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v       ذين قال سبحانه وتعالى فـيهم     ل ال العزيزينأهدي جهدي هذا إلى والدي :
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كمـا ربيـاني     "

  .)24:اإلسراء" (صغيرا

v  جي العزيز صاحب الفـضل األول بعـد اهللا سـبحانه وتعـالى             إلى زو  
  ."أبو عبد اهللا"

v  أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتيإلى.  

v   روح الشهيد الدكتور العالم الرباني ابن عمي نزار ريـان وعائلتـه         إلى
  .رحمهم اهللا

v اهم في إنجاز هذا الجهد المتواضعوإلى كل من س.  
  

  املتواضعإىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا البحث 
  املوىل عز وجل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرميسائلةً 

  

  
  ـةالباحث

انسوزان خليل محمد ري  
  

 



  ت

  
  
  
  

  

  
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيـين وإمـام           

  : وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعدالمجاهدين وعلى آله
 إلى منهل العلم، وصاحب الفضل بعد اهللا سبحانه وتعالى فـي إنجـاز هـذه                أتقدم بجزيل الشكر  

 هذه إتمام، الذي لم يدخر جهداً في إرشادي وتوجيهي في الرسالة
  .الدراسة

 فـي تحكـيم أدوات    التحصيلي لما بذلوه من جهد ووقتكما أتوجه بشكري إلى محكمي االختبار   
  .الدراسة
  :لجنة المناقشةاألستاذين عضوي قدم بالشكر إلى كما وأت

 
 

  لما بذلوه من جهد في تنقيح وتقويم الرسالة 
رمـه بتـدقيق    كم بالشكر إلى والدي وزوجي وأهلي، وإلى حضرة الدكتور خليل حماد لت           كما أتقد 

 في إخراج هذه    ولكل الذين ساندوني أثناء الدراسة سواء مادياً أو معنوياً وساهموا         وياً،  الرسالة لغ 
  .الدراسة إلى النور
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  :ملخص الدراسة
فيجوتسكي في تدريس الرياضيات وبقاء استراتيجية دراسة إلى معرفة فعالية استخدام هدفت ال

  .ثر التعلم لدى طالبات الصف السادس بغزةأ
طالبة من ) 73( حيث تكونت عينة الدراسة من ،لباحثة في دراستها المنهج التجريبياتبعت اوقد 

  .ليا بشمال القطاع وتحديدا معسكر جباطالبات الصف السادس األساسي
 تضمن الوحدتين األولي والثانية لكتاب  ذلك قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيليجلأومن 

  .- الجزء األول– الرياضيات المقرر بوكالة الغوث الدولية
 بالطريقة العشوائية عينة الدراسة وتم اختيار ةالمدرسة بصورة قصدي وقد اختارت الباحثة

  .طالباتلل) ا،ب(البسيطة من بين شعب المدرسة والمكونة من شعبتين 
   علي عينة الدراسة عديبوالثم قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي القبلي 

وقد  spss اإلحصائيوالمعالج ) M-W(، واختبار مان ووتني مستقلتينلعينتين) ت(وباستخدام 
  : الدراسة النتائج التاليةأظهرت

  متوسط درجاتبين) α 0.05 =(داللة التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .1
فيجوتسكي وبين استراتيجية التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام  الطالبات في المجموعة

  . نهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة السائدةاقرأ متوسط درجات
 الطالبات متوسط درجاتبين  α=0.05) (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .2

استراتيجية ات التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية اللواتي تعلمن باستخدام وذ
مجموعة الضابطة اللواتي تعلمن بالطريقة نهن في الأقرا متوسط درجاتوبين  فيجوتسكي

  . المجموعة التجريبيةالسائدة لصالح
 متوسط درجاتبين ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .3

الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية اللواتي تعلمن باستخدام 
نهن في المجموعة الضابطة اللواتي تعلمن اقرأ متوسط درجاتفيجوتسكي وبين استراتيجية 

  .بالطريقة السائدة
 طالبات  متوسط درجاتبين) α=0.05(التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

المؤجل  المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى لالختبار التحصيلي وتحصيلهن في التطبيق
  . نفسهالختبارل

باستراتيجية قة أوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة وفي ضوء النتائج الساب
جل الكشف عن أفيجوتسكي علي جميع المستويات المعرفية ومختلف المراحل العمرية من 

استراتيجية  وتدريب المعلمين علي استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس بما فيها ،فعاليتها
  . فيجوتسكي
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  :المقدمة

العملية التربوية بمفهومها الحديث عملية اجتماعية، تستمد قيمها و أهدافها من واقع 
 ، لتحقيق األهداف التي تصبودادهم إعدادا متكامالًالمجتمع وحاجاته، سعيا إلسعاد األجيال وإع

  .إليها أمتهم
فهي تسعى لتكوين المواطن الصالح، أي تكوين شخصيته تكوينًا متكامالً من جميع جوانبها 

اعده وتزويده بالمعارف الكافية التي تس، الجسمية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، والروحية
  .معلى التوازن والنمو السلي

فالعملية التربوية تهدف إلى تعديل السلوك اإلنساني من خالل األهداف التي تتضمنها المناهج 
  . المتعلمين كنتائج لتلك العمليةوتحددها الغايات التي يراد تحقيقها لدى

واالنفجار المعرفي والسكاني، ظهرت الحاجة إلى ، فنظراً للتقدم العلمي، والتكنولوجي المتسارع
وطرق ،  التدريس، وكان ال بد من إعادة النظر وتطوير أساليب جديدةقيب وطرائتغيير أسال

  .لتعليم التي تهتم بالمتعلم كفردمتقدمة تستند إلى نظريات جديدة في التعلم وا
 سوف يحقق مكاسب ال يمكن -بدون استثناء-حيث يؤكد العلماء على أن الجنس البشري 

وإذا ما تم ،  لعباده- سبحانه وتعالى-زة التي منحها اهللاستغالل القوى الممي حسنتصورها إذا ُأ
وهذا بدوره ، نه يؤدي إلى إطالق طاقات التفكير اإلبداعيإتطوير الطاقات المبدعة لدى المتعلم ف

  .، واالجتماعية، والثقافية أفضل للمشاركة في الحياة االقتصاديةيؤدي إلى إتاحة فرصٍ
ل تنظيم خبرات والطرق من أج، ث عن أفضل األساليبفمن أجل ذلك يسعى المربون إلى البح

  .المناهج للمتعلمين
  :ة التي ظهرت في التعلم والتعليمومن أبرز النظريات الجديد

ية للمتعلم، التي تركز على العمليات الذهنية الداخل )(constructivism theoryالنظرية البنائية 
  .والنمو المعرفي لديه

،  نوفاكفأوزبل ثم جاء جوزي Jean piaget)( ن أعمال بياجيهوقد انبثقت هذه النظرية م
 فكر أوزبل حول نوفاك بالواليات المتحدة األمريكية حيث طور لورفاقه من جامعة كور ني

فقام نوفاك ، كيفية تمثل المفاهيم وتنظيم البنية المعرفية للمتعلم حتى يحدث التعلم المرغوب
من خالل استخدام نماذج  (Hierachically) رة هرميةبتنظيم األفكار الرياضية وغيرها بصو
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  . ن الرياضيات بطبيعتها بنائية وتراكميةإإذ ، من التعلم البنائي في تعلم الرياضيات
  .)224: 2007 ،رنداوالخز وأحمد،، والسر، عفانة(

فكير فالتعلم البنائي يكسب المتعلمين القدرة على التفكير الرياضي بأنواعه المختلفة وخاصة الت
وهو نوع من التفكير يسعى من خالله المتعلم meta- cognitive thinking فوق المعرفي 

ر الواعي أو  فهو يسمي التفكياولذ، معرفة العمليات العقلية التي يقوم بها، ونواتج هذه العمليات
  .التفكير في التفكير

ليات التفكير، مراقبةً نشطة،  هذا فإن على المتعلم وفق هذا التفكير أن يراقب استخدامه لعمىوعل
  . المعرفيةاوأن ينظمها وفقاً ألهدافه

األول يتعلق بالوعي بالمعرفة والثاني : ومن هنا نرى أن التفكير فوق المعرفي يتضمن جانبين
  .)13:م1997 ،فيصل يونس (.تنظيم هذه المعرفة

لتعلم عملية بنائية  أن ا140):م2002، كمال زيتون( : أسس التعلم البنائي على ما يليوتقوم
نشطة ومستمرة وغرضه التوجيه، والتهيئة للتعلم عندما يواجه المتعلم مشكلة أو مهمة جديرة 

كما تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي ، باالهتمام
وكذلك الهدف ، نىمع اآلخرين، كما أن المعرفة القبلية شرط أساسي لبناء التعليم ذي المع

الجوهري للتعلم هو إحداث تكيف يتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة المتعلم، كما 
خطوات كما يراها أشرف أبو عطايا وهي  ويمر النموذج البنائي في تدريس الرياضيات بأربع

، يرات والحلولومرحلة اقتراح التفس،  التعاونيةةومرحلة األنشط، )التنشيط(مرحلة حل المشكلة 
  )2004،72:أشرف أبو عطايا(.ومرحلة اتخاذ اإلجراء

ويعد ليف فيجوتسكي من الرواد السوفيت الذين وضعوا نظرية بنائية في التفاعل االجتماعي 
 اإلدراكي عند المتعلم على الممارسات الفعلية رحيث اعتمد في تفسيره للنمو المعرفي والتطو

احتكاكه بالبالغين أو األقران خارج المدرسة مما يؤدي إلى التي تحدث داخل الطفل من خالل 
) (kearsley,1996لرياضية وحل المسائل غير النمطية نجاز العمليات اإالتطور المعرفي في 

ن فيجوتسكي أولى الثقافة االجتماعية للمتعلم دوراً كبيراً في اكتساب المعرفة إف وبناء على ذلك
نية المعرفية أو الب، وليس من خالل النمو العقلي، ين األفرادمن خالل التفاعالت المستمرة ب

  .الموجودة في الدماغ
 فالدماغ يتأثر بالتفاعالت ويتطور في فهم المواقف التعليمية المحيطة من خالل طبيعة الحوار 

