمـ
لدى طالبات الصف األكؿ المتكسط بالمدينة المنكرة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة طيبة ،
المممكة العربية السعكدية .
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 .37حساـ الديف  ،ليمى( .)2002أثر دكرة التعمـ فكؽ المعرفية في التحصيل كعمميات العمـ كبقاء أثر
التعمـ لطالب الصف الرابع االبتدائي .دراسات في المناىج كطرؽ التدريس  ،العدد(.)81

 .38حمادة  ،دمحم ( .)2005فعالية استراتيجية " فكر –زاكج-شارؾ" كاإلستقصاء القائمتيف عمى اسمكب
التعمـ النشط في نكادي الرياضيات المدرسية في تنمية ميارات التفكير الرياضي كاختزاؿ قمق

الرياضيات لدى طالب المرحمة اإلعدادية  .مجمة جامعة حمكاف ،القاىرة .233 ، ) 11 ( 9.

 .39حمداف  ،محمكد (  . )1998تقكيـ كتب الجبر لمصف التاسع األساسي مف كجية نظر معممي
الرياضيات  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األقصى  ،غزة .

 .40حمش  ،نسريف ( . )2010بعض أنماط التفكير الرياضي كعالقتيا بجانبي الدماغ لدى طالب الصف
التاسع األساسي بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،فمسطيف .

 .41الحمضيات  ،محمكد (  . )1998ميكؿ طالب المرحمة اإلعدادية نحك دراسة مادة الرياضيات كمدى
اىتماـ معممييـ بتنميتيا  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األقصى بالتنسيق مع جامعة عيف

شمس  ،غزة .

 .42الخالدؼ  ،أديب(.)2003سيككلكجية الفركؽ الفردية لمتفكؽ العقمي .العراؽ :دار كائل لمنشر.

 .43خطابية  ،عبدهللا (  . )2005تعميـ العمكـ لمجميع  .الطبعة األكلى  .عماف  :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع .

 .44الخطيب  ،دمحم ( .)2006أثر استخداـ استراتيجية قائمة عمى حل المشكالت في تنمية التفكير
الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردف  .رسالة دكتكراه غير
منشكرة  ،الجامعة األردنية  ،المممكة األردنية الياشمية .

 .45الخطيب  ،دمحم كعباينة ،عبدهللا ( . )2008أثر استخداـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى حل المشكالت

عمى التفكير الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردف .

مجمة العمكـ التربكؼ 140 ، )1(38 ،

 .46خميفة  ،عبد السميع ( . )1982تدريس الرياضيات في التعميـ األساسي  .دار النيضة العربية .

 .47خميل  ،نكاؿ ( . )2007أثر استخداـ نمكذج بايبي الخماسي في تنمية الكعي بالمخاطر البيئية لدى
طالب الصف األكؿ اإلعدادي في مادة العمكـ  .مجمة التربية العممية . 95-90 ، )3(10 .

 .48الخكالدة  ،سالـ ( . )2007فاعمية استراتيجيتي دكرة التعمـ المعدلة كخرائط المفاىيـ في تحصيل طالب
الصف األكؿ الثانكي العممي في األحياء كاكسابيـ لميارات عمميات العمـ  .مجمة جامعة اـ القرػ ،
العمكـ التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية . 342 – 341 ، )1(19 ،

 .49خير هللا  ،سيد ( " . )1981اختبارات القدرة عمى التفكير االبتكاري " بحكث نفسية كتربكية  ،القاىرة :
مكتبة عالـ الكتب .

 .50خير هللا  ،مصطفي كزيداف  ،سيد (  . )1966القدرات كمقاييسيا  .األنجمك المصرية .
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 .51الدسكقي  ،عيد (. )2004دكر دكرة التعمـ المعدلة في التحصيل كبقاء أثر التعمـ كتنمية بعض

الميارات العممية لدى طالب الصف الخامس االبتدائي  .مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،

(.195-195 ، )93

 .52دكيؾ  ،نجاح ( . )2008أساليب المعاممة الكالدية كعالقتو بالذكاء كالتحصيل الدراسي لدى األطفاؿ
في مرحمة الطفكلة المتأخرة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،فمسطيف .

 .53دؼ بكنك  ،إدكارد (  . )1989تعميـ التفكير  .ترجمة عادؿ ياسيف كأخركف .مؤسسة الككيت لمتقدـ .
الككيت  :دار النشر .

 .54ذياب  ،سييل ( . )2000تعميـ ميارات التفكير كتعمميا في الرياضيات  .غزة  :دار المنارة .

 .55رزؽ  ،حناف (  . ) 2008أثر تكظيف التعمـ البنائي في برمجية مادة الرياضيات عمى تحصيل طالبات
الصف األكؿ المتكسط بمدينة مكة المكرمة  .رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة أـ القرؼ  ،المممكة

العربية السعكدية .

 .56رصرص  ،حسف(.)2007برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طالب
الصف األكؿ الثانكي أدبي بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،فمسطيف .
 .57رياف  ،فكرؼ (  . )1999التدريس أىدافو أسسو تقكيمو نتائجو  .الطبعة الرابعة  ،القاىرة  :مكتبة
عالـ الكتب .

 .58الزياف  ،ماجد (  . ) 2000أثر أسمكب حل المشكالت عمى التحصيل الدراسي في مادة النحك لدى
طالب الصف الحادي عشر في محافظة غزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األزىر  ،فمسطيف
.

 .59زيتكف  ،حسف كزيتكف  ،كماؿ ( . ) 1992البنائية منظكر أبستمكلكجيا كتربكي  .الطبعة األكلى ،
االسكندرية .

 .60زيتكف  ،عايش (  . ) 2004أساليب تدريس العمكـ  .الطبعة األكلى .األردف :دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع .

 .61زيتكف  ،عايش ( .)2007النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمكـ  .الطبعة األكلى .عماف  :دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع .

 .62زيتكف  ،كماؿ ( . )2003التدريس نماذجو مياراتو .الطبعة األكلى  ،القاىرة  :مكتبة عالـ الكتب .

 .63زيتكف  ،كماؿ ( .)2003تصميـ التعميـ مف منظر النظرية البنائية  .المؤتمر الخامس عشر  .مناىج
التعميـ كاإلعداد لمحياة المعاصرة  ،جامعة عيف شمس  ) 22- 21 ( ،يكليك .

 .64السامراني ،ىاشـ كآخركف ( .)1994طرائق التدريس العامة كتنمية التفكير  .عماف  :دار األمل لمنشر
كالتكزيع .

 .65سركر  ،نادية ( . )2000مدخل إلى تربية المتميزيف كالمكىكبيف  .الطبعة الثانية .عماف  .األردف :
دار الفكر.
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 .66سعادة  ،جكدت كابراىيـ  ،عبدهللا ( . )2004المنيج المدرسي المعاصر  .الطبعة الرابعة  .عماف  :دار
الفكر .

 .67السكراف  ،دمحم ( .)1989أساليب تدريس الدراسات االجتماعية  .األردف  :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع
.

 .68سبلمة  ،عبد الحافع (. )2003أساليب تدريس العمكـ كالرياضيات  .عماف  :دار اليازكرؼ العممية
لمنشر كالتكزيع

 .69سميـ  ،معزز (  .)2012أثر استخداـ استراتيجية الخطكات السبع في تنمية بعض ميارات التفكير

الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامف األساسي في محافظات غزة  .رسالة ماجستير

غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،فمسطيف .

 .70سكارتز  ،ركبرت( . )1997صير تدريس التفكير الناقد في محتكػ التعميـ في كتاب جابر عبد الحميد
 .قراءات في التعميـ كالتفكير كالمنيج .

 .71السكاعي  ،عثماف ( .)2004معمـ الرياضيات الفعاؿ .دبي  :دار القمـ لمنشر كالتكزيع .

 .72شبير  ،عماد (  .) 2011أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعكبات تعمـ الرياضيات لدى
طالب الصف الثامف األساسي  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األزىر  ،فمسطيف .

 .73الشريف ،صبلح الديف ( .)1991التفكير الرياضي لذكى محل الضبط الداخمي كالخارجي  .مجمة تربية
قنا . 272-243 ، )2 ( 1 ،

 .74شبليل  ،ايمف (  )2003أثر دكرة التعمـ في تدريس العمكـ عمى التحصيل كبقاء أثر التعمـ كاكتساب
عمميا العـ لدى طالب الصف السابع  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة االسبلمية  ،غزة .

 .75الشيراني  ،دمحم ( . )2010أثر استخداـ نمكذج كيتمي في تدريس الرياضيات عمى التحصيل الدراسي
كاالتجاه نحكىا لدى طالب الصف السادس االبتدائي  .رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة أـ القرؼ ،

المممكة العربية السعكدية .

 .76الشيرؼ  ،دمحم (  .) 2007استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس الرياضيات لتنمية
ميارات حل المشكمة كاختزاؿ القمق الرياضي لدى طالب الكمية التقنية بأبيا  .رسالة ماجستير غير

منشكرة  ،جامعة الممؾ خالد  ،المممكة العربية السعكدية .

 .77شكؽ  ،محمكد (  .)1989االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات  .الطبعة الثانية  .الرياض  :دار
المريخ لمنشر .

 .78صبح  ،كجيية ( .)2014أثر تكظيف أنماط التفكير الرياضي عمى تحصيل كاتجاىات طالب الصف
الثامف األساسي في الرياضيات في المدارس الحككمية في محافظة نابمس  ،رسالة ماجستير غير
منشكرة  .جامعة النجاح الكطنية  ،فمسطيف .
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 .79صديق  ،محفكظ كاسماعيل  ،جبلؿ (  . )2010أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ
المشكالت في تدريس رسـ منحنيات الدكاؿ عمى تحصيل طالب الرياضيات بجامع تبكؾ  .مجمة

دراسات في المناىج كطرؽ التدريس . 59-15 ، )159( ،

 .80طافش  ،إيماف (  . ) 2011أثر برنامج مقترح في ميارات التكاصل الرياضي في تنمية التحصيل
العممي كميارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الثامف بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،
جامعة األزىر  ،فمسطيف .

 .81طعيمو  ،رشدؼ ( .)1987تحميل المحتكى في العمكـ اإلنسانية مفيكمو  ،أسسو ،استخدامو  .القاىرة
 :دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر .

 .82الطناكؼ  ،عفت (  .) 2002أساليب التعميـ كالتعمـ كتطبيقاتيا في البحكث التربكية  .الطبعة األكلى .
القاىرة  :مكتبة األنجمك المصرية .

 .83الطكيل  ،غالب ( . )1991فعالية استخداـ اسمكب دكرة التعميـ في تنمية التحصيل كالتفكير الرياضي
لدى طالب المرحمة الثانكية  ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،طنطا .

 .84عبد  ،إيماف كعشا  ،انتصار ( .)2009أثر التعمـ التعاكني في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب
الصف السادس األساسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات  .مجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات االنسانية 9 ،

(.140، )1

 .85عبد الحميد  ،دمحم ( . )1985بعض مداخل تحميل المضمكف كتطبيقيا في مناىج العمكـ الطبيعية .
مجمة كمية التربية  ،قطر  ،العدد (.)4

 .86عبد السميع  ،عزة كالشيف  ،سمر (  . )2006فعالية برنامج قائـ عمى الذكاءات لتنمية التحصيل

كالتفكير الرياضي كالميل نحك الرياضيات لدى طالب المرحمة اإلعدادية  .دراسات في المناىج كطرؽ

التدريس  ،مصر . 167- 133 ، )118( ،

 .87عبد العزيز  ،صالح ( . )1969التربية الحديثة مادتيا مبادئيا تطبيقاتيا العممية  .الطبعة السابعة .
القاىرة  :دار المعارؼ لمنشر كالتكزيع .

 .88عبد النبي ،رزؽ( .)1999أثر استخداـ دائرة التعمـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية كبقاء أثر التعمـ

كاالتجاىات لدى طالب الصف األكؿ اإلعدادي .مجمة التربية العممية ،جامعة عيف شمس ،المجمد(،)2

العدد(.)19-1( )2

 .89عبد اليادؼ  ،نبيل ( .)2004نماذج تربكية معاصرة  .األردف  :دار كائل لمنشر كالتكزيع .

 .90عبيد  ،كليـ (  . )1996تربكيات الرياضيات  .الطبعة الرابعة  ،القاىرة  :مكتبة األنجمك المصرية .
 .91عبيد  ،كليـ (  . )2004تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ  .ط ، 1عماف  :دار المسيرة .

 .92عبيد  ،كليـ كعبيد  ،عزك (  . )2003التفكير كالمنياج المدرسي .العيف  -االمارات  ، -مكتبة
الفبلح لمنشر كالتكزيع .
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 .93عطا  ،ندػ (  . ) 2008أثر استخداـ دكرة التعمـ الخماسية في تحصيل طالبات الصف الثامف
األساسي في مادة العمكـ كاالحتفاظ بيا  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة عدف  ،اليمف .

 .94عفانة  ،عزك (  . ) 1996التككيف العاممي لصعكبات التفكير في حل المسألة الرياضية لدى طالب
الصفييف الثاني كالثالث الثانكي بغزة  ،مجمة التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكؼ  ،جامعة األزىر بغزة ،
العدد ( . ) 8

 .95عفانة  ،عزك كالمكلك ،فتحية ( .)2004المنياج العممي أساسياتو كافعو كأساليب تطكيره  .الجامعة
االسبلمية  ،غزة .

 .96عفانة  ،عزك كعبيد  ،كليـ ( . )2003التفكير كالمنياج المدرسي  .الطبعة االكلى  ،الككيت  :مكتبة
الفبلح .

 .97عفانة ،عزك كأبك ممكح  ،دمحم ( .)2006أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية
التفكير المنظكمي في اليندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة  .كقائع المؤتمر العممي األكؿ

لكمية التربية  ،التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج (الكقائع كالتطمعات) ،المجمد (.11

 .98عفانة ،عزك كنبياف  ،سعد (  . )2003أثر اسمكب التعمـ بالبحث في تنمية التفكير في الرياضيات
كاالتجاه نحكىا كاالحتفاظ نحكىا كاالحتفاظ بيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة  . ،الجمعية
المصرية لمتربية العممية  ،مجمة التربية العممية  ،مجمد السادس  ،العدد الثالث  ،كمية التربية  ،جامعة

عيف شمس  ،القاىرة .

 .99العكة  ،أحمد (  . ) 2014فاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية كالقبعات الست في تنمية ميارات
حل المسائل اليندسية لدى طالب الصف الثامف بغزة  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة

اإلسبلمية  ،فمسطيف .

 .100عبلـ  ،رجاء ( .)2010مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية  .الطبعة الخامسة  .القاىرة  :دار
النشر لمجامعات .

 .101عمكاف  ،مصعب ( . )2009تجييز المعمكمات كعالقتيا بالقدرة عمى حل المشكالت لدى طالب
المرحمة الثانكية  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 .102عمى  ،طو (  . )2005أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتركز حكؿ المشكمة في تدريس اليندسة
عمى التحصيل كالتفكير اليندسي لدى طالب الحمقة اإلعدادية  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية
التربية بسكىاج  ،جامعة جنكب الكادؼ  ،مصر .

 .103عمى  ،كائل (  . )2004أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيل الرياضيات كحل

المشكالت لدى طالب الصف الخامس االبتدائي  .دكرية دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،
الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس . 264- 193،)96( ،
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 .104عمي  ،طو (  . )2005أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تدريس اليندسة
عمى التحصيل كالتفكير اليندسي لدى طالب الحمقة اإلعدادية  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية

التربية بسكىاج  ،جامعة جنكب الكادؼ  ،مصر .

 .105الفار ،إبراىيـ( .)1994أثر استخداـ نمط التدريس الخصكصي كأحد أنماط تعميـ الرياضيات المعزز
بالحاسكب عمى تحصيل طالب الصف األكؿ اإلعدادي لمكضكعات المجمكعات كاتجاىاتيـ نحك

الرياضيات  .مجمة كمية التربية ،جامعة قطر  ،العدد(. )11

 .106القيسي ،تيسير( .)2008أثر استخداـ استراتيجية اإلستقصاء الرياضي في التحصيل كالتفكير
الرياضي لدى طالب المرحمة األساسية في األردف  .المجمة التربكية .الككيت249-207 ،)86(22 .

 .107القيسي  ،تيسير( .)2008أثر استخداـ نمكذج تقكيمي مقترح في التحصيل كالتفكير الرياضي
كاالتجاه نحك الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع في األردف  .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية .

البحريف . 110-91 ،)1(9 .

 .108كامل  ،رشدؼ (  . )1994مدى فاعمية استخداـ كل مف مدخل دكرة التعمـ كالطرائف العممية المعتاد

عمى اكتساب المفاىيـ البيكلكجية كعمميات العمـ كالميكؿ العممية لدى طالب الحمقة األكلى مف

التعميـ األساسي  .رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة المينا  ،جميكرية مصر العربية .

 .109الكبيسي  ،عبد الكاحد ( .)2011أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمى التحصيل كالتفكير
الرياضي لطالب الصف الثاني المتكسط في مادة الرياضيات  .مجمة الجامعة اإلسبلمية  ،سمسمة
الدراسات اإلنسانية . 52-38 ،)2(19 ،

 .110كرـ  ،إبراىيـ ( . ) 1993المناىج الدراسية كتنمية ميارات التفكير  .مجمة التربية المعاصرة  ،العدد
( . )189 ( ، ) 10

 .111البلت  ،العبد ك إسماعيل  ،سعاد (  )2003أثر برنامج تدريبي مبنى عمى التعمـ بالمشكالت في
تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي  .رسالة ماجستير غير منشكرة ،

جامعة عماف العربية  ،المممكة األردنية الياشمية .

 .112الفي  ،سعيد (  . )2006القراءة كتنمية التفكير  .القاىرة  :مكتبة عالـ الكتب .

