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المتوسطاذ الحسابلة لعالماذ طالب م مو تي الدراسة

هى اال تنارين التحصيهي والتفكير

الرياضي ،وةنا الفرق لعزى هلى البرنامج التعهلمي القائم

هى القوة الرياضلة ،ولصالح طهنة

ل

الم مو ة الت ريبلة .كما أظمرذ النتائج ألضاً و ود

القة طردلة بين التفكير الرياضي

والتحصيل.
وأوصذ الدراسة نضرورة تدريب معهمي الرياضلاذ

هى التعهلم وفق القوة الرياضلة

كطريقة تدريس ،وا ادة صلاغة المواد التعهلملة لهمرحهة األساسلة نما يتماعى مع أنعاد القوة
الرياضلة ،وتنملة القدرة هى التفكير الرياضي لدى الطهنة لما لا من دور نارز في معال ة ضعف
التحصيل في الرياضلاذ.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة وخلفيتها
 5.5المقدمة
يوا ا الواقع التعهلمي الك ير من التحدلاذ في ظل التطور المائل في تكنولو لا التعهلم
والتغير الدائم في األ مال ،ومن ةنه التحدلاذ االنف ار السكاني ،واالنف ار المعرفي ،وما أدى هللا
من توسع كمي في التعهم غير المقترن ب مود مقابهة لتحسين نو يتا ،لنا نادى التربويون نضرورة
نعر نابواب
االةتمام نعمهلة الكيف و اصة في تعهلم الرياضلاذ ،فاألحداث التي تدور في العالم تُ ّ
صر ديد قد لعني هنساناً متمي اًز في العكل والمضمون.
لقد حصهذ تغيراذ كبيرة وقفزاذ واسعة في الرياضلاذ ،وقد عمل ةنا التطور ملع فروع
الرياضلاذ حيث رافق نلك تغير في نو لة الرياضلاذ وكميتماالتي ي ب أن يتناولما منماا
الرياضلاذ في المراحل المدرسلة؛ فالرياضلاذ الحدي ة ةي التي تُقدم ضمن مناةج حدي ة تهبي
متطهناذ العصر وحا اذ األفراد ،وتوظف تكنولو لا التعهلم ،وتنوع نطرائق العرض ،وتقترب من
بيئة الطالب ،وتظمر نعكل ناب ،وتنظم المادة تنظلماً منطقلاً وسلكولو لا ،لتستمر في دورةا في
تربلة األفراد التربلة المادفة (ال طيب.)1119 ،
وتعررد مررادة الرياضررلاذ مررن الركررائز األساسررلة ألم تقرردم همرري ،وةرري أك ررر الم رواد الد ارسررلة
أةملة وحيولة لما تحتولا من معارف ومماراذ تسرا د الطهنرة هرى التفكيرر السرهلم لموا مرة المواقرف
الم تهفة ،وتحتل ةنه المادة مكانة نارزة بين المواد الدراسلة األ رى لعدة ا تناراذ من أةمما ،دراسة
الرياض ررلاذ تس ررمم ف رري تنمل ررة الق رردراذ العقهل ررة لدارس رريما ،وتكس رربمم نع ررض المم رراراذ الرياض ررلة الت رري
تسررا دةم هررى د ارسررة المرواد األ رررى ،ررالوة هررى مالمررا مررن تطبلقرراذ سروا كانررذ مناعررة أو غيررر
مناعرة في مواقف الحلاة الم تهفة (أبو ميرة.)1991 ،
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وقد أعار بدوم ( )1111أن ةناك مودا الملة تبنل منرن مطهع ال مانيناذ مرن أ ل
ا ذ است انة هلد واذ الوطنية والعالملة التي

تطويرتعهم الرياضياذ وتعهمما ،وةنه ال مود

تد و إل ادة النظر في مقرراذ الرياضياذ وأةداف واست ارتي ياذ تعهيمما وطرق تقويم تعهلمما.
ونتي ة لمنه ال مود في تطوير تعهم الرياضياذ وتعهيمما ،ظمرذ مفاةيم ديدة ،مرن
أةممرا مفموم القوة الرياضية؛ هنأصبحذ تم لةدفاً رئيسا لتعهلم الرياضرياذ ،ولعير المركز
الوطني لإلحصا التربوم ( )National Center of Education Statistic, 2002هلى أن
القوة الرياضلة تمدف هلى تحديد مستوى أدا التالمين في المعرفة والعمهلاذ في أحد م االذ
الرياضلاذ أو في الرياضلاذ نصفة امة.
والقوه الرياضلة وفرق الم هرس الروطني لمعهمري الرياضرلاذ نالواللراذ المتحردة األمريكلرة تعرد
المعلار الرانع لهتقولم الرياضي ،وتعمل المعرفة الرياضلة وما نعدةا ،كما تتضمن مهلة تنملة القوة
الرياضررلة مهلرراذ أ رررى تسررتمدف تنملررة وتطرروير قرردراذ المررتعهم هررى االسررتدالل والتفكيررر هبرردا لاً
ونقرردلاً ،ناإلضررافة هلررى القرردرة هررى صررلاغة وحررل المعرركالذ المالوفررة وغيررر المالوفررة (National
) ،Council of Teachers of Mathematics, 2000ولمكن تعريف القوة الرياضلة نانما الحد
األقص ررى م ررن المعرف ررة الرياض ررلة والت رري لمك ررن توظلفم ررا لهتفكي ررر والتواص ررل رياض ررلاً وحلاتلر راً (رزق،
.)1111
وتظمر القوة الرياضلة في همكانلرة تعبيرر التالميرن رن التصروراذ النةنلرة نالرسروم والنمرانا
وال ررداول واسررت دام المفرررداذ الرياضررلة فري توضررلحما ،والمقرردرة هررى بنررا نسررق لغرروم مررن مفرررداذ
الرياضررلاذ واسررت داما فرري التعبيررر الكتررابي أو التواصررل العررفوم والمناقعرراذ والعررروض الرياضررلة،
س روا كرران نلررك ف ري مسررتوى هدراك المفرراةلم واسررتنتاا صائصررما والتعملمرراذ المرتنطررة بمررا أو مررا
لمكرن تسرميتما التواصرل هررى مسرتوى المعرفرة المفاةلملررة ،وكرنلك مقردرة التالميررن فري التواصرل هرى
مستوى المعرفرة اإل رائلرة ،وتظمرر فري التعبيرر رن مسراراذ التفكيرر وتوظيرف المعرفرة التري ترم بنرا
تصوراذ نةنلة نما مسرنقاً ،واسرت دام نلرك نرد مناقعرة نعرض المعركالذ المالوفرة وغيرر المالوفرة،
والقروة الرياضررلة تظمرر ألضراً فري قرردرة التهميرن هلررى هدراك الترانطراذ دا ررل مسرتولاذ المعرفررة وبينمررا،
3

مكن التهميرن
والترانطاذ بين م االذ الرياضلاذ ،والترانطاذ بين الرياضلاذ والعهوم األ رى والتي تُ ّ
مررن بنررا تصررور أو تقولررة تصررور قررائم نالفعررل ررن فائرردة الرياضررلاذ ومرردى نفعيتمررا ،هن تم ررل نقطررة
البررد فري بنررا الو ررا اآل ررر لهقرروة الرياضررلة والررنم لطهررق هلررا مررال الرياضررلاذ ،ررم لاتلاالسررتدالل
ويبرردو ف ري قرردراذ التهميررن هرري االسررتق ار  ،واالسررتنتاا ،والتقررولم ،وادراك معقوللررة النتررائج ،واكتعرراف
المغالطاذ وتبرير األسناب .هن االستدالل الرياضي كاحد مهلاذ القوة الرياضلة لطهنة لظمر للس
فري قرردرة الطهنررة ف ري اكتعرراف المغالطرراذ والترري تتطهررب ق ر ار ة مسرراراذ التفكيررر فقر  ،ولكررن تحديرردةا
نا تنارةا فمم اطئ وامكانلة تعديهما .هن كل نلك لحدث الل محتوى مناسب نم انرة النعردال الث
مع نعدم المعرفة والعمهلاذ ولعمل كإطار مو ا لهعمل ( صر .)1111 ،والقروة الرياضرلة توصرف
نكونمررا قرردرة الطالررب الكهلررة فرري مررع المعرفررة الرياضررلة وتوظلفمررا مررن ررالل االكتعرراف ،والت مررين،
والتفكيررر المنطقرري ،وحررل المعرركالذ غيررر الروتينلررة ،والتواصررل بهغررة الرياضررلاذ حررول الرياضررلاذ
و برةا ،و الل رب المتعهم لألفكار الرياضلة لمحتوى رياضري مرا مرع أفكرار محتروى رياضري
أو مررع أفكررار محترروى

رر،

ررر فرري مررادة أ رررى ناذ القررة نمررا يدرسررا الطالررب فرري الرياضررلاذ (برردوم،

 .)1111هن تع رركل الق رروة الرياض ررلة ح ررر األس رراس ف رري فم ررم الرياض ررلاذ واس ررتلعابما ،والتعام ررل م ررع
رموزةا ومفاةلمما.
وتصقل المعرفة والممراراذ الرياضرلة التفكيرر اإلنسراني ،فرالتفكير أةرم مرا لميرز اإلنسران رن
سائر الم هوقاذ النم وةنا الها هلاه ،و هلا تكون هحدى وا ناذ التربلة الحدي ة ،وةري تعهرلم الطهنرة
كيف لفكرون ،وتدريبمم هى أسالينا السديدة حتى لستطلعوا أن لعقوا طريقمم في الحلاة بن اح ( ل
امر .)1111 ،ولقد اةتم الك ير من العهما نقضلة التفكير ووضعوا لا تعريفاذ ك يرة منما تعريف
هبراةلم ( )1119هى أنا مدى و ي اإلنسان وانتناةا لهعمهلاذ النةنلة التي تدور في قهرا نالنسرنة
لألمور ناذ األةملة ال اصة نالنسنة لا.
وانا ُ ص ر

الحررديث ررن الرياضررلاذ فإنمررا تعتمررد نظام راً لهتفكيررر ،يتميررز ررن غي رره مررن

األنظمة األ رى التي تقوم هى أساسما العهوم الم تهفة ،فإن العالقة التي ترب الرياضلاذ والتفكير
القررة منظوملررة تنادللررة التررا ير ،تُسر ّرمى نررالتفكير الرياضرري .ولمكررن تعريررف التفكيررر الرياضرري نانررا
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أسر ررهوب تفكير ررر ر ررا

بد ارسر ررة الرياضر ررلاذ ،ولعر ررتمل هر ررى ر رردد مر ررن الممر رراراذ م ر ررل االسر ررتق ار ،

واالسررتدالل ،وح ررل المع رركهة .وةن ررا يت ه ررى دور معه ررم الرياض ررلاذ ف رري تنمل ررة التفكي ررر الرياض رري ن ررد
المتعهمين ندما يتمكن من ممارة التفكير الرياضي ولسعى دوماً هلى معاركة المتعهمين في صلاغة
وتر مة وحل المسائل الرياضلة ولعمل هى تنملة قدراتمم هى صنع القرار (هبراةلم.)1119 ،
ونمررا أن التفكي ررر الرياض رري لع ررد ةرردفاً تعهلمل ررا ي ررب تحقلق ررا لرردى مل ررع الطهن ررة ف رري مل ررع
المراحل ،لنلك كران البرد مرن االةتمرام بتنملرة التفكيرر الرياضري لردى الطهنرة .ويررى نابنرة ()1111
أن الم ر اذ التعهلملة في الرياضلاذ لم تصل هلى المستوى المقبرول ،هن يت ههمرا معركالذ ديردة،
ّ

تتم ررل ف رري ض ررعف التفكي ررر الرياض رري ،وان ف رراض التحص رريل العهم رري ل رردى الطهن ررة ،وع رريوع الط رررق

التقهيدلة في تدريسما.
والتفكيررر لررلس نعيررداً ررن التحصرريل ،فيهعررب التحصرريل دو ار كبي ر ار فرري تعرركيل مهلررة التعهررلم
وتحديدةا وةناك وامل تؤ ر وتتد ل فلا منما ما ةو معرفي ،ومنما ما ةو غير معرفري كالدافعلرة،
والم از لررة ومررن العوامررل المعرفلررة القرردرة الرياضررلة (القرروة الرياضررلة) المتضررمنة لهقرردرة االسررتدالللة،
والق رردرة المكانل ررة ،والق رردرة العددل ررة (محم ررد ه رري .)1111 ،هن ال ي ف ررى ه ررى أم معه ررم لهرياض ررلاذ
الضعف لدى الك ير من الطهنة في تحصيهمم لمادة الرياضلاذ ،و ن تدني قدرتمم الستلعاب الك ير
من مواضلعما ،فضال ن دم تمكنمم من أساسلاذ تهك المادة وضعف القدرة ندةم هى التفكيرر
والتحهيل (الكبلسي ،)1111 ،ناإلضافة هلى ضعف قدرتمم الرياضلة.
وقد أكدذ دراسة التو ماذ الدوللة في الرياضلاذ والعهوم (Trends in International
) Mathematics and Science Study, 2003أن مسرتوى تحصريل الطهنرة فري فهسرطين فري
مادة الرياضلاذ متدنلة ،وتعد دراسة التو ماذ الدوللة فري الرياضرلاذ والعهروم مرن الد ارسراذ الدقلقرة
التي تعطري مؤعرراذ األدا وال رودة فري تحصريل الرياضرلاذ ( فانرة ونبمران .)1111 ،هضرافة هلرى
وطنقتمرا هرى مردارس فهسرطين الحكوملرة
نتائج اال تناراذ الوطنلة التي أ دتما و ازرة التربلة والتعهلم ّ

فري الصررفوف ال الررث وال ارنررع والسررادس وال ررامن والترري أظمرررذ ضررعفاً واضررحا لرردى الطهنررة ونرراأل
في منحث الرياضلاذ (حماد والمناش.)1111 ،
5

كمررا أظم رررذ نتررائج نع ررض الد ارس راذ و ررود ان فرراض ف رري مسررتوى التحص رريل م ررل د ارس ررتي
منصور ( )1111واألسطل ( ،)1111وقد أصنحذ الحا ة مهحة لهنحث ن طرائق تدريسلة ترؤدم
هلرى رفرع مسرتوى التحصريل وتنملرة التفكيرر الرياضرري ،ومرن تهرك الط ارئرق الحدي رة التعهرلم القرائم هررى
القوة الرياضلة.
وبنررا

هررى مررا تقرردم ،ترراتي ةررنه الد ارسررة لتنحررث فرري أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة

الرياضلة في التحصيل والتفكير الرياضي لدى طهنة الصف السانع األساسي في محافظة نابهس.
 5.5مشكلة الدراسة وأسئلتها
برررزذ معرركهة الد ارسررة مررن ررالل اطررالع الناح ررة هررى العديررد مررن الد ارسرراذ السررانقة ناذ
العالقة ،والتلمن اللما أوصى معظم الناح ين هى تنملة ممرارة القروة الرياضرلة فري م ارحرل تعهلملرة
م تهفة بإ ار م ل ةنه الدراساذ في الرياضلاذُ ،ينكر منما القبلالذ ( ،)1111و بدالهرا(،)1111

وس ر ر رررور( ،)1111وال طي ر ر ررب والم ر ر ررنوب ( ،)1111وما ر ر ررد ( ،)1111ورزق ( ،)1111وزنق ر ر ررور

( ،)1113ود ارسررة بيهررتن ( )Pilten, 2010الترري ةرردفذ هلررى تقيررلم القرروة الرياضررلة ،ود ارسررة أوللفررر
وولرف ( ،)Oliver & Wulf, 2006ود ارسرة ديزمران وليرون ()Diezmannn & Lyn, 2001
التري نح رذ فري تطروير القروة الرياضرلة ،ود ارسرة فهروريس وةرارتون (،)Flores & Horton, 2009
ودراسة ساةين وناكي ( ،)Sahin & Baki, 2010ودراسة سالمن (.)Cimen, 2010
فهقد ناذ واضحاً أن أسهوب التدريس المتنع في المدارس لغهب هلا طانع التهقين والتحفرل
وأن ةنا األسهوب ربما لم لعد قاد ار هرى هحرداث تغيرر فري البنلرة المعرفلرة لهطهنرة كمرا لرم لعرد فعراالً
في فمم واستلعاب المادة التعهلملة وتطبلقاتما ،وكنلك ةو حال تعهلم الرياضلاذ ألضا مما قرد لفسرر
أسناب تدني مستوى تحصيل الطهنة في الرياضلاذ والنم تساةم نا نو لة اال تناراذ المدرسلة ،هن
تؤكد ةنه اال تناراذ هى حف المعهوماذ والحقائق واستنكارةا دون االةتمام بتنملة القدراذ العقهلة
ألن مناةج الرياضرلاذ وأسراليب تعهلممرا قرد تكرون مرتنطرة بنظرام تعهلمري يمرتم برناكرة قصريرة المردى
ّ
فض رالً ررن أن األ ررداد الكبي ررة مررن الطهنررة فرري الصررفوف الد ارسررلة ال تتررلح فررر
6

تعهررم مناسررنة لكررل

الطهنررة ،كمررا مررن الممكررن أنمررا تفتقررر هلررى اإلمكانرراذ المناسررنة ،وألن التحصرريل مررن العوامررل العقهلررة
المعرفلررة الترري لمررا دور ةررام فرري حلرراة الطهنررة نمررا لحقررق لمررم مررن قلمررة ا تما لررة ،فضررال ررن كونررا
وسيهة لهتعبير ن مستوى النعاط العقهي لهفرد (الكينسي.)1111 ،
و هى الرغم من االةتمام الكبير نالرياضلاذ ،هال أن المؤعراذ الواقعلة تدل هى أن الطهنة
مرا ازلروا لعرانون مرن معركهة اسرتلعابما ،وفمممرا ،واسرت دامما ،وضرعف قردرة الطهنرة هرى االكتعراف،
والتس رراؤل ،والتقص رري ،والفم ررم ،والتفكي ررر الرياض رري ،ومم ررارة التواص ررل الرياض رري ،والحس رراب ال ررنةني،
والتفكير الناقد ،وكنلك ضعف هدراكمم لهبنلة الرياضلة.
وبن ررا

ه ررى م ررا تق ر ّردم ،فق ررد أت ررذ ة ررنه الد ارس ررة لمعال ررة الض ررعف ل رردى الطهن ررة ف رري التفكي ررر

الرياضي والتحصيل من الل برنامج تعهلمي قائم هى القوة الرياضلة.
وتحديداً ،تحاول ةنه الدراسة اإل انة ن السؤال الرئلس التالي :ما أ ر برنامج تعهلمي قرائم
هى القوة الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل لدى طهنة الصف السانع األساسي في محافظة
نابهس؟
وتتطهب اإل انة ن السؤال الرئلس ،اإل انة ن األسئهة الفر لة اآلتلة:
 مررا أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة الرياضررلة فرري التفكيررر الرياضرري لرردى طهنررة الصررف
السانع األساسي في محافظة نابهس؟
 مررا أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة الرياضررلة فرري التحصرريل لرردى طهنررة الصررف السررانع
األساسي في محافظة نابهس؟
 ما العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طهنة الصف السانع األساسري فري
محافظة نابهس؟
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 1.5أهمية الدراسة:
تعود أةملة الدراسة نعكل ام هلى مقدار ما تسمم نا القوة الرياضلة من م ار اة الفروق بين
األفراد في انب التحصيل والتفكير الرياضي ،كما أنا محاولة تتقصى الناح ة من اللما أ رر القروة
الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي في الرياضلاذ لطهنة الصف السانع.
وتكمن أةملة الدراسة فلما لاتي:
 .1اسررت دام برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة الرياضررلة فرري العمهلررة التعهلملررة لزيررادة التحصرريل فرري
الرياضلاذ وتنملة التفكير الرياضي واالرتقا نمستوى القدرة العقهلة است انة ومسايرة لالت اةاذ
المعاصرة في تعّهم الرياضلاذ وتعهلمما.
 .1هطررالع مدرسرري الرياضررلاذ هررى ب ررامج تعهلملررة حدي ررة وكلفلررة تطبلقمررا ودور كررل مررن الطالررب
والمعهم فيما لتطوير أساليب التدريس لديمم.
 .1زي ررادة االةتم ررام ن ررالقوة الرياض ررلة والت رردريب هيم ررا ف رري ال رردوراذ التطويري ررة لمدرس رري ومدرس رراذ
الرياضلاذ في المرحهة األساسلة.
 .1قررد تفيررد الد ارسررة معهمرري ومعهمرراذ الرياضررلاذ ناةملررة القرروة الرياضررلة فرري ترردريس الرياضررلاذ،
وانعكاسما في التفكير الرياضي والتعررف هرى مما ارترا وال سرلما فري المرحهرة األساسرلة لمرا لمرنه
المرحهة من أةملة في نمو القدراذ العقهلة لدى الطهنة.
 .1أن فا هل ررة الق رروة الرياض ررلة تس ررمح ناالس ررتفادة منم ررا نحس ررب س ررر ة اس ررتلعاب الطال ررب أم لمك ررن
االةتمررام نررالفروق الفردلررة لرردى الطهنررة ،نحيررث لسررتطلع الطالررب أن لسررت دم الهغررة الرياضررلة فرري
عرح المادة مرة األ رى.
 .1ق ررد لس ررتفاد م ررن أنع رراد الق رروة الرياض ررلة ف رري بن ررا

طر ر تدريبل ررة ق ررد تس ررمم ف رري تط رروير منم رراا

الرياض ررلاذ وتعهم ررا ،وتحس ررين مم رراراذ التفكي ررر الرياض رري ل رردى الطهن ررة ومعال ررة الض ررعف ف رري
التحصيل لديمم.
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 1.5أهداف الدراسة
لمكن ته ل

أةداف ةنه الدراسة فلما يهي:

 .1تصملم دروس تعهلملة في وحدة ال بر لهصف السانع األساسي قائمة هى القوة الرياضلة.
 .1التعرف هى أ ر برنامج تعهلمي قائم هى القوة الرياضلة في تنملة التفكير الرياضي لدى طهنرة
الصف السانع األساسي في محافظة نابهس.
 .1التعرررف هررى أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة الرياضررلة فرري التحصرريل لرردى طهنررة الصررف
السانع األساسي في محافظة نابهس.
 .1استقصا العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكيرر الرياضري لردى طهنرة الصرف السرانع األساسري
في محافظة نابهس.
 1.5فرضيات الدراسة:
انطالقا من أسئهة الدراسة تم صلاغة الفرضلاذ الصفرية اآلتلة :
 .1ال يو د فرق نو داللة هحصائلة ند مستوى الداللرة  )α ≥ 0.05برين متوسرطي در راذ ا تنرار
التفكيررر الرياضرري بررين الم مو ررة الت ريبلررة (الترري ترردرس وفررق برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة
الرياضلة) ،والم مو ة الضانطة (التي تدرس نالطريقة اال تلادلة).
 .1ال يو د فرق نو داللة هحصائلة ند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي در اذ ا تنار
التحصيل بين الم مو ة الت ريبلة (التي تدرس وفق برنامج تعهلمري قرائم هرى القروة الرياضرلة)،
والم مو ة الضانطة (التي تدرس نالطريقة اال تلادلة).
تناطلة ناذ داللة هحصائلة ند مستوى الداللة ( )α ≤ 1.10بين التحصيل
 .1ال تو د القة ار ّ
الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالناذ الم مو ة الت ريبلة.

 1.5حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة نالحدود اآلتلة:
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 .1الحد البشري :تقتصر ةنه الدراسة هى ينة قصدلة مرن طالنراذ الصرف السرانع األساسري
في محافظة نابهس ،هن تم ا تلار ععبتين من مدرسة بناذ رفيدلا األساسلة لتطبيق البرنامج
القائم هى القوة الرياضلة هيمن.
 .1الحاااد الزمااااني :ت ررم تطبي ررق الد ارس ررة ف رري الفص ررل الد ارس رري ال رراني لهع ررام الد ارس رري (-1111
.)1111
 .1الحد الموضوعي :وحدة ال بر من كتاب الرياضرلاذ لهصرف السرانع األساسري ال رز ال راني
لعام .1111/1111
 .1الحد المكاني :تقتصر ةنه الدراسة هى مدرسة بناذ رفيدلا األساسلة  -نابهس.
 .1الحد المنهجي :يتحردد تعمرلم نترائج الد ارسرة نمردى تم يرل ةرنه العينرة لنظررائمم طهنرة الصرف
السررانع األساسرري فرري المرردارس الفهسررطينلة ،كمررا تتحرردد النتررائج ألضراً نرراألدواذ الترري أ رردتما
الناح ررة المتم هررة نا تنررار التفكيررر الرياضرري الررنم اقتصررر هررى مسررة ممرراراذ مررن ممرراراذ
التفكيررر الرياضرري (االسررتنتاا ،واالسررتق ار  ،والتعمررلم ،والتعبيررر نررالرموز ،والتفكيررر المنطقرري)
وتعملم النتائج نالنسنة ال تنار التفكير الرياضي مقصورة هى ةنه الممراراذ ال مسرة فقر ،
ومتم هررة ألض راً نا تنررار التحصرريل ومرردى الصرردق وال نرراذ الترري تتمتررع بمررا األدواذ وقرردرتما
ه ررى التم ررايز ب ررين الطهن ررة ف رري قل رراس األة ررداف الت رري ُبني ررذ م ررن أ هم ررا ،كم ررا تتح رردد ألضر راً

ناإل ار اذ التي اتنعتما الناح ة في تنفين وتطبيق ةنه الدراسة.

 .1الحد المفاهيمي :تتحدد نتائج ةنه الدراسة نالمفاةلم والمصطهحاذ اإل رائلة الواردة فيما.
 0.5تعريفات مصطلحات الدراسة:
تعتمد الدراسة التعريفاذ اآلتلة لمصطهحاتما:
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أوال :القوة الرياضية
ّرفما الم هرس الروطني لمعهمري الرياضرلاذ ( )NCTM, 2000نانمرا" :الحرد األقصرى مرن

المعرفررة الرياضررلة الترري لمكررن لهطهنررة توظلفمررا فرري التفكيررر والتواصررل رياضررلا وحلاتلررا ( NCTM,
.)2000
أمررا التعريررف اإل ارئرري لهقرروة الرياضررلة فرري ةررنه الد ارسررة ،فمررو تصررملم دروس وح ردة ال بررر
لهصر ررف السر ررانع األساسر رري وفر ررق منحر ررى القر رروة الرياضر ررلة المعتمر ررد هر ررى معر ررايير التواصر ررل والت ر رران
واالستدالل ،والمعرفة المفاةلملة (فمم المفاةلم) ،والمعرفة اإل رائلة وحل المعكالذ.
ثانيا :التفكير الرياضي
رفررا أبررو زينررة ( )1111نانررا :نم ر مررن أنمرراط التفكيررر لقرروم نررا الفرررد نرردما يوا ررا موقررف
رياضر رري ،هن يتم ر ررل ناحر ررد المظر رراةر التاللر ررة :االسر ررتق ار  ،واالسر ررتنتاا ،والتعمر ررلم ،والتعبير ررر نر ررالرموز،
والبرةان ،والمنطق الرياضي ،والت مين ،والنمن ة (أبو زينة.)111 : 1111 ،
ولعرررف التفكيررر الرياضرري ه رائل راً فرري ةررنه الد ارسررة نانررا اسررت اناذ طالنرراذ الصررف السررانع
ُ

لمعد صلصاً ألغراض ةنه الدراسة ،مقاسة نالعالمة التري
األساسي هى ا تنار التفكير الرياضي ا ُ
حصهذ هيما الطالناذ الصف السانع األساسي في مدرسة بناذ رفيدلا هى فقراذ نلك اال تنار.

ثالثا :التحصيل
رفا الّم ( )1111نانا :مستوى الن اح النم لحققا التهمين أو لصل هللا في ماده دراسلة
معين ( الّم.)111 ،1111 ،
أو م ال تعهلمي أو تدريسي ّ
ولعرف التحصيل ه رائلاً فري ةرنه الد ارسرة نانرا اسرت اناذ طالنراذ الصرف السرانع األساسري
ُ

الدرسرة ،مقاسرة نالعالمرة التري حصرهذ
المعرد صلصراً ألغرراض ةرنه ا
هى فقراذ ا تنار التحصيل ُ
هيما طالناذ الصف السانع األساسي في مدرسة بناذ رفيدلا هى فقراذ نلك اال تنار.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 5.5اإلطار النظري
 5.5الدراسات السابقة
 1.5التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضر ررمن ةر ررنا الفصر ررل اإلط ر ررار النظر رررم فر رري وصر ررف الق ر رروة الرياضر ررلة والتفكير ررر الرياض ر رري
والتحصيل ،هضافة لهدراساذ السانقة التي تطرقذ لمنا الموضوع نالدراسة والنحث.
 5.5اإلطار النظري
تنرراول اإلطررار النظرررم ال هفلررة العهملررة النظريررة ناذ الصررهة نموضرروع الد ارسررة ،والترري ترردور
حول القوة الرياضلة وتعريفما ،وأنعادةا ،وأةدافما ،ومكوناتما ،وكلفلة تنميتما ،ناإلضرافة هلرى وصرف
التفكير الرياضي والتحصيل.
القوة الرياضية
لصررف الم هررس الر روطني لمعهمرري الرياضررلاذ ف رري الواللرراذ المتحرردة األمريكل ررة فرري الو لق ررة
الصررادرة ررام  2000مفمرروم القرروة الرياضررلة ( ،)Mathematical Powerأنررا اكتسرراب الم ررتعهم
المعرفة والعمهلاذ الرياضلة ضمن محتوى رياضي ،وتعير تهك الو لقة هلى أن القوة الرياضلة تعنري
اس ررت دام المعرف ررة المفاةلمل ررة لموا م ررة المع رركالذ الرياض ررلاذ ،ف رري ض ررو فم ررم طبلع ررة الرياض ررلاذ
لمكرن الطالرب مرن توظيرف معارفرا المفاةلملرة المكتسرنة لحرل المعركالذ واسرت دامما
وفائدتما .وةرنا ّ

فرري التعبيررر ررن األفكررار الرياضررلة بهغررة الرياضررلاذ ،وممارسررة االسررتدالل الرياضرري فرري المواقررف

الم تهفة والرب بين المعرفرة المفاةلملرة واإل رائلرة ،وادراك طبلعرة الرياضرلاذ ومردى نفعيتمرا والميرل
نحوةر ر ر ررا ،وفمر ر ر ررم تكامر ر ر ررل المعرفر ر ر ررة الرياضر ر ر ررلة مر ر ر ررع غيرةر ر ر ررا مر ر ر ررن المعر ر ر ررارف ر ر ر ررارا الرياضر ر ر ررلاذ
( .)NCTM,2000و رفما زنقور ( )1113نانما :سرقف األدا والمعرفرة الرياضرلة وتعبرر رن أدا
التالميررن وح ررم قرردراتمم .و رفمررا التقررولم الرروطني لهتقر ّردم التربرروم ( National Assessment of
 )Educational Progress, 2000نانم ررا :م ررال تق ررولم الطهن ررة رياض ررلا ،هن تم ررل الع ص ررلة
الرياضررلة لهتالميررن الترري تصررف قرردراتمم فرري هدراك وتوظيررف المعرفررة الرياضررلة فرري أنعادةررا ال ال ررة
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(المفاةلمي ،واإل رائي ،وحل المعكالذ) ونلك من الل االكتعاف والتران واالستدالل ( NAEP,
.)2000:1-2
وتغط رري الق رروة الرياض ررلة ال ررة أنع رراد رئلس ررة ن ررد تق ررولم الطال ررب ة رري نع ررد المحت رروى ،ونع ررد
المعرفة الرياضلة ،ونعد العمهلاذ الرياضلة ولمكن توضلحما كما يهي (بدوم:)1111 ،
 البعد األول :المحتوى ولضم: .1الحس العددم و صائ

األ داد ،والعمهلاذ هيما.