فالمعلم يلعب دور الوسيط ويصل من المعرفة العامة ، والمناقشة بين المعلم والطالب في الفصل
 لتحفيز اًوهذا يعتبر مفتاح، جه المتعلم تدريجياً نحو فهم وإتقان المهمةويو، لمعرفة العلميةإلى ا

 ةأو األدوات التعليمي )scaffold ( وال بد من وجود دعائم تعليمية،المتعلمين للمعرفة العلمية
 اًيث وتبيانومن أهم األدوات التي يركز عليها فيجوتسكي اللغة كونها أداة للحد ،المساندة للتعليم
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كما يركز ، فهي تعمل على إخراج ما يختزنه الطفل من معرفة بداخله، لما يفكر به الطفل
 أكثر تأهيالً رفيجوتسكي على أهمية مساعدة الطفل خالل عملية التعلم من معلم متمرس أو نظي

  ).5: 2006 ،عزمي الدواهيدي(
   :ويرها وهي كما يلي مراحل لبناء وتكوين المفاهيم وتطوقد حدد فيجوتسكي سبع

  ).1997 :17، عزة عبد الفتاح(
وهي مرحلة يستطيع الطفل تخزين األشياء أو األفكار الرياضية ) التكديس(مرحلة التخزين  .1

من خالل رؤية تلك األشياء بصرياً ومحاولة التعرف علي األشياء من خالل مظهرها 
 .الخ........الدائرة وتصنيف األشياء حسب معايير بسيطة مثل المربع و،الخارجي

وفيها يتمكن الطفل من إجراء عمليات التميز والتصنيف ، والثانية مرحلة العقد المترابط .2
 حيث يقع الطفل أحياناً في أخطاء عديدة نتيجة ،لألشياء بصرياً في خاصيتين أو أكثر

  .اعتماده على حاسة البصر في إدراك األشياء والتعامل معها وخاصة األشكال الرياضية

حيث يبدأ الطفل بتجميع وضم األشياء المختلفة في الشكل ، المجاميع والثالثة مرحلة تكوين .3
على أنها أعداد طبيعية بغض )99 ,1 , 52 , 19 ,5(تحت خاصية معينة مثل وضع األعداد 

 فهو ،)10( أكبر من أو )10( من خانة أو خانتين أو أنها أصغر من النظر عن أنها تتكون
  .من خالل خاصية واحدةيصنف األشياء 

صفات وأنه  أن الشيء الواحد له عدة وفيها يدرك الطفل، والرابعة مرحلة العقد المتسلسلة .4
 وأن كل صفة تصلح ،الصفات يمكن تصنيف هذا الشيء في عدة محاور في ضوء تلك

  .لتكون أساساً للتصنيف

   نقل شيء معين وفيها يتمكن الطفل من، أما الخامسة فهي مرحلة العقد االنتشارية .5
   ويحمل ،يختلف عن أشياء أخرى بوضعه مع تلك األشياء على سبيل هذا الشيء

   فمثال يمكن أن يضع الطفل مربعا أو مستطيالً مع مجموعة  نفسها،تلك األشياء مواصفات
  ومن ، من المثلثات المختلفة على اعتبار أن المربع أو المستطيل يمكن تقسيمه إلى مثلثين

  ن الطفل في هذه المرحلة يكتسب قدرة على انتقال أثر التعلم من خاصية هنا نرى أ
إلى خواص أخرى مع إجراء بعض  معينة ألشياء مشتركة في صفات معينة أو خواص

  .المهمات المطلوبة

يقوم الطفل في هذه المرحلة بوضع المفاهيم الرياضية حيث والسادسة مرحلة أشباه المفاهيم  .6
إال أنه ال ، ضوء مواصفات تلك المفاهيم والخصائص المميزة لهافي مجموعة واحدة في 

 فهو غير  وبالتالي،ميستطيع وضع معيار واضح للحكم على العناصر المشتركة لتلك المفاهي
 .متأكد من طبيعة المهمة
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 عند لمفهوميا في نظرية التطور ةوالسابعة هي مرحلة تكوين المفاهيم وهي المرحلة األخير .7
ستطيع في هذه المرحلة بناء المفهوم وتكوينه أي أنه تمكن من منطقة األشياء  حيث ي،الطفل

  .بصورة كاملة
 وقد أشار فيجوتسكي في نظريته االجتماعية إلى منطقة توسعية سماها بمنطقة النمو الوشيك

(zone of proximal Develop ment)  وهي المساحة التي تقع بين ما يمكن أن يقوم به
  .لفصل الدراسي في تعلم الرياضياتمن خالل تعامله مع متعلم آخر في ا المتعلم بنفسه

كما ، تعد هذه المنطقة منطقة النمو المعرفي في الرياضيات ففيها يتم التعلم والفهم واالستيعابإذ 
 الوشيكة يمكن أن تتأثر ة، أن تطور المنطقCobbويعتقد فيجوتسكي ومن جاء بعده مثل كوب 

نه إذا إحيث يقوالن  ، هذين الجانبين في تعلم وتعليم الرياضياتةعلى أهميإذ يؤكدان ، نبجانبي
ن التفاعل االجتماعي أيضاً إ الرياضية فنبالمضامي  في المتعلم ويتأثراًكان العقل والدماغ موجود

ن وينبغي أن يحدث اهذين الجانبين مهمن إولذا ف، له معاييره وممارساته في نمو المنطقة الوشيكة
الوشيكة عند المتعلم  انسجام بينهما ألن كالً منهما مفيد بنفس القدر لنمو تطوير المنطقةتوافق و

)cobb.1998.33-38( )240-237: 2007 ،الخزندار، أحمد، السر، عفانة (   
 فإن لنظرية فيجوتسكي في تدريس الرياضيات أهميتها في مجال تعليم وتعلم بناء على ذلك

استخدام استراتيجيات متعددة منها عن طريق ، لمفاهيم الرياضيةمن خالل تنمية ا، الرياضيات
واستراتيجية التفاعل االجتماعي استراتيجية و تالمتناقضات وإستراتجية المتشابهااستراتيجية 

  .وغيرها.........Generative strategالتوالد 
المعرفة ونمو الجوانب وقد أكد فيجوتسكي على أهمية المجتمع واللغة والثقافة والتفكير في تنمية 

وأن التعلم الموجه الذي ينادي به يتطلب فهماً لما يستطيع أن يعمله حين يتواله ، المعرفية
بالرعاية معلم مستنير، والفرق بين هذين المستويين من األداء الوظيفي هو منطقة النمو القريبة 

  .)2006 :5، الدواهيدي(في ) z.p.s( )Joneset al ,1998: 968(المركزية 
فتبعاً لتدني مستوى الطالبات في تحصيل مادة الرياضيات والتي أشارت إليها نتائج الطالبات في 

 عمل الباحثة ومن خاللاالختبارات النهائية حيث كان من الواضح رسوب عدد كبير فيها، 
لرياضية كما المست عزوف الطالبات عن دراسة مادة الرياضيات وتذمرهن أثناء حل المسألة 

 لذا ارتأت ،ن دراسة الرياضيات في المرحلة الثانوية والجامعيةمالطالبات تهرب ت الباحثة شعر
 فاعليتها وأثرها على الباحثة استخدام استراتيجية فيجوتسكي في تدريس الرياضيات لقياس

فيجوتسكي في استراتيجية  هذه الدراسة تم اختبار فعالية استخدام ومن خالل. االحتفاظ بالتعلم
  . س الرياضيات وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السادس بغزةتدري

  فيجوتسكي لما لها الجتماعية ل على النظرية البنائية ادراسة الهوتم التركيز من خالل هذ
  والدراسات ) م2000، عبد الكريم(من فعالية كبيرة في اكتساب المعرفة كما بينت دراسة 
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دراسة و) م1996ريتشموند وسترلي،( دراسةو )م2004،زانج (المختلفة مثل دراسة األجنبية 
مادة في من خالل تدريس طالبات الصف السادس وتم ذلك ، ) م2001ميجروالشوت،(

وتم اختيار هذا الصف ، الرياضيات المقررة بوكالة الغوث الدولية للمرحلة األساسية بشمال غزة
الهم من المرحلة االبتدائية إلى المتوسطة لما له من أهمية في تكوين المفاهيم لدى الطلبة عند انتق

الباحثة لذلك استخدمت ونظراً لتدني التحصيل في مادة الرياضيات ) السابع والثامن والتاسع(
رغبة منها في كشف معلمين في تدريس مادة الرياضيات  الِلجديدة لم تستخدم من قباستراتيجية 

  .اتفي تدريس الرياضيستراتيجية مدى فعالية هذه اال
  

  :مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

وبقاء أثر التعلم لدى طالبات فيجوتسكي في تدريس الرياضيات استراتيجية  ما فعالية استخدام
  الصف السادس بغزة؟

  : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
  سكي ؟فيجو تستراتيجية  األساسية المالمحلما هي ا .1
الطالبات متوسط درجات بين ) α> 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

  متوسط درجاتفيجوتسكي وبيناستراتيجية يتعلمن باستخدام   اللواتيةفي المجموعة التجريبي
 أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة السائدة؟ 

 الطالبات متوسط درجاتبين  )α> 0.05( ة عند مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائي .3
استراتيجية  اللواتي يتعلمن باستخدام ةذوات التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبي

أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة  متوسط درجات فيجوتسكي وبين
 السائدة؟

  الطالباتمتوسط درجاتبين ) α> 0.05(ى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو .4
استراتيجية  اللواتي يتعلمن باستخدام ةذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبي

 أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة  متوسط درجاتوبين فيجوتسكي
 السائدة؟

  طالبات درجاتمتوسط بين )α>0.05 (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .5
 في بين متوسط درجاتهن في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وةالمجموعة التجريبي

  التطبيق المؤجل لنفس االختبار؟ 
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  :فرضيات الدراسة
 .ه في الفصل الثاني الحقاًنفيجوتسكي وسيتم اإلجابة عستراتيجية  األساسية المالمحال .1