 .113المقاني ،أحمد كالجمل ،عمي (  .) 1996معجـ المصطمحات التربكية المعرفية .القاىرة :عالـ الكتب.

 .114المكلك ،فتحية( .)2011أثر تكظيف نمكذج الخطكات الخمس البنائي في تنمية ميارات التحميل
كالتركيب في العمكـ لدى طالبات الصف التاسع بغزة ،المجمة التربكية بجامعة عيف شمس ،)35( 2 ،

. 135- 134

 .115المجير  ،دمحم (  . ) 2000مستكى ميارات التفكير العممي لدى كعالقتيا باستطالعاتيـ كميكليـ
العممية  .رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،فمسطيف .
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 .116المساعدؼ  ،عمار ( . ) 2011أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تحصيل
مادة الرياضيات لدى طالب الصف الخامس األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا .مجمة األنبار كالعمكـ

اإلنسانية . 243-220 ، )3( ،

 .117مصالحة  ،عبد اليادؼ (  .) 2002مدى اكتساب طالب الصف الرابع المعاقيف بصريا لعناصر
الثقافة العممية المتضمنة في كتاب العمكـ المدرسية  ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)،كمية التربية ،

جامعة عيف شمس.
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ممحق رقـ()1

أسماء السادة محكمي أدكات الدراسة
ـ

التخصص

االسـ

.1

د /إبراىيـ األسطل

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.2

د /أيمف األشقر

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.3

د /عبد الكريـ مكسى فرج للا

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.4

د /دمحم مقاط

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.5

د /فرج للا أبك شمالة

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.6

د /ميػػػػػػػػػػا الشقرة

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.7

أ /ايمف مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ

ماجستير رياضيات

.8

أ /نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر النديـ

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.9

أ /دمحم نعيـ أبك سكراف

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس رياضيات

.10

أ /حمػػػػػػػػػػػػػػػػادة الديب

مدرس رياضيات

.11

أ /شعبػػػػػػػػػػاف النكنك

مدرس رياضيات
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ممحق رقـ ()2

كتاب تحكيـ اختبار ميارات التفكير الرياضي
جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػر
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الدراسات العميػػػػػا
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

قسـ المناىج كطرؽ التدريس

استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيـ حكؿ فقرات اختبار التفكير الرياضي لكحدة الكسكر العادية
لمصف السادس .
إعداد الباحث

السيد /

عبد للا سعدي فارس أبك شعير
......................................................................

السالـ عميكـ كرحمة للا كبركاتو ....

المحترـ

يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف:

فاعمية استراتيجيتي (حل المشكالت ،دكرة التعمـ ( ))5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي
لدى طالب الصف السادس في الرياضيات( .دراسة مقارنة)

كىي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية مناىج كطرؽ تدريس – مف جامعة األزىر(غزة)-كقد استمزـ

ذلؾ إعداد " اختبار تفكير رياضي" بناء عمى أداة تحميل المحتكػ التفكير الرياضي المتضمنة في كتاب
الرياضيات لمصف السادس  .لتحديد مدػ صدؽ االختبار.
لذا أرجكا مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ االختبار كذلؾ مف حيث:
 مدػ تمثل االختبار لميارات التفكير الرياضي.
 مدػ تغطية فقرات االختبار لمتفكير الرياضي.
 مدػ صحة صياغة فقرات االختبار

 مدػ الصحة اإلمبلئية لفقرات االختبار.
مع خالص الشكر كالتقدير
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ممحق رقـ ( ) 3
اختبار التفكير الرياضي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس في صكرتو األكلية
عزيزي الطالب:
السالـ عميكـ كرجمة للا كبركاتو
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدى امتالؾ طالب الصف السادس لبعض ميارات التفكير الرياضي.
كالباحث يشكر لكـ حسف تعاكنكـ معو ،لذا نرجك منكـ قراءة تعميمات االختبار بدقة .

تعميمات االختبار:
 .1يتككف االختبار مف ( )15سؤاؿ مف االختيار المتعدد مف بيف  4بدائل
 .2الرجاء قراءة كل سؤاؿ بدقة قبل اإلجابة عنو.
 .3يرجى الحل عمى نفس الكرقة.

مع تمنياتي لكـ بالتفكؽ كالنجاح
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اختبار التفكير الرياضي
اختار اإلجابة الصحيحة لكل سؤاؿ مف بيف البدائل المقترحة فيما يمي ،ثـ قـ بنقل اإلجابات إلى
الجدكؿ الخاص بيا في نياية االختبار.

أكالً :المالحظة كادراؾ العالقات
 .1تأمل السمسمة التالية ثـ أكمل
أ.

ب.

5

،2

،1

،3

5

ج.

 .2الشكل المناسب الذؼ يمثل ناتج ضرب
أ

........،4

6

ج

ع

×

ع

5

8

أ.

20

ب.

ج.

 .4الشكل الذؼ يجعل العبارة التالية صكابا ،اذا كاف
فإف

أ.

(

د

بحيث يككف ناتج الضرب صحيح

 .3ضع الكسر المناسب في المكاف ( ع )

2

د.

×

ب

×

+

7

)+

د.
=

=

ب.

(

ج.
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،

=

.................

=

،

)

+

د.

،

 .5تأمل ثـ اختر:

=

×
×

÷

،
،

=

ب.

أ.

=

÷

،
 ،فإف قيمة

=

د.

ج.

ثانياَ :ميارة التقدير
 .6أؼ المساحات التالية تمثل
أ.

رغيف الخبز

ب.

 .7أقرب إجابة لػ
أ.

د.

ج.

×  520ىي

520

ج260 .

ب420 .

د250 .

 .8اػ مف الكسكر أقرب لمكسر
أ.

ج.

ب.

 .9التقدير األمثل لناتج ضرب

أ29 .
.10

×6

4

ب28 .

إذا عممت أف
أ.

،

>

د.

ج27 .
>

د26 .

فإف

ب.

د.

ج.

ثالثاً :ميارة االستقراء
.11

15
5

فإف قيمة
أ25 .

20

؟؟

5

6

24

8

8
5

6

؟؟
10 5

ىك
ب30 .

ج40 .
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د50 .

.12

اذا عممت أف

...........، ،كىكذا

،

مف خبلؿ األمثمة السابقة لمتباينة الكسكر العادية ،فإننا نستدؿ عمى أنو كمما ازد قيمة المقاـ فإنو

أ .تتكافئ قيمة المقدار
.13

اذا عممت أف

ب .تقل قيمة المقدار

×

×

=

ج .تزيد قيمة المقدار

=

+

،

+

=

د .ال تتأثر قيمة المقدار
،

=

مف خبلؿ األمثمة السابقة لجمع كضرب الكسكر العادية  ،فإننا نستدؿ عمى أنيما يمثبلف خاصية

أ .التبديل
.14

إذا عممت أف

ب .التكزيع

×

=

،

ج .التكافؤ

×

=

×

،

د .التجميع

=

مف خبلؿ األمثمة السابقة لضرب الكسكر ،فإننا نستدؿ عمى أف ناتج ضرب كسريف عادييف ىك
أ .عدد كسرؼ
.15

إذا عممت أف

ب .عدد صحيح

د .كسر عادؼ

ج .كسر غير حقيقي

×(

+

)=(

×

)(+

×

)=

،

×(

-

)=(

×

)(-

×

)=

،

مف خبلؿ األمثمة السابقة فإننا نستدؿ عمى أنيما يمثبلف خاصية
أ .التبديل

ج .التكافؤ

ب .التكزيع

انتيت األسئمة
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د .التجميع

عزيزي الطالب :قـ بنقل اإلجابات الي الجدكؿ التالي:
رقـ السؤاؿ

أ

ب

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

122

ج

د

مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار ميارات التفكير الرياضي
رقـ السؤاؿ

أ

ب

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
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ج

د

ممحق رقـ ( ) 4
اختبار التفكير الرياضي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس في صكرتو النيائية
عزيزي الطالب:
السالـ عميكـ كرجمة للا كبركاتو
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدى امتالؾ طالب الصف السادس لبعض ميارات التفكير الرياضي.
كالباحث يشكر لكـ حسف تعاكنكـ معو ،لذا نرجك منكـ قراءة تعميمات االختبار بدقة .

تعميمات االختبار:
 .1يتككف االختبار مف ( )15سؤاؿ مف االختيار المتعدد مف بيف  4بدائل .
 .2الرجاء قراءة كل سؤاؿ بدقة قبل اإلجابة عنو.
 .3يرجى الحل عمى نفس الكرقة.

مع تمنياتي لكـ بالتفكؽ كالنجاح

124

اختبار التفكير الرياضي
اختار اإلجابة الصحيحة لكل سؤاؿ مف بيف البدائل المقترحة فيما يمي ،ثـ قـ بنقل اإلجابات إلى
الجدكؿ الخاص بيا في نياية االختبار.

أكالً :المالحظة كادراؾ العالقات
 .1تأمل السمسمة التالية ثـ أكمل
أ.

ب.

5

،1

،2

،3

5

ج.

 .2الشكل المناسب الذؼ يمثل ناتج ضرب
أ

........،4

6

د.

×

ب

ج

×

ع

2

×

ع

5

8

20

ب.

د.

ج.

 .4الشكل الذؼ يجعل العبارة التالية صكابا ،اذا كاف
 ،فإف

أ.

(

+

د

بحيث يككف ناتج الضرب صحيح

 .3ضع الكسر المناسب في المكاف ( ع )

أ.

7

)+

=
=

ج.

ب.
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(

،

.................

=

،

+

=
)

د.

 .5تأمل ثـ اختر:

=

×
×

،

=

÷
،

ب.

أ.

=

÷

،
 ،فإف قيمة

=

د.

ج.

ثانياَ :ميارة التقدير
رغيف الخبز

 .6أؼ المساحات التالية تمثل

ب.

أ.

 .7أقرب إجابة لػ

د.

ج.

×  520ىي
ب420 .

أ520 .

د250 .

ج260 .

 .8اػ مف الكسكر أقرب لمكسر
أ.

ب.

 .9التقدير األمثل لناتج ضرب

أ.

ج.

×6

29

4

ب28 .
>

 .10إذا عممت أف
أ.

،

د.

>

د26 .

ج27 .
فإف

ب.

د.

ج.

ثالثاً :ميارة االستقراء
.11

15
5

فإف قيمة

20

؟؟
أ25 .

6

5

؟؟

24

8

8
5

10 5

6

ىك
ج40 .

ب30 .
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د50 .

 .12اذا عممت أف

...........، ،كىكذا

،

مف خبلؿ األمثمة السابقة لمتباينة الكسكر العادية ،فإننا نستدؿ عمى أنو كمما زاد قيمة المقاـ فإنو

أ .تتكافئ قيمة المقدار
 . 13اذا عممت أف

ب.تقل قيمة المقدار

×

×

=

=

ج .تزيد قيمة المقدار

+

،

+

=

=

د .ال تتأثر قيمة المقدار

،

مف خبلؿ األمثمة السابقة لجمع كضرب الكسكر العادية  ،فإننا نستدؿ عمى أنيما يمثبلف خاصية

أ .التبديل

.14إذا عممت أف

ب .التكزيع

×

،

=

ج .التكافؤ

×

=

×

،

د .التجميع

=

مف خبلؿ األمثمة السابقة لضرب الكسكر ،فإننا نستدؿ عمى أف ناتج ضرب كسريف عادييف ىك
أ .عدد كسرؼ
.15إذا عممت أف

ب .عدد صحيح
×(

+
×(

)=(
-

ج .كسر غير حقيقي
×

)=(

)(+
×

×

)(-

)=
×

)=

د .كسر عادؼ

،
،

مف خبلؿ األمثمة السابقة فإننا نستدؿ عمى أنيما يمثبلف خاصية
أ .التبديل

ج .التكافؤ

ب .التكزيع

انتيت األسئمة
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د .التجميع

عزيزي الطالب :قـ بنقل اإلجابات الي الجدكؿ التالي:
رقـ السؤاؿ

أ

ب

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

128

ج

د

مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار ميارات التفكير الرياضي
رقـ السؤاؿ

أ

ب

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
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جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػر

كتاب تحكيـ اختبار التحصيل الدراسي

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الدراسات العميػػػػػا
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

قسـ المناىج كطرؽ التدريس

استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيـ حكؿ فقرات اختبار التحصيل الرياضي لكحدة الكسكر العادية
لمصف السادس .
إعداد الباحث

عبد للا سعدي فارس أبك شعير
السيد /

......................................................................

السالـ عميكـ كرحمة للا كبركاتو ....

المحترـ

يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف:

فاعمية استراتيجيتي (حل المشكالت ،دكرة التعمـ ( ))5E'sعمى تنمية التفكير الرياضي كالتحصيل الدراسي
لدى طالب الصف السادس في الرياضيات( .دراسة مقارنة)

كىي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية مناىج كطرؽ تدريس – مف جامعة األزىر(غزة)-كقد استمزـ

ذلؾ إعداد اختبار تحصيل رياضي بناء عمى أداة تحميل المحتكػ المتضمنة في كتاب الرياضيات لمصف
السادس  .لتحديد مدػ صدؽ االختبار.
لذا أرجكا مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ االختبار كذلؾ مف حيث:
 مدػ تمثل االختبار لممحتكػ كتاب الرياضيات الجزء األكؿ.
 مدػ تغطية فقرات االختبار لممحتكػ.
 مدػ صحة صياغة فقرات االختبار.

 مدػ الصحة االمبلئية لفقرات االختبار.
مع خالص الشكر كالتقدير
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اختبار التحصيل الرياضي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس في صكرتو األكلية

السؤاؿ األكؿ :ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 )1العدد الكسرؼ
أ)

4

5

(  12درجة)

 3يساكؼ :

15

ب)

5

12
5

17

ج)

5

د)

19
5

 )2الكسر غير الحقيقي مف الكسكر اآلتية ىك:
ب)

أ)

د)

ج)

 )3حاصل ضرب كسر عادؼ بكسر عادؼ أخر ىك :

أ) عدد كسرؼ
 )4ناتج

4

÷

5

4
5

ب) كسر عادؼ
=

أ) صفر
 )5ناتج
أ)

ب)
4

×

9

3
8

1

ب)

6

3
2

 )7ناتج
أ)

15
4

2
3
ب)

1
4

×2

4
5

ج)

8
10

د)

7
7

=

 )6مقمكب العدد الكسرؼ
أ)

ج) كسر غير حقيقي د) كسر نسبي

2
3

1
2

ج)

1
3

د)

3
4

 1ىك:
5

ج)

2

3
5

د)

3
2

=1
ب)

16
3

ج)

5
4
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د)

4
5

1

 )8أكمل
أ)

2
5

1 = ...... ÷ 2

5

ب)

2

 )9يقدر ناتج

7
9

1

× 3

8

أ) 6

5

ج)

12

2

5

2

 2بالعدد:

ب) 8

ج) 9

 )10الخاصية التي تتحقق في
أ) التبديمية

2

د)

1

5

+

×(

د) 12

)= ×

ب) التجميعية

× +

ىي :

ج) التكزيع

د) التكافئ

 )11المقدار الذؼ يعني " كـ ربعا يكجد في النصف؟" ىك :
أ)

ب)

÷
=

)12

ج)

×

+

د)

-

اإلشارة المناسبة

أ) ÷

ج) +

ب) ×

د) -

السؤاؿ الثاني :ضع عبلمة (  ) أك ( × ) أماـ كل عبارة بما يناسبيا:
أ)

) الكسر

(

ب) (

12
16

في أبسط صكرة .

) مقمكب الكسر
3

ج) (

2
5

=

5
6

ىك
1

2
5

+

6
5

.

3

)
5
5 5
2
2
× ) خاصية تكزيع الضرب عمى الجمع.
) ( × ) × = ×(
6 9
3 6
9 3

د) (

+

1

5

خاصية تبديمية عمى جمع الكسكر.

السؤاؿ الثالث :
أ) كزع خالد

(  4درجات)

1

2

 22كجـ مف المحـ عمى أكياس في عيد األضحى ،كاضػعا فػي كػل كػيس

3
4

(  4درجات)
كجػـ ،كػـ كيسػا يمػزـ

لذلؾ؟
..........................................................................................................
1
غرفة مربعة الشكل طكؿ ضمعيا يساكؼ  4مت ار  .احسب مساحة الغرفة.
ب)
5
..........................................................................................................
انتيت األسئمة  /مع تمنياتي لكـ بالتفكؽ كالنجاح
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اختبار التحصيل الرياضي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس في صكرتو األكلية ( مجاب )
السؤاؿ األكؿ :ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
4

 .1العدد الكسرؼ
أ)

5

(  12درجات)

 3يساكؼ :

15

ب)

5

12
5

17

ج)

5

د)

19
5

 .2الكسر غير الحقيقي مف اآلتية ىك:
ب)

أ)

د)

ج)

 .3حاصل ضرب كسر عادؼ بكسر عادؼ أخر ىك :
أ) عدد كسرؼ
.4

4
5

÷

4

ب) كسر عادؼ
=

5

أ) صفر
.5
أ)

4
9

ب)
×

3
8

1

ب)

6

3

2

5

ج)

10

د)

7

3

1
4

×2

2
3
ب)

1
2

ج)

1
3

د)

3
4

 1ىك:

ب)

2

 .7ناتج ضرب
أ)

4

8

7

=

 .6مقمكب العدد الكسرؼ
أ)

ج) كسر غير حقيقي د) كسر نسبي

5
2

ج)

3
5

د)

3
2

=1
ج)

5
4
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د)

4
5

1

 .8أكمل
أ)

2
5

1 = ...... ÷ 2

5

5

ب)

2

 .9يقدر ناتج

7
9

12

1

× 3

ب) 8

ج) 9

 .10الخاصية التي تتحقق في
أ) التبديمية

2

5

د)

2

5

 2بالعدد:

8

أ) 6

ج)

2

1

+

×(

د) 12

)= ×

ب) التجميعية

× +
د) التكافئ

ج) التكزيع

 .11المقدار الذؼ يعني " كـ ربعا يكجد في النصف؟" ىك :
أ)

ب)

÷
=

.12

ج)

×

د)

+

-

اإلشارة المناسبة
ب) ×

أ) ÷

د) -

ج) +

السؤاؿ الثاني :ضع عبلمة (  ) أك ( × ) أماـ كل عبارة بما يناسبيا:
12

( )1

× ) الكسر

( )2

 ) مقمكب الكسر

)  ( )3
( ) × ( )4

3

3

1

+

5
2

16

×

2
5
9

(  4درجات)

في أبسط صكرة .
5
6
1

=

)×

2
5
6

=

ىك
+
2
3

6
5

.

