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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين حق حمده  ,وأفضل الصالة والسالم على من ال نبي من بعده
سيدنا محمد المصطفى ,وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين  ,وبعد:
فيطيب لي ان أسجل وافر شكري وتقديري الى أستاذي الفاضل
الدكتور(عباس ناجي المشهداني ) الذي أشرف على هذه الرسالة ومنحها جل اهتمامهُ
 ,فجزاهُ هللا خير الجزاء .
وأوجه شكري وأمتناني الى استاذي الفاضل الدكتور (حيدر خزعل نزال)
رئيس قسم الدراسات العليا لطرائق التدريس وأعضاء لجنة السمنار بما بذلوه من
جهود قيمة ومتابعة واعطاء المالحظات العلمية في السمنار فأتمنى لهم التوفيق
وجزاهم هللا كل خير .
وأتقدم بخالص شكري الى أساتذتي في كلية التربية االساسية قسم الرياضيات
جامعة ديالى والخبراء جميعا ً لما قدموهُ من اراء سديدة كان لها االثر البالغ في صقل
هذه الرسالة  ,فجزاهم هللا كل خير .
وخالص التقدير واالمتنان ألستاذي الدكتور ( منذر مبدر عبد الكريم ) و
أستاذتي الدكتورة (إيمان كاظم أحمد ) والدكتور( ثاني حسين الشمري ) لما قدموه
من مالحظات علمية سديدة وتوجيهات لها االثر في هذه الرسالة  ,فجزاهُم هللا سبحانهُ
وتعالى خير الجزاء .
وأتوجه بشكري وتقديري الى ادارة مدرسة الشهيدة إيمان للتعليم االساس
و ُمعلماتها لما قدمنهُ من تسهيالت ساعدت الباحثة على إنجاز تجربتها.
كما أتقدم شكري الى افراد عائلتي الذين كانوا صبورين معي ,وعونا ً لي,
صعاب الحياة وإنجاز هذا البحث.
فساعدوني على تجاوز ِ
وأتقدم شكري الى أستاذي وزوجي (محمد علي مراد ) لما قدم لي من ُمساعدة
ولما بذل من جهد ومعاناة من أجلي لكي أُكمل دراستي فأتمنى لهُ الصحة الدائمة
وجزاهُ هللا خير الجزاء .
وخالص الشكر الى زميلتي العزيزة ( لمياء حسن) لما قدمت لي من ُمساعدة
وتسهيالت فـأتمنى لها التوفيق .
الباحثة

ملخصالبحث 


هددَ ا لبحث د ل در ل:لفاعلي د لبسددارب يةي لبحط تدداعلبح لطي د لفددسلئ د لبحط ددا ل
بحرياضي لوبحطي لن ولبحطادةلحَىل لطيذبعلبحصفلبحخامسلبالباَب سل .ل
كونتلعين لبحث

لمنل()56ل لطيذةلمدنل لطيدذبعلبحصدفلبحخدامسلبالبادَب سلفدسل

مَرس د لبحي د يَةلنيطدداللحلا لددي لب سددا لفددسلم اف د لديدداح ل-لب قوب د ل،لحل دداالبحَربسددسل
(-2012ل)2013ل ددد ل دددو ي نلعلددد لمةطدددوعاينلنئدددَبهطال ةريثيددد ل،نذلدرسدددتلمدددادةل
بحرياضياعلباسارب يةي لبحط تاعلبح لطي ،ل ُم اخَم لبحط تاعل:ل(بحقرب ي لوبالحكارونيد ل
ون ل-لال)،لأمالبحطةطوع لبحضابت لفقَلدرستلمدادةلبحرياضدياعلباحتريقد لبح ُط ادادةلفدسل
بحادددَريسل.لكوفئدددتللمةطوعادددالبحث ددد للب دددَدلمدددنلبحطا يدددربعلوهدددسل:ل(درجددد لبحدددذكا ،ل
بحا صي لبح ابقل،لبح طرلبحزمنسلباحي ور،لبحط لوماعلبح ابق ل)ل،لوح در
هَ لبحث

لبحا قدقلمدنل

لوض تلبحفرضيااللبحصفريااللبآل ياالل :ل

-1لالليوجدددَلفدددراللذولدالحددد لنئصدددا ي لعندددَلم ددداوىلدالحددد ل(0,05ل)لبدددينلماوسددد ل
درجددداعل لطيدددذبعلبحطةطوعددد للبحاةريثيددد لبح دددسليَرسدددنلعلددد لوفدددقلبسدددارب يةي ل
بحط تاعلبح لطي لوماوسد لدرجداعلبحطةطوعد لبحضدابت لبح دسليَرسدنلعلد لوفدقل
بحتريق لبالعايادي لفسلبخاثارلئ لبحط ا لبحرياضي  .ل
-2لالليوجَلفراللذولدالح لنئصا ي لعنَلم اوىلدالح ل()0,05لبينلماوسد لدرجداعل
لطيددذبعلبحطةطوعددد للبحاةريثيددد لبح ددسليَرسدددنلعلددد لوفددقلبسدددارب يةي لبحط تددداعل
بح لطيد لوماوس د لدرجدداعلبحطةطوع د لبحضددابت لبح ددسليَرسددنلعل د لوفددقلبحتريق د ل
بالعايادي لفسلمقيا لبحطي لن ولمادةلبحرياضياعل.
لل
وحلا ققلمنلفرضياعلبحث ل لنعدَبدلبخاثدارلح د لبحط دا لبحرياضدي للبح ُلطكدوللل
منل()27لفقرةلموضوعي لمنلنوعلبالخايارلمنلما َدلبأرب لبَب .ل ققتلبحثائثد لمدنل
بحخصا صلبح ايكروماري لحألدبةلفض ًلعنلصَق الوثثا ا .ل

أ

و ثنتلبحثائث لمقياسلا ًلحلطي لن ولمادةلبحرياضدياع.لوب دَل نفيدذل ةربد لبحث د لفدسل
بحفص د لب وللمددنلبح دداالبحَربسددسل(-2012ل،)2013لمددنلقث د لبحثائث د للمددملمةطددوعاسل
بحث

لوعل لوفقلبحخت لبحاَري ي لبحاسلهيأ الح ن،لقامتلباتثيقلبخاثارلئ لبحط دا ل

بحرياضي لومقيا لبحطي لو لجطملبحثياناعلوبوبتلفسلجَبوللح ر

لم احةا النئصدا يلا ًل

وأظ رعلبحناا جلماليأ سل :ل
ل

-1لوجددودلفددراللذيلدالحد لنئصددا ي لعنددَلم دداوىلدالحد ل(0،05ل)لبددينلماوسد لدرجدداعل
لطيددذبعلبحطةطوعددد للبحاةريثيددد لبح ددسليَرسدددنلعلددد لوفددقلبسدددارب يةي لبحط تددداعل
بح لطيد لوماوس د لدرجدداعلبحطةطوع د لبحضددابت لبح ددسليَرسددنلعل د لوفددقلبحتريق د ل
بالعايادي لفسلبخاثارلئ لبحط ا لبحرياضي لوحصاححلبحطةطوع لبحاةريثي ل .ل
-2لوجودلفدراللذيلدالحد لنئصدا ي لعندَلم داوىلدالحد ل(0،05ل)لبدينلماوسد لدرجداعل
لطيددذبعلبحطةطوعددد للبحاةريثيددد لبح ددسليَرسدددنلعلددد لوفددقلبسدددارب يةي لبحط تددداعل
بح لطيد لوماوس د لدرجدداعلبحطةطوع د لبحضددابت لبح ددسليَرسددنلعل د لوفددقلبحتريق د ل
بالعايادي لفسلمقيا لبحطي لن ولمادةلبحرياضياعلوحصاححلبحطةطوع لبحاةريثي لل.
و وصددلتلبحناددا جلنح د لعددَدلمددنلبالسددانااجاعلمن ددال:ل فددوالل لطيددذبعلبحطةطوع د ل
بحاةريثي لبحلدوب سليَرسدنلوفدقلبسدارب يةي لبحط تداعلبح لطيد لعلد ل لطيدذبعلبحطةطوعد ل
بحضددابت لبحلددوب سليَرسددنلعل د لوفددقلبحتريق د لبحط اددادةلفددسلبحاددَريسلفددسلئ د لبحط ددا ل
بحرياضي ل.لوفاعلي لبسارب يةي لبحط تاعلبح لطي لفدسلبحطيد لن دولمدادةلبحرياضدياعلحدَىل
لطيذبعلبحصفلبحخامسلبالباَب سل .ل
وخرجتلبحثائث لب َدلمنلبحاوصياعلمن الأساخَبالبسارب يةي لبحط تاعلبح لطيد ل
فسل دَريسلمدادةلبحرياضدياعل.ول دَري لم لطدسلبحطرئلد لبالباَب يد لمدنلخد للبحدَوربعل
بحاَريثي لعل لكيفي لبساخَبالبسارب يةي لبحط تاعلبح لطي ل.
وبقارئتلنجرب لبحطزيَلمنلبحَربساعلفسلبحطا يربعلغيرلبحاسلوردعلفسلهذهلبحَربس .ل

ب

2

الفصل االول  :التعريف بالبحث

أوالً  :مشكلة البحث
وبما ان المعلم حجر الزاوية في كل تطوير ,السيما معلم الرياضيات ,فان
تطوير برامج إعداده وتدريبه تصبح ضرورة من ضروريات رفع مستوى أدائه ,فقد
شهدت الرياضيات تقدما سريعا في محتواها وطرائق تدريسها ( محمد : 1975 ,

.)1

والرياضيات من اكثر العلوم نموا وتطورا ,إذ تتبوأ مركز الصدارة في حياة اإلنسان
منذ اقدم العصور (محمد جواد . ) 5 : 1978,
أن موضوع تنمية قدرة التالميذ على حل المسائل والمشكالت الرياضية من
األمور التي شغلت العاملين والمهتمين بالرياضيات وطرائق تدريسها فقد أصدر المجلس
الوطني لمشرفي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية ( (1989نشرة تضمنت
عشر مهارات أساسية لمناهج الرياضيات المدرسية كان على رأسها حل المسائل
نقال عن ( نواهضة . ) 5 : 2003 ,
شغلت المسألة الرياضية ودراسة أساليب حلها وتحليلها العاملين في مجال
تدريس الرياضيات  ,والمهتمين بها وبطرائق تدريسها منذ مدة طويلة وحتى وقتنا
هذا .ويعتقد التربويون أن القدرة على حل المسألة هي من أهم المهارات التي يجب
أن يتقنها الفرد ,ذلك ألن حل المسألة يرتبط ارتباطا مباشرا بالطريقة العلمية أي
بأسلوب حل المشكالت (الكبيسي .) 100: 2008 ,
وأن عملية تعليم وتعلم التالميذ في مادة الرياضيات بعامة وحل المسالة الرياضية
بخاصة تواجه صعوبات متشعبة وعثرات كبيرة لدى التالميذ ومعلميهم على السواء
على الرغم من الجهود التي تبذل من قبل ذوي العالقة بالعملية التربوية للتغلب عليها.
وتعد عملية حل المسأ لة الرياضية من أعقد النشاطات العقلية ,يرى بياجيه أن
الطبيعة العقلية للفرد عبارة عن بناء متماسك من العمليات المنطقية وهي بدورها تحدد
قدرة الفرد على حل أنواع مختلفة من المسائل الرياضية  ,فالمستوى التطوري لتفكير
الفرد يحدد قدرتهُ على حل المسألة الرياضية  ,فطريقة حلها تضع التالميذ في مواقف
تفكيرية كالتحليل والتفسير والترجمة واتخاذ القرار وتكشف عن كفاياتهم التعليمية
نقال عن ( نواهضة )6 : 2003 ,
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وعلى الرغم من التطور الذي حصل في مناهجها وطرائق تدريسها وكتبها إال
إن هناك كثيرا من الدراسات والبحوث تؤكد تدني تحصيل التالميذ الدراسي فيها ,وهذا
يرجع إلى ضعف التالميذ  ,و ال سيما في المرحلة االبتدائية في الرياضيات بما فيها من
مفاهيم ومهارات واعمامات وبراهين وال سيما حل المسائل الرياضية ويرجع سبب
عدم قدرة التالميذ على حل المسائل إلى :
 .1عدم فهم لغة المسألة لضعف قدراتهم القرائية وتشير دراسة

& Ballow

 Cumingham1982ان  % 29من تالميذ الصفوف االبتدائية قد واجهوا صعوبة
في حل المسائل نتيجة ضعف قدراتهم القرائية وان  % 19قد واجهوا صعوبة نتيجة
ضعف قدرتهم القرائية في التفسير .
 .2ضعف التمكن من المبادئ والقوانين والمفاهيم والعمليات والمهارات األساسية
( أبو زينة .) 283 : 1994 ,
ومن بين الدراسات التي أشارت إلى ضعف التالميذ في مادة الرياضيات
والمتمثل بتدني تحصيلهم كما أشارت إلى أسباب أخرى قد تقف وراء تدني التحصيل
الدراسي في مادة الرياضيات ومن أهمها طرائق التدريس المستخدمة هي دراسة
( الشرع  ) 1999 ,ودراسة ( العقبي . ) 2002 ,
ومن خالل اطالع الباحثة على الدراسات العراقية ومنها دراسة (فتاح ) 2003 ,
و (حسون  ) 2007 ,وجدت أن هناك ضعفا لدى التالميذ في حل المسألة الرياضية.
من خالل اطالع الباحثة وجدت دراسة عراقية تشير الى ضعف الميل في مادة
الرياضيات لدى المتعلمين وهي دراية ( عراك  )2008 ,ودراسة (القريشي.)2000,
كما و أفرزت العديد من أراء المعلمين والمعلمات ضعف الميل لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات وهذا ناشئ عن معاناتهم الحقيقية كونهم يقومون
بالعملية التعليمية .

(*)

( * ) استفتت الباحثة هذه المعلومات من خالل لقائها بعدد من معلمي ومعلمات في مدارس متعددة في قضاء
بعقوبة .
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إن الصعوبات الوارد ذكرها سابقا دفعت الباحثة تعرف أفضل األساليب
واالستراتيجيات المناسبة والفعالة التي نتوقع أن تكون لها أثار إيجابية في تدريس
الرياضيات من خالل استخدام إستراتيجية المحطات العلمية وبيان فاعليتها في حل
المسائل الرياضية والميل نحو المادة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي .

ثانيا ً  :أهمية البحث :
نعيش اليوم في عصر يتطور ويتغير على مدار الساعة ويظهر ذلك بوضوح في الثورة
المعرفية والتكنلوجية التي نشهدها اليوم  ,فضال عن إننا نعيش اليوم في عصر يغزو
فيه الحاسوب والشبكة الدولية للمعلومات (االنترنت) جميع مرافق الحياة حتى غدا
العالم أشبه بقرية صغيرة  ,مما جعلنا بحاجة ماسة إلى التزود بالتخصصات العلمية
المختلفة لمواكبة ركب الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي  ,إلعداد أفراد المجتمع
من أجل استيعاب التطور المعرفي الهائل ومسايرة ركب الحضارة المتجدد
( عبد هللا . ) 81: 1992 ,
أرتبط التطور الذي حدث في مجال الرياضيات بالتطور العلمي والتكنولوجي
الذي يعد سمة العصر  ,وظهرت نتيجة لذلك مفاهيم جديدة وموضوعات حديثة في
الرياضيات  ,وكان ال بد ان ينعكس ذلك على المناهج المدرسية وطرائق تدريسها
(ابوسل . )15: 1999 ,
ولكـل فرع من فروع الرياضيات أهدافهُ الخاصة ووظائفهُ المميزة فمن وظائف
اختبارات الحساب هو الكشف عن مقدار فهم التالميذ للمفاهيم الحسابية ومقدار فهمهم
للنظام العددي والقيمة المكانية لألرقام في األعداد وقدرتهم على إجراء العمليات
الحسابية بسرعة ودقة مناسبة  ,وقياس القدرة على حل المسائل والقدرة على التقريب
وهو يشمل القدرة على تقدير األبعاد والمساحات واألثمان تقديرا تقريبيا
( يحيى . ) 215 : 1982 ,
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وعلى الرغم من أن حل المسائل الرياضية واستخدامها في جميع المراحل
التعليمية والتعديالت التي أجريت على مناهج الرياضيات في جميع مراحله  ,إال إن
الشكاوى الكثيرة عن صعوبة حل المسائل وتدنى مستوى التالميذ في الرياضيات
بصورة عامة وحل المسألة الرياضية بصورة خاصة ولما كان للتقدم العلمي بعامة
والرياضيات بخاصة انعكاسات على مختلف مجاالت الحياة ومن بينها القطاع
التربــوي الذي احتل موقعا متميـزا في المجتمع وشهد البلد نشاطا تربويــا خصبا
وجهودا مركزة لتطوير العملية التربوية وقد تركزت هذه الجهود في إعادة النظر في
جوانب النظام التربوي في مراحله المختلفة وواصلت وزارة التربية جهودها للنهوض
بالعملية التربوية (وزارة التربية.) 6 : 1990 ,
تنوعت المسائل التي تُعرض على التالميذ تبعا الختالف الغرض من عرضها على
الشكل االتي :
 .1المسائل التوضيحية .
 .2المسائل التطبيقية .
 .3مسائل الواجبات البيتية.
 .4المسائل االختيارية أو المسائل التشخيصية .
 .5المسائل العالجية
(عبد القادر و عبد الغني . ) 81 – 78 : 1966 ,
وقد ذكر باول بونهوبر( : )1995أن الرياضيات تحتاج بصفة عامة ,
ورياضيات المرحلة االبتدائية بصفة خاصة إلى االهتمام بعملية تعليمها وتأكيد فعاليتها
ونجاحها لتحقيق التفاعل بين ركائزها الثالث وهي المعلم والمتعلم والمادة التعليمية
نقال عن (سدرة. )27 : 1999 ,
وتعد المرحلة االبتدائية اللبنة األولى في الصرح التعليمي لذا يجب بناؤها على
أساس قوي لتأهيل المتعلمين تأهيال ثقافيا مالئما (وزارة التربية . )17 :1990 ,
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ونظرا ألهمية المرحلة االبتدائية كونها البداية الحقيقة لعملية التنمية الشاملة
لمدارك األطفال وتزويدهم بكل ما من شأنهُ تحقيق النمو الشامل والمتزن لشخصياتهم
روحيا واجتماعيا وعقليا ووجدانيا وجسميا واعتماد المراحل اآلتية لها على اكتساب
المهارات التي تقدم فيها  ,وتزويد التالميذ باألساسيات الصحيحة القويمة والخبرات
والمعلومات والمهارات ( الحقيل . ) 42 : 1994 ,
وعندما يقوم اإلنسان بعمل البد من أن يسلك سلوكا يهدف إلى تحقيق أهداف
معينة وإال فأن سلوكه يتسم بالعشوائية والتخبط ولكل مادة تعليمية البد من أن يكون لها
أهداف واضحة فأهداف تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية هي -:
 .1أهداف تتعلق بالمعرفة الرياضية.
 .2أهداف تتعلق بالمهارات الرياضية .
 .3أهداف تتعلق بأساليب التفكير وحل المشكالت .
 .4أهداف تتعلق بالميول واالتجاهات والقيم ( العمري . )1 :2002 ,
وتعتقد الباحثة انهُ قد يسعى المعلم إلى تحديد االستراتيجيات التي يستخدمها للتالميذ في
أثناء تدريسهم على حل المسائل الرياضية لما له أهمية في العلوم والرياضيات وتعليمها
(شفيق . ) 88 : 2002 ,
وألهمية حل المسائل في مناهج الرياضيات ولكونه ركنا من أساس كتاب
الرياضيات وألهميته في هذا البحث لذا يجب تعرف المسائل الرياضية وقد عرف
البابليون المسائل منذ أقدم العصور ,إذ كان أسلوب الرياضيين البابليين في حل المسالة
يقتصر على ذكر الخطوات الحسابية الواجب إتباعها للوصول إلى النتيجة (هادي
وآخرون . ) 107 : 1997 ,
ولحل المسائل أهمية عظمى في تعليم وتعلم الرياضيات ألسباب عديدة منها:
 .1العملية التي يتم بوساطتها تعلم مفاهيم جديدة .
 .2حل المسائل وسيلة للتدرب على المهارات الحسابية .
 .3عن طريق حل المسائل يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.
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 .4حل المسائل وسيلة إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع .
 .5حل المسائل تنمي التفكير عند التالميذ .
 .6استخدام مسائل رياضية مناسبة تحفز الطلبة على التعلم وإثارة الدافعية
فنجاح التالميذ في حل المسائل يدفعهم لمتابعة نشاطهم ومواصلتهم
(أبو زينة . ) 276 : 1994 ,
ومن األمور التي يجب أن تنال عناية فائقة هي تنمية قدرة التالميذ
وتدريبهم على كيفية حل المسائل أو المشاكل الحياتية باستخدام طرائق رياضية
 ,وقد يتبادر إلى الذهن متى نستطيع البدء في إعطاء المسائل وتنمية قدرات
التالميذ على حل المسائــل ؟ الجواب يمكن البدء مع التالميذ أو األطفال في حل
المسائل حتى قبل أن يتعلموا القراءة والكتابة أي من رياض األطفال فيستطيع
المعلم تقديم قصص عن األعداد شفهيا ويؤلف األطفال قصصا بأنفسهم عنها
( محمد جواد وآخرون . ) 196-195 : 1993 ,
وقد قام عدد من الباحثين بإجراء دراسات عن فاعلية استخدام إستراتيجية المحطات
العلمية

فقد أظهرت الدراسات التي أجراها (الخياط وبلباس ,) 2010,

(الشمري ( ,)2011 ,االطرقجي( , )2012 ,مسير  ) 2012 ,تفوق إستراتيجية
المحطات العلمية على الطريقة االعتيادية  .مما يستدعي االهتمام باعتماد استراتيجيات
حديثة في التدريس تهدف إلى اكتساب حل المسائل الرياضية للتالميذ ذوي التحصيل
المرتفع  ,ولذوي التحصيل المنخفض على حد السواء .
وبذلك تبرز أهمية البحث من أهمية اعتماد االستراتيجيات الحديثة في التدريس
التي أظهرت الدراسات فاعليتها في رفع مستوى التحصيل ومنها استراتيجية
المحطات العلمية التي اعتمدتها الباحثة في هذا البحث .
وأكدت المحطات العلمية على الدور النشط للتلميذات في التعلم من خالل
توزيع التلميذات على مجموعات يقومن بالتجوال على عدد من المحطات بهدف قراءة
موضوع في محطة وحل مسألة أو لقاء مع خبيرة  ,ان المحطات العلمية تسهم في
تنوع الخبرات العملية والنظرية ( أمبو سعيدي والبلوشي. ) 285 :2009 ,
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وتستند المحطات العلمية إلى نظرية برونر االستكشافية؛ الن التلميذة تمارس
االستكشاف وهي تقرأ موضوعا معينا  ,والى نظرية بياجيه بدوره الفاعل في
الحصول على المعلومة مبتعدة عن الحفظ والتلقين والى أنموذج سكمان االستقصائي
عن طريق المحاورة والنقاش وتساؤالت (النعم  -الال) (امبو سعيدي والبلوشي ,
.) 2009
ومن خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة ومالحظة مدى التباين الموجود
بينها تتضح لنا أهمية إجراء الدراسة فضال عن اآلتي:
 .1إن الدراسة تتناول المرحلة االبتدائية (الصف الخامس االبتدائي ) الذي يمثل
انتقاله واضحة للمفردات الرياضيات في هذه المرحلة.
 .2محاولة تعرف أساليب جديدة لتدريس الرياضيات تسهم في رفع مستوى التالميذ
في حل المسائل الرياضية بعامة وتلميذات الصف الخامس االبتدائي بخاصة.
 .3محاولة النهوض في مستوى تدريس الرياضيات نحو األفضل من خالل
استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة.
 .4حل المسألة ركن أساس في عمليات التعلم ألنها تنتج تعلما جديدا وتساعد على
استخدام المعلومات وطرائق التفكير بصورة متكاملة  ,فهي وسيلة للتدريب
على مهارات حسابية  ,كما تعد طريقة لتوظيف المهارات والمفاهيم التي تعلمها
في مواقف وأوضاع جديدة (أبو زينة .) 1982 ,
 .5أهمية حل المسألة الرياضية ألنها أحد مكونات البنية الرياضية .

ثالثا ً  :هدف البحث :
يهدف البحث الحالي تعرف :
 .1فاعلية إستراتيجية المحطات العلمية في حل المسائل الرياضية لدى تلميذات
الصف الخامس االبتدائي.
 .2فاعلية إستراتيجية المحطات العلمية في الميل نحو المادة لدى تلميذات الصف
الخامس االبتدائي.
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رابعا ً  :فرضيتا البحث :
 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0,05بين متوسط
درجات تلميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن على وفق إستراتيجية
المحطات العلمية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن على
وفق الطريقة االعتيادية في اختبار حل المسائل الرياضية.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0,05بين متوسط
درجات تلميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن على وفق إستراتيجية
المحطات العلمية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن على
وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميل نحو مادة الرياضيات .

خامسا ً  :حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بـ :
 .1تلميذات الصف الخامس االبتدائي في ( المدارس االبتدائية ) والتابعة للمديرية
العامة لتربية محافظة ديالى – بعقوبة.
 .2الفصل الثالث ( األعداد الكبيرة) والفصل الرابع (عمليات األعداد) والفصل
الخامس ( األعداد الطبيعية وخصائصها )من كتاب الصف الخامس االبتدائي ،
ط  2010 ، 1م .
 .3الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية (. ) 2013- 2012
ج

سادسا ً  :تحديد المصطلحات :
أوالً  :الفاعلية – عرفها كل من :
 : )Good , 1979 ( .1انها " القابلية على انجاز النتائج المأمولة مع االقتصاد
في الوقت والجهد " ( .)Good , 1979 :207
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 ( .2بادي " : ) 1989 ,أثر المعلم في تالميذه أو التغير المرغوب فيه و الذي
يجعلهم يصلون إلى األهداف التربوية" ( بادي . ) 93 : 1989 ,
 ( .3مختار  ) 1989 ،أنها  ":العمل الذي يكون له اثر ايجابي وتظهر في األداء
أو اإلنتاج الجيد" ( مختار . ) 7 : 1989 ،
 ( .4زيتون  ) 2001 ،أنها " :مدى تطابق مخرجات النظام مع أهدافه" ( زيتون
. ) 17 : 2001 ،
تتبنى الباحثة التعريف النظري ( بادي  ) 1989 ,في بحثها .
ثانيا ً – اإلستراتييية – عرفها كل من :
( .1الخوالدة" :)2003 ,مجموعة من اإلجراءات التطبيقية التي يختارها المدرس
في ضوء مبادئ وفرضيات بما يتالءم مع بنية المادة التعليمية وحاجات الطالب
لتحقيق األهداف التربوية المقصودة في زمن مح ّدد" (الخوالدة.)25 :2003 ,
( .2شبر وآخرين" :)2005 ,مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي تستخدم من
المدرس لتمكين المتعلمين من اإلفادة من الخبرات التعليمية المخططة وبلوغ
األهداف التربوية المنشودة" (شبر واخرون.)21 :2005 ,
( .3أبو شعيرة" :)2007 ,مجموعة من اإلجراءات واألنشطة واألساليب التي
يختارها المدرس أو يخطط إلتباعها الواحدة تلو األخرى و متسلسال مستخدما
اإلمكانات المادية المتاحة لمساعدة طلبته على إتقان األهداف المتوخاة" (أبو
شعيرة.)344 :2007 ,
تتبنى الباحثة التعريف النظري ( ابو شعيرة  ) 2007 ,في بحثها .
التعريف اإلجرائي :مجموعة من اإلجراءات المتمثلة بخطوات تدريسية تقوم بها
الباحثة بنحو متسلسل لتحقيق أهداف الدرس ,وتُقاس الدرجة التي تحصل عليها التلميذة
باالختبار حل المسائل الرياضية ومقياس الميل نحو مادة الرياضيات.
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ثالثا ً – المحطات العلمية – عرفها كل من :
 : )Jones , 2007) .1بأنها طريقة تدريس تنتقل فيها مجموعة صغيرة من
التالميذ عبر سلسلة من المحطات مما يسمح للمعلمين اعتماد وسائل محدودة
تتيح لكل تلميذ بتأدية كل النشاطات عبر التناوب على المحطات المختلفة
). )Jones,2007,16-21
( .2امبو سعيدي والبلوشي  ) 2009 ,وصفها بأنها :مجموعة من الطاوالت داخل
غرفة الصف وكل طاولة تعد محطة يتم فيها تقديم المادة العلمية بصورة أنشطة
متنوعة  ,ويقوم التالميذ بزيارة هذه المحطات بالتعاقب والتزود بالمعلومات
والمعارف بأنفسهم وبإشراف المعلم  ,وتعتمد العملية في تدريس الدروس
العملية كما يمكن اعتمادها في الدروس النظرية أيضا (امبو سعيدي والبلوشي :
. ) 285-283 ,2009
التعريف اإلجرائي :إستراتيجية تقوم على مجموعة من األنشطة تتعلم فيها تلميذات
الصف الخامس االبتدائي (المجموعة التجريبية) في أثناء تجوالهن بنحو دوري
ومتعاقب على ثالث محطات ( القرائية  ,االستقصائية ,االلكترونية) استنادا إلى أوراق
العمل بإشراف الباحثة .
رابعا – حل المسائل الرياضية – عرفها كل من :
 :)Ausabl , 1978 ( .1نشاط يعي د به الفرد تنظيم كل من التمثيل المعرفي
للخبرة السابقة والعناصر المكونة للمسألة الحالية وذلك من اجل تحقيق الهدف
المراد إنجازه ( . )Ausabl , 1978: 146
 ( .2محمود :)1989 ,تعرف وسائل وطرائق التغلب على العوائق الذي تعترض
للوصول إلى الهدف وتوظيفها إليه ويكون عبر تتابع بعدد من الخطوات
المدروسة ( محمود . ) 202– 201 : 1989 ,
( .3الشارف  :) 1996 ,ذلك النشاط الذي يقوم به التلميذ عند محاولته ربط
العالقة بين المعلومات السابقة ومعطيات المسألة وسيره في الخطوات نحو
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الهدف المخطط له إال وهو النتيجة النهائية المرجوة من المعطيات في المسألة
( الشارف .) 68: 1996 ,
التعريف اإلجرائي :هو موقف رياضي يواجه التلميذات في الصف الخامس االبتدائي
ويتطلب تحقيق الهدف المراد إنجازه وتقاس بالدرجة التي يحصلن عليها في اختبار
لحل المسائل الرياضية الذي أعدتهُ الباحثة لهذا الغرض .
خامسا – الميل – عرفه كل من :
 ( .1كاظم  " : ) 1974 ,انها ما يهتم به التالميذ ويفضلونهُ على اشياء ودراسات
وما يقومون به من نشاط وعمل محبب الى نفوسهم " ( كاظم ) 183 : 1974 ,
 " : ) Webster's,1998 ) .2انهُ شعور الفرد الذي يحثهُ على انه يشارك او
يرتبط بعمل معين او ينتبه او ينجذب نحو موضوع ما ويشعر نحوهُ باالقتناع "
) .)Webster's,1998:610
 ( .3النجدي  ": ) 1999 ,أن احدى نواحي النشاط تجعل الفرد يميل لموضوع
معين ويهتم ويرغب فيه فيختار من بيئته ما يثير انتباههُ وميلهُ ( النجدي ,
. ) 78 : 1999
 ( .4زيتون  " : ) 2001 ,انها ما يقوم به االفراد ( التالميذ ) ويفضلونهُ من اشياء
ونشاط ات  ,وما يقومون به من اعمال ونشاطات محببة اليهم يشعرون خاللها
بقدر كبير من الحب واالرتياح ( زيتون . ) 115 : 2001 ,
التعريف االجرائي  :اهتمام تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمادة الرياضيات
واقبالهن على دراستها  ,الذي يعبر عنهُ كميا من خالل الدرجة الكلية التي
تحصل عليها التلميذة من خالل اجابتها عن فقرات مقياس الميل نحو مادة
الرياضيات الذي تبنتهُ الباحثة لهذا الغرض .
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أوالً  :االستراتيجية
استراتيجية التدريس
ويضيف الربيعي( )2010بأن إستراتيجية التدريس هي فن اختيار الوسائل واإلمكانات
المتاحة واعتمادها في قيادة عملية التدريس لتحقيق األهداف التعليمية المرغوبة لدى
الطلبة (الربيعي.) 175 :2010 ،
وقد أوضح زيتون( )2001إستراتيجيات تدريس العلوم الحديثة وبين انها تتنوع تبعا
لتغير النظرة إلى طبيعة عملية التعلم والتعليم من جهة والتحول إلى المدرسة البنائية
التي تؤكد بناء الطالب لمعرفته وفهمها واالحتفاظ بها واعتمادها والتأمل فيها من جهة
أخرى (زيتون .) 204: 2001 ،
من خالل اطالع الباحثة على االستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تركز
على دور المتعلم في عملية التعلم أي هو المسؤول الوحيد في جمع االفكار وربط
الحقائق مع بعضها وال يوجد للمعلم دور في ذلك أي عملية التعلم واقعة على عاتق
المتعلم  .ومن خالل اطالع الباحثة على استراتيجية المحطات العلمية وجدت ان هناك
دوراً لدى المعلم والمتعلم أي هناك تفاعل بينهما داخل الصف الدراسي وهذا يسهل
على المتعلم تلقي المعلومات بسهولة .