 متوسط درجاتبين ) α> 0.05(توي داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس .2
فيجوتسكي وبين استراتيجية يتعلمن باستخدام   اللواتيةالطالبات في المجموعة التجريبي

 .بالطريقة السائدة أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن متوسط درجات

 رجاتمتوسط د بين) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
استراتيجية  اللواتي يتعلمن باستخدام ةالتحصيل المرتفع في المجموعة التجريبي الطالبات ذوات

 يتعلمن بالطريقة ي أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتمتوسط درجاتوبين ، فيجوتسكي
 .السائدة

  متوسط درجاتبين) α>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
 اللواتي يتعلمن باستخدام ةلبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبيالطا

 أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن  متوسط درجاتفيجوتسكي وبيناستراتيجية 
 .بالطريقة السائدة

  طالباتمتوسط درجات بين) α> 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
 في بين متوسط درجاتهن لالختبار التحصيلي ولبعديا في التطبيق ةجريبيالمجموعة الت

 .  نفسهالختبارلالتطبيق المؤجل 

  
  : أهداف الدراسة

  :دراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى هذه ال
فيجوتسكي في تدريس الرياضيات وبقاء أثر التعلم لدى استراتيجية معرفة فعالية استخدام  .1

 .)بشمال قطاع غزة( الصف السادس طالبات

 .فيجوتسكيستراتيجية  األساسية المالمح ال إلىالتعرف .2

 الطالبات  على تحصيل في تدريس الرياضياتفيجوتسكياستراتيجية  معرفة فعالية استخدام .3
 .ذوات التحصيل المرتفع

 الطالبات ذوات التحصيل فيجوتسكي على تحصيلاستراتيجية معرفة فعالية استخدام  .4
 .المنخفض

الصف  فيجوتسكي على بقاء أثر التعلم لدى طالباتاستراتيجية  ة فعالية استخداممعرف .5
 .السادس
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  :أهمية الدراسة
  : تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية

 تقدم هذه الدراسة رؤية جديدة في تدريس الرياضيات من خالل دراسة فعالية استخدام .1
لى التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم لدى فيجوتسكي في تدريس الرياضيات عاستراتيجية 

 .ل معلمي الرياضيات أثناء الخدمةتأهي مما يفيد معدي دورات الصف السادس طالبات

 .ديدة لتدريس الرياضيات وتحسينها جت تفيد المعلمين في تطوير إستراتيجياربما .2

معلمين إلى تجريب تساعد هذه الدراسة في توجيه اهتمام الموجهين التربويين نحو توجيه القد  .3
 .فيجوتسكي في تدريس الرياضياتاستراتيجية  استخدام

تفيد هذه الدراسة القائمين على تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد  .4
يجوتسكي في فاستراتيجية  ليحرصوا على تحسين مناهج الرياضيات بطريقة تسمح باستخدام

 .تدريس مادة الرياضيات

  
  :لدراسةحدود ا

  :ئج هذه الدراسة في الحدود اآلتيةويتحدد تعميم نتا
  :الحد البشري: أوالً

  من طالبات الصف السادس األساسي  عينة عشوائية
  :لحد المكانيا: ثانياً

غوث الدولية التابعة لوكالة ال" ج"  االبتدائية المشتركةلياجبا اقتصرت هذه الدراسة على مدرسة
  .في محافظة شمال غزة

  :لزمانياالحد : اًثالث
منية لمدة م وفق خطة ز– 2009 م2010 تم تنفيذ هذه الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي

 بسبب م2009-10-20 إلى م2009-9-10 حصص أسبوعياً من أربعة أسابيع بواقع ست
  .اإلجازة
  :الحدود األكاديمية: رابعاً

لكتاب ل األولى والثانية تينى الوحداقتصرت الموضوعات التي تم قياسها في هذه الدراسة عل
والمقرر بالمدارس التابعة ) الجزء األول( المدرسي لمادة الرياضيات للصف السادس األساسي،

  . وبعدييوتحليل محتواها وتحديد المفاهيم وإعداد اختبار قبل لوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة
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  :مصطلحات الدراسة
 :إجرائية كما يليت الدراسة بصورة تم تعريف مصطلحا

  العمل بأقصى الجهود "للفعالية بأنها ) 2003(وتتبني الباحثة تعريف الفتالوي : الفعالية
" عن طريق بلوغ المخرجات المرجوة وتقويمها بمعايير وأسس البلوغ إلى تحقيق الهدف

  ).2003:19، الفتالوي(
فيجوتسكي بأنها نظرية بنائية استراتيجية  ترى الباحثة أنه يمكن تعريف: فيجوتسكياستراتيجية 

تولي أهمية كبيرة للغة والتفاعل االجتماعي في نقل الخبرة وتنمية وتطوير منطقة النمو الوشيك 
 في تدريس وحدتي الكسور للصف السادس  االجتماعيةومن ثم دمج الثقافة) ZPD(للمتعلم 
  .األساسي
ة على أنها تصور في عملية التعلم ونمو وترى الباحثة أنه يمكن تعريف النظرية البنائي: البنائية

مة أو ء ومن ثم الموا،المتعلم تتمثل في استخدام المعرفة من خالل المالحظة والمعالجة والتفسير
 إلى معلومات جديدة ذات صلة بغية الوصولالتكييف للمعلومات الرياضية لتكوين خبرات جديدة 

  .وحدة الكسور لطالبات الصف السادسبموضوع 
   طْطَخَ تُة هادفةهو وسيلة اتصال تربوي"لتعريف اآلتي للتدريس اوتتبنى الباحثة : سالتدري

 في )65: 1984، حمدان" (داف التعليم والتعلم لدى المتعلمه من المعلم لتحقيق أهجووتُ
   ).17: 2003، الفتالوي(

 الطالب وتعرفه الباحثة على أنه الدرجة التي يكتسبها:  في الرياضياتالتحصيل الدراسي
في االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحثة لقياس المعارف والخبرات التي تشتمل عليها ) المتعلم(

المقرر للصف السادس األساسي ) الجزء األول(األولي والثانية من كتاب الرياضيات  تينالوحد
  .نتيجة مروره بخبرات ومواقف تعليمية

، فاهيم العلمية التي درسها بعد ثالثة أسابيع من دراستهامدى احتفاظ المتعلم بالم:بقاء أثر التعلم
  ).3: 2000 ،جاسم" (مفاهيم العلمية ويقاس ذلك بواسطة اختبار تحصيل ال

  : بأنهوتعرفه الباحثة
 باستخدام  احتفاظ المتعلم بالمعلومات والمهارات والمفاهيم الرياضة التي ستتم دراستهاىمد

 في كتاب الرياضيات الجزء األول المقرر  األولي والثانيةنتي في الوحداستراتيجية فيجوتسكي
 خالل  ويقاس ذلك من، لفترة زمنية في حدود أربعة أسابيععلى الصف السادس األساسي

  .ار التحصيلي المرجأباالخت
 هي المرحلة التي تشمل الصفوف الدراسية من الصف األول وحتى التاسع :المرحلة األساسية

  .وتتفق الباحثة مع ذلك) 2006:ة والتعليم العالينشرة وزارة التربي(
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 50% منأعلى هن الطالبات الحاصالت على  :ات التحصيل المرتفع في الرياضياتالطالبات ذو
درجات تحصيل مادة الرياضيات الممنوحة لمجموعة من طالبات الصف السادس األساسي من 

   لفصل األول للعام الدراسي للبعديا رالمشموالت بالدراسة الحالية وذلك في االختبا
من كل اإلرباعي األعلى ويمثلون ، م وذلك بعد ترتيب الدرجات تصاعديا2010ً-م2009

  .عتي الدراسة التجريبية والضابطةمجموعة من مجمو
 درجات  من50% منأقل هن الطالبات الحاصالت على : الطالبات ذوات التحصيل المنخفض

موعة من طالبات الصف السادس األساسي المشموالت تحصيل مادة الرياضيات الممنوحة لمج
وذلك بعد ترتيب م 2010-2009  للفصل الدراسيلبعديابالدراسة الحالية وذلك في االختبار 

 ةمجموعتي الدراسة التجريبي  من كل مجموعة مناإلرباعي األدنى  ويمثلون ،الدرجات تصاعدياً
  .والضابطة

 في ممارسات معلمي الرياضيات عات وإجراءات تشيهي عملي: )المعتادة(الطريقة السائدة 
 وهو يعتمد بذلك ،مستقبالً والمعلم هو المحور الرئيسي للعملية التعليميةفيها  التلميذ يكونالصفية 

لتوضيح النقاط ، والمناقشة، والكتابة على السبورة، ةأسلوب اإللقاء وطرح األسئلة المباشر
ويقوم المعلم في هذه العمليات بإعداد ، والتعزيز الفردي، يوااللتزام بالكتاب المدرس، الرئيسية

  .مذكرة تحضير دروسه اليومية 
  ):ZPD) (منطقة النمو القريبة المركزية :(منطقة النمو الوشيك 

المسافة بين مستوى التطوير الفعلي الذي ينشأ من حل "بأنها ) Chaiklin(وتتبنى الباحثة تعريف 
 مستوى التطوير المحتمل حدوثه خالل حل المشكلة بتوجيه بالغ أو المشكلة بصورة مستقلة وبين

التعاون مع األقران أو هي ما ينجزه الطفل اليوم بمساعدة اآلخرين ويتمكن من فعله غداً بشكل 
  )م2006:9الدواهيدي ،(في ) chaiklin:2002:3(مستقل 



 

 
 
 

 
 

 

 
  

 .ائيةالبن: أوالً •

 .المعرفة: ثانياً •

 .المفاهيم: ثالثاً •

  .فيجوتسكياستراتيجية : رابعاً •
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 ولكي، المساعدة لذلك لمعرفة هذا العالم المعقد ال بد من تبسيط المفاهيم التي هي الوسيلة

فمنها المفاهيم المجردة  ،ينهاتتم المعرفة بالمفاهيم يجب معرفة أنها تختلف باختالف مضام
 ،والحسية والبسيطة والمركبة والمفاهيم األولية واإلجرائية والمفاهيم المرتبطة بخواص محددة