3
5
×(

خاصية تبديمية.
5
9

×

5
6

) خاصية تكزيع الضرب عمى الجمع.

السؤاؿ الرابع :
 )1الحل -:

(  4درجات)
÷ 22

=

÷

=

×

=

1
1
2
 )2مساحة المربع = (طكؿ الضمع )= 4 × 4 = )4 ( =2
5
5
5
 ###انتيى حل األسئمة
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1

=

=  30كيس .
×

=

=

2
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اختبار التحصيل الرياضي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس في صكرتو النيائية

السؤاؿ األكؿ :ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 )1العدد الكسرؼ
أ)

15

4

5

 3يساكؼ :

ب)

5

(  12درجة)

21

ج)

5

17

د)

5

19
5

 )2الكسرغير الحقيقي مف اآلتية ىك:
ب)

أ)

ج)

 )3حاصلضرب كسر عادؼ بكسر عادؼ أخر ىك
أ) عدد كسرؼ

)4

4
5

÷

4
5

ب) كسر عادؼ

)5

4
9
أ)

×

8

ب)

1

ب)

6
3

15
4

4

5

10

7

×2

2
3

1

ج)

2

1
3

د)

3
4

 1ىك:
ب)

2

 )7ناتج
أ)

2

3
1

4

ج)

8

د)

7

=

 )6مقمكب العدد الكسرؼ
أ)

ج) كسر غير حقيقي د) كسر نسبي

=

أ) صفر
3

د)

5

ج)

2

3
5

د)

3
2

=1
ب)

16

ج)

3
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5
4

د)

4
5

1

2

 )8أكمل
أ)

1 = ...... ÷ 2

5

5

ب)

2

 )9يقدر ناتج

7

1

× 3

9

8

أ) 6

5

ج)

21

ج) 9

الخاصية التي تتحقق في

أ) التبديمية
)11

5

2

+

×(

ب) التجميعية

د) 12

)= ×
ج) التكزيع

ب)

÷

)12

×

=
أ) ÷

ج)

+

د) التكافؤ

ب) ×

( ) الكسر

12
16

ج) +

.3

(

.4

(

3

د) -
(  4درجات)

في أبسط صكرة .

( ) مقمكب الكسر
1

د)

-

اإلشارة المناسبة

السؤاؿ الثاني :ضع عبلمة (  ) أك ( × ) أماـ كل عبارة بما يناسبيا:

.2

× +

المقدار الذؼ يعني " كـ ربعا يكجد في النصف؟" ىك

أ)

.1

2

 2بالعدد:
ب) 8

)10

2

د)

1

5

5
6
=

ىك
1

6
5

3

+
)
2
5
5 5
2
5 2
× ) خاصية تكزيع الضرب عمى الجمع.
) ( × ) × = ×(
6 9
3 6
9 3
2
5

+

.
5

خاصية تبديمية.

(  4درجات)

السؤاؿ الثالث :
3
1
أ /كزع خالػد  22كجػػـ مػف المحػػـ عمػى أكيػػاس فػي عيػػد األضػػحى ،كاضػعا فػػي كػل كػػيس كجػـ ،كػػـ كيسػػا
4
2
يمزـ لذلؾ؟
..........................................................................................................
1
ب /غرفة مربعة الشكل طكؿ ضمعيا يساكؼ  4مت ار  .احسب مساحة الغرفة.
5
..........................................................................................................
انتيت األسئمة  /مع تمنياتي لكـ بالتفكؽ كالنجاح
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اختبار التحصيل الرياضي في كحدة الكسكر العادية لمصف السادس ( مجاب )
السؤاؿ األكؿ :ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 .1العدد الكسرؼ
أ)

4
5

(  12درجات)

 3يساكؼ :

15

ب)

5

12

ج)

5

17

د)

5

19
5

 .2الكسر غير الحقيقي مف اآلتية ىك:
ب)

أ)

د)

ج)

 .3حاصل ضرب كسر عادؼ بكسر عادؼ أخر ىك :
أ) عدد كسرؼ
.4

4

4

÷

5

5

ب) كسر عادؼ
=

أ) صفر
.5
أ)

4
9

ب)
×

3
8

1

ب)

6

.7
أ)

3
2
1
4

2
3

ب)
×2

4

ج)

5

8

د)

10

=

 .6مقمكب العدد الكسرؼ
أ)

ج) كسر غير حقيقي د) كسر نسبي

2
3

1
2

ج)

1
3

د)

3
4

 1ىك:
5
2

ج)

3
5

د)

3
2

=1
ب)

ج)

5
4
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د)

4
5

1

7
7

2

 .8أكمل

5

1 = ...... ÷ 2

5

أ)

ب)

2

 .9يقدر ناتج

7
9

1

× 3

أ) 6

8

5

ج)

12

2
5

د)

2

1
2

5

 2بالعدد

ب) 8

د) 12

ج) 9

 .10الخاصية التي تتحقق في  2 × 7 + 10 × 7 = ) 2 + 10 ( ×7ىي
ب) التجميعية

أ) التبديمية

د) التكافئ

ج) التكزيع

 .11المقدار الذؼ يعني " كـ ربعا يكجد في النصف؟" ىك
أ)
.12

ب)

÷
.12

×

=

ج)

د)

+

-

اإلشارة المناسبة
ب) ×

أ) ÷

د) -

ج) +

السؤاؿ الثاني :ضع عبلمة (  ) أك ( × ) أماـ كل عبارة بما يناسبيا:
( )1
( )2

× ) الكسر


12
16

في أبسط صكرة .

) مقمكب الكسر

)  ( )3
( ) × ( )4

3

+

5
2
3

1

×

2
5
9

(  4درجات)

5
6
1

=

)×

ىك

2
5
6

=

+
2
3

6
5

.

3
5
×(

خاصية تبديمية.
5
9

×

5
6

) خاصية تكزيع الضرب عمى الجمع.

السؤاؿ الرابع :
 )1الحل -:

(  4درجات)
÷ 22

=

÷

=

×

=

1
1
2
 )2مساحة المربع = (طكؿ الضمع )= 4 × 4 = )4 ( =2
5
5
5
 ###انتيى حل األسئمة
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1

=

=  30كيس .
×

=

=

2

 17ـ

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػر
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الدراسات العميػػػػػا
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

قسـ المناىج كطرؽ التدريس

دليل المعمـ في تدريس كحدة الكسكر العادية في الرياضيات لمصف السادس الجزء األكؿ باستخداـ
استراتيجية حل المشكالت.

إعداد الباحث

عبد للا سعدي فارس أبك شعير

2015
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دليل المعمـ (استراتيجية حل المشكمة)

مقدمة:

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف:

عزيزؼ المعمـ يعتبر دليل المعمـ المرشد الذؼ يستعاف بو في تدريس المادة العممية كفق استراتيجية

ما ،كىذا دليل سكؼ يعينؾ في تدريس كحدة الكسكر لمصف السادس الجزء األكؿ كذلؾ كفقا الستراتيجية حل
المشكبلت.

حيث يشمل الدليل عمى:

 نبذة عف استراتيجية حل المشكبلت
 خطة تدريس كل درس مف دركس الكحدة متضمنا:
 األىداؼ السمككية لكل درس . المكاد كاألنشطة التعميمية . خطكات سير الدرس . -التقكيـ .

نبذه عف استراتيجية حل المشكالت:
استراتيجية حل المشكبلت  Problem Solvingىي نشاط ذىني منظـ لمطالب .كىك منيج عممي
يبدأ باستثارة تفكير الطالب ،بكجكد مشكمة ما تتطمب التفكير ،كالبحث عف حميا كفق خطكات عممية ،كمف

خبلؿ ممارسة عدد مف النشاطات التعميمية.

يكتسب الطبلب مف خبلؿ ىذه الطريقة مجمكعة مف المعارؼ النظرية ،كالميارات العممية

كاالتجاىات المرغكب فييا ،كما أنو يجب أف يكتسبكا الميارات البلزمة لمتفكير بأنكاعو كحل المشكبلت ،ألف

إعداد الطبلب لمحياة التي يحيكنيا كالحياة المستقبمية ال تحتاج فقط إلى المعارؼ كالميارات العممية كي
يكاجيكا الحياة بمتغيراتيا كحركتيا السريعة كمكاقفيا الجديدة المتجددة ،بل ال بد ليـ مف اكتساب الميارات

البلزمة لمتعامل بنجاح مع معطيات جديدة كمكاقف مشكمة لـ تمر بخبراتيـ مف قبل كلـ يتعرضكا ليا.

كتدريب الطبلب عمى حل المشكبلت أمر ضركرؼ ،ألف المكاقف المشكمة ترد في حياة كل فرد

كحل المشكبلت يكسب أساليب سميمة في التفكير ،كينمي قدرتيـ عمى التفكير الرياضي كما أنو يساعد

الطبلب عمى استخداـ طرؽ التفكير المختمفة ،كتكامل استخداـ المعمكمات ،كاثارة حب االستطبلع العقمي
نحك االكتشاؼ ككذلؾ تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير العممي ،كتفسير البيانات بطريقة منطقية صحيحة،

كتنمية قدرتيـ عمى رسـ الخطط لمتغمب عمى الصعكبات ،كاعطاء الثقة لمطبلب في أنفسيـ ،كتنمية االتجاه

العممي في مكاجية المكاقف المشكمة غير المألكفة التي يتعرضكف ليا.

140

 إرشادات لممعمـ لمحكـ عمى جكدة المشكمة التي تعرض عمى الطالب منيا:
 أف المشكمة الجيدة ىي التي تضع الطالب المتعمـ في مكقف يتحدػ مياراتو ،كيتطمب تفكي ار ال حبلسريعا.

 كأف يككف مستكػ صعكبتيا مناسبا لمطالب. -كأف تصاغ بألفاظ مألكفة بالنسبة لو.

 كأال تتضمف في صياغتيا معمكمات أك بيانات زائدة عف الحاجة أك أقل مف المطمكب. كما اف العمميات التي تتضمنيا يجب أف تناسب المستكػ المعرفي لمطبلب. -كأف تثير المشكمة دافعية الطالب.

 -كأال تفقد الطالب الثقة في نفسو اك تحبطو باف تككف لغ از.

 كأف تككف ذات معنى لمطالب بحيث تنمي مفاىيمو كمعمكماتو كمياراتو. -كأف تتضمف أشياء حقيقية يألفيا الطالب المتعمـ.

 أىمية أستخدـ أسمكب حل المشكالت:

 تنمية التفكير العممي لمطبلب كما يكسبيـ ميارات البحث العممي كحل المشكبلت كما تنمى ركحالتعاكف كالعمل الجماعي لدييـ.
 يراعي الفركؽ الفردية عند الطبلب كما يراعي ميكليـ كاتجاىاتيـ كىي إحدػ االتجاىات التربكيةالحديثة.
 ينفق قد ار مف اإليجابية كالنشاط في العممية التعميمية لكجكد ىدؼ مف الدراسة كىك حل المشكمة كازالةحالة التكتر لدػ الطبلب.
 تساىـ تنمية القدرات العقمية لدػ الطبلب مما يساىـ في مكاجية كثير مف المشكبلت التي قد تقابميـ فيالمستقبل سكاء في محيط الدراسة أك في خارجيا.
 دكر المعمـ في التدريس باستراتيجية حل المشكالت
أ .دكر المعمـ قبل حل المشكمة:
 .1قراءة المشكمة قراءة كاضحة كمتأنية كشرح الغامض مف ألفاظيا كرسـ شكل تكضيحي ليا كتحديد
المعطي كالمطمكب كتحديد شرط لمحل.

 .2تكجيو أسئمة لمتأكد مف فيـ الطبلب لممشكمة كالتفريق بيف المعطي كالمطمكب كشرط الحل.
 .3مناقشة الطبلب في استراتيجيات الحل الممكنة عف طريق المحاكلة كالخطأ.
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ب .دكر المعمـ أثناء الحل:
 .1متابعة كمبلحظة الطبلب أثناء حل المشكمة كالتأكد مف فيميـ لخطكات الحل خطكة خطكة.
 .2إعطاء الطبلب بعض االقتراحات غير الكاممة في حالة تعثرىـ كعدـ تمكنيـ مف متابعة خطكات
الحل ،كاإلجابة عمى تساؤالتيـ.

 .3تكجيو الطبلب لمتأكد مف سبلمة الحل رياضيا كمنطقيا في الحسابات كاإلجراءات.
 .4اإليجابية في التعامل مع اإلجابات الخاطئة.

ج .دكر المعمـ بعد حل المشكمة:

 .1مناقشة خطكات الحل مرة أخرػ خطكة خطكة كالتأكد مف صحة الحل ،مع اإلشارة إلى مراحل التفكير
المختمفة التي كظفت في حل المشكمة.

 .2مساعدة الطبلب عمى تبنى المنيجية الرياضية السميمة في التفكير في حل المشكمة القائمة عمى أساس
استراتيجية حل المشكبلت.

 .3مناقشة الطبلب في إمكانية حل المشكمة بطريقة أك استراتيجيات اخرػ.

 .4تكسيع دائرة التطبيق بإعطاء مشكمة أخرػ مشابية تختمف بعض الشيء عف المشكمة األكلى كتكميف
الطبلب بتطبيق خطكات الحل السابقة عمى المشكمة الجديدة ،التي تختمف عف المشكمة األكلى اختبلفا

طفيفا قد يتمثل في إضافة متغير أك رفع مستكػ التعقيد أك تغير شرط الحل.

كاف مف أىـ أدكار المعمـ تجاه حل المشكمة ىك محاكلة نقل المشكمة أكال كقبل كل شيء مف ككنيا

مشكمة ،ىناؾ ما يعكؽ الكصكؿ إلى حميا ،إلى فكرة يمكف حميا بالنسبة لمفرد ،كمحاكلة تبسيطيا بالشرح
كالتكضي ح لكي تصبح في صكرة تمريف أك تدريب أك سؤاؿ .كىذا ليس باألمر اليسير كىك ممكف التحدؼ
كجكىر عممية التدريس الفعاؿ لحل المشكمة الرياضية ،كىك حقيقة ما يميز بيف معمـ الرياضيات المتميز عف

غيره األقل تمي از مف معممي الرياضيات.

لقد اقترح جكرج بكليا أربع خطكات لحل المشكمة ىي:

- 1فيـ المشكمة :كتتضمف ىذه المرحمة فيـ نص المشكمة كتحديد المعطيات كالمطمكب.

-2كضع خطو لمحل :كتتضمف ىذه المرحمة اختيار أك ابتكار استراتيجية لمحل ،كعمى الطالب ىنا أف يفكر
باألمكر التالية:

أ.

التشابو بيف المشكمة كمشكبلت أخرػ قاـ بحميا في السابق.

ب .االست ارتيجيات التي يعرفيا لحل المسائل المشابية.

-3تنفيذ خطة الحل :كىنا ينفذ الطالب الخطة المقررة في المرحمة " ."2كال بد لو مف مراعاة الدقة في تنفيذ
الخطة كاجراء الحسابات المتضمنة.

- 4مراجعة الحل :في ىذه المرحمة عمى الطالب أف يعيد قراءة السؤاؿ ،كيفكر فيما إذا أجاب عمى المطمكب
فييا ككذلؾ فيما إذا كاف الجكاب معقكال ،بالمزيد مف األنشطة كالتدريبات.
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إعداد دركس الكحدة كفق استراتيجية حل المشكالت (نمكذج جكرج بكليا)

الكسكر العادية

الكحدة األكلى
الدرس ()1 – 1

الزمف :حصتاف

ضرب كسر عادي في كسر عادي آخر
األىداؼ السمككية

 1أف يذكر قاعدة ضرب كسريف عادييف
 2أف يشرح التمثيل اليندسي لضرب كسريف عادؼ
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة

 أف يجد ناتج ضرب عدديف 
صحيحيف

= 7× 9 ، = 5 × 6 ، = 7×8


 أف يختصر الكسكر العادية
في أبسط صكرة

مصادر التعمـ

أكجد حاصل ضرب اإلعداد التالية:

اكتب الكسكر التالية في أبسط صكرة ليا:

= ......

،

=.......

،

=.......

السبكرة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،كرؽ مقكؼ2 ،زجاجة مياه كككب كدكرؽ.
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت

 -يعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:

يحضر المعمـ معو زجاجتيف مياه سعتيما 2لتر أحدىما فارغة كككب الدكرؽ عميو السعة ،ثـ نممئ

الزجاجة الفارغة (ما يعادؿ  1لتر) بالماء مف الزجاجة األخرػ ،كنضع

الدكرؽ ،كيطرح السؤاؿ التالي عمييـ :ما حجـ الماء المستيمؾ مف الزجاجة ؟

المشكمة :ما حجـ الماء المستيمؾ مف الزجاجة؟
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ىذا الماء في الككب باستخداـ

أكالً :فيـ المشكمة:
قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب


أطمب مف الطالب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل:



 .1حجـ الماء المستيمؾ

لتر .

 .2حجـ الماء المستيمؾ  2لتر.
 .3حجـ الماء المستيمؾ

لتر .

 .4حجـ الماء المستيمؾ

لتر .