 .2القلاس وحس القلاس.
 .3المندسة والحس المكاني.
 .4البلاناذ ومفاةلم االحتمال.
 .5ال بر واالقتراناذ ال برية.
 البعد الثاني :المعرفة الرياضية وتعمل ال ة من المعارف وال براذ ي ب أن ي ار يمرا النعرد
األول وةي:
 .1فمم المفاةلم .Conceptual Understanding
يتبين فمم الطالب لهمفراةلم نردما لحقرق تقردماً فري هدراك المفراةلم وتسرميتما ،وطررح األم هرة
وال ررال أم ه ررة الدال ررا هيم ررا ،وف رري اس ررت داما وتم يه ررا لهنم ررانا واألع رركال ،وتداول ررا وتقدلم ررا لم ته ررف
تم لالذ المفاةلم ،وفي تعرفا وتوظلفا لهقوا رد .ولعكرس فمرم المفمروم قردرة الطالرب هرى التفكيرر فري
مواقف تتضمن التوظيف الوا ي لتعريفاذ المفموم والعالقاذ والتم لالذ لكل هى حده.
نكر (أبو زينا )1993 ،مواقف تدل هى الفمم منما:
 لق أر الرسم وال رائ وال داول.
 لم ل المعاةد أو المواقف.
 لعبر الطالب ن نعض المعاني أو الكهماذ الواردة في الن
 لعطي أم هة ديدة هى المبدأ أو القا دة.
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نكهماذ أ رى.

 لستبدل الكهماذ برموز أو صورة أو نالعكس.
 .1المعرفة اإل رائلة .Procedural Knowledge
يبررةن الطالررب معرفتررا فرري الرياضررلاذ نردما ي تررار ولسررت دم اإل ر ار اذ المناسررنة لهموقررف
الرياضرري ،و نرردما يبرررر صررحة ه ار اتررا ناسررت دام النمررانا المحسوسررة أو نررالطرق الرمزيررة الم ررردة.
وتتضمن المعرفة اإل رائلة ال وارزملاذ العددلة في هرم الرياضرلاذ ،وقردراذ القر ار ة وانتراا الرسروم
البلانلررة و ررداول المعهومرراذ وتنفيررن اإلنعررا اذ المندسررلة وا ر ار الممرراراذ غيررر الحسررابلة كالتقرردير
والترتيب ،والفمم اإل رائي يتضرمن ألضرا قردرة الطالرب هرى التفكيرر فري الموقرف المعركل ،ووصرف
وتعهيررل لمررا سررلعطي ةررنا اإل ر ار ه انررة صررحلحة لهمعرركهة .وتعكررس المعرفررة اإل رائلررة قرردرة الطالررب
هى الرب بين طواذ ال وارزملة وموقف المعكهة.
 .1حل المعكالذ .Problem Solving
لطهرب مرن الطالرب فرري مواقرف حرل المعرركهة توظيرف الم رزون المعرفرري فري مواقرف ديرردة.
ويتطهب ألضاً من الطالب رب معرفتا الرياضلة نالمفراةلم واإل ر ار اذ والتفكيرر والتواصرل وممراراذ
ه ادة التم يل لهتعامل مع موقف ديد.
البعد الثالث :العمليات الرياضية وتشمل:
 .5التواصل الرياضي .Mathematical Communication
لعني قدرة الفرد هى است دام لغة الرياضلاذ (مفرداذ ورموز) في التعبير ن األفكار
والعالقاذ وفممما .وقد لا ن صو اًر م تهفة من الهغة دا ل الصف ،قد لكون عفملا أو كتابلا،
ولمكن أن لكون رسملا أو غير رسمي ،بين الطالب والمعهم أو بين طالب و ر ( NCTM,
 .)2000هن ي ب أن لكون لدى الطالب القدرة هى است دام مماراذ التواصل الرياضي العفوم
والكتابي؛ من أ ل رض األفكار الرياضلة وعرحما وتعديهما ومناقعتما؛ ان تعد ةنه الممارة من
المماراذ األساسلة التي تسا د الطهنة

هى توضلح أفكارةم وتصوراتمم واال ار اذ والحهول
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الرياضلة ( ،)David & Nancy, 2003: 1وورد في و لقة منادئ ومعايير الرياضلاذ المدرسلة
( )NCTM, 1111معايير التواصل التاللة:
 التواصل لعزز أفكار الطهنة الرياضلة وينظمما.
 التواصل لسا د الطهنة في الصال تفكيرةم الرياضي نطريقة مترانطة وواضحة ألقراتمم
ومعهميمم واآل رين.
 التواصل لسا د الطهنة هى تحهيل وتقيلم تفكير اآل رين واستراتي لاتمم.
 التواصل لسا د الطهنة هى است دام الهغة الرياضلة؛ لتعبير ن األفكار الرياضلة بدقة.
 .5الترابطات الرياضية .Mathematical Connections
تسررت دم الرياضررلاذ األرقررام واأل ررداد وتعررد أم العهرروم الحلاتلررة لكونمررا تررد ل فرري كررل وانررب
العهرروم الطبلعلررة أم فرري كررل ان رراز همرري .ففرري المندسررة تعتبررر الرياضررلاذ روح العمررل المندس رري
لرردورةا فرري وضررع النمررانا والرسرروماذ المندسررلة ومحاكرراة الواقررع؛ ومررن دونمررا ال و ررود لهمندسررة وال
لتطبلقاتمررا .وكررنلك نالنسررنة لإلحصررا فررال لكرراد ي هررو منمررا هررم تطبلقرري .وألض راً يه ررا هليمررا همررا
النفس المعاصر لبنا نمانا لدراسة مهلاذ االقتصاد الراةن القائم هى المنافسة ،والعركاذ تطبرق
النفكير الرياضي الدقيق هى مسائل االدارة واإلنتاا وغيرةا (د ينس.)2113 ،
والتران الرياضي نارة ن رب العمهلاذ واإل ار اذ في الرياضلاذ نالمواقف الحلاتلة،
وتوظيف العمهلاذ الرياضلة في م االذ الرياضلاذ الم تهفة ،مع هدراك الترانطاذ بين المعرفة
المفاةلملة واإل رائلة ( صر.)2114 ،
لعمل التفكير الرياضي استمداف الترانطاذ وتكوينما لبنا الفمم الرياضي ،وبدون نلك
لست دم الطهنة ولحفظون دداً من المفاةلم والمماراذ المعزولة والمتفرقة؛ لنلك أعارذ معايير
مهلاذ الرياضلاذ المدرسلة هلى أةملة أن لصل التالمين لألةداف التاللة بر دراستمم في م تهف
الصفوف الدراسلة (:)NCTM, 2000
 هدراك الترانطاذ بين األفكار واست دامما.
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لتكون كالً
 فمم كيف أن األفكار الرياضلة تكون مترانطة معاً وتبنى احداةا هى األ رى ّ
مترانطاً.

 هدراك وتطبيق الرياضلاذ في سلاقاذ ارا مادة الرياضلاذ.
أهمية الترابطات الرياضية
ةناك م مو ة من الفوائد التي تتحقق من الل تعهم الرياضلاذ من الل الترانطاذ وةنه
الفوائد تتم ل في نقالً ن (الرباط:)1111 ،
 مممة إل داد المعهمين للصنحوا أك ر مرونة وكفا ة وانتا لة .لتسا دةم

هى رؤلة

الرياضلاذ واست داماتما في النواحي التطبلقلة الم تهفة.
 تسا د الطهنة

هى التحرك من التفكير المحسوس هلى حل المعكالذ

هى المفاةلم

الم ردة.
 تد لم المفاةلم الممارذ ال ديدة من الل ربطما نمعكالذ وتطبلقاذ العالم الواقعي.
 تسا د الطهنة هى تنملة المعرفة المتكامهة.
 تسا د الطهنة هى هدراك كيف أن األفكار في م االذ م تهفة مترانطة.
 تسا د هى فمم الرياضلاذ نعكل أفضل وكيف ةي مفيدة في حلاتمم.
 تسا د هى توسلع منظور الطهنة لهنظر لهرياضلاذ ككل متكامل بدالً من النظر هليما
لم مو ة معزولة من الموضو اذ واإلقرار نصهتما وفائدتما دا ل و ارا المدرسة.
 تؤ ر هى تعهم الطهنة من الل توضلح المفاةلم ال اطئة وتقدلم وصالذ رياضلة ناذ
فائدة.
 .1االستدالل الرياضي .Mathematical Induction
لع ر ررد االس ر ررتدالل الرياض ر رري نم ان ر ررة ب ر ررؤرة الرياض ر ررلاذ وة ر ررو نو ر رران االس ر ررتدالل االس ر ررتقرائي
واالستدالل االستنناطي.

17

ولمكررن القررول نرران االسررتدالل الرياضرري يتم ررل فرري القرردرة هررى الررنةاب فلمررا و ار المعهومرراذ
المعطرراة؛ لتوليررد أو هنترراا اسررتنتا اذ امررة ديرردة نطريقررة منطقلررة مررن ررالل مالحظررة رردد مررن
الحرراالذ ال اصررة متمر الً نلررك فرري االسررتدالل االسررتقرائي ،وألضراً القرردرة هررى الترردليل وتقرردلم الح ررج
القول ررة المبرةن ررة ه ررى ص ررحة االس ررتنتاا مس ررتعيناً نالقوا ررد والنظري رراذ والمن ررادئ والمس ررهماذ نطريق ررة
منطقلة ،متم الً نلك في االستدالل االستنناطي .ولنلك فإن االستدالل االستقرائي االستنناطي نم انة
نعدين لالستدالل الرياضي (السيد.)1119 ،
كما أعار السيد ( )1119أن الطهنة لمكنمم تعهم االستدالل الرياضي هنا ما أتلحذ الفرصرة
لمناقعررة هسررتنتا اتمم وتوضررلحما مررن ررالل تقرردلم األم هررة ،واألم هررة المضررادة ،ناإلضررافة هلررى طرررح
المعهم الدائم لهسؤال "لمانا؟" ألن ةنا السؤال الناقد ضرورم لنمو مماراذ االسرتدالل لردى طهبترا .هنا
مررا كانررذ لررديمم المعرفررة الرياضررلة ،والممررارة الكافلررة الترري تررؤةهمم لالسررتدالل .ناإلضررافة هلررى كفررا ة
المعهم في قلادة الطهنة هلى االستدالل ،هن أن ضعف القدرة االستدالللة لدى الطهنة ربما لكرون ائرداً
في ك ير من األحلان هلى فعل العمهلة التعهلملة متم الً في ضعف كفرا ة المعهرم االسرتدالللة ،ولرلس
لعدم قدرة الطهنة هى االستدالل.
ولمكن توضلح أنعاد القوة التي تغطيما القوة الرياضلة من الل العكل ( )1-1التالي الرنم
أكدذ هلا ود متا مؤسسة التقولم الوطني لتطوير التعهم (:)NAEP, 2002

أبعاد القوة الرياضية
المعرفة
الرياضية

المحتوى
األعداد
والحس
العددي

القياس
وحس
القياس

الهندسة
والحس
المكاني

البيانات
ومفاهيم
االحتمال

الجبر
واالقترانات
الجبرية

فهم
المفاهيم

المعرفة
اإلجرائية

حل
المشكالت

العمليات
الرياضية
التواصل
الرياضي

الترابطات
الرياضية

االستدالل
الرياضي

الشااكل  )2-1أبعاااد القااوة الرياضااية إعااداد الباحثااة) باالعتماااد علااى م سسااة التقااويم الااوطني لتطااوير الااتعلم،
.1822
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أهمية القوة الرياضية
تعد القوة الرياضلة الحد األقصى من المعرفة الرياضلة والتي لمكن لهطالب توظلفما لهتفكير
والتواصل رياضلا ،وحلاتلا ( :صر:)2114 ،
 .1قدرة الطالب هى است دام لغة الرياضلاذ في التواصل.
 .2قدرة الطالب هى التحهيل واالستدالل الرياضي.
 .3قدرة الطالب هى الرب بين المعرفة المفاةلملة واإل رائلة.
 .4هدراك طبلعة الرياضلاذ ،ومدى نفعيتما والميل نحوةا.
 .5هدراك تكامل المعرفة الرياضلة وغيرةا من المعارف نعكل يوضح تناسق المعرفة.
تنمية القوة الرياضية
ةنرراك ا ررتالف فرري اآل ار حررول القرروة الرياضررلة وكلفلررة تنميتمررا ،هن أن المررد ل ال يررد لتنملررة
القروة الرياضررلة يتطهرب قرروة تدريسررلة فري أدا المعهررم .ويرررى ستانسرهز ( )Stanislas,1997: 15أن
الت ررارب توص ررهذ هل ررى أن اإلنس رران لدل ررا م ررد وحي ررد متع رردد العق ررول ،وأن م ررا لح رردث دا ررل حص ررة
هن العقررل
الرياضررلاذ اليرروم ةررو تعامررل المعهررم مررع قررل واحررد ،هضررافة هلررى رردم دلررة ةررنا التعامررلّ .

الرياضي ي تهف كهلاً ن ملكانلكا الحساب التي تعمل اليوم؛ هن يه را الطالرب هلرى تكروين ارتناطراذ

للة طوللرة أحادلرة االت راه .بينمرا تعّهرم الرياضرلاذ لعتمرد هرى تنروع وتعردد االرتناطراذ العقهلرة التري
تحدث دا ل حصة الرياضلاذ.
هن تعهررم الرياضررلاذ ةرري ال مررد المبررنول لزيررادة رردد االرتناطرراذ العقهلررة لرردى الفرررد كمنررتج
لهرياضلاذ المدرسلة ،بينما قوة الفرد في الرياضرلاذ تعنري ع صرلة الفررد والتري تبردو مالمحمرا نرد
ال ررروا ررن المررالوف فرري التواصررل والتفكيررر والتامررل .ولررنا ي ررب هدراكمررا مررن قبررل المعهررم وتحديررد
م االتما ومن بينما:
 النمو العقلي الرياضي ويشمل :الحدس الرياضي والحس الرياضي واالستدالل الرياضي.
 النمو اللغوي ويشمل :التواصل الرياضي والتران الرياضي.
 النمااااو االجتماااااعي الرياضااااي ويشااااامل :تر رراريد الرياضر ررلاذ و قافر ررة الرياضر ررلاذ وطبلعر ررة
الرياضلاذ.
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وأعررار ي ارلررد وسرركوتس ( (Gerald&Scouts, 1991:1-14حررول تنملررة القرروة الرياضررلة
نضرورة العمل في ال ة أنعاد كالتالي:
البعد األول :ماذا يعتقد الطالب حول الرياضيات؟(.)About Mathematics
ولقصررد برنلك تغيررر ا تقرراد الطالررب حررول كررون الرياضررلاذ م مو ررة مررن العمهلرراذ الحسررابلة
الترري يررتم د ارسررتما ب انررب األ ررداد ،وانمررا الرياضررلاذ تعررمل أنعررطة و مهلرراذ أ رررى ،منمررا :التقرردير،
واكتعاف المعهوماذ ،والت طل  ،وتحديد مسار العمل ،والتصور والت يل ،والتنظلم.
البعد الثاني :ماذا يعتقد المعلم حول تعليم الرياضيات؟))About LearningMathematics
ولقصررد نررا تغيررر ا تقرراد المعهررم ررن كررون الترردريس ةررو نقررل أو رررض بررة ،فرري ةررنه الحالررة
المعهم ةو الرنم يرتعهم ،هنمرا التردريس كعمهلرة تنقلرة وتسرولة م ررى ملراه ،فالملراه سرتتحرك دون أدنرى
عررك ،ولكررن مهلررة التسررولة والتنقلررة تزيررد مررن السررر ة وتحديررد االت رراه وتوضررح المصررب والمرسررى،
كنلك التعهم سلحدث دون عك ،لكن في أم ات راه؟ ومرا قردره؟ تهرك ةري المعركهة ،ةكرنا دور المعهرم،
هلا ي ب فمرم أن ةنراك اسرتراتي لاذ متنو رة منمرا التعراون ،واألنعرطة العمهلرة ،والتطبيرق الرواقعي
الحلاتي ،ومعاةدة النمانا ،وحل المعكالذ ،واألدا النةني.
البعد الثالث :أنشطة الطالب .)Students Activities
يرك ررز ة ررنا النع ررد ه ررى م مو ررة م ررن األنع ررطة ي ررب أن يؤديم ررا الطال ررب ،منم ررا :اس ررت دام
النمررانا واألدواذ ،والتركي رز هررى العالقرراذ ،وتحدي رد أسررناب النمررونا ،وأ ررن الوقررذ الررالزم ،وطرررح
األس ررئهة ،و رردم ارة رراق ال ررنةون نالحس رراناذ الكتابل ررة المعق رردة ،و رردم اإلك ررار ف رري ه ر ر ار المنافس رراذ
والمسانقاذ.
أهداف تنمية القوة الرياضية
تم رردف التطهع رراذ المس ررتقبهلة هل ررى بن ررا عر ر
األةداف التاللة ( صر:)1111 ،
 .1هدراك مفرداذ ورموز الهغة الرياضلة.
 .2هدراك مكوناذ البنا المفاةلمي الرياضي.
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يتمي ررز ن ررالقوة الرياض ررلة ،ونل ررك ف رري ض ررو

 .3هدراك طبلعة الرياضلاذ وداللة بنيتما.
 .4هدراك أةملة الرياضلاذ في المواقف الحلاتلة.
 .5استنتاا منظومة من القوا د الرياضلة وتوظلفما في المواقف وحل المعكالذ.
 .6استق ار الترانطاذ المفاةلملة في النسق الرياضي.
 .7هنتاا أكبر دد من األفكار دا ل الموقف الرياضي.
ولمكن تم يل أةداف القوة الرياضلة في العكل اآلتي:

الشكل  )5-5أهداف القوة الرياضية إعداد الباحثة).5751 ،

التحصيل والقوة الرياضية
لم ل التحصيل الرياضي أحد أنعاد القوة الرياضلة ولظمر في نعد المعرفة الرياضرلة ،ونلرك
نررد تنملررة أو قلرراس القرروة الرياضررلة يتحسررن التحصرريل الد ارسرري نررد الطررالب ،هن تررزداد أنعرراد القرروة
الرياضلة لتعمل أنعاد غير تقهيدلة ( صر.)1111 ،
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لمكن استنتاا نعض صائ

القوة الرياضلة من الل تعريفاتما المتعددة التري وردذ فري

د ارس ر رراذ س ر ررانقة ،م ر ررل :د ارس ر ررة بداله ر ررا ( ،)1111وما ر ررد ( ،)1111ورزق ( ،)1111والقب ر ررلالذ
( ،)1111وال طيب والم نوب ( ،)1111وزنقور ( .)1113ومن أم هتما:
 بنا رياضي لعبر ن أدا الطالب وقدراتا الرياضلة في حل المعركالذ مرن رالل معرفترا
الرياضلة نانعادةا ال ال ة.
 اكسر رراب الفر رررد لهمفر رراةلم الرياضر ررلة والتر رري تظمر ررر مر ررن ر ررالل همكانلر ررة تعبير ررر الطالر ررب ر ررن
التصوراذ النةنلة نالرسوماذ والنمانا ،واست دام الهغة الرياضلة.
 ق ر رردرة الف ر رررد ه ر ررى اس ر ررت دام المعرف ر ررة المفاةلمل ر ررة والمعرف ر ررة اال رائل ر ررة ف ر رري التواص ر ررل بهغ ر ررة
الرياضلاذ ،و مل الترانطاذ برين فرروع الرياضرلاذ وبرين الرياضرلاذ فري المواقرف الحلاتلرة
الترري توا ررا الفرررد ،والقرردرة هررى ه ر ار االس رتدالل الرياضرري لهتواصررل لهمفرراةلم والتعملمرراذ
والقوانين.
 فا هلة الفرد في است دام المعرفرة المفاةلملرة واال رائلرة لحرل معركهة غيرر مالوفرة مرن رالل
است دام مماراذ التواصل الرياضي ،واالستدالل الرياضي ،والتران الرياضي م تمعة معاً.
 قرردرة امررة لرردى الطالررب تمكنررا مررن مررع واسررت دام المعهومرراذ الرياضررلة ناسررت دام أسرراليب
ديرردة منمررا االستكعرراف والحرردس ،واالسررتدالل المنطقرري وحررل المعرركالذ غيررر الروتينلررة.
ررن األفك ررار الرياض ررلة ف رري م ررال رياض رري م ررا ،م ررع
والتواص ررل م ررن ررالل الرياض ررلاذ ،وت ر ا
األفكار الرياضلة في م ال همي

ر في السلاق نفسة أو السلاقاذ المرتنطة بما.

 القرردرة الترري ت تمررع فيمررا أسرراليب النعرراط الررنم يتعهررق نررالتفكير فرري الرمرروز س روا كانررذ ةررنه
الرموز أ داداً أم حروفاً وسوا كان ةنا التفكيرر فري القراذ حسرابلة أم معرادالذ بريرة أو
القاذ مكانلة.
 امتالك المتعهم المعرفة والعمهلاذ الرياضلة ضمن محتوى رياضي.
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التفكير الرياضي
لعررد التفكيررر الرياضرري أحررد األعرركال المتعررددة لهتفكيررر ولعّهررا أةررم أعرركال التفكيررر ألنررا مررن
اللا لستطلع المتعهم حل المعكالذ الرياضلة ونلك ناسرت دام أسراليب االسرتدالل والتامرل والبرةران
الرياضرري وادراك العالقرراذ بررين المتغي رراذ فرري المعرركهة .ونظ ر اًر ألةملررة التفكيررر الرياضرري ،يوصرري
الم هس القومي لمعهمري الرياضرلاذ ( )NCTM: 2000, 2003نضررورة ه رارة فكرر المرتعهم وتنملرة
قدرتا التفكيرية نما لكفل تحقيق:
 تنملة قدرة المتعهم هى حل المعكالذ.
 اكتعاف التعملماذ والعالقاذ الرياضلة والرب بينمما إلنتاا تركيناذ رياضلة ديدة.
 اس ررت دام أنر رواع متعر رددة م ررن االس ررتدالل وط رررق البرة رران .حي ررث لمك ررن الق ررول أن التفكي ررر
الرياض رري يتس ررم ن ررالقوة الالزم ررة لعمهيت رري التعه ررلم م ررن م ررة المعهم ررين ،وال ررتعهم م ررن م ررة
المتعهمين.
ولمكررن تعريررف التفكيررر الرياضرري نانررا :م مو ررة مررن العمهلرراذ النةنلررة الترري تتمركررز حررول
مع رركالذ رياض ررلة مح ررددة ،تمررردف هل ررى هنت رراا أفك ررار تسر ررت دم كوس رريهة أو كاس ررتراتي لة لح ررل تهرررك
المعكالذ (هبراةلم.)11 ،1119 ،
كمررا وأع ررارذ و لق ررة المن ررادم والمع ررايير لهرياض ررلاذ المدرس ررلة لع ررام ( )1111ف رري المعل ررار
السررانع وةررو معلررار التفكيررر والبرةرران ،أن هررى المنرراةج المدرسررلة لمررادة الرياضررلاذ أن تمكررن طهنررة
المراحل ملعما ،ابتدا ً مرن مرحهرة ريراض األطفرال حترى الصرف ال راني عرر مرن تحقيرق األةرداف

التاللة:

 فمم أةملة التفكير والبرةان في الرياضلاذ.
 بنا ت ميناذ رياضلة والتحقق منما.
 تطوير وتقيلم ح ج وبراةين رياضلة.
 ا تلار واست دام أنماط م تهفة من التفكير وأساليب البرةان.
23

مظاهر التفكير الرياضي
لهتفكير الرياضي دة مظاةر ،ننكر ةنا المظاةر كما وردذ في (ال طيب:)1119 ،
 .5االستقراء Induction
وةرو مهلرة منطقلرة تسرا د فري اسرت راا منرادئ امرة أو أحكرام امرة مرن فحر

أو قر ار ة

أن ةررنه االكتعررافاذ ال تصررنح
حرراالذ زئلررة .ولسررت دم االسررتق ار الكتعرراف العالقرراذ المحتمهررة هالّ ّ
صحلحة نحيث لمكرن أن توصرف هرى أنمرا حقلقلرة أو نظريرة أو قانونلرة ،مرا لرم يرتم ا نراذ صرحتما

نالطرق االستدالللة.
ومن األمثلة على ذلك:
 تتنع النم التالي م امأل الفراغ...... ،11 ،55 ،111 :
 ما ةو الحد الرانع؟
 .5التعميم والتجريد Generalization and Abstraction
وةو نارة ن مهة ا نارية تنطبق هى م مو ة من األعلا أو العناصر ،أو ةو توسرلع
لعنارة نسرلطة لتصرنح نرارة أ رم وأعرمل فري حرين تكرون العنرارة النسرلطة حالرة اصرة منمرا .ولمكرن
تعريفرا ألضراً (التعمررلم الرياضرري) هررى أنررا نررارة ررن مهررة ه ناريررة تحرردد القررة بررين مفمررومين أو
أك ر من المفاةلم الرياضلة .والت ريد في الرياضلاذ لسمح بتطبيق نتائج الرياضلاذ في ك ير من
األوضاع ال اصة والعمهلة.
ويتمي ررز التعم ررلم ررن االس ررتق ار ف رري أن التعم ررلم يتطه ررب ص ررلاغة لغول ررة لهنتي ررة ،أم ررا ف رري
االستق ار فال ضرورة لنلك.
مثال :تمعن في مربعاذ األ داد التاللة وربع األ داد األ رى غير المربعة:
1 = 12

9 = 32

25 = 52

..... = 92 ..... = 72

نالح أن ملع األ داد التي تم تربلعما أ داد فردلة.
مانا تستنتج؟ مربع أم دد فردم ةو .....................
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..... = 112

 .1االستنتاج االستنباط) Deduction
االسررتنتاا أو االسررتنناط ةررو االنتقررال مررن الحكررم الكهرري هلررى الحكررم هررى ال زيئرراذ ،فمنرراك
المقدمة التي ةي حكم كهي والتي ةي في العادة تعملم أو قانون رياضي ،فمر الً المقدمرة التاللرة ةري
تعملم رياضي:
م موع قلاس زوالا الم هث تساوم °180
فم ر الً هنا كرران الم هررث أ ب ا م ه راً قررائم الزاولررة ومتسرراوم السرراقين ،فررإن النتي ررة الترري يررتم
التوصل هليما ةي أن قلاس كل زاولة من الزاويتين األ يرتين في الم هث أ ب ا لساوم .°45
فاالسررتنتاا ةررو الوصررول هلررى نتي ررة اصررة ا تمرراداً هررى مبرردأ ررام أو مفررروض ،أو ةررو
تطبيق المبدأ أو القا دة العامة هى حالة أو حاالذ اصة من الحاالذ التي تنطبق هيما القا ردة
أو المبدأ.
 .1التعبير بالرموز Symbolism
لعتبررر الرمررز ةررو حرررف أو القررة أو ا تصررار لم ررل تعبيررر ،أو مهلررة رياضررلة .ولسررتعمل
الرمررز بداللررة مررن االسررم ،واالسررم لعطرري لهمفمرروم الررنم لحرردد م مو ررة مررن األعررلا تعررترك بررنعض
ال صررائ

 .والتقكيررر الرمررزم ةررو تفكيررر مررن ررالل الرمرروز والم رررداذ ولررلس مررن ررالل البلانرراذ

المحسوسة وم ال نلك نوع التفكير المست دم في حل مسائل ال بر والمندسة.
مثال :مر ندلم ُمم ل بواسطة المتغير

 .نبيل أصغر من ندلم ب ر  5سرنواذ .مرا المقردار ال بررم

النم ُلعبر ن مر نبيل بداللة الرموز؟
 .1التفكير المنطقي Logical Thinking
فمررو قرردرة قهلررة تمكررن الفرررد مررن االنتقررال المقصررود مررن المعهرروم هلررى غيررر المعهرروم مسترعررداً
نقوا ررد ومنررادئ موضررو لة ،ولعرررف المنطررق فرري ك يررر مررن األحلرران هررى أنررا التفكي رر واالسررتدالل
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الصحلح ،حيث لسا د فمم المنطق واست داماتا هى ت نب الوقوع في المغالطاذ ،ويزيد من ممارة
الطهنة في التفكير التحهيهي.
مثاال :منزلرة الععرراذ فري رردد مكرون مرن منرزلتين أكبرر ب ر  1أضرعاف مرن منزلرة اآلحراد .هنا برردلنا
المنازل في ةنا العدد نحصل هى دد أصغر بر  11من العدد األصهي .ما العدد األصهي؟
 .1البرهان الرياضي Mathematical Proof
ةو الدليل الصادق النم لعتمد هى المسهماذ ،أم أنا سهسهة اسرتدالللة مرن العنراراذ التري
تُسررت ّ دم المسررهماذ كمنررادئ امررة والنتي ررة لمررنه السهسررهة تسررمى نظريررة .أم أن ،البرةرران الرياضرري
لنظريررة مررا ،ةررو اسررت دام الرردليل المنطقرري لبلرران أن صررحة نظريررة تننررع مررن صررحة نظريرراذ سررانقة
مبرةنة أو من مسهماذ.
 .0النمذجة Modeling
تعررد النمن ررة الرياضررلة لهظ رواةر أحررد أقرروى اسررت داماذ الرياضررلاذ؛ لررنلك ي ررب أن تمررنح
الفرصررة ل ملررع الطهن رة فرري ملررع المسررتولاذ لنمن ررة العديررد مررن الظ رواةر الرياضررلة نطرررق تكررون
مناسنة لمستواةم .مصطهح النمونا الرياضي لعني تم لالً رياضلاً لهعناصر والعالقراذ ،وةرو نم انرة
نس ر ر ة م اللر ررة مر ررن ظر رراةرة معقر رردة ،وتسر ررت دم النمر ررانا الرياضر ررلة لتوضر ررلح وتفسر ررير الظ ر راةرة وحر ررل
المعر رركالذ ،ولسر ررتطلع الطهن ر رة بنر ررا النمر ررانا الرياضر ررلة لهظ ر رواةر ناسر ررت دام المعر ررادالذ وال ر ررداول
والرسوماذ البلانلة لتم يل وتحهيل العالقاذ.
 .8التخمين Guessing
ةررو الحررزر ال روا ي ،وةررو طريررق رئلسرري لالكتعرراف ،ويتفررق المربررون والنرراح ون أن الطهن رة
ل ِ
مك ررنمم بن ررا وتحس ررين وا تل ررار الت مين رراذ ف رري المدرس ررة األساس ررلة .هن لس ررتطلع األطف ررال الص ررغار
ُ
وصرف ت مينرراتمم وأفكررارةم بهغرتمم وكررنلك استكعررافما ناسرت دام المرواد المحسوسررة واألم هرة .كمررا هنررا
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من الضرورم أن لعمرل الطهنرة معراً؛ لصرلاغة واكتعراف ت مينراتمم ،وأن لصرلغوا لت مينراذ المقدمرة
من الل

رين ولفمموةا.