  .الخ.......... المرتبطة بالعالقاتوالمفاهيم المرتبطة بالبديهيات والمفاهيم
  .ق تعلم المفاهيم تتعدد بتعدد النظريات المهتمة بذلكائلذلك فإن طر

ا ينطبق على المفاهيم الرياضية في مجال تعليم وتعلم الرياضيات من خالل تنمية تلك وهذ
الفصل إلى أربعة أقسام ففي القسم األول تم   فقد تم تقسيم هذا،المفاهيم وفق الدراسة الحالية

، وأسسها، وافتراضاتها، ورؤيتها في التعلم المعرفي للرياضيات، تعريفها ،توضيح البنائية
  . ح مالمح النظرية البنائيةنظراً ألهميتها في توضي، وأصولها

، ومهارات ما وراء المعرفة، ومكوناتها، والمنظومة المعرفية، ض القسم الثاني المعرفةواستعر
  .المعرفة بالمعرفة وعالقة اكتساب مهارات، ومكوناتها وتصنيفاتها

 ،وتصنيفاتها، مظاهرهاو، وتعريفها، أما القسم الثالث فهو يتحدث عن المفاهيم معناها
واستراتيجيات المخططات في تدريس ، األساسية لتلك المخططات والمبادئ، ومخططاتها
وما يجب مراعاته إلحداث التغير ، وأهمية المخططات في تدريس الرياضيات، الرياضيات

 تدريس  يجب مراعاتها عندوالقواعد التي، وكيفية تعلم وتعليم المفاهيم،  لدى المتعلمينلمفهوميا
  .المفهوم

 فقد استهل الحديث عن شخصية ذلك ،تسكيفيجواستراتيجية والقسم الرابع واألخير استعرض 
   الوشيك ومنطقة النمو ستراتيجيتهالمالمح األساسية الثم ، العالم أصله ووالدته ووفاته

، كوينهاومراحل ت، وحدودها، ودينامكية عملها، تعريفها) ZPD المركزية القريبةمنطقة النمو (
استراتيجية  مراحل بناء وتكوين المفاهيم وفق الباحثة استعرضتثم ، والعوامل المؤثرة فيها

  .تسكيفيجو
  .وفيجوتسكي بين نظرية بياجيه  واالتفاقوأخيراً بينت الباحثة أوجه االختالف

  . من اإلطار النظرياالستفادةوفي الختام لخصت الباحثة مدى 
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هم لمعرفة الفلسفة وضعها المفكرون والفالسفة محاولةً من النظريات التي ىحدهي إ: البنائية
فهمهم الخاص على أفكار جديدة من خالل اكتساب  حاجة المتعلمين لبناءوالمتعلقة بالتعلم 

  .أو التفكير بالمعرفة وآلية الحصول عليها واستخداماتهاالعمليات العقلية وتطويرها 
ف البنائية تعريفاً محدداً ألن ذلك يشكل عقبةً  كبيرةً في حد ذاته إال أن المعجم الدولي عرولم تُ

  )17: 2003، زيتون، زيتون( :على أنها للتربية عرفها
، ن نشطاً في بناء أنماط التفكير لديهوقوامها أن الطفل يك، ونمو الطفل، رؤية في نظرية التعلم"

ليل من الق يوضح إال ويؤخذ على هذا التعريف أنه ال "لخبرة تفاعل قدراته الفطرية مع انتيجة
لفلسفة المتعلقة بالتعلم  البنائية حاولوا تعريفها على أنها امنظري كما أن بعض ،معالم البنائية

أو هي عملية استقبال ، جة المتعلمين لبناء فهمهم الخاص على أفكار جديدةاح ترضوالتي تف
ة مع خبراتهم السابقة وبيئة يعاني جديدة داخل سياق معرفتهم اآلندة بناء المتعلمين لمتحوي إعا

  .تعلمال
ها على أنها الكيفية التي يتم من خاللها اعرففقد ) Airasian& walsh(أما إيراسين وولسن 

وعرفها جالسر سفيلد ) 212: 2002 ،زيتون (ها واستخدامهاروتطوي، اكتساب العمليات العقلية
)Glasserfeld, 1990 (وعرفها لورسباك وتوبن .أنها تفكير بالمعرفة وبآلية الحصول عليهاب 
)(Lorsback and Tobin ,1992 بأنها نظرية معرفة استخدمت لشرح عملية كيف نعرف ما 

   ف المحدديالتعربفي ت ال ويالحظ أن جميع هذه التعريفات 220:23)، المومنى (نعرف
  . لتلك النظرية)الجامع المانع(

بستمولوجية للبنائية للوقوف على معنى مالمح اإلخطوط العامة التي قد تعبر عن الوفيما يلي ال
  :) 2003 :30 ,31، زيتون وزيتون ()Const ructivism(البنائية 

 يبني بواسطة الذات العارفة Realityبستمولوجية ترى أن الواقع إ عبارة عن رؤية البنائية .1
Epistemic – subject نسخة من  أو صور أبداً مجرد تلمعرفة ليساألمر الذي يعني أن ا

 .الواقع ولكنها تنتج عن بناء الواقع من خالل أنشطة الذات العارفة

راً جوهرياً لبناء المعرفة حتى إن بعض منظري البنائية قد يعد أم) الذات العارفة(إن نشاط  .2
 .متعلمن المعرفة هي نشاط الإإذ يقول ، ر أن نشاط المتعلم والمعرفة شيئ واحداعتب

 كوسيلة Knowledge Transmissionومن ثم يرفض منظرو البنائية مبدأ نقل المعرفة 
  .الكتسابها
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 ولكن ،إن معيار الحكم على المعرفة لدى البنائين ليس في كونها مطابقة للواقع المعبرة عنه .3
 .وحل المشكالت المعرفية، ر أمور الفرديسيى أنها تعمل على تبمعن، في كونها عملية

نها بالنسبة لهم عبارة عن أدوات لحل إ إذ instrumental وسيليةن يلمعرفة لدى البنائيفا
  .المشكالت

 بمعنى أنها قرينية ،إن المعرفة ال توجد مستقلة عن الذات العارفة بل ترتبط بها وتالزمها .4
ال قلنا بأنه  ومن ثم فإننا قد ال نغالي إذا) أي ذات عالقة بالخبرة (Contextual) سياقية(

 -مجازاً– يمكن أن نطلق عليه  ما إذ لكل منا،في معرفتهما عن شيء معينيتشابه شخصان 
 .بصمة معرفية تميزه

بستمولوجية للبنائية نجد أنها نظرية في اكتساب المعرفة فلسفياً ومن خالل عرض المالمح اإل
 .وسيكولوجياً معاً

ن الذات العارفة وموضوع المعرفة، يأي مبدأ التفاعل بين الذات والمحيط من خالل التفاعل ب
 كما أنه توجب ،مرشد والموجهاللم هو  هو محور العملية التعليمية والمعفالمتعلم البد أن يكون

 .عليه ليس فقط فهم المفاهيم بل توظيفها في مواطن أخرى وأوقات مختلفة

   التي أوردها بستمولوجية للبنائية اإلفتراضياتال صيلختوفيما يلي 
  ):36-32: 2003 ،وزيتونزيتون (

  : االفتراض األول
وال يستقبلها ، المعرفة اعتماداً على خبرته Cognizing subjectيبني الفرد الواعي أو المطلع 

  .بصورة سلبية من اآلخرين
 ابانٍ لمعرفته وأنه البنائية والتي مفادها أن الفرد بستمولوجيا يمثل عماد اإلالذيوهذا االفتراض 

بنفس معناها وأن المفاهيم واألفكار وغيرها من بنية المعرفة ال تنتقل من فرد آلخر  ،دالة لخبرته
  . مغايراً لهاني لنفسه معنىبفالمستقبل لها ي
  :االفتراض الثاني
) المحس(لم التجريبي ا التكيف مع تنظيم العهي Cognitionية المعرفية لإن وظيفة العم

Adaptiveوليس اكتشاف الحقيقة الوجودية، )المحسوس( تنظيم العالم التجريبي  وخدمة 
وهذا يعني أن بناء المعرفة عملية بحث عن المواءمة بين المعرفة ، لمطلقةا) نطولوجيةاإل(

  .والواقع وليست عملية مقابلة بينهما
  .قع من خالل تنظيم داخلي لديها منهما يتعامل مع الوفكلٌّ

بنفسه من خالل مروره  لفرد في بناء معرفته تعتمد على اةأن النظرية البنائي ص من ذلكلخون
  .ة في بنيته العقليةيبخبرات تؤدي إلى بناء المعرفة الذات
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 لذلك ،لكه من خبرات حول موضع معينتميأي أن نمط المعرفة يعتمد على الشخص ذاته وما 
لفرد تكنولوجيا وبين اوفالنظرية البنائية تجسد لنا العالقة بين المجتمع بما لديه من معرفة 

  .كون عالقة قوية بينه وبين مجتمعهمما ي،  يعيش فيهيومحيطه الذ
   :لتعليم البنائي على األسس اآلتيةويقوم ا

  ).245: 2007عفانة، والسر ومنير والخزندار، (في ) 140:2002كمال، زيتون، (
 .التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضه التوجيه .1

 ).االهتمام (صديقتلم مشكلة أو مهمة جديرة بالالتهيئة للتعلم عندما يواجه المتع .2

 .من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرينته تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرف .3

 .م ذي المعنىيالمعرفة القبلية شرط أساسي لبناء التعل .4

ة عرفية الممارسة على خبرالهدف الجوهري للتعلم هو إحداث تكيف يتواءم مع الضغوط الم .5
 .المتعلم

الطفل ن يؤكدون على مبدأين األول تفاعالت يومن خالل أسس التعليم البنائي نخلص أن البنائي
  .االجتماعية واللغة ثانوية بالبيئة الطبيعية كآلية أساسية للنمو اإلدراكي من خالل التفاعالت

اعله ت على تطوير الطفل اإلدراكي من خالل تفزوالثاني هو نظرية فيجوتسكي التي رك
لها دور أساسي و واللغة هي الوسيط فهي أساسية للتفكير والتفاعالت االجتماعية ،االجتماعي