ثانيا :خطة الحل ( :استقراء قاعدة ضرب كسر عادي في كسر عادي آخر)
مثاؿ  /1نقكـ بطرح أمثمة محمكلة عمى السبكرة:


.1

×

=

.4

×

=

المثاؿ

.2

ناتج ضرب

×

=

ناتج ضرب

البسط في البسط المقاـ في المقاـ

=

.3

×

=

ناتج ضرب البسط في البسط
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

×

=1

الناتج في
المثاؿ
2

×

=

×

=1

×

 -ثالثاً :تنفيذ خطة الحل:

أكالً :يقكـ المعمـ بتقسيـ الطػبلب إلػى مجمكعػات مػف  7-5طػبلب لكػل مجمكعػة ،ثػـ تكزيػع زجػاجتيف أحػدىما
فارغة كاألخرػ ممتمئة  ،كدكرؽ ككػأس  ،ثػـ نممػئ الزجاجػة الفارغػة( مػا يعػادؿ  1لتػر) بالمػاء مػف الزجاجػة
األخرػ  ،كنضع

ىذا الماء في الككب باستخداـ الدكرؽ  ،ثـ نناقش األسػئمة السػابقة ثػـ يسػأؿ الطػبلب عػف

كميػػة المػػاء المتبقػػي فػػي الزجاجػػة يطمػػب أيضػػا مػػف أحػػد الطػػبلب إيجػػاد كميػػة المػػاء باسػػتخداـ الػػدكرؽ المػػدرج
لمعرفة كمية الماء المكجكد بالزجاجة  ،كيستنتج معيـ أف كمية الماء ىي
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الزجاجػة كىػى ناتجػة عػف ضػرب

الزجاجػ ػػة الممتمػ ػػئ ضػ ػػرب

الكميػ ػػة المػ ػػأخكذة مػ ػػف الزجاجػ ػػة كىػ ػػى نصػ ػػف لتػ ػػر  .ثػ ػػـ يطمػ ػػب المعمػ ػػـ مػ ػػف

المجمكعات التحقق مف الحل عمى المكح.

ثانيػػاً :نقػػكـ باش ػراؾ الطػػبلب فػػي عمميػػة الضػػرب البسػػط مػػع البسػػط كالمقػػاـ مػػع المقػػاـ كبالمقارنػػة مػػع النػػاتج

المعطي

ثـ نطمب مف الطبلب ممئ الخانات في الجدكؿ السابق

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟

نعـ  //تـ االتفاؽ عمى (ناتج ضرب كسريف عادييف ىك كسر عادي بسطو ناتج ضرب بسط الكسر األكؿ

في بسط الكسر الثاني ،كمقامو ناتج ضرب مقاـ الكسر األكؿ في مقاـ الكسر الثاني) كتسمي قاعدة ضرب
الكسكر العادية.
رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو( :مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف)

.1
.4


تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:
×

=
×

.2
×

×

.3

=

×

=

=1

=

تدريب( / )2جد الناتج ىندسيا:

×

=

مثاؿ رقـ  /2يتـ مناقشة الطالب في المثاؿ التالي :
طريق طكلو


كـ  ،قطع ىاشـ

الطريق  ،ما المسافة التي قطعيا ىاشـ ؟

تدريب ( /)3حل الطبلب س ، 1س ، 2س 9مف الكتاب المدرسي ص5-4
ـ كعرضيا



تدريب ( / ) 4نافذة مستطيمة الشكل طكليا



تدريب تفكؽ /خزاف ماء سعتو  120لتر ،ممئ

ـ  ،جد مساحتيا ؟

الخزاف بالماء ،كاستيمؾ

ىذا الماء ،ماحجـ

الماء المستيمؾ ؟

الكاجب البيتي  :حل س ، 1س ، 6س  ، 8س 50مف الكتاب المدرسي ص1
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى

ضرب عدد كسري في كسر عادي

الدرس ()2 – 1

الزمف :حصتاف

األىداؼ السمككية
 1أف يذكر قاعدة ضرب عدد كسري في كسر عادي
المتطمبات السابقة


قياس المتطمبات السابقة

أف يجد ناتج ضرب 

كسر عادي بكسر عادي

آخر

جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:
=

×
،



أف

الكسر إلى كسر عادي
مصادر التعمـ

1

،

2

،

حكؿ العدد الكسري إلى كسر عادي


يحكؿ

،

ضع دائرة حكؿ الكسر الغير حقيقي



العدد

×

=

،2

،1

،4

، 2

،5

،4

،7

السبكرة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أكراؽ نقدية.

ا
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت
 ت سييعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:يمتمؾ دمحم

 4دينار ،أعطي صديقو حسف

المبمغ ،كـ دينار أعطي دمحم لصديقو حسف ؟

المشكمة :كـ دينار أعطي دمحم لصديقو حسف؟
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9

أكالً :فيـ المشكمة:
قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب



أطمب مف الطالب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل:

 .1كـ دينار أعطي دمحم لصديقو حسف؟

 .2ىل يجكز ضرب عدد كسرؼ في كسر عادؼ؟
 .3كيف نحكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ؟

 .4ما ىك ناتج ضرب البسط بعد التحكيل في الكسر األكؿ في بسط الكسر الثاني؟

 .5ما ىك ناتج ضرب المقاـ في الكسر األكؿ في مقاـ الكسر الثاني؟
ثانياً :خطة الحل( :استقراء قاعدة ضرب عدد كسري في كسر عادي)
 نقكـ بطرح أمثمة محمكلة عمى السبكرة:
.1

المثاؿ

×1

=

=

.2

=

×2

.3

×1

=

=

تحكيل العدد

ناتج ضرب البسط

ناتج ضرب

ناتج ضرب البسط في البسط

الناتج

كسر عادؼ

في البسط

المقاـ

ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

المثاؿ

الكسرؼ إلى

المقاـ في

(الكسر المحكؿ)

في

×1

2

×2
×1

5

×4

2

ثالثاً :تنفيذ خطة الحل:

أكال :يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات مف  7-5طبلب لكل مجمكعة ،ثـ يكزع نقكد كرقية "ألعاب"
كل مجمكعة تعطى  4كرقات مف فئة دينار ككرقتيف مف فئة ربع دينار ،ثـ يطمب مف أحد الطبلب في

المجمكعة أف يقكـ كيعطى أحد الطبلب في مجمكعتو نصف ما يممؾ مف الماؿ ،ثـ نناقش األسئمة السابقة
ثـ يسأؿ الطبلب عف النقكد مع كل مف الطالبيف ،كيستنتج معيـ أف النقكد مع كل طالب ىي

كىى ناتجة عف ضرب العدد الكسرؼ

 4في

 2دينار ،

كىى المبمغ الذؼ أعطاه الطالب لزميمو .ثـ يطمب المعمـ

مف المجمكعات التحقق مف الحل عمى المكح مع إعادة العممية مع طالبيف آخريف مف نفس المجمكعة.

ثانياً- :نقكـ باشراؾ الطبلب في عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ ثـ نقكـ بالضرب البسط مع
البسط كالمقاـ مع المقاـ كبالمقارنة مع الناتج المعطي.
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 -نطمب مف الطبلب ممئ الخانات في الجدكؿ السابق.

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟

نعـ  //تـ االتفاؽ عمى (عند ضرب عدد كسري بكسر عادي ،نحكؿ العدد الكسري إلى كسر عادي غير
حقيقي ،ثـ تضرب الكسريف) كتسمي قاعدة ضرب الكسكر العادية.

رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو( :مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف)

 تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:
.1

×2

=

.4

×2

×

.2

×1

.3

=

×2

=

=

مثاؿ رقـ (:)2
.1
.2

قدر الناتج كبيف طريقة التقدير
مع خالد

 3دينار صرؼ

×

=90

مما معو مف النقكد  ،كـ دينا اًر صرؼ خالد؟

 تدريب ( / )2حل الطالب س ،1س( 2أ ،ب) ،س 6مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص8
 تدريب ( /)3عند تاجر

 7مت اًر مف القماش باع في أحد األياـ

ما عنده مف القماش  ،كـ مت اًر

باع التاجر ؟
 تدريب تفكؽ /حديقة مستطيمة الشكل طكليا  3متر كعرضيا  2متر ،أكجد مساحتيا.

الكاجب البيتي  :حل س(2ج)  ،س ، 7س  ، 8مف الكتاب المدرسي ص8
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى

ضرب عدد كسري في عدد كسري

الدرس ()3 – 1

الزمف :حصتاف

األىداؼ السمككية
 1أف يذكر قاعدة ضرب عدد كسري في عدد كسري آخر
 2أف يشرح قاعدة ضرب عدد كسري في عدد كسري آخر.
المتطمبات السابقة
يحكيل

قياس المتطمبات السابقة



أف



أف يميز بيف الكسر 

كسرؼ إلى كسر عادؼ

عدد 

الحقيقي كالكسر غير الحقيقي

مصادر التعمـ

ضع دائرة حكؿ الكسر الغير حقيقي

،
=7

2

،

،

8

حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
=2

،

،

=5

السبكرة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي.
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت

 يعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:يحتاج دمحم إلنتاج كعكة كاحدة إلى عجينة مككنة مف

 2ككب مف الطحيف ،كـ ككبا نحتاج مف الطحيف

إلنتاج كعكة كنصف ؟

المشكمة :كـ ككباً نحتاج مف الطحيف إلنتاج كعكة كنصف؟
أكالً :فيـ المشكمة:
 قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب

 أطمب مف الطالب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل:
 .1كـ ككبا نحتاج مف الطحيف إلنتاج كعكة؟

 .2كـ ككبا نحتاج مف الطحيف إلنتاج نصف كعكة باستخداـ الدرس الماضي؟
 .3كـ ككبا نحتاج مف الطحيف إلنتاج كعكة كنصف؟

 .4ىل يمكف ضرب عدد كسرؼ في عدد كسرؼ آخر؟
 .5ىل يمكف ضرب كسر غير حقيقي في كسر غير حقيقي آخر؟
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ثانياً :خطة الحل( :استقراء قاعدة ضرب عدد كسري في عدد كسري آخر)


نقكـ بطرح أمثمة محمكلة عمى السبكرة:
×1

.1

=1

.2

×2

=1

.3

×2

=1

 .4ما مساحة مستطيل طكلو  2ـ كعرضو  1ـ؟

المثاؿ

ناتج

تحكيل

تحكيل

ناتج

العدد

العدد

ضرب ضرب

األكؿ

األكؿ

الكسرؼ الكسرؼ البسط المقاـ
في

ناتج ضرب البسط في البسط
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

في

الناتج
في

المثاؿ

البسط المقاـ
×1

1

×2

1

×2

1

×2

1

2
8
5
5
8

ثالثاً :تنفيذ خطة الحل:

أكال :يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات مف  7-5طبلب لكل مجمكعة ،ثـ يكزع عمى كل مجمكعة 5
أككاب مف الطحيف مع ككب فارغ مدرج إلى أرباع  ،ثـ نطمب مف كل مجمكعة تقدير كميػة نصػف كعكػة مػف

خػبلؿ الػػدرس السػػابق " ضػرب كسػػر عػػادؼ فػػي عػدد كسػػرؼ " كاسػػتخداـ الكػػكب المػدرج  ،ثػػـ ننػػاقش األسػػئمة
السػػابقة ثػػـ يسػػأؿ الطػػبلب عػػف الكميػػة التػػي نحتاجيػػا مػػف أجػػل إنتػػاج نصػػف كعكػػة  ،كالتكصػػل الػػى كميػػة
الطحػػيف مػػف أجػػل إنتػػاج كعكػػة كنصػػف  ،كيسػػتنتج معيػػـ أف كميػػة الطحػػيف البلزمػػة ىػػي

كعكة كنصف  ،ثـ يطمب المعمـ مف المجمكعات التحقق مف الحل عمى المكح.

 3أك ػكاب إلنتػػاج

ثانيا- :نقكـ باشراؾ الطبلب في عممية تحكيل العدد الكسرؼ الى كسر عادؼ ثـ نقكـ بالضرب البسط مع
البسط كالمقاـ مع المقاـ كبالمقارنة مع الناتج المعطي.
نطمب مف الطبلب ممئ الخانات في الجدكؿ السابق

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟
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نعـ  //تـ االتفاؽ عمى (عند ضرب عدد كسري بعدد كسري آخر ،نحكؿ العددييف الكسريف إلى كسر عادي

غير حقيقي ،ثـ تضرب الكسريف العادييف الناتجيف مف التحكيل).

رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو( :مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف)


تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:

.1

×2

=1

.4

×2

×3



×3

.2

=2

.3

× 1

=

=4

تدريب( / )2اختر االجابة الصحيحة مما بيف القكسييف:

.1

=1 ×1

(

،

،

)

.2

=1 ×1

(

،

،

)

مثاؿ ( :) 2
 .5قدر الناتج فيما يمي :
 .6اذا كاف ثمف لتر البنزيف

×3

=7

 ، 5فما ثمف

 3لتر مف البنزيف ؟



تدريب ( / )3حل الطالب س ،1س 2مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص.10



تدريب( / )4حديقة مربعة الشكل طكؿ ضمعيا  3مترأ .جد مساحتيا؟

الكاجب البيتي  :حل س ، .س ،4س ،1مف الكتاب المدرسي ص50
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى
الدرس ()4 – 1

قسمة كسر عادي عمى كسر عادي آخر

الزمف :حصتاف

األىداؼ السمككية
 1أف يذكر قاعدة قسمة عدد كسري في عدد كسري آخر
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة
 أف يجد ناتج ضرب كسر 

عادي بكسر عادي آخر

 أف يجد مقمكب كسر 

عادي

مصادر التعمـ

جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:
=

×

×

،

=

جد مقمكب الكسر
=

،

=

،

= ،

=

السبكرة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أشياء محسكسة.
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت

 يعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:إذا كاف كل  1كجـ مف الزيتكف ينتج

كجـ مف زيت الزيتكف ،فكـ مف الزيتكف يحتاج إلنتاج  4لتر مف

الزيت؟

المشكمة :كـ مف الزيتكف يحتاج إلنتاج  4لتر مف الزيت؟

أكالً :فيـ المشكمة:
 قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب كيتضمف طرح األسئمة التالية.
 أطمب مف الطالب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل:
 .1كـ ينتج  12كجـ مف الزيتكف زيتا " ضرب كسكر عادية "؟
 .2كـ مف الزيتكف يحتاج إلنتاج  4لتر مف الزيت؟
 .3ىل يجكز قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ؟
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ثانياً :خطة الحل( :االكتشاؼ المكجو كالعمل الجماعي)

تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات كمف ثـ اكزع عمى كل مجمكعة

رغيف خبر كتقسيـ النصف اآلخر إلى

أرباع كمعرفة كـ ربع في النصف كبعد ذلؾ نكتب السؤاؿ أماـ الطبلب عمى السبكرة كحل المثاؿ.
=

أماـ الطبلب

مع التكضيح لمطبلب أف الكسر األكؿ يبقي كما ىك كتحكيل القسمة إلى ضرب كقمب الكسر الثاني فيككف

الناتج مساكيا لما قاـ بو الطبلب تكزيع كرقة عمل أك كتابتيا عمى السبكرة كىي المثاؿ الثاني كحمو مف قبل
الطبلب ،ثـ نقكـ بحل المشكمة الرئيسية المكجية
=

÷

الكسر األكؿ =...............
الكسر الثاني = ،...............مقمكب الكسر الثاني =...............

الكسر األكؿ × مقمكب الكسر الثاني =...............

ثالثاً :تنفيذ خطة الحل:

نقكـ بحل المثاؿ السابق بالتعاكف مع الطبلب كمناقشة األسئمة.

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟

نعـ  //تـ االتفاؽ عمى (عند قسمة كسر عادي عمى كسر عادي آخر ،نضرب الكسر األكؿ في مقمكب

الكسر الثاني) كتسمي قاعدة قسمة الكسكر العادية.

رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو( :مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف كتحكيل عممية القسمة إلى

ضرب)


تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:

.1

÷

=

.4

÷

=

.5

كـ

في

.2

.3

÷ =

÷

=

؟

مثاؿ رقـ ( : ) 2
براد تعبئة

كجـ مف العسل في زجاجات صغير قسمة كل منيا

الالزمة لذلؾ ؟


تدريب( / )2قطعة أرض مساحتيا

كجـ  ،مػػػػػػػػػا عدد الزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجات

كـ 2يراد تقسيميا إلى أحكاض مساحة كل حكض 250ـ 2فما

عدد األحكاض؟


تدريب ( /)3أكمف الطالب بحل س ( 1أ  ،ج  ،ىػ) مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص.13

الكاجب البيتي  :حل س(5ب  ،د  ،ك)  ،س 4مف الكتاب المدرسي ص5.
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الكحدة األكلى
الدرس ()5 – 1

الكسكر العادية
قسمة كسر عادي عمى عدد كسري

الزمف :حصتاف

األىداؼ السمككية
 1أف يذكر قاعدة قسمة كسر عادي عمى عدد كسري
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة

 أف يحكؿ قيمة عدد كسرؼ  حكؿ العدد الكسري إلى كسر عادي كضعو في أبسط صكرة ليا:
إلى كسر عادؼ

=7

العادؼ

÷

،

،

=2

=5

 أف يجد مقمكب الكسر  جد قسمة كسر عادي عمى كسر عادي


أف بجد ناتج قسمة

،

=

÷

=

كسر عادؼ عمى كسر عادؼ
مصادر التعمـ

السبكرة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،زجاجات مياه مف سعات مختمفة.
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت

 -يعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:

قالكف مياه سعتو  9لتر ،كـ زجاجة صغيرة سعتيا

المشكمة :كـ زجاجة صغيرة سعتيا

 1لتر ،يمكف ممؤىا مف قالكف المياه؟

 1لتر ،يمكف ممؤىا مف قالكف سعتو  9لتر؟
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أكالً :فيـ المشكمة:
 قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب كطرح األسئمة التالية:
 .1كـ لت ار مف الماء نحتاج لمميء  3زجاجات؟
 .2كـ لت ار مف الماء نحتاج لمميء  5زجاجات؟
 .3كـ لت ار مف الماء نحتاج لمميء  6زجاجات؟
 .4ىل يجكز قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ؟
 .5كيف نكجد مقمكب الكسر العادؼ؟

ثانياً :خطة الحل( :استقراء قاعدة ضرب عدد كسري في عدد كسري آخر)
نقكـ بطرح أمثمة محمكلة عمى السبكرة:
.1

÷

.4

=1

=1

جرار زراعي يقطع مسافة

تحكيل

المثاؿ

العدد

مقمكب

العدد

الكسرؼ الكسرؼ
المحكؿ

÷
÷
÷
÷

.2

÷

=2

.3

÷

=1

كـ ،في زمف قدره  1دقيقة ،كـ تبمغ سرعة ىذا الجرار؟

ناتج

ناتج

ضرب

ضرب

في

المقاـ

البسط

البسط

المقاـ في

1

ناتج ضرب البسط في البسط الناتج في
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ المثاؿ

=1

2
1

8
5

1

ثالثاً :تنفيذ خطة الحل:

أكالً :تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات كمف ثـ اكزع عمى كل مجمكعة زجاجات فارغة ،كقالكف يحتكؼ عمى 9
لتر ،كنممئ الزجاجات مف القالكف ،كعدد الزجاجات التي امتؤلت منو ،كبعد ذلؾ نكتب السؤاؿ أماـ الطبلب
عمى السبكرة كحل المثاؿ.