مثال :محل لغسريل السرلاراذ يتقاضرى  11عرلقل مقابرل غسريل السرلارة الصرغرى .و 21عرلقل مقابرل
غسرريل السررلارة الكبي ررة .فرري أحررد األلررام تررم غسرريل  11سررلاراذ نقلمررة ه ماللررة  141عررلقل .ررد رردد
السلاراذ التي تم غسهما من كل نوع؟
والعكل اآلتي يوضح مظاةر التفكير الرياضي:

النمذجة

البرهان
الرياضي

التعميم

التعبير
بالرموز

االستقراء

االستنتاج

التفكير
المنطقي

مظاهر
التفكير
الرياضي

التخمين

الشكل  )7-1مظاهر التفكير الرياضي إعداد الباحثة.)1822 ،

التحصيل الدراسي:
لعد التحصيل أحد ال وانب المامة لهنعاط العقهي النم لقوم نا المتعهم في المدرسة ،ويهعب
دو اًر كبي ر اًر فرري تعرركيل مهلررة التعهررلم وتحديرردةا .ولعتبررر أحررد أةررم المعررايير الرئلسررة فرري تحديررد مرردى
ن اح المؤسساذ التربولة أو فعهما في تقدمما نحو تحقيق األةداف التربولة.
و رفرا الردرمان ( )Alderman, 2007نانرا :ه نراذ القردرة هرى ان راز مرا ترم اكتسرانا مرن ال برراذ
التعهلملررة الترري وضررعذ مررن أ هررا ( .(Alderman, 2007: 101و رفتررا ألضررا كاسررب ()1111
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نانا :ةو ما لحصل هلا المرتعهم مرن معهومراذ وبلانراذ وحقرائق ومفراةلم وتعملمراذ وممراراذ وقرلم
وفررق برنررامج معررد يمرردف هلررى عررل المررتعهم أك ررر تكلف راً مررع الوس ر اال تمررا ي الررنم ينتمرري هللررا،
ناإلضررافة هلررى ه ررداده لهتكيررف مررع الوس ر المدرسرري ،الررنم ُلقر ّرلم مررن قبررل المدرسررين أو ررن طريررق

اال تناراذ المقننة أو كهيمما معا (كاسب.)1111 ،
أنواع التحصيل الدراسي:
 .1التحصيل الدراسي المعرفي.
 .2التحصيل الدراسي الممارم.
 .3التحصيل الدراسي الو داني.

حي ررث أن الطهن ررة يوا م ررون الك ي ررر م ررن المع رراكل ف رري تعه ررم الرياض ررلاذ ،وق ررد ب ر ّرين بيترس ررون

و رون في نحث قدموه نان معرفة معهمي الرياضلاذ لهمعكالذ ند الطهنة ،تقرودةم هلرى تحصريل
أ هى ند الطهنة لمنادئ وأسس تعهم مادة الرياضلاذ .وال ي ب أن يت اةل المعهمين ألة استراتي لة

لمكن أن تقودةم وتد م تعامهمم لتمكين طهبتمم من تحقيق أ هى من التحصيل في مادة الرياضلاذ.
وبينررذ الد ارسرراذ أن ةنرراك ارتناط راً قولررا بررين معرفررة الطالررب ومعرفررة المعهررم فرري أسررس التعامررل مررع
ّ

المنادئ األساسلة لهتعهم (.)Mercer,1997

ي ررب أن تمترراز أسرراليب تعهررلم الرياضررلاذ بتوفيرةررا لهمحكرراذ التاللررة ( ابررد-111 :1113 ،
 :)111وض رروح الم رردف ،وتعه ررلم المف رراةلم والمم رراراذ ال دي رردة ،وتعه ررلم المتطهن رراذ الس ررانقة ،ووض رروح
الع ررروح التعهلمل ررة ،واالس ررت دام الكف ررؤ ل ررزمن التعه ررلم ،األم ه ررة التعهلمل ررة الكافل ررة والمناس ررنة ،والتمر ررين
الكافي ،الم ار عة المناسنة ،التغنلة ال ار عة الفعالة ،التعملم.
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 5.5الدراسات السابقة:
تتنرراول الناح ررة فرري ةررنا ال ررز م مو ررة مررن الد ارسرراذ السررانقة الترري لمررا القررة نموضرروع
د ارسررتما الحاللررة ،ونلررك مررن أ ررل تحديررد موقررع د ارسررتما نالنسررنة لهد ارسرراذ السررانقة ،هن قامررذ الناح ررة
بتصنيف ةنه الدراساذ هلى أربعة محاور كما يهي:
المحور األول :دراسات حول القوة الرياضية:
دراسة عبدالله )5751
ةرردفذ الد ارسررة هلررى بلرران فا هلررة البرنررامج القررائم هررى الررتعهم الرردماغي فرري تنملررة أنعرراد القرروة
الرياض ررلة (التواص ررل الرياض رري ،التر رران الرياض رري ،االس ررتدالل الرياض رري) .اس ررت دم الناح ررث أدواذ
تعهلملة تتم ل في :دليل تنفين البرنامج ،وس ل النعاط ،وألضاً أدواذ قلاس تتم ل فري :ا تنرار القروة
الرياض رلة نانعادةررا ال ر الث (التواصررل الرياضرري ،والت رران الرياضرري ،واالسررتدالل الرياضرري) لوحرردتي
حساب الم ه اذ ،والمندسة التحهيهلة لهصف األول ال انوم .است دم الناحث ينة من طالب الصرف
األول ال ررانوم التانعررة إلدارة الدا هلرة التعهلملررة ،وتررم تقسررلممم هلررى م مررو تين الت ريبلررة ( )11طالنراً
وطالنررة ،والضررانطة ( )11طالن راً وطالنررة .حيررث أظمرررذ نتررائج الد ارسررة و ررود فررروق دالررة هحصررائلة
لصالح الم مو ة الت ريبلة في ا تنار القوة الرياضلة نانعادةا ال ال ة.
دراسة ماجد )5751
ةدفذ الدراسة هلى معرفة العالقة بين القوة الرياضلة واألدا التدريسري لهطهنرة المطنقرين فري
كهلاذ التربلة األساسلة في العراق .بهغذ ينرة الد ارسرة ( )111طالنراً وطالنرة ،وترم ه رداد ا تنرارين،
األول :ا تنار القوة الرياضلة ولعمل (التواصل ،والت ارن  ،واالستدالل) .وتكون نصلغتا النمائلة مرن
( )11فقر ررة .وال رراني نطاق ررة مالحظ ررة ل ررألدا التدريس رري تكون ررذ م ررن ( )11فقر ررة موز ررة ه ررى ال ر رة
م االذ (الت طل  ،التنفين ،التقولم) ،وتوصهذ الدراسة هلى النتائج اآلتلة:


دم امتالك الطهنة المطنقين في كهلاذ التربلة األساسلة لهقوة الرياضلة.
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دم امتالك الطهنة المطنقين في كهلاذ التربلة األساسلة مماراذ األدا التدريسي.

 تو ررد الق ررة ارتناطل ررا مو ن ررة ناذ دالل ررة هحص ررائلة ب ررين الق رروة الرياض ررلة ومم رراراذ األدا
التدريسي لدى الطهنة المطنقين في كهلاذ التربلة األساسلة.
دراسة الخطيب والمجذوب )5751
ةردفذ الد ارسررة هلررى تقصري أ ررر برنررامج تدريسرري قرائم هررى وظررائف نصرفي الرردماغ فرري القرروة
الرياضررلة لرردى طررالب الصررف ال ررامن األساسرري .هن تكررون أفرراد الد ارسررة مررن ( )11طالنراً مررن طررالب
الصررف ال ررامن األساسرري ،تررم تطبيررق ا تنررار السررلطرة الدماغلررة لتحديررد النصررف المسررلطر لرردى كررل
طالب منمم .م تم تقسلم الطالب هلى م مو تين متكافئتين نعكل عوائي ،م مو ة ت ريبلة والتي
ُدرسررذ ناسررت دام البرنررامج التدريسرري القررائم هررى وظررائف نصررفي الرردماغ .بينمررا ُدرسررذ الم مو ررة
ال انلة والتي عكهذ الم مو ة الضانطة نالطريقة اال تلادلة .تم تطبيق ا تنرار القروة الرياضرلة ومرن
م است دام تحهيرل التنراين المتعردد لد ارسرة أ رر البرنرامج فري القروة الرياضرلة ومسرتولاذ العمهلراذ مرن
أنعاد القوة الرياضلة (التواصل الرياضي ،والتران الرياضي ،واالستدالل الرياضي).
وقر ررد أظمر رررذ نتر ررائج الد ارسر ررة و ر ررود فر ررروق ناذ داللر ررة هحصر ررائلة بر ررين م مر ررو تي الد ارسر ررة
الت ريبلة والضانطة ولصالح الم مو ة الت ريبلة تعزى لهبرنامج المقترح في ا تنار القروة الرياضرلة.
أم ررا فلم ررا يتعه ررق نمس ررتولاذ النع ررد ال ال ررث مر رن أنع رراد الق رروة الرياض ررلة (التواص ررل الرياض رري ،والتر رران
الرياض رري ،واالس ررتدالل الرياض رري) ،وبين ررذ نت ررائج الد ارس ررة و ررود ف ررروق ناذ دالل ررة هحص ررائلة ب ررين
م مو تي الدراسة الت ريبلة والضانطة ولصالح الم مو ة الت ريبلة فري التواصرل الرياضري والترران
الرياضي .و دم و ود فروق ناذ داللة هحصائلة بين م مو تي الدراسة في االستدالل الرياضي.
دراسة القبيالت )5755
ةرردفذ الد ارسررة هلررى فحر

أ ررر برنررامج تعهلمرري فرري القرروة الرياضررلة هررى اسررتلعاب المفرراةلم

الرياضلة لدى مرحهة التعهلم األساسري فري األردن ،حيرث ترم ا تلرار ينرة قصردلة مرن طهنرة الصرف
ال امن في مديرية التربلة والتعهلم لهوا نبلان فري األردن ،والنرالع ردد أفرادةرا ( )61طالنرة ،مروز ين
هررى عررعبتين فرري مدرسررة اإلنرراث .واحررده ُدرسررذ ناسررت دام الترردريس وفررق القرروة الرياضررلة ،وال انلررة
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ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة .وقرام الناحرث ببنرا ا تنرارين :األول لقلراس اسرتلعاب المفراةلم الرياضرلة
بن ررا ً ه ررى ال ررة مكون رراذ :المعرف ررة والفم ررم والتطبي ررق والتحهي ررل والتركي ررب ،وال رراني لقل رراس التفكي ررر
الرياضي .وكعفذ النتائج ن و رود فررق نم داللرة هحصرائلة نرد مسرتوى الداللرة ( )α01.11برين
المتوسررطين الحسررابيين المعر ّردلين لرردر اذ االسررتلعاب المفرراةلمي لهطالنرراذ لعررزى لطريقررة الترردريس،
وو ود فرق نو داللة هحصائلة ند مستوى الداللة ( )α01.11بين المتوسطين الحسرابيين المع ّردلين

لدر اذ مكون التحهيل والتركيب في االستلعاب المفراةلمي لعرزى لطريقرة التردريس ولصرالح التردريس
وفررق الق رروة الرياض ررلة .كررنلك أظم رررذ النت ررائج و ررود ف رررق نم دالل ررة هحصررائلة ن ررد مس ررتوى الداللر رة
( )α01.11بين المتوسرطين الحسرابيين المع ّردلين لردر اذ التفكيرر الرياضري لهطالنراذ لعرزى لطريقرة
التدريس ولصالح البرنامج التعهلمي القائم هى القوة الرياضلة.
دراسة رزق )5755
ةدفذ الدراسة هلى معرفة أ ر است دام مد ل القوة الرياضلة لهطالناذ المعهماذ في تنملة
التحصيل في الرياضلاذ لطالناتمن نالمرحهة المتوسطة ،ومعرفة أ ر است دام مد ل القوة الرياضلة
لهطالناذ المعهماذ في تنملة االت اه نحو الرياضاذ لطالناتمن نالمرحهة المتوسطة .است دم الناحث
المنمج عنا الت ريبي نم التصملم الت ريبي :م مو ة ضانطة ،وم مو ة ت ريبلة ،مع ا تنار
قبهي ونعدم .حيث تكونذ ينة الدراسة من ( )113طالنة ونتائ من نالمرحهة المتوسطة ناإلضافة
هلى الطالناذ المعهماذ لمؤال الطالناذ والنين بهع ددةم ( )11طالناذ معهماذ.
أظمرذ نتائج الدراسة و ود فروق ناذ داللة هحصائلة بين متوسطي در اذ طالناذ
الم مو ة الت ريبلة والم مو ة الضانطة في التحصيل في الرياضلاذ .وو ود فروق ناذ داللة
هحصائلة بين متوسطي در اذ الم مو ة الت ريبلة والم مو ة الضانطة في التطبيق القبهي
لإلت اه نحو الرياضلاذ.
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دراسة سرور )5757
ةرردفذ الد ارسررة التعرررف هلررى فا هلررة اسررت دام البرم لرراذ الحررة المفتوحررة المصرردر فرري تنملررة
القرروة الرياضررلة لرردى طررالب عررعنة الرياضررلاذ نكهلررة التربلررة نسررهطنة ُ مرران ،هن تكونررذ العينررة مررن

( )11طالنة .واست دم الناحث المنمج الت ريبي ،هن قام بإ داد صلاغة هستراتي لة مفتوحة الست دام
م مو ررة م ررن البرم ل رراذ الحر ررة مفتوح ررة المص رردر ف رري معال ررة المحت رروى الرياض رري نمق ررررم ت رراريد
الرياض ررلاذ ،واتق رران محت رروى الرياض ررلاذ ك ررز م ررن مق رررر تربل ررة مهل ررة ،وأ ررد ا تن ررار ف رري الق رروة
الرياضلة ،حيث تضمن :المعرفة الرياضلة (معرفة مفاةلملة ،معرفة ه رائلة ،حل المعركالذ) ونلرك
مررن ررالل موضررو اذ المحترروى الرياضرري الترري يررتم ترردريبما .وقررد أظمرررذ النتررائج و ررود أ ررر فعررال
الس ررت دام البرم ل رراذ الحر ررة المفتوح ررة المص رردر ف رري تنمل ررة ك ررل م ررن المعرف ررة المفاةلمل ررة والمعرف ررة
اإل رائلررة وحررل المعرركالذ فرري الرياضررلاذ ،والتواصررل الرياضرري ،والترانطرراذ الرياضررلة ،واالسررتدالل
الرياضي.
دراسة زنقور )5778
ةرردفذ الد ارسررة هلررى معرفررة أ ررر وحرردة تدريسررلة فرري ضررو قائمررة معررايير معررتقة مررن معررايير
الرياضررلاذ المدرسررلة العالملررة ( )NCTMهررى تنملررة القرروة الرياضررلة لرردى تالميررن الصررف ال رراني
اإل دادم في مصر .تكونذ ينة الد ارسرة القصردلة مرن ( )111طالرب مروز ين فري مانلرة فصرول،

قسررمذ هل ررى م م ررو تين :الت ريبلررة ( )111ط ررالب والض ررانطة ( )111طررالب ،وتعهم ررذ الم مو ر رة
الت ريبلة وحدة المساحاذ في ضو المعايير ،أمرا الم مو رة الضرانطة تعهمرذ نرالطريق اال تلادلرة.
رار
اسررت دم الناحررث لهم مررو تين تصررملماً ت ريبلراً تم ررل فرري ا تنررار قبهرري ونعرردم .وأ ررد الناحررث ا تنر اً
ف رري أنع رراد الق رروة الرياض ررلة مكونر راً م ررن ( )11فقر ررة .أظم رررذ النت ررائج تف رروق الم مو ررة الت ريبل ررة ف رري
التواصل والتران واالستدالل الرياضي.
دراسة بيلتن )Pilten, 2010
ةدفذ هلى تقلم القوة الرياضلة لدى طهنة الصف ال امس االبتدائي في تركلرا .وترم اسرت دام
المنم لة النو لة في مدرسة ابتدائلة م تارة عوائلاً ،وت ملع البلاناذ ناست دام أدواذ نو لة منمرا:
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المالحظ رراذ والمق ررانالذ وس رراللم التق رردير .وت ررم رص ررد ط رررق مهل رراذ الطهن ررة ومالحظتم ررا ف رري ح ررل
المسررائل الرياضررلة وتقيلممررا ،ونلررك نمتانعررة مهلرراذ حررل تسررع مسررائل لوغارتملررة فرري مسررة أسررابلع
لردى الطهنرة فري ريرف رام  ،2119وأظمررذ النترائج قردرة أغهرب الطهنرة هرى الترانطراذ الرياضررلة،
واألدا نع رركل ي ررد ف رري م ررال الق رردراذ المرتنط ررة ن ررالقوة الرياض ررلة ،م ررل :رررض النت ررائج والحه ررول
ناع رركال م تهف ررة ،والق رردراذ ه ررى هي رراد الق رراذ بينم ررا واس ررت دامما ررارا نط رراق الرياض ررلاذ .لك ررن
قرردرتمم هررى التواصررل الرياضرري كانررذ متوسررطة ،وقرردرتمم هررى االسررتدالل الرياضرري قهيهررة ،وكانررذ
أك ر القدراذ االستدالللة صعونة تهك التي تستد ي ه ناذ صحة النتائج التي يتوصهون هليمرا ،وأقرل
القدراذ االستدالللة صعونة ةي التي تتطهب است دام االستدالل المكاني والتناسبي ،وكنلك أظمررذ
النتائج دم قدرتمم هى استعمال العمهلاذ الرياضلة في حل المسائل الرياضلة.
دراسة سايمن )Cimen, 2010
ةدفذ التعرف هلى مدى توافق امتحان الرياضلاذ لهصف التاسع األساسي مع مفموم تقيلم
القوة الرياضلة لما لنلك من أةملة كبرى في تحديد مستوى الطالب وتقيلم أدائمم ،ولما لنلك من
أةملة كبرى ألضاً في تعهلم مادة الرياضلاذ في صفوف المراحل األساسلة في المدارس ،كما
ةدفذ الدراسة ألضاً هلى تحديد مستوى الطالب لمعرفة قدراتمم في العمهلاذ الحسابلة و(القوة
الرياضلة) المتوفرة لديمم ،وتحديد ما هنا كانذ االمتحاناذ التحريرية لمادة الرياضلاذ لهصف
التاسع األساسي تقع ضمن ووفقاً لمفموم القوة الرياضلة حسب المنماا التعهلمي المطبق في تركلا،
وتم ه ار الدراسة في تركلا انطالقاً من سعي المسؤولين فيما لدمج مفموم القوة الرياضلة في أةداف
المنمج التعهلمي ال ديد منن ام  ،1111وتكونذ ينة الدراسة من ( )1مدارس أساسلة تم ا تلارةا
نطريقة عوائلة في العاصمة التركلة أنقرة ،واست دم فيما أسهوب تحهيل نتائج االمتحاناذ ال طلة
لمادة الرياضلاذ ،وقد تم دراسة النتائج وتحهيهما هى أساس معايير تقيلم القوة الرياضلة حسب
المنمج الحكومي المطبق في النالد ،وأظمرذ نتائج الدراسة أن المناطق التي رى تقيلم األدا
التعهلمي في مدارسما ةي نحا ة هلى هصالح لهسماح بتحقيق تقيلم أفضل ،وإلظمار قدراذ
ومستوى أ هى تقع ضمن مفموم القوة الرياضلة.
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دراسة ساهين وباكي )Sahin&Baki, 2010
ةدفذ الدراسة التوصل هلى للة لبنا طريقة ديدة ونمونا ديد لتقيلم القوة الرياضلة
والتحصيل الدراسي في مادة الرياضلاذ لطهنة المدارس في الصفوف األساسلة .وتكونذ

ينة

الدراسة من ( )11طالناً من طهنة المرحهة األساسلة في الث فئاذ ومراحل من صفوف المدارس
االبتدائلة ،واست دم فيما أسهوب دراسة كل حالة هى حدة ،من أ ل الحصول هى النو لة والكملة
المطهونة من البلاناذ ،وقد تم تحهيل البلاناذ بواسطة نمانا تقيلم اصة من الل منم لة تحهيل
مقارن ابتة .وقد أعارذ النتائج هلى الحصول هى صورة تبين مستولاذ القوة الرياضلة لطهنة
الصف ال امن األساسي ،وأظمرذ النتائج أن معظم الطهنة لم يتمكنوا من الوصول هلى المستوى
المطهوب والمتوقع ،صوصا نسبب فعهمم في التواصل وحل المعكالذ ،والرب في طريقة التفكير
الحسابي في المسائل الرياضلة ،والتفكير المنطقي في الحساب والتوصل لحل المسائل الحسابلة،
ولتغيير ةنه الصورة السهبلة.
دراسة فلورس ويدنا هورتن )Flores, Edna& Horton, 2009
ةدفذ الدراسة هلى است دام المد ل النصرم نما لعمها من رسوم بلانلة واست دام اآللة
الحاسنة لتنملة القوة الرياضلة لطهنة الصف التاسع األساسي أ نا دراستمم لدرس االقتران ال طي
في مقرر ال بر في أمريكا ،وبهغذ

ينة الدراسة ( )11طالناً وطالنة ،واست دم الناحث النمج

الت ريبي من الل است دام نطاقاذ مالحظة ومقانالذ وا تنار القوة الرياضلة ،كادواذ لهدراسة.
وتوصهذ الدراسة هلى فا هلة است دام المد ل النصرم في تنملة القوة الرياضلة لدى الطهنة حيث
أن است دام الرسوماذ البلانلة تعمل هى مسا دة الطهنة

هى تكوين العالقاذ بين التم لالذ

الم تهفة لالقتراناذ ونالتالي تنملة القوة الرياضلة.
دراسة بورهب )Burhop, 2009
ةدفذ الدراسة التحقق من و ود فروق بين الطالب والطالناذ في تعهم الرياضلاذ هى
مستوى الواللاذ المتحدة ،حيث است دمذ ةنه الدراسة بلاناذ واسعة وعامهة
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ن التعهلم

هى

مستوى الواللاذ المتحدة ،وأ راةا المركز الوطني لإلحصا اذ والتعهلم التانع لو ازرة التعهلم
األمريكلة ،واعتمهذ هى يناذ تم يهلة تم ا تلارةا هى الصعيد الوطني من طهنة الصف ال اني
في المدارس األساسلة.
وقد أعارذ نتائج الدراسة هلى أن القوالب النمطلة في التفريق هى أساس ال نس ،نكونما
السائدة في الم تمع األمريكي تستمر نقدرتما هى التا ير هى التصوراذ الناتلة لكل من النكور
واإلناث ،وقد أوضحذ نتائج الدراسة أن اإلناث غالناً ما تقهل من قدراتمن هى الن اح وتحقيق
التفوق في دراسة مادة و هم الرياضلاذ .وأن الصور النمطلة -التي ما زالذ مستمرة -ناال تقاد
السائد نان مادة الرياضلاذ ةي موضوع حكر هى النكور دون اإلناث ،وأن النكر نطبلعتا أفضل
في الرياضلاذ من األن ى.
وقد تم فح

مدى قوة تا ير الععور واإلدراك الناتي والنظرة هلى الفارق بين ال نسين

نالقدرة الرياضلة ،والى أم مدى تغيرذ ةنه العالقة مع مرور الوقذ ،ونح ذ فلما هنا كان لتحديد
قوة الفرق بين ال نسين دور أو لم لكن نا تناره مؤعر لقدرة فمم واستلعاب مادة الرياضلاذ في
اإلدراك الناتي ند م تهف ال ما اذ العرقلة واإل نلة.
أ ي ار ،تم است دام تحهيل التناين المعترك ( )ANCOVAلمزيد من توضلح وعرح التناين
في القدرة الرياضلة في اإلدراك الناتي بين النكور واإلناث من م تهف الفئاذ العرقلة اإل نلة.
كما أعارذ النتائج ألضاً هلى أنا و الل الفترة  ،1111-1991قد ظل تا ير نوع ال نس
هى قدرة تعهم الرياضلاذ في اإلدراك الناتي سائدة هى تدني قابهلة اإلناث دون تغيير هلى حد
كبير ،مع استمرار اإلناث في التقهيل من قدرتمن نالمقارنة مع النكور .كما أظمرذ النتائج أن
لهعرق اإل نلة تا ير هى مدى قدرة اإلناث الرياضلة ،حيث تتدنى القدرة ند اإلناث المهونين.
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دراسة أوليفر وولف )Oliver & Wulf, 2006
ةدفذ الدراسة هلى تقيلم البنلة األساسلة في المقدرة الرياضلة في صفاذ (القوة الرياضلة)
لدى طهنة المرحهة األساسلة في التعهلم المدرسي من كال ال نسين ،وتم ه راؤةا في ألمانلا ،وتكونذ
ينة الدراسة من ( )11معهمين ،و( )111طالناً وطالنة تتراوح أ مارةم من ( )9-3سنواذ من
طهنة المرحهة األساسلة الدنلا .واست دمذ الدراسة المنمج الوصفي التحهيهي ،واحتوذ هى استنانة
مو مة لهمعهمين وأ رى لهطهنة.
وكعفذ نتائج التحهيل األولي ن دم و ود فروق بين الطالب والطالناذ في قدراتمم
العامة ودر اذ تحصيهمم العهمي في مادة الرياضلاذ ،هضافة هلى ندرة ن اح الطالناذ في
الرياضلاذ ،و زى الناحث نلك لمقدرتمم العاللة في الفمم واإلدراك ،بينما تم تفسير تفعي فعل
الك ير بينمن في مادة االمتحان كمقلاس لمقدرتمن

هى االستلعاب ،ناإلضافة لتقيلم المدرس.

وا تبرذ الطالناذ أن تقيلم المعهم ةو المقلاس لمعرفة مدى استلعاب الطالب ،ونلك نظ ار لو وق
الطالناذ نمقدرة المدرس هى ه ار التقيلم لمن في الرياضلاذ ولتدني مقدرتمن هى فمم واستلعاب
المادة .كما بينذ نتائج الدراسة أن المساراذ المؤدلة هلى اكتساب صفاذ القدرة ت تهف بين الطالب
والطالناذ ،حيث أظمرذ الطالناذ ا تمادةن هى تقيلم المعهم كاساس لتصورةن وادراكمن لهمقدرة
النةنلة لديمن ،بينما ظمر هلا لدى الطالب ا تمادةم هى تحصيهمم العهمي.
دراسة ديزمان وليون )Diezmann & Lyn, 2001
ةدفذ الدراسة هلى تطوير القوة الرياضلة لطهنة الصفوف التعهلملة في المرحهة األساسلة
في المدارس من الل تطبيق مناةج تعهلملة م تهفة ومتعددة األغراض ،وتم ه راؤةا في استراللا،
واست دم فيما المنمج الت ريبي ،وتكونذ ينتما من ( )111طالناً وطالنة في المرحهة األساسلة
الدنلا.
وكعفذ نتائج الدراسة و ود الك ير من الطهنة األنكلا والموةوبين من كال ال نسين في
الصفوف التعهلملة األساسلة األولى في المدارس ،ود ذ هلى ضرورة االةتمام بمم ،لتنملة قدراتمم
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النةنلة في فمم واستلعاب مادة الرياضلاذ ،ليتعدى نلك االةتمام انب التركيز هى عغهمم نحل
األلغاز واألحا ي ،وحف

داول الضرب الحسابلة هلى تقدلم الد م لمم وتطوير مفموم (القوة

الرياضلة) لديمم من الل مناةج تعهلملة م تهفة ومتعددة.
وقد قدمذ الدراسة سهسهة من الت ارب لت صيب وتطوير النكا والفمم في مادة الحساب
التي ت م تصملمما لتطوير فمم األطفال الموةوبين من كال ال نسين الستلعاب األرقام الحسابلة
الكبيرة ،والتي ارتنطذ في تفكيرةم النم ظل يتركز

هى تحقيق الحهم في ت ربة السفر هلى

الفضا  .حيث المسافاذ العاسعة التي تحسب ناألرقام الفهكلة الكبيرة .وبينذ نتائج الدراسة أنا
و هى الرغم من أن األ داد الكبيرة للسذ متضمنة وال تعمل تقهيداً في مناةج الرياضلاذ لألطفال
في المرحهة األساسلة الدنلا ،هال أن ت اوب األطفال كان معمما حماسلا ،وقد قدمذ ةنه الت ارب
لألطفال فرصة لفمم األ داد الكبيرة التي كانذ توا ممم معكالذ في دراسة المواد العهملة
األ رى الم تهفة في منماا التعهلم المدرسي ،واألةم من نلك فقد سا دتمم هى تطوير مفموم
(القوة الرياضلة) ال ا

بمم.

المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير الرياضي
دراسة نجم )5755
ةرردفذ الد ارسررة هلررى الكعررف ررن أ ررر برنررامج ترردريبي مقترررح لتنملررة التفكيررر الرياضرري فرري
التحصيل المناعر والمؤ ل (االحتفاظ) في الرياضلاذ لدى طهنة الصف السانع األساسي ،ولتحقيق
ةررنا المرردف ،تكونررذ ينررة الد ارسررة مررن ( )131طالن راً وطالنررة مررن طهنررة الصررف السررانع األساسرري
والموز ين هى أربعة ععب :ععبتان لهنكور هحداةما تم ل الم مو ة الت ريبلة واأل ررى الضرانطة،
وعر ررعبتان لإلنر رراث ألضر ررا تم ر ررل هحر ررداةما الم مو ر ررة الت ريبلر ررة واأل ر رررى الضر ررانطة .حير ررث ُد ِّرسر ررذ
الم مو ررة الت ريبلررة البرنررامج الترردريبي ،الررنم ةرردف هلررى تنملررة أنمرراط وممرراراذ التفكيررر الرياضرري

اآلتلررة :االسررتق ار  ،واالسررتنتاا ،والبرةرران الرياضرري ،والتفكيررر المنطقرري ،والتعهيررل والتبريررر (السررببلة)،
وحررل المسررالة الرياضررلة الكالملررة .بينمررا ُد ِّرسررذ الم مو ررة الضررانطة نالطريقررة اال تلادلررة .واسررت دم
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ا تنررار تحصرريهي كرراداة لقلرراس تحصرريل الطهنررة نعررد تنفيررن الد ارسررة مناعررة (التحصرريل المناعررر) ونعررد
أربع ررة أس ررابلع م ررن تنفي ررنةا (التحص رريل المؤ ررل) .هن أع ررارذ النت ررائج هل ررى األ ررر االي ررابي لهبرن ررامج
الترردريبي المقترررح لتنملررة التفكيررر الرياضرري فرري تحسررين التحصرريل المناعررر والمؤ ررل (االحتفرراظ) فرري
الرياضررلاذ ،ونلررك لكررل مررن الطهنررة الررنكور واإلنرراث وتفوقررا فرري نلررك هررى الطريقررة اال تلادلررة فرري
التدريس.
دراسة مبارك )Mubark, 2011
ةدفذ الدراسة النحث في كلفلة التحقق من ال وانب الم تهفة الستة لتقيلم المعهمين لهطالب
في المراحل األساسلة من التعهلم المدرسي من التفكير الرياضي (قوة التفكير الرياضي) والتي
وضعما الناحث في دراستا ،وحدد فيما ال وانب الستة لتقيلم تحصيل الطهنة في الصفوف األساسلة
لقلاس مستوى تفكيرةم ونكائمم في مادة الرياضلاذ في النحث ن األنماط ،والنحث ن االستق ار ،
والنحث ن الرمزية ،والنحث ن التفكير المنطقي ،وأ ي اًر النحث ن اإل ناذ الرياضي فلما يتعهق
نمستوى األةملة ومستوى الصعونة ،والوقذ النم لقضلا المعهم في تدريس كل انب .وحاول
الناحث الكعف ن أم توافق أواتساق ممكن أو تضارب بين ار المعهمين حول مستوى أةملة
وانب مفموم التفكير الرياضي ،ودراسة وفمم مادة الرياضلاذ ،ومستوى صعونة تدريس المادة،
و مع البلاناذ لوضع أسئهة اال تنار ،وةدفذ الدراسة ألضاً التعرف هلى قدرة ودرالة الطهنة هى
حل مسائل محددة (م ل مسائل البلع والع ار ) وتعهم الطرق المنطقلة في حل المسائل كالنحث ن
األنماط بدال من اتناع األساليب التقهيدلة .وقد تم ه ار الدراسة في محافظة معان األردنلة،
وتكونذ ينتما من ( )111طالب و( )11معهماً في مس عرة مدرسة ،وتم ه راؤةا هى طهنة
الصف العاعر األساسي ،واست دم فيما المنمج الوصفي التحهيهي.
وقد كعفذ النتائج ن و ود تفاوذ في أساليب التقيلم التي لقوم بما المعهمون لطالبمم في
ال وانب السذ التي تم دراستما ،حيث ا

انب النحث ن اإل ناذ الرياضي في المرتنة األولى

نمتوس حسابي ( ،)1.11تاله انب النحث ن النم نمتوس حسابي ( ،)1.11فلما ا النحث
ن االستنتاا في المرتنة األ يرة الةتماماذ المعهمين في تعهلم مماراذ التفكير الرياضي نمتوس
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حسابي بهع ( )1.11هف كل من النحث ن االستق ار  ،والنحث ن التفكير المنطقلالهنين حصال
هى متوسطاذ حسابلة بهغذ ( )1.11و( )1.11هى الترتيب .وكعفذ النتائج ألضاً أن النحث
ن اإل ناذ الرياضي م النحث ن األنماط كانذ من أك ر ال وانب صعونة في التدريس من
و مة نظر المعهمين ،فلما م ل انبي النحث ن االستنتاا والنحث ن االستق ار أقل ال وانب
صعونة في التدريس من و مة نظر المعهمين أنفسمم .أما من حيث الوقذ المستغرق في التدريس
لكل انب من و مة نظر المعهمين ،فقد أعارذ النتائج هلى أن طريقة اإل ناذ الرياضي تستغرق
ال ز األكبر بنسنة مئولة بهغذ ( ،)%11.91تهيما طريقة االستق ار بنسنة بهغذ ( ،)%11.1م
النحث ن االستنتاا بنسنة بهغذ ( ،)%11.31فلما احتهذ طريقة التفكير المنطقي الوقذ األقل
المستغرق في التدريس بنسنة بهغذ (.)%11.11
المحور الثالث :دراسات تناولت التحصيل
دراسة الشلهوب )5751
ةر رردفذ الد ارسر ررة هلر ررى الكعر ررف ر ررن أ ر ررر اسر ررت دام هسر ررتراتي لة التر رردريس التنر ررادلي لت ر رردريس
الرياضررلاذ هررى تنملررة التواصررل الرياضرري وزيررادة التحصرريل ،ونقررا أ ررر الررتعهم لرردى م مو ررة مررن
طالنرراذ الصررف ال رراني المتوس ر نمدينررة الريرراض ،وتكونررذ م مو ررة الد ارسررة الت ريبلررة مررن ()111
طالن ررة ،والم مو ررة الض ررانطة م ررن ( )113طالن ررة .وتكون ررذ أدواذ الد ارس ررة م ررن ا تن ررار تحص رريهي،
وا تنر ررار لهتواصر ررل الرياضر رري والتطبير ررق النعر رردم المؤ ر ررل لال تنر ررار التحصر رريهي ودرسر ررذ الم مو ر ررة
الت ريبلة وحدة األ داد الحقلقلة ونظرية في اغورس ،مصاغة ناست دام هستراتي لة التدريس التنادلي.
ودرسذ الم مو ة الضانطة وحدة األ داد الحقلقلة ونظرية في اغورس ناست دام الطريقة اال تلادلة،
وأظمرررذ نتررائج الد ارسررة و ررود أ ررر نم داللررة هحصررائلة السررت دام هسررتراتي لة الترردريس التنررادلي هررى
كل من التحصيل والتواصل الرياضي لصالح متوس در اذ طالناذ الم مو ة ،كمرا أعرارذ نترائج
الدراسة هلى و ود القة ارتناطلا مو نة دالة هحصائلاً بين التحصيل والتواصل الرياضي.
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ودونكن،

ديفايسكاين،

ودكورث،

وكلينسيس،

وانجل،

وسسبيركاي،

دراسة

سيغلير،

وجين

Siegler, Duncan, Devis-Kean, Duckworth, Claessens, Engel,

)Susperreguy& Chen, 2013
ةدفذ ةنه الدراسة تعرف قدراذ الطهنة في المرحهة األساسلة في المدارس االبتدائلة هى
ه ار نعض المماراذ الحسابلة األساسلة ،كالتعامل مع الكسور وقسمة األ داد .وتم ه راؤةا في
كل من الواللاذ المتحدة األمريكلة والممهكة المتحدة.
وقد أظمرذ نتائج الدراسة و ود توقع وفمم ال في فمم مادة الرياضلاذ لتحقيق االن از
والتقدم العهمي هى مستوى المدرسة ،حتى نعد فمم وادراك واستلعاب م مو ة واسعة من المتغيراذ
في العمهلاذ الحسابلة ناذ الصهة ،وةنا يد و لتركيز ال مود التي من المفترض بنلما هى تحسين
تعهلم الرياضلاذ ،كما يننغي أن تركز هى تحسين تعهم الطالب لتهك المواضلع.
وقد بينذ نتائج ةنه الدراسة والتي أ ريذ هى مستوى واسع في الواللاذ المتحدة وبريطانلا
من الل تحهيل ودراسة دة بلاناذ واسعة ومتعددة تم معما هى مستوى النالد ،أن معرفة طهنة
المراحل األساسلة في المدارس لهكسور الحسابلة وقسمة األ داد ،تدل هى تنبؤ فريد نالنبوغ في
المعرفة ألولئك الطالب في ال بر والتحصيل في مادة الرياضلاذ نعكل ام في المدرسة في
مراحل الحقة نعد مس أو سذ سنواذ ،حتى نعد فمم ودراسة أنواع أ رى م تهفة من المعارف
والمواضلع في مادة الرياضلاذ .كما كعفذ النتائج ألضاً أن المقدرة الفكرية العامة ،والناكرة
العامهة ،ود ل األسرة ومستوى التعهلم ،كل ةنه تؤ ر في فمم وامل تحسين تعهم مادة الرياضلاذ.
دراسة كشكري )Kashkary, 2012
ةدفذ الدراسة هلى التحقق من ا تالف التحصيل الدراسي لمادة الرياضلاذ لدى طالب
الصف األول االبتدائي في مدينة دة بين الطالب المهتحقين برياض األطفال لسنة أو سنتان .تم
ا تلار عوائي لعدد ( )111طالناً من طالب الصف األول االبتدائي من أربعة مدارس ابتدائلة من
مدينة دة ،هضافة هلى توزيع هستنانة هلى أوللا أمور الطالب .أظمرذ نتائج الدراسة أن االلتحاق
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برياض األطفال كان لا أ ر في تعهم الرياضلاذ لطالب الصف األول االبتدائي ،هضافة هلى أن
التحصيل الدراسي لهطالب المهتحقين برياض األطفال لعامين دراسيين أفضل من التحصيل
الدراسي لهطالب المهتحقين برياض األطفال لعام دراسي واحد .وأعارذ نتائج الدراسة هلى أةملة
عل مرحهة رياض األطفال مرحهة هلزاملة في التعهلم العام نالممهكة العربلة السعودلة.
المحور الرابع :دراسة تناولت التحصيل والتفكير الرياضي
دراسة سيفين )5751
ةدفذ الدراسة هلى معرفة فا هلة برنامج قائم

هى التعهلم الفردم المد م نالحقينة

االلكترونلة لتنملة التفكير الرياضي والتحصيل لدى طالب الصف ال اني اإل دادم .حيث اتنع
الناحث المنمج عنا الت ريبي ،وتكونذ ينة الدراسة من طالب الصف ال اني اإل دادم نمدرسة
قنا اإل دادلة الحدي ة ،وبهع ددةا ( )13طالناً وتم تقسلمما هلى م مو تين :ت ريبلة تكونذ من
( )11طالناً ،وأ رى ضانطة تكونذ من ( )11طالنة .وتوصهذ الدراسة هلى:
و ود فرق نو داللة هحصائلة بين متوسطي در اذ طالب الم مو ة الضانطة والم مو ة
الت ريبلة في ا تنار التفكير الرياضي النعدم لصالح طالب الم مو ة الت ريبلة .كما أظمرذ
النتائج ألضاً و ود فرق نو داللة هحصائلة بين متوسطي در اذ طهنة الم مو ة الضانطة
والم مو ة الت ريبلة في ا تنار التحصيل النعدم لصالح طهنة الم مو ة الت ريبلة.
دراسة الزبون )5751
ةدفذ الدراسة هلى تقصي أ ر است دام استراتي يتين تدريسيتين مبنيتين

هى النظرية

البنائلة لتدريس طالب الصف ال امن األساسي في التحصيل وتنملة التفكير الرياضي .تكونذ
ينة الدراسة من ( )91طالناً من طالب الصف ال امن األساسي ،قسموا هلى الث م مو اذ
عوائلاً ،الت ريبلة األولى ُدرسذ ناست دام طريقة نمونا التعهلم البنائي ،والت ريبلة ال انلة ُدرسذ
ناست دام دورة التعّهم ،والضانطة ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة .ولقد تم است دام أداتي الدراسة وةي
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اال تنار التحصيل في مادة الرياضلاذ ،وا تنار التفكير الرياضي .وأظمرذ النتائج و ود فرق دال
هحصائلاً بين المتوسطاذ الحسابلة لعالماذ طالب م مو اذ الدراسة ال الث

هى ا تنارين

التحصيل والتفكير الرياضي ،وةنا الفرق لعزى هلى االستراتي لة ،ولصالح طالب الم مو ة
الت ريبلة األولى ،م طالب الم مو ة الت ريبلة ال انلة.
دراسة طافش )5755
ةدفذ الدراسة هلى التعرف هى أ ر برنامج مقترح في مماراذ التواصل الرياضي هى
تنملة التحصيل الدراسي ومماراذ التفكير النصرم لدى طالناذ الصف ال امن األساسي نغزة.
تكونذ ينة الدراسة من ( )11طالنة ا تيروا نطريقة عوائلة من طالناذ الصف ال امن األساسي
من مدرسة

ين

الوذ األساسلة الهواتي تم تقسلممن هلى م مو تين ت ريبلة وضانطة .وقد

است دمذ الناح ة ا تنارين التحصيل ومماراذ التفكير النصرم لهوصول هلى نتائج الدراسة،
وتوصهذ الدراسة هلى و ود أ ر لهبرنامج المقترح في مماراذ التواصل الرياضي هى وحدة المندسة
لتنملة التحصيل الدراسي ومماراذ التفكير النصرم ند تطبلقا هى الطالناذ.
دراسة الكبيسي )5755
ةدفذ الدراسة هلى قلاس أ ر است دام استراتي لة التدريس التنادلي هى التحصيل والتفكير
الرياضي لطهنة ال اني متوس

في مادة الرياضلاذ .اتنع الناحث المنمج عنا الت ريبي ناذ

اال تنار النعدم ،وكانذ ينة الدراسة قد تكونذ من ( )11طالناً تقسموا هلى م مو تين ت ريبلة
و ددةا ( )11طالناً ُدرسذ ناست دام استراتي لة التدريس التنادلي ،والضانطة و ددةا ( )11طالناً

ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة حيث أ د الناحث ا تنارين األول تحصيهي تكون من ( )11فقرة ،وال اني

لهتفكير الرياضي تكون من ( )13فقرة .وأعارذ نتائج الدراسة تفوق الم مو ة الت ريبلة التي
است دمذ استراتي لة التدريس التنادلي هى الم مو ة الضانطة في التحصيل والتفكير الرياضي.
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دراسة منصور )1822
ةدف الدراسة هلى الكعف ن العالقة المحتمهة بين التحصيل في الرياضلاذ واألدا

هى

مقلاس مماراذ التفكير لدى ينة من تالمين الصف السادس األساسي ،هن بهع دد أفراد العينة
( )240طالناً وطالنة في مدارس مدينة دمعق .استندذ الدراسة هلى فرضلة تقول بو ود ك ير من
األسناب و ار تدني التحصيل في مادة الرياضلاذ ،وةي في م مهما ناذ أ ر سهبي في أدا الطهنة
هى مقلاس مماراذ التفكير ،وتوصهذ الدراسة هلى و ود القة ارتناط هي ابلة بين التحصيل في
مادة الرياضلاذ واألدا

هى مقلاس التفكير.

دراسة الخزرجي )5778
ةدفذ الدراسة هلى معرفة أ ر نمونا ةيهدا تانا في التحصيل والتفكير الرياضي لدى
طالناذ الصف ال اني المتوس

في العراق ،بهع م موع ينة الدراسة ( )11طالنة وز ذ بين

م مو تين ،بواقع ( )11طالنة في الم مو ة الت ريبلة وم هما في الم مو ة الضانطة .وأ رم
التكافؤ لهم مو تين ،وتحقلقاً ألةداف النحث است دم الناحث أداتين ،هحداةما ا تنار تحصيهي
لهطالناذ في مادة الرياضلاذ مكون من ( )11فقرة ،واأل رى مقلاس لقلاس التفكير الرياضي لدى
الطالناذ مكون من ( )13فقرة مقاللة وموضو لة .أما أةم النتائج التي توصل هليما الناحث فكانذ:
 و ود فرق نم داللة هحصائلة بين متوسطاذ در اذ طالناذ الصف ال اني متوسفي اال تنار التحصيهي لهم مو ة الت ريبلة (التي ُدرسذ وفق نمونا ةيهدا تانا)
والضانطة (التي ُدرسذ وفق الطريقة المعتادة) ولصالح الم مو ة الت ريبلة.

 و ود فرق نم داللة هحصائلة بين متوسطاذ در اذ طالناذ الصف ال اني متوسفي ا تنار التفكير الرياضي النعدم لهم مو ة الت ريبلة والضانطة.
 1.5التعقيب على الدراسات السابقة:
تضمذ الدراساذ السانقة أةدافاً م تهفة ،فقد ةدفذ دراسة

بدالها ( )1111هلى بلان

فا هلة البرنامج القائم هى التعهم الدماغي في تنملة أنعاد القوة الرياضلة (التواصل الرياضي،
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التران الرياضي ،االستدالل الرياضي) ،أما دراسة ما د ( )1111ةدفذ هلى معرفة العالقة بين
القوة الرياضلة واألدا التدريسي ،وةدفذ دراسة ال طيب والم نوب ( )1111هلى تقصي أ ر
برنامج تدريسي قائم هى وظائف نصفي الدماغ في القوة الرياضلة ،أما دراسة بيهتن ( Pilten,
 )2010فمدفذ هلى تقلم القوة الرياضلة لدى طهنة الصف ال امس اإلبتدائي في تركلا ،وةدفذ
دراسة سالمن ( )Cimen, 2010هلى التعرف هى مدى توافق امتحاناذ الرياضلاذ مع مفموم
القوة الرياضلة ،أما دراسة أُللفر وولوف  )Oliver & Wulf, 2006وبورةب ()Burhop, 2009
فقد ةدفتا هلى التحقق من و ود فروق بين ال نسين نالقوة الرياضلة ،ونعضما تناول تطوير وتنملة
مفموم القوة الرياضلة لدى المعهمين والطهنة ،كدراسة ديزمان وليون ( Diezmann & Lyn,
 )2001وفهورس ويدنا ةورتن ( )Flores, Edna& Horton, 2009وسرور ( )1111ورزق
( ،)1111ونعضما تناول القوة الرياضلة كطريقة تقولم لهمناةج م تطويرةا في الرياضلاذ م ل
زنقور ( ،)1113وساةين وناكي ( ،)Sahin&Baki, 2010وةدفذ دراسة القبلالذ ( )1111هلى
فح

أ ر برنامج تعهلمي في القوة الرياضلة هى استلعاب المفاةلم والتفكير الرياضي .أما ةنه

الدراسة فقامذ هى بنا مواقف تعهلملة في القوة الرياضلة ا تماداً هى ملع أنعاد القوة الرياضلة
ومالمحما واست دامما كطريقة تدريس ،ومحاولة لبنا استراتي لاذ مالئمة في القوة الرياضلة
ودراسة أ رةا في التفكير الرياضي والتحصيل.
اسر ررت دمذ معظر ررم الد ارسر رراذ السر ررانقة م ر ررل بدالهر ررا ( ،)1111وما ر ررد ( ،)1111وسر رررور
( ،)1111وزنقررور ( ،)1113وديزمرران وليررون ( )Diezmann & Lyn, 2001المررنمج الت ريبرري
لهنحث ،أما دراسة بهتين ( )Pilten, 2010فقد است دمذ المنم لة النو لة ،حيث است دمذ د ارسرة
سراةين ونراكي ( )Sahin & Baki, 2010المرنمج المقرارن ،أمرا د ارسرة أُلفرر وولروف & Oliver
 )Wulf, 2006فاسرت دمذ المررنمج الوصرفي التحهيهرري .اتفقررذ الد ارسرة الحاللررة مرع د ارسررة القبررلالذ
( )2102ود ارسر ررة رزق ( )2102فر رري اسر ررت دام المر ررنمج عر ررنا الت ريبر رري نو الم مر ررو تين الت ريبلر ررة
والضانطة.
ا تهف ر ررذ نع ر ررض الد ارس ر رراذ الس ر ررانقة ف ر رري مك ر رران ا رائم ر ررا ،حي ر ررث أُ ري ر ررذ د ارس ر ررة بورة ر رروب
( )Burhop, 2009ود ارسرة فهرورس وايردنا ةرورتن ( )Flores, Edna & Horton, 2009فرري
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أمريكا ،أما دراسة أُلفر وولوف  )Oliver & Wulf, 2006فقد أ ريذ في ألمانلا ،ودراسة ديزمان
وليرون ( )Diezmann & Lyn, 2001أ ريرذ فري اسررتراللا ،كمررا أ ريرذ د ارسررة كرل مررن سررالمن
( )Cimen, 2010وبهررتن ( )Pilten, 2010فرري تركلررا ،وأ ريررذ د ارسررة القبررلالذ ( )1111فرري
األردن ،أم ررا د ارس ررة س رررور ( )1111فق ررد أ ري ررذ ف رري ُ م رران ،وأ ري ررذ د ارس ررة زنق ررور ( )1113ف رري
مصر .أما الدراسة الحاللة فقد أ ريذ في فهسطين.

تم تطبيق الدراساذ السانقة هى يناذ دراسلة متنو ة من حيث المرحهة العمرية ،فكانذ
ينة الدراسة مم هة من الطهنة المعهمين كما في دراسة ما د ( ،)1111ورزق ( ،)1111وسرور
( ،)1111أما معظم الدراساذ السانقة فقد تكونذ ينة الدراسة من طهنة المدارس م ل دراسة كل
من بهتن ( ،)Pilten, 2010وسالمن ( ،)Cimen, 2010وأُلفر وولوف Oliver & Wulf,
 ،)2006وبورةوب ( ،)Burhop, 2009وزتقور ( ،)1113والقبلالذ ( ،)1111وال طيب
والم نوب ( ،)1111و بدالها ( .)1111واتفقذ الدراسة الحاللة مع الدراساذ التي تناولذ في
ينتما طهنة المدارس ،حيث تم هذ ينة الدراسة في طهنة الصف السانع األساسي في الفصل
الدراسي ال اني لهعام الدراسي (.)1111/1111
أوصذ معظم الدراساذ السانقة نضرورة تطوير القوة الرياضلة وتضمينما في المناةج
التعهلملة.
است دمذ الدراساذ السانقة أدواذ دراسة متنو ة منما ا تنار القوة الرياضلة م ل دراسة
بدالها ( ،)1111وما د ( ،)1111وال طيب والم نوب ( ،)1111وزنقور ( ،)1113بينما است دم
القبلالذ ( )1111ا تنارين في التفكير الرياضي وفي استلعاب المفاةلم ،أما دراسة فهورس وايدنا
ةورتن ( )Flores, Edna & Horton, 2009فاست دمذ نطاقة مالحظة ومقانالذ وا تنار القوة
الرياضلة كادواذ لهدراسة ،في حين است دمذ دراسة بهتن ( )Pilten, 2010المالحظاذ
والمقانالذ وساللم التقدير .أما الدراسة الحاللة فاست دمذ ا تنارين هحداةما لهتفكير الرياضي
واآل ر لهتحصيل.

45

بينذ نعض الدراساذ السانقة أ ر استراتي لاذ وطرائق م تهفة في تنملة التفكير الرياضي
والتحصيل :كاستراتي لة التدريس التنادلي م ل دراسة الكبلسي ( ،)1111واستراتي يتين مبنيتين هى
النظرية البنائلة م ل دراسة الزبون ( ،)1111وأ ر نمونا ةيهدا تانا م ل دراسة ال زر ي (،)1113
وأ ر برنامج قائم هى التعهلم الفردم المد م نالحقينة اإللكترونلة م ل دراسة سلفن ( .)1111اتفقذ
ةنه الدراساذ مع الدراسة الحاللة في تقصي أ ر برنامج قائم هى القوة الرياضلة في التفكير
الرياضي والتحصيل.
واست هصذ الناح ة أو ا العنا واال تالف بين الدراسة الحاللة والدراساذ السانقة كما يهي:
جدول  )5-5تصنيف الدراسات السابقة
اسم الدراسة

الفئة المستهدفة

بدالها()2104

الصف األول ال انوم
ال امعة (الطهنة المطنقين

ما د()2101

في كهلة التربلة األساسلة

اسم الدراسة

الفئة المستهدفة

ال طيب وال نوب
()2101

القبلالذ ()2102

في العراق)

الصف ال امن األساسي

أداة الدراسة
دليل تنفين البرنامج ،س ل النعاط ،ا تنار القوة الرياضلة
نانعادةا ال الث(التواصل ،التران  ،االستدالل).
ا تنار القوة الرياضلة ولعمل (التواصل ،التران ،
االستدالل) نطاقة مالحظة لألدا التدريسي.
أداة الدراسة
ا تنار السلطرة الدماغلة ،برنامج تدريسي قائم هى وظائف

نصفي الدماغ ،ا تنار القوة الرياضلة ولعمل(التواصل،
التران  ،االستدالل).

الصف ال امن األساسي

برنامج تدريسي قائم هى القوة الرياضلة ،ا تنار استلعاب
المفاةلم ،ا تنار لتفكير الرياضي.
است دام م مو ة من البرم لاذ الحرة مفتوحة المصدر في

سرور()2101

ال امعة (طالب الرياضلاذ معال ة المحتوى الرياضي ،محتوى الرياضلاذ ك ز من

نكهلة التربلة نسهطنة ُ مان) مقرر تربلة

مهلة ،ا تنار في القوة الرياضلة تضمن

المعرفة الرياضلة.
وحدة تدريسلة قائمة

هى معايير معتقة من معايير

الرياضلاذ المدرسلة العالملة( ،)NCTMا تنار في القوة

زنقور()2118

الصف ال اني اإل دادم

))Pilten, 2010

الصف ال امس االبتدائي

المالحظاذ ،المقانالذ ،ساللم التقدير.

الصف التاسع األساسي

معايير تقيلم القوة الرياضلة حسب المنمج الحكومي المطبق

الرياضلة(التواصل ،التران  ،االستدالل)
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في تركلا.

))Cimen, 2010
المرحهة األساسلة في الث

(Sahin&Baki,
)2010

فئاذ ومراحل من صفوف

(Floers, Edna
& Horton,
)2009

الصف التاسع األساسي

Burhop,
))2009

المدارس االبتدائلة

الصف ال اني في المدارس
األساسلة

معهمين ،وطالب المرحهة

Oliver &Wulf,
))2006
& (Dizmann
)Lyn, 2001

المرحهة األساسلة الدنلا

ن م()2102

الصف السانع األساسي

Mabark,
))2011
Siegler& et
))al., 2013

األساسلة

معهمين وطالب الصف
العاعر األساسي
طهنة المرحهة األساسلة في
المدارس االبتدائلة

Kashkary,
))2012
اسم الدراسة

الفئة المستهدفة

سلفين()2104

الصف ال اني اال دادم

الزبون()2101

الصف ال امن األساسي

طافش()2100

الصف ال امن األساسي

الكبلسي()2100

الصف ال اني متوس

الصف األول االبتدائي

منصور()2100

الصف السادس األساسي

ال زر ي ()2118

الصف ال اني المتوس

نمانا تقيلم اصة من الل منم لة تحهيل مقارن ابتة.

نطاقاذ مالحظة ،مقانالذ ،ا تنار القوة الرياضلة.
ا تنار القوة الرياضلة
استنانة لهمعهمين ،استنانة لهطهنة ،مقلاس القدرة هى الفمم
واالستلعاب.
مناةج تعهلملة م تهفة ومتعددة األغراض.
برنامج تدريبي مقترح لتنملة التفكير الرياضي ،ا تنار

تحصيهي.

تعهلم الطرق المنطقلة في حل المسائل ،ا تنار تحصيهي.
تحهيل ودراسة دة بلاناذ واسعة ومتعددة م معما.
استنانة ألوللا أمور الطالب ،ا تنار تحصيهي.
أداة الدراسة
برنامج قائم

هى التعهلم الفردم المد م نالحقينة

االلكترونلة ،ا تنار تفكير رياضي ،ا تنار تحصيهي.
نمونا التعهلم البنائي ،ا تنار تحصيهي ،ا تنار لتفكير
الرياضي.
برنامج مقترح في مماراذ التواصل الرياضي ،ا تنار

تحصيهي ،ا تنار في مماراذ التفكير النصرم.