ال في تشكيل المعرفةوفع.  
 : مجاالت هيةثالثالبنائية نجد أنها مشتقة من ومن خالل التمعن في أصول النظرية 

)Appleton,1997: 304 ( في)2006 :15، الدواهيدي(  
ة يالذي ركز على عمل" psychology - Developmental") 1978 (بياجيهلعلم النفس  -

 .التكيف وعدم االتزان

 ركز فيه يالذ" cognitive psychology"نفس معرفي ما ترتب على رؤية بياجيه من علم  -
الحياتية ومحاولة تغيرها وتعديلها لعدم مالءمتها  على األفكار المسبقة للطالب من خبراتهم

ألفكار عند حدوث عدم اتزان ظهر هذه اتو) Schemata(الذهنية لنظام مخططات البنية 
 .معرفي

 التي نقلت بؤرة "Social constructivism) "1978 (لفيجوتسكيالبنائية االجتماعية  -
 للمتعلم وأهمية اللغة لنقل الخبرة االجتماعية إلى األفراد االجتماعيةاالهتمام إلى الخبرة 

 .The zone of proximal Developmentية دورها في تنمية المنطقة المركزو

 Piaget's theory of cognitive Develop ment: نظرية بياجيه ورؤيته في التعلم المعرفي

1980- 1896) Jean piaget ( أبحاثه في العشرينات من هو باحث سويسري بدأ جان بياجيه
طور نظريته . المعاصروكان له أعظم تأثير على نظريات التطور المعرفي ، القرن المنصرم
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غير  "بياجيه"، وكان  من األسئلة المرنةةالمعرفية بالمالحظة الفعلية لألطفال مستخدماً مجموع
األشكال العقلية وحيث كان اهتمامه على الجانب المعرفي ،  صحة اإلجابة أو خطئهاى بمدمهتمٍ

 : أكد بياجيه على ما يليتوبعد الدراسة والمالحظة عدة سنوا. والمنطقية التي يستخدمها الطفل
  .) 2003 :136زيتون وزيتون،(
  .مل البيئيةاأن التطور العقلي يكون نتيجة تفاعل العوامل الوراثية مع العو -
فالتعلم يستخدم التطور ،  منها عن األخرىأن عملية التعلم والنمو العقلي منفصلتان كلُّ -

  .يشكله العقلي ولكن ال
المعلومات و بياجيه على مبدأ االستعداد بمعنى أن البيانات أن النضج يسبق التعلم ولذلك أكد -

  . الفعلي لتطور الطالبىأن تكون عند المستوبد المدخلة ال 
 اإلنسانكتساب ا المحور األساسي لعمل بياجيه يدور حول كيفية يمكن القول بأنومما سبق 

  .عاماً تقريباً يبحث في ذلك ومن ثم فقد ظل بياجيه نحو ستين ،  ميالدهة وكيفية نموها منذعرفمال
  عديدة على استخدام طرق إمبريقيةاعتمدوالذي ، اإلكلينيكيوقد استخدم منهجاً بحثياً هو المنهج 

   .لجمع المعلومات عن عملية التفكير) رامبنية على المالحظة واالختب(
  ) 83,82:2003، زيتون وزيتون(

 من خالل السويرفي الذي يطرأ على الشخص  بياجيه على النمو العقلي والمعاهتمامولقد تركز 
، ر المرتبطةيحة البدائية غيرالتحول من مرحلة الوليد الذي تصدر عنه األفعال المنعكسة الص

  ) 2000 :195أبو حطب وصادق( .رشد التي تتميز باألفعال الماهرةحتى مرحلة ال
هذه  ة معرفحيث إنا المتعلم ولهذا يقوم تعلم بياجيه على تحديد المرحلة النمائية التي يمر به 

 التي يمكن أن يستوعبها بعد أن يكونوالتي لديه المرحلة تحدد ما هي البنية والتراكيب المعرفية 
حيث ،  الفرد نامياً ونشطاًوبذلك يكون، قد تمثلها من أجل تنظيمها ودمجها في البناء المعرفي

لتفكير فيها ثم ترميزها وتصنيفها عمال اإالستقبال و بأدوات نشطة للتعرف واإلدراك وايقوم
  .يوإدراجها في مخزونه المعرف

  ) 2006: 16، دييهاالدو) (21: 2003، شاليل() 120:2001قطامي وقطامي (
 واعتبر ،حتى المراهقة مراحل تبدأ من الوالدة اجيه مراحل نمو تفكير الطفل بخمسِوقد حدد بي

  .لتي قبلهاة وتعتمد على المرحلة اأن كل مرحلة تسبق التالي
  ) 61ـ56 :2006عفانة ، (: وفيما يلي عرض لتلك المراحل

   Piaget's strategy stagesبياجيه استراتيجية مراحل 
   sensori Motor stages:المرحلة الحسية الحركية •

  :ز بما يلييتموهي تبدأ من الوالدة حتى نهاية السنة الثانية من عمر الطفل وت
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  Elementary Reactionsردود الفعل األولية   .أ 

 حيث تكون ،وفيها تظهر ردود الفعل األولية لدى الطفل في بداية الشهر األول من حياته
وتتطور في الشهر الرابع حيث تصبح أكثر  عبارة عن انفعاالت منعكسة ال إرادية

ثم بعد ذلك يضع ،  يضع الطفل بصورة مباشرة أصابعه في فمهإذ،  وتناسقاًانسجاما
ثم يستطيع التفاعل مع ، لذي يمثل نهاية الجزء األول من هذه المرحلةإصبع اإلبهام ا

 إال أن مفهوم ،شياء التي ترتبط بذاته واألشياء المحيطة به أكثر من األعناصر البيئة
 . ى األشياء من خالل ذاتهفهو ينظر إل، مسيطراً على الطفلالذات مازال 

  Reasoning Concept:مفهوم السببية  .ب 

 من السنة األولى لحياة الطفل حيث تصبح حركات يديه ثانيية النصف الوتبدأ في بدا
مما يدل على انتقال الطفل من الجزء الثاني ،  مع حركات عينيه-إلى حد ما-منسجمة 

ه وبين من هذه المرحلة وهو إدراك مفهوم السببية عندما يعترضه معوقات تقف بين
 ذلك إلى عمليتين مرتبطتين هما رجعي و،ها بإزاحتها يحاول التخلص منإذأهدافه 

فاالستيعاب يعني قدرة الطفل على تكوين صورة معينة عن األشياء ، ثلةايعاب والممتاالس
ع تكوينات الطفل المعرفية مالمحيطة في هيكله المعرفي فإذا حدث اندماج لهذه الصورة 

مل منفصلة لحين ظهور نموذج أو صورة أخرى تع وتبقى هذه الصورة ،حدث التكيف
 .مع تكوينات الطفل المعرفية على ربط الصورة المنفصلة

  Memory :الذاكرة  .ج 
وتبدأ الذاكرة في نهاية السنة األولى من عمر الطفل في النمو والتطور إال أن قدرتها 

  . فالطفل فيها غير قادر على فهم معنى التسلسل،على استيعاب األفكار المتصلة صعب
   Simulation:المحاكاة  .د 

سم بالتقليد المؤقت تالثانية من عمر الطفل تبدأ اللغة بالنمو والتطور حيث تفي السنة 
 يحتفظ الطفل ببعض األنماط السلوكية في ذاكرته إلى أن يجد إذ، والمؤجل في الظهور

 األمر الذي يوقعه في األخطاء حيث يعتمد على مبدأ ،معنى الستخدامها بواسطة حواسه
  .اء المحيطة بهطأ في تجريب األشيخالمحاولة وال

  Preconceptual stage:مرحلة ما قبل المفاهيم •
وتبدأ من السنة ) Preoperational stage (وهي مرحلة جزئية من مرحلة ما قبل العمليات

  : الثانية إلى الرابعة من حياة الطفل وتتميز بما يلي
  Symbols:إضفاء صفة الرموز  - أ

فيتعامل ، عامل معها في المرحلة السابقةالتي تاألشياء على وفيها يضفي الطفل الرموز 
 مما يدفعه إلى استخدام ، شاهدها من قبلالتياألحداث مع الرموز بدالً من األشياء أو 
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أو ، اً لهوزته فمثالً يتخذ من الدمية أم للتعويض عن األشياء التي ليست بحالتقليد المؤجل
  .يتخذ من اللعبة سيارة يقودها

  Transduction: االستدالل المطابق   - ب

الكل ومن الخاص إلى الخاص ومن الكل إلى إلى الجزء وفيها ينتقل الطفل من الجزء 
 الطفل تكوين المفاهيم نظراً لعدم توفر االستدالل المنطقي إلى عدم استطاعة ذلكيعود و

فإنه يصل ، اً والماعز يعطينا لبناًعرضنا على الطفل أن البقر يعطينا لبنلديه فمثالً إذا 
  .اماًبقر كالماعز تمن الإلى أ

  Egocentrism:التمركز حول الذات  - ت

دون أن ، في هذه المرحلة يتلقى الحقائق والمعلومات طبقاً لما يراه هوال يزال الطفل 
 أنه نيظو كلم ويتحدث مع نفسه كما يشاءتوهذا يعني أن الطفل ييصغي إلى اآلخرين، 

 ويفكر طبقاً لوجهة  لهوليحا فهو يجيب كم، يصغي لآلخرين واآلخرين يصغون إليه
  .نظره هو

 :نمو اللغة بدرجة كبيرة  - ث

عن رموز  فهو يستخدم الكلمات المعبرة،  يؤكد تفاعل الطفل مع األشياء الرمزيةوهذا
 بعض الكلمات المرتبطة يع أن يكتسب ثروة لغوية تؤهله إلطالقكما أنه يستط، معينة

الً تعطيه صفة التفاهم بينه وبين أفراد أسرته بمفاهيم معينة إال أنه ال يستطيع أن يبني جم
  .ة ما زالت منعدمة لديهيأي أن المنطق

   Intuitive stage:المرحلة الحدسية •
السنة الرابعة إلى السنة السابعة وتتميز باالعتماد على التخمين  مرحلة من نهايةوتبدأ هذه ال