ثانيا ً :استراتيجية المحطات العلمية:
توصف المحطات العلمية بأنها عبارة عن إستراتيجية تضم مجموعة من أنشطة
علمية يتم ممارستها داخل الصف أو المختبر من قبل التلميذات أنفسهن ،وتكون منوعة،
منها :االستكشافية البسيطة ،أو القرائية ،أو االستقصائية ،أو االلكترونية وغيرها.
ويمكن وصف هذه المحطات  :بأنها مجموعة من الطاوالت داخل غرفة الصف أو
المختبر وكل طاولة تعد محطة لها نشاط معين يحقق هدفا ً معينا ً(امبو سعيدي والبلوشي
.) 283 : 2009 ،
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االتجاهات الفكرية إلستراتيجية المحطات العلمية
من مراجعة الباحثة لألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالمحطات العلمية وجدت
أن هناك اتجاهات فكرية عديدة في توصيفها منها :
 -1االتجاه البنائي
يؤكد االتجاه البنائي أهمية أن تبحث التلميذات عن المعارف بأنفسهن وعلى
المعلمات مساعدتهن على توضيح أفكارهن وتقديم أحداث تتحدى تفكيرهن وتشجعهن
على الوصول إلى تفسيرات متعددة للظواهر المختلفة ،وهذا ما ركز عليه بياجيه
المشار إليه في (عريفج وسليمان  ) 2010،على أن العملية التعليمية التعلمية عملية
بحث وتنقيب يراعى فيها عند تدريس الرياضيات البدء بالنشاط الحسي قبل النشاط
اللغوي وضرورة استثمار الصف والوسائل التعليمية في خدمة التعلم
(عريفج وسليمان .) 24 : 2010 ،
وترى الباحثة أن ما توفره المحطات العلمية بأنواعها تجعل من التلميذات
محوراً أساسيا ً في بناء المعرفة متعاونات مع بعضهن ومتحررات من التمركز حول
الذات ،وهذا يتفق مع ما ينادي به االتجاه البنائي.
 - 2االتجاه االستكشافي
يرى الكبيسي ( )2008ان التعلم باالكتشاف يساعد التلميذات على اكتشاف
األفكار والحلول بأنفسهن  ،وهذا بدوره يولد عندهن شعورا بالرضا والرغبة في
مواصلة

التعلم،

ويفسح

لهن

المجال

الكتشاف

أفكار

جديدة

بأنفسهن

(الكبيسي . ) 127 : 2008،
ويضيف مصطفى ( )2011أن التالميذ في طريقة االكتشاف ال تعطى لهم
خبرات التعلم كاملة ،وإنما يبذلون جهدا حقيقيا في اكتسابها وذلك باعتماد عملياتهم
العقلية مثل المالحظة ،والتجريب ،والتفسير (مصطفى .) 105 : 2011 ،
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 - 3االتجاه االستقصائي
ذكر الحيلة ( )2001بأن برونر نادى باالستقصاء كونهُ أفضل الطرائق إلحداث
تعلم قوامه الفهم ،فاالستقصاء من أكثر أساليب التدريس الحديثة فاعلية في تنمية التفكير
العلمي لدى التلميذات  ،إذ يتيح الفرصة أمام التلميذات لممارسة طرائق العلم وعملياته
وممارسة االستقصاء بأنفسهن(الحيلة .) 302 : 2001،
وبين محجوب(  )2006أهم ميزات االستقصاء على النحو اآلتي:
 .1يركز على التلميذ أكثر من المعلم.
 .2يحرر التلميذ من سلبيتهم عن طريق التجريب واالعتماد على النفس.
 .3يوفر التعلم باالستقصاء الدوافع الخارجية للتعلم ،فضالً عن الدوافع الداخلية،
التي ينقل التلميذ في تعلمهم لالستقصاء من التعزيز الخارجي إلى التعزيز
الداخلي الذي يكسب التلميذ الشعور بالثقة.
 .4يتجنب المستوى اللفظي ،ألنه يركز على اشتراك التلميذ في صوغ المشكالت
في ضوء فهمهم لها (محجوب 37 :2006 ،ـ . )39
أنماط المحطات العلمية :
توجد عدة أنماط للمحطات العلمية يعتمد تصميمها على طبيعة كل درس ،ومنها :
 .1المحطات االستكشافية  :وتختص باألنشطة المختبرية التي تتطلب إجراء
تجربة معينة ال يستغرق تنفيذها وقتا طويال.
 .2المحطات القرائية :وتعتمد على مادة قرائية يتم تهيئتها من المعلمة بهدف تكوين
تلميذات مستقالت لديهن القدرة على استخراج المعرفة من مصادرها األصلية.
 .3المحطات االستشارية :وتكون مخصصة للخبراء ،فتقف المعلمة خلف تلك
المحطة أو احد التلميذات المتفوقات وعندما تصل التلميذات إلى الخبيرة يوجهن
إليها أسئلة تتعلق بموضوع الدرس.
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 .4المحطات الصورية :وتساعد هذه النوعية من المحطات على تقريب المفاهيم
العلمية والخبرات المحسوسة إلى أذهان التلميذات .
 .5المحطات االلكترونية :ويحتاج في هذه المحطة إلى جهاز حاسوب  ،إذ يطلب
من التلميذات مشاهدة عرض تقديمي على power pointله عالقة بموضوع
الدرس ،بحيث ال تستغرق التلميذات وقتا طويال عند هذه المحطة.
 .6محطات متحف الشمع :وترتبط بشخصيات علمية لها عالقة بموضوع الدرس.
 .7محطات النعم والال  :وفيها يتم طرح مجموعة أسئلة من التالميذ وتكون إجابة
الخبير بكلمة نعم أو ال حتى يتم التوصل إلى اإلجابة.
 .8محطات السمع – بصرية :ويتم استعمال جهاز تسجيل أو تلفاز  ،يستمع التالميذ
ما حدده المعلم في أوراق العمل أو يشاهدونه ،ثم يجيبون عن األسئلة المحددة .
(أمبو سعيدي والبلوشي.)288-286: 2009،
وستختار الباحثة من بين المحطات في أعاله ثالث محطات هي :
 .1القرائية .
 .2الكترونية .
 .3نعم  -ال (االستقصائية) .
وذلك لألسباب اآلتية-:
أ -تالئم محتوى الكتاب المقرر.
ب -الصف الدراسي ال يستوعب أكثر من ثالث محطات يمكن التحكم فيها.
جـ  -تالئم مع العمر الزمني .
د -الزمن المستغرق للدرس ال يستوعب أكثر من ثالث محطات يمكن التحكم فيها .
ويمكن توضيح آلية العمل في المحطات الثالث بالخطوات اآلتية:
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 -1المحطة القرائية:
في هذه المحطة يحدد موضوع له عالقة بمحتوى الدرس تقوم إحدى التلميذات
بقراءته ثم اإلجابة عن األسئلة المرفقة في ورقة العمل ،وقد رأت المعايير القومية
للتربية العلمية أن المعلمين ال ينبغي أن يركزوا فحسب على الخبرات اليدوية
المحسوسة للتالميذ ولكن يجب توفير العديد من الفرص للتالميذ للتحدث معا ً بشأن ما
يفكرون فيه لتطوير تعليمهم ،فتعلم الرياضيات يتطلب من التلميذات تعلم فن اللغة عن
طريق االستعمال الفعال للعناصر األساسية األربعة لفنون اللغة  ،القراءة  ،والكتابة،
واالستماع ،والتحدث (عبد السالم ) 69 :2006 ،

.

 - 2المحطة االلكترونية:
يبين (الشناق ودومي  )2009،أن التعليم االلكتروني يتيح للتلميذة الفرص
بالمشاركة في العملية التعليمية واالعتماد على الذات في التعلم والتواصل واالتصال
واستعمال

الحاسوب

واالنترنيت

واتخاذ

القرارات

المتعقلة

بتعليمه

(الشناق ودومي .)84 : 2009،
تضع المعلمة في هذه المحطة جهاز حاسوب ،وتقوم التلميذات بمشاهدة عرض تقديمي
على  power pointأو مشاهدة مقاطع صغيرة مرتبطة بموضوع الدرس ،وما على
التلميذة إال فتح البرنامج الرياضي الخاص بالموضوع ،ثم مشاهدة العرض وبعد ذلك
تجيب عن األسئلة المحددة في ورقة العمل.
 – 3محطة ( نعم – ال) االستقصائية :
في هذه المحطة تلتقي التلميذات مع الخبيرة(قد تكون الباحثة أو المعلمة نفسها أو
أحدى الضيفات المتخصصات أو إحدى التلميذات المتفوقات في مرحلة دراسية
متقدمة) وفيها تطرح الخبيرة سؤاال أو فكرة فيها إثارة ،ويسمح للتلميذات بتوجيه أسئلة
بهدف الوصول إلى الحل وتكون إجابة الخبيرة بكلمتين ((نعم أو ال)) ويرى سكمان
نقال عن ( امبو سعيدي والبلوشي  ) 2009 ،أن للحدث المثير أو المتناقض دورا في
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إثارة الدافعية كما أن ألسئلة (نعم  -ال ) دورا في التزود بالمعلومات الجديدة ،و في
التحقق من الفرضيات (أمبو سعيدي والبلوشي.)219 :2009،
وسبق أن بين ) )Gerking, 2003أن اعتماد االستقصاء في التعلم للمواد
العلمية يعمل على إشغال التلميذ في البحث والتقصي عن الظواهر الطبيعية عن طريق
إعداد مواقف تعليمية ،يكون فيها التلميذ مشغوال عقليا ويدويا ً واجتماعيا بنحو أساس في
البحث عن إجابات منطقية

(على وفق مستوى تفكيره) عن تساؤالت معتمداً على

الدليل العلمي). ) Gerking,2003,21
اساليب تطبيق إستراتيجية المحطات العلمية:
أوضح (أمبو سعيدي والبلوشي )2009،اساليب تطبيق إستراتيجية المحطات
العلمية كما يأتي:
 .1التجوال على كل المحطات :وتعتمد عندما تحتاج المحطات إلى وقت قصير ،وفيها
يحدد المعلم عدد المحطات ويقسم طلبة الصف على مجموعات تساوي عدد المحطات،
كل مجموعة تضم ( )6-4طالب وبعد مرور ( )7دقائق يعلن المعلم انتهاء الوقت ،
طالبا ً من المجموعات االنتقال إلى المحطات التي على يمينها أو يسارها بحسب القانون
الذي يضعه المعلم في بداية الحصة ،وبعد االنتهاء من زيارة جميع المحطات تعود
المجموعات إلى أماكنها ثم يبدأ المعلم بمناقشة ورقة العمل ومناقشة نتائج المجموعات
في كل محطة ثم يغلق المعلم النشاط .
 .2التجوال على نصف المحطات :وتعتمد عندما تحتاج األنشطة الى وقت أكثر من
( )7دقائق فيلجأ إلى اختصار المحطات إلى نصف العدد  ،وبدل المرور على 4
محطات مثال يتم المرور على محطتين فحسب ،وهنا يتم تصميم  4محطات كل اثنتين
متشابهتين ويستغرق المكوث عند كل محطة نحو ( )15دقيقة.
 .3التعلم المجزأ :وتُعتمد عندما يراد اختصار الوقت ،وفيها يتوزع أعضاء المجموعة
الواحدة بين المحطات المختلفة ،إذ يزور كل عضو من أعضاء المجموعة محطة

الفصل الثاني :خلفية نظرية

واحدة فحسب ،ثم يجتمعون بعد انتهاء الوقت المحدد ،ويدلي كل تلميذ بما قام به
وشاهده في المحطة التي زارها ،وبذلك يتبادلون الخبرات (أمبو سعيدي
والبلوشي.)292 ،2009،
وستختار الباحثة الطريقة األولى (التجوال على كل المحطات) لألسباب اآلتية:
 .1ألنها تالئم طبيعة البحث من حيث نوعية المحطات التي تم تصميمها .
 .2ألن المجموعة بكامل أعضائها تمر على كل محطة مما يتيح الفرصة لكل تلميذة
باكتساب المعرفة العلمية بنفسها  ،مما قد يساعد على رفع مستوى التحصيل
العلمي لديهن.
 .3استمرارية حركة المجموعات على المحطات تساعد على عملية التواصل
والحوار بين المجموعات مما قد يسهم في تنمية الميل نحو الرياضيات لدى
التلميذات.

إستراتيجية التدريس على وفق المحطات العلمية
تضع الباحثة الخطوات اآلتية لتطبيق إستراتيجية المحطات العلمية في غرفة الصف :
 .1تعرض المعلمة مقدمة عن الدرس وما مطلوب من المجموعات القيام به عند
تجوالهن على المحطات العلمية.
 .2يتم تشكيل مجموعات التعلم التعاوني ويفضل أن تكون غير متجانسة وإعدادها
بين () 7 – 6تلميذة .
 .3تم تشكيل محطتين قرائية ومحطتين الكترونية ومحطتين نعم  -ال وذلك لكي يتم
مشاركة جميع تلميذات الصف في إستراتيجية المحطات العلمية .
 .4تضع المعلمة أوراق عمل كل محطة مع ورقة اإلجابة في المكان المخصص لها
على الرحلة .
 .5تعلن المعلمة البدء بتنفيذ أوراق عمل المحطات ويتم احتساب الوقت على أن ال
يتجاوز المكوث في كل محطة أكثر من ( )7دقائق.
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 .6تعلن المعلمة انتهاء مدة المكوث في المحطة وتطلب من المجموعات بالتحرك
إلى المحطة التالية بحسب اتجاه حركة عقرب الساعة .
 .7تعود المجموعات إلى أماكنها بعد االنتهاء من التجوال على كل المحطات والبدء
في مناقشة ما توصلت إليه كل مجموعة ،ويتم ذلك بإشراف المعلمة.
 .8تتسلم المعلمة أوراق اإلجابة من المجموعات وتقوم بتصحيحها وإعادتها إليهن
في الدرس الالحق ) ،( jones,2007و ( أمبو سعيدي والبلوشي .) 2009،

أهداف إستراتيجية المحطات العلمية
يشير (امبو سعيدي والبلوشي  ) 2009 ،أهداف إستراتيجية المحطات العلمية باآلتي:
 .1التغلب على مشكلة نقص األدوات  :فعندما تكون األدوات والمواد محدودة تفيد
إستراتيجية المحطات العلمية في التغلب على هذه المشكلة ،فيتم وضع مواد كل
موضوع على طاولة مستقلة ويقوم التالميذ في مجموعاتهم مجموعة بعد أخرى بزيارة
هذه المحطة وإجراء حل المسالة  ،وهذا ال يحتاج إلى توفير مواد وأدوات بعدد
المجموعات .
 .2التغلب على سلبية العروض العملية  :في طريقة العروض العملية يقوم المعلم عادة
بإجراء التجربة أمام الصف كلهُ ويكون دور التالميذ هو المشاهدة والمتابعة واالنتظار
للحصول على النتيجة ،أما في إستراتيجية المحطات العلمية فتقوم كل مجموعة بإجراء
التجربة بنفسها والتفاعل مع المواد واألدوات بصورة مباشرة ،وبذلك يتدربون على
عدد اكبر من عمليات العلم وال سيما عملية التجريب التي يمارسونها بأنفسهم.
 .3إضفاء المتعة والتغيير والحركة في الصف الدراسي .
 .4تنوع الخبرات العملية والنظرية  :ففيها يتم تصميم المحطات العلمية بحيث تتنوع
الخبرات فيها بين قراءة واستكشاف وتجريب واستماع .
 .5تنمية عمليات العلم  :الن المحطات متنوعة ،فيمكن تنمية عدد من عمليات علم .
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 .6تنمية الذكاءات المتعددة :كالذكاء الطبيعي والفراغي واللغوي والمنطقي الرياضي
والبصري المكاني ( امبو سعيدي والبلوشي .)285-283 : 2009 ،

ثالثا ً  :المسألة الرياضية :
يمكن تعريف المسألة الرياضية بانها موقف رياضي او حياتي جديد يتعرض له
المتعلم ويتطلب حله استخدام المعلومات الرياضية التي تعلمها في السابق ( الشارف ،
. ) 68 : 1996
وما هو مسألة عند شخص معين اليوم ربما ال تكون كذلك في غد ،وما يعد مشكلة
بالنسبة لشخص قد اليعد مشكلة بالنسبة لشخص اخر .فحتى يتصف الموقف بالنسبة
لشخص ما بانه مسألة أو مشكلة يجب ان تتوافر فيه ثالثة شروط هي :
 .1ينبغي أن يكون للشخص هدف محدد وواضح ،يشعر بوجوده ،ويسعى لتحقيقه.
 .2هناك ما يمنع مضيه نحو تحقيق هدفه ،وهذه العرقلة ال تزيلها عادات الشخص،
وردود فعله العادية.
 .3إيضاح الموقف للشخص ،اذ يرى مشكلته ويحدد معالمها ،ويتبين له سبل
ووسائل مختلفة تصلح ألن تكون فرضيات او حلوالً ،فيتفحصها ليرى جدواها
العملية ( أبو زينة . ) 202 : 1997 ،
ليس كل سؤال يعني مشكلة فذلك يتوقف على نوع الموقف والشخص الذي
يواجه الموقف ( بدوي .) 191 : 2003 ،
وذكر ) (Polya, 1957صنفين منفصلين للمسائل بحسب المطلوب فيها:
أ -مسائل اإليجاد :وهي المسائل التي يتطلب فيها "ايجاد شيء" واالجزاء الرئيسة فيها
المجهول والمعطيات والشرط وغايتها ايجاد شيء ما هو المجهول في المسألة.
ب -مسائل اإلثبات :وهي المسائل التي يتطلب فيها "البرهان على شيء" واالجزاء
الرئيسة فيها هي المفروض والمطلوب ،وغايتها اقامة حجة قاطعة تثبت صحة حقيقة
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مذكورة بمنطوق واضح او بطالنها .ومسائل االثبات هي االهم في الرياضيات العالية
( بوليا .) 200 : 1965 ،
وقد أورد ) (Hildebrant, 1959اربعة انواع من المسائل على النحو االتي:
أ .نوع يستخدم مفهوما ً رياضيا ً او اعماما ً او يتناول موقفا ً لم يتعرض له الفرد مسبقاً.
ب .نوع يتطلب مقداراً معينا ً من التجريب والمالحظة وجمع البيانات قبل ان يقتنع الفرد
بان هناك حالً ممكنا ً للموقف.
ج .نوع من المسائل يرتبط بالظروف والمواقف التي يتعرض لها الفرد وتتطلب منه
اجراء تعديل وتغيير على هذه الظروف.
د .نوع يشير إلى تلك المسائل التي تتطلب صياغة فرضيات او تقديم حلول مقترحة او
مناقشة براهين .
بينما حدد (الشارف )1996 ،اربعة مستويات للمسائل:
المستوى االول :ويمثل ما يسميه بالتمرينات  ،وعادة ما تكون في صورة رمزية وهي
تطبيق مباشر للقواعد والقوانين وطرائق الحل المتعلمة في درس ما.
المستوى الثاني :ويمثل تلك المسائل اللفظية التي يتطلب حلها تطبيق قاعدة او قانون
او مبدأ او طريقة معينة مدروسة من قبل.
المستوى الثالث :ويمثل تلك المسائل (المشكالت) اللفظية التي ال تعتمد في حلها على
تطبيق مباشر لقوانين وقواعد وطرائق عامة للحل ،بل على العكس تحتاج الى التفكير
في الموقف وتحليله الى عناصره.
المستوى الرابع :وهو يمثل اعلى مستوى في المسائل الرياضية وهذا النوع الذي يصح
ان يطلق عليه اسم مشكلة رياضية من حيث له الفضل في تطور المادة وتوسيع دائرة
تطبيقاتها في مجاالت مختلفة ،مثالً مشكلة حل المعادلة  x2+1=0ادت الى اختراع
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االعداد المركبة .ان هذا النوع من المشكالت يحتاج الى درجة عليا من التفكير والفهم
للموقف ويستعمل انماطا ً عليا من السلوك التركيبي والتحليلي الذي من شانه ان يجعل
هذا النوع في مستوى البحوث واعلى من مستوى طلبة مرحلة ما قبل الجامعة .
حل المسائل الرياضية
يرى( البكري والكسواني  ) 2002 ،ان حل المسائل عمل صعب يمكن ان يسبب
احباطا ً للتلميذ ،لذلك على المعلم ان يتحلى بالصبر والتفهم وان يقدم المساعدة المناسبة
للتلميذ .ويعتمد حل المسائل على ثالثة اسئلة هي( :ماذا لديَّ؟ ،ماذا اريد؟ ،وكيف
سأستخدم ما لد َّ
ي ألصل إلى ما أريد؟) .
وذكر (بدوي )2003 ،عندما نسال أنفسنا "لماذا ندرس الرياضيات"؟ وما
االهداف التي نسعى لتحقيقها من وراء تعلم الرياضيات؟ فإننا نستخدم مصطلح حل
المشكلة هدفا ً ) (as a goalاذ يشير  Begleالى ان المبرر الحقيقي لتدريس
الرياضيات يكمن من كونها موضوعا ً مفيداً ،وانها تساعد في حل انواع كثيرة من
المشكالت ،فالرياضيات اداة لنقل الفكر ،ولتوليد مهارات حل المشكلة ،وللتمرن على
تلك المهارات.
كما يرى ( بدوي  ) 2003 ،إن احد المعاني االخرى "لحل المشكلة" ينبثق من
وصفها عملية ) (as a processدينامية متطورة ،ففي حل المشكلة تكمن مجموعة من
العمليات الفردية المكتسبة يستحضرها الفرد ليستخدمها في الموقف الذي يجابهه ،فحل
المشكلة اداء عقلي يتميز بالقدرة على ادراك العالقات بين عناصر الموقف الداخلية ،ما
هو معطى وما هو مطلوب (سؤال المشكلة) ،وذلك عن طريق التطبيق المنظم لمعرفة
الفرد وتفكيره(اعادة تشكيله للعناصر المتضمنة في الموقف لمعرفة ما بينها من
عالقات) تؤدي بالفرد الى اثبات المطلوب والحصول على اجابة للسؤال.
ويوصف حل المشكلة بوصفها مهارة اساسية ) (as a basic skillمع االخذ
بالحسبان محتوى المشكلة ونوعيتها وطرائق الحل ،والتركيز هنا على الضروريات
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الخاصة بحل المشكلة التي ينبغي ان يتعلمها التالميذ واالختبارات الصعبة التي
يحتاجون اليها فيما يتعلق بالمشكالت والتكنيكات المستخدمة في الحل .ويمكن القول:
ان مهارات حل الم شكلة تمثل تلك العمليات التي تتضمن مهارات ومعلومات يستخدمها
المتعلم للوصول الى حل للمشكلة التي تواجهه ،تبدأ هذه المهارات بتحديد المشكلة
وتنتهي بحلها .
واخيراً ،فأن حل المسائل يتطلب خلفية من المعلومات ومهارة في القراءة
والحسابات وربط االفكار ويتطلب ايضا ً تحليالً وخطوات وبرهنة .

بعض نماذج حل المشكالت" المسائل اللفظية "
 أنموذج ):(Dewey, 1910
يرى " " Deweyان هناك خمسة اطوار إلتمام عملية التفكير ،اي عملية حل
المشكالت ،وهي على النحو االتي:
 .1تحديد المشكلة .
 .2فهم المشكلة وتحديدها بصورة ادق.
 .3تكوين فرضيات للحلول الممكنة.
 .4دراسة وتمحيص هذه الفرضيات الستنتاج القيمة المحتملة لكل منها.
 .5اختبار صحة الفرضيات واختيار الفرضية التي تنتج الحل االمثل .
ويرى (  )Tanner,1975ان  :هذه االطوار ليست خطوات مرتبة بهذا التسلسل
دائماً ،فقد تختلف طريقة الترتيب من شخص الى اخر ومن مشكلة الى اخرى .
 أنموذج ):(Polya, 1957
يعد مدخل " " Polyaلحل المشكلة االساس الذي اعتمدت عليه كثير من المداخل
والنماذج التي تناولت عمليات استراتيجيات حل المشكلة .ويصف هذا االنموذج اربع
مراحل رئيسة لحل المشكلة هي:
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 .1فهم المشكلة .
 .2وضع خطة للحل .
 .3تنفيذ خطة الحل .
 .4مراجعة الحل .
وقد اقترح " " Polyaمجموعة من االسئلة ذات التلميحات التي تتطابق مع
العمليات الفعلية المستخدمة في الحل .اذ يحتوي أنموذجه على مجموعة كبيرة من
االستراتيجيات التي تعرف كذلك باألساليب التنقيبية التي ضمنها في كتابه "البحث عن
الحل" وتعد تلك االستراتيجيات مرشداً مهما ً لتسهيل طرائق اكتشاف الحل.
وقد عرف " " Polyaاثنتي عشرة اداة تصف عمليات االستراتيجيات (االساليب
التنقيبية الضرورية الكتشاف الحل هي :التشابه الجزئي ،العناصر المساعدة،
المشكالت المساعدة ،التبسيط واعادة التركيب ،التحديد (التعريف) ،االعمام  ،االستقراء
و االستقراء الرياضي ،البرهان غير المباشر ،التخصيص ،التماثل ،تغيير (اختالف)
المشكلة ،والعمل التحليلي (من الخلف الى األمام).
ويؤكد األنموذج العالقة بين عمليات االستراتيجيات وحل المشكلة من خالل
الفرض الذي يقول "ان دراسة عمليات حل المشكلة نفسها يمكن ان تضمن االستخدام
الفعال وانتقالية اثر تلك العمليات" .
 أنموذج ): (Bell, 1978
اقترح " " Bellانموذجا ً عاما ً لحل المشكالت ،يبرز االستراتيجيات االكثر تحديداً
لحل المشكالت وبرهنة المبرهنات في الرياضيات.
ويتكون هذا االنموذج من الخطوات االتية :
 .1عرض المشكلة في صورة عامة.
 .2اعادة صياغة المشكلة في صورة اجرائية قابلة للحل.
 .3صياغة فروض واجراءات بديلة لمواجهة المشكلة.
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 .4اختبار الفروض وتنفيذ االجراءات للحصول على حل او مجموعة من الحلول
الممكنة.
 .5تحليل وتقويم الحلول واستراتيجياتها .
 أنموذج ): (Lester, 1980
اقترح " " Lesterانموذجا ً لحل المشكالت الرياضية باالعتماد على عمل كل من
" " Polyaو "  "Newellو "  "Simonيحوي بعض العوامل التي تساعد في إنجاح
هذه العملية ،وهذا االنموذج يتكون من ست مراحل هي:
 .1االنتباه للمشكلة.
 .2اإلحاطة بالمشكلة.
 .3تحليل الهدف.
 .4تطوير الخطة.
 .5تنفيذ الخطة.
 .6تقويم الخطة والحل .

نقالً عن ( عبد هللا .) 61 – 55 : 2005،

أنواع المسائل
هنالك أنواع مختلفة من المسائل فمنها ما يفيد في اكتساب مهارة معينة أو استخالص
قاعدة معينة أو اعمام ممارسة أو إدراك مفهوم معين .ومن أنواع المسائل:
 .1مسائل بدون أعداد مثل :لدى محمد مجموعة من البرتقال ثم اشترى مجموعة
أخرى منهُ ،فكم أصبح لديه ؟ فالتلميذ الذي يعرف مفهوما ً لجمع  ،سيستجيب إلى
أ ن العدد الذي سيكون لديه يساوي حاصل جمع عدد البرتقال في الحالة األولى
وفي الحالة الثانية .
 .2مسائل بدون أسئلة أو بدون مطلب محدد مثل  :لدى محمود  8كتب ولدى احمد
 6كتب  ،يقوم التلميذ باقتراح تكملة لهذه المسالة  ،وذلك بوضع سؤال لها  ،مثل
ما عدد الكتب جميعا ً ؟ أو ما زيادة كتب محمود على كتب احمد ؟
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 .3مسائل إلكساب مهارة  :يجب أن تكون مسائل هذا النوع متدرجة في الصعوبة
على أن ال تكون كثيرة  ،فيمل التلميذ  ،وال تكون على وتيرة واحدة  ،بل ال بد
من أن تكون مراعية للفروق الفردية وأن تكون أوقات التدريب أوقات قصيرة .
 .4مسائل التهيئة :هنالك تمرينات ومسائل تفيد في تهيأة التالميذ للموضوعات
التالية ،تجعل التالميذ يفكرون في المشكلة التي سيطرحها المعلم في الدروس
القادمة.
 .5مسائل تفيد في ربط المعلومات السابقة بالمعلومات القادمة وإدراك العالقة
بينهما.
 .6مسائل حياتية تربط الرياضيات بالواقع ليتمكن التالميذ من ترجمة المواقف
الحياتية إلى مسائل حسابية وحلها .
 .7مسائل

توجه

للتالميذ

األذكياء

تناسب

تفوقهم

وتتحدى

قدراتهم

( سعد الدين وآخرون .) 175 – 174: 1991 ،
وعلى المعلم اختيار المسائل المناسبة للمواقف المختلفة .
مالحظات ينبغي مراعاتها عند حل المسائل :
 .1يجب أن تكون كلمات المسائل واضحة مفهومة وفي مستوى التلميذ ومن ضمن
ثروته اللغوية .
 .2يجب أن تكون المعطيات والمطلوب في المسألة واضحة وضوحًا تماما ً يمكن
تحديدها بسهولة من قبل التلميذ .
 .3من الضروري أن تحل تمرينات عديدة من قبل التالميذ بمساعدة المعلم قبل
الطلب إلى التالميذ حل مسائل حسابية بأنفسهم.
 .4يجب أن يكون هدف المسائل بالنسبة للتلميذ واضحا ً كأن تكون المسألة إلكساب
مهارة حسابية أو لتثبيت مفهوم معين أو لفهم قاعدة معينة .
 .5ينبغي أن ال تكون األسئلة على نمط واحد .
 .6من الضروري تدريب التالميذ على حل بعض المسائل شفويا ً .
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 .7يشجع التالميذ على تأليف مسائل من عندهم والقيام بحلها .
 .8يشجع التالميذ على استعمال طرق مختلفة لحل المسألة الواحدة .
 .9تعويد التالميذ على التحقق من صحة النتائج التي يتوصلون إليها".
( سعد الدين وآخرون .) 176 – 175: 1991 ،

رابعا ً :الميل
المي ل هي استجابة الفرد لبيئته الخارجية فهي نوع من الخبرة الوجدانية تستحق اهتمام
صاحبها وترتبط باالنتباه إلى موضوع معين وما يصاحبها من عمل .
ويختلف الميل في عمقه فمنه ما ينتهي بعد مدة قليلة ألنهُ طارئ وغير ثابت  ،ومنه
يبقى لمدة طويلة ألنهُ راسخ وقوي كذلك فأن الميل يتأثر تأثيراً كبيراً بالبيئة المحلية
التي يعيش فيها الفرد والثقافة السائدة في المجتمع  ،ويتأثر ميل الفرد بالظروف التي
يعيشها في مجتمعه وحاجته وكذلك بطرائق إشباعه لها ( الشون .) 26 : 1994 ،

أنواع الميل
 .1الميل الذي يعبر عنه الفرد لفظيا ً  :وفيها يعبر الفرد عن ميله أو نفوره من نشاط
أو عمل معين بقوله أنهُ يحب ويعرف هذا بأنهُ الميل المحدد .وهذا النوع يكون
عند األطفال والمراهقين وهو غير مستقر .
 .2الميل الظاهر(الواضح ) :هو الذي يتضح من قيام الفرد بعمل ما أو نشاط معين
في حياته اليومية أو عزوفه عن أي نوع أخر من النشاط .
 .3الميل المقاس باالستفتاءات  :هو يشير الى عدد من االستفتاءات التي تدور حول
بعض أوجه النشاط المهني التي يكون بينها نوع من النشاط .
 .4الميل المخت بر :هو الميل المقاس باالختبارات الموضوعية وذلك للتمييز بينها
وبين القوائم التي تعتمد على تقديرات شخصية أو ذاتية ( النجدي وأخرون
.) 79: 1999،

30

الفصل الثاني :خلفية نظرية

خصائص الميل
أتفق (زيتون ، ) 2001و (النجدي  )1999على أن خصائص الميل هي كاالتي :
 .1يكتسب وينجز خالل تفاعل الفرد مع البيئة المادية والثقافية .
 .2بمجرد تكوينه غالبا ً ما يميل إلى االستقرار النسبي .
 .3نزعة شخصية سلوكية لدى التلميذ لالنجذاب نحو نشاط معين من االنشطة
العلمية المختلفة .
 .4يحقق ذاتية التلميذ ألنه يرتبط بشخصيته .
 .5قابل للقياس والتقويم .
 .6يختلف عن االتجاهات في إنه ميل شخصي نحو ميل ما كالعلوم مثالً اما
االتجاهات فهي استجابة الفرد نحو قضية جدلية .
 .7يقترن بالسلوك فالتلميذ الذي لديه ميل علمي يتوقع أن يماس ميولهُ واهتماماتهُ
بالرياضيات بصورة افضل من المواد االنسانية االخرى التي ال يميل اليها.
 .8ذو صبغة انفعالية اكثر منها عقلية .
( زيتون  ) 116 – 115 : 2001 ،و ( النجدي .) 78 : 1999 ،
 .9ويضيف اللقاني ان الميول تساعد على اكتساب مهارات جديدة الن العالقة بين
الميل والمهارة تبادلية ( اللقاني .) 44 : 1974 ،
ويؤكد معظم المربين في التربية العلمية ان تشكيل الميل لدى التالميذ وتنميته
هدف رئيس لتدريس الرياضيات كما يعدونه هدفا ً استراتيجيا ً ينبغي على معلمي
الرياضيات تحقيقهُ وذلك نظراً لألهمية الميل في حياة التلميذ وتشكيل شخصيته غير
انها تثير االهتمام والنزعة العلمية لديه وبالتالي اشراكهُ بصورة فعالة في العملية
التعليمية ويؤدي الى سرعة التعلم واالحتفاظ به ( زيتون . ) 57 : 1988 ،

الفصل الثاني :خلفية نظرية

يوضح (عميرة والديب  ) 1987،ان التعلم ال يكون مثمراً إال اذا اخذ المتعلم فيه دورا
نشطا وفعاال يصبح ما يدرسهُ ذا صلة بحاجاته وميوله الحقيقة .
إذ ان الكشف عن الميل يعطي عملية التدريس قوة دافعة تعجز اية وسيلة اخرى تمدها
بها ( عميرة والديب . ) 130 – 129 : 1987 ،
وأكد (القريشي  ) 2000،ان استغالل الميل عامل مهم في عملية التعلم ألنهُ مصدر
الدوافع التي تدفع الطالب الى كل نشاط فالتعليم ال يثمر اال اذا نتج عنهُ تعلم والتعلم ال
يكون اال اذا كانت هناك استجابة من جانب المتعلم اي اذا كان هناك دافع يدفعهُ اليه
( القريشي .) 5 : 2000 ،
تكاد تجمع البحوث والدراسات على ان هناك معامل ارتباط موجب وعال بين التحصيل
والميل  ،لذا فمن المفترض ان تؤدي تنمية الميل العلمي الى تحصيل عال في
الرياضيات ( الخليلي .) 58 : 1996 ،
ويعد المعلم من اهم العوامل التي تساعد على نمو الميول العلمية او تعطلها لذا توجهت
االنظار الى تأثير المعلم في تفجير طاقات التالميذ وقدراتهم وتنمية الميول العلمية
بوصفها دوافع لسلوكهم العلمي فلم يعد كافيا ان يحصل التالميذ على المعلومات العلمية
وانما ينبغي ان يكون لديهم ميول علمية ايجابية نحوها تدفعهم لالستفادة واالفادة منها
في الحياة لذا يعد معلم الرياضيات المفتاح الرئيس لنجاح العلمية التعلمية كلها وهو
العامل االساس في تشكيل الميول العلمية وتنميتها لدى التالميذ الذي يقوم بتدريسهم
وكذلك فان طرائق تدريس الرياضيات التي يطبقها قد تكون عامال في تنمية الميل
العلمي وبخاصة اذا عد التلميذ عنصراً مشاركا ً فاعالً في عملية تعليم وتعلم الرياضيات
( زيتون . ) 120 : 2001 ،
فالمعلم بحكم خبرته واتصاله بتالميذه له قدرته الخاصة في تعرف التالميذ ذوي الميل
العلمي عن طريق توجه تدريسه حيث يثير اهتمامات التالميذ وان يقدم لهم ما يتحدى
تفكيرهم مع مراعاة مستوى نضجهم ويتحقق ذلك عندما يجد التالميذ انهم يتعاملون مع