استراتي لة التدريس التنادلي ،ا تنار تحصيهي ،ا تنار
لتفكير الرياضي.
مقلاس مماراذ التفكير ،ا تنار تحصيهي.
نمونا ةيهدا تانا ،ا تنار تحصيهي ،مقلاس لقلاس التفكير
الرياضي.
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اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 تميزذ ةنه الدراسة نموضو ما من الل تناولما لوحدة ال بر في الفصل ال اني لهصفالسانع األساسي في المنماا الفهسطيني ،من الل البرنامج التعهلمي النم أ دتا الناح ة.
هن لم ت د الناح ة دراسة تناولذ ةنا الموضوع في فهسطين هى حد هم الناح ة.
 -تميزذ الدراسة الحاللة

ن الدراساذ السانقة نانما نح ذ في أ ر القوة الرياضلة

هى

التفكير الرياضي والتحصيل ،حيث الحظذ الناح ة أن معظم الدراساذ تناولذ التفكير
الرياضي والتحصيل كل هى حدة مقارنة نالطريقة اال تلادلة ،من ةنا ا ذ ةنه الدراسة
لتسد النق

في الدراساذ المحهلة في م ال منحث الرياضلاذ ،ولتهبي توصلاذ التربويين

في النحث ن طرق ديدة في التدريس.
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الفصل الثالث
طريقة الدراسة واجراءاتها
 2.7مقدمة
 1.7منهجية الدراسة
 7.7مجتمع الدراسة
 9.7عينة الدراسة
 2.7أدوات الدراسة
 1.7إجراءات تنفيذ الدراسة
 6.7تصميم الدرسة
 0.7المعالجات اإلحصائية

49

الفصل الثالث
طريقة الدراسة واجراءاتها
 2.7مقدمة
تتناول الناح ة في ةنا الفصل اإل ار اذ التي تم اتنا ما في ةنه الدراسة والتي اعتمهذ
منمج النحث المتنع في الدراسة وم تمعما و ينتما وكلفلة ا تلارةا ،ووصف أدواذ الدراسة وكلفلة
ه داد أدواذ الدراسة ،وكلفلة التاكد من صدق و ناذ األدواذ واإل ار اذ التي تم بنا ً هيما تطبيق
ةنه الدراسة ،كما تصف المعال اذ اإلحصائلة لتحهيل البلاناذ والوصول هلى النتائج وفلما يهي

تفصيل لنلك:
 1.7منهج الدراسة:
است دمذ الناح ة المنمج الت ريبي والتصملم عنا الت ريبي النم يتناسب مع ةدف الدراسة
والمتم ل في معرفة أ ر برنامج تعهلمي قائم هى القوة الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل
لدى طهنة الصف السانع األساسي في محافظة نابهس ،هن أ ريذ الت ربة هى م مو تين تم
ا تلارةما عوائلاً ،هن أُ تيرذ هحدى الم مو تين لتكون ت ريبلة لطبق هيما البرنامج التعهلمي في
تدريس وحدة ال بر لصف األساسي المقررة لهعام الدراسي ( ،)1111/1111والم مو ة األ رى
ضانطة درسذ الوحدة المقررة نفسما في الكتاب المدرسي نالطريقة اال تلادلة.
 7.7مجتمع الدراسة
تكون م تمع الدراسة من

ملع طهنة الصف السانع األساسي في محافظة نابهس في

الفصل الدراسي ال اني ( ،)1111 1111وقد بهع ددةم ( )1111طالناً وطالنة ،ناال تماد هى
بلاناذ دائرة اإلحصا والت طل

في مديرية التربلة والتعهلم في محافظة نابهس لهعام الدراسي

.1111/1111
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 9.7عينة الدراسة
تكونذ ينة الدراسة من طهنة الصف السانع األساسي في مدرسة بناذ رفيدلا األساسلة،
وقد تم ا تلار العينة نطريقة قصدلة من بين المدارس الحكوملة في محافظة نابهس ،لقربما من
مكان سكن الناح ة ،وتوفر األ مزة واألدواذ التعهلملة الالزمة إل ار اال تنار ،هن تم ا تلار
ععبتين

عوائلاً من الث ععب ،ا تمدذ واحدة منمما م مو ة ضانطة واأل رى ت ريبلة،

وال دول رقم ( )0-1يوضح توزيع ينة الدراسة وفقاً لهم مو تين الضانطة والت ريبلة.
الجدول رقم  )2-7يوضح توزيع عينة الدراسة
نوع المجموعة

العينة

العدد

تجريبية

الصف السابع األساسي شعبة "ب"

78

ضابطة

الصف السابع األساسي شعبة "ج"

78

المجموع الكلي

18

 2.7أدوات الدراسة:
تتضمن الدراسة ططاً لمحتوى تدريسي وفق القوة الرياضلة هى عكل مواقف تعهلملة،
وأداتي الدراسة (ا تنار التحصيل وا تنار التفكير الرياضي).
وصف المادة التدريبية
المادة التدريبلة التي عمهتما الدراسة ةي الوحدة السانعة ( ال بر) من كتاب الرياضلاذ
لهصف السانع األساسي النم يدرس في المدارس الحكوملة في فهسطين لهعام الدراسي

(2104

 .)2100أما ا تلار مادة ال بر لهصف السانع األساسي ير ع هلى أةملة ةنة الوحدة نما تحتولا
من مفاةلم ومماراذ وتعملماذ أساسلة لهصفوف القادمة ،هن يبدأ التاسلس نمعنى التاسلس في
موضوع ال بر في الصف السانع األساسي ،وقد تم الر وع هلى األدب التربوم وال سلما أدبلاذ
الم هس الوطني لمعهمي الرياضلاذ في الواللاذ المتحدة األمريكلة ( )NCTM, 2000لحصر
األفكار الرياضلة واألنعاد التي لقوم هيما مفموم القوة الرياضلة ،لبنا

ط لمحتوى تعهلمي لستند

هى أفكار القوة الرياضلة وأنعادةا ،وعكهذ أنعاد القوة الرياضلة العمود األساسي لهمادة التعهلملة
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و ططما التدريسلة ومواقفما التعهلملة وةي :معايير المحتوى الرياضي ،وتعمل األ داد والعمهلاذ
هيما واالحساس بما ،والقلاس ،والمندسة االحساس المكاني ،وتحهيل البلاناذ واالحتماالذ وال بر.
وفي ةنا المحتوى تم است دام معلار ال بر .كما عكهذ القدراذ الرياضلة ز اً من المادة التعهلملة
و ططما التدريسلة وتعمل معارف و براذ ال بد أن ي ار يما النعد األول وةي المعرفة المفاةلملة،
والمعرفة اال رائلة ،والمعرفة المرتنطة نحل المعكالذ ال اصة نالمقادير ال برية ،وكنلك القدرة
هى تنظلم تفكير المتعهم ،وتعديل مسارتا المعرفلة والفكرية .وأما فلما يرتن
الرياضلة والمتم ل نالعمهلاذ الرياضلة ،فقد ركزذ ال ط

التدريسلة

نالنعد ال الث لهقوة

هى :التوصل ،والتران ،

واالستدالل الرياضي مهحق رقم ( ،)0وتم تدريس المادة التعهلملة لمدة أربعة أسابلع بواقع ()22
حصة صفلة.
وقامذ الناح ة بتحهيل وحدة الدراسة قبل تدريسما ،واعتقاق أةدافما السهوكلة المعرفلة ،وتم
تقسلم المحتوى هلى مفاةلم ،وحقائق ،وتعملماذ مهحق رقم ( .)9ونعد االنتما من تحهيل المحتوى،
تم رضا هى م مو ة من التربويين وتم األ ن نارائمم وتصويناتمم.
مذكرة التحضير لوحدة الجبر باستخدام الطريقة التقليدية
استعانذ الناح ة نمنكرة التحضير لوحدة ال بر من معهمة الرياضلاذ لهصف السانع
األساسي نالطريقة اال تلادلة ،هن اعتمهذ منكرة التحضير ناويين الدروس وةي :الحد ال برم
والقلمة العددلة لهمقادير ال برية ،والحدود ال برية المتعابمة ،و مع الحدود والمقادير ال برية
وطرحما ،وقانون توزيع

مهلة الضرب

مهلة ال مع ،وضرب المقادير ال برية ،وحل

هى

 ،والفرق بين مربعين ،والتحهيل بإي اد العامل

المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة
المعترك ،واعتمهذ ألضاً

هى

 ،واألةداف ،واألساليب واألنعطة والتقولم لكل

دد الحص

درسمن دروس وحدة ال بر ،وا اناذ األسئهة الواردة في المحتوى.
اختبار التحصيل
تم هذ أداة القلاس في ةنه الوحدة نا تنار تحصيهي من ه داد الناح ة ،هن تم هتناع
ال طواذ التاللة من أ ل بنا اال تنار وتطويره:
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وصف االختبار التحصيلي
قامذ الناح ة بإ داد ا تنار نعدم تحصيهي في ضو األةداف السهوكلة المحددة مسنقاً
نعد تصملم دول المواصفاذ ال ا

بنلك الغرض .حيث تم تحهيل وحدة ال بر (الوحدة السانعة

في الفصل الدراسي ال اني) من كتاب الرياضلاذ المقرر لطهنة الصف السانع األساسي في
المدارس الفهسطينلة ،وقد اعتمل اال تنار هى ستة أسئهة مقسمة كاآلتي :السؤال األول يتكون من
( )11فقراذ ا تلار من متعدد نم أربعة بدائل ،واألسئهة األ رى مقاللة المهحق رقم ( ،)1وقامذ
الناح ة بتصحلح اال تنار وكانذ العالمة الكامهة في ةنا اال تنار ( )11در ة ،وتم تحديد زمن
اال تنار نمدة ( )11دقلقة.
ومن

الل

دول المواصفاذ المهحق رقم ( ،)1تم صلاغة أسئهة عامهة لكل أ از

المحتوى ،نحيث ت ار ي مستولاذ األةداف المقترحة فلا ،وةي ال ة مستولاذ :معرفة مفاةلملة
(تنكر ،فمم) ،ومعرفة ه ارئلة (تطبيق) ،وحل المسائل (تحهيل وتركيب وتقولم).
مفتاح تصحيح االختبار:
وضعذ الناح ة ه اناذ نمون لة كمفتاح لتصحلح اال تنار مهحق رقم( ،)1وا تمدذ هلا
في تصحلح اال تنار ،هن أ طيذ لكل فقرة في السؤال األول ا تلار من متعدد در ة واحدة لإل انة
الصحلحة ،والدر ة ( )1لإل انة ال اطئة أو المتروكة ،وأما الفقراذ المقاللة ،والتي كان ددةا ()1
فقراذ ،فقد تراوح مداةا ما بين ( )1-1در ة و( )1-1در ة و( )1-1در ة ،وبنلك أصنحذ الدر ة
الكهلة لال تنار ( )11-1در ة .وال دول ( )1-1التالي يوضح صائ
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اال تنار التحصيهي:

الجدول  )1-7خصائص االختبار التحصيلي
الهدف

عدد األسئلة

نوع األسئلة

مجموع العالمات

الوزن النسبي من االختبار

فهم المفاهيم

2

 2موضو ي

2

%01

معرفة إجرائية

6

8

%10

حل مشكالت

0
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صدق االختبار التحصيلي
لهتاكد من صدق اال تنار قامذ الناح ة نعرضا هى م مو ة من المحكمين النالع ددةم
سنعة محكمين ،منمم أ ضا في الميئة التدريسلة في

امعة الن اح ،ونعض معهمي مادة

الرياضلاذ ممن لمم برة طويهة في تدريس الرياضلاذ من حمهة عمادة الما ستير والنكالوريوس،
ومعرف تربوم في مديرية التربلة والتعهلم في محافظة نابهس ،لإلطالع

هى فقراذ اال تنار،

وصحة الصلاغة العهملة والهغولة ،ومناسبتما لألةداف التعهلملة ،ونعد توفر التغنلة ال ار عة ،أ نذ
الناح ة نآرائمم ومالحظاتمم حول اال تنار ،وبنلك تحقق الصدق الظاةرم لال تنار التحصيهي .هن
تم تعديل دول المواصفاذ النم أُ د لإل تنار التحصيهي للصنح ب الث مستولاذ ،وتصحلح
نعض األ طا الهغولة وصلاغتما نعكل صحلح ،وتغير السؤال الرانع بنا ً

هى طهب نعض

المحكمين لنعده ن المدف ،وألضاً تغير الفرع السادس في السؤال األول نسبب تعانا فكرتا لفكرة
سؤال

ر.
وقامذ الناح ة نحساب معامالذ الصعونة والتمييز لفقراذ اال تنار التحصيهي

لهم مو تين الت ريبلة والضانطة لهتاكد من در ة صعوبتا.
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معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيل:
تم حساب معامالذ الصعونة والتمييز لفقراذ ا تنار التحصيل حيث تراوحذ معامالذ
الصعونة بين ( ،)1.08 - 1.20وونما أن الفقرة (السؤال) تعتبر مقبولة هنا تراوحذ قلمة معامل
الصعونة لما بين ( )1.91-1.01لورد ( ،)Lord, 1986, pp157- 162كون الفقرة التي لقل
معامل الصعونة لما ن ( )1.11تكون عديدة الصعونة ،والفقرة التي يزيد معامل الصعونة لما ن
( )1.91تكون عديدة السمولة ،وألضاً قامذ الناح ة نحساب معامالذ التمييز لفقراذ اإل تنار ،هن
تراوحذ بين ( )1.33 – 1.11مهحق رقم ( ،)11هن تُعتبر الفقرة التي معامل تمييزةا ( )1.11فما
فوق تعد فقرة مقبولة ولمكن حساب معامل التمييز نعد ترتيب الدر اذ تنازللاً وتحديد م مو تي
األدا العهلا والدنلا ومن م القلام نطرح دد الطهنة النين أ ابوا ه انة صحلحة من م مو ة
التحصيل المتدني من دد الطهنة النين أ ابوا ه انة صحلحة من م مو ة التحصيل العالي ،م
تقسم هى دد هحدى الم مو تين (النبمان.)191 :1111 ،
و هى ةنا األساس كان مستوى الصعونة والتمييز لفقراذ اال تنار التحصيهي مناسناً،
وأصنح اال تنار في صورتا النمائلة كما لظمر في المهحق رقم (.)1
ثبات االختبار التحصيلي
لحساب در ة ناذ اال تنار التحصيهي ،قامذ الناحث ناست دام معادلة ألفا كرونناخ،
وةي هحدى طرق قلاس االتساق الدا هي (الت انس) ،ولستفاد منما في حساب ناذ اال تناراذ
التي تحوم فقراذ موضو لة ومقاللة ،فضالً ن كون اال تنار لطبق لمرة واحدة فق

( ودة،

 .)111 :1993هن تم ا تلار ةنه المعادلة لمال متما لال تنار الحالي و دم تساوم مستولاذ
الصعونة لهفقراذ ،وقد بهع معامل ال ناذ الكهي المحسوب ناست دام معادلة ألفا كرونناخ ()1.31
وةي قلمة مرتفعة تحقق أغراض النحث العهمي ،ومناسنة ألغراض الدراسة.
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اختبار التفكير الرياضي
تم هذ أداة القلاس في ةنه الدراسة نا تنار التفكير الرياضي من ه داد الناح ة ،هن تم اتناع
ال طواذ التاللة من أ ل بنا ا تنار التفكير الرياضي:
وصف اختبار التفكير الرياضي
أ دذ الناح ة ا تنا اًر لهتفكير الرياضي ،لقلاس أ ر برنامج تعهلمي في القوة الرياضلة هى
التفكير الرياضي ،تكون من ( )11فقرة من نوع اال تلار من متعدد في مسة مظاةر لهتفكير
الرياضي ةي :االستق ار  ،واالستنتاا ،والتعملم ،والتعبير نالرموز ،والتفكير المنطقي ،ولضم كل
مظمر من المظاةر ال مسة ( )1فقراذ.
وقامذ الناح ة نا تلار فقراذ اال تنار نعد االطالع هى أدبلاذ الموضوع التي أعار هليما
كل من ال طيب ( ،)1119وبدوم ( ،)1111وقسم أنحاث ال امعة العبرية في القدس (،)1111
ومنماا مركز ه ار لتنملة القدراذ والمواةب في الرياضلاذ (د.ذ) ،هضافة هلى نعض الفقراذ التي
أ دتما الناح ة.
وتم تقدير در اذ اال تنار نحيث تكون در ة لكل فقرة ،ونالتالي تكون در ة اال تنار ككل
( )11در ة ،وتم تقدير زمن اال تنار نسا ة واحدة.
مفتاح تصحيح اختبار التفكير الرياضي:
وضعذ الناح ة ه اناذ نمون لة كمفتاح لتصحلح اال تنار مهحق رقم ( ،)1وا تمدذ هلا
في تصحلح اال تنار ،هن أ طيذ لكل فقرة من فقراذ اال تنار والتي تكونذ من ا تلار من متعدد
در ة واحدة لكل فقرة ،نحيث تحصل الطالنة هى در ة واحدة ند اإل انة نعكل صحلح ن
الفقرة ،وتحصل هى الدر ة ( )1لإل انة ال اطئة أو المتروكة ،وبهع دد فقراذ اال تنار ()11
فقرة ،وبنلك أصنحذ الدر ة الكهلة لال تنار ( )11در ة.
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صدق اختبار التفكير الرياضي:
لهتحقق من الصدق الظاةرم لال تنار ،قامذ الناح ة نعرضا هى ل نة من المحكمين،
من ال ب ار والم تصين في م ال تدريس الرياضلاذ مهحق رقم ( ،)1لإلطالع

هى فقراذ

اال تنار ،ومناسبتما لطهنة الصف السانع األساسي وصحة الصلاغة العهملة والهغولة ،وقد تم تعديل
نعض الفقراذ وتغيير نعضما؛ لعدم مناسبتما لهمرحهة العمرية لهطهنة بنا ً

هى طهب نعض

المحكمين ،وبنلك تحقق الصدق الظاةرم لال تنار .هن تم تعديل صلاغة نعض األسئهة م ل السؤال
ال الث والععرون (أم من األ داد التاللة لمكن أن تكون صحلحة) هلى (أم من األ داد التاللة
لمكن أن تكون قلمة صحلحة لر س) ،وتغير السؤال السانع والسؤال الحادم والععرون لعدم
مناسبتمما لهمرحهة العمرية لهطهنة ،وتعديل أحد بدائل السؤال الرانع (بديل ب) للصنح أك ر دقة.
كما قامذ الناح ة نحساب معامالذ الصعونة والتمييز لفقراذ ا تنار التفكير الرياضي
لهم مو تين الت ريبلة والضانطة لهتاكد من در ة صعوبتا ،وفلما يهي توضلح نلك:
معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي:
لهتحقق من در ة صعونة فقراذ ا تنار التفكير الرياضي الموضو لة ،طنقذ الناح ة
المعادلة ال اصة بنلك هى الفقراذ الموضو لة ،ونصما:
معامل صعونة السؤال =

س
ن

× %011

حيث :س :دد الطالناذ الهواتي أ بن ه انة صحلحة ن السؤال.
ن :م موع الطالناذ.
و هى الفقراذ المقاللة ،ونصما:
معامل الصعونة =

م موع الدر اذ المحصهة هى السؤال
دد الطالناذ × در ة السؤال
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× %011

فو دذ الناح ة أن معامالذ الصعونة ألسئهة اإل تنار تراوحذ بين ( ،)1.91 -1.11أما
معامالذ التمييز ألسئهة اإل تنار فقد تراوحذ بين( )1.31-1.11مهحق رقم ( )11وةي تحقق
أغراض الدراسة حسنما تُعير هللا أدبلاذ الموضوع.
ثبات اختبار التفكير الرياضي:
لحساب در ة ناذ ا تنار التفكير الرياضي قامذ الناحث ناست دام معادلة ألفا كرونناخ،
وةي هحدى طرق قلاس االتساق الدا هي (الت انس) ،وقد بهع معامل ال ناذ الكهي المحسوب
ناست دام معادلة ألفا كرونناخ لهم مو ة ( )1.11وةي معامالذ ناذ مرتفعة تعير هلى تمتع
ا تنار التحصيل بنسنة ناذ اللة.
وبنلك تكون الناح ة قد تاكدذ من ناذ أدواذ الدراسة مما عهما هى قة تامة نصحة
األدواذ وصالحيتما لتحهيل النتائج واإل انة ن أسئهة الدراسة وا تنار فرضلاتما.
 1.7إجراءات تنفيذ الدراسة
اتنعذ الناح ة ال طواذ التاللة الت ربة:
 -م ار عة مادة الدراساذ العهلا في امعة الن اح الوطنلة

نابهس فهسطين؛ لهحصول هى

كتاب مو ا لو ازرة التربلة والتعهلم العالي ،مهحق رقم (.)3
 و مذ مديرية التربلة والتعهلم في محافظة نابهس ونلك نالنلانة ن و ازرة التربلة والتعهلم العاليالفهسطينلة كتاناً لمدرسة بناذ رفيدلا األساسلة لسمح لهناح ة بتطبيق دراستما في المدرسة.
 -تطبيق الت ربة

هى الم مو ة الت ريبلة (التدريس وفق القوة الرياضلة) ،في بدالة الفصل

ال اني بتاريد  1111/1/11في السنة الدراسلة ( )1111/1111وتدريس الم مو ة الضانطة
وفق الطريقة اال تلادلة.
 نعد االنتما من تطبيق الت ربة بيومين ،تم تحديد مو د محدد لععبتي الدراسة من أ ل تنفيناال تنار النعدم التحصيهي مهحق رقم ( .)1م نعد ال ة ألام تم تطبيق ا تنار التفكير
الرياضي مهحق رقم (.)1
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 قامذ الناح ة بتصحلح اال تنارين ورصد الماذ الطهنة.-

م فرغذ النتائج

هى الحاسوب من أ ل متانعة المعال اذ االحصائلة واست راا النتائج

وا تنار الفرضلاذ ناست دام برنامج الرزمة االحصائلة ( )SPSSلهعهوم اال تما لة.
 است راا النتائج وتحهيهما ومناقعتما ،ومقارنتما مع الدراساذ السانقة ،واقتراح التوصلاذالمناسنة.
 6.7تصميم الدراسة
التصملم عنا الت ريبي لهدراسة:
EG: O - X O1 O2
CG: O - O1 O2
الم مو ة الت ريبلةEG :
الم مو ة الضانطةCG :
ا تنار قبهي( :Oالعالماذ المدرسلة لهطالناذ في الفصل الدراسي األول).
ا تنارين نعديين :التحصيل  O1والتفكير الرياضي .O2
المعال ة الت ريبلة X :المتغير المستقل (التدريس وفق القوة الرياضلة).
 8.1متغيرات الدراسة:
احتوذ الدراسة هى المتغيراذ التاللة:
المتغير المستقل:
ولم ل طريقة التدريس ولما مستولان:
 )1است دام البرنامج التعهلمي القائم هى القوة الرياضلة.
 )2الطريقة اال تلادلة.
المتغيرات التابعة:
 )1التفكير الرياضي.
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 )2التحصيل في الرياضلاذ.
المتغيرات المضبوطة
 المرحهة العمرية :طالب الصف السانع األساسي لهعام الدراسي (.)1111 /1111 المحتوى الدراسي :ه ادة صلاغة الوحدة السانعة (ال بر) من مقرر الرياضلاذ ال ز ال اني منالصف السانع األساسي من العام الدراسي (.)1111 /1111
-

دد الحص

التي تم تدريس وحدة ال بر فيما :وقد حددذ بر ( )11حصة لكال الم مو تين.

 الزمن :تم تطبيق اال تناراذ وتقدلم المادة التعهلملة في توافق زمني لهم مو تين. 3.1المعالجات اإلحصائية
من أ ل معال ة البلاناذ است دمذ الناح ة الرزمة اإلحصائلة ( )SPSSونلك ناست دام
المعال اذ التاللة:
 معادلة ألفا كرونناخ ( )Cronbach’s Alphaلحساب در ة ناذ اال تناراذ. -المتوسطاذ الحسابلة واالنحرافاذ المعلارية لوصف

الماذ الطهنة في اال تنارين

التحصيهي والتفكير الرياضي.
 -تحهيل التناين األحادم المصاحب ( (ANCOVAلفح

داللة الفرق بين متوسطي

تحصيل الم مو تين (الت ريبلة ،والضانطة) في ا تنارم التحصيل والتفكير الرياضي.
 -ا تنار معامل االرتناط بيرسون بين

الماذ طالناذ الم مو ة الت ريبلة في اال تنار

التحصيهي النعدم و الماتمن في ا تنار التفكير الرياضي النعدم.
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الفصال الرابع
نتاائج الادراساة
 5.1النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة
 5.1النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 5.5.1نتائج الفرضية األولى
 5.5.1نتائج الفرضية الثانية
 5.1.1نتائج الفرضية الثالثة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ةرردفذ ةررنه الد ارسررة التعرررف هلررى أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم هررى القرروة الرياضررلة فرري التفكيررر
الرياضرري والتحصرريل فرري تنملررة ممرراراذ التفكيررر الرياضرري لرردى طهنررة الصررف السررانع األساسرري فرري
محافظة نابهس.
ولتحقيق أةداف الد ارسرة ،قامرذ الناح رة بإ رداد ا تنرارين أحردةما لقرلس التفكيرر الرياضري،
واآل ررر لقرررلس التحص رريل ،وقامر ررذ نالتاك ررد مرررن صررردقمما ،و ناتمم ررا ،ونع ررد ه ر ر ار اال تنر رراراذ ،ترررم
تصررحلحما وترميزة ررا واد الم ررا لهحاسرروب ومعال تم ررا هحص ررائلا ناسررت دام الرزم ررة اإلحص ررائلة لهعه رروم
اال تما لة ( ،)SPSSوفلما يهي نتائج الدراسة تنعاً لتسهسل أسئهتما وفرضلاتما:
 5.1النتائج المتعلقة بالس ال الرئيس للدراسة:
مااا أثاار برنااامج تعليمااي قااائم علااى القااوة الرياضااية فااي التفكياار الرياضااي والتحصاايل لاادى
طلبة الصف السابع األساسي في محافظة نابلس؟
ولإل انررة ررن ةررنا السرؤال ،فقررد تررم ا تنررار فرضررلاذ الد ارسررة األولررى وال انلررة والمتعهقررة نررا ر
البرنررامج التعهلمرري القررائم هررى القرروة الرياضررلة فرري التفكيررر والتحصرريل هررى الم مررو تين الضررانطة
والت ريبلة في اال تنار النعدم ،وال داول ( )4-1المتعهقة نفرضلاذ الدراسة توضح نلك.
 5.1النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
 5.5.1نتيجاااة الفرضاااية األولاااى ،ونصاااها :ال يو ررد فرررق نو داللررة هحصررائلة نررد مسررتوى الداللررة
( )α ≤ 0.05بين متوسطي در اذ ا تنار التفكيرر الرياضري برين الم مو رة الت ريبلرة (التري تردرس
وفرررق برنر ررامج تعهلمر رري قر ررائم هر ررى القر رروة الرياضر ررلة) ،والم مو ر ررة الضرررانطة (التر رري ت رردرس نالطريقر ررة
اال تلادلة).

62

وال تن ر ررار ص ر ررحة الفرض ر ررلة ،قام ر ررذ الناح ر ررة نحس ر رراب المتوس ر ررطاذ الحس ر ررابلة واالنح ارف ر رراذ
المعلاريررة لعالمرراذ طهنررة الصررف السررانع األساسرري هررى ا تنررارم التفكيررر الرياضرري القبهرري والنعرردم
تنعاً لم مو تي الدراسة الت ريبلة والضانطة ،وال دول ( )1-4يوضح نلك:
الجدول  )5-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في التفكير

الرياضي تبعاً لمجموعتي الدراسة

القبلي العالمات المدرسية
في الرياضيات)

المجموعة

العدد

الضابطة

11

13.11

التجريبية

11

11.31

الوسط

البعدي التفكير الرياضي)

المتوسطات

االنحراف

المعدلة
ّ

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط

الحسابي

المعياري

11.11

11.91

1.11

11.11

11.11

11.11

1.33

11.11

حيث يتبين من ال ردول رقرم ( )1-1و رود فررق ظراةرم فري المتوسرطاذ الحسرابلة لعالمراذ
الطالنرراذ فرري التفكيررر الرياضرري النعرردم ،فقررد بهررع المتوسر الحسررابي لهم مو ررة الضررانطة ()11.91
بينمررا بهررع المتوس ر الحسررابي لهم مو ررة الت ريبلررة ( ،)11.11ولبلرران داللررة الفررروق اإلحصررائلة بررين
المتوسطاذ الحسابلة تم است دام تحهيل التناين األحادم المصاحب ( (ANCOVAوكانذ النترائج
كما في ال دول رقم ( )1-1اآلتي:
الجدول رقم  )5-1نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر البرنامج التعليمي على درجات

طالبات الصف السابع األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية على التفكير الرياضي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

F

اإلحصائية

االختبار القبلي

1.111

1

1.111

1.111

1.119

طريقة التدريس

111.311

1

111.311

1.111

*1.111

الخطأ

1111.111

11

13.911

المجموع

1131.311

19

مصدر التباين

مجموع

*دالة هحصائلا ند مستوى الداللة (.)α ≤ 0.05
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الداللة

وتعير النتائج في ال دول رقم ( )2-4هلى و ود فرق نم داللة هحصائلة ند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي التفكير الرياضي نحو طريقة التدريس بين الم مو ة الت ريبلة
والم مو ة الضانطة تعزى هلى طريقة التدريس (ا تلادلة ،ناست دام برنامج تعهلمي قائم هى القوة
الرياضلة) ،ونلك لصالح الم مو ة الت ريبلة التي ُد ِّرسذ وحدة ال بر من كتاب الصف السانع
األساسي ناست دام البرنامج التعهلمي القائم هى القوة الرياضلة؛ هن حصهذ الم مو ة الت ريبلة
المعدل لهم مو ة الضانطة
هى متوس حسابي معدل ( )21.16وةو أ هى من المتوس الحسابي
ّ
التي ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة والنالع ( .)11.11أم أن التدريس ناست دام القوة الرياضلة يؤدم
هلى تنملة التفكير الرياضي لهطالناذ مقارنة نالتدريس ناست دام الطريقة اال تلادلة.
 5.5.1نتيجة الفرضية الثانية ،ونصها :ال يو د فرق نو داللة هحصائلة

ند مستوى الداللة

( )α ≤ 0.05بين متوسطي در اذ ا تنار التحصيل بين الم مو ة الت ريبلة (التي تدرس وفق
برنامج تعهلمي قائم هى القوة الرياضلة) ،والم مو ة الضانطة (التي تدرس نالطريقة اال تلادلة).
وال تنار صحة الفرضلة ،قامذ الناح ة نحساب المتوسطاذ الحسابلة واالنحرافاذ
المعلارية لعالماذ طالناذ الصف السانع األساسي هى اال تنارين القبهي والنعدم تنعاً لم مو تي
الدراسة الت ريبلة والضانطة ،وال دول التالي يوضح نلك:
الجدول  )1-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في اختبار التحصايل
تبعاً لمجموعتي الدراسة

القبلي العالمات

المدرسية في الرياضيات)

المجموعة

العدد

الضابطة

11

13.11

التجريبية

11

11.31

البعدي التحصيل في
الرياضيات)

المتوسطات

الحسابي

االنحراف
المعلارم

الوس الحسابي

االنحراف

المعدلة
ّ

11.11

11.91

1.91

11.11

11.11

19.11

1.91

19.19

الوس

المعلارم

حيث يتبين من ال دول رقرم ( )1-1و رود فررق ظراةرم فري المتوسرطاذ الحسرابلة لتحصريل
الطالناذ في اال تنار النعدم ،فقرد بهرع المتوسر الحسرابي لهم مو رة الضرانطة ( )11.91بينمرا بهرع
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المتوس الحسابي لهم مو ة الت ريبلة ( .)19.11ولبلان داللة الفروق اإلحصرائلة برين المتوسرطاذ
الحسررابلة تررم اسررت دام تحهيررل التنرراين األحررادم المصرراحب ( (ANCOVAوكانررذ النتررائج كمررا فرري
ال دول رقم (:)1:1
الجدول  )1-1نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر البرنامج التعليمي القائم على القوة

الرياضية على درجات طالبات الصف السابع األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية في
اختبار التحصيل

درجات

متوسط

المربعات

F

اإلحصائية

االختبار القبلي

1.113

1

1.113

1.111

1.119

طريقة التدريس

191.991

1

191.991

11.911

*1.111

الخطأ

1311.111

11

19.311

المجموع

1111.131

19

مصدر التباين

مجموع المربعات

الحرية

الداللة

*دالة هحصائلا ند مستوى الداللة (.)α ≤ 0.05

ويتبررين مررن ال رردول رقررم ( )1-1رفررض الفرضررلة الصررفرية ،ونالتررالي و ررود فرررق نم داللررة
هحصررائلة نررد مسررتوى الداللررة ( )α ≤ 0.05بررين متوسررطي تحصرريل طالنرراذ الم مو ررة الت ريبلررة
والم مو ررة الض ررانطة تعررزى هل ررى طريقررة الت رردريس (التقهيدلررة ،والبرن ررامج التعهلمرري الق ررائم هررى الق رروة
الرياضررلة) ونلررك لصررالح الم مو ررة الت ريبلررة الترري درسررذ وحرردة ال بررر مررن كترراب الصررف السررانع
األساسرري ناسررت دام البرنررامج التعهلمرري القررائم هررى القرروة الرياضررلة؛ هن حصررهذ الم مو ررة الت ريبلررة
هررى متوس ر حسررابي معرردل ( )19.19وةررو أ هررى مررن المتوس ر المعر ّردل لهم مو ررة الضررانطة الترري
ُدرسررذ نالطريقررة اال تلادلررة والنررالع ( .)11.11أم أن الترردريس ناسررت دام القرروة الرياضررلة يررؤدم هلررى
تحسين التحصيل في الرياضلاذ لهطالناذ مقارنة نالتدريس ناست دام الطريقة اال تلادلة.
ومن الل ا تنار فرضلاذ الدراسة ،لمكن اإل انة ن سؤال الدراسة الرئلس والنم نصا:
ما أثر برنامج تعليمي قائم على القوة الرياضية في التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الصف
السابع األساسي في محافظة نابلس؟
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حيث تعير النتائج في ال دولين ( )2-4و( )4-4هلى و ود أ ر واضح لهبرنامج التعهلمي
القائم هى القوة الرياضلة في التفكير والتحصيل بين الم مو تين الت ريبلة والضانطة ،وكان ةنا
األ ر لصالح الم مو ة الت ريبلة التي درسذ ناست دام البرنامج التعهلمي القائم

هى القوة

الرياضلة.
تناطلرة ناذ داللرة هحصرائلة هرى مسرتوى
 5.1.1نتائج الفرضية الثالثة ،ونصها :ال تو د القرة ار ّ

الداللة ( )α ≤ 1.10بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالناذ الم مو ة الت ريبلة.