ر حيث تؤدي إلى وقوعه في ز بمركزية التفكي أي تتم،في الحكم على األشياء أو الحوادث
 قدراته العقلية تتحسن باتجاه األخطاء نتيجة تفكيره في اتجاه أشياء يتعامل معها إال أن

  ).نفسه(ته  بعد أن كان متمحوراً حول ذاالتفاعل االندماجي
  :صائص التاليةخوتتميز هذه المرحلة بال

  Centration:أحادية التفكير  - أ
ل خاصية واحدة أو مظهر واحد عند وضعه في وهذا يعني تمركز تفكير الطفل حو

  .الخواص المشتركة لألشياء يدرك أنه الأي  ،موقف ما
 Reversibility :القابلية للعكس  - ب

ثم محاولة إعادة مكوناتها عن طريق قلب ، ويقصد بها تفحص األبنية األولية لألشياء
أما ، لعشرة يستطيع ذلكفمثالً إذا طلبنا من الطفل العد من واحد ، التركيبة األصلية لها

  .ال يستطيعفإذا طلبنا العكس 
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 :تكوين المفاهيم  - ت

فاهيم لكنه ال يمارس العمليات العقلية رحلة يستطيع الطفل تكوين بعض المفي هذه المو
 وال يعتمد على النشاط العقلي الداخلي للقيام يقارن األشياء في المجال الخارجيفهو 

طق عند الطفل ال زال ناقصاً يتمثل في اتجاه نصفي ويعود ذلك إلى أن المن، بالمقارنة
ة كلي قابلية إدراك الصورة الحيث إنواالنتباه نحو مدركات حسية متصلة بخاصة واحدة 

لألشياء غائبة كما أن الوعي الكافي لمبدأ ثبات الخصائص غير كاف.  
   Concrete operations stage: مرحلة العمليات المحسوسة •

  : وتتميز بما يلي،لطفلة من نهاية السنة السابعة حتى الثانية عشرة من عمر اوتبدأ هذه المرحل
كما ، تطور قدرة الطفل في إدراك أن كمية المادة ال تتغير على الرغم من تقسيمها إلى أجزاء -

 .أنه يستطيع أن يصنف األشياء طبقاً التجاهين مثل الشكل والوزن

- ط خاصيتين أو أكثر مع بعضها البعض أو ن مفاهيم عن طريق ربيستطيع الطفل أن يكو
 فهو ال ،و المحسوس أنه ال يخرج عن مجال الملموس أإال،  من الكل إلى الجزءالوصول

ك أن التغير في بينما يستطيع أن يدر، رة للواقعات منطقية مغاين افتراضيستطيع أن يكو
ثبات و ي سن التاسعةغير أن حفظ الوزن وثباته يتكون ف، الشكل ال يؤثر على جوهر المادة

 .الحجم في سن الحادية عشرة

قوم بالعمليات العقلية العكسية التي تستدعي القدرة على إدراك العالقة يأن يستطيع الطفل  -
فإذا عرضنا على ، باإلضافة إلى التحليل المنطقي لتلك األشياء، القائمة بين شيئين أو أكثر

، )ب(أكبر من القضيب ) أ(ل بأن القضيب فإنه قد يقو،  مختلفين في الطولقضيبينالطفل 
أما عندما تتعقد األمور بحيث يستدعي إدراك ،  البصريي الحساإلدراكوهذا الحكم قائم على 

 فإن الطفل ال يتوصل قبل السابعة إلى حل المسألة ، العالقة المتبادلة

  ج فما هي المسطرة األكبر طوالً؟ >ب ، ب> إذا أ 
 أو العكسية بحيث يدرك المتبادلة بالعمليات العقلية القيامتطلب فإن حل مثل هذه المسألة ي

ثم المقارنة ) أصغر (<الثانية والثانية من ) أكبر(> األولى ،الطفل نوعين من العالقة
  .واكتشاف العالقة

  

  Formal operations stage:مرحلة العمليات الشكلية •
تصف بنمو المجردات  الخامسة عشرة وتوتمتد هذه المرحلة من نهاية السنة الثانية عشرة إلى

  : وتتميز هذه المرحلة بما يلي،يبات العقلية القابلة للتجروطرح االفتراض
 القابلة االفتراضات المعنويات والرموز المجردة القائمة على طرح إدراكقدرة الطفل على  -

التأكد من يستطيع الطفل أن يحدد المشكلة ويجرب الفروض المطروحة لحلها وإذ ، ارلالختب
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والواقع ولذا فهو يستطيع أن يميز بين تلك االفتراضات ، القائمة أو المطروحة االفتراضات
  .الحقيقي لها

مد على عالقات تمنطقية التي تعيستطيع التلميذ أو الطفل معرفة األخطاء والمغالطات ال
  .نةمعي
  ) 2006 :56 -61، عفانة( :مور اآلتيةيتمكن التلميذ في هذه المرحلة من معالجة األو

 .يراً ناقداًيؤدي تفك -

 .يركب ويتخيل ويفهم االحتمالية -

 . يناقش األخالقيات والقيم -

 .يعمل النسب والتناسب والمنطق المترابط -

 في التعلم البد من التطرق إلى رؤيته في التعلم بياجيهاستراتيجية وبعد عرض مراحل 
  :لم المعرفي إلى األساسية في التعالمعرفي حيث قسم بياجيه المفاهيم

  Types of Knowledge:أنواع المعرفة  - أ

فالبنسبة إلى والمعرفة اإلجرائية، المعرفة الشكلية  ماوه  المعرفةميز بياجيه بين نوعين من
فقد أشار بياجيه إلى معرفة المثيرات لدى ) figurative knowledge(المعرفة الشكلية 

 فيبدأ بالمص –لمة زجاجات اإلرضاع  متمثالً في ح–يرى مثيراً ما  هحيث إنالطفل 
العام   على الشكلل تعتمد على التعرفأي أن معرفة األشكا) الرضاعة(ها تايلمحتو

التي تنبع من  فهي المعرفة (operative Knowledge)أما المعرفة اإلجرائية ، للمثيرات
، لمستوياتمستوى من اأي صل إلى االستدالل في اة العقلية والتي تنطوي على التوالمحاك

 أما ،فالمعرفة اإلجرائية تهتم بالكيفية التي تتغير بها األشياء من حالتها السابقة إلى الحالية
  .المعرفة الشكلية فتهتم باألشياء في لحظة زمنية معينة

  Adaptation: التكيف  - ب

قة تكيف مع عوامل البيئة المحيطة به كما في حدليرى بياجيه أن الكائن الحي يسعى دائماًَ ل
 ،يالً عند زيادة شدة الضوء وتتسع عندما يكون اإلنسان في الظالملالعين لإلنسان تضيق ق

األفعال البيولوجية  ه يري أن تلكعاً من األفعال البيولوجية للتكيف إال أن بياجيهذا نو ويعد
في علم المعرت أي أن بياجيه يرى أن ال،ال بد وأن يتبعه القيام بمجموعة من األفعال العقلية

  .لدى اإلنسان ينشأ أساساً نتيجة التكيف العقلي مع مؤثرات البيئية المحيطة به
)  المعرفيةالبنيات(التراكيب المعرفية هي  Cognitive structuresالتراكيب المعرفية  - ت

 ؟كيف تنشأ التراكيب العقليةولكن 

التي تشبه  بمجموعة من التراكيب العقلية الفطرية اًطفل يولد مزوديرى بياجيه أن ال
أطلق عليها لفظة الصور أو المخططات اإلجمالية العامة  reflexesالمنعكسات الفطرية 
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 وهي تخضع لعملية تغيير الخ.. ......سكيما المص والبكاءإمثل  Schemes) اإلسكيمات(
مستمرة مما يؤدي إلى تكوين تراكيب عقلية جديدة فمثالً الطفل عقب مولده يقوم بمص كل 

والتي ال تدر  تدر لبناً  التياألشياء يز بينيإال أنه بعد عدة أيام يبدأ في التم، فمهما يقع في 
 .لبناً

: كيب غير الفطريةاالمص الفطري الذي ولد به قد نما إلى نوعين من التر" سكيماإ"فتركيب 
وباستمرار لبناً  تدرال واألخرى خاص باألشياء التي ، أحدهما خاص باألشياء التي تدر لبناً

راكيب أخرى تيمكن أن ينشأ عنه نمو الطفل فإن التراكيب الخاص باألشياء التي تدر لبناً 
كيب الخاص بلبن والتر، بن الصناعيلوالتركيب الخاص بال، التركيب الخاص بلبن األم: مثل

  . األبقار وهكذا
ر من تراكيب فطرية بسيطة أي صوويمكننا القول بأن التراكيب المعرفية قد نشأت أصالً 

  . )تاسكيما(إجمالية عامة أو مخططات عامة 
أيضاً أن التراكيب العقلية أو المنظومات المعرفية دائماً تكون في حالة تغيير " بياجيه "ويرى 
  ).2003 :88 -89زيتون، ، زيتون( .لمراهقةا وخاصة أثناء فترة الطفولة وةمستمر

 :Equilibrationأو الموازنة  Self regulation: ياتعملية التنظيم الذ - ث

 يفترض إذ أن هذا العامل أهم العوامل المسئولة عن التعلم المعرفي للطفل بياجيهحيث يرى  
وهو  Assimilationل التمثأن هناك عمليتين أساسيتين تحدثان أثناء عملية التنظيم هما 

 ةتراكيب معرفية موجودالمعلومات من البيئة ووضعها في عملية عقلية مسئولة عن استقبال 
وهي عملية عقلية مسئولة عن تعديل هذه   Accommodationوالمواءمة ، عند الفرد

 .بنيات المعرفية لتناسب ما يستجد من مثيراتال

 اإلنسان عندما حيث إنل والمواءمة مصطلحان استمدهما بياجيه من العلوم البيولوجية فالتمث
ن تركيبة الكائن  جزءاً ملتحول الغذائي لصور أخرى تصبحا مليةيتناول الطعام وتتم ع