31

الفصل الثاني :خلفية نظرية

مشكالت حقيقية وان ما يتعلمونه يحقق لهم حاجاتهم النفسية واالجتماعية وهذا يتطلب
من المعلم ان ال يتقيد حرفيا ً بما هو موجود في الكتاب المقرر وال يلزم تدريسه مستوى
واحد بل ال بد من ان تكون له الحرية والمرونة اللتان تمكنه من التنويع في الطريقة
والمحتوى بما يتناسب مع ما بين طالبه من فروق فردية لذا يجب على المعلم في مجال
تدريسه ان يراعي ما يأتي :
 .1البحث عن الحاجات االساسية التي تنشأ الميل من خدمته للعمل على اشباعه
واالساليب المناسبة .
 .2العمل على تنمية الميل المناسب لدى التالميذ وتكوين ميل جديد.
 .3تنمية ميل كل تلميذ نحو االعمال التي تتوفر لديه االستعدادات والقدرات الالزمة
لممارستها بنجاح وان يوفر فرص العمل المستمر في تكوينه .
 .4ان يتذكر ان الميل يكونه التلميذ نحو مادة ما تتأثر بشخصيته والعالقات التي
تربطه بطالبه ( النجدي واخرون .) 822 : 1999 ،

العوامل المؤثرة في تكوين الميل
لقد اظهرت البحوث التي اجراها علماء النفس والتربية ان الميل بعمامة يتأثر بعدة
عوامل منها :
 .1البيئة :
تكون اغلب الميول مكتسبة يتعلمها الفرد نتيجة التفاعل مع البيئة المحيطة به ،
وواضح ان التأثيرات البيئية تؤدي دوراً مهما ً في تحديد الميل التي ينصها
االفراد  ،وان البيئة الواسعة خارج العائلة تؤدي كذلك دوراً في تحديد الميل
( السيد واخرون . ) 146 : 1970 ،
وان كل ما يحيط بالطفل ( مجتمعه  ،مدرسته  ،وجيرته  ،ومنزله  ،ودائرة
استرته ) تعد عامل مهم في بيئته  ،فالطفل الوحيد مثالً تكون له بيئة خاصة تختلف
عن بيئة طفل اخر له عدد من االخوة  ،والطفل االكبر في اسرة كبيرة له بيئة
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تختلف عن الطفل الصغير  ،وهناك مكونات اخرى لبيئة الطفل  ،فأصدقاؤه والكتب
التي يقرأها واأللعاب التي يمارسها ،أو البرامج التي يستمع اليها كل هذه تكون
البيئة التي تساعد على تفسير ميوله الخاصة  ،وبعض عوامل البيئة ويكون اقوى
اثراً من العوامل االخرى  ،ومنها العادات والتقاليد والمثل العليا السائدة  ،والطابع
الثقافي العام الذي يميز الجماعة والمجتمع الذي ينتمي اليه الطفل
( إيفانز . ) 133 : 1972 ،
 .2خبرات الفرد السابقة :
يرى ( سعد  ) 1992 ،إن  ":ميل التلميذ يتأثر في تكوينه واستمراره وتنميته
بأعمارهم والخبرات التي يمرون بها والبيئة التي يعيشون بها وما يتلقونه من
رعاية وتشجيع  ،كما يؤكد ان المدرسة يمكن ان تنمي ميل التلميذ إذا هيأت
المدرس ذا الشخصية القوية  ،واهتمت بطريقة عرض المادة في الكتاب
المدرسي  ،واجراء التجارب العلمية وبناء عالقات ودية بين الطلبة والمدرسين
واولياء االمور واإلكثار من السفرات العلمية وانشاء النوادي وجمعيات العلوم
واهتمت بالتقويم وسيلة لمعونة التلميذ وتنمية ميله بدالً من ان تسقط اخطائه
ومحاسبته ( سعد .) 40 – 38 : 1992 ،
 .3التباين في القدرات العقلية :
أكد ( السيد  ، ) 1975 ،على ان  " :الميل يتأثر بخبرات الفرد ،واستعداداته ،
ونواحي نضجه ونموه العقلي ونموه المعرفي واالنفعالي واالجتماعي كما يتأثر
بالبيئة والعادات والتقاليد السائدة وبمعايير الجماعة ومستوياتهم االقتصادية
والثقافية "( السيد . ) 283 : 1975 ،
 .4الدوافع والحاجات والمحددات الحضارية :
ترى الغريب  ،ان  ":من العوامل التي تؤثر في تكوين الميل هي المحددات
الحضارية للميل  ،والدوافع والحاجات  ،فهي القوى المحركة للفرد على العمل
والنشاط وهي توجهه نحو االشياء واالهداف المرغوب فيها "
( الغريب . ) 272 – 270 : 1971 ،
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 .5النتاجات العلمية واالختراعات :
يرى االلوسي ان  ":ميل االفراد يتأثر بالنتاجات العلمية  ،واالختراعات
واالكتشافات في مجال البر والبحر والفضاء  ،فكل حدث جديد يثير عند الناس
رغبة في معرفته ومتابعته وربما يخلق ميل يتعلق بهم ويدفعهم الى ممارسة
انشطة مناسبة " ( االلوسي . ) 185 : 1988 ،
 .6الوراثة :
" في بحوث اجريت على التوائم المتطابقة وغير المتطابقة  ،اظهرت نتائجها
وجود أثر للوراثة في الميل  ،وان هذا االثر يتضح في حالة التوائم المتطابقة
أكثر من التوائم غير المتطابقة  ،وفي بعض العائالت تظهر نفس الميل الخاص
في اجيال متعاقبة وفي بعضها األخر يظهر ميل جديد في كل جيل "
( كودر . ) 24 : 1955 ،
 .7الجنس :
إن وجود فروق بين الجنسين في الميل مسألة حظيت باهتمام الباحثين  ،وقد
اجريت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ويمكن القول من خالل
ما خلصت اليه تلك الدراسات ان عامل الجنس لهُ دور واضح في تكوين الميل
فمثالً دراسة ( ) Mazalkova & Kolejkov, 1986بينت أن ميل اإلناث
أكثر تجانسا ً  ،وتبلوراً من ميل الذكور العلمي ( زيتون .)73 :1988 ،
وأظهرت دراسة ستيوارت (  : ) 1950أن البنين يظهرون تنوعا ً أكبر
من البنات في ميولهم ( إيفانز . ) 136 : 1972 ،
 .8العمر :
أظهرت بعض الدراسات أن الميل يتغير مع تقدم العمر فهو يتغير بسرعة بين
األعمار ( )25 –15سنة  ،وبشكل ضئيل بعد ذلك  ،أي إن الميل لدى األطفال
يختلف عن ميل المراهقين والشباب والشيوخ ( زيتون . ) 59 : 1988 ،
وفي دراسة (  : ) Skinnere, 1973التي هدفت إلى قياس ميل تالميذ
المرحلة المتوسطة نحو علوم الحياة والفيزياء وعلم األرض وتأثير عاملي
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الجنس ( ذكر او انثى ) والمرحلة الدراسية ( الصف السابع و الصف الثامن ) ،
أظهرت ان ميل الطالب أوسع من ميل الطالبات في الصف السابع كما إن ميل
هؤالء

أوسع

من

ميل

( . ) Skinnere, 1973:135

الطالب

والطالبات

في

الصف

الثامن
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إن مراجعة الدراسات السابقة في مجال التدريس بصورة عامة وتدريس
الرياضيات بصورة خاصة  ,يمكن أن تلقى الضوء على ما استجد من إستراتيجيات
وطرائق تدريس حديثة  ,قد تفيد الباحثة في إجراءات بحثها ,مثل التكافؤ بين
المجموعات وإعداد أدوات البحث واستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة  ,ومن
اطالع الباحثة على ما استجد من دراسات مشابهة لهذه الدراسة في بعض
المتغيرات أو األهداف  ,سيتم استعراض عدد من الدراسات السابقة كاآلتي -:
المجموعة األولى  :الدراسات التي تناولت المحطات العلمية
 -1دراسة الخياط وبلباا

 " : )2010تأثيير اسأتاداا اسألوبي المح أات وفأق الأتعلم

التعاوني والأذاتي فأي إكسأاال طأالال الصأل األولع المعهأد الرياضأي بعأض المهأارات
األساسية بكرة اليد" .
 -2دراسة الشمري  " : ) 2011أير ستراتيجيتي المح ات العلميـة وما ط
البيــــت الدائري في تحصيل مادة الفيزياء وتنمية عمليات العلم لدى طالال معاهد
إعداد المعلمين ".
 -3دراسة االطرقجي  " : ) 2012أيـر المح ات العلمية في إكساال طلبة الصل
الثاني متوسط المفاهيم الحاسوبية وتنمية تفكيرهم االستداللي " .
 – 4دراسة مسير

 " : ) 2012اير التدريس بإستراتيجية المح ات العلمية على

التحصيل والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالال الصل األول المتوسط .
 – 5دراسة  ": Hall & Zentall )2000أير المح ات العلمية في إكمال ودقة حل
واجب الرياضيات البيتي في الصل السابع المتوسط ".
 – 6دراسة  ": Marvin )2007أير استاداا المح ات العلمية في تدريس اللغة
االنكليزية لتحسين نقاط الضعل لدى ال الال والسماح لهم بالمشاركة واالناراط في
العملية التعليمية ".
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 – 7دراسااة  ":Bulunuz& Jarrett )2010أيأأر المح أأات العلميأأة المسأأندة الأأى
النشاط العلمي في تشكيل المفاهيم العلمية لدى ال لبة الذين سيصبحون معلمي الصأفوف
االبتدائية حول مفاهيم علوا االرض والفضاء ".
 - 8دراسة  ": Ocak )2010أير المح ات العلمية في تحصيل تالميذ الصل الثأاني
االبتدائي والقدرة على التذكر".

المجموعة الثانية  :الدراسات التي تناولت حل المسائل الرياضية .
 – 1دراسة الطائي  ": )2001اير استاداا أ نموذج لعب األدوار في حل المسائل
الرياضيـة لدى تالميذ الصل الرابع االبتدائي ".
 - 2دراسة نواهضة

 ": ) 2003اير التدريب على إستراتيجيات حل المسائل

الرياضية في تحصيل الرياضيات واالحتفاظ بها لدى طلبة الصل العاشر األساسي في
المدارس الحكومية في "محافظة جنين ".
 – 3دراسة الفتاح  ": )2003تشايص األخ اء الشائعة في حل المسائل الرياضية
لدى تالميذ الصل الاامس االبتدائي ومعالجتها".
 – 4دراسة عبد هللا  ": )2005اير أستاداا أنموذج البرهنة النظرية في تصحيح
األخ اء الشائعة وحل المسائل الرياضية لدى طلبة كلية التربية األساسية في مادة أسس
الرياضيات ".
 – 5دراسة ) ": Ghunaym (1985اير تعليم كل من استراتيجيات حل المشكالت:
(الصواال والا ث ,العمل من النهاية ,التناقض ,التعويض ,واستاداا االشكال) في نماء
قدرة ال لبة على حل المشكالت الرياضية وفي تحصيلهم ".
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جدول )1
الدراسات التي تناولت المحطات العلمية

ت

أسم
الباحث
وبلده
وسنة
انجاز
البحث

المتغير
المستقل

 1الخيااااااااااط أساااااااااااالوبي
وبلبا  .المحطاااااااااات
وفااال الاااتعلم
العراق
التعاااااااااااوني
والذاتي.
2010

المتغير
التابع

الهدف ومنهج
البحث

التعااااارف علاااااى:
إكسااااااااا
تااااااسير اساااااتخدا
بعااااااااااا
المهااارات أسلوبي المحطات
األساسااية وفااااااااال الاااااااااتعلم
بكرة اليد .التعاااوني والااذاتي
في إكساا طا
الصااااااااااا األول
المعهااد الرياضااي
بعااا المهاااارات
األساسااااية بكاااارة
اليد.
 -تجريبي

المستوى
الدراسي
للعينة
وجنسها
وحجمها

أدوات
البحث

اختبااااااااارات
 الصااامهارياااااااااااااة
األول
المعهاااااااااد المحاددة فاي
الرياضي كاااااارة اليااااااد
المناولااااااااة
طواالسااااات -
الطبطباااااااة–
48
التصويب).

الوسائل
اإلحصائية

النتائج

 يوجااد فاارق الو داللااةتحلياااااال التباااااااي
األحاااااااااااااااااااااااااادي باااي متوساااا اكتساااا
والمقارناااااااااااااااااات أفراد مجموعات البحث
التجااااااريبيتي األولااااااى
البعدية
وال ثانيااااااااااة لاااااااااابع
المهاااااارات الرياضاااااية
كلهااااااااااااا ولصااااااااااااال
المجموعاااة التجريبيااااة
األولى.
 يوجد فارق الو داللاةباي متوساطي اكتساا
أفراد مجموعات البحث
التجريبيااااااااة األولااااااااى
والضااااااااابطة لاااااااابع
المهاااااارات الرياضاااااية
كلهااااااااااااا ولصااااااااااااال
المجموعاااة التجريبيااااة
األولى.
 يوجد فارق الو داللاةباي متوساطي اكتساا
أفراد مجموعات البحث
التجريبياااااااة والثانياااااااة
والضااابطة فااي مهااارة
الطبطبااااااااة ولصااااااااال
المجموعاااة التجريبيااااة
الثانية.
 ال يوجااااااد فاااااارق الوداللااااة بااااي متوسااااطي
اكتسااااااااااااا أفااااااااااااراد
مجموعاااااااات البحاااااااث
التجريبياااااااة والثانياااااااة
والضااااااااااااابطة فااااااااااااي
المهااااااارات المناولااااااة
واالست والتصويب.
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 سااااااااااني سااتراتيجيتيالمحطاااااااااات
حساااااااااي
خاااااااااااجي العلميااااااااااااااة
ومخطااااااااااااا
الشمري
البياااااااااااااااااات
 -العراق الدائري.

 تحصاايلمااااااااااااااادة
الفيزياااااا
وتنميااااااااة
عمليااااااات
العلم .

2011 -

 معرفااااااااة أساااااااارإساااااااااااااتراتيجيتي
المحطااات العلميااة
ومخطاااااا البيااااات
الاااااااادائري فااااااااي
تحصااااااايل ماااااااادة
الفيزياااااااا لااااااادى
طااااااا معاهاااااااد
إعداد المعلمي .
 معرفااااااااة أساااااااارإساااااااااااااتراتيجيتي
المحطااات العلميااة
ومخطاااااا البيااااات
الدائري في تنمياة
عمليات العلم لدى
طااااااا معاهاااااااد
إعداد المعلمي .
 -تجريبي

معهااااااااااد  -إعااااااااااااداد  -تحلياااااال تبااااااايإعاااااااااااداد اختباااااااااااااااار أحادي
تحصيلي في
المعلمااااي
ماااااااااااااااااااادة -إختبارتوكي
 الكورالفيزيا
 معامااااال التمياااااز72
 إعااااااااااااداد للفقااااااااااااااااااااااااااااارةاختباااار فاااي الموضوعية
تنمياااااااااااااااااة  -معامل الصاعوبة
عمليااااااااااااات للفقااااااااااااااااااااااااااااارة
العلم .
الموضوعية

 يوجااد فاارق الو داللااةإحصاائية عنااد مسااتوى
داللااااااة  )0,05بااااااي
متوسااااااااا الاااااااادرجات
ل ختباااااار التحصااااايلي
لااااادى الطااااا الاااااذي
يدرساااااون بالمحطاااااات
العلمية والطا الاذي
يدرسون بمخطا البيت
الدائري والط الذي
يدرسااااااون بالطريقااااااة
االعتيادية.

معاماال الصااعوبة يوجااد فاارق الو داللااةلألسئلة المقالية
إحصاائية عنااد مسااتوى
 معامااااال التمياااااز داللااااااة  )0,05باااااايلألسئلة المقالية
متوساا فارق الاادرجات
الختبااار عمليااات العلاام
حساااااا فعالياااااةالقبلاااي والبعااادي لااادى
البدائل
الط الذي يدرساون
معادلة هولستي بالمحطاااااااات العلمياااااااةوالطااااااااااا الاااااااااااذي
معادلاااااة ارتبااااااط يدرسون بمخطا البيتبيرسون
الدائري والط الذي
يدرسااااااون بالطريقااااااة
معادلااااااااااااااااااااااااااةاالعتيادية.
الفاكرونباخ

 محمود3
عمار
االطرقجي
 العراق2012-

المحطاااااااااات
العلمية .

إكسااااااااااااا
المفاااااااااهيم
الحاسااوبية
وتنميااااااااااااة
تفكياااااااارهم
االستداللي

التعرف على :أسار  -الصاااا
أعااااااااااااااداد تحلياااااال التبااااااايالمحطااات العلميااة الثاااااااااااني اختباااااااااااااااار األحادي االتجاه.
للمفاااااااااااهيم
فااي إكسااا طلبااة متوسا
معادلااااااة كااااااودر-
الصاااااا الثاااااااني
الحاسوبية
ريتشاردساااااااااااون
متوسااا المفاااهيم  -طلبة
إعااااااااااااااداد .20الحاسااااااااااااااااااوبية
151
اختباااااااااااااااار
وتنمياااة تفكيااارهم
معاماااااااال القااااااااوة
للتفكيااااااااااااار
االستداللي.
التمييزية للفقارات
االستداللي
 تجريبيالموضوعية.
معادلااااااة معاماااااال
الصعوبة.
معادلااااااة فعاليااااااة
البدائل.
تحلياااااال التباااااااي
سنائي االتجاه.

 يوجااد فاارق الو داللااةإحصااائية بااي متوسااا
اكتسا المفاهيم يعزى
الااااى متغياااار الطريقااااة
ولصاااااال المجموعاااااة
التجريبياة التااي درساات
علااى وفاال إسااتراتيجية
المحطات العلمية.
 يوجااد فاارق الو داللااةإحصااائية بااي متوسااا
تنمياااااااااااااة التفكيااااااااااااار
االسااتداللي يعاازى الااى
متغير الطريقة ولصال
المجموعاااة التجريبيااااة
التي درست علاى وفال
إساااتراتيجية المحطاااات
العلمية.
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ماجاااااااااااااد المحطاااااااااات التحصااايل
4
والااااااذكا
العلمية
صاااااااري
البصااااري
مسير
المكاااااااني
العراق
فاااااااااااااااااي
الفيزيا
2012

Hall & 5
Zentall
الواليات
المتحدة
االمريكية
2000

المحطاااااااااات
العلمية

إكماااااااااااااااال
ودقاااة حااال
واجااااااااااااااب
الرياضايات
البيتي

 بمعرفاااااااة أسااااااار  -الصااااالتاااااااااااااااااااااادري
األول
بإسااااااااااااااتراتيجية المتوسا
المحطااات العلميااة
علاااااى التحصااااايل الكور.
والااذكا البصااري
60
المكاااااااااني فاااااااااي
الفيزياااااااا لااااااادى
طااااااا الصااااااا
األول المتوسا .
 -تجريبي

معرفااااااااااة أساااااااااار
المحطااات العلميااة  -الصاااا
فاااي إكماااال ودقاااة الساااااااااابع
حاااااااااال واجااااااااااب المتوسا
الرياضيات البيتي  -طلبة
في الص السابع
المتوسا
3
 -تجريبي

إعاااااااااااااااااداد
اختباااااااااااااااار
تحصيلي
وإعاااااااااااااداد
اختباااار فاااي
الاااااااااااااااذكا
البصااااااااااري
المكاني .

ط
تفوقSPSS – 10
المجموعة التجريبية
 .برنااااااااااااااااااااااامج الذي درسوا على وفلMicrosoft
إستراتيجية المحطات
excel
العلمية على ط
المجموعة الضابطة
الذي درسوا على وفل
الطريقة االعتيادية في
اختبار التحصيل .
 تفااااااااااااوق طااااااااااااالمجموعاااة التجريبيااااة
الذي درسوا على وفل
إساااتراتيجية المحطاااات
العلميااااة علااااى طاااا
المجموعااااة الضااااابطة
الذي درسوا على وفل
الطريقة االعتيادياة فاي
الااااااااااذكا البصااااااااااري
المكاني.

لم يذكر

لم يذكر

المحطااااااااات العلميااااااااة
حسنت م القدرة علاى
حاال الواجبااات بصااورة
صحيحة ودقيقة.

42

الفصل الثالث :دراسات سابقة

Marvi
6
n
الواليات
المتحدة
االمريكية
2007

المحطاااااااااات فاااااااااااااااااي
تااااااادري
العلمية.
اللغاااااااااااااة
االنكليزياة
لتحساااااي
نقاااااااااااااااط
الضااااااع
والساااماح
لهاااااااااااااااام
بالمشاااركة
واالنخاااراط

فاااااااااااااااااي
العمليااااااااة
التعليمية.

Jarrett
7
&
Bulunu
z

تركيا
2010

8

Ocak
تركيا
2010

المحطاااااااااات
العلميااااااااااااااة
المسندة إلاى
النشاااااااااااااااط
العلمي.

 إعاااااااااااادادمعرفااااااااااة أساااااااااار  -الصاااا
اساااااااااااااااااااااااتخدا العاشااااارة االختبارات
المحطااات العلميااة اإلعدادي وإعاااااااااااااداد
المقابلة .
فااي تاادري اللغااة
االنكليزيااااااااااااااااااااة  -طالبا
لتحسااااااي نقاااااااط
11
الضاااااااع لااااااادى
الط ا والسااماح
لهاااام بالمشاااااركة
واالنخاااااراط فاااااي
العملية التعليمية.
 -تجريبي

تشاااااااااكيل معرفااااااااااة أساااااااااار
المفااااااهيم المحطااات العلميااة
المساااااااندة إلااااااااى
العلمية.
النشاط العلمي في
تشاااكيل المفاااااهيم
العلميااااااااة لاااااااادى
 طالباالطلباااااااة الاااااااذي
سيصااااااااااااااااابحون
29
معلمااي الصاافوف
االبتدائياااااة حاااااول
مفااااااااهيم علاااااااو
األرض والفضا .
 -تجريبي

 المرحلةالجامعيااااة
فاااااااااااااااااي
المرحلاااااة
الثانية

أ عاااااااااااااااااااااد
اختبااااااااااران
يتضاااااااامنان
أساااائلة ماااا
الناااااااااااااااااوا
المفتااااااااوح,
أول قبااااااااااال
المشااااااااركة
فااي محطااات
الاااااااااااااااااتعلم
المساااااااااتندة
إلااى النشاااط
العلمااااااااااااي,
والثاااني بعااد
المشااااااااركة
فاااااااي تلااااااا
المحطات.

)SPSS

المحطات العلمية زادت
ماااا تنااااوا الواجبااااات
الصاااااافية وزادت ماااااا
خباارة المتعلماااي  ,كماااا
تطاااورت قااادرة الطلباااة
علااااى حاااال المشااااك ت
وزياااااااااادة مشاااااااااااركة
الط وانخراطهم فاي
العمليااة التعليميااة .أمااا
بالنساابة للمااادر فقاااد
علمتااال علاااى التخطااايا
لوقت الدر

االختباااااار التاااااائي اسااااااتخدا المحطاااااااات
الااااتعلم المسااااتندة إلااااى
لعينتاااااااااااااااااااااااااااي
النشاااط العلمااي ,كاناات
مستقلتي .
فعالااااااة فااااااي التغيياااااار
المفاااهيمي لاادى أفااراد
عيناااااااااااة الدراساااااااااااة.
وبالتااااالي كااااان تاااااسير
الحاااااااااااااااااااااااااااااااااوارات
بالموضااوعات العلميااة
فيها ايجابيا.

إعاااااااااااااادادالمحطاااااااااات تحصااااااايل معرفاااااااااة أسااااااااار  -الصاااا
اختباااااااااااااااار االختباااااار التاااااائي
الثاااااااااااني
العلمية.
والقاااااادرة المحطااات العلميااة
تحصاااااااااااايأل لعينتي مستقلتي
االبتدائي -القدرة على
علااااااااااااااى في تحصيل ت ميذ
التاااذكر فقاااد
التذكر.
تااام حساااابها
الصاااااا الثاااااااني  -ت مذة
االبتادائي والقادرة
والل بإعادة
على التذكر.
40
تطبيااااااااااااااال
االختباااااااااااار
 تجريبيالتحصاااااايلي
نفساااال بعااااد
مااااااااااااااادة 6
أساااابيع مااا
انتهاااااااااااااااا
التجربة.

 وجاود فاارق الو داللااةإحصائية بي متوسطي
المجموعتي التجريبية
والضااااااااااااابطة فااااااااااااي
التحصيل والقدرة علاى
التااااااااذكر ولمصاااااااالحة
المجموعة التجريبية.
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جدول ) 2
الدراسات التي تناولت حل المسائل الرياضية

ت

1

أسم
الباحث
وبلده
وسنة
انجاز
البحث

 تغريااااااادعبااااااااااااااااد
الكااااااااااا م
جاااااااااااااواد
الطائي.
العراق2001

المتغير
المستقل

المتغير
التابع

الهدف ومنهج
البحث

المستوى
الدراسي
للعينة
وجنسها
وحجمها

أدوات البحث

الوسائل
اإلحصائية

إعاداد اختبااار -الوسااااااااااااااااااااااااا
حاااااااااااااااااااال  -معرفاااااااة اسااااااار  -الصااا
أ نمااااااااوال
الرابااااااااع لحل المساائل الحسابي.
لعااااااااااااااااااب المساااااااااائل اسااتخدا أنمااوال
الرياضية
االبتدائي
ااي
الرياضيـة لعاااب األدوار فا
األدوار.
االنحااااااااااااااارافالمساااااااائل
اااااال
ا
ح
المعياري.
الرياضيااااـة لاااادى  -ت مذة
االختباااار التاااائيت ميااااااذ الصاااااا
40
لعينتي مستقلتي
الرابع االبتدائي.
 -تجريبي

معادلاااااة كاااااوردريتشااااارد سااااون
)20
معادلااااة معاماااالالصعوبة.
معادلاااة معامااالالتميز.

2

 إعاااااااااااااااداد محماااااااد إساااتراتيجيات تحصاااااااااايل  -معرفاااااااة اسااااااار  -الصااااحماااااااااااااد حاااااااااااااااااااال الرياضااااايات تااااااادريب طلباااااااة العاشاااااار اختباااااار فاااااي
المساااااااااالة واالحتفااااا
الصااااا العاشااااار األساسي االحتفا .
نواهضة
الرياضية  .بها .
االساسااااااي فاااااااي
 إعاااااااااااااااداد طلبةفلسطيالمااااااااااااااااااااادار
اختباااااااااااارفي
الحكوميااااااة فااااااي 479
2003
التحصيل
محافظاااااة جناااااي
علااااااااااااااااااااااااااااااااى
استراتيجيات حال
المسالة الرياضية
معادلااااة معاماااالعلاااااى التحصااااايل
الصعوبة .
الدراسااااااااااااااااااااااي
معادلة جوتمانواالحتفاااااااااااااااااااا
بالمعلوماااااااااااااااات
معادلااااة ارتباااااطوأرتباطهااا باادافع
بيرسون .
االنجاز .

النتائج

 وجااااااود فااااااروق الاتداللااااة إحصاااااائية باااااي
متوسا درجات الت ميذ
الاااااذي يدرساااااون حااااال
المساااااااائل الرياضاااااااية
بااااانموال لعااااب األدوار
وباااي متوساااا درجاااات
الت ميذ الاذي يدرساون
حاال المسااائل الرياضااية
بالطريقااااااة االعتياديااااااة
لصااااااااال المجموعااااااااة
التجريبيااااااااااة الااااااااااذي
يدرسااون حاال المسااائل
الرياضية بانموال لعاب
األدوار .

 يوجااد فاارق الو داللاااة تحليااااال تباااااايإحصااائية عنااد مسااتوى
أحادي
داللاااااااة  )0,05باااااااي
اختباااااار التاااااائي متوساااااااااااا درجااااااااااااتلعينتي مستقلتي
المجموعاااااة الضاااااابطة
.
والمجموعااة التجريبياااة
معادلااااة معاماااال على اختبار التحصيل .التميز.
 يوجااد فاارق الو داللاااةإحصااائية عنااد مسااتوى
داللاااااااة  )0,05باااااااي
متوساااااااااااا درجاااااااااااات
المجموعاااااة الضاااااابطة
والمجموعااة التجريبياااة
على اختبار االحتفا .
 توجد ارتباط الو داللاةاحصااائية عنااد مسااتوى
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داللاااااااة  )0,05باااااااي
مسااااااااتوى التحصاااااااايل
ودافع االنجاز

 -تجريبي

 توجد ارتباط الو داللاةاحصااائية عنااد مسااتوى
داللااااااااة )0,05بااااااااي
مساااااااااتوى االحتفاااااااااا
بالمعلوماااااااات ودافاااااااع
االنجاز.

3

 أماااااااااااال تشااااااخيعيسااااااااااى األخطاااااااااا
الشائعة .
فتاح .
العراق.2003

حاااااااااااااااااااال  -معرفاااااااااااااااااااااااة  -الصااا
المساااااااااائل األخطااا الشااائعة الخاااام
الرياضية
لحاااااال المسااااااائل االبتدائي
الرياضااااااااااااااااااااية
الهندسية ) لدى -تلميذات
ت ميااااااذ الصاااااا
251
الخاااااااااااااااااااااااام
االبتدائي.
معرفاااااااة سااااااابلمعالجتها بطريقاة
إعاااااااااااااااااااااااااااادة
التدري ) .
 -تجريبي

 إعاااااااااااااااداد  -معادلة  - t-Testأ هااااااارت المرحلاااااااةالتشخيصااااااية النتااااااائج
لعينتاااااااااااااااااااااااااي
اختبار.
اآلتية:
مستقلتي .
صااانفت األخطاااا التاااي
 معامل الصعوبة شخصاااات إلااااى خماااالفقرة االختبار.
مجاميع وهي -:
 معامااال التميياااز  )1األخطاااا فاااي كتاباااةالوحااااااااااااااااااااااااااااااااااااادات
لفقرة االختبار.
 2993خطا
 معادلاااة ارتبااااط )2األخطااا فااي اعمااا
بيرسون .
القاااااااااااااااااااااااااااااااااااااواني
 2249خطا
مربع كاي .-التكرارات .

)3األخطا في العمليات
 2177خطا
)4األخطااا فااي تطبياال
القاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون
 1551خطا
)5األخطااا فااي الرساام
الهندسااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
 1424خطا
 المرحلااااااة الع جيااااااةوأ هرت النتائج اآلتية:
فاعلية طريقة إعادة
التدري ) في تصحي
أخطا الت ميذ في حل
المسائل
الرياضية الهندسية)
لصال المجموعة
التجريبية بفرق دال
إحصائيا.
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4

 مدركةصال
عبد هللا

أنموال
البرهنة
النظرية .

 العراق2005

كلية
 تشاااااااااااااااااخيتصاااااااااحي
االخطاااااااااا االخطااا الشااائعة التربية
الشاااااااااائعة لااادى طلباااة كلياااة االساسية
وحاااااااااااااااال التربية االساساية
طلبة
المساااااااااائل فاااي ماااادة اسااا
الرياضيات
الرياضية
90
معرفااااااااة اسااااااااراسااتخدا انمااوال
البرهنااة النظريااة
فااااااااي تصااااااااحي
االخطااا الشااائعة
لااادى طلباااة كلياااة
التربية االساساية
فاااي ماااادة اسااا
الرياضيات .

 إعاااااااااااااااداد  -معادلااااااااااااااااااااااةاختباااااااااااااااااار Cooper
ل خطاااااااااااااا
معامااااال فعالياااااةالشائعة .
البدائل الخاطئة.
إعاااااااااااااااااداد  -معامااال التمييااازاختباااار لحااال لفقااااارة االختباااااار
المسااااااااااااااائل المقالي.
الرياضية
 معادلااااااااااااااااااااااة(KuderRic
))hardson 20

معرفااااااااة اسااااااااراسااتخدا انمااوال
البرهنااة النظريااة
فااي حاال المسااائل
الرياضااااية لاااادى
طلبة كلية التربية
االساسااااااية فااااااي
ماااااااااادة اسااااااااا
الرياضيات .

5

 Ghunayتعلاااايم كاااال
m
ماااااااااااااااااااا
اسااتراتيجيا
الوالياااااات ت حااااااااااااال
المتحااااااادة المشااك ت:
الصاااااوا
األمريكية
والخطااااااااا,
العمااال مااا
1985
النهاياااااااااة,
التنااااااق ,
التعاااوي ,
واسااااتخدا
األشكال)

نمااا قاادرة
الطلبة على
حاااااااااااااااااااال
المشااااك ت
الرياضاااااية
وفاااااااااااااااااي
تحصيلهم

 معادلااااااااااااااااااااااة(Cronbach
 معادلااااة t-testلعينتاااااااااااااااااااااااااي
مستقلتي .
 معامل الصعوبةلفقااااارة االختباااااار
الموضوعي.
 معامل الصعوبةلفقااااارة االختباااااار
المقالي

 -تجريبي

 معامااال التمييااازلفقااااارة االختباااااار
الموضوعي

 معرفة اسر تعليم -الصفوف إعاداد اختبااارالمتقدمااة لحل
كاااااااااااااال ماااااااااااااا
حال
استراتيجيات
فااااااااااااااااي
المشاااااااااك ت
المشااااااااااااااااك ت:
الثانوية .الرياضية.
الصااااااااااااااااااااوا
العماااال
والخطااااا,
 الكورإعااااااااااااااااادادمااااااا النهاياااااااة,
اختباااااااااااااااااار
التناااااااااااااااااااااق 88 ,
تحصيلي.
التعااااااااااااااااااوي ,
واساااااااااااااااااااتخدا
األشكال) في نما
قدرة الطلباة علاى
حااااال المشاااااك ت
الرياضااااية وفااااي
تحصيلهم موازنة
الذي لام
بالط
يتلقاااااااوا تعليماااااااا
ااااااهرا صاااااريحا
الستراتيجيات حل
المشك ت .

 -لم يذكر .

 -تجريبي

 وجااود اخطااا شااائعةلادى طلبااة كلياة التربيااة
االساساااااية فاااااي ماااااادة
اساااااا الرياضاااااايات .
 يوجااد فاارق الو داللااةاحصائية بي متوساطي
درجاااات الطلباااة الاااذي
د ِّرسااااااوا علااااااى وفاااااال
انمااااااااااوال البرهنااااااااااة
النظرية والاذي د ِّرساوا
علاااااى وفااااال الطريقاااااة
االعتيادياااة فاااي اختباااار
االخطاااااااااا الشاااااااااائعة
البعدي).
 ال يوجد فرق الو داللةاحصائية بي متوساطي
درجاااات الطلباااة الاااذي
د ِّرسااااااوا علااااااى وفاااااال
انمااااااااااوال البرهنااااااااااة
النظرية والاذي د ِّرساوا
علاااااى وفااااال الطريقاااااة
االعتيادياااة فاااي اختباااار
حل المسائل الرياضية.