أماـ الطبلب

÷

=1
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مع التكضيح لمطبلب أف الكسر األكؿ يحكؿ إلى كسر عادؼ كتحكيل القسمة إلى ضرب كتحكيل العدد

الكسرؼ إلى كسر عادؼ ثـ قمب الكسر الثاني فيككف الناتج مساكيا لما قاـ بو الطبلب.

ثـ الطمب مف أحد طبلب المجمكعة التأكد مف الحل عف طريق تحكيل القسمة إلى ضرب لممشكمة الرئيسية.

ثانياً- :نقكـ باشراؾ الطبلب في عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ

 نقكـ باشراؾ الطبلب بتحكيل عممية القسمة إلى ضرب عف طريق إيجاد مقمكب الكسر العادؼ الذؼ نتجعف العدد الكسرؼ

 -نطمب مف الطبلب ممئ الخانات في الجدكؿ السابق

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟

نعـ  //تـ االتفاؽ عمى (عند قسمة كسر عادي عمى عدد كسري ،حكؿ العدد الكسري إلى كسر ،ثـ اقسـ

الكسريف).

رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو:

(مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف كتحكيل عممية القسمة إلى ضرب)



تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة:

.1

÷

=2

.4

÷

÷

÷

.2

.3

=

=4

.5

يتسرب الماء بمعدؿ لتر كل



تدريب( / )2اختر االجابة الصحيحة مما بيف القكسييف:

.3

÷ =2

(

،

.4

÷ =3

(

،



تدريب(/ )3

ساعة فكـ لت ار مف الماء يتسرب في  3ساعة.

،
،

)2
)

نافذة عمى شكل مستطيل ،مساحتيا


÷

=4

ـ ،2طكليا  1ـ جد عرضيا؟

تدريب (/ )4

أكمف الطالب بحل س ،1س ،2س( 3أ) مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص16

الكاجب البيتي  :أكمف الطمبة بحل س(.ب)  ،س ،4س ،1مف الكتاب

المدرسي ص

156

الكسكر العادية

الكحدة األكلى
الدرس ()6 – 1

قسمة عدد كسري عمى كسر عادي

الزمف :حصة كاحدة

األىداؼ السمككية
 1أف يذكر قاعدة قسمة عدد كسري عمى كسر عادي.
 2أف يفسر ناتج قسمة عدد كسري عمى كسر عادي.
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة
 أف يذكر قاعدة تحكيل عدد 
كسرؼ إلى كسر عادؼ

 أف يجد مقمكب الكسر 
العادؼ

 أف يجد ناتج قسمة كسر

=7

حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
،

،

=2

=5

جد قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ
÷

،

=2

÷

=1

عادؼ عمى عدد كسرؼ
مصادر التعمـ

السبكرة ،الطباشير ،الكتاب المدرسي ،أشياء محسكسة (تفاحة).
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت

 يعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:يحضر المعمـ معو  8تفاحات لمصف (عمى افتراض أف عدد الطبلب الحاضريف 30طالب) كيحضر معو

سكيف ،يخبر المعمـ الطبلب بأنو يرغب في اكل نصف تفاحة فقط ،كيطرح السؤاؿ التالي عمييـ ،كيف يمكف
تقسيـ التفاح المتبقي بالتساكؼ عمى طبلب الفصل الحاضريف؟

المشكمة  :كيف يمكف تقسيـ التفاح بالتساكي عمى طالب الفصل ؟
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أكالً :فيـ المشكمة:
 قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطبلب
 أطمب مف الطبلب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل :
 .1يأخذ كل طالب تفاحة كاحدة.

 .2يأخذ كل طالب نصف تفاحة.
 .3يأخذ كل طالب ثمث تفاحة ..........كىكذا

ثانياً :خطة الحل ( :االكتشاؼ المكجو كالعمل الجماعي)

 .1يقكـ المعمـ بتكزيع التفاح المتبقي بأف يعطي كل طالب تفاحة ،ثـ يسأؿ الطبلب ىل أخذ كل طالػب فػي
الصػػف حصػػتو مػػف التفػػاح ،يسػػمع إجابػػاتيـ كاقت ارحػػاتيـ لتكزيػػع التفػػاح عمػػى بػػاقي الطػػبلب ،كمػػاذا يفعػػل
بالنصف المتبقي ،يطمب أيضا مف أحد الطػبلب تقسػيـ 7كنصػف عمػى  1عمػى المػكح ،كيسػتنتج معيػـ أف

العدد ال يساكؼ عدد الطبلب في الصف.

 .2يقكـ المعمـ بتقسيـ جميع التفاحات السبعة التي تػـ تكزيعيػا عمػى الطػبلب إلػى قسػميف ،ثػـ يطمػب مػف كػل
طالب أخذ تفاحة في البداية أف يتقاسميا مع زميل لو ،ثػـ يسػأؿ الطػبلب ىػل أخػذ كػل طالػب فػي الصػف
حصػػتو مػػف التفػػاح ،يسػػمع إجابػػاتيـ كاقت ارحػػاتيـ لتكزيػػع التفػػاح عمػػى بػػاقي الطػػبلب ، ،يطمػػب أيضػػا مػػف

الطبلب تقسيـ 7كنصف عمى  2عمى المكح كذلؾ بأف يطمب مف أحدىـ تحكيل العدد الكسرؼ إلػى كسػر
عػػادؼ ،كمػف طالػػب آخػػر قمػػب المقسػػكـ عميػػو كتحكيػػل القسػػمة إلػػى ضػػرب ،كمػػف طالػػب ثالػػث إيجػػاد نػػاتج
القسمة ،ثـ يستنتج مع الطبلب أف العدد الناتج ال يساكؼ عدد الطبلب في الصف.

 .3يقكـ المعمـ بتقسػيـ جميػع التفاحػات الخمسػة عشػرة التػي تػـ تكزيعيػا عمػى الطػبلب إلػى قسػميف ،ثػـ يطمػب
مػػف كػػل طالػػب أخػػذ نصػػف تفاحػػة أف يتقاسػػميا مػػع زميػػل لػػو ،ثػػـ يسػػأؿ الطػػبلب ىػػل أخػػذ كػػل طالػػب فػػي
الصف حصتو مف التفاح ،يسػأؿ المعمػـ طبلبػو عػف العبلقػة بػيف نصػف نصػف التفاحػة كالتفاحػة الكاممػة،

يطمب أيضا مف الطػبلب تقسػيـ 7كنصػف عمػى  4عمػى المػكح كذلػؾ بػأف يطمػب مػف أحػدىـ تحكيػل العػدد

الكسرؼ إلى كسر عادؼ ،كمػف طالػب آخػر قمػب المقسػكـ عميػو كتحكيػل القسػمة إلػى ضػرب ،كمػف طالػب
ثالث إيجاد ناتج القسمة ،ثـ يستنتج مع الطبلب أف العدد الناتج يساكؼ عدد الطبلب في الصف.

 .4يتكقف المعمـ كالطبلب عف فحص الفركض ،كيستنتج المعمـ مع طبلبو أنػو يجػب إعطػاء كػل طالػب ربػع
تفاحة.

ثالثاً :تنفيذ خطة الحل :

 نقكـ باشراؾ الطبلب في عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ

 نقكـ باشراؾ الطبلب بتحكيل عممية القسمة إلى ضرب عف طريق إيجاد مقمكب الكسر العادؼ .
 كمف ثـ تحكيل عممية القسمة إلى عممية ضرب كالتحقق مف الناتج .

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟
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نعـ  //تـ االتفاؽ عمى ( لقسمة عدد كسري عمى كسر عادي  ،نحكؿ العدد الكسري إلى كسر  ،نضرب

الكسر األكؿ في مقمكب الكسر الثاني )
رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو:

(مف خالؿ حل المزيد مف التماريف كتحكيل عممية القسمة إلى ضرب )

 تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
.1

÷2

=

.4

÷2

÷

.2

÷1

.3

=

÷2

=

=

مثاؿ (/ )2
مستطيل مساحتو  7مت اًر مربع  ،فإذا كاف عرضو

مت اًر  ،إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب طكلو ؟

 تدريب ( /)2قطعة خشب عمى شكل مستطيل مساحتيا  1ـ ، 2ككاف طكليا

ـ ،أكجد عرضيا ؟

 تدريب (  / ) 3قطعة أرض مساحتيا  7كـ 2تقاسميا عدد مف االخكة بالتساكي  ،فاذا كاف نصيب كل
كاحد منيـ

فـ عدد األخكة ؟

 تدريب ( /)4أكمف الطالب بحل س ، 1س ، 2س 3مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص18

الكاجب البيتي  :أكمف الطمبة بحل س، 5س ، 2س ، .مف الكتاب المدرسي ص59
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى
الدرس ( )7 – 1

قسمة عدد كسري عمى عدد كسري

الزمف  :حصة كاحدة

األىداؼ السمككية
 1أف يذكر قاعدة قسمة عدد كسري عمى عدد كسري آخر .
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة

 أف يذكر قاعدة تحكيل  حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
عدد كسرؼ إلى كسر عادؼ

=2

عادؼ عمى كسر عادؼ آخر

÷

 أف يكر قاعدة قسمة كسر  جد ناتج :

مصادر التعمـ

،

=1

=

،

=3
÷ =

السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،ميزاف  ،أكياس فارغة  ،كيس سكر كزف
7.5كيمك
خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت

 -يعرض المعمـ عمى الطالب المسألة التالية:

يقكـ تاجر بتقسيـ كيس مف السكر يزف سبعة كيمك كنصف عمى أكياس كزف كل كيس كيمك كنصف
لبيعيا ،كيطرح السؤاؿ التالي عمييـ :كـ عدد األكياس المراد بيعيا عند التاجر؟

7.5

المشكمة :كـ عدد األكياس المراد بيعيا عند التاجر؟
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أكالً :فيـ المشكمة:
 قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب

 أطمب مف الطالب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل:
 .1عدد األكياس المباعة كيس كاحد .
 .2عدد األكياس المباعة  2كيس.

 .3عدد األكياس المباعة  3أكياس.
 .4عدد األكياس المباعة  4أكياس.

 .5عدد األكياس المباعة  5أكياس ......كىكذا
ثانياً :خطة الحل ( :استقراء قاعدة ضرب عدد كسري في عدد كسري آخر)
نقكـ بطرح أمثمة محمكلة عمى السبكرة :
÷2

.1

المثاؿ

=1

تحكيل

العدد

=2

تحكيل

العدد

.2

2

مقمكب

ناتج

العدد

=1
ناتج

ضرب ضرب

الكسرؼ الكسرؼ الكسرؼ البسط المقاـ
األكؿ

الثاني

الثاني
بعد

في

.3

1

=3

=

ناتج ضرب البسط في البسط الناتج في المثاؿ
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

في

البسط المقاـ

التحكيل
÷2

1

=2

2

1

5

1

3

=

ثالثاً :تنفيذ خطة الحل :

أكالً :نقكـ بطرح المثاؿ السابق نكزع الطبلب عمى مجمكعات كأطمب مف كل مجمكعة تكتب الناتج عمى
كرقة كبعد ذلؾ أخذ إيجابيات المجمكعات كأساؿ ىل اختمفت اإلجابات كبعد ذلؾ اكتب السؤاؿ عمى السبكرة
كالحل أماـ الطبلب مع تكضيح طريقة الحل كالتأكيد عمى تحكيل العددييف الكسريف أكال إلى كسر عادؼ ،

كابقاء الكسر األكؿ كما ىك كتحكيل القسمة إلى ضرب كاجراء عممية الضرب كمقارنة الناتج بالناتج الذؼ

حصل عميو الطبلب أثناء العمل في مجمكعات .
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ثانياً - :نقكـ باشراؾ الطبلب في عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ

 نقكـ باشراؾ الطبلب بتحكيل عممية القسمة إلى ضرب عف طريق إيجاد مقمكب الكسر العادؼ الذؼ نتجعف العدد الكسرؼ

 نطمب مف الطبلب ممئ الخانات في الجدكؿ السابق .س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟

نعـ  //تـ االتفاؽ عمى (عند قسمة عدد كسري عمى عدد كسري آخر  ،نحكؿ العددييف الكسريف إلى

كسريف عادييف غير حقيقييف  ،ثـ نقمب الكسر الثاني كبعد ذلؾ نضرب الكسريف العادييف الناتجيف مف

التحكيل كالقمب ).

رابعا :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو(:مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف كتحكيل عممية القسمة إلى
ضرب )


تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :

.1

÷2

=1

.4

÷2

÷3

÷5

.2

=2

.3

=1 ÷ 3

=4

مثاؿ ( : )2قدر الناتج :
÷ 12

=5

 تدريب ( /)2يحل الطالب س( 1أ،ب،ج،د)  ،س، 2س(3أ ،ب) مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي
ص. 22

الكاجب البيتي  :حل س ، 5س ،2س ، .س ،4س ،1مف الكتاب المدرسي ص22
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى
الدرس ( )8 – 1

الزمف  :حصتاف

خكاص العمميات عمى الكسكر العادية
األىداؼ السمككية

 1أف يشرح مفيكـ التبديل عمى جمع الكسكر العادية
 2أف يشرح مفيكـ التبديل عمى ضرب الكسكر العادية
 3أف يشرح مفيكـ التجميع عمى جمع الكسكر العادية
 4أف يشرح مفيكـ التجميع عمى ضرب الكسكر العادية
 5أف يشرح مفيكـ التكزيع لمضرب عمى جمع الكسكر العادية
 6أف يشرح مفيكـ التكزيع لمضرب عمى طرح الكسكر العادية
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة

جد ناتج ما يمي :

 أف يعرؼ خاصية التبديل 
عمى جمع كضرب اإلعداد -1

........= 6 + 7 ،........= 7 + 6

-2

....... = 6 × 7 ،....... = 7 × 6

الصحيحة .

 أف يعرؼ خاصية التجميع
عمى

جمع

كضرب

اإلعداد

الصحيحة .
مصادر التعمـ

(...............=)3+2(+5 ، ..........= 3+)2+5

-3

(5 ، ........=3 )2 5

-4

السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي

(.............=))3 2

.

خطكات سير تنفيذ الدرس كفق استراتيجية حل المشكالت
 -يعرض المعمـ عمى الطالب المسائل التالية:

أ .ىل تتساكؼ كمية المقدار (

+

(+

) +مع المقدار

) +

ب .ىل تتساكؼ كمية المقدار ×(

× ) مع المقدار

(

×

)×

ج .ىل تتساكؼ كمية المقدار ×(

 ) +مع المقدار

(

×

)(+

د .ىل تتساكؼ كمية المقدار ×(

-

) مع المقدار

(

×

)( -

× )
× )

المشكمة :

 -في حالة التبديل ىل تتحقق الخاصية عمى عممية جمع الكسكر العادية كما في أ.

 في حالة التجميع ىل تتحقق الخاصية عمى عممية جمع الكسكر العادية كما في ب.163

 -في حالة تكزيع الضرب عمى جمع كطرح الكسكر العادية ىل تتحقق كما في ج ،د .

أكالً :فيـ المشكمة:
 قراءة المشكمة بتمعف مف قبل الطالب

 أطمب مف الطالب طرح األسئمة عف المشكمة السابقة مثل :
 .1ىل تتحقق عممية جمع الكسكر العادية بخاصية التبديل .

 .2ىل تتحقق عممية ضرب الكسكر العادية بخاصية التبديل .

 .3ىل تتحقق عممية جمع الكسكر العادية بخاصية التجميع .

 .4ىل تتحقق عممية ضرب الكسكر العادية بخاصية التجميع .

 .5ىل يمكف تكظيف خاصية تكزيع الضرب عمى جمع الكسكر العادية .
 .6ىل يمكف تكظيف خاصية تكزيع الضرب عمى طرح الكسكر العادية .
ثانيا :خطة الحل ( :االستقراء الرياضي كالعمل الجماعي)
 تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات تعاكنية كمف ثـ أطرح األمثمة التالية : -مثاؿ : 1

أ.

)1
)2

جد الناتج:
+
+

= ػػػػػػػػػػػػػػػػ  +ػػػػػػػػػػػػػػػػػ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

= ػػػػػػػػػػػػػػػػ  +ػػػػػػػػػػػػػػػػػ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (أ)................................
ماذا نستنتج .............................................................................
ب.
)1
)2

جد الناتج:
×
×

= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

= =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (ب)................................
ماذا نستنتج .............................................................................
 مثاؿ  : 2جد الناتج:.1

اجمع ( +

)+

= (ػػػػػػػػػػػػػػػػ) +

=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.2

(+

+

)=

 ( +ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (أ)................................
ماذا نستنتج .............................................................................