وال تنار الفرضلة ال ال ة تم حساب معامل االرتناط بيرسون بين الماذ طرالب الم مو رة
الت ريبلة في اال تنار النعدم و الماتمم في التفكير الرياضي وكانذ النترائج كمرا فري ال ردول (-4
.)0
جااادول رقااام  )1-1معامااال االرتبااااط باااين التحصااايل الدراساااي والتفكيااار الرياضاااي لااادى طالباااات
المجموعة التجريبية
التحصيل

التفكير الرياضي

المتوس

االنحراف

المتوس

االنحراف

09.20

0.90

21.01

6.88

قيمة ر

مستوى الداللة

1.809

*1.11110

ويتبين من ال دول رقم ( )1-1رفض الفرضرلة الصرفرية نرد مسرتوى الداللرة (،)α ≤ 1011
ونالتالي يو د القة ناذ داللة هحصائلة بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي ،لطالب الصف
السانع في الم مو ة الت ريبلة.
أن ةن رراك
ويب ر ّرين ال رردول قلم ررة معام ررل االرتن رراط ( )1.319وة رري قلم ررة مو ن ررة مرتفع ررة ،أم ّ

القة طردلة قولة بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 2.2مقدمة
 1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 2.1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى
 1.1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية
 7.1.9مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة
 7.2التوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 2.2مقدمة
ةدفذ الدراسة الحاللة هلى استقصا أ ر التدريس وفق القوة الرياضلة في التفكير الرياضي
والتحصيل لدى طالناذ الصف السانع األساسي في محافظة نابهس ،هن يتناول ةنا الفصل نتائج
الدراسة التي تم التوصل هليما نعد المعال اذ اإلحصائلة وتوصلاتما.
 1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
 2.1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى:
ال يو د فرق نو داللة هحصائلة ند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي در اذ
ا تنار التفكير الرياضي بين الم مو ة الت ريبلة (التي تدرس وفق برنامج تعهلمي قائم هى القوة
الرياضلة) ،والم مو ة الضانطة (التي تدرس نالطريقة اال تلادلة).
تعير النتائج التي رضذ في ال دول ( )4-1هلى و ود فرق نو داللة هحصائلة لصالح
طالب الم مو ة الت ريبلة النين درسوا ناست دام البرنامج التعهلمي القائم

هى القوة الرياضلة

وتعزو الناح ة نلك هلى طبلعة البرنامج التعهلمي وطريقة رضا واألنعطة المتنو ة الم يرة لهتفكير،
مما قد أسمم نعكل فعال في نب انتناه الطاناذ وزيادة تفكيرةن ورفع الطموح لديمن ،كما وأن
القوة الرياضلة تتكون من م مو ة من المكوناذ والمماراذ والتي تتطهب أن لكون الطالب قاد اًر
هى النظرة الكهلة إلدراك الترانطاذ في لغة الرياضلاذ وتحديد العالقاذ ،وتحديد مدى دوى
المعرفة الرياضلة في تفسير ورصد المواقف الحلاتلة ناإلضافة هلى قدراتا في تحديد مسار تفكيره
وتعديها ،والتفكير في أك ر من مسار تفكيرم (متعدد المسا ارذ :التفكير والتامل) ،وألن القوة
الرياضلة تتضمن (قوة العقل الرياضي  +قوة المعرفة الرياضلة) حيث تقوم الطاقة النةنلة وكال
النعدان يتطهنا تفا ل الطالب مع أقرانا ومع المعرفة ،حيث تُقوى الطاقة النةنلة نالتفا ل ونالعالقة
ال دللة بين الطالب وبيئتا ( صر .)2104 ،و ندما يوا ا الطهنة تحدلاً لتفكيرةم نعان الرياضلاذ
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ويوصهون نتائج تفكيرةم لآل رين عفولاً وتحريرياً فإنمم يتعهمون كيف لكونوا واضحين ومقنعين .كما
أن االستماع لتفسيراذ اآل رين لعطي الطهنة فرصاً لتطوير مفاةلممم ومماراتمم وتعملقما،
واالستدالل لسا دنا في حل المسائل وتحديد معقوللة اإل اناذ ،وأةملة أن يتعهم الطهنة تبرير
ه اناتمم وتقدلم الح ج هى أساس منطقي ك ز ال يت أز من كل ه انة قد َّ
مكنمن من بنا المعرفة
نطريق نظاملة ،و ندما يدرك الطهنة أن الرياضلاذ لمكن است دامما في المواضلع األ رى فإنما
تصنح أك ر قرباً لمم ،وأك ر معنى وفائدة ،ويتعزز فمممم لما ( )NCTM, 2000ولكونوا أك ر
اندما اً وان ناناً لهمادة التعهلملة ،وةنا ما الحظتا الناح ة هى طالناذ الم مو ة الت ريبلة.
ومن الل ةنه النتائج ،تالح الناح ة أن ةنه الدراسة قد اتفقذ مع نتائج دراسة القبلالذ
( )2101التي نح ذ في تا ير القوة الرياضلة هى التفكير الرياضي وفمم المفاةلم الرياضلة.
 1.1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية:
ال يو د فرق نو داللة هحصائلة ند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي در اذ
ا تنار التحصيل بين الم مو ة الت ريبلة (التي تدرس وفق برنامج تعهلمي قائم

هى القوة

الرياضلة) ،والم مو ة الضانطة (التي تدرس نالطريقة اال تلادلة).
أعارذ النتائج في ال دول رقم ( )1-1هلى و ود فرق نو داللة هحصائلة

ند مستوى

الداللة ( )α ≤ 1,11بين متوسطي تحصيل طالناذ الم مو ة الت ريبلة والم مو ة الضانطة
لصالح الم مو ة الت ريبلة في اال تنار التحصيهي في المستولاذ ال ال ة (تنكر وفمم ،تطبيق ،حل
معكالذ).
وتفسر الناح ة نلك هلى فا هلة البرنامج التعهلمي القائم هى القوة الرياضلة النم ةدفا
عل المتعهم يتوصل هلى المعرفة بنفسا نحيث لكتعفما ولقلمما ويناقش ولفسر ويبرر ه اناتا
للضمن استم اررية المعرفة ،هن أوضح الم هس الوطني لمعهمي الرياضلاذ في اإلصدار األول
لمعايير المنمج والتقولم ( )NTCM, 1989, pp. 205-208هن القوة الرياضلة تم ل أحد المعايير
الرئلسة لتقولم الطهنة في مقابل العكل التقهيدم لهتحصيل ،والنم لعتمد هى ال وانب المعرفلة دون
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التركيز

هى العمهلاذ الرياضلة ،فمن

تضمنذ تواصل المناقعة والحوار ورب

الل البرنامج التعهلمي تم

رض استراتي لاذ متنو ة

األفكار الرياضلة مع نعضما ،وتم

هق بيئة رياضلة

تست ير ال براذ السانقة لهطالناذ ،وتحفز لديمن قالً ونةناً نعلطين معرفلاً ،وو داناً لقظاً ات اه
الرياضلاذ لععرن نقلمتما و مالما ،وةنا من الممكن أن لكون قد سا د الطالناذ هى موا مة
المعكالذ العمهلة وحهماَّ ،
ومكنمن من اال تماد هى أنفسمن في است ال
والتعملماذ السانقة وربطما معاً .ونالتالي أصنحذ
الطالناذ هلى م مو اذ متعاونة قد سا د

هى

المعاني والمفاةلم

وفعالة ،كما أن تقسلم
مهلة التعهم ُم مرة ّ

مهلة التعهم واأللفة بينمن ،وحب التعاون

والمعاركة في مهلة التعهم .وةنا مما ساةم في عل طالناذ الم مو ة الت ريبلة يتفوقن هى
الم مو ة الضانطةَّ ،
وحفزةن هى فمم المادة العهملة .وألن طبلعة مادة ال بر طبلعة تراكملة ،فقد
است ار ةنا البرنامج حواسمن ،و عهمن يراقبن فمممن لهمادة التعهلملة وكلفلة ه ار المعال اذ
المناسنة ،ن طريق تنظلم أفكارةن ومناقعتما وتفسيرةا وا طا الح ج واألدلة المنطقلة ،ونالتالي
سعين هلى بنا أفكار َّ
ةن وتقيلمما وربطما نالواقع والمماراذ الحلاتلة ،مما أدى هلى ه ارة دافعلة
الطالناذ ،وا ارة اةتماممن وزيادة التحصيل العهمي لديمن.
وتتفق ةنه النتائج مع دراسة رزق ( ،)1111وتتعانا ألضاً مع دراسة طافش (،)1111
التي تناولذ أحد أنعاد القوة الرياضلة المتم ل في التواصل الرياضي وتا يره هى التحصيل.
 7.1.2مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة:
ال تو د

تناطلة ناذ داللة هحصائلة
القة ار ّ

هى مستوى الداللة ( )α ≤ 1.11بين

التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالناذ الم مو ة الت ريبلة.
أعارذ النتائج التي ُ رضذ في ال دول ( )1-1هلى و ود القة ناذ داللة هحصائلة بين

التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالناذ الصف السانع في الم مو ة الت ريبلة .أم أن
ةناك

القة طردلة قولة بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي ،فكهما زادذ ممارة التفكير

الرياضي زاد التحصيل في الرياضلاذ.
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فالتحصيل في الرياضلاذ يهقى اةتماماً من المربين وأوللا األمور نظ اًر لال تقاد السائد
بو ود القة ترب التحصيل في الرياضلاذ نالقدرة هى التفكير .وقد نالح تزايد االةتمام بتعهلم
التفكير في العديد من دول العالم ،فعهى سبيل الم ال فإن هتقان التفكير من أولولاذ التعهلم في
العديد من مدارس أمريكا ومدارس كندا والممهكة المتحدة واستراللا ،وكنلك فنزولال تقوم بتعهلم
طالبما التفكير كمقرر .ولعل أك ر األساليب انتعا اًر لتنملة التفكير الرياضي ةو تدريب الطهنة هى
حل المسائل الرياضلة انطالقاً من مبدأ التعانا الكبير بين أساليب حل المسائل الرياضلة وأساليب
استراتي لاذ التفكير الرياضي ،ألن كالةما يتطهب النوع نفسا من األنعطة العقهلة بمدف الوصول
هلى الحهول المناسنة .حيث أن التفكير الرياضي لسا د المتعهم هى حل التمريناذ والمعكالذ
الرياضلة ،ونلك ناست دام أساليب االستدالل والتامل وادراك العالقاذ بين المتغيراذ في المعكهة
واست دام الرموز في التعبير ن المصطهحاذ الرياضلة ،فمو لعد طريقاً إلدراك العهم و عها نا
معنى ،كما هنا وسيهة إلدراك القوة الرمزية التي قد تسا دنا هى هدراك األنماط وتنظلمما قهلاً
ورمزياً واستلعابما .وألن التفكير الرياضي من أنواع التفكير المممة في العمهلة التعهلملة حيث أنا
الممكن أن يزيد من قدرة المتعهم هى الفمم في مادة الرياضلاذ ،ويرفع من در ة اإل ارة وال نب
له براذ الصفلة وي عل دور الطهنة هي ابلاً فا الً ،قد ينعكس نصوٍر ديدة في مستوى تحصيل
الطهنة ،ون احمم في اال تناراذ المدرسلة وتحقيق األةداف التعهلملة.
وتتفق ةنه النتائج مع ما أعارذ هللا دراسة منصور ( )1111التي أ بتذ و ود القة
طردلة بين التفكير الرياضي والتحصيل في مادة الرياضلاذ.
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 1.1التوصيات
في ضو النتائج التي توصهذ هليما الناح ة في ةنه الدراسة ،ر ذ نالتوصلاذ اآلتلة:
 .0ضرورة تدريب معهمي الرياضلاذ هى التعهلم وفق القوة الرياضلة كطريقة تدريس ،لما لما
من نتائج هي ابلة هى العمهلة التعهلملة ونلك من الل الدوراذ التدريبلة.
 .2ه ادة بنا المواد التعهلملة لهمرحهة األساسلة نما يتماعى مع أنعاد القوة الرياضلة.
 .1ه رادة النظررر فرري تنظررلم حصر

الرياضررلاذ ،والوقررذ المقرررر لمررا فرري ضررو كملررة المعررارف

الرياضرلة المقرررة لهحصررة ،ناإلضرافة هلررى تضرمين القرروة الرياضرلة فرري الحصرة واسررت دامما؛
الةتمامما نالفروق الفردلة لدى الطهنة.
 .4تنملة القدرة هى التفكير الرياضي لدى الطهنة لما لا من دور نارز في معال ة الضعف
في التحصيل الرياضي.
 .0تعويد الطهنة هى ت ربة طرائق م تهفة في حل المسائل ،مما لسا دةم هى ت نب طرق
الحساب اآلللة والتفكير التقهيدم ،ونلك من الل ه داد وتصملم أنعطة تعهلملة تعهملة
ةادفة تتلح الم ال لتعهم أنماط ومماراذ التفكير الرياضي.
 .6ه ار دراساذ معابمة لمنه الدراسة هى صفوف أ رى ودراسة تا ير القوة الرياضلة هى
متغيراذ تانعة أ رى هضافة هلى التي وردذ في ةنه الدراسة م ل مماراذ التفكير
اإلبدا ي ،والتفكير العهمي ،والتفكير الناقد وغيرةا من المتغيراذ.
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ملحق رقم )2
البرنامج التعليمي في القوة الرياضية
الوحدة الدراسية :الجبر

الصف السابع األساسي

تم ه داد ةنا البرنامج التعهلمي ،للست دم في تعهلم وتعهم وحدة ال بر ،المتضمنة في
الفصالل اني لمنحث الرياضلاذ لهصف السانع األساسي .ولعتمد البرنامج التعهلمي في القوة
الرياضلة هى ال ة أنعاد أُ نذ من أفكار المؤسسة القوملة لإلن از التربوم األمريكي ،والم هس
القومي لمعهمي الرياضلاذ في الواللاذ المتحدة األمريكلة ( )NCTM, 2000; NAEP, 2003
وةي:
 المحتوى الرياضي :ولعمل الحس العددم و صائ

األ داد والعمهلاذ هلا ،والمندسة

والحس المكاني ،والقلاس وحس القلاس ،وتحهيل البلاناذ واالحصا ومفاةلم االحتمال،
وال بر واالقتراناذ ال برية ،وفي ةنا البرنامج سيتم است دام معلار ال بر والحس ال برم.
 المعرفة الرياضية :وتعمل معارف و براذ ال بد أن ي ار يما النعد األول وةي ،فمم
المفاةلم ،والمعرفة اإل رائلة ،وحل المعكالذ ،ال اصة نالحدود والمقادير ال برية ،وكنلك
القدرة هى تنظلم تفكير المتعهم.
 العمليات الرياضية :وتعمل التواصل ،والتران  ،واالستدالل الرياضي.
خطوات بناء البرنامج التعليمي في القوة الرياضية:
 تحديد المدف من الموقف الصفي.
 تحديد النتا اذ العامة وال اصة نالموضوع ال برم.
 تحديد المتطهناذ السانقة المرتنطة نالموضوع ال برم.
 تحديد الوسائل التعهلملة التي لحتا ما الموقف الصفي.
 تحديد المحتوى الحالي لهموقف الصفي.
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 تصملم موقف صفي وفق أنعاد القوة الرياضلة.
 تعيين األنعطة المتعهقة نكل موقف صفي.
 تحديد أوراق مل مرافقة لهموقف الصفي.

تقويم الموقف الصفي
أهداف البرنامج:
 تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في التواصل الرياضي وتعزيز تفكيرةم ،والصال أفكارةم
نطريقة واضحة لآل رين ،والتعبير نما نطرق متعددة.
 تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في رب

األفكار وال براذ الرياضلة فلما بينمم وربطما مع

العهوم األ رى والحلاة اليوملة.
 تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في االستدالل الرياضي وتنملة استقالللة تفكيرةم من الل
هدراك أةملة االستدالل الرياضي.
 تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في المعرفة الرياضلة نمستولاتما ال ال ة فمم المفاةلم والمعرفة
اإل رائلة والمعرفة في حل المعكالذ ال اصة نال بر.
 تنظلم تفكير الطالب ،وتعديل مساراتمم المعرفلة والفكرية.
 تنملة الحس الرياضي لدى الطهنة وبلان نفعلة الرياضلاذ في الحلاة.
 تحقيق المحتوى التواصهي والترانطي واالستداللي النم ُيبين قوة الرياضلاذ.
استراتيجيات التدريس:
 المناقعة ال ما لة لتحديد أفكار الطهنة والوصول لفمم ما ي.
 الم مو اذ المتعاونة لزيادة التواصل والتفا ل والحوار بين الطهنة.
 التعهلم الفردم المستقل لتنظلم وتعديل المساراذ المعرفلة والفكرية لتفكير الطالب.
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التقويم:
 التقولم الكتابي الصفي والبيتي. اال تنار القصير.الخطوات وآليات التنفيذ:
لحتوى البرنامج هى مانلة مواقف صفلة رياضلة،

اصة نموضو ي الحدود والمقادير

ال برية ،في معلار المحتوى ال برم ،يتضمن المحتوى التواصهي الث مواقف صفلة ،واعتمل كل
موقف منمما هى أنعطة في التواصل الرياضي في المعرفة المفاةلملة والمعرفة اإل رائلة والمعرفة
في حل المعكالذ ،ال اصة نالموضوع ال برم ،و الث مواقف في المحتوى الترانطي ،واعتمل كل
موقف منمما هى أنعطة في التران الرياضي في المعرفة المفاةلملة والمعرفة اإل رائلة والمعرفة
في حل المعكالذ ،ال اصة نالموضوع ال برم ،و مسة مواقف في المحتوى االستداللي ،واعتمل
كل موقف منمما هى أنعطا في االستدالل الرياضي وفي المعرفة المفاةلملة والمعرفة اإل رائلة
والمعرفة في حل المعكالذ ،ال اصة نالموضوع ال برم ،زودذ ألضاً نعض المواقف ناوراق
مل دا مة ،و تمذ ناعكال متعددة من التقولم الصفي والبيتي واال تناراذ القصيرة.
الدرس األول والثاني 9 :حصص

الحد والمقدار الجبري ،والقيمة العددية للمقدار الجبري.

النتاجات العامة:
 تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في التواصل الرياضي. هلصال أفكار الطهنة ،وتعزيز تفكيرةم نطريقة واضحة لآل رين ،والتعبيرمتعددة.
 -تنملة الحس الرياضي لطهنة ،وبلان فائدة الرياضلاذ في الحلاة.
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نما نطرق

النتاجات الخاصة:
 التعرف هى المتغير والحدود والمقادير ال برية. نكر أم هة سهلمة هى حدود ومقادير برية. التعولض ن قلمة الحد ال برم بدقة هي اد القلمة العددلة لهمقدار ال برم نعكل صحلح.الخبرات السابقة :كتانة المقادير ال برية ،ال مهة المفتوحة.
الوسائل التعليمية :طنعورة ،سبورة ،مقا د متقابهة ،الكتاب المدرسي ،دفاتر الطهنة.
المفاهيم والمصطلحات :الحد ال برم ،المقدار ال برم ،المتغير ،المعامل ،األس ،المتغير،
التعولض ،القلمة العددلة.

المحتوى التواصلي:
تنفيذ الدرس:
 92د)

أوالً :الحصة األولى

النشاط األول :المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحد الجبري والمقدار الجبري.
الهدف  :التواصل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحد والمقدار 18د)
( 21د)
 لست دم المعهم استراتي لة المناقعة ال ما لة ،والتي تتضمن مما ارذ تواصهلة كالمناقعةالجبري.
والوصف العفوم والصلاغة الهفظلة والرمزية والكتانة والتامل والتم يل واالنتقال بين

التم لالذ الم تهفة.
 فم الً نقول 0 :حناذ من مرة الموز فإننا نقول  0موزاذ فهو ا تبرنا أن رمز الموزع فإننانعبر ن الموزاذ 0ع0( ..د)
 لعرض مفموم الحد ال برم لهنقاش العام.84

 يتامهن الطالناذ األفكار التي لطرحما زملالتمن حول الحد ال برم بتو لا من المعهم. تعكل المعهمة نمعاركة الطالناذ فمماً أوللاً صحلحا لهحد ال برم. يه صن الطالناذ مفموم الحد ال برم ،ولقمن لصلاغتا في تعريف رياضي بهغتممال اصة ،قريب من التعريف التالي :حاصل ضرب دد ابذ نمتغير أو أك ر ،ولسمى
العدد ال ابذ معامل الحد ال برم ،ويتم تعريف المتغير كتالي :ةو حرف م ل س لحف
مكاناً لعدد في الحد ال برم.

يتنادلن الطالناذ أم هة هى الحد ال برم بتو لا من المعهمة.

-

تقدم المعهمة م مو ة تدريناذ تطهب فيما من الطالناذ تمييز أقسام الحد ال برم (قسم
المعامالذ والقسم الرمزم) وةي :

(،0

4 ،س2 ،ل ع1 ،ع2+

(5د)
)

 ،س×6

لهمناقعة ال ما لة تعرض المعهمة السؤال التالي:

(01د)

اعترى محمد  1دفاتر و8أقالم ودفع  10قرش .فكيف لمكن التعبير ن المبهع النم دفعا
محمد؟1( .س8+

=)10

 تق أر السؤال م مو ة من الطالناذ. -تُتر م مفاةلم الدرس المو ود في المسالة (المتغير والحد ال برم) من قبل الطالناذ.

 تنظم أفكار الطالناذ لهوصول هلى المفاةلم الصحلحة ناذ العالقة نالمقادير ال بريةعفولاً.
 تطوير أفكار الطالناذ حول المقدار ال برم وكتابتا نعكل رمزم. -لصفن الطالناذ المقدار ال برم نطهب من المعهمة،

م تق أر نعض الطالناذ تعريفمن

لهمقدار ال برم القريب من الصلغة اآلتلة :المقدار ال برم ةو م مو ة من الحدود ال برية
بينمما مهلة رياضلة مع ،طرح.
 تنكر الطالناذ أم هة هى المقادير ال برية.85

النشاط الثاني :المعرفة اإلجرائية الخاصة بالحد والمقدار الجبري52 .د)
.

الهدف :التواصل في المعرفة اإلجرائية الخاصة بالحد والمقدار الجبري.
يتم است دام أسهوب المناقعة العامة والحوار من قبل المعهمة ،لمدف تنملة مماراذ
االتصال التاللة لدى الطالناذ :اإلصغا هلى زمالئمم ،واحترام رائمم ،وتصحلح المفاةلممم
(01د)

ال اطئة ،والتاكد من فمم واتقان ال طواذ ،المعاركة في ت بيذ طواذ الحل.
تدريب
أو د القلمة العددلة لكل مقدار برم فلما يهي ونلك ند س=،0

= ،1-ع=6؟ هى أن

يتم توضلح طواذ الحل وت بيتما كتابلاً.
أ) 0س ع

ب)  0س

ا)1س+2

-ع

1 - 2 +ع 0 +

د) 4

تطهب المعهمة من الطالناذ حل السؤال التالي ناست دام أسهوب التعهم المستقبل ،ويتم
(0د)

تصحلح الحل بمدف تنظلم أفكار الطالناذ وتعديل مساراذ تفكيرةن ال اطئة.
د القلمة العددلة لهمقدار ال برم التالي ندما س=  ، 1س= ، 0س= 2
س

 0 +20س + 0 -

2

تنملة الحوار والتفا ل بين الطالناذ والتوصل هلى حل معترك والتصحلح هلا .من الل
(8د)

است دام المعهمةاستراتي لة الم مو اذ المتعاونة في حل التدريب.
تدريب
لستعمل المقدار ال برم

1
2

× 12ن 2لحساب المسافة ناألقدام التري لعطيمرا

سم ندما لسق من

هو نعد ن انلة ،احسب المسافة التي لقطعما سم نعد انيتين ،و ال ة واني؟
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ثانياً :الحصة الثانية

النشاط الثالث :المعرفة في حل المشكالت الخاصة بالحد والمقدار الجبري52(.د)
الهدف :التواصل الرياضي في حل المشكالت الخاصة بالحد والمقدار الجبري.
من الل است دم المعهمة الستراتي لة الم مو اذ المتعاونة ،واالنتقال هلى العمل ال ما ي ُي بذ
(21د)

حل السؤال التالي:

حدلقة منزل هى عكل مستطيل طولما س متر و رضما  21متر أكتب التعبير ال برم النم
لم ل أ) محل الحدلقة

ب) مساحة الحدلقة.

 لق أرن الطالناذ السؤال ق ار ة صامتا دا ل الم مو اذ المتعاونة.-

مل مناقعة لهم مو اذ حول السؤال.

 ُلصلغن الطالناذ المسالة بهغتمن ال اصة نطهب من المعهمة. يربطن الطالناذ السؤال نعنوان الدرس و القتا نالحدود والمقادير ال برية بنا ً هى طهبالمعهمة.
 لحههن الطالناذ السؤال هلى معطلاذ ومطهوب. ي ططن الطالناذ لحل السؤال والمناقعة في طة الحل والتوصل هلى طواذ ه رائلةغير تنفينلة تعتمد هى الت يل والمعال ة النةنلة نطهب من المعهمة.
 لطهب من الطالناذ ت بيذ الحل ب طواذ مكتونة. مناقعة الحل مع الطالناذ نحضور المعهمة. -ت بيذ الحل نمناقعة ما لة.
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تدريب

 52د)

سعر الد ول هلى متنزه ما .ةو (س) علقل لهكنار و
مكونة من والدين ولد واحد.

علقل لصغار .ائهة السيد أعرف

أ) اكتبوا مقدا اًر برياُ لصف المبهع النم ستدفعا ائهة السيد أعرف مقابل د ولما
المنتزه.

ب) هنا همذ أن تنكرة الكبير تكهف  15علقالً وتنكرة الصغير  5عواقل .احسبوا كم
ستدفع العائهة مقايل د ولما المتنزه؟

خطوات التنفيذ:
اإلطار؟

 لق أرن الطالناذ السؤال مرياً. فتح مناقعة امة حول المسالة وصلاغة فمم ما ي بهغة الطالناذ ال اصة. ينتقهن الطالناذ هلى التعهم المستقل مكوناذ حالً ب طواذ مكتونة بتو لا مناعر منالمعهمة.
(11د)

التقويم:
ميزم المعامالذ من المتغيراذ لكل حد من حدود المقادير ال برية التاللة:
ّ .1
1

أ) س4-
3

1+

ب) 8س

6+ك ل9-

 .2دم القلمة العددلة لهمقادير ال برية التاللة هنا كان س=،1
2

أ) 6س +

1

ب) 0ع6-

2

+س

2

ر) 1س2-ع 1+
= ،0-ع=4
ر) 4

الحصة الثالثة والرابعة:
حل أسئهة الكتاب ،ناست دام الم مو اذ المتعاونة ،والمناقعة ال ما لة.
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2

1+ع 9-

0+

اختبار قصير
 هنا كان س= ، 1
1س1 -


=  ، 1ع =  ،1-أو دم قلمة ما يهي:
 )1س

ع

 )1س+ 1

1

 -1 )1س+

 -ع.

ُ مر أب ةو س سنواذ ُ .مر ابنا  11سنة .

أ) اكتبوا مقدا اًر برياً لعمر األب حين ولد ابنا.

ب) معطي س = .11وضوا في المقدار النم كتبتموه في البند (أ)  ،واحسبوا مر األب
حين ولد ابنا.
ر) اكتبوا مقدا اُر برياً لهفرق بين مر األب و مر األبن.
الدرس الثالث :حصة واحدة

الحدود الجبرية المتشابهة

االهدف :التواصل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحدود الجبرية
النتاجات الخاصة

المتشابهة.

 التعرف هى الحدود ال برية المتعابمة. نكر أم هة هى حدود برية متعابمة. تمييز الحدود ال برية المتعابمة من غيرةا.المتطلبات السابقة :كتانة المقادير ال برية ،تعريف الحد ال برم والمتغير.
الوسائل التعليمية :طنعورة ،سبورة ،مقا د متقابهة.
المفاهيم والمصطلحات :الحد ال برم ،المتغير ،المعامل ،الحدود ال برية المتعابمة ،األسس.
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النشاط :المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحدود الجبرية المتشابهة52( .د)
تست دم المعهمة استراتي لة المناقعة ال ما لة ،والتي تتضمن مماراذ تواصهلة كالمناقعة
والوصف العفمي والصلاغة الهفظلة والرمزية والكتانة والتامل والتم يل .م الً نسال السؤال
التالي :ةل  0كراسي تعلا  1كراسي وةكنا00( ...د)
ُ -لعرض مفموم الحدود ال برية المتعابمة لهنقاش العام.