 تفاااااااوق المجموعاااااااةالتجريبياااااااااااة علاااااااااااى
المجموعة الضابطة في
القااااااادرة علاااااااى حااااااال
المشاااااك ت الروتينياااااة
وغير الروتينياة وكاذل
لنقااااال المعاااااارف التاااااي
تعلموهاااااا مااااا خااااا ل
تعلاااايمهم إلااااى مواقاااا
جديدة .
 هاااااار ماااااا خاااااا لالمقاااااب ت الفرديااااة ان
طااااااااا المجموعاااااااااة
التجريبياااة قاااد ا هاااروا
كفاااا ة عالياااة فاااي حااال
المشاااااااااااك ت غيااااااااااار
الروتينيااااة عاااا أفااااراد
المجموعة الضابطة .
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مقارنة بي الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
أوال  :الدراسات التي تناولت المحطات العلمية :
 – 1الهاادف  :اختلفأأت الدراسأأات فأأي بعأأض أهأأدافها فبعضأأها هأأدف إلأأى معرفأأة ايأأر
أسأألوبي المح أأات علأأى وفأأق الأأتعلم التعأأاوني والأأذاتي فأأي إكسأأاال بعأأض المهأأارات
األساسأأية بكأأرة اليأأد كمأأا فأأي دراسأأة ( الايأأاط وبلبأأاس  ) 2010 ,وبعضأأها هأأدف إلأأى
معرفة اير ستراتيجيتي المح ات العلمية وما أط البيأت الأدائري فأي التحصأيل وتنميأة
عمليأأات العلأأم كمأأا فأأي دراسأأة ( الشأأمري  ) 2011 ,وبعضأأها هأأدف الأأى معرفأأة ايأأر
المح أأات العلميأأة فأأي إكسأأاال المفأأاهيم الحاسأأوبية وتنميأأة تفكيأأرهم االسأأتداللي كمأأا فأأي
دراسأأة ( االطرقجأأي  ) 2012 ,والتحصأأيل والأأذكاء البصأأري المكأأاني كمأأا فأأي دراسأأة
( مسأأأير  ) 2012 ,وإكمأأأال ودقأأأة حأأأل واجأأأب الرياضأأأيات البيتأأأي كمأأأا فأأأي دراسأأأة
( ) Hall&Zentall,2000وفأأأي تأأأدريس اللغأأأة االنكليزيأأأة لتحسأأأين نقأأأاط الضأأأعل
والسأأأأأماح لهأأأأأم بالمشأأأأأاركة واالناأأأأأراط فأأأأأي العمليأأأأأة التعليميأأأأأة كمأأأأأا فأأأأأي دراسأأأأأة
(  ) Marvin,2007والتحصيل والقدرة على التذكر كما في دراسة ))Ocak,2010
واألخر هدف إلى معرفة أير المح ات العلمية المسأندة إلأى النشأاط العلمأي فأي تشأكيل
المفاهيم العلمية كما هدفت دراسة (Jarrett ,2010

&)Bulunuz

في حين هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية إستراتيجية المح ات العلميأة فأي حأل
المسأأائل الرياضأأية والميأأل نحأأو المأأادة لأأدى تلميأأذات الصأأل الاأأامس االبتأأدائي وهأأي
تميأأزت عأأن الدراسأأات السأأابقة المعروضأأة بثنهأأا أخأأذت متغيأأرات مسأأتقلة جديأأدة وذات
فاعلية وأهمية في تدريس الرياضيات .
 – 2العينااة  :تباينأأت عأأدد أفأأراد العينأأة إذ يتأأراوح مأأا بأأين ( ) 151كمأأا فأأي دراسأأة
( االطرقجأأي  ) 72 (,) 2012 ,كمأأا فأأي دراسأأة ( الشأأمري  ) 48 ( , ) 2011 ,كمأأا
فأأي دراسأأة ( الايأأاط وبلبأأاس  ) 60 (, ) 2010 ,كمأأا فأأي دراسأأة ( مسأأير ,) 2012 ,
(  ) 40كما في دراسة ) ) 29 ( , )Ocak,2010كمأا فأي دراسأة (Jarrett ,2010
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& ) 11 (, )Bulunuzكمأا فأي دراسأة ) ) 3 ( , ) Marvin,2007كمأا فأي دراسأة
(  ) Hall&Zentall,2000أما عدد أفراد الدراسة الحالية (  ) 56تلميأذة بعأد اسأتبعاد
الراسبات .
 – 3األداة  :تباينت األداة في الدراسات السابقة فمنها إعداد اختبأارات مهاريأة فأي كأرة
اليد ومنها إعداد اختبار تحصيلي ومنها إعداد اختبار للتفكيأر االسأتداللي وإعأداد اختبأار
للمفاهيم الحاسوبية ومنها إعداد مقابلة ومنها إعداد اختبأار فأي الأذكاء البصأري المكأاني
أما الدراسة الحالية فقامت الباحثة بإعداد اختبأار لحأل المسأائل الرياضأية وتبنأت مقياسأا
جاهزا للميل نحو الرياضيات .
 – 4التطبيااال  :تباينأأأت الدراسأأأات السأأأابقة مأأأن حيأأأث ت بيأأأق الدراسأأأة فأأأي المرحلأأأة
الدراسية فقد طبقت دراسة) )Ocak,2010على الصل الثأاني االبتأدائي  ,بينمأا دراسأة
) ) Marvin,2007على الصل العاشر االبتدائي  ,ودراسأة ( مسأير  ) 2012 ,علأى
الصل األول المتوسط  ,ودراسة ( االطرقجي  ) 2012 ,على الصأل الثأاني المتوسأط
,ودراسة (  ) Hall&Zentall,2000على الصل السابع المتوسط ,ودراسة ( الاياط
وبلباس  ) 2010 ,على الصل األول – المعهد الرياضي  ,ودراسأة (Jarrett ,2010
& ) Bulunuzعلأأى المرحلأأة الجامعيأأة فأأي المرحلأأة الثانيأأة  ,أمأأا الدراسأأة الحاليأأة فقأأد
طبقت على الصل الاامس االبتدائي .
 – 5النتااائج  :اتفقأأت نتأأائا الدراسأأات السأأابقة فأأي بيأأان أيأأر تجريأأب المح أأات العلميأأة
على المجموعة التجريبية  ,والمالحظ أن معظمها أكدت على تغير اتجاه المتعلمأين نحأو
الرياضأأيات والسأأيما عنأأد اسأأتاداا المح أأات العلميأأة التأأي تأأؤير بصأأورة ايجابيأأة فأأي
المتعلمين باستاداا هذه ال ريقة مقارنأة بال ريقأة التقليديأة  ,سأيتم االسأتفادة مأن النتأائا
التي أظهرتها الدراسات السابقة في تحليل ومناقشة نتائا البحث الحالي.
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سانيا  :الدراسات التي تناولت حل المسائل الرياضية:
 – 1الهاادف  :اختلفأأت الدراسأأات فأأي بعأأض أهأأدافها فبعضأأها هأأدف إلأأى معرفأأة ايأأر
اسأأأأتاداا أ نمأأأأوذج لعأأأأب األدوار فأأأأي حأأأأل المسأأأأائل الرياضيأأأأـة كمأأأأا فأأأأي دراسأأأأة
( ال ائي  ) 2001 ,وبعضها هدف إلى معرفة اير استراتيجيات حل المسأثلة الرياضأية
على التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات وارتباطها بدافع االنجاز كمأا فأي دراسأة
( نواهضأأأة  ) 2003 ,وبعضأأأها هأأأدف إلأأأى معرفأأأة األخ أأأاء الشأأأائعة لحأأأل المسأأأائل
الرياضية ( الهندسية ) كما في دراسة ( الفتاح  ) 2003 ,واآلخر هدف إلى معرفة ايأر
استاداا أنموذج البرهنة النظرية في حل المسائل الرياضية كما في دراسأة (عبأد

,

 ) 2005واألخر هدف إلأى معرفأة ايأر تعلأيم كأل مأن اسأتراتيجيات حأل المشأكالت فأي
نمأأأاء قأأأدرة ال لبأأأة علأأأى حأأأل المشأأأكالت الرياضأأأية وفأأأي تحصأأأيلهم كمأأأا فأأأي دراسأأأة
(  )Ghunaym ,1985في حين هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية إسأتراتيجية
المح ات العلميأة فأي حأل المسأائل الرياضأية والميأل نحأو المأادة لأدى تلميأذات الصأل
الاامس االبتدائي .
 – 2العيناااة  :تباينأأأت عأأأدد أفأأأراد العينأأأة إذ يتأأأراوح مأأأابين ( ) 479كمأأأا فأأأي دراسأأأة
( نواهضة  ) 251 ( ,) 2003 ,كما فأي دراسأة ( الفتأاح  ) 90 ( , ) 2003 ,كمأا فأي
دراسأأأأة ( عبأأأأد

 ) 88 ( , ) 2005 ,كمأأأأا فأأأأي دراسأأأأة( , )Ghunaym ,1985

(  ) 40كمأأا فأأي دراسأأة ( ال أأائي  , )2001 ,أمأأا عأأدد أفأأراد الدراسأأة الحاليأأة ( ) 56
تلميذة بعد استبعاد الراسبات .
 – 3األداة  :تباينأأأت األداة فأأأي الدراسأأأات السأأأابقة فمنهأأأا إعأأأداد اختبأأأار لحأأأل المسأأأائل
الرياضأأية ومنهأأا إعأأداد اختبأأار لحأأل المشأأكالت وإعأأداد اختبأأار تحصأأيلي ومنهأأا إعأأداد
اختبار لألخ اء الشائعة وإعداد اختبار لحل المسائل الرياضية واآلخر إعداد اختبار فأي
االحتفاظ أما الدراسة الحالية فقامت الباحثة بإعداد اختبار لحل المسائل الرياضية وتبنت
مقياسا جاهزا للميل نحو الرياضيات .
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 – 4التطبيااال  :تباينأأأت الدراسأأأات السأأأابقة مأأأن حيأأأث ت بيأأأق الدراسأأأة فأأأي المرحلأأأة
الدراسأية فقأد طبقأت دراسأة ) ال أائي  (2001 ,علأى الصأل الرابأع االبتأدائي  ,بينمأا
دراسأأأة ( الفتأأأاح  )2003 ,علأأأى الصأأأل الاأأأامس االبتأأأدائي ,ودراسأأأة ( نواهضأأأة ,
 ) 2003على الصل العاشر األساسي ,ودراسة ( ) Ghunaym ,1985على الثانوية
 ,ودراسة ( عبد

 ) 2005 ,على المرحلة الجامعية  ,أما الدراسة الحالية فقد طبقأت

على الصل الاامس االبتدائي .
 – 5النتااائج  : :اتفقأأت نتأأائا الدراسأأات السأأابقة فأأي بيأأان تفأأوج المجموعأأة التجريبيأأة
الااضعة للمتغير المستقل على المجموعة الضأاب ة  ,سأيتم االسأتفادة مأن النتأائا التأي
أظهرتها الدراسات السابقة في تحليل ومناقشة نتائا البحث الحالي.
مدى االفادة م الدراسات السابقة:
من مراجعة الباحثة للدراسات السابقة المعروضة أتضحت اليها العديد من الجوانب التي يمكن
ان تفيد بحثها الحالي ومنها ما يتعلق في :
 .1بلورة مشكلة البحث وتحديد أبعادها ومجاالتها.
 .2صياغة الفرضيات وتحديد المص لحات.
 .3تحديد األدوات التي ستسأتعمل فأي هأذا البحأث وتجنأب تكأرار مأا ورد فأي تلأ
الدراسات من سلبيات ونواقص.
 .4االستفادة منها في المقارنة في المنهجية والنتائا.
 .5تحديد حجم العينة والمتغيرات التابعة.
 .6إعداد أداتي البحث.
 .7تكافؤ مجموعات البحث.
 .8اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتفسير النتائا.

51

الفصل الرابع  :منهج البحث واجراءاته

أوال  :التصميم التجريبي
أن اختيار التصميم التجريبي المناسب له فائدة كبيرة ألنهه يطيهي الباحه مهمانا
إلمكانيههت له ليص الصههطلتا التههي للا اههل لنههد الت يههص اإلحصههائي ل بيانهها التههي حصههص
ل ياا من خالل إ راء التجرتت ( فان دالين . ) 96 : 1985 ,
ويسالد التصميم الباح ل ى ال صلل ل ى إ اتها ألسهة ت الب ه  ,كمها يسهالدع ل هى
السييرة ل ى المتغيرا التجريبيت والدخي ت (أنلر والصافي .) 122 : 2005,
ل لك اسهتطان الباحةهت تالتصهميم التجريبهي ي الضهب الجئئهي لمجمهللتين متكهافةتين
لجريبيهههت التهههي لتطهههرت ألرهههر المتغيهههر المسهههتحص (إسهههتراليجيت الم يههها الط ميهههت ) ,
والمجمللت الضاتيت التي للدرس تاليريحت االلتياديت والجدول (  ) 3يلمح لك .
جدول ( ) 3
التصميم التجريبي ألفراد عينة البحث
المجمللت
التجريبيت

التكافؤ
 – 1المط لما الساتحت في
الرياميا .

المتغير المستحص
إستراليجيت الم يا
الط ميت

الرياميت.

مادة الرياميا
الضاتيت

 -4الطمر الئمني تاألشار .

 – 1اختبار ل صي ي
في حص المسائص

 -2الت صيص الساتق في

 -3ال كاء .

المتغير التاتع

اليريحت االلتياديت
 – 2الميص ن ل المادة .
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ثانيا  :مجتمع البحث وعينته
يلطههر( ( دا,د ) 1990 ,مجتمههع الب ه ت ن ههل يمةههص كههص األفههراد ال ه ين ي م ههلن
تيانا ظاهرة التي هي في متناول الدراست ( دا,د. ) 66 : 1990 ,
ل دد مجتمهع الب ه مهن ل ميه ا الصها الاهامد االتتهدائي فهي م اف هت ديهالى
ل طام الدراسهي (  ) 2013 – 2012م واختهار الباحةهت مدرسهت الشهايدة إيمهان ل تط هيم
األساس لينت قصديت لب ةاا ولتيبيق لجرتتاها و لهك لتطهاون إدارة المدرسهت مهع الباحةهت
ولتلفر شطبتين (تنا ) في المدرست  .ت غ لدد أفراد الطينت (  ) 84ل مي ة وتطهد اسهتبطاد
الت مي ه ا الراسههبا إحصههائيا ت ههغ لههدد أفههراد لينههت الب ه (  ) 56ل مي ه ة .والجههدول
(  )4يلمح لك :
جدول ( ) 4
توزيع التلميذات في مجموعتي البحث
المدرست

الشطبت

المجمللت

(أ)

لجريبيت

المتغير

لدد الت مي ا

لدد الت مي ا

لدد الت مي ا

المستحص

الك ي

المستبطدا

تطد االستبطاد

إستراليجيت
مدرست

الم يا

41

11

30

الط ميت

الشايدة إيمان
اليريحت

ل تط يم
األساس

(ب)

ماتيت

المطتادة
في
التدريد

43

17

26
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ثالثا  :تكافؤ مجموعتي البحث
كلفة المجمللتان في تطض المتغيرا التي لطتحد الباحةت إن لاها له رير فهي نتهائ
الب

وهي :
 .1المعلومات السابقة في مادة الرياضيات .
 .2التحصيل السابق في مادة الرياضيات .
 .3الذكاء .
 .4العمر الزمني باألشهر .

وفي ما ي لي للميح ل تكافؤ في ه ع المتغيرا تين مجمللتي الب

:

(  ) 1المعلومات السابقة في مادة الرياضيات.
طبح الباحةت اختبار المط لما الساتحت في مادة الرياميا ال ي ألدلهه تنسسهاا
ال ي يتكلن من (  ) 20فحرة من نلع االختيهار مهن متطهدد لغيهي المط لمها الريامهيت
التي سبق وان درسناا الت مي ا في السهنلا الدراسهيت السهاتحت  ,وقهد لهرت االختبهار
ل ى مجمللت من مط ما الرياميا  ,م هق( )2ل ت كهد مهن سهالمته  .طبهق االختبهار,
م ق( )3ل ى لينهت الب ه تتهاري

 ,2012 / 10 / 31ولهم لصه يح األورا تلاقهع

در ههت لكههص فحههرة رههم مههرب در ههت كههص ل مي ه ة ×  5لتصههبح الدر ههت مههن  100وحسههب
المتلس ال ساتي لكص مجمللت ل ى حدة م هق( ,)4وت هغ متلسه در ها المجمللهت
التجريبيت ( ,)34,5ومتلس در ها المجمللهت الضهاتيت (,)37,12رهم اسهتادم
الباحةت اختبار (  )t-testلطينتين مستح تين لمطرفهت داللهت السهر تهين متلسهيي در ها
الت مي ا في المجمللتين  ,وكان النتائ كما في دول (. )5
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جدول ( ) 5
اختبار(  )t-testلدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المعلومات الرياضية
السابقة

عدد

المتوسط

التلميذات

الحسابي

التجريبية

30

34 ,5

167, 832

الضابطة

26

37 , 12

210, 25

المجموعة

التباين

القيمة التائية
المحسوبة الجد ولية
0, 131

2, 021

يتضح من الجدول في ألالع أن الحيمهت التائيهت الم سهلتت ( )0 ,131اصهغر مهن
الحيمت التائيت الجدوليت (  ) 2, 021لنهد مسهتلد داللهت (  )0,05ودر هت حريهت () 54
ممهها يههدل ل ههى لههدم و ههلد فههر مطنههلي  ,وه ه ا يطنههي إن المجمههللتين متكافةت هان فههي
المط لما الساتحت في مادة الرياميا .
(  ) 2التحصيل السابق في مادة الرياضيات
ويحصههد تاهها الههدر ا الناائيههت التههي حصههص ل ياهها أفههراد الطينههت فههي مههادة الريامههيا
ل صا الراتع االتتدائي في الطهام الدراسهي السهاتق ل هى التجرتهت (  ) 2012 –2011م
وقد حص

ل ياا الباحةت من سهجال المدرسهت ,م هق ( ,)4وقهد حسهب المتلسهيا

لكص مجمللت ل هى حهدة ,إ ت هغ متلسه المجمللهت التجريبيهت ( , ) 8, 667و متلسه
المجمللهههت الضهههاتيت( ,) 8, 192رهههم اسهههتطم

الباحةهههت اختبهههار (  )t-testلطينتهههين

مسههتح تين لمطرفههت داللههت السههر تههين متلسههيا الت مي ه ا فههي المجمههللتين  ,وكان ه
النتائ كما في دول ( . ) 6
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جدول ()6
اختبار(  )t-testلدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل السابق في مادة
الرياضيات للصف الرابع االبتدائي

عدد

المتوسط

التلميذات

الحسابي

التجريبية

30

8, 667

2, 161

الضابطة

26

8, 192

1, 762

المجموعة

التباين

القيمة التائية
المحسوبة الجد ولية
1, 260

2, 021

يتضههح مههن الجههدول إن الحيمههت التائيههت الم سههلتت ( ) 1, 260اصههغر مههن الحيمههت التائيههت
الجدوليههت (  )2, 021لنههد مسههتلد داللههت (  ) 0,05ودر ههت حريههت (  )54ممهها يههدل
ل ههى لههدم و ههلد فههر مطنههلي  ,وه ه ا يطنههي إن المجمههللتين متكافةت هان فههي الت صههيص
الساتق في مادة الرياميا .
(  ) 3الذكاء
ل ساب در ت كاء لينت الب

طبح

لـ (دان يئ) تتاري  2012 / 11 / 1و حسب
مجمللت .م ق ( ) 4وحسب
متلس

المتلسيا

الباحةت ل ى الت مي ا
اإل اتا

الص ي ت لكص ل مي ة في كص

ال ساتيت ل مجمللتين كص ل ى حدع .إ ت غ

المجمللت التجريبيت ( , )11, 967

( ,) 13 ,115رم استطم

اختبار اإلشكال

و متلس

المجمللت الضاتيت

الباحةت اختبار (  )t-testلطينتين مستح تين لمطرفت داللت

السر تين متلسيا الت مي ا في المجمللتين  ,وكان النتائ كما في دول (. )7
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جدول ()7
اختبار (  ) t -testلدرجات المجموعتين في اختبار الذكاء
عدد

المتوسط

التلميذات

الحسابي

التجريبية

30

11, 967

25, 412

الضابطة

26

13, 115

21, 706

المجموعة

التباين

القيمة التائية
المحسوبة الجد ولية
0, 879

2, 021

يتضههح مههن الجههدول فههي ألههالع أن الحيمههت التائيههت الم سههلتت (  ) 0, 879اصههغر مههن
الحيمت التائيت الجد وليت (  )2, 021لند مسهتلد داللهت (  ) 0,05ودر هت حريهت ( )54
مما يدل ل ى لدم و لد فر مطنلي ,وه ا يطني إن المجمللتين متكافةتهان فهي اختبهار
ال كاء .
(  ) 4العمر الزمني باألشهر :
لهم ال صههلل ل هى لههاري والدة كههص ل ميه ة مشههمللت تتجرتههت الب ه مههن سههجال
إدارة المدرست وحسب الطمر الئمني تاألشهار لغايهت تهدء التجرتهت فهي,2012 / 11 / 4
م ق( ,)4وقد حسب المتلسيا لكص مجمللهت ل هى حهدة ,إ ت هغ متلسه المجمللهت
التجريبيهههت ( , )121فهههي حهههين ت هههغ متلسههه المجمللهههت الضهههاتيت( ,) 120 . 76رهههم
اسهههتطم

الباحةهههت اختبهههار (  )t-testلطينتهههين مسهههتح تين لمطرفهههت داللهههت السهههر تهههين

متلسيا الت مي ا في المجمللتين  ,وكان النتائ كما في دول ( . ) 8
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دول ()8
اختبار (  ) t -testلدرجات المجموعتين للعمر الزمني باألشهر
عدد

المتوسط

التلميذات

الحسابي

التجريبية

30

121

10, 621

الضابطة

26

120 ,76

4, 942

المجموعة

التباين

يتضههح مههن الجههدول فههي ألههالع أن التائيههت الم سههلتت (

القيمة التائية
المحسوبة الجد ولية
0, 316

2, 021

 ) 0. 316اصههغر مههن الحيمههت

التائيههت الجدوليههت (  )2. 021لنههد مسههتلد داللههت (  ) 0,05ودر ههت حريههت (  )54ممهها
يههدل ل ههى لههدم و ههلد فههر مطنههلي ,وه ه ا يطنههي إن المجمههللتين متكافةت هان فههي الطمههر
الئمني تاألشار .
أ -السالمة الداخلية
فضههال لههن إ ههراءا التكههافؤ تههين مجمللهها الب ه أراد الباحةههت الت كههد مههن مههب
تطض المتغيرا التي قد لؤرر في سالمت التجرتت .
وقههد أشههار ( لبيههدا  ) 1992 ,أن المتغيههر التههاتع يت ه رر تطلامههص متطههددة يههر
المتغيههر المسههتحص ال تههد مههن مههب هه ع الطلامههص وإلاحههت المجههال ل متغيههر المسههتحص وحههدع
تالت رير في المتغير التاتع (لبيدا .) 246: 1992 ,
كم ها أومههح ( أنههلر وةنكنههت  ) 2008 ,أن الباح ه إ ا لمكههن مههن مطرفههت ه ه ع
المتغيرا المتداخ ت فإن لك يمكنههل مهن السهييرة ل هى الب ه مهن حيه صهد النتهائ
وربالاا وقدرلاا ل ى التسسير النتائ

( أنلر وةنكنت . ) 212 : 2008 ,

مما دلا الباحةت إلى م اولت مب ل ك المتغيرا التي قد لؤرر في سهير التجرتهت
 ,ومن ه ع المتغيرا :
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(  ) 1العمليااات المتعلقااة بالنض ا  :لاضههع ميههع الت مي ه ا لطلامههص نمههل واحههدة وان
التلةيع الطشلائي وإ راء التكافؤ ل طينت قد أساما في ال د من ه ا المتغير .
(  ) 2أدوات القياس  :استادم الباحةهت األدوا نسسهاا مهع مجمهللتي الب ه  ,وهمها
اختبار حص المسائص الرياميت والميص ن ل المادة  ,وطبحا ل ى مجمهللتي الب ه فهي ن
واحد .
(  ) 3االندثار التجريباي ( انحيهاع تطهض أفهراد الطينهت ) وهه ا لهم ي صهص فهي أرنهاء مهدة
إ راء التجرتت في مجمللتي الب
مجمللت الب

تاستةناء حاال الغياب السرديهت التهي لطرمه لاها

و البا ما كان متساويت .

رابعا  :متطلبات البحث .
(  ) 1تحديد المادة العلمية .
حدد المادة الط ميت تالسصلل ( الةال  ,الراتهع  ,الاهامد ) مهن كتهاب الريامهيا
المحرر ل صا الاامد االتتدائي ل طام الدراسي  2013 – 2012م وكااللي :
السصص الةال  :األلداد الكبيرة .
السصص الراتع  :الطم يا ل ى اإللداد .
السصص الاامد  :األلداد اليبيطيت وخصائصاا .
(  ) 2صوغ األهداف السلوكية .
لطد صيا ت األهدا( الس لكيت ألي ترنام لط يمي الايلة األساس فهي تنائهه ,
ألناهها لسههالد المط ههم ل ههى ل ديههد م تههلد المههادة المتط حههت  ,والطمههص ل ههى لن يماهها ,
واختيار اليرائهق واألسهاليب التدريسهيت  ,واألدوا واللسهائص والنشهاطا المناسهبت
لاا ولمةص المطيار األساس في لحليم المادة الط ميت (مح د. )141 –140 :1986 ,
كمهها أن مطرفههت الت ميه تاألهههدا( السه لكيت لسههالدعل ل ههى اختبههار الههل ولل يههه
الدعل ال اليت ن هل ل حيحاها ولسهالد المط هم ل هى قهراءة الارييهت االختباريهت ول ديهد

59

الفصل الرابع  :منهج البحث واجراءاته

الئمن التدريسي المي لب لتنسي وحدة لط يميت ول ى اختيار أساليب أكةر ملمهلليت
ومالئمت لحياس الاد( ( قيامي .) 69-68 ,2004,
و قام الباحةت تصهيا ت ( )7 6ههدفا سه لكيا ملةلهت ل هى المسهتليا الةالرهت
الدنيا من لصنيا ت لم ل مجهال المطرفهي ( له كر  ,فاهم  ,ليبيهق ) كلناها لتناسهب مهع
الطمر الئمني والمرح ت الدراسيت لطينت الب

( أخ

الباحةت في لك راء لدد مهن

المتاصصين ) م ق ( . ) 2
رههم لرمه هه ع األهههدا( مههع م تههلد المههادة التط يميههت ل ههى مجمللههت مههن
الابراء  ,م ق ( ) 5ل ت حق من لغييتاا ل مسهتلد ودقهت صهل اا والتمهد
األهههدا( التههي حص ه

ميهع

ل ههى ملافحههت  % 85ف ه كةر مههن أراء الابههراء وقههد أليههد

الن ر في تطض األهدا( الس لكيت تناء ل ى راء الابراء ولل ياهالام ,وته لك تحيه
األهههدا( السه لكيت ل مجههال المطرفههي كمهها هههي ل يههه تطههد إ ههراء لم يههت التطههديص ل ههى
تطضاا ,أي (  ) 76هدفا س لكيا .
(  ) 3إعداد الخطط التدريسية .
ل تايههي أهميتههه ومههرورله وال سههيما تطههد أن صههار مههن يههر الممكههن
التماد المط م ل ى الابرة الساتحت ف سب في ظص التحدم الط مي والتحنهي اله ي يسهرت
ل يههه متاتطههت المتغيههرا التههي طههرأ ل ههى طرائههق التههدريد تغيههت ل حيههق األهههدا(
الترتليهههههههههت المنشهههههههههلدة ت قهههههههههص اهههههههههد واقصهههههههههر وقههههههههه وأفضهههههههههص النتهههههههههائ
( أنلر والصافي ) 269 :2005 ,
كما إن التايي يسالد المط م ل ى لن يم الدع و الد لالميه ع ولن هيم اللقه
واسههتةمارع تن ه دل يههد ومسيههد تغيههت ل حيههق األهههدا( الم ههددة مسههبحا مطتمههدا اللسههائص
واألنشيت واإل راءا المي لتت لت حيق لك (ال ي ت)149 :2009 ,
وتنههاء ل ههى لههك ل ههى المط مههت أن لحههلم تإلههداد خيههت لدريسههيت لكههلن متراتيههت
الايلا وصلال إلى الاد( المر هل ل حيحهه مراليهت فهي لهك اللقه المناسهب لكهص
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خيههلة مههن خيههلا سههير الههدرس وفههي مههلء م تههلد فصههلل كتههاب الريامههيا /
الصا الاهامد االتتهدائي واسهتنادا إلهى األ هرات السه لكيت التهي لهم إلهدادها .وقهد
ألد الباحةت ( )14خيهت لدريسهيت لكهص مهن مجمهللتي الب ه  ,ولهم إلهداد الايه
تالنسبت إلى المجمللت التجريبيت تااللتماد ل ى األوليها المتهلافرة لهن إسهتراليجيت
الم يهها الط ميههت  ,و ل مجمللههت الضههاتيت ل هههى وفههق اليريحههت االلتياديههت  ,وقهههد
لرم ه نمهها

مههن ه ه ع الاي ه ل ههى مجمللههت مههن الابههراء والم كمههين  ,م ههق

(  ) 2لإلفههادة مههن رائاههم واقتراحههالام  ,ولههد صههال ت تطههد حصههللاا ل ههى السهها
نسههبته أكةههر مههن (  ) % 85مههن راء الابههراء ويمكههن مالح ههت نمهها

مههن ه ه ع

الاي الم ق ( .) 6
(  ) 4إعداد أوراق عمل المحطات العلمية .
من متي با ه ا الب ه إلهداد أورا لمهص لت ميه ا المجمللهت التجريبيهت التهي
لدرس ل ى وفق إستراليجيت الم يها الط ميهت ممها لي هب مهن الباحةهت إلهداد ()14
ورقههت لمههص وكههص ورقههت لمههص لتضههمن (  ) 3م يهها (الم يههت الحرائيههت  ,وم يههت
النطم  -الال ( االستحصائيت )  ,والم يت االلكترونيت ) ,وفي ما ي لي للميح لما لحهلم
ته الت مي ا في الم يا الةالرت :
 المحطااة القرائيااة  :لي ههع الت ميهه ا

فههي ههه ع الم يههت ل ههى احههد المسههاهيم

الااصت تالململع التي لطئة لديان الجانب المطرفي رهم يجهبن لهن األسهة ت
الم ددة التي لتط ق تما لم االطالع ل يه ولةبي

لك في ورقت اإل اتهت المطهدة

لا ا الغرت.
 المحطااة االستقصااائية ( نعاام  -ال ) :حيهه لكههلن الابيرة(قههد لكههلن الباحةههت
نسسههاا أو مط مههت مههادة الريامههيا أو أحههد الت مي ه ا المتسلقهها فههي مرح ههت
دراسيت أل ى) هي التي ليرح سؤاال يطمص ل ى إرارة مشك ت لتي ب حال مهن
الت مي ا  ,ول ى الت مي ا المبادرة تتل يهه سهؤال إلهى الابيهرة لكهلن إ اتتهه
تنطم أو ال  ,إي انه يكلن هناك حلار تهين الابيهرة والت ميه ا وفاقها ألنمهل
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سكمان يتلصص لن طريحه الت مي ا إلى اإل اتت الصه ي ت ولةبيه

لهك فهي

ورقت اإل اتت المطدة لا ا الغرت.
 المحطاااة االلكترونياااة :لي هههع الت ميههه ا فهههي هههه ع الم يهههت ل هههى البرنهههام
الريامي ال ي لم لصميمه ل ى وفق ليبيق  power pointمطئةا تال ركت
والصل  ,ويطال احد المساهيم ا الص ت تم تلد الململع رم يجبن لهن
األسة ت الم ددة ,ولةبي

لك في ورقت اإل اتت المطدة لا ا الغرت.

ولرد الباحةت من خالل ليبيحاا لالستراليجيت الم يا الط ميت ان لاها اهميهت
في لدريد مادة الرياميا حي أسام في رفع حماسهام فهي لم يهت الهتط م
وحبام ل مادة ومشاركتام السطالت والتسا,ال التي ييرحلها حهلل الملامهيع
التههي لدرس ه ل ههى وفههق اسههتراليجيت الم يهها الط ميههت تاههال( المجمللههت
الضاتيت التي كان لستحر الى ه ع النشاطا .
( ) 5تقويم أداء التلميذات في المحطات العلمية.
تطد االنتااء من لجلال مجاميع الت مي ا ل ى الم يها الط ميهت ,لي هب الباحةهت
من الت مي ا الطلدة إلى أماكن لسان لمناقشت ما للص ن إليهه مهن هراء لجهلالان
ل ههى ل ههك الم يهها ولتس ه م مههنان ورقههت اإل اتهت التههي ألههدلاا المجمللهها  ,ولحههلم
تتص ي اا وإلادلاا إليان في الدرس الالحق.
وقد رال الباحةت لند إلداد أورا الطمص الااصت تالم يا الط ميت ما ي لي :
 لههرلب تم تههلد السصههلل المشههمللت تالب ه مههن كتههاب الريامههيا ل صهها
الاامد االتتدائي .
 لرلب تاأل رات الس لكيت تكص ململع .
 لناسب مستلد الت مي ا

.

 اللقه المي هلب ل تجههلال ل هى كههص م يهت مهن المجمللهها مناسهب ل صههت
الدراسيت .
 لئويد م تلد الم يا تالرسلم اإليضاحيت ا الطالقت ك ما أمكن لك .
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وقهههد لهههم لهههرت أنمهههل

مهههن أورا الطمهههص ل هههى مجمللهههت مهههن الابهههراء فهههي

لاصههم مههادة الريامههيا وطرائههق لدريسههاا ومط مهها مههادة الريامههيا ل صهها
الاامد االتتدائي  ,م ق (  ) 2واظاروا تطض المالح ا ولم األخه تاها إل هراء
التطههديال المي لتههت  ,وته لك ت ههغ لههدد أورا لمههص الم يهها الط ميههت ( )14ورقههت
لمص ولكص م يت ورقت لمص خاصت تاا  ,م ق ( .) 7

خامسا  :أداتا البحث
لت حيههق هههدفي الب ه المتمة هين فههي حههص المسههائص الريامههيت ,والميههص ن ههل مههادة
الرياميا  ,لي ب لك إلداد أدالين هما :
(  ) 1اختبار حل المسائل الرياضية .
من متي با

ال الي إلداد اختبار حص المسائص الرياميت يستادم في

الب

قياس ل صيص أفراد لينت الب

وممن مستليا

( ل كر – فام – ليبيق ) ل مجال

المطرفي لتصنيا ت لم لكص من المجمللتين التجريبيت والضاتيت  .لمطرفت ل رير كص
من إستراليجيت الم يا

الط ميت واليريحت المطتادة في التدريد في حص المسائص

الرياميت والميص ن ل المادة لدد أفراد الطينت.
ولطدم و لد اختبارا

محننت في مادة الرياميا

يمكن االلتماد ل ياا لحياس حص المسائص الرياميت .ومط

ل صا الاامد االتتدائي
الباحةت اختبارا في حص

المسائص الرياميت مطتمدة في لك ل ى الم تلد التط يمي واألهدا( الس لكيت الم ددة
مراليت شروط االختبار من ل حيق الصد والةبا والشملل والململليت.