ب.
.1

جد الناتج:
اجمع (

)×

×

= (ػػػػػػػػػػػػػػػػ) ×

=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
×(

.2

×

)=

× ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (ب)................................
ماذا نستنتج .............................................................................

 -ثالثاً :تنفيذ خطة الحل:

 أكالً :يقػػكـ المعمػػـ بتقسػػيـ الطػػبلب إلػػى مجمكعػػات مػػف  7-5طػػبلب لكػػل مجمكعػػة  ،ثػػـ ننػػاقش األسػػئمةالسػػابقة ثػػـ يسػػأؿ الطػػبلب فػػي كػػل مجمكعػػة عػػف االجكبػػة التػػي تكصػػمكا الييػػا ككتابتيػػا عمػػى السػػبكرة  .ثػػـ
يطمب المعمـ مف المجمكعات التحقق مف الحل مرة أخرػ.

 -ثانياً:

 .1مف المثاؿ األكؿ نصل إلى استقراء خاصية التبديل حيث انيا تتحقق عمى جمع كضرب الكسكر
العادية كتدكينيا عمى السبكرة بالطباشير الممكف .

 .2ثـ بعد ذلؾ نكتب مثاؿ  2عمى السبكرة  ،كاستقراء خاصية التجميع حيث انيا تتحقق عمى جمع
كضرب الكسكر العادية كتدكيف الخاصية عمى السبكرة بالطباشير الممكف

 .3نطرح مثاؿ ص 25مف الكتاب المدرسي عمى السبكرة .
 .4ثـ نقكـ بتدكيف اإلجابات عمى السبكرة .

س /ىل يكجد ىناؾ قانكف يمكف االعتماد عميو ؟؟
نعـ  //تـ االتفاؽ عمى

 .1أف عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية التبديل

 .2أف عممية ضرب الكسكر العادية تتمتع بخاصية التبديل

 .3أف عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية التجميع

 .4أف عممية ضرب الكسكر العادية تتمتع بخاصية التجميع
 .5أف خاصية التكزيع تتحقق عمى جمع الكسكر العادية .
 .6أف خاصية التكزيع تتحقق عمى جمع الكسكر العادية .
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رابعاً :مراجعة الحل كالتحقق مف صحتو ( :مف خبلؿ حل المزيد مف التماريف )

تدريب ( / )1ما اسـ الخاصية الكاردة في كل مما يأتي :
( .1
.2
.3

)= +

+
×(
×(

(+

 ) +خاصية  .........في عممية ...........

×

)× خاصية  .........في عممية ...........

× )= (
( =) +

×

)(+

× ) خاصية  .......في عممية ........

تدريب (/)2أكجد ناتج كال مما يأتي :
أ-

×(

........= ) +

ب-

×(

........= ) +

ت-

×(

ث-

×

........= ) +
×

=........

تدريب ( /)3أكمف الطالب بحل س ، 1س ، 2س 3مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص، 26
ص27

الكاجب البيتي  :أكمف الطمبة بحل س، 5س ، 2س ، .مف الكتاب المدرسي ص27
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة األزىػػػػػر
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الدراسات العميػػػػػا

كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

قسـ المناىج كطرؽ التدريس

دليل المعمـ في تدريس كحدة الكسكر العادية في الرياضيات لمصف السادس الجزء األكؿ باستخداـ
استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ).) 5E's

إعداد الباحث

عبد للا سعدي فارس أبك شعير

2015
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ممحق رقـ ( ) 9

دليل المعمـ (استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية )))5E's

مقدمة:

الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف:

عزيزؼ المعمـ يعتبر الدليل المعمـ المرشد الذؼ يستعاف بو في تدريس المادة العممية كفق استراتيجية

ما  ،كىذا دليل سكؼ يعينؾ في تدريس كحدة الكسكر لمصف السادس الجزء األكؿ كذلؾ كفقا الستراتيجية

دكرة التعمـ الخماسية ) ) 5E'sحيث يشمل الدليل عمى :

 نبذة عف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية )) 5E's
 خطة تدريس كل درس مف دركس الكحدة متضمنا:
 .1األىداؼ السمككية لكل درس
 .2المكاد كاألنشطة التعميمية
 .3خطكات سير الدرس
 .4التقكيـ

 نبذة عف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية()5E's

ىي مجمكعة فعاليات تعميمية بنائية يتـ تنفيذىا كفق خطكات خمس متتابعة يمارس فييا المتعمـ دك ار

إيجابيا أثناء المكاقف التعميمية خبلؿ التفاعل النشط بيف المعمـ كالمتعمـ اعتمادا عمى األنشطة التربكية المعدة

بيدؼ تنمية ميارات حل المسائل اليندسية بكحدة اليندسة مف كتاب رياضيات الصف الثامف الجزء الثاني،

خطكات ىذه الدكرة ىي اإلثارة كاالستكشاؼ كالتفسير كالتكسع كالتقكيـ
مراحل دكرة التعمـ الخماسية ()5E's
 )1مرحمة اإلثارة (االنشغاؿ  ،االىتماـ  ،االشتراؾ ) Engagement
كىي مرحمة يتـ فييا جذب انتباه الطبلب إلي مكضكع الدرس كتحفيز الدافعية لدييـ مف خبلؿ
األسئمة كالعركض التي يقكـ بيا المعمـ  ،كيستطيع المعمـ مف خبلؿ ىذه المرحمة معرفة المعمكمات السابقة

التي يعرفيا المتعمـ عف المكضكع؟،ككذلؾ الكشف عف األخطاء المفاىيمية لدييـ ،كفي ىذه المرحمة يتـ الربط
بيف المعمكمات السابقة كالخبرات الحالية  ،كيتـ ذلؾ عف طريق طرح أسئمة مثيرة أك مشكمة كتعريفيا.
 )2مرحمة االستكشاؼ Exploration

كفى ىذه المرحمة يجب عمى المعمـ تييئة الفرصة لمطبلب لمعمل الجماعي بمساعدة قميمة منو .كلذا

فعميو أف يككف مسيبل كميس ار لعممية التعمـ كليس ناقبل لممعرفة مف خبلؿ مساعدة الطبلب عمى المحافظة
كتسجيل النتائج كالمناقشة الجماعية كاختيار الفرضيات ،كيطمق عمى ىذه المرحمة عدـ االتزاف لدػ المتعمـ .
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كفي ىذه المرحمة أيضا يككف لدػ المتعمميف الفرصة لمتعامل المباشر مع الظكاىر كالمكاد التي تثير تساؤالت
مفتكحة النياية قد يصعب اإلجابة عميو ،كذلؾ مف خبلؿ قياـ المتعمميف باألنشطة الفردية أك الجماعية،

كالبحث عف إجابات لمتساؤالت التي تط أر عمى أذىانيـ ،كبذلؾ يكتشفكف المفاىيـ أك المبادغ التي تككف غير
معركفة لدييـ.
)3

مرحمة التفسير (التكضيح)Explanation
كفي ىذه المرحمة يعمل المعمـ عمى تشجيع الطبلب إلعطاء تفسيرات لمنتائج التي تكصمكا إلييا

ككذلؾ تقديـ أدلة عمى تمؾ التفسيرات .كما يعمل المعمـ عمى إكساب الطبلب مجمكعة مف الميارات

االجتماعية مثل االستماع لآلخريف أثناء تقديميـ التفسيرات المختمفة.

أما دكر المعمـ فيتمثل في تكجيو تعمـ الطبلب كتيسيره كتكضيح أفكار الطبلب ،كتفسير

المفاىيـ(الخاطئة /البديمة) كتكفير مفردات لممفاىيـ  ،كتقديـ أمثمة عمى المارات  ،كاقتراح خبرات التعمـ

اإلضافية .كفي جعل المفاىيـ كالعمميات كالميارات مفيكمة ككاضحة يتـ التكصل إلى ما يسمى(االتزاف).

كمما سبق يتضح أف أىمية ىذه المرحمة في تشجيع الطبلب عمى شرح المفاىيـ كالتعريفات بكمماتيـ

كتعبيراتيـ الخاصة ،كتقديـ الدليل كذلؾ باستخداـ خبراتيـ السابقة كأساس لمتفسير .كيتـ ربط الخبرات  .كيتـ
ربط الخبرات مع المرحمتيف السابقتيف(االنشغاؿ كاالستكشاؼ) بعرض المفاىيـ كالميارات كتكضيحيا كجعل
استخداميا مشتركا لمجميع ،كما يبرز أىمية دكر المغة المشتركة في االتصاؿ كالتكاصل كشرح االحداث

بصكرة منطقية ،كزيادة التفاعل المشترؾ بيف المعمـ كالطبلب.

كيمكف استخداـ الكتابة كالرسكمات كالفيديك كالتسجيبلت الصكتية كأدكات اتصاؿ تزكدنا بالدليل

المادؼ عف تطكر أك تقدـ تعمـ الطبلب.
)4

مرحمة التكسع Elaboration

كتيدؼ ىذه المرحمة إلى تكسيع فيـ الطبلب الفكرؼ كمياراتيـ ،كذلؾ باستخداـ الخبرات المكتسبة في

تطبيقات جديدة ضمف عبلقات كركابط بيف المفاىيـ كالميارات كالعمميات .كما يعرض الطبلب تفسيراتيـ

كيدافعكف عنيا كيحددكف األنشطة كالتجارب المتعددة(التعمـ التعاكني)المتعمقة بميمة التعمـ كاستكماليا .أما

دكر المعمـ فيتمثل في تكفير فرص لمطبلب لمتعاكف في األنشطة كمناقشة فيميـ الحالي كاظيار مياراتيـ،

كبالتالي يشجع الطبلب عمى تطبيق المفاىيـ كالميارات في مكاقف تعميمية-تعممية جديدة( .زيتكف: 2007،

ص .)448

كمما سبق يتضح أف أىمية ىذه المرحمة تكمف في إتاحة الفرصة لمطبلب تطبيق ما تكصمكا إليو

كحصمكا في المراحل السابقة عمى مكاقف جديدة ،كذلؾ مف خبلؿ أنشطة يقكمكف بيا تساعدىـ عمى انتقاؿ

أثر ما تعممكه إلى ىذه المكاقف كتعميـ خبراتيـ التي اكتسبكىا ،خبلؿ ىذه المرحمة يتعيف عمى المعمـ أف
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يككف يقظا في متابعتو لطبلبو مستمتعا إلى مناقشتيـ كحكاراتيـ ،كيتيح ليـ الكقت الكافي كي يطبق الطبلب
ما قد تعممكه في المرحمتيف السابقتيف.
)5

مرحمة التقكيـEvaluation
كفي ىذه المرحمة يتـ تشخيص فيـ المتعمميف لمعرفة إلى أؼ مدػ تـ فيـ المتعمميف لممكضكع ،كفييا

يتـ تقكيـ ما تكصل اليو الطبلب مف حمكؿ كأفكار كميارات في نياية المكقف التعميمي ،كىذه المرحمة تدخل

في كل المراحل السابقة ،فالمعمـ يجب أف يبلحع الطبلب في كل مرحمة مف مراحل دكرة التعمـ الخماسية،
كعمى المعمـ أف يسأؿ أسئمة مفتكحة ،كأف يبحث عف إجابات تتطمب مبلحظة كأدلة كتفسيرات مقبكلة.

كمف السياؽ السابق نضيف أف كفاءة ىذا النمكذج تظير إذا استخدمت فييا التقكيـ باستمرار في

جميع المراحل مف خبلؿ األدكات التي تساعد كثي ار في عممية التشخيص مثل مبلحظة كتقكيـ الطبلب في

جميع المراحل ،رصد دالئل عمى التعديل الذؼ حدث في تفكير الطبلب كسمككيـ عف طريق األسئمة الشفكية
كالمبلحظة كالمقابمة ،كطرح أسئمة مفتكحة مثل ماذا تعتقد؟ ما األدلة التي لديؾ؟ كضح؟  ،سجبلت اإلنجاز

كالمشاريع.
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إعداد الدركس الكحدة كفق استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

الكسكر العادية

الكحدة األكلى

ضرب الكسكر العادية

الدرس ( )1 – 1

الزمف  :حصتاف

 األىداؼ السمككية :
 .1أف يذكر قاعدة ضرب كسريف عادييف

 .2أف يشرح التمثيل اليندسي لضرب كسريف عادؼ

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي 2 ،زجاجة مياه  ،كككب  ،كدكرؽ
 خطة سير الدرس -:

أ .اإلثارة كالتنشيط :

 .1أكجد حاصل ضرب اإلعداد التالية :
= 7× 8

=5×6 ،

 .2اكتب الكسكر التالية في أبسط صكرة ليا:
=

،

=

= 7× 9 ،
،

=

 .3يطرح المعمـ المشكمة التالية بأف يحضر المعمـ معو زجاجتيف مياه سعتيما 2لتر أحدىما فارغة
كككب الدكرؽ عميو السعة  ،ثـ نممئ

األخرػ  ،كنضع

الزجاجة الفارغة( ما يعادؿ  1لتر) بالماء مف الزجاجة

ىذا الماء في الككب باستخداـ الدكرؽ  ،كيطرح السؤاؿ التالي عمييـ :ما

حجـ الماء المستيمؾ مف الزجاجة ؟
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ب .االستكشاؼ :
لديؾ األمثمة التالية اقرأىا بتمعف ثـ أممئ الخانات في الجدكؿ التالي :
ناتج ضرب

المثاؿ

البسط في

ناتج ضرب

المقاـ في المقاـ

البسط

ناتج ضرب البسط في البسط
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

الناتج في
المثاؿ

×
×
×

=

×

=1

يستنتج أف ناتج ضرب كسريف عادييف ىك كسر ،...........بسطو ناتج ضرب
...........

الكسر الثاني  ،كمقامو ناتج ضرب

...........

الكسر األكؿ في

...........

...........

الكسر األكؿ في

الكسر الثاني .

ج .التفسير :
 .1يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات مف  7-5طبلب لكل مجمكعة ،ثـ تكزيع زجاجتيف أحػدىما
فارغػػة كاألخػػرػ ممتمئػػة  ،كدكرؽ ككػػأس  ،ثػػـ نممػػئ
الزجاجػػة األخػػرػ  ،كنضػػع

الزجاجػػة الفارغػػة( مػػا يعػػادؿ  1لتػػر) بالمػػاء مػػف

ىػػذا المػػاء فػػي الكػػكب باسػػتخداـ الػػدكرؽ  ،ثػػـ ننػػاقش األسػػئمة السػػابقة ثػػـ

يسػأؿ الطػػبلب عػػف كميػػة المػػاء المتبقػي فػػي الزجاجػػة يطمػػب أيضػػا مػف أحػػد الطػػبلب إيجػػاد كميػػة المػػاء
باستخداـ الدكرؽ المدرج لمعرفة كمية الماء المكجكد بالزجاجػة  ،كيسػتنتج معيػـ أف كميػة المػاء ىػي
الزجاجػػة كىػػى ناتجػػة عػػف ضػػرب

الزجاجػػة الممتمػػئ ضػػرب

الكميػػة المػػأخكذة مػػف الزجاجػػة كىػػى

نصف لتر  .ثـ يطمب المعمـ مف المجمكعات التحقق مف الحل عمى المكح.
 .2يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في النشاط السابق عمى أف يتضمف
الشرح كصف معالـ المسألة مف بسط كمقاـ .
 .3يطمب مف الطبلب تكضيح العبلقة بيف ضرب كبل مف المقاميف مع بعضيما ككذلؾ البسطيف مع
بعضيا كالجكاب النيائي لعممية ضرب الكسريف العادييف .
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د .التكسع :

تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :


.1

×

=

.4

×

×

×

.2

.3

=

×

=1

=

=

مثاؿ رقـ  /2يتـ مناقشة الطالب في المثاؿ التالي  :جد الناتج ىندسيا:
مثاؿ ( /)3أفضل تقدر

×

×

=

=

مثاؿ (  / ) 4يتـ مناقشة الطالب في المثاؿ التالي :
طريق طكلو

كـ  ،قطع ىاشـ

الطريق  ،ما المسافة التي قطعيا ىاشـ ؟

تدريب( /)3خزاف ماء سعتو  160لتر  ،ممئ



الخزاف بالماء  ،كاستيمؾ

ىذا الماء  ،ماحجـ

الماء المستيمؾ ؟
يناقش المعمـ الطالب في :
 يعتبر الكسر الذؼ صكرتو

أ
ب

كس ار عاديا إذا كاف كل مف أ  ،ب عددييف صحيحيف .

 اذا ضربنا كسريف قيمة كل منيما أقل مف الكاحد الصحيح  ،فإف الناتج يككف كس ار قيمتو أصغر مف
الكاحد الصحيح .

 ب

 ، 0كبغض النظر عف قيمة كل منيما  ،كيككف الكسر العادؼ في أبسط صكرة إذا كاف ( ؽ.ـ.أ)

لبسطو كمقامو يساكؼ الكاحد الصحيح .

 حاصل ضرب كسريف عادييف ىك كسر عادؼ .

 حاصل ضرب كسريف حقيقييف أصغر مف أؼ منيما .

 اجراء عممية ضرب الكسكر أكال ثـ االختصار اذا طمب السؤاؿ ذلؾ  ،كيفضل االختصار أكال ثـ إجراء
الضرب بعد ذلؾ .