 .وي للكائن الحية لتصبح جزءاً من التكوين العضل العناصر الخارجي تمثهالعضوي أي أن

 إثراؤها وجعلها أكثر قدرة  وونتيجتهما تصحيح البنيات المعرفية ملتانفهما عمليتان متكا
 .على التعميم وتكوين المفاهيم

فإن صورة ) سيد الحيوانات(ووقفنا به عند فمثالً عند إدخال الطفل لحديقة الحيوانات  
 وهو ما ،دمجها بالعقلالحيوان ستنتقل من عين الطفل إلى التراكيب المعرفية في العقل و

 معرفي يفسرها فإن الطفل قد ال يستثار بكيتر فإذا حدث وكان لهذه الصورة ليسمى بالتمث
د رآه مراراًُ من قبل عن ألنه قومالحظته بتم، تم كثيراً بالوقوف عند هذا الحيوانهأي ال ي

أما إذا لم تكن لديه أية تراكيب معرفية بالحيوان فإنه ،  تركيب معرفي خاص بهن لديهوتكو



22 

إلى أن يتم لى االنسحاب بعيداً عن الحيوان حالة عدم اتزان عقلي قد تؤدي به إيصبح في 
  . يات العقلية أي المواءمةربط تلك الصورة بالبن

    
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  )1( شكل
 رسم توضيحي لعملية التنظيم الذاتي 

  

 عن التعلم المعرفي بأنها عملية تنظيم ذاتية للتراكيب ةمما سبق نجمل رؤية بياجيه البنائي
بمعنى أن الكائن الحي يسعى للتعلم من أجل ، المعرفية للفرد تستهدف مساعدته على التكيف

 مع معطيات العالم ه خالل تفاعل من الفردالتكيف مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة
 أو التناقضات في التراكيب المعرفية االضطراباتتؤدي هذه الضغوط إلى حالة من و التجريبي 
ل ي بما تشمله من عمليتي التمثومن ثم يحاول الفرد من خالل عملية التنظيم الذات، لدى الفرد

. المعرفية مع هذه الضغوط يفالتكحقيق  حالة التوازن المعرفي ومن ثم تاستعادةوالمواءمة 
  )2003 :94، زيتون، وزيتون(
 

لدى الطفل تراكیب معرفیة 
جاھزة الستیعاب الموضع 

عندئذ عملیة المعرفي فتتم 
  بنجاحالمماثلة

 

 تكييف

 

یقابل الطفل موضوعاً 
 معرفیًا غریبًا في البیئة

یحاول استیعاب الموضوع 
المعرفي باستدعاء التراكیب 

ودة لدیھ ذات المعرفیة الموج
  الموضوعالعالقة  بھذا

 

الطفل في حالة 
 اتزان معرفي

 

الطفل في حالة عدم 
 اتزان معرفي

 

الطفل یتواءم خالل تعدیل 
التراكیب المعرفیة بتطویر 

 تراكیب جدیدة

 

لیس لدى الطفل 
 تراكیب معرفیة
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  :المنظومة المعرفية
) Declarative(المعرفة المباشرة : تضم المنظومة المعرفية نوعين من المعرفة وهما

  والقوانين المختلفة والمعرفة غير المباشرةوالمبادئوتتضمن المفاهيم والمهارات 
)Normative (ت ويقصد بها المهارات العقلية العامة التي يتم تنميتها ضمناً من خالل المعالجا

 ومن أمثلة المعرفة غير المباشرة مهارات التحليل وإعادة ،ةلعناصر وجوانب المعرفة المباشر
: التنظيم واالتصال وحل المشكالت والتفكير االجتماعي ويمكن أن تصنف المعرفة إلى نوعين

وكل أ مجال معين بنصها وخوارزمياتها أولمعرفة النصية وهي المعلومات المتضمنة في مادة ا
 المعلومات يوالمعرفة األسلوبية وه، ) Know what(ما يندرج تحت مصطلح معرفة ماذا 

وهو كل ما يندرج تحت مصطلح ، التي تتعلق بكيفية الحصول على المعلومات أو استنتاجها
 حسية أو وهي تتمثل في تكوين تصورات ذهنية أو تأثيراتKnow How( ،(معرفة كيف 

 وتستخدم ،لفظية أو بصرية أو نتيجة أحداث يمر بها الشخص وتدخل إلى مخزون الذاكرة
وقد أسهمت آراء علماء المعرفة في إثراء المنظومات ، مصادر لألنشطة العقلية المتنوعة

مدخالً للحصول على ) Cognitive processes ( العمليات المعرفيةحيث اعتبرت، يةالمعرف
 ويتمثل ذلك في المشاهدة والقياس والتصنيف واالتصال والتنبؤ واالستدالل واستخدام ،المعرفة

  .الخ......عالقات الزمان واستخدام العدد والتنظيم والمقارنة وتحليل البيانات
ساسية التي تحدد أي أداء ة واألوبهذا فإن خريطة المعرفة تتضمن العديد من العناصر المركزي

ويقصد بها ) معالجة المعلومات( كما وتضم المنظومة المعرفية أيضاً قضية ،و نشاط عقلي معينأ
ة من وإلى العقل من التحكم في تدفق المعلومات الداخلة والخارجالعمليات المعرفية التي تضمن 

معلومات جديدة مشتقة منها ا واالستدالل على  استقبالها وتحليلها والربط بينهخالل مراحل
عمليات وتأتي على قمة مكونات المنظومة المعرفية ، واستدعائهاوالتحكم في طرق االحتفاظ بها 

والتي تعني معرفة الشخص عن تفكيره والتحكم بضبط الذات ) فوق المعرفية(ما وراء المعرفة 
مسار وتعديل ، ة الوقتوإدار، عند االنشغال بعمل عقلي معين من حيث الدقة ومراقبة الجودة

  ).121: 2007 والخزندار، عفانة( في )108-107: 2003 عبيد وعفانة( .لزم األمرالتفكير إذا 
البد من التطرق إلى والعالقة بين هذه المكونات بعد التعرف على المنظومة المعرفية ومكوناتها 

  .مهارات ما وراء المعرفة وتصنيفاتها ومكوناتها وأهمية اكتسابها
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  :مهارات ما وراء المعرفة
)  الميتا معرفة–التفكير في التفكير ( Metacognitionوراء المعرفة  قد ظهر مفهوم مال

 للدراسات ويفتح آفاقاً واسعة ،م النفس المعرفيالسبعينات ليضيف بعداً جديداً في علفي بداية 
 ، واالستيعاب ومهارات التعلم والتفكير والذاكرةالذكاء والمناقشات النظرية في موضوعات التجريبية

 الكثير من االهتمام نظراً الرتباطه  في عقد الثمانينات وال يزال يلقىوقد تطور االهتمام بهذا المفهوم
في ) 51,2002، جروان(.  القرارواتخاذ حل المشكالت واستراتيجياتبنظريات الذكاء والتعلم 

  .)122:2007، عفانة والخزندار(
 لهذا المفهوم إلى سقراط وأسلوبه في الحوار والجدل ثم إلى أفالطون اريخيةالتكما تعود الجذور 

  ).(costa,2000, 26حينما يفكر العقل فإنما هو يتحدث إلى نفسه "الذي قال 
 في عمليات التفكير يطلق عليها عمليات ما وراء المعرفة أو واندماجهفمراقبة الفرد لتفكيره 

 القدرة على التعلم نموساعد االهتمام بها على يوق المعرفي والتي التفكير في التفكير أو التفكير ف
  .ال والفعيتؤدي إلى الفهم والتعلم اإليجابالذاتي كما 

  درس واالستذكار أن يت على الفهم القرائي ومهارات الوقد أظهرت البحوث التي أجر
:  المهارات ما يليالقراء الجيدين يستخدمون مهارات ما وراء المعرفة بطرق متنوعة ومن هذه

  .)168,1998، جابر(
 . مع غرضهليتالءمتكيف سلوك الفرد القرائي في موقف معين  -

 .ا في السياق وتمييزها وتحديدهةالتنبؤ باألفكار الرئيس -

 .ثمراقبة القراءة المستمرة للتأكد من أن الفهم حاد -
 وقد أظهرت الدراسات أن ،حين ال يتحقق الفهم) تناوله لمهمة القراءة(الفرد استراتيجية ر يتغي -

ساعد التالميذ على تحسين أساليبهم في القراءة والدرس يا معرفة يتالتعليم لمهارات الم
 .واالستذكار

 :ديدة لما وراء المعرفة نذكر منهاتوجد تعريفات عهناك و -

أنها التفكير في التفكير وتأمالت عن المعرفة ووعي الفرد بالعمليات المعرفية وميكانزم   .1
 .)6:2000د يعب(، ) 139,1996، عدس (نظيم المستخدم لحل المشكالتالت

 المعرفية واألنشطة الذهنية وأساليب التعلم والتحكم هأنها معرفة الفرد المتعلقة بعمليات  .2
الذاتي المستخدم في عمليات التذكر والفهم والتخطيط واإلدارة وحل المشكالت 

 .)123,2007، عفانة والخزندار( و )329:1999جابر،(

وهي مفهوم يستخدمه ، فما وراء المعرفة مركزها القشرة المخية وهي خاصة باإلنسان فقط
  .)110:2000، األعسر وكفافي (إشارة للوعي بعمليات التفكيرفي العلماء النفسيون 
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ذكر منها تصنيف جروان وتصنيف مختلفة لمهارات ما وراء المعرفة نوقد وضعت تصنيفات 
  .رض لكل منهماي ع وفيما يل،عبيد

  :تصنيفات مهارات ما وراء المعرفة
 :تصنيف جروان .1

  : ما يلي)2007 :124 ,125، عفانة الخزندار) (57,2002، جروان(ويتضمن 
 : مهارات التخطيط  .أ 