 -1اعداد االختبار
وقد لي ب إلداد االختبار إ راء الايلا اآلليت :
أ -تحديد المادة التعليمية.
حههدد المههادة التط يميههت تمسههردا السصههلل ( الةاله – الراتههع – الاههامد ) كمهها
ملم ت ساتحا .
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ب  -صياغة أهداف االختبار.
تناء ل ى رأي الابراء ومدرسي مهادة الريامهيا وتاإلفهادة مهن قائمهت األههدا(
السه لكيت ل مههادة التط يميههت لههم االلسهها ل ههى ل ديههد لههدد مههن أهههدا( االختبههار تمهها يطههادل
( )28هدفا س لكيا مراليت في لك لغييتاا ل مادة التط يميت واألهدا( الس لكيت.
جـ  -اختيار نوع الفقرة .
الباحةت االختبارا

اختار

الململليت وهي نلع من االختبارا

التي لتيح ل ت مي ة

لكلين إ اتا ململليت يت كم فياا السؤال اله كما أناا لمكن المط م من لكلين أحكام
ململليت لت كم في إ اتا

الت مي ة الاا فضال لن أناا سا ت التيبيق واستارا

النتائ ولسسيرها وإناا ير اليت ولغيي ئءا كبيرا من المادة ول دد مستليا
الت مي ا ول ار السرو تينان ن را لتطددها ولبايناا( الطناني .) 248 : 2002 ,
واختار
االختبارا

الباحةت اختبارا من نلع اختيار من متطدد وهل احد أنلاع

الململليت ويتمةص ه ا النلع من االختبارا

تطرت ملاقا او مةيرا

ولكص ملقا لدد من البدائص يتراوح لددها تين ( ) 4 - 3تدائص  ,وأحدد ه ع البدائص
ص ي ت واألخرد مايةت.
ألد الباحةهت اختبهارا فهي حهص المسهائص الريامهيت مكلنها مهن (  ) 28فحهرة مهن
نلع االختيار من متطدد ت رتطت تدائص واحدة مناا ص ي ت م ق (. ) 8
د – صالحية الفقرات :
تطههد ان ألههد الباحةههت االختبههار تصههلرله األوليههت لههرت ل ههى مجمللههت مههن
الابههراء م ههق ( .)2السههتيالع رائاههم حللههه مههن حيهه صههالحيت فحرالههه فههي قيههاس
الم تلد في ملء األهدا( الس لكيت  ,ولهد السحهرا صهال ت إ حصه

ل هى نسهبت

السا ( ) % 80ف كةر  ,وفي ملء لك لدل تطض السحرا و أقترح الابراء حه (
فحرة من فحرا االختبار لتكرارها وت لك أصبح لدد السحرا تصلرلاا الناائيت ( ) 27
فحرة.
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 - 2صياغة تعليمات االختبار:
أ– تعليمات اإلجابة :
تطد إلداد السحرا والت كهد مهن صهالحيتاا لهم صهيا ت التط يمها الااصهت تاالختبهار مهن
حي ه ل ديههد الاههد( مههن االختبههار  ,ونلليههت األسههة ت وطريحههت اإل اتههت والههئمن المتههاح
لإل اتت لن األسة ت م ق ( . ) 8
ب -تعليمات التصحيح :
لههم ومههع إ اتههت أنمل يههت لجميههع السحههرا التمههد ل ياهها الباحةههت فههي لص ه يح
االختبار م ق (  . ) 9وألييه در هت (واحهدة) لإل اتهت الصه ي ت و(صهسر) لإل اتهت
المايةت  .أما تالنسبت ل سحرا المتروكت لللم

مطام ت اإل اتت الااطةت وتا ا لراوحه

در ت اإل اتت الك يت لت ك السحرا تالمدد (صسر –  ) 27در ت.
جـ  -وضوح التعليمات وقياس زمن االختبار:
لغرت مطرفت الئمن المستغر في اإل اتت لن االختبار ول ت كد من وملح
فحرا

االختبار ولط يماله  .طبق االختبار ل ى لينت استيالليت مكلنت من ( )50

ل مي ة من الصا الاامد االتتدائي من مدرست ( النارين ) التي لحع ممن نيا
مديريت الترتيت نسساا  .ولم حساب الئمن المناسب لإل اتت لن االختبار لن طريق
حساب ميع أوقا الت مي ا وقسم ل ى لددهن =  90دقيحت .
ف دد

الباحةت (  ) 90دقيحت وهي متلس وق

لالنتااء من اإل اتت فحرا

االختبار

وقد لبين أن ا ب السحرا كان وام ت.
د  -تحليل فقرات االختبار إحصائيا :
الاد( من ل يص فحهرا االختبهار إحصهائيا ههل لت سهين نلليتهه مهن خهالل لطهر(
الضطا في السحرا من ا ص إلادة صيا تاا أو ح ( أو إمافت تطضاا.
( )Scannel , 1975 : 214
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فبطد لص يح أورا الطينت االستيالليت لم لرليباا لرليبا لناةليا وتطهد اخه نسهبت
( )% 50من أورا االختبار الط يا والدنيا فب غ لدد أفراد كص مجمللت () 25
ل مي ة  .رم ص

أورا اإل اتت وتطد لك لم مطام ت الدر ا إحصائيا وكما ي لي:

أ – معامل صعوبة الفقرة .
إن التطريا األكةر شيللا لمطامص الصطلتت هل ( نسبت الي بت ال ين أ اتلا إ اتت
ص ي ت لن السحرة إلى لدد الي بت في أي من المجمللتين ) (للدة.)289 : 1999 ,
وه ا يطني انه ك ما كان مطامص الصطلتت لاليا دل ل ى ساللت السحرة وتالطكد
ك ما كان مطامص الصطلتت ق يال دل ل ى صطلتت السحرة.
وقد حسب مطامص صطلتت كص فحرة تاستادام مطادلت صطلتت السحرة  ,فتراوح
قيمته تين ()0 .56 - 0 .22
وت لك فان ميع فحرا

م ق ( . ) 10

االختبار ا

مطامص صطلتت محبلل إ يرد الطديد من وي

االختصاص في مادة الحياس والتحليم أن المدد المحبلل لمطامص الصطلتت هل ال ي
لتراوح قيمته تين (  ( ) 0.80 – 0.20للدة .) 297 : 1998 ,
ب – معامل تمييز الفقرة .
ويحصد تمطامص لميئ السحرة هل " نسبت السر في لدد ال ين أ اتلا لن السحرة إ اتت
ص ي ت من السةتين إلى لدد الي بت في إحدد السةتين "
وحلسب مطامص التمييئ لكص فحرة من السحرا

( للدة . )287 :1999,
حي

لراوح

قيمته ما تين

( ) 0.84 – 0.24م ق ( .) 10
وقد لدل

السحرا

التي كان مطامص لميئها م صلرا تين ( %20و  )%39وقب

السحرا التي كان مطامص لميئياا ( %40فما فل ) (ال اهر . )13: 1999 ,
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جـ  -فعالية البدائل الخاطئة :
يكلن البديص المايئ فطاال لندما يج ب إليه لددا من ل مي ا المجمللت الدنيا اكبر
من لدد ل مي ا المجمللت الط يا ال ين يج تام لك البديص( البغدادي )129 : 1998 ,
وقد ألضح إن البدائص ححح

ه ا الغرت تطد لسريغ در ا

الت مي ا

من الجداول .

م ق () 11
د – صدق االختبار:
يشير الصد

الى ما يحيسه االختبار وليد تالت ديد مدد كسايت االختبار في قياس سمت

مطينت.
فالصد هل ما ا ا كان االختبار يحيد فطال ما ومع لحياسه( قيامي .)237 : 1999 ,
ول ت حق من صد االختبار لم التماد اآللي :
 .1الصدق الظاهري :
" يدل الصد ال اهري ل ى الم ار الطام لالختبار تلصسه وسي ت من وسائص الحياس ,
أي انه يدل ل ى مدد مالئمت االختبار ل ي بت ووملح لط يماله"( اتل لبدة :1985 ,
.)239
يلحصد تالصد

ال اهري الم ار الطام لالختبار من حي

المسردا

وكيسيت

مع من أ ه
صل اا ودقت وملحاا ومدد مناسبت االختبار ل غرت ال ي لو ِ
(الطئاوي.)94 :2008 ,
للرم

فحرا

اختبار حص المسائص الرياميت ل ى مجمللت من الابراء

المتاصصين  ,الم ق ( ,)2لمطرفت مدد مالءمت االختبار ل ت مي ا

والمرح ت

رت ل يام
الدراسيت وك لك وملح لط يما االختبار ,وقد السق ميع الابراء ال ين لل َ
تانه يحيد الغرت ال ي ومع من ا ه.
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 . 2صدق المحتوى :
يلطد صهد الم تهلد أكةهر أنهلاع الصهد صهالحا لالسهتطمال فهي حهاال قيهاس
الت صهههيص الصهههسي  ,والت صهههيص األكهههاديمي  ,وححهههلل الماهههارا (ال بيشهههي 1996 ,
.)280:
يلحصد تصد الم تلد إ راء ف م من ّم لمجملع المنبّاا

والسحرا

التي

يتضمناا االختبار لتحدير مدد لمةي ه ل مجال الس لكي ,وهل يناسب االختبارا
الت صي يت ( الطئاوي .) 93 : 2008 ,
ول ت حّق من صد م تلد االختبار لرم الباحةت االختبار تصهيغته األوليهت ,الم هق
(  ,) 8مههع قائمههت االهههدا( الس ه لكيت وم تههلد المههادة التط يميههت ل ههى مجمللههت خبههراء
متاصصهههين  ,الم هههق ( ,)2والسهههق( ) %80فههه كةر مهههن الابهههراء ل هههى لطهههديص تطهههض
السحرا و أقترح تطض الابراء ح ( فحرة من فحرا االختبار لتكرارهها وته لك أصهبح
لدد السحرا تصلرلاا الناائيت (  ) 27فحرة.
هـ  -ثبات االختبار :
الةبا تمسالمه الطام هل إلياء النتائ نسسهاا التهي حصهص ل ياها الباحه ا ا مها أليهد
التجرتت ل ى نسد المجمللت (م جلب )173: 1985,

.ب

ولغرت لطر( مطامص ربا االختبار وتما أن هناك لدم لجاند التباين تين نصهسي
االختبهههار فحهههد اخههه تااللتبهههار لهههك االخهههتال( مهههن خهههالل اسهههتادام مطادلهههت للمهههان
( للدة .)352: 1999 ,
وت ههههغ مطامههههص الةبهههها ( )0,82وهههههي قيمههههت محبللههههت  ,إ يــههههـرد كرونالنههههد
(  ) Gronlund , 1965أن االختبههارا لطههد يههدة إ ا ت ههغ مطامههص ربالاهها أكةههر مههن
(. ) Gronlund , 1966 :195 ( )0,60
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وتطههد الت حههق مههن دالال الصههد والةبهها والت يههص اإلحصههائي ل سحههرا للههد
االختبار في حص المسائص الرياميت اهئا ل تيبيق  .م ق ( ) 8
( ) 2مقياس الميل نحو مادة الرياضيات :
لمطرفههت أرههر إسههتراليجيت الم يهها الط ميههت فههي الميههص ن ههل مههادة الريامههيا لكههص مههن
ل ميهه ا المجمللهههت التجريبيهههت والضهههاتيت التمهههد الباحةههت ل هههى محيهههاس الميهههص ن هههل
الريامههيا ال ه ي ألههدع م مههد مريههد لههراك ترسههالتهل الملسههلمت ( ارههر اسههتادام رالرههت
اساليب من التغ يت الرا طت في ل صيص طالب الصا الةاني المتلس ومي ام ن ل مهادة
الرياميا ) لحياس الميص ن ل الرياميا ليالب الصا الةاني المتلس في المهدارس
في مدينت الديلانيت ,ون را ل دارت ليبيق ه ا المحياس إ لم الت حق من صدقه ورباله مهن
الباح م مد مريد لراك إمافت لكلنه صال ا ل بيةت الطراقيت فحد لهم التمهادع دون لغيهر
فههي شههكص فحرالههه أو لههددها البههالغ ( )34فحههرة م ههق (  , ) 12وقههد لههم ليبيحهههل ل ههى
الت ميههه ا و لصههه يح اسهههتجاتا الت ميههه ا ل مجمهههللتين التجريبيهههت والضهههاتيت و لهههك
تإلياء الدر ا (  ) 1 , 2 , 3 , 4 , 5لالستجاتا (ملافق دا  ,ملافق ,ملافق ل هد
ما ,ير ملافق ,ير ملافق دا)ل ى التلالي .

سادسا .تطبيق التجربة :
 – 1تطبيق التجربة :
تاشر الباحةت تتيبيق التجرتت ل ى المجمللتين التجريبيت والضاتيت التبارا من يلم
األحد  2012 / 11/4واستمر إلى يلم االرنين  2012/ 12/31وتلاقع حصتين
يلميا.
 – 2تطبيق اختبار حل المسائل الرياضية :
طبح

الباحةت االختبار ل ى المجمللتين التجريبيت والضاتيت في يلم األرتطاء

المصاد(  2013 / 1 / 9تطد أن أت غ
ليتم االستطداد له.

الباحةت الت مي ا

تمللد االختبار قبص  8أيام
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 – 3تطبيق مقياس الميل :
طبح الباحةت محياس الميص ن ل الرياميا ل ى المجمللتين التجريبيهت والضهاتيت فهي
يلم الاميد المصاد(  2013 / 1 / 10م.
 –4تصحيح اختبار حل المسائل الرياضية :
تطههد االنتاههاء مههن لم يههت ليبيههق االختبههار الت صههي ي فههي حههص المسههائص الريامههيت
الباحةت أورا االختبار رصد الدر ا وتلت في هداول وتاه ا أصهب

وص

ماي ة ل مطالجت اإلحصائيت وصلال إلى نتائ الب

 .م ق () 12

سابعا .الوسائل اإلحصائية :
استادم الباحةت اللسائص اإلحصائيت اآلليت-:
 t-test – 1لعينتين مستقلتين .
أستادم ل ساب السر تين متلسيين حساتين :
ت=
حي ان :

س– 1
ع1

2

2

س2

( ن + ) 1 - 1ع ( 2ن1 ] ) 1 – 2
X
ن1
ن + 1ن2 - 2

 +ن[ 1
2

س -: 1وس حساتي ل طينت األولى
س -: 2وس حساتي ل طينت الةانيت
2
ع1

 -:لباين الطينت األولى

ع -: 22لباين الطينت الةانيت
ن -: 1حجم الطينت األولى
ن -: 2حجم الطينت الةانيت
(للدة . )233: 1998 ,
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 -2معامل صعوبة الفقرة .
استادم ل ساب صطلتت السحرا االختباريت :

حي ان :

نع  +ند
ص = ــــــــــــــــ
2ن

ص -:مطامص صطلتت السحرة.
نع  -:مجملع اإل اتا الص ي ت ل مجمللت الط يا ل ى السحرة.
ند  -:مجملع اإل اتا الص ي ت ل مجمللت الدنيا ل ى السحرة.
ن  -:لدد الي بت في أي من المجمللتين .

 -3معامل تمييز الفقرة.
استخدم لحساب قوة تمييز

حي ان :

الفقرات:

نع  -ند
ت = ـــــــــــــــ
ن

ت -:مطامص لمييئ السحرة.
نع  -:مجملع اإل اتا الص ي ت ل مجمللت الط يا ل ى السحرة.
ند  -:مجملع اإل اتا الص ي ت ل مجمللت الدنيا ل ى السحرة.
ن  -:لدد الي بت في أي من المجمللتين .
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 -4معامل فعالية البدائل .
استخدم إليجاد فعالية البدائل المخطئة :
ن عم – ن دم
معامل فعالية البدائل = ـــــــــــــــــــــــ
ن
حي ان :

ن ع م  -:لدد ال ين اختاروا البديص من السةت الط يا.
ن د م  -:لدد ال ين اختاروا البديص من المجمللت الدنيا
ن  -:لدد الي بت في احدد المجمللتين .

( للدة . ) 291 : 1998 ,

 -5معادلة جوتمان .
استخدمت لحساب معمل ثبات االختبار :
2
ع2

ع+ 21
ــــــــــــــــ )
ر س س = -1 ( 2
2
ع
س
حي ان :
ر س س  -:مطامص الةبا
2
ع1

-:لباين الطالما ل ى الجئء األول ( السحرا السرديت)

ع -: 22لباين الطالما ل ى الجئء الةاني ( السحرا الئو يت)
ع2س  -:لباين لالما مجمللت الةبا ل ى االختبار ت كم ه (للدع .)352 :1999 ,

73

الفصل الخامس  :نتائج البحث وتوصياته

يتضمن هذا الفصلل رل ا الاتلائج التلص توصلل ليبلا البحلث الحلالص والتح ل ملن
ف ضيات البحث للوصول لى التح

البحلث ث لف تف لي الاتلائج ومااا لاتبا

ملن أهلف

وبيان االستاتاجات والتوصيات فص حفود نتائج البحث والم ت حات المكملة لبذا البحث
أوالً  :عرض النتائج
 – 1النتائج المتعلقة بالفرضية األولى .
لغل ا التح ل مللن الف ضللية ايولللى التللص تللا

رلللى ال يوجللف فل

الو داللللة

حصلللائية رالللف م لللتو دالللللة  ) 0.05بلللين متوسلللت دلجلللات تلميلللذات الم مورلللة
الت

يبيللة اليتللص يفلسللن رلللى وف ل

سللت اتي ية المحمللات السلميللة ومتوسللت دلجللات

الم مورة الضابمة اليتص يفلسن رلى وف الم ي ة االرتيادية فص اختبال حل الم ائل
ال ياضية ).
ااملللل الباحبلللة بح لللاا المتوسلللمات الح لللابية والتبلللاين للللفلجات تلميلللذات لللل ملللن
الم مورتين الت

يبية والضابمة فص اختبال حل الم ائل ال ياضية ما فلص ملحل

)8

و ما مبين فص ال فول اآلتص :
جفول ) 9
اختبال  )t- testلفلجات الم مورتين الت

يبية والضابمة فص اختبال حل الم ائل

ال ياضية

المجموعة

عدد
التلميذات

المتوسط
الحسابي

التباين

التجريبية

30

17, 567

20, 529

الضابطة

26

14, 731

21, 326

القيمة التائية
المحسوبة
2, 311

الجدولية
2, 021
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يتبين من ال فول أن متوست دلجات تلميذات الم مورة الت

يبية فص اختبلال حلل

الم للائل ال ياضللية  ) 17, 567والتبللاين  ) 20, 529بيام لا للان متوسللت دلجللات
تلميذات الم مورة الضابمة  ) 14, 731والتباين  ) 21, 326وباسلتخفا االختبلال
التللائص لسياتللين م للت لتين بللين متوسللمص دلجللات الم مللورتين لمس فللة داللللة الفل

بللين

متوسللمين دلجللات الم مللورتين بللل أن ال يمللة التائيللة المح للوبة  ) 2, 311بياملللا
ال يمة ال لف وليلة رالف م لتو دالللة  ) 0, 05ودلجلة ح يلة  )54نيحل أن ال يملة
المح وبة ال ت اوي ال يمة ال ف ولية وهص  ) 2, 021وهذا يساص وجود فل
حصللائية بللين الم مللورتين الت

الي دالللة
يبيللة فللص

يبيللة والضللابمة ولصللالل الم مورللة الت

اختبال حل الم ائل ال ياضلية ث مملا يسالص لفلل الف ضلية الصلف ية التلص تلا
الي داللللة حصللائية بللين الم مللورتين الت

رللف وجللود ف ل

الف ضللية البفيلللة التللص ت للي لللى تفللو الم مورللة الت

رللى

يبيللة والضللابمة ث وابللول

يبيللة التللص دلسللل رلللى وف ل

ست اتي ية المحمات السلمية فص االختبلال التحصليلص فلص حلل الم لائل ال ياضلية رللى
الم مورة الضابمة التص دلسل رلى وف الم ي ة االرتيادية .
 – 2النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية .
التح

من الف ضلية البانيلة التلص تلا

رللى ال يوجلف فل

الو دالللة حصلائية

راف م تو داللة  )0, 05بين متوسلت دلجلات تلميلذات الم مورلة الت
يفلسن رلى وف

ست اتي ية المحملات السلميلة ومتوسلت دلجلات الم مورلة الضلابمة

اليتص يفلسن رلى وف الم ي ة االرتيادية فص م يلا
و بسللللللللف تمبيلللللللل م يللللللللا
الم مللللورتين الت

يبيلة اليتلص

الميلل نحلو ملادر ال ياضليات ) .

الميللللللللل نحللللللللو ال ياضلللللللليات ملحلللللللل

 ) 12رلللللللللى

يبيللللة والضللللابمة اامللللل الباحبللللة ب رمللللا ايو ان  5ث  4ث  3ث

 2ث  ) 1لبللفائل ااجابللة مواف ل جللفام ث مواف ل ث مواف ل لحللف مللا ث غي ل مواف ل ث غي ل
موافل جللفام ) رللى التللوالص للحصلول رلللى الفلجللة الكليلة للميللل نحلو ال ياضلليات لكللل
تلميذر من تلميذات الم مورتين ملح
والتباين و ما مبين فص ال فول اآلتص :

) 13ث لف ااملل بح لاا المتوسلمات الح لابية
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جفول ) 10
اختبال  )t-testلفلجات الم مورتين الت

يبية والضابمة فص م يا

الميل نحو

مادر ال ياضيات
المجموعة
التجريبية

المتوسط
عدد
التلميذات الحسابي
30
138
26

الضابطة

109

التباين
1724, 741
1461, 479

المحسوبة

الجدولية

2, 699

2, 021

يبيلة فلص

ومن ال فول فص أريه يتبين أن متوست دلجات تلميذات الم مورلة الت

الميللل نحللو ال ياضلليات  )138والتبللاين  ) 1724, 741بيامللا للان متوسللت دلجللات
 ) 1461, 479وباسلتخفا

تلميذات دلجلات الم مورلة الضلابمة  )109والتبلاين

االختبللال التللائص لسياتللين م للت لتين بللين متوسللمص دلجللات الم مللورتين لمس فللة داللللة
الف

بين متوسمص دلجات الم مورتين بل أن ال يملة التائيلة المح لوبة ) 2, 699

بيامللا ال يمللة ال للف وليللة راللف م للتو داللللة  ) 0, 05ودلجللة ح يللة  )54نيح ل أن
ال يمة المح وبة ال ت لاوي ال يملة ال لف وليلة وهلص  ) 2, 021وهلذا يسالص وجلود فل
الي داللة حصائية بين الم مورتين الت
فص م يا

يبية والضابمة ولصالل الم مورة الت

الميل نحو ال ياضيات ث مما يساص لفل الف ضية الصف ية التص تلا

رللف وجللود ف ل

الي داللللة حصللائية بللين الم مللورتين الت

الف ضللية البفيلللة التللص ت للي لللى تفللو الم مورللة الت
سللت اتي ية المحمللات السلميللة رلللى م يللا

يبيلة
رللى

يبيللة والضللابمة ث وابللول

يبيللة التللص دلسللل رلللى وف ل

الميللل نحللو ال ياضلليات رلللى الم مورللة

الضابمة التص دلسل رلى وف الم ي ة االرتيادية.

ثانيا ً  :مناقشة النتائج
أ بلل ت الاتللائج تفللو تلميللذات الم مورللة الت

يبيللة التللص تللفل

ست اتي ية المحمات السلمية رلى الم مورة الضابمة التلص تلفل

رلللى وفلل

رللى وفل الم ي لة

االرتياديللة والل ل فللص اختبللال حللل الم للائل ال ياضللية الللذي اج ل ي بس لف نبايللة تللفليس
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الم مللورتين وتست للف الباحبللة ن سللببه يسللود لللى أن سللت اتي ية المحمللات السلميللة تللوف
للتلميلذات ف صلة التفارللل ملم المحتلو الللذي يتسلمونله فبلن لللف يحصللن رللى المس فللة
بصولر جاهزر ما فص الم ي ة االرتيادية ال توف ست اتي ية المحمات السلميلة ف صلة
ت والبن بين المحملات ملا هلص الحلال فلص المحملة ال ائيلة ال ي ل ئن المحتلو وتلوف
المحملللة االست صلللائية نسلللف  -ال ) ف صلللة الت لللا الت والمحلللاولر وتلللوف المحملللة
االكت ونية اطيربن رلى ما يتضلماه الب نلامج ال ياضلص م لتخفمين ايجبلزر الحفيبلة
الحاسوا ) مما يسمص دافسية أفضل نحو التسلف و الل جسلل تسللف التلميلذات الا مسالى
و أسبف فص لفم م تواهن فلص حلل الم لائل ال ياضلية م النلة بالتلميلذات اليتلص دلسلن
بالم ي ة االرتيادية .
و ي جم ال بب لى أن ست اتي ية المحمات السلمية تسف أدار تسلف لف يتس فوا رليبلا
سللاب ا التلميللذات ممللا أد

لللى حماسللة التلميللذات اليتللص دلسللن ب سللت اتي ية المحمللات

السلمية وما يظب رليبن من لغبة فص رملية التسلف وهن يات لن ملن محملة للى محملة
أخ

ثو ب الل من خيل تفارلبن ون اشبن راف تاظليف المسلوملات فلص ولالة السملل

الم فمة ليبن ث وهذا يؤ ف أن تسلمبن افيا م الا مساى.
وت

الباحبة ن ست اتي ية المحمات السلميلة لان لبلا دول فلص تلوفي ف صلة

الحللوال والتفكي ل التبللادلص وتاظلليف المسلومللاتث وبللذل فللين التلميللذات فللص سللت اتي ية
المحمات السلمية يلفل ن ملاالا يلتسلمن و يل،ث وتست لف ان اللل سلارف فلص لفلم م لتو
افلتبن رلى حل الم ائل ال ياضية  .ما تلميذات الم مورة الضلابمة فل ن ملا يحصللن
رليله مللن ملادر رلميللة ي لتاف لللى مللا ت ولله المسلمللة فلص الللفل

أو رلن ط يل ال ا تبن

لمحتو المادر الم تاف لى الحف ث وبذل لف ت ت افلتبن رلى حلل الم لائل ال ياضلية
بالم تو المملوا ما فص الم مورة الت

يبية .

وتتف نتائج الفلاسة الحالية مم نتائج دلاسة ل من الخياط وبلبلا

ث) 2010

ودلاسة ال م ي ث ) 2011ودلاسة االط ا ص ث ) 2012ودلاسة م ي ث)2012
ما أ ب ت الاتائج تفو الم مورة الت

يبيلة رللى الضلابمة فلص م يلا

الميلل

نحلللو ال ياضللليات ملللا فلللص دلاسلللة رللل ا ث  )2008ودلاسلللة ال ي لللصث)2000
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وت جل الباحبة ال بب لى أن ست اتي ية المحمات السلمية وبملا تتضلماهم ملن تالو فلص
المحمات ال ائية ث االكت ونية ث نسف  -ال ) انل رامل جذا بالا بة الى م مورلات
التلميللذات وهللن يسملللن مسلا م فحماسللبن ل ل ا ر المحتللو وت للوابن للب نللامج االكت ونللص
وبمللا يحتويلله مللن لسللو توضلليحية وفللارليتبن للا للاو والحللوال واست صللا المسلومللة
وح تبن الم تم ر بين المحمات جسل من اللفل

متسلة وحملا

وهلذا للف يتلوف للف

تلميذات الم مورة الضابمة ال يتف تل ص المسلومة جاهزر من المسلمة وال بولر .

ثالثا ً  :االستنتاجات
فص ضو نتائج البحث يمكن استاتاج اآلتص :
 .1فارلية ست اتي ية المحمات السلمية رلى الم ي ة االرتيادية فص حل الم ائل
ال ياضية لف تلميذات الص ،الخامس االبتفائص.
 .2فارلية ست اتي ية المحمات السلمية رلى الم ي ة االرتيادية فص الميل نحو
ال ياضيات لف تلميذات الص ،الخامس االبتفائص.

رابعا ً  :التوصيات
باللا ام رلللى الاتللائج واالسللتاتاجات التللص توصلللل ليبللا الباحبللة فينبللا توصللص
اآلتص :
 .1ارتماد ست اتي ية المحمات السلمية فص تفليس مادر ال ياضيات
فص م حلة الص ،الخامس االبتفائص.
 .2تللفليب مسلمللص الم حلللة االبتفائيللة مللن خلليل الللفولات التفليبيللة رلللى يفيللة
استخفا ست اتي ية المحمات السلمية .
 .3ض ولر ت يز مااهج ال ياضيات فص و الر الت بية رلى ارتملاد سلت اتي يات
حفيبة ومابا ست اتي ية المحمات السلمية والتي يف رلى اسلتخفا سلت اتي يات
حفيبة فص تفليس حل الم يلة ومابا ست اتي ية المحمات السلمية .
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خامسا ً  :المقترحات
استكماالم للبحث الحالص ت ت ح الباحبة ج ا دلاسة :
.1

سلللت اتي ية المحملللات السلميلللة فلللص تصلللحيل المفلللاهيف المخمئلللة للللف
التيميذ .

 .2لبحللث سللت اتي ية المحمللات السلميللة فللص متغي ل ات غيل التللص ولدت فللص هللذه
الفلاسلللة مبلللل

لللاا التيميلللذ الللفلات رللللى التفكيللل اابلللفارص ث واللللذ ا ات

المتسفدر ث والفافسية .
 .3تتااول م النة ست اتي ية المحمات السلمية و ست اتي يات تسليمية أخ
 .4مما لة لبذه الفلاسة فص م احل تسليمية مختلفة .

.

المصادر

أوالً  :المصادر العربية :
.1

القران الكريم
ابو زينة  ,فريد كامل ( : ) 1982الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها  ,دار
الفرقان للنشر  ,عمان.

.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( : )1997الرياضيات مناهجها واسلوب تدريسها ,ط,4
دار الفرقان  ,عمان.

.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( :)1994مناهج للرياضيات المدرسية وتدريسها,
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

.4

أبـو سل  ,محمد عبد الكريم ( :)1999مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها في
الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية  ,ط ,1دار الفرقان للنشر  ,عمان.

.5

أبو شعيرة ,خالد ,وثامر غباري ,وناصر المخزومي ( :)2007التـربية األُسـس
والتحديات ,ط ,1مكتبة المجتمع المدني ,ع َّمان.

.6

ابو لبدة  ,سبع محمد ( :)1985مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي للطالب
الجامعي والعلم العربي ,ط , 3الجامعة األردنية .

.7

االطرقجي  ,محمود عمار (" :)2012اثر المحطات العلمية في إكساب طلبة
الصف الثاني متوسط المفاهيم الحاسوبية وتنمية تفكيرهم االستداللي " ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,كلية التربية  ,جامعة الموصل .

.8

االلوسي  ,جمال حسين (  : ) 1988علم النفس العام  ,بغداد  ,وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي .

.9

امبو سعيدي ,عبد هللا والبلوشي سليمان ( :)2009طرائق تدريس العلوم مفاهيم
وتطبيقات تعليمية  ,ط ,1دار المسيرة  ,عمان.

 .10أنور حسين عبد الرحمن  ,و عدنان زنكنة ( :)2008األسس التصورية والنظرية
في مفاهيم العلوم اإلنسانية والتطبيقية  ,ط ,1دار الكتب والوثائق  ,بغداد.
 .11ـــــــــــــــــــــــــــــــ و فالح الصافي ( :)2005مناهج البحث بين النظرية
والتطبيق ,التأميم للطباعة ,كربالء المقدسة.
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 .12إيفانز  ,ك  .م  : ) 1972( .االتجاهات والميول في التربية  ,ترجمة صبحي عبد
اللطيف المعروف واخرون  ,عالم المعرفة ,بغداد.
 .13بادي  ,غسان خالد ( : ) 1989تصور مقترح لزيادة فاعلية المعلم  ,المؤتمر
العلمي األول  ,الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس  ,المجلد األول ,
ص . 104 – 91
 .14بدوي ,رمضان مسعد ( : )2003استراتيجيات في تعليم وتقويم العلوم
والرياضيات ,ط ,1دار الفكر ,عمان.
 .15البغدادي  ,محمد رضا ( :)1998األهداف واالختبارات في المناهج وطرق
التدريس بين النظرية والتطبيق ,دار الفطر العربي .
 .16البكري ,امل والكسواني ,عفاف ( : )2002اساليب تعليم العلوم والرياضيات .ط,2
دار الفكر ,عمان.
 .17بل ,فريدريك ه : )1986( .طرق تدريس الرياضيات .ترجمة محمد امين المفتي
وممدوح محمد سليمان ,ط ,2ج ,1ج ,2الدار العربية للنشر والتوزيع ,القاهرة .
 .18بوليا ,جورج ( : )1957البحث عن الحل .ترجمة احمد سليم سعيدات ,ط ,2مكتبة
الحياة ,بيروت .
 .19الحبيشي  ,احمد علي ( :)1996القياس والتقويم  ,وزارة التربية والتعليم  ,قطاع
التدريب والتأهيل  ,ط ,1مطابع الكتاب المدرسي.
 .20حسون  ,رواء خليل (" : ) 2007القدرة القرائية الرياضية وعالقتها بالمسائل
ذات الطابع القصصي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية "  ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,كلية التربية األساسية  ,جامعة المستنصرية .
 .21الحقيل  ,سليمان عبد هللا (  :) 1994التعليم االبتدائي في المملكة العربية
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ملحق ( ) 2
أسماء الخبراء الذين استشارتهم الباحثة في إجراءات البحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

أسماء الخبراء

التخصص

مكان العمل

1

طبيعة االستشارة
4 3 2

جامعة ديالى – كلية
أ.د.فائق فاضل احمد تدريس الرياضيات
التربية األساسية
جامعة بغداد – ابن
أ.د.رافد بحر احمد تدريس الرياضيات
الهيثم
الجامعة المستنصرية –
قياس وتقويم
أ.د.عبد هللا ألعبيدي
كلية التربية األساسية
جامعة بغداد – ابن
أ.د.مجبل حماد عواد ط.ت.الرياضيات
الهيثم

X

أ.م.د.رياض فاخر
حميد
أ.م.د.رحيم يونس
كرو

الجامعة المستنصرية –
كلية التربية

X

الجامعة المستنصرية –
تدريس الرياضيات
كلية التربية

X

أ.م.د.غالب خزعل
أ.م.د.مدركة
محمدصالح
أ.م.د .الهام جبار
فارس
أ.م.د.أحالم عبد
ناصر
أ.م.د.رفاه عزيز
كريم
أ.م.د.ثاني حسين
خاجي
م.د.أنعام إبراهيم
عبد الرزاق
م.د.إيمان كاظم
احمد
م.م.علي خالد
خضير
أمنة سرحان عواد

ط.ت.الرياضيات

X

X

5

X
X

X

X
X

X

X

X

ط.ت.الرياضيات

الجامعة المستنصرية –
كلية التربية األساسية

X

X

X

X

ط.ت.الرياضيات

الجامعة المستنصرية –
كلية التربية األساسية

X

X

X

X

ط.ت.الرياضيات

جامعة بغداد – ابن
الهيثم

X

X

X

X

ط.ت.الرياضيات

الجامعة المستنصرية –
كلية التربية

X

ط.ت.الرياضيات

الجامعة المستنصرية –
كلية التربية

X

ط.ت.الفيزياء

وزارة التربية – تربية
ديالى

ط.ت.الرياضيات

جامعة بغداد – ابن
الهيثم

ط.ت.الرياضيات

جامعة ديالى – كلية
التربية األساسية

ط.ت.الرياضيات

جامعة ديالى – كلية
التربية األساسية

معلمة رياضيات

وزارة التربية – تربية
ديالى

طبيعة االستشارة :
 – 1اختبار المعلومات السابقة في مادة الرياضيات .
 –4أوراق عمل المحطات العلمية
 – 3الخطط الدراسية .