 يتامهن الطالناذ األفكار التي تطرحما زملالتمن حول الحدود ال برية المتعابمة بتو لامن المعهمة.
لطورن الطالناذ مع المعهمة فمماً أوللاً صحلحا لهحدود ال برية المتعابمة.
ّ

 يه صن الطالناذ مفموم الحدود ال برية المتعابمة ،ولصغنا في تعريف رياضي بهغتمنال اصة ،قريب من التعريف التالي:ةي الحدود التي تتكون من المتغيراذ نفسما واألسس
نفسما وان ا تهفذ معامالتما.
 يتنادلن الطالناذ أم هة هى الحدود ال برية المتعابمة بتو لا من المعهمة. تقدم المعهمة م مو ة تدريناذ لطهب فيما من الطالناذ نكر الحدود ال برية المتعابمةوةي:
0 ( -س

28د)
2 ،ل ع- ،2س

0( -ع ل0،س

تدريب

4 ،م ك1 ،2ل ع6- ،2م ك)

1- ،ع ل9- ،س

01 ،

س)

نالمناقعة ال ما لة بتو لا من المعهمة)

لمهك أمير دداُ من الكتب لساوم 1أضعاف دد الكتب التي لمهكما ادل ،وتمهك منال
دداً من الكتب يزيد بر  0ن دد كتب أمير .اكتب مقدار برم لم ل دد الكتب التي
تمهكما منال( .س دد الكتب التي لمهكما ادل).
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28د)

28د)

التقويم
 انكرم الحدود ال برية المتعابمة من بين الحدود ال برية التاللة:2

( 2س ،س
( 1س

1 ،1ع 0-،

2

6،س9 ،ع- ،س

 0 0- ،2س ع0- ،1س

).1،0

0 ،2س ع01 ،1ل م).

 -انكرم أم هة هى حدود برية غير متعابمة.

المحتوى الترابطي
الدرس الرابع :أربعة حصص

جمع الحدود الجبرية وطرحها

الهدف :الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.
النتاجات العامة
 تنملة قدراذ ومماراذ الطالناذ في رب األفكار وال براذ الرياضلة فلما بينما ،وربطما مع
العهوم األ رى والحلاة اليوملة.
 تنملة الحس الرياضي لدى الطالناذ وبلان نفعلة الرياضلاذ.
النتاجات الخاصة
 هي اد ناتج مع الحدودو المقادير ال برية المتعابمة. هي اد ناتج طرح الحدود والمقادير ال برية المتعابمة. هي اد محل نعض األعكال المندسلة. تم يل المقادير ال برية ناعكال ةندسلة.91

المتطلبات السابقة - :ال مع والطرح هى األ داد الصحلحة.
 الحدود ال برية المتعابمة.الوسائل التعليمية :طنعورة ،سبورة ،أقالم ،وورق.
المفاهيم والمصطلحات :ال مع ،الطرح ،األ داد الصحلحة ،المحل .
تنفيذ الدرس
92د)

أوالً -:الحصة األولى

النشاط األول :المعرفة المفاهيمية الخاصة في جمع الحدود الجبرية

وطرحها.

الهدف :الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في جمع الحدود الجبرية

22د)

وطرحها22 .د)

 تعرض المعهمة السؤال التالي ناست دام استراتي لة المناقعة العامة:

 ما العالقة بين مهلة مع الحدود ال برية وطرحما والمقدار ال برم؟ أم المفمومين
يتضمن اآل ر؟

 تطرح المعهمة مز ًيد من التساؤالذ هى الطالناذ كما يهي:
ةل لمكن مع  4تفاحاذ مع  0للموناذ ؟ ولمانا؟
ةل لمكن ه ار العمهلة ( 6دفاتر  1-أقالم)؟ ولمانا؟
ةل لمكن ه ار العمهلة ( 0قص

 0-قص

)؟ ولمانا؟

 يتم التوصل مع الطالناذ هلى تعريف مفموم الحدود ال برية المتعابمة الضرورية ل معما

وطرحما والعبيمة نالصلغة التاللة :الحدود ال برية المتعابمة ةي حدود التي تتكون من

المتغيراذ نفسما واألسس نفسما ،وأن ا تهفذ المعامالذ ولمكن معما وطرحما.
 لقدمن الطالناذ أم هة توضلحلة نعكل مستقل (فردم) ويتم التصحلح هيما.

 تكهف الطالناذ بورقة العمل رقم ( )0حيث تنفن نعكل تعهم مستقل متبو ًة بورقة حل من
قبل المعهمة.
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92د)

الحصة الثانية:

النشاط الثاني :المعرفةاإلجرائية الخاصة في جمع الحدود الجبرية وطرحها.

الهدف :الت اربط الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في جمع الحدود الجبرية
 28د)

وطرحها.

تست دم المعهمة استراتي لة المناقعة العامة ند هي اد ناتج السؤال التالي:
(1س4+

2( + )0-س0+

)9+

 ُلحل السؤال ب طواذ منظمة ومبررة قرينة نما يهي:الخطوة األولى :كم دد المقادير ال برية في السؤال؟ كم دد الحدود ال برية؟ (.)6( ،)2
الخطوة الثانية :تحديد الحدود ال برية المتعابمة (1س2،س) (4

0،

) (.)0،9-

الخطوة الثالثة  :تُ مع الحدود المتعابمة من الل مع المعامالذ (0س)9( ،
الخطوة الرابعة :ت بيذ العمهلاذ بين الحدود 6س9+

).)8(،

8+

 حل الم ال السابق نالطريقة العمودلة (الرأسلة) موضحة ب طواذ وترك الحرية لطالناذ ا تلارالطريقة التي يرغبن بما.
 تُكهف الطالناذ نحل التدريب التالي واي اد نات ة  ،مع تحديد ال طواذ في الحل ،حيث يتمحل السؤالين األول وال اني نم مو اذ متعاونة ت ار ع حهولما معاً تحذ هعراف المعهمة ،وحل
السؤالين ال الث والرانع بتعهم مستقل بتو لا من المعهمة.

(21د)

سوبر ماركذ هى عكل متوازم مستطلالذ طول ضهعا (1ع -ك  )20 +م و رضا
( ع  )00 +م ما الفرق بين طولا و رضا ؟

93

 تُكهف الطالناذ نحل المسالة التاللة نم مو اذ متعاونة ناست دام المعال ة النةنلة مالحسابلة.
2( )0س1+س

(01د)
) ( -س0+س

01( )2م 2-س+ك) 8( +س9-م)

)

 )1كم يزيد (0ل 2 +م 0-ك) ن (9ل 8 -م  0+ك)
 )4اطرح (1س0 +

0 +ع) من (8س 00+

01 +ع)

 المعال ة النةنلة نال طواذ(...حل السؤال نةنلاً وت طل لهحل) المعال ة الحسابلة نال طواذ(...ه ار اذ مكتونة)د) مستقل
(تعّ0لم
اعترذ راما من مكتنة النصر الت ارية دداً من القص
و دداً

نسعر ال ة دنانير لهقصة الواحدة

ر مما ل من الدفاتر نسعر دينار واحد .أكتب نارة في أنس صورة تم ل المبهع

الكهي النم صرفتا راما؟.
حس جبري

أ قلماً م تهفة لهمتغيرين س،
قلمة المقدار ال برم 2س04+؟

نحيث تكون قلمة المقدار ال برم

التقويم

1 +

 0-أكبر من

(01د)

هنا أمضيذ ن دقائق في الدراسة يوم اال نين ،و 00دقلقة يوم ال ال ا زيادة هى يوم اال نين ،و
 11دقلقة يوم األربعا أقل من يوم ال ال ا  ،ويوم ال ملس م هي (ضعفي) دد الدقائق يوم األ نين،
ويوم ال معة أقل بر  21دقلقة من يوم ال ملس اكتب نارة في انس صورة لتم يل دد الدقائق

التي قضيتما في الدراسة في األلام ال ال ة؟
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التقويم البيتي
 حدلقة مستطيهة العكل رضما (س) متر وطولما يزيد ن رضما نمقدار  41م بر
يا؟ وانا كانذ س= 01أحسبي مساحتما؟
ن محل المنطقة رمز ً



ددان طبلعلان مو نان هنا كان األول لساوم ال ة أم ال العدد ال اني مضاف هللا ،0

ما م موع العددين؟
الحصة الثالثة والرابعة :حل تدريناذ ومسائل الكتاب واال تنار التالي:
اختبار قصير
أ)

دم ناتج:

1 )1أ  +أ3 -أ 1 )1س1( -س )1 +

9( )1

1-

1 + 1 ( – )1+س – 1

ب) معطي المقدار ال برم1×1 :س 3 ×1+س 1×1-س.
 )1وضوا س= 11في المقدار ال برم المعطي واحسبوا.
 )1ا معوا الحدود المتعابمة.
 )1وضوا س= 11في المقدار ال برم الناتج.
 )1است هصوا استنتا اً.
الدرس الرابع :حصتان

قانون توزيع عملية الضرب على عملية الجمع.
3
الهدف  :الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.
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)

النتاجات الخاصة
 هي اد ناتج ضرب حدين بريين.
 استنتاا قانون توزيع الضرب هى ال مع والطرح.
 است دام قانون التوزيع (توزيع مهلة الضرب هى مهلة ال مع).
المتطلبات السابقة :الحدود ال برية ،والمقادير ال برية  ،مهلة ال مع ،الطرح ،الضرب.
الوسائل التعليمية :طناعير مهونة ،أوراق.
المفاهيم والمصطلحات :الضرب ،التوزيع ،المساحة.
تنفيذ الدرس:
92د)

الحصة األولى:

النشاط األول :المعرفة المفاهيمية الخاصة في استخدام قانون التوزيع52( .د)

الغرض :الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في استخدام قانون

التوزيع.

تست دم المعهمة استراتي لة المناقعة العامة وتطرح التساؤالذ التاللة:
(01د)

 ما ةو الحد ال برم؟ وما مكوناتا؟ أ ِ أم هة هى الحدود ال برية؟ -أو دم ناتج ال مع فلما يهي0 :أ1-ب 4 +ا6 ،أ 2 -ب  +ا.
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 يتم طرح السؤال التالي :مزر تان مت اورتان واحده هى عكل مربع طول ضهعما س ،واأل رىهى عكل مستطيل طولما س و رضما ع؟

س

س

س

(01د)

س

س

س

س

ع

ع

 تقوم الطالناذ بتو لا من المعهمة بإي اد مساحة المزر ة المربعة ومن م هي اد مساحةالمزر ةالمستطيهة م لطهب من الطالناذ هي اد م موع المزر تين ،م تقوم المعهمة بدمج
العكهين معاً ،وتطهب من الطالناذ هي اد مساحة العكل الناتج( .نالمعاركة ال ما لة).
 يتم التوصل هلى قانون توزيع مهلة الضرب هى مهلة ال مع. -يتم ه طا أم هة توضلحلة هى نلك.

النشاط الثاني :المعرفة اإلجرائية الخاصة في استخدام قانون التوزيع
 است دمي قانون توزيع مهلة الضرب هى مهلة ال مع لتكتبي كالً مما يهي دون است دام
األقواس:

أ) 2س(س )1 -

(0د)

ب) (4

)2+

ر) (ل )0-

تدريب
يتم حها ناست دام التعهلم الفردم مع التصحلح من قبل المعهمة.
 ضعي دداً أو رم اًز مناسناً في الفراغ لتصنح العناراذ التاللة صحلحة؟.
2 س × (4ك+

) =4 × ......ك× ...... +
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(0د)

6( س2+

) ×  1ع =6س ×2 +......

× 0 س 0 +

= )......×......( ×0

×.......

نطريقة الم مو اذ المتعاونة يتم حل السؤال التالي مع م ار عة صحة الحل من قبل

الم مو اذ لنعضما تحذ هعراف المعهمة:
 -هنا

همتي أن س=،2

ال برية التاللة؟
أ) 2س (

(01د)

= 0-ناست دام

)4 +

اصلة التوزيع.احسبي القلمة العددلة لهمقادير

ب) (1س0- × )0-
التقويم
28د)

س سم
س سم

 معطي مربع طول ضهعا س سم.تعبير برياً لمساحة المربع.
أ) أكتبي
اً
ب) طولوا أضالع المربع كما في الرسم ،واحصهوا

هى مستطيل .اكتبي
تعبير برياً
اً

لمساحة المستطيل الناتج.
ذ) معروف أن مساحة المستطيل الناتج أكبر بر 40سم 2من مساحة المربع .ما محل
المربع؟

 3سم

س سم
س سم

 5سم
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الحصة الثانية :مناقعة نعض أسئهة الكتاب وحل ورقة العمل رقم (.)2
الدرس السادس 7 :حصص

ضرب المقادير الجبرية
الهدف  :الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.
النتاجات الخاصة
 هي اد ناتج ضرب مقدار برم في مقدار برم

ر.

 ضرب حد برم في مقدار برم .وضرب حدين بريين.
 رسم أعكاالً ةندسلة تم ل مقادير برية.
 استنتاا قانون ضرب المقادير ال برية.

المتطلبات السابقة :الحدود ال برية ،مهلة الضرب ،مهلة ال مع ،قانون التوزيع
الوسائل التعليمية :طناعير مهونة ،أوراق ،رسوم توضلحلة.
المفاهيم والمصطلحات :الحد ال برم ،المقدار ال برم ،المساحة ،الح م ،الضرب.
تنفيذ الدرس
92د)

أوالً :الحصة األولى

النشاط األول :المعرفة المفاهيمية الخاصة في ضرب المقادير الجبرية.
الغرض :الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في ضرب المقادير
الجبرية20( .د)
تست دم المعهمة استراتي لة المناقعة العامة وتطرح التساؤالذ التاللة:
 ما ةو الحد ال برم؟ وما مكوناتا؟ أ ِ أم هة هى الحدود ال برية؟99

(01د)

 دم ناتج ما يهي: ع 4 +ع.
0 +م 2-( +س2

0 س2

)0 +م 9+

 ةل من الممكن ضرب  0تفاحاذ مع  6برتقاالذ؟ لمانا؟ ةل من الممكن ه ار العمهلة التاللة  4أقالم ×  1كتب؟ لمانا؟ ةل من الممكن ه ار العمهلة  4أقالم ×  0أقالم؟ لمانا؟  1س ×  0س=؟ اقترحي اإل انة ؟ ههي نلك؟ -يتوصل الطالناذ هلى مفموم

مهلة ضرب حد

ولكون مرتنطاً نقانون توزيع الضرب هى ال مع.

برم في حد

برم

بهغة عفملة،

ر،

 يتم ه طا أم هة توضلحلة هى نلك م ل:2

×2ل

 كيف ن د ناتج الضرب فلما يهي4 :س ×  0س  6 ،ل

4 ،م × 2م

مراجعة خاصية توزيع الضرب على الجمع.
رب

مفموم الحد ال برم والمقدار ال برم مع اصلة التوزيع ،ونلك من الل حساب مساحة
(01د)

العكل التالي من قبل الطالناذ بإعراف المعهمة.
3

2س

0س2 +
 ت د الطالناذ مساحة اإلعكال التاللة كالً هى حدا ،م ت ملعما م حساب مساحتما كامهة
وربطما مع ما سبق ناست دام اصلة التوزيع (هن أمكن).
2س
5س

2
ر
س

5س

3
2

2
3
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النشاط الثاني :المعرفة اإلجرائية الخاصة في ضرب المقادير الجبرية

الهدف :الترابط الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في ضرب المقادير الجبرياة.
18د)

نطريقة المناقعة العامة يتم حل المسالة التاللة ناالستفادة من اصلة التوزيع.
س ال :د ناتج (2س0( )1+س )2+بإتناع طواذ محددة ومنظمة ومرتنة.
توضلح الحل 2( :س0( )1+س)0+
(2س 0()1 +س)0+

ال طوة :0

01س01 +2س

(2س0( )1+س)0+

ال طوة :2

ال طوة : 1

00س00+

+

01س01+ 2س
00س00+

01س20+2س 00 +
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(0د)

 نطريقة الم مو اذ المتعاونة يتم حل السؤالين التاليين مع م ار عة صحة الحل من قبل
الم مو اذ لنعضما تحذ هعراف المعهمة:

 هنا همذ أن س =  2و
لهمقادير ال برية التاللة:

أ) ( 1

(01د)

=  ، 0-ناست دام اصلة التوزيع ،أحسب القلمة العددلة

–  ( )2س )1 +

ب) (  6س( )2 -س )1 -
حس جبري

7د)

ةل ال مل اآلتلة صحلحة أم غير صحلحة؟ اعرحي نلك؟
أ) (0س(4 +)+س(21 =)2-س)2-
2

ب) س(  + 2س) = 1س

ذ) نعكل تعهم مستقل ههي صحة ناتج ضرب المقدارين التاليين نةنلاً أو حسابلاً ؟
2( ع1( )2+ع)2+
= (2ع 1 × )2+ع 2( +ع 2 × )2 +
2

= 6ع 01+ع 4+
ثانياً :الحصة الثانية :حل نعض التدريناذ ومسائل الكتاب من الل الم مو اذ المتعاونة.
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1د)

92د)

ثالثاً :الحصة الثالثة

النشاط الثالث :المعرفة في حل المشكالت الخاصة في ضرب المقادير الجبرية

الهدف :الترابط الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في ضرب المقادير الجبرية

ُينف ررن ة ررنا النع رراط م ررن ررالل ر ررض ورق ررة العم ررل رق ررم ( )1ه ررى الطالن رراذ وحهم ررا نع رركل
م مو اذ متعاونة ،بإتناع التعهلماذ التاللة:
 بنا

ط نةنلة لفكرة الحل قبل البد نالحل.

 حل األسئهة ب طواذ مرتنة مكتونة ومنظمة ومفصهة.
 تناقش المعهمة الم مو اذ في حهولما ،وت تار المعهمة من كل م مو ة طالنرة يرتم ررض
ه ابتمن ومناقعة المعهمة بما ،وت بيذ اإل انة الصحلحة هى األوراق.

 الطهب من الم مو اذ رض حهول متعددة (أن أمكن)
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المحتوى االستداللي
الدرس السابع 7 :حصص

حل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة ص
الغرض  :االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.
النتاجات العامة
 تنملة قدراذ الطالناذ ومماراتمم في االستدالل الرياضي.

 تنملة استقالللة تفكير الطالناذ من الل هدراك أةملة االستدالل الرياضي.
 تنملة الحس الرياضي لدى الطالناذ وبلان فائدة الرياضلاذ في الحلاة.
النتاجات الخاصة
 مفموم المعادلة.

 كتانة ال مل الهفظلة هى صور معادلة.
 حل المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة.
المتطلبات السابقة :المقادير ال برية ،الحدود ال برية ،مهلة ال مع والطرح والضرب والقسمة.
الوسائل التعليمية :أوراق ،وأقالم ،طناعير مهونة.
المفاهيم والمصطلحات :العنارة الرياضلة ،المعادلة ،الم مو ة ال اللة ،م مو ة حل ،م مو ة
األ داد الصحلحة.
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تنفيذ الدرس
92د)

أوالً  -:الحصة األولى:

النشاط األول  :المعرفة المفاهيمية الخاصة في حل المعادالت في مجموعة
األعداد الصحيحة.
الهدف :االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في حل المعادالت في
مجموعة األعداد الصحيحة
(22د)

ت ير المعهمة نقاعاً اماً الستنتاا الطالناذ لمفموم المعادلة الل رض األم هة التاللة مع الحل.
مثال  :)2أكمل الفراغ:
أ)9=....+4

ب) =....+0-صفر

ر) 08-=....×1

د) النظير ال معي لهعدد 0

ةو....
مثال  :)1الح ال مهة المفتوحة
+1

=0

 -يتم رض األسئهة اآلتلة من قبل المعهمة:

 -ما ةو النظير ال معي؟

 -في الم ال ( )2ند استبدال

برمز م ل س مانا تصنح ال مهة المفتوحة؟

 -مانا تسمى الصورة النات ة؟ (  +1س = .)0

 ةل تستطلع أن تعبر ن ةنا االستنتاا نصلاغة لفظلة؟. -تنظم المعهمة حوا اًر مع الطالناذ يتم فلا تحديد مفموم المعادلة.

 -يتوصهن الطالناذ نمسا دة المعهم هلى مفموم المعادلة القريب من الصلغة التاللة :مهة

مفتوحة تظمر فيما هعارة المساواة .وبتالي لمكن القول أن المعادلة ةي مساواة بين نارتين

رياضيتين هحداةما أو كهتاةما لحتوم متغير.

 نمانا لمكن تعبلا المعادلة من الحلاة الواقعلة؟ (نكفتي ميزان متعادلتين).105

النشاط الثاني :المعرفة اإلجرائية الخاصة في كتابة الجمل اللفظية على صورة
معادلة وحل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة.

الهدف :االستدالل الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في كتابة الجمل اللفظية
على صورة معادلة وحل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة.

 باستخدام التعلم المستقل الموجه من قبل المعلمة اكتب الجمل اللفظية على صورة معادلة
28د)

بخطوات مكتوبة ومبرره؟ ( حاولي تخمين اإلجابة أوال)
مثال :اكتبوا المعادالذ التي تم ل ال مل التاللة:
-

دد مضاف هللا العدد 0كان الناتج .0

ال ة أم ال دد مضاف هللا  0لكون الناتج .21

 تنظم المعهمة حوا اًر مع الطالناذ يتم تحديد وعرح وا
أ ،ب ،ا ϶

المعادالذ .من الل العرح التالي:
28د)

وكان أ = ب فإن:

 )1أ  +ا = ب  +ا
 )1أ  -ا = ب  -ا
 )1أ × ا = ب × ا
)1

أ
ا

=

أ
ا

حيث أن ا ≠ صفر

 بإعراف من قبل المعهمة ،حهي الم ال التالي :في العكل الم اور لكفتا ميزان متعادلتين.
احسبي وزن العهنة الواحدة هنا كانذ العهب متساولة في الوزن؟.
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6د)

 بتو لا من المعهمة ،حهي وزملالتُ ِك المعادالذ التاللة نةنلاً؟.
=00 )1
0 )2ع =06
 )0ب 04=6 -

1د)
1+

ثانياً :الحصة الثانية
تقويم
 حهي المعادالذ( :هي اد قلمة المتغير (الرمز) النم ي عل ال مهة المفتوحة صائنة)


دوا م مو ة حل المعادالذ التاللة:
أ) س01 =0+

ب) س 0=1-

ر) 2س 01=0-د) 0س=6+س48+

 م موع مرم رامي ويوسف ةو  .16مر رامي أكبر نضعفين من مر يوسف .ما ةو مر
رامي ،وما ةو مر يوسف؟.

 أمامكن المعادلة00 :

1-

= .2-11

 )0اكتبن الث معادالذ مكافئة لمنه المعادلة؟
 )2أو دن حل المعادلة؟
الدرس التاسع 7 :حصص

الفرق بين مربعين

الهدف :االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.
النتاجات الخاصة
 تعريف مقدار الفرق بين مربعين.
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 نكر أم هة هى الفرق بين مربعين.
 هي اد مفكوك المقدار ال برم.

 استنتاا قانون تحهيل الفرق بين مربعين.

 تحهيل المقادير ال برية هى صورة الفرق بين مربعين.
 هي اد القلمة العددلة ناست دام الفرق بين مربعين.
المتطلبات السابقة:

مهلة

مع وطرح وضرب المقادير ال برية ،قانون توزيع الضرب

ال مع،الحدود ال برية المتعابمة ،قانون مساحة المربع ،قانون مساحة المستطيل.

هى

الوسائل التعليمية :أوراق ،وأقالم ،وطناعير مهونة ،و ماز رض.
المفاهيم والمصطلحات :الفرق بين مربعين ،المفكوك ،التحهيل ،العوامل األوللة.
تنفيذ الدرس
92د)

أوالً  -:الحصة األولى

النشاط األول  :المعرفة المفاهيمية الخاصة في إيجاد مفكوك المقدار
الجبري.
الهاادف :االسااتدالل الرياضااي فااي المعرفااة المفاهيميااة الخاصااة فااي إيجاااد مفكااوك

المقدار الجبري.

12د)

الطالناذ مفموم مفكوك المقدار ال برم الل رض األم هة

ت ير المعهمة نقاعاً اماً الست ال
التاللة مع الحل.

27د)

مثال  : )2أكمهي الفراغ  )2 .....= 6×6 )0س×س=2 )1 .....

×2

=.....

 مربع مساحتا 9سم ،2فإن طول ضهعا .......مثال  :)1دم ناتج ضرب (س-

) ناست دام اصلة توزيع الضرب هى

)(س+

ال مع.
س(س+

)-
س +2س

(س+

) (التوضلح ناألسمم)
–

–س

حدان بريان متعابمان
108
س–2

2

2

 يتم رض األسئهة اآلتلة من قبل المعهمة: ما المفاةلم الرياضلة الواردة في األم هة؟

 حددم العالقة بين كل مقدار برم و وامها؟

 مانا نقوم نالضرب أوالً ،ما معامل س؟ ةل نكتب المعامل ندما لكون 0؟
 ما مساحة المربع؟ ما ال نر التربلعي لهعدد؟

 ما ةي الحدود ال برية في الم ال؟ حددم الحدود ال برية المتعابمة في الم ال ال اني؟
ار مع الطالناذ يتم فلا تحديد مفموم مفكوك المقدار
 مانا تالحظي؟ تنظم المعهمة حو اً
ال برم.

تست دم المعهمة استراتي لة الم مو اذ المتعاونة لالستدالل فري هي راد مفكروك المقردار ال بررم
التالي ناست دام النتي ة السانقة:

م ال  :دم مفكوك المقادير التاللة:
أ) (س()0 -س)0 +

21د)

ب) (1س-

)(1س+

)

 -حددوا الحدود ال برية والمتغيراذ؟

 حددوا اإلعارة بين الحدود ال برية؟ -حددوا مربع الحد األول ومربع الحد ال اني؟

 مانا تعني (1س)  2؟ (  1 × 1و س × س). -تسمى العمهلة السانقة نمفكوك المقدار ال برم.

نصلاغة لفظلة.

 -ةل تستطلع أن تعبر ن ةنا االست ال

تنظم المعهمة حوا اًر مع الطالناذ يتم فلا توضلح كلفلة استنتاا قانون الفرق بين مربعين
(21د)

ناست دام الرسم؟.
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است دمي التم لالذ التاللة إلي اد مفكوك س– 2
تم ل كالً من س 2و

2

.2

نمربعاذ كما في العكل:

س
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ص

ص
ص
ص
ص
ص

ص
س

منطقة5

منطقة
555555
س

س-ص

منطقة 5

منطقة 5

س+ص
س -ص
+

111

س
س

الحصة الثانية:

النشاط الثاني :المعرفة اإلجرائية الخاصة في مفكوك الفرق بين مربعين.

الهاادف :االسااتدالل الرياضااي فااي المعرفااة اإلجرائيااة الخاصااة فااي مفكااوك الفاارق بااين
21د)

المربعين.

ناست دام التعهم المستقل المو ا من قبل المعهمة حههي ما يهي هلى العوامل ب طواذ مكتونة

ومبررة؟ ( .حاولي ت مين اإل انة أوال)
2

 )0س2 - 2

)2

8- 2

 )1ع -2ل

2

2

 بإعراف من المعهمة تحققي من صحة تحهيل المقدار ال برم التالي:)0

2

0-

2

(

 )2س4 -2

()0 -

1د)

)0 -

(س () 4 -س ) 4+

بتو لا من المعهمة ،است دمي طرائق وح ج متعددة في است دام الفرق بين مربعين إلي اد قلمة ما
22د)

يهي:
9 )0

49 -2

20 )2س 16 - 2

2

2

)20(-2)10( )1

220–069 )4

التقويم:

51د)

حههي المقادير ال برية التاللة ناست دام الفرق بين مربعين:
2

 06 )0ع9 – 2ل

80 -044 )2
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 )1س64- 2

20 )4س.0- 2

الحصة الثالثة :حل نعض تدريناذ ومسائل الكتاب من الل الم مو اذ المتعاونة بإعراف من
المعهمة.
المحتوي االستداللي
الدرس السابع :حصتان

التحليل بإيجاد العامل المشترك
الهدف :االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.
النتاجات الخاصة
 تعريف العامل المعترك األ هى لم مو ة من الحدود.
 هي اد العامل المعترك األ هى لحدود برية.
 هي اد العامل المعترك األ هى لمقادير برية.
 تحهل المقادير ال برية بإي اد العامل المعترك األ هى.
 تحهل الحد ال برم ،المقادير ال برية هلى وامهما األوللا.
المتطلبات السابقة :العامل المعترك األ هى ،قانون توزيع الضرب هى ال مع ،فك األقواس ،مع
وطرح الحدود ال برية.
الوسائل التعليمية :أوراق وأقالم ،طناعير.
المفاهيم والمصطلحات :الحد ال برم ،المقدار ال برم ،العوامل األوللة ،العامل المعترك األ هى
(ع .م .أ) ،التحهيل بإ راا (ع .م .أ).
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تنفيذ الدرس
92د)

أوالً -:الحصة األولى:

النشاط األول :المعرفة المفاهيمية الخاصة في التحليل بإيجاد العامل المشترك.
الهدف :االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في التحليل بإيجاد
العامل المشترك.
ت ير المعهمة نقاعاً اماً الست ال

12د)
الطالناذ مفموم التحهيل بإي اد العامل المعترك من الل
21د)

رض الم ال التالي مع حها.
م ال :حههي المقدار 2س1+ 2س بإي اد العامل المعترك األ هى؟
الحل مكتولاً :المقدار ال برم األول 2س =  ×2س ×س
المقدار ال برم ال اني1 :س=  ×1س
حيث أن 2س1 + 2س =  ×2س × س  × 1 +س
=س (2س.)1+
يتم رض األسئهة اآلتلة من قبل المعهمة:
 حددم المفاةلم الرياضة الواردة في الم ال.

 حددم العالقة بين كل مقدار برم و وامها.

 حددم العالقة المعتركة بين وامل المقدارين ال بريين.
 حددم المعترك بينمما .

 ما العالقة بين الحدود ال برية قبل تحهيهما والحدود ال برية نعد تحهيهما؟.