ق .التقكيـ -:

 .1اذكر قاعدة ضرب كسريف عادييف.
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع .
 .3يحل الطبلب س ، 1س ، 2س 9مف الكتاب المدرسي ص. 5-4
.4

الكاجب البيتي  :حل س ، 1س ، 6س  ، 8س 50مف الكتاب المدرسي ص1
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الكحدة األكلى

الكسكر العادية

الدرس ( )2 – 1

ضرب عدد كسري في كسر عادي

الزمف  :حصتاف

 األىداؼ السمككية :
 .1أف يذكر قاعدة ضرب عدد كسرؼ في كسر عادؼ
 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،أكراؽ نقدية العاب .
 خطة سير الدرس -:
أ .اإلثارة كالتنشيط :
 )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
=

×

×

،

=

=

 )2ضع دائرة حكؿ الكسر الغير حقيقي
،

1

،

،

2

 )3حكؿ العدد الكسري إلى كسر عادي
=2
=4
 )4يمتمؾ دمحم

=1

،
،

=7

،
،

=4

=2

،

،

=5

،

= 9

 4دينار  ،أعطي صديقو حسف
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المبمغ ،كـ دينار أعطي دمحم لصديقو حسف ؟

ب .االستكشاؼ :
لديؾ األمثمة التالية اقرأىا بتمعف ثـ أممئ الخانات في الجدكؿ التالي :
تحكيل العدد ناتج ضرب البسط ناتج

المثاؿ

الكسرؼ إلى (الكسر المحكؿ)

كسر عادؼ

في البسط

المقاـ

المقاـ

ضرب
في

ناتج ضرب البسط في البسط
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

الناتج
في

المثاؿ

×3
×2
×1

0
0
=

×5
سينتج أف عند ضرب عدد كسرؼ بكسر عادؼ  ،نحكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر
ثـ

.................

................................

،

الكسريف.

ج .التفسير :
 .1يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات مف  7-5طبلب لكل مجمكعة  ،ثـ يكزع نقكد كرقية
"ألعاب" كل مجمكعة تعطى  4كرقات مف فئة دينار ككرقتيف مف فئة ربع دينار  ،ثـ يطمب مف أحد

الطبلب في المجمكعة أف يقكـ كيعطى أحد الطبلب في مجمكعتو نصف ما يممؾ مف الماؿ  ،ثـ
نناقش األسئمة السابقة ثـ يسأؿ الطبلب عف النقكد مع كل مف الطالبيف  ،كيستنتج معيـ أف النقكد مع

كل طالب ىي

 2دينار  ،كىى ناتجة عف ضرب العدد الكسرؼ

 4في

كىى المبمغ الذؼ

أعطاه الطالب لزميمو .ثـ يطمب المعمـ مف المجمكعات التحقق مف الحل عمى المكح مع إعادة العممية
مع طالبيف أخريف مف نفس المجمكعة .

 .2يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في النشاط السابق عمى أف يتضمف

الشرح كصف معالـ المسألة مف تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كعممية ضرب الكسريف

العادييف .

 .3يطمب مف الطبلب تكضيح عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ .
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د .التكسع :

تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
)1

×2

=

)4

×3

×2

)2

×4

=

)3

×4

=

=1

مثاؿ رقـ (:)2
 .1قدر الناتج كبيف طريقة التقدير
 .2مع خالد

 2دينار صرؼ

×

=90

مما معو مف النقكد  ،كـ دينا اًر صرؼ خالد؟

 .7حديقة مستطيمة الشكل طكليا 3متر كعرضيا  2متر ،أكجد مساحتيا.
يناقش المعمـ الطالب في :

 العدد الكسرؼ يتككف مف عدد صحيح ككسر حقيقي  ،كأف الكسر غير الحقيقي ىك كسر عادؼ بسطو
أكبر مف مقامو .

 الكسر العادؼ يككف في أبسط صكره اذا كاف (ؽ.ـ.أ) لمبسط كالمقاـ مساكيا الكاحد الصحيح.

 قد يخطئ الطبلب في إجراء عممية ضرب عدد كسرؼ في كسر عادؼ ،مف خبلؿ قياميـ بعممية الضرب
مف دكف تحكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر غير حقيقي ،لذا يجب تحكيل العدد الكسرؼ أكال ثـ إجراء عممية
الضرب كما في الدرس األكؿ .
ق .التقكيـ -:

 .1اذكر قاعدة ضرب عدد كسرؼ في كسر عادؼ .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع

 .3يحل الطبلب س ، 1س( 2أ  ،ب) ،س 6مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص8

الكاجب البيتي  :حل س(2ج)  ،س ، 7س  ، 8مف الكتاب المدرسي ص8
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى

ضرب عدد كسري في عدد كسري

الدرس ( )3 – 1

الزمف  :حصتاف

 األىداؼ السمككية :

 .1أف يذكر قاعدة ضرب عدد كسرؼ في عدد كسرؼ آخر

 .2أف يشرح قاعدة ضرب عدد كسرؼ في عدد كسرؼ آخر.

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،ككب مدرج  ،طحيف  ،كعاء زجاجي
 خطة سير الدرس -:
أ .اإلثارة كالتنشيط :
 .1ضع دائرة حكؿ الكسر الغير حقيقي
،

2

،

،

8

 .2حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
=7

،

،

=2

=5

 .3يحتاج دمحم إلنتاج كعكة كاحدة إلى عجينة مككنة مف

 2ككب مف الطحيف  ،كـ ككبا نحتاج مف

الطحيف إلنتاج كعكة كنصف ؟

ب .االستكشاؼ :

لديؾ األمثمة التالية اقرأىا بتمعف ثـ أممئ الخانات في الجدكؿ التالي :
المثاؿ

×2

تحكيل العدد

تحكيل العدد
الكسرؼ

البسط في

األكؿ

األكؿ

البسط

الكسرؼ

ناتج ضرب

ناتج ضرب
المقاـ في
المقاـ

1

ناتج ضرب البسط في البسط
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

الناتج
في
المثاؿ

8

×1

2

=

×1

1

8

×2

1
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يستنتج أف عند ضرب عدد كسرؼ بعدد كسرؼ أخر
................................

ج .التفسير :

 ،ثـ

.................

 ،نحكؿ العددييف الكسريف إلى كسريف

الكسريف.

 .1يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات مف  7-5طبلب لكل مجمكعة ،ثـ يكزع عمى كل مجمكعة 5
أككاب مف الطحيف مع ككب فارغ مدرج إلى أرباع  ،ثـ نطمب مف كل مجمكعة تقدير كمية نصف كعكة

مف خبلؿ الدرس السابق " ضرب كسر عادؼ في عدد كسرؼ " كاستخداـ الككب المدرج ،

ثـ نناقش

كمية الطحيف مف أجل إنتاج كعكة كنصف  ،كيستنتج معيـ أف كمية الطحيف البلزمة ىي

 3أككاب

األسئمة السابقة ثـ يسأؿ الطبلب عف الكمية التي نحتاجيا مف أجل إنتاج نصف كعكة  ،كالتكصل الى

إلنتاج كعكة كنصف  ، ،ثـ يطمب المعمـ مف المجمكعات التحقق مف الحل عمى المكح .
 .2يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في النشاط السابق عمى أف يتضمف الشرح
كصف معالـ المسألة مف تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كعممية ضرب الكسريف العادييف .

 .3يطمب مف الطبلب تكضيح عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ .
د .التكسع :

تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
.1

×2

=1

.4

×2

×3

.2

×5

× 3 .3

=2

=4

تدريب( /)2اختر االجابة الصحيحة مما بيف القكسييف :
=2 ×1 .1

(

،

،

)

=2 ×1 .2

(

،

،

)

تدريب( /)3حديقة مربعة الشكل طكؿ ضمعيا  3مت أر  .جد مساحتيا ؟
مثاؿ (  / ) 2قدر ناتج ما يمي :
= 15 ×2 .1
.2

×8

=9
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=

يناقش المعمـ الطالب في :

 اف العدد الكسرؼ يتككف مف عدد صحيح ككسر حقيقي  ،كأف الكسر غير الحقيقي ىك كسر عادؼ بسطو
أكبر مف مقامو .

 قد ينفذ بعض الطبلب ضرب عدديف كسريف بآلية مختمفة كأف يضرب الجزء الصحيح في الصحيح
كالجزء الكسرؼ في الجزء الكسرؼ .

 عرض المزيد مف األمثمة الشبيية في التمرينيف  5 ، 4صفحة  10بحيث يككف البسط بعيد أك قريب
جدا مف المقاـ ليسيل تقريبو كتقدير ناتج العممية .

ق .التقكيـ -:
 .1اذكر قاعدة ضرب عدد كسرؼ في عدد كسرؼ آخر .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع

 .3يحل الطبلب حل الطبلب س ، 1س 2مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص10

الكاجب البيتي  :حل س ، .س ،4س ،1مف الكتاب المدرسي ص50
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى

الدرس ()4 – 1

الزمف :حصتاف

قسمة كسر عادي عمى كسر عادي آخر

 األىداؼ السمككية :
 .1أف يذكر قاعدة قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ آخر.

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،أشياء محسكسة ( رغيف خبز) .
 خطة سير الدرس -:

أ .اإلثارة كالتنشيط :

 .1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
×

=

×

،

=

 .2جد مقمكب الكسر في أبسط صكرة :
=

،

=

،

=

= ،

ب .االستكشاؼ :
لديؾ األمثمة التالية اقرأىا بتمعف ثـ أممئ الخانات في الجدكؿ التالي :
المثاؿ

تحكيل

مقمكب

ناتج

الكسرؼ

الكسرؼ

البسط في المقاـ

العدد

العدد

المحكؿ

ضرب

ناتج ضرب

المقاـ

البسط

÷

في

ناتج ضرب البسط في البسط الناتج
ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ

في

المثاؿ
5
2

÷

5
2

÷
÷

8
5
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يسنتج أف عند قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ  ،نحكؿ العدد
نكجد................................

الكسرؼ................................

الكسر الثاني(المحكؿ )  ،تـ نحكؿ عممية القسمة إلى

 ،ثـ

................................

كنضرب الكسريف .
ج .التفسير :
رغيف خبر كتقسيـ النصف اآلخر

 .1تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات كمف ثـ اكزع عمى كل مجمكعة

إلى أرباع كمعرفة كـ ربع في النصف كبعد ذلؾ نكتب السؤاؿ أماـ الطبلب عمى السبكرة كحل المثاؿ
.

أماـ الطبلب

÷

=

مع التكضيح لمطبلب أف الكسر األكؿ يبقي كما ىك كتحكيل القسمة إلى ضرب كقمب الكسر الثاني

فيككف الناتج مساكيا لما قاـ بو الطبلب تكزيع كرقة عمل أك كتابتيا عمى السبكرة كىى المثاؿ الثاني كحمو مف

قبل الطبلب  ،ثـ نقكـ بحل المشكمة الرئيسية المكجية
÷

=

الكسر األكؿ =...............

الكسر الثاني =...............

 ،مقمكب الكسر الثاني =...............

الكسر األكؿ × مقمكب الكسر الثاني =...............

 .2يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في النشاط السابق عمى أف يتضمف
الشرح كصف معالـ المسألة مف إيجاد مقمكب الكسر ثـ تحكيل القسمة إلى عممية ضرب بيف الكسكر

العادية.

 .3يطمب مف الطبلب تكضيح عممية تحكيل القسمة إلى ضرب .

د .التكسع :

تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
.1

÷

=

.4

÷

=

 .5كـ

في

مثاؿ(/)2


قطعة أرض مساحتيا

.2

÷ =

.3

÷

=

؟

دكنـ يراد تقسيميا إلى أحكاض مساحة كل حكض 250ـ 2فما عدد األحكاض ؟
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 اذا كاف كل  1كجـ مف الزيتكف ينتج

كجـ مف زيت الزيتكف ،فكـ مف الزيتكف يحتاج إلنتاج  4لتر

مف الزيت ؟

تدريب ( /)2كزع رجل ثبلثة أرباع مدخراتو عمى أكالده بحيث حصل كل منيما عمى ثمف ىذه المدخرات ما
عدد أبنائو ؟

تدريب (  /) 3يتسع مكياؿ ثمف كغـ مف الطحيف كـ مكياال نحتاج لمميء كيس يتسع ثبلثة أرباع كغـ ؟

يناقش المعمـ الطالب في :
 في حاؿ طرح السؤاؿ كـ ربعاً في نصف يجيب

كيكتبيا كناتج بالرمكز

نمفت نظرة الطالب أف

اإلجابة ىي اثناف كيعزز ذلؾ بمزيد مف األمثمة مثل  :كـ ثمناً في ربع ؟  ،كـ عش اًر في ثالثة أخماس

؟  ،كـ تسعاً في ثمتيف ؟

 االستعانة بالشفافيات قد يساعد المعمـ عمى اإلجابة عمى أسئمة االستقراء السابقة .

 إعادة صياغة األسئمة مف قبل الطالب الستخداـ عممية الضرب كعممية عكسية لمقسمة .
ق .التقكيـ -:
 .1اذكر قاعدة قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ آخر .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع .

 .3يحل الطبلب حل الطبلب س ( 1أ  ،ج  ،ىػ) مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص13

الكاجب البيتي  :حل س(5ب  ،د  ،ك)  ،س 4مف الكتاب المدرسي ص5.
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى

قسمة كسر عادي عمى عدد كسري

الدرس ()5 – 1

الزمف :حصتاف

 األىداؼ السمككية:

 .1أف يذكر قاعدة قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،زجاجات مختمفة األحجاـ .
 خطة سير الدرس -:

أ .اإلثارة كالتنشيط :

 .1حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
،

=1

=2

=3

،

 .2جد قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ
÷

=

،

÷

=

 .3قالكف مياه سعتو  9لتر  ،كـ زجاجة صغيرة سعتيا

 1لتر ،يمكف ممؤىا مف قالكف المياه ؟

ب .االستكشاؼ :
 اق أر المثاؿ التالي ثـ أممئ الفراغات :
.1

÷

=

الكسر األكؿ =...............
العدد الكسرؼ= ،...........تحكيمو لكسر عادؼ = ،............مقمكب الكسر الثاني =...............
الكسر األكؿ × مقمكب الكسر الثاني =...............
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÷

.2

=

الكسر األكؿ =...............
العدد الكسرؼ= ،...........تحكيمو لكسر عادؼ = ،............مقمكب الكسر الثاني =...............

الكسر األكؿ × مقمكب الكسر الثاني =...............

سينتج أف عند قسمة كسر عادؼ عمى كسر عادؼ أخر ،
نحكؿ عممية القسمة إلى

نكجد................................

الكسر الثاني  ،تـ

كنضرب الكسريف .

................................

ج .التفسير :

 .1تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات كمف ثـ اكزع عمى كل مجمكعة زجاجات فارغة ،كقالكف يحتكؼ عمى 9
لتر  ،كنممئ الزجاجات مف القالكف  ،كعدد الزجاجات التي امتؤلت منو  ،كبعد ذلؾ نكتب السؤاؿ أماـ

الطبلب عمى السبكرة كحل المثاؿ .
أماـ الطبلب

=1

÷

مع التكضيح لمطبلب أف الكسر األكؿ يحكؿ إلى كسر عادؼ كتحكيل القسمة الى ضرب كتحكيل

العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ ثـ قمب الكسر الثاني فيككف الناتج مساكيا لما قاـ بو الطبلب .

 .2ثـ االستعانة بأحد طبلب المجمكعة لمتأكد مف الحل عف طريق تحكيل القسمة إلى ضرب لممشكمة
الرئيسية .يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في النشاط السابق عمى أف

يتضمف الشرح كصف معالـ المسألة مف تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ ثـ إيجاد مقمكب الكسر

ثـ تحكيل القسمة إلى عممية ضرب بيف الكسكر العادية.

د .يطمب مف الطبلب تكضيح عممية تحكيل القسمة إلى ضرب .
د .التكسع :

تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :

.1

÷

=1

.4

÷

=3

÷

.2

تدريب ( /)2يتسرب الماء بمعدؿ 2لتر كل

.3

=2

ساعة فكـ لت ار مف الماء يتسرب في  3ساعة ؟

تدريب( /)3اختر االجابة الصحيحة مما بيف القكسييف :
=2 ÷ .1

(

،

=3 ÷ .2

(

،

÷

=4

،
،

)2
)
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مثاؿ ( /)2جرار زراعي يقطع مسافة

كـ زمف قدره

مثاؿ (/)3قدر الناتج )1 :

=3

)2



 2دقيقة  ،كـ تبمغ سرعة الجرار؟

=

.ـ ، 2طكليا  1ـ جد عرضيا ؟

تدريب( /)4نافذة عمى شكل مستطيل  ،مساحتيا
تدريب ( /)5جرار زراعي يقطع مسافة

كـ زمف قدره

 3دقيقة  ،كـ تبمغ سرعة الجرار؟

يناقش المعمـ الطالب في :

 تذكير الطالب بخطكات حل المسائل المفظية ككتابة المعطيات كاعادة صياغتيا بأسمكب الطالب .
 التأكيد عمى تحكيل العدد الكسري إلى كسر عادي ثـ قمب الكسر العادي

 إعادة صياغة األسئمة مف قبل الطالب الستخداـ عممية الضرب كعممية عكسية لمقسمة.
ق .التقكيـ -:

 .1اذكر خطكات قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع

 .3يحل الطبلب حل الطبلب س ، 1س ، 2س( 3أ) مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص16

الكاجب البيتي  )5:أكمف الطمبة بحل س(.ب)  ،س ،4س ،1مف الكتاب
 )2أكمل النمط :

،

،
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الكسكر العادية

الكحدة األكلى

قسمة عدد كسري عمى كسر عادي

الدرس ( )6 –1

الزمف  :حصة كاحدة

 األىداؼ السمككية :

 .1أف يذكر قاعدة قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ .
 .2أف يفسر ناتج قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ .

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،أشياء محسكسة ( تفاحة ) .
 خطة سير الدرس -:

أ .اإلثارة كالتنشيط :

 .1حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
،

=2

=7

=3

،

 .2جد قسمة كسر عادؼ عمى عدد كسرؼ :
÷

=2

،

÷

=1

 .3يحضر المعمـ معو  8تفاحات لمصف ( عمى افتراض أف عدد الطبلب الحاضريف 30طالب )

كيحضر معو سكيف  ،يخبر المعمـ الطبلب بأنو يرغب في اكل نصف تفاحة فقط  ،كيطرح السؤاؿ

التالي عمييـ  ،كيف يمكف تقسيـ التفاح المتبقي بالتساكؼ عمى طبلب الفصل الحاضريف؟

ب .االستكشاؼ :

 اشراؾ الطبلب في عممية تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ .
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 كتابة المسائمة المفظية كاعادة صياغتيا عمى السبكرة .
 نقكـ باشراؾ الطبلب بتحكيل عممية القسمة إلى ضرب عف طريق إيجاد مقمكب الكسر العادؼ .
سينتج أف عند قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ أخر ،

نكجد................................

تـ نحكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر ،..............................ثـ نحكؿ عممية القسمة إلى

الكسر الثاني ،

................................

كنضرب الكسريف .

ج .التفسير :

 .1يقكـ المعمـ بتكزيع التفاح المتبقي بأف يعطي كل طالب تفاحة ،ثـ يسأؿ الطبلب ىل أخػذ كػل طالػب فػي
الصػػف حصػػتو مػػف التفػػاح ،يسػػمع إجابػػاتيـ كاقت ارحػػاتيـ لتكزيػػع التفػػاح عمػػى بػػاقي الطػػبلب ،كمػػاذا يفعػػل
بالنصف المتبقي ،يطمب أيضا مػف أحػد الطػبلب تقسػيـ 7كنصػف عمػى  1عمػى المػكح ،كيسػتنتج معيػـ أف

العدد ال يساكؼ عدد الطبلب في الصف.

 .2يقكـ المعمـ بتقسيـ جميع التفاحات السػبعة التػي تػـ تكزيعيػا عمػى الطػبلب إلػى قسػميف ،ثػـ يطمػب مػف كػل
طالب أخذ تفاحة في البداية أف يتقاسميا مع زميػل لػو ،ثػـ يسػأؿ الطػبلب ىػل أخػذ كػل طالػب فػي الصػف
حصتو مف التفاح ،يسمع إجاباتيـ كاقتراحاتيـ لتكزيع التفاح عمى باقي الطبلب ،يطمب أيضا مف الطػبلب

تقسيـ 7كنصف عمى  2عمى المػكح كذلػؾ بػأف يطمػب مػف أحػدىـ تحكيػل العػدد الكسػرؼ إلػى كسػر عػادؼ،
كمف طالب آخر قمب المقسكـ عميو كتحكيل القسمة إلى ضرب ،كمف طالب ثالث إيجػاد نػاتج القسػمة ،ثػـ

يستنتج مع الطبلب أف العدد الناتج ال يساكؼ عدد الطبلب في الصف.

 .3يقكـ المعمـ بتقسيـ جميع التفاحات الخمسة عشرة التي تـ تكزيعيا عمى الطبلب إلى قسميف ،ثـ يطمب مف
كل طالب أخذ نصف تفاحة أف يتقاسميا مع زميل لو ،ثػـ يسػأؿ الطػبلب ىػل أخػذ كػل طالػب فػي الصػف
حصتو مف التفاح ،يسأؿ المعمـ طبلبو عف العبلقة بيف نصف التفاحة كالتفاحة الكاممػة ،يطمػب أيضػا مػف

الطبلب تقسيـ 7كنصف عمى  4عمى المكح كذلؾ بأف يطمػب مػف أحػدىـ تحكيػل العػدد الكسػرؼ إلػى كسػر
عػػادؼ ،كمػػف طالػػب آخػػر قمػػب المقسػػكـ عميػػو كتحكيػػل القسػػمة إلػػى ضػػرب ،كمػػف طالػػب ثالػػث إيجػػاد نػػاتج
القسمة ،ثـ يستنتج مع الطبلب أف العدد الناتج يساكؼ عدد الطبلب في الصف.

 .4يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسػألة المتضػمنة فػي المثػاؿ الكتػابي السػابق عمػى أف يتضػمف
الشرح كصف معالـ المسألة مف تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ ثـ إيجاد مقمكب الكسر العادؼ ثـ
تحكيل القسمة إلى عممية ضرب بيف الكسكر العادية.

 .5يطمب مف الطبلب تكضيح عممية تحكيل القسمة إلى ضرب .
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د .التكسع :

تدريب ( / )1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
.1

÷2

=

.4

÷2

÷

÷1

.2

.3

=

÷2

=

=

مثاؿ (/ )2
 .1قدر الناتج :
 .2مستطيل مساحتو

÷ 30

=

 3مت اًر مربعاً  ،فإذا كاف عرضو

مت اًر  ،احسب طكلو ؟

تدريب ( / )2قطعة خشب عمى شكل مستطيل مساحتيا  1ـ ، 2ككاف طكليا

ـ ،أكجد عرضيا ؟

تدريب ( / ) 3قطعة أرض مساحتيا  7دكنـ تقاسميا عدد مف االخكة بالتساكى  ،فاذا كاف نصيب كل

كاحد منيـ

فـ عدد األخكة ؟

تدريب تفكؽ ( /)4جد قيمة ما يمي :
(

2

)2

1

يناقش المعمـ الطالب في :

 تشجيع الطالب عمى الفيـ الصحيح لممسألة بإعادة صياغتيا بمغتيـ الخاصة .
 تذكير الطالب بخطكات حل المسائل المفظية ككتابة المعطيات الخاصة بيا .
 التأكيد عمى تحكيل العدد الكسري إلى كسر عادي ثـ قمب الكسر العادي .

 إعادة صياغة األسئمة مف قبل الطالب الستخداـ عممية الضرب كعممية عكسية لمقسمة لمتأكد مف
الحل.

ب .التقكيـ -:

 .1اذكر خطكات قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع

 .3يحل الطبلب حل الطبلب س ، 1س ، 2س 3مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص18

الكاجب البيتي  :أكمف الطمبة بحل س، 5س ، 2س ، .مف الكتاب المدرسي ص59
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الكحدة األكلى

الكسكر العادية
قسمة عدد كسري عمى عدد كسري آخر

الدرس ( )7 –1

الزمف :حصتاف

 األىداؼ السمككية :

 .1أف يذكر قاعدة قسمة عدد كسرؼ عمى كسر عادؼ .

 .2أف يفسر ناتج قسمة عدد كسرؼ عمى عدد كسرؼ آخر

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،ميزاف  ،أكياس  ،كيس كزنو
 7.5كيمك جراـ .

 خطة سير الدرس -:

أ .اإلثارة كالتنشيط :

 .1حكؿ العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ كضعو في أبسط صكرة ليا:
=2

،

=3

،

=4

 .2جد ناتج :
÷2

÷ =2

=

 .3يقكـ تاجر بتقسيـ كيس مف السكر يزف سبعة كيمك كنصف عمى أكياس كزف كل كيس كيمك
كنصف  ،كيطرح السؤاؿ التالي عمييـ :كـ عدد األكياس المراد بيعيا عند التاجر ؟

7.5
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أ .االستكشاؼ :
لديؾ األمثمة التالية اقرأىا بتمعف ثـ امؤل الخانات في الجدكؿ التالي :
المثاؿ

ناتج

تحكيل

تحكيل

مقمكب

ناتج

العدد

العدد

العدد

ضرب ضرب

األكؿ

الثاني

الثاني

الكسرؼ الكسرؼ الكسرؼ البسط المقاـ
بعد

التحكيل
÷2

1

2

1

1

2

في

ناتج ضرب البسط في البسط الناتج

ناتج ضرب المقاـ فى المقاـ في
المثاؿ

في

البسط المقاـ
8
5
25

20

سينتج أف عند قسمة عدد كسرؼ عمى عدد كسرؼ آخر  ،نحكؿ العددييف الكسريف إلى

................................

الكسر الثاني(المحكؿ )  ،تـ نحكؿ عممية القسمة إلى

................................

 ،ثـ

نكجد................................

كنضرب الكسريف .

ج .التفسير :
 .1يقكـ المعمـ بطرح المثاؿ السابق نكزع الطبلب عمى مجمكعات كأطمب مف كل مجمكعة تكتب الناتج عمى
كرقة كبعد ذلؾ أخذ إجابات المجمكعات كأساؿ ىل اختمفت اإلجابات كبعد ذلؾ اكتب السؤاؿ عمى

السبكرة كالحل أماـ الطبلب مع تكضيح طريقة الحل كالتأكيد عمى تحكيل العددييف الكسريف أكال إلى كسر

عادؼ  ،كابقاء الكسر األكؿ كما ىك كتحكيل القسمة إلى ضرب كاجراء عممية الضرب كمقارنة الناتج
بالناتج الذؼ حصل عميو الطبلب أثناء العمل في مجمكعات .

 .2يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في األمثمة السابقة عمى أف يتضمف الشرح
كصف معالـ المسألة مف تحكيل العدد الكسرؼ إلى كسر عادؼ ثـ إيجاد مقمكب الكسر العادؼ الثاني
ثـ تحكيل القسمة إلى عممية ضرب بيف الكسكر العادية.
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د .التكسع :

تدريب / 1جد ناتج ما يمي في أبسط صكرة :
.1

÷2

=1

.4

2

÷3

مثاؿ ( /)2قدر الناتج :

.2

=2

÷5

= 1 ÷ 3 .3

=4
÷ 12

=5

تدريب /2قدر الناتج :
.1

÷ 17

.2

÷ 19

.3

=3
=2

÷ 14

تدريب  /3أكمل النمط :

=4
،1

،3

............. ،.............. ، 4

مثاؿ ( / )3عند أحمد  13لت اًر مف الزيت يريد تعبئتيا في زجاجات سعة كل منيا

1

لتر  ،فكـ زجاجة يحتاج لذلؾ ؟
يناقش المعمـ الطالب في :

 تشجيع الطبلب عمى الفيـ الصحيح لممسألة بإعادة صياغتيا بمغتيـ الخاصة .
 تذكير الطبلب بخطكات حل المسائل المفظية ككتابة المعطيات الخاصة بيا .

 التأكيد عمى تحكيل العددييف الكسريف إلى كسريف عادييف ثـ قمب أحد الكسريف
العادييف .

 إعادة صياغة األسئمة مف قبل الطبلب الستخداـ عممية الضرب كعممية عكسية لمقسمة
لمتأكد مف الحل .

ق .التقكيـ -:

 .1اذكر خطكات قسمة عدد كسرؼ عمى عدد كسرؼ آخر .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع .

 .3يحل الطبلب حل الطبلب س( 1أ،ب،ج،د)  ،س، 2س(3أ ،ب) مف تماريف كمسائل الكتاب
المدرسي ص. 22

الكاجب البيتي  :أكمف الطمبة بحل س ، 5س ،2س ، .س ،4س ،1مف الكتاب المدرسي ص22

191

الكحدة األكلى

الكسكر العادية

الدرس ( )8 –1

الزمف :حصتاف

خكاص العمميات عمى الكسكر العادية

 األىداؼ السمككية :
 .1أف يشرح مفيكـ التبديل عمى جمع الكسكر العادية

 .2أف يشرح مفيكـ التبديل عمى ضرب الكسكر العادية
 .3أف يشرح مفيكـ التجميع عمى جمع الكسكر العادية

 .4أف يشرح مفيكـ التجميع عمى ضرب الكسكر العادية

 .5أف يشرح مفيكـ التكزيع لمضرب عمى جمع الكسكر العادية
 .6أف يشرح مفيكـ التكزيع لمضرب عمى طرح الكسكر العادية

 الكسائل كالمكاد التعميمية  :السبكرة  ،الطباشير  ،الكتاب المدرسي  ،أكراؽ عمل .
 خطة سير الدرس -:

أ .اإلثارة كالتنشيط :

 .1جد ناتج ما يمي :
........= 6 + 7 ،........= 7 + 6 )1
....... = 6 × 7 ،....... = 7 × 6 )2

 .2ىل يتساكى :

 )1ىل تتساكؼ كمية المقدار (

+

) +مع المقدار

) +

(+

 )2ىل تتساكؼ كمية المقدار ×(

× ) مع المقدار

(

×

)×

 )3ىل تتساكؼ كمية المقدار ×(

 ) +مع المقدار

(

×

)(+

× )

ب .االستكشاؼ :
تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات تعاكنية كمف ثـ أطرح األمثمة التالية :
المثاؿ ()1

أ .جد الناتج:
)3
)4

+
+

= ػػػػػػػػػػػػػػػػ  +ػػػػػػػػػػػػػػػػػ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

= ػػػػػػػػػػػػػػػػ  +ػػػػػػػػػػػػػػػػػ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (أ)................................
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ماذا نستنتج .............................................................................
ب .جد الناتج:
× )1
)2

×

= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

= =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (ب)................................
ماذا نستنتج .............................................................................
المثاؿ ()2

أ.
 .1اجمع ( +

)+

= (ػػػػػػػػػػػػػػػػ) +

=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( + .2

+

)=

 ( +ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (أ)................................
ماذا نستنتج .............................................................................
ب .جد الناتج:

 )1اجمع (

×

)×

= (ػػػػػػػػػػػػػػػػ) ×

=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( × )2

×

)=

× ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الناتج =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ماذا نالحع بالنسبة لمنتائج في السؤاؿ األكؿ كالثاني مف (ب)................................
ماذا نستنتج .............................................................................

 )1مف المثاؿ األكؿ نصل إلى استقراء خاصية التبديل حيث انيا تتحقق عمى جمع كضرب الكسكر
العادية كتدكينيا عمى السبكرة بالطباشير الممكف .

 )2ثـ بعد ذلؾ نكزع نكتب مثاؿ  2عمى السبكرة  ،كاستقراء خاصية التجميع حيث انيا تتحقق عمى
جمع كضرب الكسكر العادية كتدكيف الخاصية عمى السبكرة بالطباشير الممكف

 )3نطرح مثاؿ ص 25مف الكتاب المدرسي عمى السبكرة .

نقكـ باشراؾ الطبلب في حل المثاؿ السابق مع حل كرقة العمل عمى السبكرة ع التحقق كل مرة مف صحة

اإلجابة .
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ج .التفسير :
 .1يطمب مف الطبلب في كل مجمكعة شرح المسألة المتضمنة في األمثمة السابقة ككرقتي العمل السابقتيف
عمى أف يتضمف الشرح كصف معالـ المسألة كتكضيح ما يمي :

أ .أف عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية التبديل

ب .أف عممية ضرب الكسكر العادية تتمتع بخاصية التبديل
ت .أف عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية التجميع

ث .أف عممية ضرب الكسكر العادية تتمتع بخاصية التجميع
 .2يطمب مف الطبلب تكضيح خاصية التجميع كالتبديل عمى جمع كضرب الكسكر كالتمييز بينيما .
د .التكسع :

تدريب ( / )1ما اسـ الخاصية الكاردة في كل مما يأتي :

( .1
.2
.3

+
×(
×(

)= +

(+

 ) +خاصية  ...............في عممية ...............

×

)× خاصية  ...............في عممية ...............

× )= (
( =) +

)(+

×

× ) خاصية  ...............في عممية ...............

تدريب (/)2أكجد ناتج كال مما يأتي :
.1

×(

= ) +

.2

×(

= ) +

.3

×(

.4

×

= ) +
×

=

مثاؿ ( /)2استخدـ خاصية التكزيع في إيجاد الناتج :
أ× 4 .

=3

ب×10 .

=5

مثاؿ ( / )3استخدـ خاصية التجميع في إيجاد الناتج :
أ× 9 .

×9+ 3

= 5
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تدريب (/)3أكجد ناتج كال مما يأتي :
× .1
.2
.3

=5
×

= 2

= 9×1

× 8 .4

= 5

يناقش المعمـ الطالب في :
 عمميتا جمع الكسكر العادية كضربيما تتمتعاف بخاصية التجميع ،كبناء عمى عميو يمكف إجراء العمميات
دكف استخداـ األقكاس.

 عمميتا جمع الكسكر العادية كضربيما تتمتعاف بخاصية التبديل  ،كبناء عمى عميو يمكف إجراء العمميات
دكف استخداـ األقكاس.

 عممية القسمة ال تتمتع بخاصية التبديل.

 عممية القسمة ال تتمتع بخاصية التجميع.
 يكزع الضرب عمى جمع كطرح الكسكر العادية .

 ال تكزع القسمة عمى جمع كطرح الكسكر العادية .
 عممية تكزيع الضرب عمى جمع الكسكر العادية كطرحيا عممية تبديمية .
ق .التقكيـ -:
 .1اف يعرؼ خاصية التبديل كالتجميع عمى جمع كضرب الكسكر .
 .2نناقش األفكار الجديدة في مرحمة التكسع مع األمثمة .

 .3يحل الطبلب حل الطبلب س ، 1س ، 2س 3مف تماريف كمسائل الكتاب المدرسي ص، 26
ص27

الكاجب البيتي  :أكمف الطمبة بحل س، 5س ، 2س ، .مف الكتاب المدرسي ص27

.
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ممحق رقـ ( )10
كتاب تسييل الميمة

196

Al-Azhar University-Gaza
Deanship of Postgraduate Studies & Scientific Research
Faculty of Education
Master of Curricula and Teaching Methods

The Effectiveness of Problem-Solving and Learning Cycle (5E’s)
Strategies on Developing 6th Grade Students’ Mathematical Thinking
as well as Academic Achievement in Mathematics: Comparative Study

Prepared by
AbedAllah Sady Fares Abu Shair

Supervised by
Dr. 'Ata Hassan Darweesh

Dr. A'sad Husein Etwan

A Prof. of Curriculum and Teaching
Methods

An Associate Prof. of Curriculum and Teaching
Methods

Al_ Azhar University _Gaza

Al_ Aqsa University _ Gaza

A Thesis Submitted as Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree in
Curriculum and Teaching Methods Education Faculty – Al- Azhar University of Gaza

1437-2015

197