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 – 2األهداف السلوكية
 –5االختبار ألتحصيلي.

X
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ملحق ( ) 3
اختبار المعلومات السابقة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي
في مادة الرياضيات
س : 1ضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة :
 )1رمز العدد ألفان وتسعمائة وعشرة هو :
جـ ) 2910
ب ) 2091
أ ) 2901

د ) 2900

 )2القيمة المكانية للرقم  5في العدد  5332هو :
جـ ) مئات
ب ) عشرات
أ ) أحاد

د ) ألوف

 20000 + 4000 +هو :
 )3العدد المفقود في الرقم + 60 + 1 = 24561
د ) 5000
جـ ) 500
ب ) 50
أ)5
 ) 4تقريب العدد  25ألقرب عشرة هو :
ب ) 30
أ ) 20
 )5ناتج العملية  1207 + 5432هو :
ب ) 6639
أ ) 6369

د ) 100

جـ ) 25

د ) 6963

جـ ) 6693

 )6جرت في أحدى المحالت تنزيالت  ,فكان سعر القميص  15000دينار وأصبح بعد
التنزيالت  10750دينار فالفرق بالسعر ما بين قبل التنزيل وبعد التنزيل هو :
ب )  42500دينار
أ ) 40250دينار
د )  04250دينار
جـ)  40025دينار
 )7ناتج  4 × 9يساوي :
ب ) 32
أ ) 30

د ) 36

جـ ) 34

×  24 = 8هو :
 )8رمز العدد الذي يوضع في المربع
د)5
جـ ) 4
ب)3
أ)2
 )9رمز العدد الذي يوضع في المربع في العملية التالية :
هو :
- 60 = 8 × 7
جـ ) 6
ب)5
أ)4

د)7

 )10مجموعة العوامل المشتركة للعدديين  8 , 4هي :
جـ ) { } 8 , 2
ب){}3,2
أ ) {} 4 , 2

د ) {} 6 , 4
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 )11العدد الذي مضاعفاتهُ  ...., 18 , 15 , 12 , 9 , 6 , 3هو :
د ) 12
جـ ) 9
ب)6
أ)3
× 120 = 20هو
 )12رمز العدد الناقص
جـ ) 12
ب ) 60
أ)6

د)1

 )13رتبت نور مجموعة من الكتب في  13رفا ً  ,كل رف يحوي  15كتابا ً  ,فأن عدد
الكتب الكلي هو :
د ) 195
جـ ) 190
ب ) 185
أ ) 180
 )14لدى عذراء  28قلما ً ارادت توزيعها على صديقاتها األربعة ,حصة كل واحدة
هو:
د ) 16
جـ ) 12
ب)7
أ)4
 )15يكون

1
4

 2في صورة كسر :

2
4

أ)

3
4

ب)

 )16وصل خيط طولهُ
الجديد هو :
16
ب)
أ)
 )17ناتج العملية
أ)

1
12

جـ )

1
4

20

11
12

3
5

متر  ,فأن طول الخيط
19
20

د)

يساوي:

2
12

 )18رمز العدد الناقص في العملية
أ)2

18
20

جـ )
7
12

-

ب)4

د)

متر مع خيط آخر طولهُ

17
20

ب)

8
4

9
4

جـ )
1
3

جـ ) 6

=

3
12

د)
18

4
12

هو :

د) 8

 )19منطقة مستطيلة الشكل طولها  6سم وعرضها  3سم فأن مساحتها هي :
ب )  9سم 2جـ )  18سم د )  18سم2
أ )  9سم
 )20حديقة مربعة الشكل طول ضلعها  4سم فأن مساحتها هي :
جـ )  16سم د )  16سم2
ب )  8سم2
أ )  8سم
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ملحق ( ) 4
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل السابق والعمر الزمني
والذكاء والمعلومات السابقة
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
ت

التحصيل
السابق

العمر
الزمني
باألشهر

اختبار
الذكاء

اختبار
المعلومات
السابقة

التحصيل
السابق

العمر
الزمني
باألشهر

اختبار
الذكاء

اختبار
المعلومات
السابقة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
10
10
8
10
10
7
7
6
6
8
9
8
9
10
10
10
8
10
9
8
9
7
10

119
117
128
117
120
119
125
123
117
119
122
117
123
125
119
122
123
118
124
119
122
124
117
124

6
4
15
10
20
12
14
11
8
7
9
11
17
19
14
10
8
5
11
17
6
10
19
16

25
25
50
20
35
60
25
45
10
40
30
25
40
35
35
25
30
35
35
30
25
30
10
25

9
9
10
8
8
10
10
8
8
7
9
8
9
8
5
9
9
8
5
10
7
8
7
9

118
120
119
121
121
119
118
122
125
119
118
122
125
123
123
122
123
122
121
123
121
120
117
118

16
21
15
12
11
8
13
5
6
20
16
12
17
14
7
21
8
9
10
11
12
13
18
20

45
60
65
50
35
35
40
30
35
20
50
25
50
55
25
40
40
30
15
15
30
30
10
40
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25
26
27
28
29
30

10
10
10
6
9
10

125
120
126
117
117
122

13
10
12
4
18
23

50
50
55
30
45
60

8
7

119
119

16
10

35
60
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الجامعة المستنصرية
كلية التربية األساسية
قسم الدراسات العليا
ط .ت .الرياضيات

م /استطالع أراء الخبراء بشأن صالح األهداف السلوكية
األستاذ الفاضل ............................................

المحترم

تحية طيبة :
تروم الباحثة بإجراء بحثها الموسوم بـ"فاعلية إستراتيجية المحطات العلمية في
حل المسائل الرياضية والميل نحو المادة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي "
ونظرررال لمررا نعهر فرري م ررح عوم ة ميررة وعدبررة
تتمتعون به ح لبرة ف

رراة ة فر ل ررة البحر الع مر وبمررا

جرا تصصصر م الر يق تضر الباحثرة بريح يكر ك م م ينموذجرا ل

ح األدراض الس وكية) الصا ة بالبحر ل تفضرل ببيران الحظرات م و اترحرات م ب ر ن
الحها  ,فضالل ةح الء تها ل مستوكات الت تااب ها .

…

الم رف
ي.م.ة .ةباس ناج الم ه ان

ال ر واالحترام

الباحثة
وعةة كحيى حسح
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ملحق ( ) 5
األهداف السلوكية الخاصة بمادة الرياضيات للصف الخامس االبتدائي للفصول
( الثالث – الرابع – الخامس )
ت

المستوى

اله ف الس وك
الفصل الثالث/األعداد الكبيرة
نتوقع من التلميذة بعد انتهاء الدرس ان تكون قادرة على ان :

1

تذكر ان الع ة الم ون ح  7يع ام كسمى الم يون .
راتب .

2

تاري األة اة حتى تس

3

ت تب الايمة الم انية ل ل ع م ح األع ام .

تذكر
فهم

4

ت تب ع ز الع ة إذا ة مت

5

تااعن بيح الع ةكح بوض الر ز < او >
تُرتب األة اة تصاة كا ل .

فهم

7

تُرتب األة اة تنازليا ل .

فهم

8

تارب الع ة أل رب ة رة .

فهم

9

تارب الع ة أل رب ئة .

فهم

 10تارب الع ة أل رب يلف .

فهم

6

يغتهُ ال فظية .

تذكر

فهم
فهم

 11تحل س لة عكاضية تتع ق بالتاركب أل رب يلف .

تطبيق

 12تحل س لة حياتية تتع ق بالتاركب أل رب يلف .

تطبيق

الفصل الرابع  /العمليات األعداد
نتوقع من التلميذة بعد انتهاء الدرس ان تكون قادرة على ان :
 13تجم ة ةكح ونيح ح ة رات المالكيح توبيح ع زكا ل .
 14تستص م الجم ف حل س لة لفظية .
 15تطرم ة ةكح

ونيح ح ة رات المالكيح .

 16تستص م الطرم ف حل س لة لفظية .
 17تضرب ة ة ف يلف .
 18تضرب ة ة ف

ضاةفات األلف .

 19تستص م الضرب ف حل س لة لفظية .
 20تضرب ة ة ُ ون ع ز ُ ح  3يع ام ف ة ة ُ ون ع ز ُ ح

فهم
تطبيق
فهم
تطبيق
فهم
فهم
تطبيق
فهم
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ع م واح .
تضرب ة ة ُ ون ع ز ُ ح  4يع ام ف ة ة ُ ون ع ز ُ ح
21
ع م واح .

تطبيق

 22تحل س لة تضمنة ةم ية الضرب .

تطبيق

تضرب ة ة ُ ون ع ز ُ ح ع ميح ف ة ة ُ ون ع ز ُ ح
23
ع ميح بصوعة ةموةكة .

فهم

تضرب ة ة ُ ون ع ز ُ ح ع ميح ف ة ة ُ ون ع ز ُ ح
24
ع ميح باستص ام المربعات

فهم

تضرب ة ة ُ ون ع ز ُ ح  3يع ام ف ة ة ُ ون ع ز ُ ح 3
25
يع ام .

فهم

تضرب ة ة ُ ون ع ز ُ ح  3يع ام ف ة ة ُ ون ع ز ُ ح 4
26
يع ام .

فهم

 27تستص م الجم والضرب ف حل س لة لفظية .
 28تتحاق ح

حة ضرب ة ةكح .

 29تج ناتج سمة ة ة ة ى ة ة ُ ون ع ز ُ ح ع م واح .
 30تستص م الاسمة ف حل س لة عكاضية .

تطبيق
فهم
تطبيق
تطبيق

 31تج ناتج سمة ة ة ة ى ة ة ُ ون ع ز ُ ح ع ميح .
 32تُارب ناتج الاسمة .

تطبيق

 33تج ناتج سمة ة ة عيح ة ى الع ة ة رة .

تطبيق

 34تج ناتج سمة ة ة ة ى الع ة ئة .

تطبيق

 35تج ناتج سمة ة ة ة ى األلف و ضاةفاتها .

تطبيق

 36تستص م الاسمة ف حل س لة عكاضية .

تطبيق

 37تتحاق ح

حة حل الاسمة .

تطبيق

فهم

الفصل الخامس  /األعداد الطبيعية وخصائصها
نتوقع من التلميذة بعد انتهاء الدرس ان تكون قادرة على ان :
 38تُعرف الع ة الزوج .
 39تُعرف الع ة الفرةي .

تذكر

 40تميز بيح الع ة الفرةي والع ة الزوج .

فهم

تذكر
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 41تعط ي ث ة لع ة زوج .

فهم

 42تعط ي ث ة لع ة فرةي .

فهم

 43تستنتج ين الع ة الزوج كابل الاسمة ة ى . 2

فهم

 44تستنتج ان الع ة الفرةي ال كابل الاسمة ة ى . 2

فهم

تستنتج ان األة اة الت جموع يع ا ها  3يو ح ضاةفات
45
الع ة  3تابل الاسمة ة ى 3

فهم

 46تعط ي ث ة لع ة كابل الاسمة ة ى . 3

فهم

تستنتج ان الع ة كابل الاسمة ة ى  6اذا كان كابل الاسمة ة ى 2و
47
 3عاٌ.

فهم

 48تعط ي ث ة ألة اة تابل الاسمة ة ى . 6

تذكر

تستنتج ان الع ة كابل الاسمة ة ى  4إذا كان يحاة الع ة وة راتهُ
49
 4او ح ضاةفات  4او آحاة وة راتهُ فرال .

فهم

 50تعط ي ث ة لألة اة تابل الاسمة ة ى . 4

تذكر
فر يو . 5

 51تستنتج ان الع ة كابل الاسمة ة ى  5اذا كان احاة ُ
 52تستنتج ان الع ة كابل الاسمة ة ى  10اذا كان احاة ُ فر.
 53تحسب اب ية سمة ة ة ة ى  2ب ون يجراء ةم ية الاسمة .

تطبيق

 54تحسب اب ية سمة ة ة ة ى 5ب ون يجراء ةم ية الاسمة .

تطبيق

 55تحسب اب ية سمة ة ة ة ى  10ب ون يجراء ةم ية الاسمة .

تطبيق

 56تحسب اب ية سمة ة ة ة ى  3ب ون يجراء ةم ية الاسمة .

تطبيق

 57تحسب اب ية سمة ة ة ة ى  6ب ون يجراء ةم ية الاسمة .

تطبيق

 58تعرف جموةة ةوا ل الع ة .

تذكر

 59تج جموةة ةوا ل ة ة ح ة .
 60تُعرف العا ل الم ترك األكبر .

فهم

 61تج ةا ل

ترك يكبر لع ةكح ح ةكح .

فهم
فهم

تذكر
فهم
تطبيق

 62ترسم جموةة العوا ل الم تركة ل ع ةكح ح ةكح .
 63تُعرف الع ة األول .

تذكر

 64تعط ي ث ة لع ة يول .

فهم

 65تميز الع ة األول ةح الع ة دير األول .

فهم
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 66تح ل الع ة الى ةوا ه ةوا ل األولية باستص ام شجرة العوا ل .

فهم

 67تح ل الع ة الى ةوا ه ةوا ل األولية باستص ام طركاة التح يل .
 68تُعرف ضاةفات الع ة .
 69تُعرف المضاةف الم ترك األ غر .

فهم
تذكر

 70تج المضاةف الم ترك األ غر ل ع ةكح .

فهم

تج المضاةف الم ترك األ غر باستص ام طركاة التح يل الى
71
العوا ل األولية .

فهم

 72تذكر ان رب الع ة هو حا ل ضرب الع ة ف نفسه .

تذكر

 73تذكر ع ز الجذع يلتربيع .

تذكر

 74تج الجذع التربيع ل ع ة .

فهم

 75تستص م الجذع التربيع ف حل س لة لفظية .
 76تج الجذع التربيع بطركاة التح يل الى العوا ل األولية .

تذكر

تطبيق
فهم
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ملحق () 6
م /استطالع أراء الخبراء بشأن نماذج الخطط التدريسية
األستاذ الفاضل ............................................

المحترم

تحية طيبة :
تروم الباحثة بإجررا بحثاإا الموسإوم بإ فاعليةة إسةترايييية المحطةا الللميةة فة
حل المسائل الرياضية والميل نحو المادة لدى يلميذا الصف الخامس االبتدائ
ويقصد بالمحطا الللمية  :هي مجموعة من الطاوالت داخل غرفة الصف او المختبإر
وكل طاولة تعد محطإة تإتف فياإا تقإدتف المإادا العيميإة بصإو ا نشإاطات متنوعإة وتقإوم
التيميإإتات بزتإإا ا هإإتم المحطإإات بالتعا إإ والتإإزود بالمعيومإإات والمعإإا س ب نف إإان
وب شراس المعيمة وتعتمد في تد تس الد وس العميية كما تمكن اعتمادها في الإد وس
النظرتة أتضا .
المحطة القرائية  :وتعتمإد عيإم مإادا را يإة تإتف تايمتاإا مإن بإل المعيمإة باإدس تكإوتن
تيميتات م تقالت لدتان القد ا عيم استخراج المعرفة من مصاد ها األصيية .
المحطةةة االلرترونيةةة  :وتحتإإاج فإإي هإإتم المحطإإة الإإم راإإا حاسإإو

اذ تطي إ مإإن

التيميإإتات مشإإاهدا عإإرم تقإإدتمي عيإإم نظإإام ا  power pointلإإع عال إإة بموضإإو
الد س بحيث ال ت تغرق التيميتات و تا ً طوتالً عند هتم المحطة .
محطة النلم والال  :وتتف فياا طرح مجموعة أسمية عيم التيميتات وتكون إرابة الخبيإرا
بكيمة نعف أو ال حتم تتف التوصل الم اإلرابة .
ونظإإراً لمإإا نعاإإدم فإإيكف مإإن وح عيميإإة و غبإإة صإإاد ة فإإي خدمإإة البحإإث العيمإإي وبمإإا
تتمتعون بع من خبرا فإي مجإا تخصصإكف الإد يق تضإ الباحثإة بإين أتإدتكف

أنمإوذج

من الخطإ التد ت إية ) الخاصإة بالبحإث ليتفضإل ببيإان مالحظإاتكف ومقترحإاتكف بشإ ن
صالحاا .
…م الشكر واالحترام
المشرس
أ.م.د .عباس ناري المشاداني

الباحثة
و دا تحيم ح ن
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أنموذج خطة يدريسية على وفق استرايييية المحطا الللمية
الموضو  :الضر في عدد ُمكون مزمُ من

المادا  :الرتاضيات
الصف  :الخامس االبتدا ي

ف واحد.

اليوم والتا تخ :
الزمن  50 :د يقة .

الهدف الخاص :إك ا التيميتات مفاوم الضر في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد.

األغراض السلوكية :نتو من التيميتا بعد انتاا الد س أن تكون اد ا عيم أن :
 -1تضر عدد ُمكون مزمُ من  3أ ام في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد .

 -2تضر عدد ُمكون مزمُ من  4أ ام في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد .

 -3ت تخدم الضر في حل م لة لفظية .
الوسائل التلليمية :ال بو ا – يف المارك – راا حاسو .
التهيئة للدرس  )5 :د ا ق تقرتبا ً
تقوم المعيمة في بداتة الد س بتعرتف التيميتات بموضو الد س وهو الضر
عدد ُمكون مزمُ من

في

ف واحد  .هي التي سيجرى تد ت اا ثف تبدأ برب الموضو

ال ابق بالموضو الحالي بقولاا :
د سنا في الد س ال ابق الضر

في 10

100

 1000وعرفنا انع عندما

نضر عدد ×  10نض اوالً صفراً في منزلة االحاد ثف نضر العدد في 1
مثالً:
بحيرا م تدترا الشكل طو م ا ها

محيطاا )  10متر

البحيرا  4مرات كف متر كض االطفا ؟
الحل:
40 = 10 × 4
تف وض صفر في منزلة االحاد ثف ضربنا 4 = 1 × 4

كض اطفا حو
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وإذا ضربنا العدد في  100فنض اوالً صفرتن في منزلة االحاد والعشرات ثف
نضر العدد × 1
مثالً :
أشترت نو  5ط من الكيك إذا كان سعر القطعة الواحدا  500دتنا

كف

تدف ثمن هتم القط ؟
الحل:
25 00 = 500 × 5
تف وض صفرتن في منزلة االحاد والعشرات ثف ضربنا 25= 5 × 5
وإذا ضربنا العدد في  1000فنض اوالً ثالثة اصفا في منزلة االحاد والعشرات
والممات ثف نضر العدد ×1
مثالً:
21 000 = 3000 × 7
تف وض ثالثة اصفا في منزلة االحاد والعشرات والممات ثف ضربنا 21= 3 × 7
واآلن سند س كيفية الضر

في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد سيتولد

لدتكن تصو عن هتا الموضو بعد ييل حين ن تمر بالد س التجوا عيم
المحطات العيمية ) .
اللرض  ) 35 :د يقة تقرتبا ً
تتف تق يف التيميتات الم ستة مجامي

محطتين را ية ) و محطتين الكترونية )

و محطتين نعف – ال ) وذلك لمشا كة رمي التيميتات ثف تتجم التيميتات ك ٌل
بح

مجموعتاا بادس ت يف أو اق العمل الخاصة لكل محطة وتتف تحرك

المجموعات بنحو دو ي عيم المحطات القرا ية اإللكترونية نعف  -ال ) بح
اتجام حركة عقا

ال اعة وبمعد  7د ا ق تقرتبا ً لكل محطة وكما ت تي :

104

المالحق

المحطة القرائية :
عمل مجموعات التيميتات :
عند ضر عدد ُمكون مزمُ من  3أ ام أو  × 4عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد

نضر اوالً باآلحاد ثف بالعشرات ثف بالممات) .
مثالً :
أشترى أحمد  3دفاتر سعر الدفتر الواحد  232دتنا

فما المبيغ الكيي التي دفععُ ؟

232
×3
فيرون النايج

نضر

696

 6 = 2 × 3باآلحاد
 9 = 3 × 3باللشر
 6 = 2 × 3بالمئا

مثالً :
إذا كان سعر بطا ة الدخو لحدتقة الحيوانات  6521دتنا ليكبا وذهبت عا ية مكونة
من  4كبا

فما المبيغ الال م لدخولاف الم حدتقة الحيوانات ؟

الحل :
2
1

6521
×
4
---------------------26084

4=1×4
8=2×4
20 = 5 × 4
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نض صفراً في الناتج وتبقم 2نضيفعُ الم . 6
26 = 2 + 24 = 6 × 4
واآلن أ رو اإلرابة عيم األسمية التالية :
أ ) تورد في أحدى االسواق المنزلية  9صنادتق من الصابون في كل صندوق 165
صابونة ما عدد الصابون الكيي ؟
2341

)
×

5

------------------المحطة االلكترونية :
عمل مجموعات التيميتات :
 لدى المعيمة عيبتان من الم اطر في كل عيبة  30م طرا ما عدد الم اطرفي العي ؟
الحل = 3 0 × 2 :
إلتجاد الناتج :
= 0 ×2

0

= 30 × 2

60

------------------------60 = 60 + 0
ولو ضربنا بصو ا عمودتة :
30
×
2
------------60
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واالن أ رو اإلرابة عن األسمية التالية :
 ) 1اشترت فرح  6عي لأل الم الميونة كل عيبة ب عر  2275دتنا

ما المبيغ الكيي

التي دفعتعُ فرح ؟
 ) 2في احد العما ات ال كنية تورد في الشقة الواحدا  2 5مصباحا ً فما عدد
المصابيح في  8 4شقة سكنية ؟
محطة نعف – ال) :
الخبيرا  :ض الر ف الصحيح في المرب الفا غ

:

1

9
× 5
------------------0
التيميتا  :الر ف . 4
الخبيرا  :كال .
التيميتا  :هل الر ف التي نضربعُ تكون الناتج صفر والبا ي . 1
الخبيرا  :نعف .
التيميتا :الر ف . 2
الخبيرا  :نعف .
التيميتا  :في المرب الثاني تكون الناتج  46ألن . 46 = 1 + 4 5= 9 × 5
الخبيرا  :نعف .
التيميتا  :ن تنتج أذن  :أنعُ عندما تكون لدتنا مجاو في عميية الضر نالحظ الناتج
فنفكر ما العدد التي عندما نضربعُ تكون نتيجتعُ هتا الر ف .
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وتتف بعد ذلك ت يف أو اق العمل من التيميتات ثف تتف منا شة ما توصيت إليع التيميتات
بواسإإطة المجموعإإات مإإن حيإإو ألسإإمية تضإإمنتاا أو اق العمإإل وكتابإإة األروبإإة عيإإم
ال بو ا وتتف ذلك بجشراس المعيمة .
التغذية الراجلة  3 :د ا ق )
تقدم المعيمة شرحا ً سرتعا ً لما تف توضيحعُ من أفكا .
التقويم  5 :د ا ق تقرتبا ً )
تطي إ المعيمإإة مإإن المجموعإإات بإإالجيوس فإإي أماكناإإا ثإإف تبإإدأ بمنا شإإة النتإإا ج التإإي
توصيت إلياا كل مجموعة عند تجوالاا عيإم رميإ المحطإات وعإن طرتإق المحإاو ا
تتف اإلرابة عن األسمية آالتية :
 -أشترت والدا نا  3اكياس

و ن كل كيس  5كغف ما و ن رمي االكياس ؟

 = 438 × 8الواجب البيت  :د يقتان تقرتبا ً )
حل تما تن  ) 3 - 4من الكتا المقر

أوالً – ثانيا ً – ثالثا ً ) .

المصادر:
للمللمة :
 أمبإإو سإإعيدي عبإإد هللا وسإإييمان البيوشإإي  ) 2009طرا إإق تإإد تس العيإإوممفاهيف وتطبيقات عميية دا الم يرا عمان .
 -رإ

طإا ق شإعبان شإإاكر حمإود معيإوس وأخإرون  ) 2011الرتاضإإيات

ليصف الخامس االبتدا ي ط 2المدترتة العامة ليمناهج رماو تة العراق.
للتلميذة :
-

ر

طا ق شعبان شاكر حمإود معيإوس وأخإرون  ) 2011الرتاضإيات

ليصف الخامس االبتدا ي ط 2المدترتة العامة ليمناهج رماو تة العراق.
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أنموذج خطة يدريسية على وفق الطريقة االعتيادية
المادا  :الرتاضيات

الموضو  :الضر في عدد ُمكون مإزمُ مإن

الصف  :الخامس االبتدا ي

إف واحإد.

اليوم والتا تخ :
الزمن  50 :د يقة .

الهدف الخاص :إك ا التيميتات مفاوم الضر في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد

األغراض السلوكية  :نتو من التيميتا بعد انتاا الد س أن تكون اد ا عيم أن :
 -1تضر عدد ُمكون مزمُ من  3أ ام في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد .

 -2تضر عدد ُمكون مزمُ من  4أ ام في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد .

 -3ت تخدم الضر في حل م لة لفظية .
الوسائل التلليمية  :ال بو ا – يف المارك .
التهيئة للدرس  )5 :د ا ق تقرتبا ً
تقوم المعيمة في بداتة الد س بتعرتف التيميتات بموضو الد س وهو هي التي
سيجرى تد ت اا ثف تبدأ برب الموضو ال ابق بالموضو الحالي بقولاا :
د سنا في الد س ال ابق الضر

في 10

100

 1000وعرفنا انع عندما

نضر عدد ×  10نض اوالً صفراً في منزلة االحاد ثف نضر العدد في 1
مثالً:
بحيرا م تدترا الشكل طو م ا ها

محيطاا )  10متر

كض اطفا حو

البحيرا  4مرات كف متر كض االطفا ؟
الحل:
40 = 10 × 4
تف وض صفر في منزلة االحاد ثف ضربنا 4 = 1 × 4
وإذا ضربنا العدد في  100فنض اوالً صفرتن في منزلة االحاد والعشرات ثف
نضر العدد × 1
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مثالً :
أشترت نو  5ط من الكيك إذا كان سعر القطعة الواحدا  500دتنا

كف

تدف ثمن هتم القط ؟
الحل:
25 00 = 500 × 5
تف وض صفرتن في منزلة االحاد والعشرات ثف ضربنا 25= 5 × 5
وإذا ضربنا العدد في  1000فنض اوالً ثالثة اصفا في منزلة االحاد والعشرات
والممات ثف نضر العدد ×1
مثالً:
21 000 = 3000 × 7
تف وض ثالثة اصفا في منزلة االحاد والعشرات والممات ثف ضربنا 21= 3 × 7
واآلن سند س كيفية الضر في عدد ُمكون مزمُ من

ف واحد .

اللرض  ) 35 :د يقة تقرتبا ً
المعيمة  :مالحظة  :عند ضر عدد ُمكون مزمُ من  3أ ام أو  × 4عدد ُمكون
مزمُ من ف واحد نضر اوالً باآلحاد ثف بالعشرات ثف بالممات) .
مثالً :
أشترى أحمد  3دفاتر سعر الدفتر الواحد  232دتنا

فما المبيغ الكيي التي دفععُ ؟

232
×3
المعيمة  :العدد  3بمن نضربعُ اوالً.
التيميتا  :بالعدد. 3
المعيمة  :انتباي الم المالحظة .
التيميتا  :بالعدد . 2
ت.
المعيمة  :اح ن ِ
المعيمة  :ثف بف نضر العدد  3بعد ان ضربنام بالعدد . 2
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التيميتا  :بالعدد . 3
المعيمة  :ثف بف نضر العدد  3بعد ان ضربنام بالعدد .3
التيميتا  :بالعدد . 2
ت فيرون النايج
المعيمة  :اح ن ِ

696

نضر

 6 = 2 × 3باآلحاد
 9 = 3 × 3باللشرا
 6 = 2 ×3بالمئا

المعيمة  :مثا :
إذا كان سعر بطا ة الدخو لحدتقة الحيوانات  6521دتنا ليكبا وذهبت عا ية مكونة
من  4كبا

فما المبيغ الال م لدخولاف الم حدتقة الحيوانات ؟

الحل :
المعيمة :في هتم الم لة كيف ن تخرج المبيغ الال م لدخو العا ية الم حدتقة
الحيوانات ؟
التيميتا  :نضر سعر بطا ة الدخو في عدد العا ية .
ت.
المعيمة  :نعف أح ن ِ
2
1

6521
×
4
---------------------26084

4=1×4
8=2×4
20 = 5 × 4

نض صفراً في الناتج وتبقم 2نضيفعُ الم . 6
. 26 = 2 + 24 = 6 × 4
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المعيمة  :إذن كف سعر بطا ة دخو العا ية الم حدتقة الحيوانات ؟
.

التيميتا 2 6 0 8 4 :
ت.
المعيمة  :اح ن ِ

المعيمة  :اطي من إحدى التيميتات إتجاد ناتج ما تيي :
2

1

2341
×

5

------------------11705
التيميتا  :نضر العدد  5في العدد  1أوال.
المعيمة  :لماذا ؟
التيميتا  :ألنعُ عند ضر عدد ُمكون مزمُ من  3أ ام أو  × 4عدد ُمكون مزمُ من
ف واحد

نضر اوالً باآلحاد ثف بالعشرات ثف بالممات)  .و العدد  1في مرتبة

االحاد .
ت.
المعيمة  :نعف أح ن ِ
التيميتا . 5 = 1 × 5 :
المعيمة  :نعف أكميي الحل .
التيميتا  :ثف نضر العدد  × 5العدد . 20 = 4
المعيمة  :هل تضعين العدد  20في الناتج ؟
التيميتا  :كال نض صفراً في الناتج ونضيف  2عيم العدد . 3
ك.
ت با ك هللا في ِ
المعيمة  :اح ن ِ
التيميتا  :ثف نضر العدد . 17= 2 + 15 = 3 × 5
المعيمة  :هل تضعين العدد 17في الناتج ؟
التيميتا  :كال نض  7في الناتج ونضيف  1عيم العدد. 2
ت اكميي الحل .
المعيمة  :نعف اح ن ِ
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التيميتا  :ثف نضر العدد .11= 1 + 10 = 2 × 5
التيميتا  :إذن الناتج سيكون .11705
ت.
المعيمة  :اح ن ِ
التغذية الراجلة  3 :د ا ق )
تقدم المعيمة شرحا ً سرتعا ً لما تف توضيحعُ من أفكا .
التقويم  5 :د ا ق )
تقوم المعيمة بكتابة أمثية عيم ال بو ا وتطي من التيميتات حياا :
 -أشترت والدا نا  3اكياس

و ن كل كيس  5كغف ما و ن رمي االكياس ؟

 = 438 × 8الواجب البيت  :د يقتان )
حل تما تن  ) 3-4من الكتا المقر

أوالً – ثانيا ً – ثالثا ً ).

المصادر :
للمللمة :
-

ر

طا ق شعبان شاكر حمود معيوس وأخرون  ) 2011الرتاضيات

ليصف الخامس االبتدا ي ط 2المدترتة العامة ليمناهج رماو تة العراق .
للتلميذة :
-

ر

طا ق شعبان شاكر حمود معيوس وأخرون  ) 2011الرتاضيات

ليصف الخامس االبتدا ي ط 2المدترتة العامة ليمناهج رماو تة العراق .
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ملحق () 7
م /استطالع أراء الخبراء بشأن أوراق عمل المحطات العلمية

األستاذ الفاضل ............................................

المحترم

تحية طيبة :
تروم الباحثة بإجررا بحثاإا الموسإوم بإ فاعليةة اسةترايييية المحطةات العلميةة فة
حل المسائل الرياضية والميل نحو المادة لدى يلميذات الصف الخامس االبتدائ
ونظإإرال لمإإا ن اإإم نإإيح لإإة ووغ ة ميإإة وو بإإة اإإاث ة نإإي وملإإة البحإ ال مإإي وبمإإا
تتمت ون به لة وبرة نإي لاإات تصككإح الإم يق تضإ الباحثإة بإية يكإمكح

ينمإوذ

لإإإة يووام ةمإإإل المحعإإإا ال ميإإإة ب الصااإإإة بالبحإإإ ل تفضإإإل ببيإإإان لالحظإإإاتح
ولقترحاتح بشأن االحاا .

…ل الشحر واالحترام

المشرف
ي.م.ث .ةباس ناري المشاماني

الباحثة
ووثة كحيى حسة
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الموضوع  :الضرب ني ةمث ُلحون ولز ُ لة و واحم .
المحعة القرائية :
الامف لة المحعة  :نتو لة الت ميذة ان تحون اثوة ة ى ان :
 -1تام ناتج ضرب ةمث لحون ولز لة و واحم ني ةمث لحون لة ثالثة او ام .
 -2تام ناتج ضرب ةمث لحون ولز لة و واحم ني ةمث لحون لة اوب ة او ام
ةزكزتي الت ميذة :ا رئي الموضوع التالي الذي كت ق بالضرب ني ةمث ُلحون ولز ُ
لة و واحم ,ث ارب ةة األسئ ة الالحقة :
ةنم ضرب ةمث ُلحون ولز ُ لة  3يو ام × ةمث ُلحون ولز ُ لة و واحم نضرب
اوالل باآلحاث ث بال شرا ث بالمئا ب .
لثالل :
يشترى يحمم  3ثناتر  ,س ر المنتر الواحم  232ثكناو  ,نما المب غ الح ي الذي ثن هُ ؟
232
×3
نضرب

فيكون النايج 696

 6 = 2 × 3باآلحاد
 9 = 3 × 3بالعشر
 6 = 2 × 3بالمئات

لثالل :
إذا كان س ر بعا ة المووت لحمكقة الحيوانا  6521ثكناو ل حباو وذهبت ةائ ة لحونة
لة  4كباو  ,نما المب غ الالزم لموولا الى حمكقة الحيوانا ؟
الحل :
2
1

6521
×

4
---------------------26084

4=1×4
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8=2×4
20 = 5 × 4
نض افرال ني الناتج وكبقى 2نضيفهُ الى . 6
26 = 2 + 24 = 6 × 4
واآلن يورو اإلرابة ة ى األسئ ة التالية :
ي ب كورم ني يحمى االسوام المنزلية  9اناثكق لة الكابون  ,ني كل انموم 165
اابونة  ,لا ةمث الكابون الح ي ؟
2341

بب
×

5

------------------المحعة االلحترونية :
الامف لة المحعة  :نتو لة الت ميذة ان تحون اثوة ة ى ان :
 تام ناتج ضرب ةمث لحون ولز لة و واحم ني اووة لسائل حياتية. تام ناتج ضرب ةمث لحون ولز لة و مية ني اووة لسائل حياتية. ةزكزتي الت ميذة :كورم ة ى العاولة رااز حاسوب نما ة يك إال است ماتالماوس والضغط ة ى زو النانذة المفتوحة يلالك لة البرنالج الركاضي  ,هذ
النانذة وااة بتوضيح الضرب ةمث ُلحون ولز ُ لة و واحم ني اووة
لسائل حياتية .
لثالل :لمى الم مة ة بتان لة المساطر ني كل ة بة  30لسعرة  ,لا ةمث المساطر
ني ال ب ؟
الحل :
=30×2
إلكااث الناتج :
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= 0 ×2

0

= 30 × 2

60

------------------------60 = 60 + 0
ولو ضربنا بكووة ةموثكة :
30
×
2
------------60
واالن يورو اإلرابة ةة األسئ ة التالية :
 1ب اشتر نرغ  6ة ب لأل الم الم ونة كل ة بة بس ر  2275ثكناو  ,لا المب غ الح ي
الذي ثن تهُ نرغ ؟
 2ب ني احم ال ماوا السحنية تورم ني الشقة الواحمة  2 5لكباحا ل  ,نما ةمث
المكابيح ني  8 4شقة سحنية ؟
لحعة ن – الب :
الامف لة المحعة  :نتو لة الت ميذة ان تحون اثوة ة ى ان :
تام المااوت ني ةم ية الضرب .
ةزكزتي الت ميذة  :تقف يلالك يحمى الصبيرا

ني لاثة الركاضيا

باإلرابة ةة يسئ تك واستفساواتك اال ان إرابتاا ستحون لحمثة بح مة ن
تقوم ب م ية التفسير وة يك ين تستنتاية اإلرابة الكحيحة .