فسرم العالقة؟ هنا سميذ العمهلة السانقة بتحهيل المقدار ال برم هلى العوامل ،فمانا
ّ 
نسمي العامل النم تم است ار ا؟
 ةل تستطلعي أن تعبرم ن ةنا االست ال
114

نصلاغة لفظلة؟

أم هة هيما؟

حددم مالمحما؟ وأ
 كيف ترين مهلة التحهيل في الحلاة؟ ّ
 تنظم المعهمة حوا اًر مع الطالناذ يتم فلا تحديد مفموم تحهيل المقدار ال برم بإي اد
العامل المعترك.

تست دم المعهمة استراتي لة الم مو اذ المتعاونة لالستدالل
بإ راا العامل المعترك األ هى.

هى تحهيل المقدار ال برم التالي
27د)

مثال :حههي ما يهي:

2 )0س6- 1س01+2س

64 × 46 + 16×46 )2

يتم رض التساؤالذ التاللة:

 ةل لمكن تحديد الحدود التي تحوم وامل معتركة؟ وما ةي المتغيراذ المتعابمة فيما؟ -ةل لمكن ضمما ناقواس معاً.

 ما العالقة بين الحدود التي تم ت ملعما دا ل القوس؟ -است ر ي المعترك بينما؟

 -ةل لمكن است راا امل معترك أ هى؟

فسرم ةنه العالقة؟ ةل لمكن أن تست هصي هضافة
 هنا سميذ العمهلة السانقة نالتحهيل ّأ رى هلى ةنه الصلاغة؟ ( .كس قانون التوزيع أو االت اه المعاكس)
 افحصي أن المقدار الناتج ةو مقدار مكافئ لهمقدار المعطي؟-

ّبرم ن ةنا االست ال

نصلاغة لفظلة؟.

تنظم المعهمة حوا اًر مع الطالناذ يتم تحديد مفموم تحهيل المقدار ال برم بإ راا العامل
المعترك األ هى.
النشاط الثاني :المعرفة اإلجرائية الخاصة في تحليل المقادير الجبرية إلى العوامل.

الغرض :االستدالل الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في التحليل إلى العوامل
(01د)
 ناست دام التعهم المستقل المو ا من قبل المعهمة حهل ما يهي بإ راا العامل المعتركاأل هى ب طواذ مكتونة ومبررة؟ (.حاولي ت مين اإل انة أوال)
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( ع – ل)(2س-2
10 س01 - 2س

) ( -ع  +م) (2س-2

)

19 × 40 – 240 

بإعراف من قبل المعهمة قومي بإ راا العامل المعترك في المقادير ال برية التاللة .هنا لم لكن

ةناك همكانلة ،ههي لمانا؟ (7د)
 )0س10 + 2
 )2أ(2س 2(4 – )0+س )0 +
 )1س(

()8 -

)8+
92د)

ثانياً  :الحصة الثانية

النشاط الثالث  :المعرفة فاي حال المشاكالت الخاصاة فاي تحليال المقاادير الجبرياة إلاى

العوامل بإيجاد العامل المشترك.

الغرض :االستدالل الرياضي في حل المشكالت الخاصة في تحليل المقادير الجبرية

إلى العوامل بإيجاد العامل المشترك.

يتم است دام التعهم المستقل في حل ورقة العمل رقم ( ،)4ويتم مناقعة الحهول نمناقعة
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ما لة.

ورقة عمل )5

االسم............... :
اليوم................:

الععنة...............:
التاريد...............:

الس ال األول :ضعي هعارة (صح) أمام الم مو اذ التي تم ل الحدود ال برية المتعابمة ،و المة
( طا) أمام الحدود غير المتعابمة فلما يهي:
( ) 1س4- ،س9 ،س.
( ) 4س9 ،س0- ،

.

( ) 1س8 ،2س0- ،2س.2
( )1

6،

( ) 2س

،

4- ،

1 ،2

( ) 0س

.6

س9 ،

س.

س8- ،2س

.2

الس ال الثاني :ميزم المعامالذ من القسم الرمزم لكل حد من الحدود المقادير ال برية التاللة:
...........

6ل ق 0 ............ع 6-س 4 ...........ك 0 +ل............

0س

الس ال الثالث :دم القلمة العددلة لهمقادير ال برية هنا كانذ س=، 1

=  ،0-ع= ،2

ك= 4
س1-

 +ك .......................................................

س 2-ع 1+
4س+ 2
2-س

.............................................. 0+

.........................................................

..............................................................

الس ال الرابع :تعمل ليهى في عركة إل داد البرم لاذ ،ولعتمد راتبما العمرم من العركة هى دد
السا اذ التي تعمهما ،هنا كانذ تتقاضى من السا ة الواحدة ( )0.0دينار .كيف لمكن التعبير ن

راتبما العمرم بداللة دد السا اذ التي تعمهما عمرياً .وكم لكون راتبما في عمر

( )081سا ة؟
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مهذ فلا

ورقة عمل ()5

االسم.................. :

اليوم.................... :
التاريد.................. :

الععنة................. :
الس ال األول :أمامكن مستطيل كبير مركب من مستطيهين 0 :و .2
ل

ب

س

1

د

ص

أ

2

ج

ع

مقدار برياً لمساحة المستطيل .0
أ) اكتبوا
اً
مقدار برياً لمساحة المستطيل .2
ب) اكتبوا
اً
مقدار برياً لمساحة المستطيل أ ب د ا .نطريقتين م تهفتين.
ا) اكتبوا
اً
...............................................................................................
...............................................................................................
د) اعرحوا كيف وانك في البند (ا) لم ل قانون التوزيع.
...............................................................................................
الس ال الثاني :السؤال الرانع :اكتعفوا طا العناراذ التاللة:
أ)

(س +

) (ع  +م) = (س+

)×ع+م

.

...............................................................................................
...............................................................................................
ب)  0س 2 +

–(

– س) = 4س +

..............................................................................................
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ورقة عمل ()1
االسم.............. :

اليوم................... :

الععنة ..............

التاريد................. :

الس ال األول :دم ناتج ما يهي .م احسبي القلمة العددلة هنا كانذ س = ، 01

=0

أ)  (2س6 – )1 +س
...............................................................................................
) (4

ب) (1س +

2 -س)

...............................................................................................
الس ال الثاني :قطعتا أرض األولى مربعة العكل طول ضهعما 2س ،وال انلة مستطيهة العكل
نعداةا 1

4 ،ع .ما م موع مساحتيمما معاً؟

...............................................................................................
الس ال الثالث :دوا محل م هث متطابق األضالع طول ضهعا (2ع  )1+سم ؟
...............................................................................................
الس ال الرابع  :في المستطلالذ التي أمامكن ،معطي أنعاد المستطيل نمقادير برية.
اكتبوا مقدا اًر لمساحة كل مستطيل.
+5س

س2+
4

3+

3س4+
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ورقة عمل )5

االسم................ :
الععنة................ :

اليوم................... :
التاريد................. :

1س1 = 1+س 1+

الس ال األول :أ) أمامكن المعادلتان:

س=1
ةل المعادلتان متكافئتان؟ ههي ه ابتك.
...............................................................................................
ب) ةل يو د طا في العنارة التاللة ،هنا كان ةناك طا صححوا  :مع التعهيل.
س( = 06 -2س()4 +س)4 +
...............................................................................................
الس ال الثاني )0 :حههوا هلى العوامل:
أ) 4س20 – 2
2

ب) س

2

2

1+س

........................................................
....................................................

 )1جدوا مفكوك:
....................................... 49- 80 

( س()1 +س................................. )1 -
الس ال الثالث :بركة ما

هى عكل مستطيل مساحتما 7س 1 – 1س ص هنا همتي أن أحد

أنعادةا 7س فما ةو النعد اآل ر؟

...............................................................................................
الس ال الرابع :مساحة المضهع المهون ةي  041مت اًر مربعاً دوا قلمة س؟
29م

2

س
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ملحق رقم )1
اختبار التحصيل

اختبار رياضيات /الجبر

الفصل الثاني 5751

الصف السابع األساسي

الزمن )11 :دقيقة

 28عالمات)

الس ال األول :ضعي دائرة حول رمز العبارة الصحيحة في مايلي:
 )0تتعانا الحدود ال برية هنا:
ب) تساوذ فيما األسس

أ) تعابمذ المتغيراذ ال برية

ر) (أ+ب)

د) تعابمذ األسس والمتغيراذ ال برية دون ا تالف معامالتما.
 )2المقدار  4×29 -6×29لكافئ:
ب) 08

أ) 08-

 )1القلمة العددلة لهمقدار ال برم
أ) 1

ر) 2668-
1+

=

 0 -ندما

1
2

د) (أ+ب)
ةي:

2

ب) 1-

د) 0 -

ر)

3

ٍ
مساو لهمقدار:
 )4المقدار ال برم 2(6ع )1+
أ)02ع 08+
 )0ناتج (0س2 -

ب) 2ع 01+08 +ع
) ( +س +

أ) 0س-
 )6مساحة المربع ةي:

ر) 02ع 1 +

د) 2 +6ع 08+

) ةو:
ر) 6س-

ب) 6س 1 -

د) 6س1 +

3س
3س

2

أ) 6س

2

ر) 9س

ب) 1س1 +س
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2

د) 1س

 )0مفكوك المقدار ( 2س-

):

)(2س +

ب) 4س+ 2

أ) 2س-

ر) 2س-2

2

2

د) 4س- 2

 )8أمامكن المستطيل التالي:

2

5س 51-

س2 -

ما مساحة ةنا المستطيل؟

ب) 4س11 +2س 0 -

أ) 4س11-2س01+

د) 4س01-11 -2

ر) 01س11-
1

 )9الحد س ع 1حداً مشابهاً لـ :
4

أ) س ع

1

ب) س2ع

1

د) س1ع

1

ر) 2س ع

4

4

 )01م مو ة حل المعادلة 2س 20=0+في م مو ة األ داد الصحلحة
أ) }{ 22

ر) }{00

ب)} {06

الس ال الثاني  :أكملي الناقص في
( × 8 )0
( × 1 )2

+
+

وفي

ةي:
د) }{00-

كي تحصلي على مساواة بين الطرفين.
 9عالمات)

) = + 06
) = 1 + 11س

الس ال الثالث :حلّلي إلى العوامل بإيجاد العامل المشترك األعلى:
1

4س

1

06 +س
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2

8+2س

7عالمات)

الس ال الرابع :معطى مربع محيطه 21ص متر .جدي طول ضلع هذا المربع؟

الس ال الخامس :جدي مساحة المثلث التالي:

9عالمات)

 7عالمات)

ص

5س
2+

الس ال السادس :حّللي المقادير الجبرية التالية إلى العوامل:
2

8 )0س6 +1س

2

16 )2ع 80 - 2ل

انتهت األسئلة
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 1عالمات)

ملحق رقم )7

جدول المواصفات
تحليل وحدة الجبر للصف السابع األساسي
فهم

مفاهيم)
تذكر/

األهداف

فهم
 )0يتعرف هى المتغير والحدود والمقادير ال برية.

×

 )2لعبر الطالب ن مل كالملة نعناراذ رياضلة.

×

 )1ي د القلمة العددلة لهمقدار ال برم.

معرفة

إجرائية)
تطبيق

حل

مشكالت)
تحليل/

تركيب /تقويم

×

 )4يتعرف هى الحدود ال برية المتعابمة.

×

ُ )0لميز الحدود ال برية المتعابمة من غيرةا.
)6ي د ناتج مع وطرح الحدود ال برية المتعابمة.

×

 )0لحسب الطالب محل عكل معطي.

×

×

 )8لستنتج الطالب اصلة توزيع الضرب هى ال مع.

×

 )9لست دم الطالب قانون التوزيع.

×

 )01لضع الطالب متغير مناسب في الفراغ.

×

 )00لكتب الطالب العناراذ دون است دام األقواس.

×

 )02ي د ناتج الضرب لهمقادير ال برية.
 )01لحهل الطالب أ از المستطيل إلي اد المساحة.

×

 )04يوزع الطالب األقواس نطريقة الضرب

×

 )00يرسم الطالب عكل ةندسي نعيد ن المقادير ال برية.

×

 )06لعرح الطالب ما ةي المعادلة.

×

 )00لحل الطالب المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة.

×

 )08لكتب ال مل الهفظلة هى صورة معادلة.

×

 )09ي د مفكوك المقدار ال برم.

×

 )21لستنتج قانون تحهيل الفرق بين مربعين.

×

 )20لحهل المقادير ال برية بإي اد العامل المعترك األ هى.

×

 )22لحهل المقادير ال برية هلى وامهما األوللة.

×

 )21ي د الطالب طول ضهع المربع من محل معهوم.
 )24ي د مساحة األعكال ناذ م مول.

×
×
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دروس وحدة الجبر
األول :الحد ال برم -القلمة العددلة لهمقادير.
ال اني :الحدود ال برية المتعابمة -مع المقادير ال برية وطرحما.
ال الث :قانون توزيع الضرب هى ال مع وضرب المقادير ال برية.
.

الرانع :حل المعادالذ في
امس :الفرق بين مربعين.

السادس :التحهيل بإي اد العامل المعترك.

جدول المواصفات الختبار التحصيل
مستوايات

فهم المفاهيم

المعرفة اإلجرائية

حل المشكالت

المجموع

%12

%77

%91

%288

األول )%21

7

5

5

5

الثاني )%17

5

5

5

1

الثالث )%17

5

5

5

1

الرابع )%0

7

5

7

5

الخامس )%22

7

5

5

5

السادس )%22

7

5

5

5

المجموع )%288

5

1

0

51

األهداف

الموضوع
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ملحق رقم )9
مفتاح التصحيح الختبار التحصيل
الس ال األول:
0

2

1

4

0

6

0

8

9

01

ر

ب

ب

أ

ر

ر

د

أ

ر

ر

الس ال الثاني:
+ 2 ( × 8 )1
(×1 )4

11

1ص

المتان

) = + 06

 +س ) = 1 + 11س

المتان

الس ال الثالث:
 ×4س × س × س×
4س

2

(س

2

الس ال الرابع:

×

4+س

 ×4×4 +س × س×

×

)2 +

×

 2× 4+س ×

المة
المتان

محل المربع =  × 4الضهع

المة

=  × 4الضهع

المة

02
1

المتان

= الضهع

الس ال الخامس:
مساحة الم هث = نصف القا دة × اإلرتفاع
=

1
2

المة
المة

×4س×

المة

=2س
الس ال السادس:
 2 )0س 4 (2س )1 +

 1الماذ

6( )2ع – 9ل) ( 6ع 9 +ل)

 1الماذ
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ملحق رقم )2
اختبار التفكير الرياضي
االسم.................... :

الشعبة................ :

المدرسة................. :

الزمن 18 :دقيقة.

الس ال األول :أمامكم متوالية الرسومات التالية:
........
المكان )2

المكان )1
المكان )7

المكان )9

المكان )2

كم نقطه يوجد في المكان الخامس؟
أ) 01

ا) 9

ب) 00

د) 8

الس ال الثاني :إذا كانت س سالبة ،وص سالبة .فإن العدد السالب فيما يلي هو:
أ) س +

ب) س+

ا) س-2

د) س+2

2
2

الس ال الثالث :حصلت ساهرة على س شيقل كمصروف ،وحصلت أختها األكبر نائلة على 18
شيقل أكثر ،المقدار الجبري الذي يعبر عن المصروف الكلي لألختين؟
أ) س 21+

ب) 2س 21+

ا) س  +س 21-

د) 2س × 21
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الس ال الرابع :العالقة بين النقطتين م و) ع:
ع

م

2

3

5

5

1

5

5-

5-

3-

أ) ناتج ضربمما .20

ب) متساولان.

ا) ع ةي القلمة المطهقة لر م.

د) م ةي القلمة المطهقة لر ع.

5-

2-

الس ال الخامس :العدد التالي في متوالية األعداد التالية هو...... ، 28 ، 22 ، 288 :
أ) 00

ا) 10

ب) 0

د) 10 -

الس ال السادس :يوفر حسن في كل شهر أكثر بثالثة أضعاف مما يوفره حسين في كل شهر.

يوفر كالهما معاً  218شيقالً في الشهر .عدد الشواقل الذي يوفره كل من حسن وحسين في كل
شهر هو:
أ) يوفر حسين  41علقالً ،ويوفر حسن  021علقالً.
ب) يوفر حسين  021علقالً ،ويوفر حسن  41علقالً.
ا) يوفر حسين  01علقالً ،ويوفر حسن  001علقال.
د) يوفر حسين  61علقالً ،ويوفر حسن  011علقالً.
الس ال السابع :هناك ثالث ساعات ،جرس الساعة األولى يدق كل  7دقائق ،وجرس الساعة
الثانية يدق كل  9دقائق ،وجرس الساعة الثالثة يدق كل  1دقائق .فإذا بدأت الساعات الثالث
العمل معاً الساعة الربعة عص اًر .فما أول وقت تدق فيه أجراس الساعات الثالث معاً؟
أ) 8

ر) 02

ب) 06

د) 21
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الس ال الثامن :في صفي سابع معاً ،يوجد  14طالباً .في الصف السابع ب ،يوجد  2طالب أقل
من الصف السابع أ .فما هو عدد الطلبة في كل صف؟
أ) في الصف السانع أ  ،41وفي الصف السانع ب .10
ب) في الصف السانع أ  ،10وفي الصف السانع ب .19
ا) في الصف السانع أ  ،14وفي الصف السانع ب .19
د) في الصف السانع ب  ،12وفي الصف السانع أ .10
الس ال التاسع :عمر نديم ُممثل بواسطة المتغير ص .نبيل أصغر من نديم با  2سنوات .المقدار
الجبري الذي ُيعبر عن عمر نبيل؟
أ)

0+

ا)

ب) 0

د) - 0

0-

الس ال العاشر :في الشكل المجاور مثلث قائم في جا متساوي الساقين:

أ

قلاس الزوالا أ و ب؟
91°

أ) أ  11°و ب 01°

ب

ب) أ  40°و ب 40°

جـ

ا) أ  61°و ب 61°
د) أ  01°و ب 41°
الس ال الحادي عشر :إذا كان ع ،م ،ل أعداداً صحيحة ،وكان ع × م عدداً موجباً .ع × ل عدداً
سالباً فإن:
ب) العدد ع مو ب ،والعددان م ،ل سالنان.

أ) األ داد ع ،م ،ل أ داد سالنا.

ا) العددان ع ،م سالنان ،والعدد ل مو ب .د) األ داد ع ،م ،ل أ داد مو نة.
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الس ال الثاني عشر :إذا كان4 =1 7 ، 2 =1 2 :

لذا يكون:

أ) مربع دد فردم دد زو ي

، 12=1 2 ،

...... 94= 1 6

ب) مربع دد فردم دد فردم
د) مربع دد فردم دد أولي.

ا) مربع دد زو ي دد فردم

الس ال الثالث عشر :إذا كان21 = 4+ 6 ، 21= 6+ 2 ، 0= 2+ 7 ، 9 = 7+ 2 :
لذلك يكون:

دد فردم +دد زو ي = دد فردم.

أ)

ب) دد فردم  +دد فردم= دد فردم.
ا) دد فردم  +دد فردم= دد زو ي.
دد زو ي  +دد زو ي= دد فردم.

د)

الس ال الرابع عشر :باقي طرح العدد  6من ثالثة أمثال العدد س يعبر عنها بالعبارة الرياضية:
أ) 0-1س

ا) 1س 0-

ب) 1-0س

د) 0س1 -

الس ال الخامس عشر :منزلة العشرات في عدد مكون من منزلتين أكبر من  7أضعاف من منزلة
اآلحاد .إذا بدلنا المنازل في هذا العدد نحصل على عدد أصغر با  71من العدد األصلي .ما هو
العدد األصلي؟
أ) 26

ا) 62

ب) 16

الس ال السادس عشر :كم مثلثاً في الشكل التالي:
20

ا) 12

أ)

ب) 10

د) 21

الس ال السابع عشر :العملية الممثلة على خط األعداد:
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د) 61

3

أ) 1+2-

1

2

ب) 0 -2

1

2-

1-

ر) 1 + 0

3-

د) )0 -( + 1

الس ال الثامن عشر :معطي خمسة أعداد س ،ص ،ع ،ل ،م) .أربعة من بينها موجبة .إذا كان
العدد الخامس عدداً سالباً ،يكون حاصل الضرب:
أ) مو ناً.

ب) سالناً.

ا) صف اًر.

د) ال لمكن المعرفة.

الس ال التاسع عشر :عمر أب هو س سنوات .عمر ابنه 27سنة .المقدار الجبري لعمر األب

حين ُولد ابنه.

أ) 01س

ب) س01+

ا) س01 -

د)  -01س

صغير متماثلة،
الس ال العشرون :الشكل أ) والشكل ب) في الرسم أدناه مركبان من مربعات
َ
طول ضلعها 2سم .أي الشكلين يمثل مساحته أكبر؟

الشكل(ب)
الشكل(أ)

أ) العكل (ب) مساحتا أكبر بر 1سم2من العكل (أ).
ب) العكل (أ) مساحتا أكبر بر 6سم من العكل (ب).
ا) العكل (أ) والعكل (ب) متساولان في المساحة.
د) ال لمكن المعرفة.
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الس ال الحادي والعشرون :اشترك  9طالب في سباق للجري فإذا كان علي متقدم على حسن،
وكان موقع حسن بين علي وأحمد ،وكان يوسف متقدماً على علي .ما ترتيب وصول األربعة إلى
خط النهاية؟
أ) هي ،يوسف ،حسن ،أحمد.

ب) يوسف ،هي ،حسن ،أحمد.

ا) أحمد ،حسن ،هي ،يوسف.

د) حسن ،يوسف ،هي ،أحمد.

الس ال الثاني والعشرون :المثلث أ ب جا متساوي الساقين .يبلغ محيطه 18سم .يبلغ طول كل
أ

واحد من الضلعين أب و أ جا ضعف الضلع ب جا .طول الضلع ب ر؟
أ) 2

ب) 8

ا) 4

د) 6

الس ال الثالث والعشرون :إذا كان

ب

 > 299,س >

ج
ــ

 ، 02,أي من األعداد التالية يمكن

أن تكون قيمة صحيحة لا س؟
أ) 9

ا) 02

ب) 00

د) 01

الس ال الرابع والعشرون :مجموع عددين يساوي  68وحاصل قسمة العدد األكبر على األصغر
يساوي  .1فما هما العددان؟
أ) 01 ،61

ا) 61 ،11

ب) 21 ،01

د) 41 ،21

الس ال الخامس والعشرون :اشترت إيناس  2كغم طحين و  9كغم سكر.المقدار الجبري الذي
ُيعبر عن المبلغ الذي دفعته إيناس؟

نرمز با س لسعر كغم واحد من الطحين .ونرمز با ص

لسعر كغم واحد من السكر)
أ) 4س 0+

ا) 4س0 -

ب) 0س4 +
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د) 0س4 -

ملحق رقم )1
مفتاح تصحيح الختبار التفكير الرياضي
اإلجابات:
س0

س2

س1

س4

س0

س6

س0

س8

س9

س01

ا

أ

ب

د

د

أ

ا

د

ا

ب

س 00س 02س 01س 04س 00س 06س 00س 08س 09س21
ا

ب

ا

ا

ا

د

ب

ب

س20

س22

س21

س24

س20

ب

ا

ب

أ

ب
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ا

أ

ملحق رقم )6
قائمة أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التعليمي في القوة الرياضية
واختبار التفكير الرياضي الختبار التحصيل
الرقم

االسم

الدرجة العملية

2

سهيل صالحة

دكتوراه

1

صالح ياسين

دكتوراه

7

وجيه ظاهر

دكتوراه

9

سائدة عفونه

دكتوراه

2

ياسر الساحلي

ماجستير

1

إياد دويكات

ماجستير

6

سناء أبو علي

بكالوريس

التخصص
أساليب تدريس
الرياضيات
أساليب تدريس
الرياضيات

أساليب تدريس
الرياضيات

أساليب تدريس
الرياضيات
أساليب تدريس
الرياضيات

أساليب تدريس
رياضيات

أساليب تدريس
الرياضيات
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العمل الحالي
دكتور
دكتور
دكتور
دكتورة
مشرف تربوي
معلم

جهة العمل
جامعة النجاح
الوطنية /نابلس
جامعة النجاح

الوطنية /نابلس
جامعة النجاح

الوطنية /نابلس
جامعة النجاح
الوطنية /نابلس
مديرية التربية

والتعليم /نابلس
مدرسة رجيب
للبنين/نابلس
مدرسة بنات

معلمة

رفيديا األساسية
نابلس

ملحق رقم )0
كتاب موافقة التربية للباحثة
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ملحق رقم )4

تحليل محتوى وحدة الجبر للصف السابع األساسي
المفاهيم:
المتغير ،الحد الجبري ،المقدار الجبري ،الحدود الجبرية المتشابهة ،المعادلة ،العامل المشترك
األعلى ،القيمة العددية للمقدار الجبري ،الفرق بين مربعين ،العوامل األولية للعدد.
التعميمات:
ندما نستبدل نالمتغير في الحد ال برم



دداً ما ،نحصل

هى القلمة

العددلة لنلك الحد.
 الحدود ال برية المتعابمة تتكون من المتغيراذ نفسما واألسس نفسما وان
ا تهفذ معامالتما.
( س+

ع +س ل+

) × (ع +ل)= س ع +

ل.

ند ضرب الحدود المتعابمة فإننا ن مع أسس المتغير في ةنه الحدود.



 أ س= أ×س.
 هنا كان أ ،ب ،ر ϶
 )0أ +ر = ب  +ر

وكان أ= ب فإن :
( اصلة اإلضافة).

 )2أ × ر = ب × ر

( اصلة الضرب).

 )1أ – ر = ب – ر

( اصلة الطرح).

)9

أ
ر

=

 س– 2

ب
ر

عريطة أن لكون
2

= (س-

ر ≠ صفر

)(س+

) مفكوك الفرق بين مربعين.

 هنا كان أ ،ب ،ر ،أ داد حقلقلة فإن:
 أ ×(ب +ر) = (أ×ب)(+أ× ر).( -ب +ر)× أ = (ب×أ)  (+ر ×أ).

136

( اصلة القسمة).

المهارات:
الدرس األول والثاني :الحد الجبري والقيمة العددية للمقدار الجبري.
 )1يتعرف المتغير والحدود والمقادير ال برية.
 )1لعبر ن مل كالملة نعناراذ رياضلة.
 )1ي د القلمة العددلة لهمقدار ال برم.
 )1لحسب مساحة ومحل عكل ُمعطي.
الدرس الثالث :الحدود الجبرية المتشابهة.
 )1التعرف هى الحدود ال برية المتعابمة.
 )1تمييز الحدود ال برية المتعابمة من غيرةا.
الدرس الرابع :جمع الحدود الجبرية وطرحها.
 )1هي اد مع وطرح الحدود ال برية المتعابمة.
 )1حساب مساحة عكل ُمعطي.
الدرس الخامس :قانون توزيع عملية الضرب على عملية الجمع.
 )1استنتاا قانون توزيع مهلة الضرب هى مهلة ال مع.
 )1است دام قانون التوزيع.
 )1كتانة متغير مناسب في الفراغ.
الدرس السادس :ضرب المقادير الجبرية.
 )1ضرب حد برم في مقدار برم ،وضرب حديين بريين.
 )1هي اد ناتج ضرب مقدارين بريين.
 )1رسم عكل ةندسي نعيد ن المقادير ال برية.
 )1كتانة الطالب العناراذ دون است دام األقواس.
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الدرس السابع :حل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة ص
 )1عرح مفموم المعادلة.
 )1كتانة ال مل الهفظلة هى صورة معادلة.
 )1حل المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة.
الدرس الثامن :الفرق بين مربعين.
 )1هي اد مفكوك المقدار ال برم.
 )1استنتاا قانون تحهيل الفرق بين مربعين.
 )1تحهيل المقادير ال برية هى صورة الفرق بين مربعين.
الدرس التاسع :التحليل بإيجاد العامل المشترك.
 )1هي اد العامل األ هى لحدود برية ومقادير برية.
 )1تحهيل المقادير ال برية بإي اد العامل المعترك األ هى.
 )1تحهيل المقادير ال برية هلى وامهما األوللة.
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ملحق رقم )28
معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل
الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

2

8.22

8.72

1

8.20

8.99

7

8.78

8.02

9

8.10

8.70

2

8.12

8.17

1

8.10

8.99

6

8.70

8.70

0

8.28

8.72

4

8.17

8.28

28

8.16

8.17

22

8.12

8.90

21

8.91

8.14

27

8.91

8.00

29

8.60

8.28

22

8.76

8.16
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ملحق رقم )22
معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التفكير الرياضي
الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

5

7.80

7.51

5

7.18

7.11

1

7.11

7.11

1

7.17

7.15

1

7.17

7.11

1

7.11

7.85

0

7.17

7.13

8

7.18

7.11

3

7.07

7.13

57

7.11

7.11

55

7.17

7.17

55

7.10

7.85

51

7.35

7.51

51

7.11

7.11

51

7.15

7.17

51

7.51

7.11

50

7.17

7.01

58

7.11

7.11

53

7.15

7.18

57

7.15

7.11

55

7.81

7.18

55

7.18

7.13

51

7.15

7.13

51

7.08

7.17

51

7.01

7.18
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Abstract
This study aimed to identify the effect of using an instructional
program based on mathematical power on achievement and mathematical
thinking. The study basically tried to answer the question: What is the
effect of using an instructional program based on mathematical power on
achievement and mathematical thinking among 7 th grade students in Nablus
governorate?
The study sample consisted of (60) female students from the 7th
Grade of Elementary Rafidia School for Girls in Nablus, were divided
randomly into two groups, the experimental group and the compared group.
The experimental group had studied by using the instructional program
based on mathematical power. While the compared group had studied the
same unit by using the traditional approach of teaching in the first semester
2014/2015. The study tool consisted of two tests, achievement test in
mathematics, and a test the mathematical thinking. The researcher had been
achieved the sincerity and reliability of the two tests. The researcher used
the accompanying analysis of variance (ANCOVA) to check the
b

hypotheses of the study, and also calculate the Pearson correlation
coefficient between the experimental group marks in the post test to find
out the relationship between mathematical thinking and student
achievement.
Findings indicate the existence of a significant statistical difference
at the significance level (α ≥ 0.05) between the arithmetic means marks of
the two groups of students on the achievement tests and mathematical
thinking, and this difference is due to instructional program based on
mathematical power on achievement and mathematical thinking, and in
favor of the experimental group students. The results also showed a
positive relationship between mathematical thinking and achievement.
The study recommended the need for the training of mathematics
teachers on education according to mathematical power as a way of
teaching, and the reformulation of educational materials for the basic stage
in line with the dimensions of mathematical power, and the ability to
develop mathematical thinking among students because of its prominent
role in addressing the weakness of achievement in mathematics.
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