 ,التي تقوم
يو ال  ,وال
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الصبيرة  :ض الر الكحيح ني المرب الفاوغ

:

1

9
× 5
------------------0
الت ميذة  :الر . 4
الصبيرة  :كال .
الت ميذة  :هل الر الذي نضربهُ كحون الناتج افر والبا ي . 1
الصبيرة  :ن .
الت ميذة :الر . 2
الصبيرة  :ن .
الت ميذة  :ني المرب الثاني كحون الناتج  46ألن . 46 = 1 + 4 5= 9 × 5
الصبيرة  :ن .
الت ميذة  :نستنتج يذن  :ينهُ ةنملا كحون لمكنا لااوت ني ةم ية الضرب نالحظ الناتج
ننفحر لا ال مث الذي ةنملا نضربهُ تحون نتياتهُ هذا الر .
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ملحق ( ) 8
اختبار حل المسائل الرياضية
الزمن :
التاريخ:

اسم التلميذة :
المدرسة :
تعليمات االختبار
عزيزتي التلميذة ...
اقرأ التعليمات اآلتية جيداً قبل أن تبدأ في اإلجابة -:

 -1اكتب اسمك واسم مدرستك وتاريخ اليوم في المكان المخصص لذلك في
الورقة.
 -2حاول اإلجابة عن جميع األسئلة وال تترك سؤاالً بدون اإلجابة عنه.
 -3لكللل سللؤال أربللع جابللات واحللدة فيل من للا

ل ي ة فمللا عليللك اال و للع ا للرة

حول ال رف الذي يدل على اإلجابة الص ي ة  ,وكما مو ح في المثال اآلتي:
مثال :ذهبت هدى للتسوق وأرا ت ان تشتري  4أقالم سعر اليلم الواحد (  250ينلار
)  ,فسعر  4اقالم هو :
أ )  250ينللار
الحظ ان الفيرة

) )  500ينلللار جلل )  750ينلللار
هي الص ي ة لذلك و عت ا رة

د  1000ينلللار
على حرف اإلجابة

واآلن أرجو اإلجابة عن جميع الفيرات .

مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفيية

شراف
أ.م .عباس ناجي المش داني

طالبة الماجستير
ور ة ي يى حسن
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 )1ييع العراق في الجنو) الغربي من قلارة أسليا وتبللس مسلاحته حلوالي  435052كلم
مربع  ,فتيرأ مساحة العراق :
أ ) أربعما ة وخمسة وثالثون ألفا واثنان وخمسون .
) ) أربعما ة وخمسة وثالثون ألفا وما تان وخمسون .
ج ) أربعة ماليين وخمسة وثالثون ألفا واثنان وخمسون .
) أربعة ماليين وخمسة وثالثون ألفا وما تان وخمسون .
 ) 2يبلس عد التلميذات في م افظة يالى حلوالي  3802وعلد التلميلذات فلي م افظلة
بغدا حوالي  3902فأن عد تلميذات م افظة يالى :
أ ) أكبر من عد تلميذات م افظة بغدا
ج ) يساوي عد تلميذات م افظة بغدا

) ) أ غر من عد تلميذات م افظة بغدا
) ال يساوي عد تلميذات م افظة بغدا

 ) 3ذهبت ليلى لى لمكتبة فأرا ت أن تشتري بعض األشياء :
أقللللالم بسللللعر(  1500ينللللار )  ,فللللاتر بسللللعر ( 650 0ينللللار )  ,أ للللبا بسللللعر
(  2500ينار ) فأن ا ت تاج من النيو لشراء كل هذه األشياء تيريبا ً :
أ )  10500ينار

) )  10000ينار

ج )  11000ينار

)  11500ينار

 ) 4في أحدى مكاتب الداللية تم بيع بيتين أحداهما بسعر(  20675000ينلار) واألخلر
بسعر ( 39850000ينار)  ,فأن المبلس الكلي هو :
أ )  59525000ينار

) )  60525000ينار
)  62525000ينار

ج )  61525000ينار

 ) 5لللدى هبللة  1250150ينللار ,أشللترت حاسللبة بسللعر ( 650000ينللار) وموبايللل
بسعر( 200000ينار ) فما بيى لدي ا من المال هو :
أ )  380150ينار
ج )  400150ينار

) )  390150ينار
)  41150ينار
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 ) 6ذا كان سعر الدفتر الواحد  2000ينار  ,فسعر  4فاتر هو :
أ )  6000ينار

) )  7000ينار
)  9000ينار

ج )  8000ينار

 ) 7أشترى والد مروة  4أكياس ط ين وزن  5كغم  ,فلأن وزن جميلع األكيلاس بلالغرام
هو :
) )  20كغم

أ )  20غم

)  20000كغم

ج ) 20000غم

 ) 8ذا كانت المسافة بين بغدا والبصرة  540كم  ,فالمسافة بالمتر هي :
أ )  540000م

) )  54000م

ج )  5400م

)  540م

 ) 9حديية مستديرة الشكل م يط ا  119متر  ,ركض األطفال حول ال ديية  3مرات
 ,فاألطفال ركضوا حول ال ديية :
أ )  327متراً

) )  337متراً
)  357متراً

ج )  347متراً

 )10ذا كان سعر بطاقة الدخول لمدينة األلعا)  2250يناراً وذهبت عا لة مكونة من
 6أفرا  ,فالمبلس الالزم لدخول م لى مدينة األلعا) هو :
أ )  12500ينار

) )  13500ينار

ج )  14500ينار
 ) 11يوجد في أحدى الم الت لبيع لعب األطفال 28

)  15500ينار
ندوقا ً من السيارات  ,في كل

ندوق  24سيارة فالعد الكلي للسيارات هو :
أ ) 272

) ) 472

ج ) 672

) 872
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 ) 12ذا كان وزن علبة الشاي  225غم وكان سعر العلبة  1250ينار  ,فسعر 487
علبة هو :
أ ) 60865 0ينار

) )  60875 0ينار

ج )  60885 0ينار

)  60895 0ينار

 ) 13في أحدى مصانع الخياطة كانت أجرة العاملة في اليوم الواحد  15000ينار ,
فان أجرة  298عاملة هو :
أ )  1470000ينار
ج )  3470000ينار

) )  2470000ينار
)  4470000ينار

 ) 14ذا كانت عد السيارات الخا ة بنيل التلميذات في أحدى المناطق  9سيارات
وكان عد التلميذات  342تلميذة  ,فأن عد التلميذات الالتي يجب ان يكن في السيارة
هو:
أ )  36تلميذة
ج )  38تلميذة

) )  37تلميذة
) 39تلميذة

 ) 15لدى رفل  14000ينار وأرا ت أن تشتري قصص لصدييات ا فإذا كان سعر
اليصة الواحدة  2000ينار  ,فتستطيع أن تشتري :
أ )  6قصص
ج )  8قصص

) )  7قصص
)  9قصص

 ) 16أشترى والد زينب  2500غم خيار و  1500غم طماطة و 3500غم تفاح  ,فلأن
مجموع ما أشتراه والد زينب بالكيلو غرام هو :
أ )  7غم
ج )  7كغم

) ) 7,5غم
) 7,5كغم
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 ) 17تستغرق الرحلة من بغدا الى البصرة  6سلاعات  ,فلإذا كانلت المسلافة بلين بغلدا
والبصرة  540كيلو متر  ,فتيطع السيارة في الساعة الواحدة :
أ )  90كيلو متر

) )  90متر

ج ) 90,5كيلو متر

)  90,5متر

 ) 18أشترت ليلى  8علب من العصير  ,في كل علبلة  250غلم ملن العصلير  ,أرا ت
أن تضع العصير في علبتين جديدتين  ,فأن ميدار العصير الواجب و عه في كلل علبلة
هو :
) )  1000غم

أ )  100غم

)  200غم

ج )  2000غم

 ) 19أرا ت معلمة أن تيسم  224قلما ً على  28تلميذة  ,ستكون حصة كل تلميذة :
أ )  4أقالم

) )  6أقالم
)  10أقالم

ج )  8أقالم

 ) 20وزعت وفاء  24قلما ً على أخوان ا ( أحمد – علي ) فكانت حصة كل واحد من م
 12قلما ً  ,فالعد  12هو عد :
أ ) زوجي

) ) فر ي

ج ) أولي

) غير ذلك

 )21في أحدى م الت بيع ال لويات كانت لدي ِه  627نستلة العد  627ييبل اليسمة
على :
أ)2

))3

ج )4

)5
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 ) 22في امت ان ما ة الريا يات حصلت سجى على  70رجة من 100رجة
,فالعد  70ييبل اليسمة على :
))4

أ)3

) 10

ج )6

 )23لدى س ى الكارتات التالية :
1

6

9

7

13

8

فأن أكبر عد فر ي هو :
أ)1

) ) 13

)7

ج )9

) 24أشترت سلوى  32قلما ً ولصدييات ا  24قلما ً  ,فالعوامل المشتركة للعد ين , 32
 24هي :
)){}6,3,2,1

أ ) {} 8 , 4 , 2 , 1

){}8,6,3,1

ج ){}6,4,2,1

 ) 25قطعة أرض مربعة الشكل مساحت ا  144م , 2فأن طول
أ )  12م

) )  12م2

ج )  120م

)  120م2

 )26استبدلت قطعة أرض مستطيلة الشكل طول ا  45م وعر
مربعة الشكل مساوية ل ا بالمساحة  ,فأن طول
أ)5م
ج )  15م

لع ا يساوي :

ا  5أمتا ر قطعة

لع قطعة األرض المربعة هو :
) )  5م2
)  15م2

 ) 27غرفة مربعة الشكل غطيت ببالط مربع الشكل فلزم لذلك  100بالطة فاذا كان
طول

لع البالطة 30سم  ,فأن طول
أ) 3م
ج )  30م

لع هذه الغرفة هي :
) )  3م2
)  30م2
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ملحق () 9
األجوبة النموذجية لالختبار حل المسائل الرياضية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

رمز
اإلجابة
أ
ب
جـ
ب
جـ
جـ
جـ
أ
د
ب
جـ
ب
د
جـ

ت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

رمز
اإلجابة
ب
د
أ
ب
جـ
أ
ب
د
ب
أ
أ
جـ
أ
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ملحق () 10
معامل الصعوبة ومعامل التمييز لالختبار في حل المسائل الرياضية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

معامل الصعوبة
0,46
0,26
0,32
0,54
0,4
0, 52
0,4
0, 42
0,46
0,46
0,34
0, 36
0, 42
0, 56
0, 36
0, 22
0,3
0,3
0, 36
0, 56
0,5
0, 48
0,44
0,4
0, 36
0, 2
0,24

معامل التمييز
0,44
0,28
0,24
0,44
0,4
0, 56
0, 56
0,68
0,84
0,76
0, 52
0, 64
0, 6
0, 72
0, 48
0,24
0,28
0,2
0, 48
0, 72
0,76
0, 64
0, 64
0, 56
0, 56
0, 32
0, 32
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ملحق ( )11
فعالية البدائل الخاطئة لفقرات اختبار حل المسائل الرياضية

ت
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

عدد التلميذات المختارات لكل بديل
البدائل
جـ
ب
أ
المجموعة
عليا
3
2
17

معامل فعالية البدائل الخاطئة
د
3

دنيا

6

5

7

7

عليا

5

10

4

6

دنيا

9

3

5

8

عليا

1

12

11

1

دنيا

5

10

5

5

عليا

1

19

3

2

دنيا

6

8

7

4

عليا

3

5

15

2

دنيا

7

9

5

4

عليا

5

0

20

0

دنيا

11

3

6

5

عليا

3

0

18

4

دنيا

4

6

2

13

عليا

19

2

3

1

دنيا

2

12

4

7

عليا

2

1

0

22

دنيا

6

9

9

1

عليا

1

21

2

1

دنيا

13

2

7

3

عليا

2

4

15

4

دنيا

3

12

2

8

عليا

0

17

3

5

دنيا

5

1

13

6

عليا

2

3

2

18

دنيا

4

8

10

3

أ

ب

جـ

د

√

0,12-

0,16-

0,16-

0,160,160,20,160,240,04√

0,160,480,040,20,08-

√

0,08
√

0,160,120,240,40,32√

0,32√

0,2-

0,04√

0,16√

√

√

0,040,360,2√

0,40,32-

0,080,160,080,080,20,360,24√

0,080,160,04√
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عدد التلميذات المختارات لكل بديل
ت
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

البدائل

معامل فعالية البدائل الخاطئة

ب

جـ

د

23

0
2

المجموعة

أ

عليا

1

1

دنيا

12

6

5

عليا

1

15

8

1

دنيا

7

3

9

6

عليا

0

12

4

9

دنيا

2

15

5

3

عليا

11

13

1

0

دنيا

4

14

7

2

عليا

6

10

9

0

دنيا

7

5

11

4

عليا

4

5

15

1

دنيا

9

8

3

5

عليا

23

2

0

0

دنيا

5

12

6

2

عليا

1

22

1

1

دنيا

9

3

10

3

عليا

0

3

2

20

دنيا

7

6

8

4

عليا

0

19

5

1

دنيا

2

3

15

5

عليا

17

0

0

8

دنيا

3

6

5

11

عليا

16

9

0

0

دنيا

2

10

6

7

عليا

8

6

9

2

دنيا

9

12

1

3

عليا

10

0

5

10

دنيا

2

4

7

12

أ

ب

جـ

د

0,44-

0,2-

√

0,08-

0,240,08√

0,040,2√

0,320,280,08√

√

0,04√

√

0,120,04√

0,120,4√

0,12√

0,240,040,240,16-

0,040,040,240,08√

0,240,360,240,40,20,24√

0,08-

0,2√

0,080,160,160,080,08√

0,160,120,280,040,08-
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ملحق ( ) 12
مقياس الميل
التعليمات :
عزيزتي التلميذة :
ليس هذا اختباااا للنام ياياًاا يعادا ألغااا

البثاا العلماي ذ لاذا تالاا الباح ا

تعالننم في اإللاب عنهُ بنل دق للضاح .
يع ذكا أًمك لالمطلاب ينك أن تاائي كل عباااة بدقا لعنايا تاد تبادك ااياك باضاع
عالي ا

√ ) تثااب بااديل لاحااد تااايم أن اهُ يعبااا عاام للً ا ن اااد ذ علمااا أن اهُ تالااد

خمس بدائل أيام كل فاااة ياافاق لادا ذ ياافاق ذ ياافاق لثاد ياا ذ غياا ياافاق ذ غياا
ياافق لدا ) لأن ال تتاد أي عبااة دلن إلاب .
يع لزيل الشنا

الباح
لادة يثيى حسم
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مقياس الميل نحو الرياضيات

ت

الفااة

ال أهااتد باااااوة ياضاااعات فااي
1
الاياضيات .
ال أاغب بالتخصص يستابال في
2
تدايس يادة الاياضيات .
أتاااابتا باألًاااالاب العلمااااي الااااذك
 3يتبعاااهُ ياااداا الاياضااايات فاااي
طاح المفاهيد الاياضي .
أشااااعا بااااالفاح عنااااديا ينلفنااااي
 4يااداا الاياضاايات لثاال يساابل
اياضي .
أشااعا أن يااادة الاياضاايات هااي
 5يم أك ا المااد التاي أًاتفيد ينًاا
في حياتي .
ال أًااااااااتمتع بثاااااااال التماااااااااايم
6
الاياضي في ألقات الفااغ .
أاغاااااااااب باالًتفسااااااااااا عااااااااام
 7المعلاياااات الاياضاااي التاااي لاااد
افًمًا .
أبتعد عم شااو النتب الخاص
8
بالاياضيات .
ال أحب أن اداا الاياضيات
9
ياييا .
أاغب في أن اعاف المزياد عام
10
الاياضيات .
ال ااغااااااب فااااااي حاااااال األل ااااااا
11
الاياضي .
أحالل يااة المنتبا للبثاا عام
 12يااضيع تخص الاياضيات .

ياافق
لدا

ياافق

ياافق
لثد يا

غيا
ياافق

غيا
ياافق
لدا

المالحق

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26

ال اًاااااااتمتع باًاااااااد األشااااااانال
الًندًي .
أشااااااعا بالملاااااال عنااااااد دااًاااااا
الاياضيات .
اهااااتد بااااالتعاف علااااى المناااااه
الدااًاااااااي للاياضااااااايات فاااااااي
المااحل المختلف .
ال أحاااب قاااااوة ياااا يسااات د فاااي
الاياضيات .
أحاااااب أن أًاااااًد بعمااااال نشااااااة
يداًاااي يتةااامن لماضااااعات
اياضي .
أتمناااااااااااااااى أن يناااااااااااااااان داا
الاياضيات قصياا .
أحب يداا الاياضيات .
ال ااغااااااااب بالمشااااااااااك فااااااااي
المساااااااباات المداًااااااي حااااااال
الاياضيات .
أشااعا بااالفاح حينمااا أشااااد فااي
تاضيح ياضااعات الاياضايات
عمليا للطلب .
ال أيياااال للتثاااادئ يااااع يالئااااي
حال الاياضيات .
ال أاى يااام الةاااالاك دااًااا
الفاد للاياضيات .
تثفزناااااي دااًااااا الاياضااااايات
للسعي طابا للعلد لالمعاف .
أاغااااااب بمساااااااعدة أك طالااااااب
لتاضاااايح المعلايااااات التااااي لااااد
يفًمًا .
أشاااااعا أن دااًااااا الاياضااااايات
تسااااعدني علاااى صاااال ياااااهبي
العلمي .
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ال أاغب في يتابع ياضاعات
27
الاياضيات في لًائل اإلعالم .
ال أيياااال إلااااى اًااااتعااة النتااااب
لالم ااااالت العلمياااا المتةاااامن
28
ياضاعات في الاياضيات .
29
30
31
32
33
34

أحاااب الثصاااال علاااى دالاااات
عالي في الاياضيات .
أشعا باالاتياح لتشا يع يداًاي
الاياضيات .
ال أاغااب فااي يااااة المعاااا
العلمي الخاص بالاياضيات .
أحب االًاتما إلاى قصاص عام
علماو الاياضيات المسلميم .
ال أيياااااااال لاااااااااااوة تطبياااااااااات
الاياضيات .
أحب االًتما إلى آااو اآلخايم
حال دلا الاياضيات في الثياة.

131

المالحق

ملحق ( ) 13
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الميل نحو الرياضيات وفي
اختبار حل المسائل الرياضية

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية
حل المسائل
مقياس الميل حل المسائل مقياس الميل
الرياضية
نحو الرياضيات الرياضية نحو الرياضيات
22
156
18
112
14
117
11
132
9
170
9
148
19
113
16
156
16
92
17
88
12
56
20
154
21
78
19
136
15
128
22
93
8
144
12
176
17
161
17
152
7
81
10
101
18
114
13
182
9
52
24
116
20
145
15
187
11
63
23
113
13
54
16
159
22
149
21
95
10
68
14
62
19
115
13
183
14
57
17
87
20
142
12
195
14
99
24
76
17
119
20
144
16
73
18
198
8
159
24
121

132
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26
27
28
29
30

181
119
83
202
189

20
16
23
18
25
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية
ورقة اإلجابة عن أوراق عمل المحطات العلمية
رقم المجموعة اسماء المجموعة:

المحطة القرائية :

----------------------------------------------------------------------------------------المحطة االلكترونية :

محطة نعم – ال :
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الموضوع  :األعداد حتى سبع مراتب .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
-1تتذكر ان الرقم السابع للعدد يسمى المليون .
 -2تقرأ االعداد حتى سبع مراتب .
 -3تكتب رمز العدد ال ُمكون من سبع مراتب إذا علمت صيغتهُ اللفظية .
عزيزتي التلميذة  :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق باألعداد حتى سبع مراتبب مبم
اجب عن االسئلة الالحقة :
 تذكري ان الرقم السابع للعدد يسمى المليون .
مثالً  :عدد التلميذات في محافظة ديالى تقريبا ً 2675325
فيقرأ العدد مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألفا ً ومالممائة وخمسة وعشرون
مثالً :عدد أشجار النخيل في محافظة البصرة تقريبا ً 1324651
فيقرا العدد مليون ومالممائة وأربعة وعشرين ألفا وستمائة وواحد وخمسون
ولكتابة العدد بصورة رمزه كما في المثال التالي :
أربعة ماليين وخمسمائة وواحد وستون ألفا ومئتان وسبعة عشرة يكتب بصبورة
رمز العدد

4561217

واآلن أرجو منك اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1اقرئي العدد . 5400913
 )2الرقم السابع للعدد ماذا يسمى ؟
 )3سبعة ماليين وتسعمائة وخمسة وسببعون ألفبا ً وأربعمائبة أكتيببه بصبورة رمبز
العدد؟
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تكتب القيمة المكانية في كل رقم من االرقام .
عزيزتي التلميذة  :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي هذه النافذة خاصة
بتوضيح القيمة المكانية لكل رقم في العدد.

أحاد

األلوف

عشرات مئات

عشرات مئات
األلوف

2

40

1000

200

60000

الماليين

األلوف
300000

فيكون العدد  1361242ناتج من :
1000000 + 300 000 + 60000 + 1000 + 200 + 40 +2
واآلن أرجو منك اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1أكتب القيمة المكانية في كل عدد :
أ ) 8652301

ب ) 9540026

1000000
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محطة (نعم –ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تستنتج ان الرقم في المربع الفارغ هو ناتج جمع القيمة المكانية للعدد.
عزيزتي التلميذة  :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات

التي تقوم

باإلجابة عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :ضع العدد المناسب في المربع الفارغ
+ 7000 + 800 + 10 + 2=4567812

:
4000000 + 500000 +

التلميذة  :العدد . 6
الخبيرة  :كال .
التلميذة :العدد  6أو .60000
الخبيرة  :أسفة ال أجيب على هذا السؤال غيري السؤال .
التلميذة  :العدد . 60000
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نستنتج أذن ان الرقم في المربع الفارغ هو ناتج جمع القيمة المكانية
للعدد .
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الموضوع  :األعداد حتى تسع مراتب .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
 -1تقرأ االعداد حتى ممان مراتب .
 -2تقرا االعداد حتى تسع مراتب .
 -3تكتب القيمة المكانية للعدد .
عزيزتي التلميذة  :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق باألعداد حتى تسع مراتبب مبم
اجب عن األسئلة الالحقة :
تعلمببي ان مسبباحة محافظببة ديببالى تبل ب تقريب با ً  25347001كببم مربببع الحببل ان العببدد
ُ 25347001مكون من ممان مراتب اذن ماهي منزلة الرقم الثامن في العدد ؟
الحل المثال التالي :

أحاد

عشرات

مئات

أحاد
األلوف

عشرات
األلوف

مئات
األلوف

أحاد
لماليين

عشرات
الماليين

اذن الرقم الثامن هو عشرات المالييين اذن ماهي منزلة الرقم التاسع ؟كما في المثال
تبل مساحة بغداد تقريبا ً  385400132كم مربع نالحل ان الرقم التاسع في العدد هو
 3ماهي منزلتهُ في العدد اذن ؟

أحاد

عشرات

مئات

احاد
األلوف

عشرات
األلوف

مئات
األلوف

احاد
عشرات
الماليين
الماليين

مئات
الماليين

فيقرأ العدد  : 385400132مالممائة وخمسة وممانين مليون وأربعمائة ألف ومائة
وامنان ومالمون .
واآلن أرجو منك اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1اكتب العدد كتابةً  882251116؟
 )2ما القيمة المكانية للعدد  5في الوسط والعدد  8في جهة اليسار من العدد ؟

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
 -1تقرا العدد المكون من عشرة مراتب .
 -2تتذكر ان المليار =  1000مليون .
 -3تكتب القيمة المكانية للعدد .
عزيزتي التلميذة  :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي هذه النافذة خاصة
بتوضيح البليون .
* الحل عزيزتي التلميذة من البرنامج الرياضي ان :
البليون =  1000مليون.

لو أضفنا  1الى العدد
999 999 999
يصبح العدد بليون أو
مليار =  1000مليون

مثالُ  :العدد  6712459008يقرأ  6مليار و 712مليون و 459ألف وممانية
أو  6بليون و 712مليون و 459ألف وممانية

واآلن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1ماذا يقرا العدد  1992335226؟
 )2ما القيمة المكانية للرقم  1في العدد ؟
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محطة( نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تقارن بين العددين بوضع الرمز > .
عزيزتببي التلميببذة  :تقببف أمامببك أحببدى الخبيببرات فببي مببادة الرياضببيات التببي تقببوم
باإلجابة عبن أسبئلتك واستفسباراتك اال ان إجابتهبا سبتكون محبددة بكلمبة نعبم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :قارن بين العددين بوضع الرمز المناسب <
500316

أو

>

:

5004293

التلميذة  500316 :اكبر من . 5004293
الخبيرة  :كال .
التلميذة  5004293 :اكبر من . 5 00316
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نستنتج اذن ان العدد عندما يكون اكبر من العدد األخر بزيادة القيمة المكانية
على العدد اآلخر ألن  5004293مكون من الماليين أما العدد  500316مكون من
مئات األلف وكما تعلمنا ان الماليين اكبر من مئات األلف .

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الموضوع  :تقريب األعداد لألقرب ( عشرة مئة ألف ) .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تُقرب العدد ألقرب عشرة .
عزيزتي التلميذة  :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالتقريب لألقرب عشرة
مم اجب عن األسئلة الالحقة :
 لتقريب العدد  213ألقرب عشرة نالحل أن العدد الذي في منزلة اآلحاد وهو 3أقل من  5أذن يهمل  3ويضع صفراً بدلهُ فيقرب العدد 210 ~ 213
 ولتقريب العدد  216ألقرب عشرة نالحل أن العدد الذي في منزلة اآلحاد وهو6أكبر من  5أذن يضاف 1إلى الرقم الذي في منزلة العشرات ويوضع صفراً في
منزلة اآلحاد

فيقرب العدد 220 ~ 216

 ولتقريب العدد  45ألقرب عشرة نالحل أن العدد الذي في منزلة اآلحاد وهو 5تساوي  5أذن يضاف 1إلى الرقم الذي في منزلة العشرات ويوضع صفراً في
منزلة اآلحاد
فيقرب العدد 50 ~ 45
واآلن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1قرب العدد  75لألقرب عشرة .
 )2قرب العدد  332لألقرب عشرة .
 )3قرب العدد  97لألقرب عشرة .
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تُقرب العدد ألقرب مئة .
عزيزتي التلميذة  :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك اال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة امامك من البرنامج الرياضي هذه النافذة خاصة
بتوضيح التقريب لألقرب مئة .
 من البرنامج المصمم على البوربوينت يظهر لنا أن :673
600

700
العدد ( 700 ~ 673لألقرب مئة )

مالحظة  :عند تقريب العدد لألقرب مئة نالحل العدد الذي في منزلة العشرات اذا كانت
اكب براو يسبباوي مببن  5نظيببف  1الببى منزلببة المئببات ونضببع صببفراً فببي منزلببة اآلحبباد
والعشرات .
الن  7اكبببر مببن  5هنببا عنببد التقريببب لألقببرب مئببة نضببع صببفراً فببي منزلببة
االحاد والعشرات .
235
200

300
العدد ( 200 ~ 235لألقرب مئة )

مالحظة  :عند تقريب العدد لألقرب مئة نالحل العدد الذي في منزلة العشرات اذا كانت
اصغر من  5يهمل وتوضع اصفاراً بدلها وبدل المنازل التي قبلها .
الن  3اقل من  5هنا عند التقريب لألقرب مئة نالحل منزلة العشرات .

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

واالن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1قرب العدد  2054ألقرب مئة .
 ) 2قرب العدد  4216ألقرب مئة .
 )3قرب العدد  698ألقرب مئة .
 المحطة ( نعم  -ال ) :الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تُقرب العدد ألقرب ألف .
عزيزتببي التلميببذة  :تقببف أمامببك أحببدى الخبيببرات فببي مببادة الرياضببيات التببي تقببوم
باإلجابة عبن أسبئلتك واستفسباراتك اال ان إجابتهبا سبتكون محبددة بكلمبة نعبم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :تكتب المالحظة التالية على ورق مقوى وتعرضها للتلميذات عند البدء
بتجوالهن في هذه المحطة .
مالحظة  :عند تقريب العدد لألقرب الف نالحل العدد البذي فبي منزلبة المئبات اذا
كان أكبر او يساوي  5يضاف ا الى الرقم الذي في منزلة اآلالف وما قبلبه يوضبع
بببدلها أصببفاراً واذا كببان الببرقم اصببغر مببن  5يهمببل ويوض بع اصببفاراً بببدلها وبببدل
المنازل التي قبله .
بعد قراءة المالحظة ان تقريب العدد  4410الى اقرب الف هو  4000كيف ؟
وعند تقريب العدد  4510الى اقرب الف هو  5000كيف ؟
التلميذة  :العدد  4410يقرب لأللف الى  4000الن  1اقل من . 5
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :الن الصفر في االحاد اقل من . 5
الخبيرة :كال.
التلميذة  :الن  4في المئات اقل من  5كما في المالحظة .
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :وعند تقريب العدد  4510الى  5000الن  5في منزلة المئات هي اكبر او
يساوي . 5
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :أذن عندما يكون العدد الذي فبي منزلبة مئبات أكببر او يسباوي  5يضباف ا البى
الرقم الذي في منزلة اآلالف ومبا قبلبه يوضبع ببدلها أصبفاراً واذا كبان العبدد البذي فبي
منزلة المئات اصغر من  5يهمل ويوضع اصفاراً بدلها وبدل المنازل التي قبلها .
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الموضوع  :الجمع والطرح .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تجد ناتج جمع عددين كبيرين .
عزيزتببي التلميببذة  :اقرئببي الموضببوع التببالي الببذي يتعلببق بببالجمع مببم اجببب عببن
األسئلة الالحقة :
أشببترى والببد ليلببى بيببت بمبل ب  75005000دينببار واشببترى والببد نببور بيببت بمبل ب
 95000000دينار ما المبل الكلي ؟
نقوم بجمع المبلغين حيث نجمع اآلحاد مع اآلحاد والعشرات مع العشرات
والمئات مع المئات واآلالف مع اآلالف وهكذا .
75005000
95000000 +
 170005000المبلغ الكلي
وأالن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1جد ناتج جمع العددين :

4001925
8465321 +

 )2جد ناتج جمع العددين :

982600
721342 +
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
-1تجد ناتج جمع عددين كبيرين .
 -2تجد ناتج طرح عددين كبيرين .
عزيزتبي التلميببذة  :يوجببد علببى الطاولببة جهبباز حاسببوب فمببا عليببك اال اسببتعمال المبباوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة امامبك مبن البرنبامج الرياضبي هبذه النافبذة خاصبة
بتوضيح عملية الجمع والطرح لألعداد الكبيرة .
 لبببدى احمبببد مبلببب  2879908دينبببار أراد ان يشبببتري جهببباز حاسبببوب بمبلببب 825350دينببار ودراجببة هوائيببة بمبلب  94621دينببار مببا المبلب المتبقببي مببن
نقود احمد ؟
* يجب علينا أن نجمع النقود التي أشتراها لجهاز الحاسوب والدراجة الهوائية
أحاد

عشرات

مئات

أحاد االلوف عشرات
األلوف

+

0

5

3

5

2

1

2

6

4

9

1

7

9

9

1

ولكي نحصل على المبل المتبقي نطرح المبل الكلي من مجموع المبلغين :
2879908
919971 1 959937المبل المتبقي
واالن ارجو االجابة عن االسئلة التالية :
 )1جد ناتج طرح العددين :

 )2جد ناتج طرح العددين :

603521
 321412634211
213541 -

مئات
األلوف
1

8
9

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

محطة (نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تطرح عددين العدد األول أصغر من العدد الثاني .
عزيزتي التلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم باإلجابة
عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال تقوم
بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :عند طرح العددين  5236 – 5345اليجوز الطرح لماذا؟ وماذا نفعل لطرح
العددين ؟
التلميذة  :لكي نطرح العددين نضع اوالً  5236مم . 5345
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :نأخذ من جوار العدد  5وهو  4عشرات نأخذ عشرة فتصبح . 15
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نستنتج أذن عندما نطرح عددين العدد االول أصغر من العدد الثاني نأخذ من
جوارها عشرة وتضاف الى العدد االول مم نطرح العددين .
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الموضوع  :الضرب في  10و  100و 1000ومضاعفاتها .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
 -1تجد ناتج ضرب عدد في . 10
 -2تجد ناتج ضرب عدد في . 100
 -3تجد ناتج ضرب عدد في . 1000
عزيزتببي التلميببذة  :اقرئببي الموضببوع التببالي الببذي يتعلببق الضببرب فببي  10و 100
و 1000ومضاعفاتها مم اجب عن األسئلة الالحقة :
مثالً 70 = 10×7:
تم وضع الصفر بعد المسباواة وضبربنا  7= 1×7وإذا ضبربنا  0 = 30×4نضبع
صفراً بعد المساواة ونضرب  12= 3×4فيكون ناتج . 120 = 30×4

عنببد ضببرب أي عببدد فببي ( ) 10يكببون حاصببل الضببرب هببو ان نضببع
صفراً بعد المساواة مم نضرب ذلك العدد في ( ) 1ونجعل آحاده عشبرات
وعشراتهُ مئات ومئاتهُ ألوف .

ولو ضربنا  200= 100×2حيث نضع صفريين بعد المساواة ونضرب 2=1×2
مثالً  3000 = 600×5 :تم وضع صفريين بعد المساواة وضربنا 30=6×5
ولو ضربنا  4000 = 1000×4حيث تم وضع مالمة أصفار بعد المساواة ونضرب
4 = 1×4
مثالً  40000 = 2000 × 20 :تم وضع مالمة اصفار بعد المساواة ونضرب 2 × 20
= 40
واآلن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1جد ناتج ما يلي :
أ – = 900 ×5
ب – = 1000 × 30
جـ = 20 ×8 -
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

المحطة اإللكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
 -1تحل مسألة حياتية تتضمن ضرب عدد في . 100
 -2تحل مسألة حياتية تتضمن ضرب عدد في . 1000
عزيزتبي التلميببذة  :يوجببد علببى الطاولببة جهبباز حاسببوب فمببا عليببك اال اسببتعمال المبباوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة امامبك مبن البرنبامج الرياضبي هبذه النافبذة خاصبة
بتوضببيح عمليببة الضببرب فببي  10و  100و  1000و مضبباعفاتها فببي حببل المسببائل
الحياتية .
 أشترت مروة  4دفاتر إذا كان سعر الدفتر الواحد  1000دينار فما سعر  4دفاتر ؟الحل:
سعر الدفتر الواحد
 1000دينار

×

 4دفاتر

=  4000دينار

واالن أرجو اإلجابة على األسئلة التالية :
 )1أشترت ضحى  6قطع من الكاكاو وإذا كان سعر القطعة الواحدة  2000دينار
كم ستدفع ممن هذه القطع ؟
 )2بنوا العمال في  10أيام  8محالت كم محالً سيبنون في  100يوما ً ؟
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محطة (نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تستنتج ان العدد ناتج من ضرب عددين .
عزيزتي التلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم باإلجابة
عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال

وال تقوم

بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :ضع العدد الصحيح في المربع الفارغ
× 6 = 300 × 6

:

× = 100

التلميذة  300 × 6 :نضع صفريين بعد المساواة ونضرب 18 = 3 × 6
أذن . 1800 = 300 × 6
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :هل هو العدد  30في المربع األول .
الخبيرة  :كال.
التلميذة  :هل هو العدد  30ام العدد . 3
الخبيرة  :آسفة ال أجيب على هذا السؤال غيري السؤال .
التلميذة  :العدد . 3
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نستنتج أذن  :نضع  3في المربع األول ألنه لو ضربنا = 100 × 3
هو العدد  300وفي المربع الثاني  1800ألنه لو ضربنا
.1800 = 100 × 3 × 6
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الموضوع  :الضرب في عدد ُمكون رمزهُ من رقم واحد .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
 -1تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من رقم واحد في عدد مكون من مالمة ارقام .
 -2تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من رقم واحد في عدد مكون من اربعة ارقام
عزيزتي التلميذة :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالضرب في عدد ُمكون رمزهُ
من رقم واحد مم اجب عن األسئلة الالحقة :
عند ضرب عدد ُمكون رمزهُ من  3أرقام × عدد ُمكون رمزهُ من رقم واحد( نضرب
اوالً باآلحاد مم بالعشرات مم بالمئات) .
232
مثالً :
×3
فيكون الناتج 696

 6 = 2 × 3باآلحاد

نضرب

 9 = 3 × 3بالعشرات
 6 = 2 × 3بالمئات
مثالً :

2
16521

×
4
---------------------4=1×4
26084
8=2×4
20 = 5 × 4
نضع صفراً في الناتج ويبقى 2نضيفهُ الى . 6
26 = 2 + 24 = 6 × 4
واآلن أرجو اإلجابة على األسئلة التالية :
2341
أ)
جد ناتج ما يلي :
× 5
------------

ب)

6548
× 3
-------------
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
 -1تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من رقم واحد في صورة مسائل حياتية.
 -2تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من رقمين في صورة مسائل حياتية.
عزيزتي التلميذة :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي هذه النافذة خاصة
بتوضيح الضرب عدد ُمكون رمزهُ من رقم واحد في صورة مسائل حياتية .
 لدى المعلمة علبتان من المساطر في كل علبة  30مسطرة ما عدد المساطرفي العلب ؟
الحل = 3 0 × 2 :
إليجاد الناتج :
0 = 0 ×2
60 = 30 × 2
------------------------60 = 60 + 0
ولو ضربنا بصورة عمودية :
30
×
2
------------60
واالن أرجو أإلجابة عن أألسئلة التالية :
 ) 1اشترت فرح  6علب لألقالم الملونة كل علبة بسعر  2275دينار ما المبل الكلي
الذي دفعتهُ فرح ؟
 ) 2في احد العمارات السكنية توجد في الشقة الواحدة  2 5مصباحا ً فما عدد
المصابيح في  8 4شقة سكنية ؟
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

محطة( نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تجد المجهول في عملية الضرب .
عزيزتي التلميذة  :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات

التي تقوم

باإلجابة عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :ضع الرقم الصحيح في المربع الفارغ

:

1

9
× 5
------------------0
التلميذة  :الرقم . 4
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :هل الرقم الذي نضربهُ يكون الناتج صفر والباقي . 1
الخبيرة  :نعم .
التلميذة :الرقم . 2
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :في المربع الثاني يكون الناتج  46ألن . 46 = 1 + 4 5= 9 × 5
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نستنتج أذن  :أنهُ عندما يكون لدينا مجهول في عملية الضرب نالحل الناتج
فنفكر ما العدد الذي عندما نضربهُ تكون نتيجتهُ هذا الرقم .
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الموضوع  :الضرب في عدد ُمكون رمزهُ من رقمين و الضرب في عدد ُمكون رمزهُ
من مالمة أرقام .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من رقمين في عدد مكون رمزه من رقمين .
عزيزتي التلميذة  :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالضرب في عدد ُمكون رمزهُ
من رقمين مم اجب عن األسئلة الالحقة :
*لضرب عدد ُمكون رمزهُ من رقمين × عدد مكون رمزهُ من رقمين :
مثالً :
2 6
×
31
-------------------الحل سوف نضرب
6
 6مم
=6×1
20
 20 = 20 × 1مم
180
 180مم +
= 6 × 30
600
600 = 20 × 30 -------------------------------------806
806
* حيث نجمع اآلحاد مع اآلحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات وهكذا .
مثال  :ناتج ضرب العددين :
1
1

تم وضع 0في
منزلة اآلحاد

25
× 22
------------5 0
5 00
+
-----------------5 5 0

واآلن أرجو اإلجابة عن أألسئلة التالية :
 ) 1جد ناتج ما يلي :
= 63 × 91
 ) 2هل ناتج ضرب  67 × 23مساويا ً لناتج ضرب  23 × 67؟
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من رقمين في عدد مكون رمزه من رقمين ( بطريقة
المربعات ).
عزيزتبي التلميببذة  :يوجببد علببى الطاولببة جهبباز حاسببوب فمببا عليببك إال اسببتعمال المبباوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامبك مبن البرنبامج الرياضبي هبذه النافبذة خاصبة
بتوضببيح الضببرب فببي عببدد ُمكببون رمببزهُ مببن رقمببين × عببدد ُمكببون رمببزهُ مببن رقمببين
(بطريقة المربعات )
مثال  :لضرب العدديين  75 × 64بطريقة المربعات نتبع الخطوات التالية :
الحل :
 ) 2نرسم أقطار المربعات كما

 ) 1ترتيب األعداد كما
موضح أدناه :
(العدد) األول

4

موضح أدناه :
6

6

4

7
الثاني
5

 ) 3نضرب كل جزء كما
موضح أدناه :
4
8
0

1
 2أجمع
2
أجمع
0
2

0

6
6

4

4
3

4

2

4

8
2

7
0

6

0
03

2

3 0
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الناتج :

480

أجمع أرقام كل قطر

 28ناتج ضرب 4 × 7
 20ناتج ضرب 4 × 5
 42ناتج ضرب 6 × 7

واآلن أرجو أإلجابة عن أألسئلة التالية :
 ) 1جد ناتج مايلي :
أ ) = 78 × 99
ب ) = 13 × 82

 30ناتج ضرب 6 × 5
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

محطة (نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :
تجد ناتج ضرب عدد مكون رمزه من مالمة ارقام في عدد مكون رمزه من مالمة ارقام.
عزيزتي التلميذة  :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات

التي تقوم

باإلجابة عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :عندما نضرب عدد مكون من مالمة أرقام × عدد مكون من مالمة أرقام
نضع أصفاراً في منزلة اآلحاد والعشرات كما في المثال األتي :
221

221
×

×

432

432
-----------442

--------------6630
تم وضع
صفر في منزلة اآلحاد

22 1
432
------------88400

تم وضع
صفريين في منزلة اآلحاد والعشرات .
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واالن نجمع
442

1

6630 +

1

88400

-----------------95472
الخبيرة  :السؤال  :بين كيفية إيجاد ناتج 426 × 312ضعي العدد الصحيح في
× 312

=

× 312

=

× 312

=

--------------------------------الناتج :

132912

التلميذة  :نضرب  6 × 312يكون الناتج .1872
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نضرب . 2 × 312
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :نضرب  20 × 312ألنها عشرات .
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نضرب  400 × 312ألنها مئات .
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :أذن نضع صفر في مرتبة العشرات وصفريين في مرتبة المئات .
الموضوع  :القسمة على عدد ُمكون رمزهُ من رقم واحد .
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :

:

158
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تجد ناتج القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد .
عزيزتي التلميذة  :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالقسبمة علبى عبدد ُمكبون رمبزهُ
من رقم واحد مم اجب عن األسئلة الالحقة :
* تذكري عزيزتي التلميذة ان . 5 = 7 ÷ 35:

أي ان :
35 = 7 × 5

هنا  5آحاد و 3عشرات
هنا 35احاد

7 ÷ 35
وان  11 = 9 ÷ 99حيث يمكن إجراء
الطويلة :

القسمة
×

11

99
9

-

09
* نبدأ بقسمة 9عشرات تقسيم  9يساوي 1
مم نضرب  9 = 9 × 1مم نطرح  = 9 – 9صفر .
* مم نقسم  9على  1 = 9مم نضرب 9 = 9 × 1
مم نطرح  = 9 – 9صفر

الناتج 11 :

9
00

9
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المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

مثال  :جد ناتج قسمة : 2 ÷ 642
الحل :

× 321

 )1نبدأ بقسمة الرقم الذي في منزلة المئات

2 642

وهو  6مئات ÷  3 = 2مئات

-

مم نضرب 6 = 2 × 3

-----------

مم نطرح  = 6 – 6صفر

0 4 -

--------------------------------------- )2يليها قسمة الرقم الذي في منزلة العشرات

6

4
----------

وهو  4عشرات ÷ 2 = 2

02

مم نضرب 4 = 2 × 2

02 -

مم نطرح  = 4 – 4صفر
---------------------------------------- ) 3مم يليها قسمة الرقم الذي في منزلة اآلحاد
وهو 0 1 = 2 ÷ 2 2
مم نضرب 2 = 2 × 1
مم نطرح  = 2 – 2صفر
-----------------------------------------يسمى العدد  321ناتج القسمة .
والعدد  642المقسوم .
والعدد  2المقسوم عليه .

واالن ارجو أإلجابة عن األسئلة التالية :
 )1جد ناتج ما يلي :
أ ) 3 ÷ 963
ب ) 4 ÷ 84
المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان :

-----------00
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تتحقق من صحة حل القسمة .
عزيزتي التلميذة :
يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس والضغط على زر
النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي هذه النافذة خاصة بتوضيح القسمة
الطويلة وكيفية التحقق من صحة الحل
لقسمة العدد  9 ÷ 4874بصورة عمودية :
نالحظ ان  9 ÷ 4ال يمكن
فنضع صفرا

×

0541
4874

9

45
----------037
36 -

تقسيم 4 = 9 ÷ 37

------------ 0149
-------------

ولكي نتحقق من صحة الحل يكون كاألتي :

5

المقسوم = ناتج القسمة × المقسوم عليه  +الباقي
المقسوم . 4874 :
المقسوم عليه . 9 :
ناتج القسمة . 541 :
الباقي . 5 :
= . 5 + 9 × 541
= . 5 + 4869
. 4874 = 4874
اذن الناتج صحيح
واالن ارجو االجابة عن االسئلة التالية :

541
×9
------------4869

 ) 1جد ناتج قسمة 4÷ 73058
 ) 2لكي تتحققي من صحة الحل ما هي القاعدة ؟ طبقيها على القسمة في أعاله .

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

محطة( نعم -ال) :
ا لهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على مفهوم القسمة .
عزيزتي التلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم
باإلجابة عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :مع رفل  56قلما ارادت توزيعها على  9تالميذ على ان تعطي لكل تلميذ 6
اقالم هل تكفي اقالم رفل لجميع التالميذ ؟ وهل يبقى لديها اقالم بعد التوزيع ؟
التلميذة :نوزع  56قلم على  9اقالم .
الخبيرة .:نعم .
التلميذة  :نقسم  56على  9يكون الناتج  6والباقي . 2
الخبيرة  :نعم .
التلميذة :أذن عندما نوزع أي شيء يعني التقسيم .
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100

الموضوع ( :القسمة على عدد مكون رمزهُ من رقمين والقسمة على 10
 1000ومضاعفاتها ).
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تجد ناتج القسمة على عدد مكون رمزه من رقمين .

عزيزتي التلميذة  :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالقسمة على عدد مكون رمزهُ
من رقمين
مم اجب عن االسئلة الالحقة :
× 3

للقسمة على عدد مكون رمزه من رقمين نتتبع االتي :
نأخذ اول عدديين من جهة اليسار هما  62للعدد المقسوم وهو

24 625

 625مم نقوم بإخفاء اآلحاد  2ونخفي االحاد من المقسوم عليه

72
ال يجوز

وهو  24أي نخفي  4مم نقسم  6على  2يكون 3
 72 – 62ال يجوز فنضع  2في الناتج مم نقسم كما في القسمة على رقم واحد
مم نأخذ  7 = 2 ÷ 14ونضرب 168 = 24 × 7

× 26

والعدد 168اكبر من  145ال يجوز فنأخذ

625 6

حيث  144 = 24 × 6يجوز ألنها اصغر من 145

48 -

فيكون الناتج  26والباقي 16
--------------14 5
-

144

------------001 6
واالن ارجو االجابة عن االسئلة التالية :
 ) 1جد ناتج مايلي 22 ÷ 648 :
32 ÷ 8423 ) 2

24
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
 -1تجد ناتج قسمة عدد على . 10
 -2تجد ناتج قسمة عدد على . 100
 -3تجد ناتج قسمة عدد على . 1000
 -4تحل مسائل حياتية تتعلق بقسمة عدد على عشرة ومضاعفاتها .
عزيزتببي التلميببذة :يوجببد علببى الطاولببة جهبباز حاسببوب فمببا عليببك إال اسببتعمال المبباوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامبك مبن البرنبامج الرياضبي هبذه النافبذة خاصبة
بتوضيح الضرب في . 1000 100 10
 تعلمت عزيزتي التلميذة عند ضرب  10 × 3يكون الناتج : 30
× 10
÷ 10

 3أحاد

3 = 10 ÷ 30

 3عشرات
-----------------------------------وعند ضرب  100 × 3يكون الناتج : 300
× 100
÷ 100

 3أحاد

3 = 100 ÷300

 3مئات
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وعند ضرب  100 0× 3يكون الناتج : 3000
× 1000
÷ 1000

 3أحاد

3 = 100 0 ÷ 3000

 3مئات
---------------------------------أذن  :نالحل عند القسمة نختصر األصفار مع بعضها :
مثالً :
700

=.7

100
واالن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 ) 1لدى إيناس  14000دينار وأرادت أن تشتري حاسبة يدوية فإذا كان سعر الحاسبة
الواحدة 2000دينار كم حاسبة تستطيع أن تشتري ؟
 ) 2جد ناتج ما يلي :
أ ) = 500 ÷ 7500
ب ) = 3000 ÷ 15000
جـ ) = 10 ÷ 690
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محطة (نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تجد ناتج قسمة رقم أصغر من الرقم المقسوم عليه .
عزيزتي التلميذة  :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم
باإلجابة عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
0

الخبيرة :عند قسمة

23542

28

نضع صفراً في الناتج لماذا ؟
التلميذة  :ألن  2في منزلة العشرات .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :الن  23اصغر من . 28
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :اذن  :عندما يكون الرقم الذي نريد تقسيمه اصغر من الرقم المقسوم عليه
نضع صفرا في الناتج .

166

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

الموضوع  ( :مفهوم األعداد الطبيعية قابلية القسمة على  2قابلية القسمة على ) 3
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
 -1تذكر االعداد الطبيعية .
 -2تميز بين العدد الزوجي والعدد الفردي .
عزيزتي التلميذة :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بمفهوم األعداد الطبيعية مم
اجب عن األسئلة الالحقة :
تسمى األعداد ... 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0باألعداد الطبيعية والتي
تشمل :
االعداد الزوجية :
10 , 8 , 6 , 4 , 2 , 0
...., 16 , 14 , 12 ,

االعداد الفردية :
, 11 , 9 , 7 , 5, 3 ,1
.... , 17 , 15 , 13

أذن :العدد الزوجي  :هو العدد الذي يقبل القسمة على  2بدون باق .
العدد الفردي  :هو العدد الذي يقبل القسمة على  2مع وجود باق .
مثالً :
 : 52عدد زوجي ألن أحاده  2وهو يقبل القسمة على  2بدون باق .

× 26

2 52
 : 95عدد فردي ألن أحاده  5وهو يقبل القسمة على  2مع وجود باق
 4-------مالحظة  :العدد الفردي = العدد الزوجي 1 +
12
12
---------0 0
مالحظة  :أي عدد طبيعي ( زوجي  ,فردي ) ×  = 2عدد زوجي
× 47
2 95
8
-----------15
14
------
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واالن ارجو االجابة عن االسئلة التالية :
 ) 1أي االعداد االتية فردية وايها زوجية :
" " 101 30 82 41
 ) 2مببباذا ينبببتج مبببن حاصبببل ضبببرب عبببدد فبببردي × عبببدد فبببردي وضبببحي ذلبببك
بمثال ؟
المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تعرف قابلية القسمة على . 2
عزيزتبي التلميببذة  :يوجببد علببى الطاولببة جهبباز حاسببوب فمببا عليببك إال اسببتعمال المبباوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنبامج الرياضبي

هبذه النافبذة خاصبة

بتوضيح قابلية القسمة على . 2
 نالحل من البرنامج الفيزيائي أن لدى المعلم في النموذج ( أ )  10أقالم وأمامه
 5تالميذ ويريد تقسيم  10أقالم على  5تالميذ :
 2 = 5 ÷ 10لكل تلميذ قلمان وبدون باق .
* وفي النموذج ( ب ) لدى المعلم  11قلما ً ويريد تقسيمها على  5تالميذ :
 2 = 5 ÷ 11لكل تلميذ قلمان والباقي . 1
نستنتج أن :
العدد الزوجي  :يقبل القسمة على . 2
العدد الفري  :ال يقبل القسمة على 2
واالن أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية :
 ) 1ما االعداد التي تقبل القسمة على : 2
520

100

761
315

 ) 2كيف نعرف العدد هو عدد زوجي أم عدد فردي ؟
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محطة (نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على قابية القسمة على . 3
عزيزتي التلميذة  :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم
باإلجابة عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال
تقوم بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :األعداد  600 655 963تقبل القسمة على . 3
بينما األعداد  44 122 733ال تقبل القسمة على  3؟ ما السبب ؟
التلميذة  :األعداد التي تقبل القسمة على  3ألن احادها فردي .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :هل ألن األعداد التي تقبل القسمة على  3هي األعداد زوجية .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :تعلمنا ان االعداد التي تقبل القسمة على  2تكون بدون باق أذن األعداد التي
تقبل القسمة على  3هي ايضا ً بدون باق .
الخبيرة :نعم .
التلميذة  :نالحل ان مجموع االعداد التي تقبل القسمة على  3هي  3او  6او  9وهي
من مضاعفات العدد . 3
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :بينما االعداد التي ال تقبل القسمة على  3هي ليست م االعداد  9 6 3أي
ليست من مضاعفات العدد . 3
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :اذن نستنتج ان  :إذا كان مجموع العدد  9 6 3فأنهُ يقبل القسمة على . 3
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الموضوع  ( :قابلية القسمة على . ) 10 5 4 6
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على قابلية القسمة على . 6
عزيزتي التلميذة :اقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بقابلية القسمة على 6
عن األسئلة الالحقة :
أن األعداد  900 162 954هي اعداد تقبل القسمة على  3 2معا ً :
477 = 2 ÷ 954

316 = 3 ÷ 954

81 = 2 ÷ 162

54 = 3 ÷ 162

450 = 2 ÷ 900

300 = 3 ÷ 900

واألعداد : 675 2007
 1003 = 2 ÷ 2007والباقي 1

669 = 3 ÷ 2007

 337 = 2 ÷ 675والباقي 1

225 = 3 ÷ 675

أذن :
األعداد التي تقبل القسمة على  6يجب أن تقبل القسمة على  2و  3معا ً .
واالن ارجو االجابة على السؤال التالي :
هل األعداد االتية تقبل القسمة على  6؟
25038 39054

مم اجب
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على قابلية القسمة على . 4
عزيزتي التلميذة :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي

هذه النافذة خاصة

بتوضيح قابلية القسمة على . 4
لدينا االعداد االتية ( ) 500 4838 4684 608 2503فلنقسمها على 4
ماذا نالحل ؟
 625 = 4 ÷ 2503والباقي . 3
 1209 = 4 ÷ 4838والباقي . 2
. 152 = 4 ÷ 608
. 1171 = 4 ÷ 4684
. 125 = 4 ÷ 500
نالحل  2503( :و  ) 4838ال تقبل القسمة على  4ألنه يوجد باق واألعداد
( 608و  4684و  ) 500تقبل القسمة على  4ألنه اليوجد باق .
نستنتج أن :العدد يقبل القسمة على  4إذا كان :
 من مضاعفات 4
او آحاده و عشراته 4
او آحاده وعشراته صفرا

واالن ارجو االجابة عن السؤال التالي :
هل األعداد االتية تقبل القسمة على  ( 4بدون اجراء عملية االقسمة ) :
" " 922 344 5048 600

المالحق  :اوراق عمل المحطات العلمية

محطة نعم  -ال :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على قابلية القيمة على  5و . 10
عزيزتي ا لتلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم باإلجابة
عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال تقوم
بعملية التفسير وعليك أن تستنتجي اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :عند قسمة األعداد (  ) 435 320 95 150على  5نالحل أنها تقبل
القسمة عليها بينما األعداد (  ) 102 71 83ال تقبل القسمة على  5ما السبب ؟
التلميذة  :ألن االعداد التي تقبل القسمة على  5احادها فردي .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :ألن االعداد التي تقبل القسمة على  5احادها زوجي .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :ألن االعداد التي تقبل القسمة على  5احادها 0أو . 5
الخبيرة :نعم .
التلميذة  :اذن  :االعداد التي تقبل القسمة على  5يجب ان يكون احادها اما صفر أو . 5
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الموضوع ( :العامل المشترك األكبر )
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على العامل المشترك األكبر
عزيزتي التلميذة :إقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالعامل المشترك األكبر مم
اجب عن األسئلة الالحقة :
تذكري عزيزتي التلميذة ان :
9 × 2 = 18
وان كل من  2و  9عامل من عوامل العدد 18
وان 6 × 3 = 18
وأن كل من  6و  3عامل من عوامل العدد 18
وان 18 × 1 = 18
وأن كل من  1و  18عامل من عوامل العدد 18
أي ان العدد  18هي } { 18 9 6 3 2 1
مجموعة عوامل العدد هي جميع االعداد التي
يقبل القسمة عليها بدون باق

ق.
أي أن  18تقبل القسمة على  18 9 6 3 2 1بدون با ٍ
وأن عوامل العدد  12هي 12 6 4 3 2 1 :
الحل العوامل المشتركة للعددين 18 12
هي }{ 6 3 2 1
الحل أن العدد  6هو أكبر العوامل المشتركة بين العددين
يسمى أكبر العوامل المشتركة بين عددين
بالعامل المشترك االكبر ويرمز لهُ بالرمز
ع.م.أ

واآلن أرجو اإلجابة عن االسئلة اآلتية :
 ما المقصود بمجموعة عوامل العدد؟ -ما رمز العامل المشترك األكبر ؟
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تجد عوامل مشتركة مع التمثيل بالرسم .
عزيزتي التلميذة :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي هذه النافذة خاصة
بتوضيح العوامل المشتركة األكبر مم تمثل العوامل المشتركة األكبر بالرسم.
 أوجد العوامل المشتركة للعددين  24 32مم مثل العوامل المشتركة بالرسم .الحل :
مجموعة عوامل العدد  32هي 32 16 8 4 2 1
مجموعة عوامل العدد  24هي 24 12 8 6 4 3 2 1
إذاً العوامل المشتركة بين العددين هي }{ 8 4 2 1
أكبر هذه العوامل هو العدد 8
إذاً ع  .م  .أ للعددين  24 32هو 8
لتمثيل ذلك بالرسم :
16
32

1
4

2
8

3 24
12 6

 واالن ارجو االجابة عن السؤال االتي :أوجد ع  .م  .أ للعددين 15 12
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محطة( نعم – ال) :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تميز بين العدد االولي والعدد غير االولي .
عزيزتي التلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم باإلجابة
عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال تقوم
بعملية التفسير وعليك أن تستنتج اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :نالحل أن االعداد  13 11 7 5 3 2هي أعداد أولية بينما العدد6 4
 9 8هي اعداد غير أولي ما السبب ؟
التلميذة  :ألن االعداد  13 11 7 5 3 2هي اعداد فردية .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :هل تقصدين باإلعداد االولية هي االعداد التي لها عاملين فقط هو  1والعدد
نفسهُ .
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :إذن االعداد  13 11 7 5 3 2هي أعداد أولية الن لها عاملين فقط
هو  1والعدد نفسهُ بينما العدد  4لهُ  3عوامل والعدد  6لهُ  4عوامل وهكذا .
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الموضوع  ( :العوامل االولية وتحليلها والمضاعفات )
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على كيفية تحليل العوامل االولية .
عزيزتي التلميذة :إقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالعوامل االولية وتحليلها مم
اجب عن األسئلة الالحقة :
نالحل إن هناك عوامل فيها اعداد أولية و أخرى غير أولية
كيف نعين العوامل االولية للعدد مباشرة ؟

فمثالً  :لتحليل العدد  45الى عوامله االولية توجد طريقتين :
الطريقة االولى  :باستخدام شجرة العوامل
45

×

9

3

×

3

5

×

5

الحل ان :
5 × 3 × 3 = 45
الطريقة الثانية  :باستخدام التحليل
حيث نبدأ بالقسمة على اصغر عدد اولي هو  2مم  3مم  5وهكذا
 45ال يقبل القسمة على  2لذا سوف نقسم على 3
 45 ( 15 = 3 ÷ 45يقبل القسمة على ) 3
 15 ( 5 = 3 ÷ 15يقبل القسمة على ) 3
 5 ( 1 = 5 ÷ 5تقبل القسمة على ) 5
إذاً 5 × 3 × 3 = 45
واالن ارجو االجابة عن االسئلة التالية :
 لتعين العوامل االولية للعدد مباشرة ما هي الطرق عدديها ؟ -أوجدي العوامل االولية للعدد  40؟

3 45
3 15
5 5
1
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المحطة االلكترونية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تتعرف على مضاعفات العدد .
عزيزتي التلميذة :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال الماوس
والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي
بتوضيح المضاعف المشترك االصغر .
تذكري ان :
مضاعفات العدد  4هي
..... , 36 , 32 , 28 , 24 , 20 , 16 , 12 , 8 , 4
ومضاعفات العدد  6هي
..... , 48, 42 , 36 , 30 , 24 , 18 , 12 , 6
مضاعفات العدد هي نواتج حاصل ضرب ذلك العدد في , 2 , 1
.... , 6 , 5 , 4 , 3

الحل ان هناك مضاعفات مشتركة للعددين 6 4
هي .... 24 12
وان أصغر هذه المضاعفات هو 12
يسمى العدد  12بالمضاعف المشترك االصغر ويرمز لهُ م  .م  .أ
المضاعف المشترك االصغر هو اصغر
عدد مشترك بين مضاعفات عددين او
اكثر ويرمز له م  .م  .أ

واالن ارجو االجابة عن االسئلة التالية :
 ماذا يقصد بالمضاعف المشترك االصغر ؟ وماذا يرمز لهُ ؟ -جدي المضاعف المشترك االصغر للعددين . 8 4

هذه النافذة خاصة
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محطة( نعم – ال):
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
تعرف ان  1هو عامل لكل عدد .
عزيزتي التلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم باإلجابة
عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال تقوم
بعملية التفسير وعليك أن تستنتج اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :ما العدد الذي هو عامل لكل عدد ؟
التلميذة  :العدد . 2
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :يعني هو موجود في كل عوامل األعداد .
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :هل هو العدد نفسهُ .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :العدد الذي موجود في كل عوامل األعداد هو العدد . 1
الخبيرة  :نعم .
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الموضوع ( :الجذر التربيعي للعدد)
المحطة القرائية :
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
 -1تجد الجذر التربيعي للعدد.
 -2تتعرف على رمز الجذر التربيعي .
عزيزتي التلميذة :إقرئي الموضوع التالي الذي يتعلق بالجذر التربيعي للعدد مم اجب
عن األسئلة الالحقة :
×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

الحل االعداد في القطر
1 =1×1
4 =2×2
9 =3×3
16 =4×4
100 =10×10

أي أن مربع العدد  10هو 100

كيف نجد العدد اذا عرفنا مربعهُ ؟

 36هو مربع العدد 6
 6هو الجذر التربيعي للعدد  36ويكتب = 6

نرمز للجذر التربيعي بالرمز
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واالن أرجو االجابة عن االسئلة االتية :
-

ما هو رمز الجذر التربيعي للعدد ؟

 جد الجذر التربيعي لألعداد 9 8 المحطة االلكترونية : الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان: -1تجد الجذر التربيعي لألعداد .
 -2تحل مسألة لفظية تتعلق بالجذر التربيعي .
عزيزتي التلميذة  :يوجد على الطاولة جهاز حاسوب فما عليك إال استعمال
الماوس والضغط على زر النافذة المفتوحة أمامك من البرنامج الرياضي
النافذة خاصة بتوضيح تحل مسألة لفظية تتعلق بالجذر التربيعي .
مثال  :قطعة أرض مربعة الشكل مساحتها 121م 2ما طول ضلعها ؟
الحل :بما ان القطعة مربعة الشكل
ل
فأن مساحة المنطقة المربعة = طول الضلع × نفسه .
المساحة = ل × ل ( ل هو طول الضلع ).
 = 121ل2
إذاً ل =  11 = 121م طول الضلع .
واالن ارجو االجابة عن السؤال االتي :
 -قطعة ارض مربعة الشكل مساحتها 324م 2فما طول ضلعها ؟

هذه
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محطة( نعم – ال):
الهدف من المحطة  :نتوقع من التلميذة ان تكون قادرة على ان:
 -1تجد مساحة المستطيل .
 -2تجد مساحة المربع .
عزيزتي التلميذة :تقف أمامك أحدى الخبيرات في مادة الرياضيات التي تقوم باإلجابة
عن أسئلتك واستفساراتك اال ان إجابتها ستكون محددة بكلمة نعم أو ال وال تقوم
بعملية التفسير وعليك أن تستنتج اإلجابة الصحيحة .
الخبيرة  :استبدلت قطعة ارض مستطيلة الشكل طولها  16متر وعرضها  4امتار
بقطعة ارض مربعة الشكل مساوية لها بالمساحة فما طول ضلع قطعة االرض
المربعة ؟
التلميذة  :طول ضلع القطعة المربعة  16متر .
الخبيرة  :كال .
التلميذة  :بما ان القطعة المستطيلة مساوية للقطعة المربعة بالمساحة اذن مساحة
المستطيل هي نفسها مساحة المربع .
الخبيرة  :نعم .
التلميذة  :نجد مساحة المستطيل وهي الطول × العرض
= 6 4 = 4 × 16م2
الخبيرة :نعم .
التلميذة  :مساحة المربع =  64م. 2
الخبيرة  :نعم .
التلميذة :المطلوب طول ضلع قطعة االرض المربعة اذاً نجد الجذر التربيعي للعدد 64
الخبيرة  :نعم .
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Abstract
The study aims at identifying the effectiveness of
scientific stations' strategy in solving mathematical problems
and the tendency towards the material for female pupils at the
5th grade in elementary school .
The sample of the study consists of (56) female pupils at
the 5th grade in Eman Martyr elementary school of basic
education in Baquba - Diyala province, for the academic year
(2012 - 2013). The sample is distributed into two groups, the
pilot group is taught mathematics according to the scientific
stations' strategy by using the following stations, which are :
(Literacy , Electronic and Yes - No), while the control group is
taught mathematics in a more conventional way .
An equivalence has been done between the two groups
in the number of variables including ; (IQ score, female pupils'
achievements in math at 4th grade, chronological age in
months, and prior information), for the purpose of goal
verification, two null hypotheses have been set :
1. There is no statistically significant difference at the level
of significance (0.50) between the average scores of the
experimental group pupils who are taught according to the
scientific stations' strategy and the average scores of the
control group who are taught in a more conventional way
at mathematical problems solving test.
2. There is no statistically significant difference at the level
of significance (0.50) between the average scores of the
experimental group pupils who are taught according to the
scientific stations' strategy and the average scores of the

A

control group who are taught in a more conventional way ,
in the scale of tendency towards mathematics.
To verify the study hypotheses, a 27-item multiplechoice test with four alternatives has been designed to solve
mathematical problems. It has been verified from some of
psychometric features tests, as well as the validity and the
reliability of its items .
The researcher has adopted a scale to measure the
tendency towards mathematics. The experiment has been
carrying out in the first semester of the academic year (2012 2013), by the researcher for both the experimental and the
control groups according to lesson plans which are priory
prepared. The solving mathematical problems test and the
tendency scale have been carried out. Data collected are
analyzed using suitable statistical methods. Results reveal the
following :
1. There is statistically significant difference at the level of
significance (0.50) between the average scores of the
experimental group pupils who are taught according to the
scientific stations' strategy and the average scores of the
control group who are taught in a more conventional way
at mathematical problems solving test in favor of the
experimental group.
2. There is statistically significant difference at the level of
significance (0.50) between the average scores of the
experimental group pupils who are taught according to the
scientific stations' strategy and the average scores of the
control group who are taught in a more conventional way ,
in the scale of tendency towards mathematics in favor of
the experimental group.

B

The results show a number of conclusions, including
that experimental group pupils who are taught according to the
scientific stations' strategy performed better than the control
group pupils who are studying according to the usual method of
teaching on solving mathematical problems and the
effectiveness of scientific stations' strategy in solving
mathematical problems and the tendency towards the material
for female pupils at the 5th grade in elementary school .
The researcher elicits a number of recommendations,
including; the use of scientific stations' strategy in teaching
mathematics, The training of primary school teachers through
practicing courses on how to use the strategy of scientific
stations. Also, further studies have been suggested in which
another variables used in this study.
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