 . بوجود مشكلة وتحديد طبيعتهااإلحساسهدف أو الد يتحد -

 .التنفيذاستراتيجية اختيار  -

 .ترتيب تسلسل العمليات -

 .األخطاء المحتملةتحديد العقبات و -

 .تحديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء المحتملة -

 : والتحكمةمهارات المراقب  .ب 

 .اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام -

 . العمليات أو الخطواتتسلسلالحفاظ على  -

 .معرفة متى يتحقق الهدف الفرعي -

 .معرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية -

 .ياقسمالئمة التي تتبع في الاختيار العملية ال -

 .اكتشاف العقبات أو األخطاء -

 .معرفة كيفية التغلب على العقبات والتخلص من األخطاء -

 :ميقيتمهارات ال  .ج 

 .ق الهدفم مدى تحقيتقي -

 .الحكم على دقة النتائج وكفايتها -

 . األساليب التي استخدمتمةءمالم مدى يتقي -

 .م كيفية تناول العقبات واألخطاءيتقي -

 .وتنفيذهام فعالية الخطة يتقي -

 :تصنيف عبيد .2

  )2000 ,6-7، عبيد( : ما يليويتضمن 
 .معرفة الفرد عن عمليات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكيره  - أ
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التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد لما يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي مثل حل  - ب
نشاطه الذهني في متابعة في هدى وإرشاد مشكلة معينة ومراقبة جودة استخدام الفرد لهذه ال

 .حل هذه المشكلة

 ومدى تأثير ،فكرفيهي الفرد وحدسياته الوجدانية فيما يتعلق بفكره عن المجال الذي معتقدات - ت
 .هذه المعتقدات في طريقة تفكيره

  .ومما سبق ال بد من التطرق إلى مكونات ما وراء المعرفة
   Metacognition Elements:مكونات ما وراء المعرفة

  : فهو ينقسم إلى مكونين رئيسيين هما
  .الوعي الذاتي بالمعرفة -1

 .التنظيم الذاتي للمعرفة -2

 ة من المعرفة وهي يأنواع رئيسويتضمن هذا المكون ثالثة :لمعرفةالوعي الذاتي با •
 )Con ceptual Knowledge(: ميةيالمعرفة المفاه  -أ 

  : تتضمن عدة أنواع من المعارف وهيوهي
  :  بالمفاهيمالوعي -

 وعالقة تلك ويعني معرفة المتعلم بالمفاهيم التي يتعامل معها وإدراكه لمكوناتها
  :المفاهيم فيما بينها

  :الوعي بالمصطلحات -
وهي إدراك معنى المصطلحات العلمية أو الرياضية أو االجتماعية أو االقتصادية 

  . وما تعنيه تلك المصطلحات في مضمونها،وغيرها
  :وزالوعي بالرم -

وإدراك معاني الرموز المجردة وماذا تعني ٌإذا جاءت ضمن مضمون معين وهو فهم 
  .وهل تلك الرموز ذات مغزى أم ال

  :نينالوعي بالقوا -
 قانون وضعي إداري مويقصد بها معرفة مكونات القانون سواء أكان في الرياضيات أ

  .خرى ذات صلة غيره ومعرفة عالقة هذا القانون بقوانين أمقانون دستوري أ مأ
   procedural Knowledge:اإلجرائيةالمعرفة  -ب 

  : مختلفة من المعارف وهي كما يلياًوتتضمن هذه المعرفة أنواع
  :إدراك خطوات -

 قد يتبعها في وصوله للهدف أو في حل مسألة يتلاوتعني معرفة المتعلم بالخطوات 
بل هي ، الهدف الخطة للوصول إلى تنفيذأو دون التطرق إلى الحل . مارياضيات 

  .معرفة بإجراء شيء معين وليس تنفيذه
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  :معرفة نماذج -
وذلك ،  أنواع معينة من األشكال أو المخططات التي يتعلق بمضمون معينإدراكأي 
  . الوعي بخطوات تكوينها أو تنظيمهاخاللمن 

  :معرفة حلول -
 موتعني طرق الحل لمسألة أو مشكلة معينة سواء أكان لمسألة في الرياضيات أ

حيث يستطيع المتعلم هنا إدراك خطوات الحل وأسلوب ،  معينةاجتماعيةمشكلة 
  .التعامل مع المشكلة

  :معرفة تراكيب -
ويعني وعي المتعلم بكيفية تركيب جمل معينة أو رسم نموذج محدد أو بناء خطة 

  .أي الوعي بخطوات البناء والتراكيب، معينة أو تركيب جهاز كمبيوتر
   Contextual Knowledgeالمعرفة السياقية  -ج 

  :وتتضمن هذه المعرفة ما يلي
  :روطالوعي بش -

دة لحدوث تعلم أو سلوك أي إدراك ظروف تعلم مشكلة معينة أو إعطاء شروط محد
 ظروف أو شروط تتوافر ال يمكن لهذا السلوك أو لهذا الموقف أن يحدث إذا لم إذ، معين

  .معينة لحدوثه
  :إدراك أسباب -

مثل ،  معينة لوجود شيء مااًذا أدرك أسباب إال إاً معيناًأن يفهم موقفإذ ال يمكن للمتعلم 
إحضار وسيلة معينة في الصف تعطى سبباً لجعل التعلم لدى التالميذ ميسراً أو أن المعلم 

طي سبباً أو أن المتعلم يع، للدرسيقوم بطرح أسئلة للتعرف على سبب عدم فهم التالميذ 
  . المعلم مثالً سرعةلعدم فهمه للموضوع بسبب

  :مبرراتإعطاء  -
وتوضيح نقاط الضعف في تلك ، وث ظاهرة معينةمبررات لحدويقصد بها وضع 

ل إلى وهذا يعني وضع اإلصبع على نقاط الفشل في عدم الوصو، الموقفالظاهرة أو 
  ... لم يتمكن المتعلم من حل المسألةو توضيح لماذاأ، حل مسألة رياضية مثالً

  :يد معاييردتح -
 تتوفر معايير أنينبغي   مافمثالً لكي يحدث تفاعل، وحدات للقياس وضع معايير أوأي 

أو ينبغي أن يحل المتعلم خمسة أسئلة من ، في مواد التفاعل حتى يحدث هذا التفاعل
 االمتحان أو وضع معايير  يحكم أو يضبط سلوكه في اإلجابة عنسبعة حتى يستطيع أن

أو عدد ستراتيجية االة للحل من حيث مثالً زمن مالئماستراتيجية ة الختيار معين
  .خطواتها أو صعوبة قوانينها
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  :حل المشكالت -ث
ة حلها باستخدام طية ومحاول غير نمممطية أ كانت ناً فهم المسألة أو المشكلة سواءأي

 التي مرت سابقاً على المتعلم ويستطيع يهالمشكلة النمطية ونعني ب، معينةاستراتيجية 
أن تلك   النمطية تعنيربخطوات الحل في حل مسألة مشابهة بينما المشكلة غيأن يستعين 

إبداع خطوات الحل واستخدام تلك إلى وتحتاج منه اً سابقشكلة لم تمر على المتعلم الم
  .الخطوات في الوصول إلى النتائج المطلوبة

  :التنظيم الذاتي للمعرفة:  فهوأما المكون الثاني •
  : ثالثة أنواع من المعرفة وهي كما يليمل هذا المكون علىتويش

   Management of Knowledge:إدارة المعرفة -1
  :وهي تتضمن ما يلي

  :تحديد استراتيجيات  - أ
قد ، أي اختيار استراتيجيات محددة ذات قيمة وفائدة إلدارة المعرفة والتخطيط لها

 اًا متعددد يكون استخدامه وق،بعيدة المدى أو قصيرة المدىستراتيجية االتكون تلك 
  .ب التعلم واكتساب المعرفةفي أسالي

  : وضع خطط  - ب
: حيث تتطلب إدارة المعرفة وضع خطة أو خطط لتنفيذ مهمة معرفية معينة فمثالً
، قد يحاول المتعلم أن يضع خطة معينة لالستذكار قبل االمتحانات بشهر مثالً

 المادة لى أجزاء طبقاً لخصائص ولها زمن محدد ومقسم إ،تتضمن عدة خطوات
  .عيتهاونو

  .والخطة هنا تكون قابلة للنجاح أو الفشل
يمكن للمتعلم أن يحدد خطة معينة لحل مسألة رياضية ، اضياتي الر فيومثال آخر

خر أو ينجح فقد ينجح في بعضها ويفشل في البعض اآل، ستراتيجياتاتتضمن عدة 
  .في الوصول إلى الحل المطلوب

  :بناء خطوات  - ت
  نجاز مهمة ب تكوين مجموعة من الخطوات المرتبة إلوهذا المستوى يتطل

  ثة لم بالخطوة األولى ويتبعها بالخطوة الثانية ثم الثالينة حيث يقوم المتعمع
   يوصل لك الخطوات قد يخل بالنتائج أو الترتيب تن عدم تنظيم أو إإذ ، بنظام
  خطوات تباع اال يمكن للمتعلم أن يحل مسألة ما عن طريق : الحل فمثالًإلى 

حيث يتطلب المطلوب الثاني المطلوب ، معينة إذا بدأ بالمطلوب الثاني للمسألة
  .األول



29 

  :إدراك عالقات  - ث
يمكن  فال، وهذا يعني فهم العالقات القائمة بين الجوانب المختلفة للموقف المعرفي

مين والعالقات ة بدون أن يدرك تسلسل تلك المضاأن يعي المضامين المعرفيللمتعلم 
أن فالمتعلم ال يستطيع أن يحل مسألة رياضية بدون ، ئمة بين مفاهيمها ومكوناتهاالقا

  .عطيات الموجودة في المسألةيدرك العالقات القائمة بين الم
  : الظروفتهيئة  - ج

 إنجاز المهمة وإتقانها ينبغي أن تتوفر الظروف أو المناخ الصفي المالئم لكي يتم
 بدون أن يكون المناخ اً معيناً أن يفهم درسفال يمكن للمتعلم. لتحصيل تلك المهمة

 أو أنه يقوم بحل مسألة رياضية ما تتعلق بالوحدة الخامسة مثالً ،الصفي مالئماً لذلك
  .بدون أن يكون قادراً على فهم وحل المسائل الخاصة بالوحدة الرابعة

  Evaluation knowledge of:قويم المعرفةت -2

  :عرفة ما يليوتتضمن هذه الم
  :ل نمطتعدي  - أ

نماط السلوك التي يستخدمها في أوهذا يعني أن يقوم المتعلم بتعديل أسلوب تعلمه أو 
ير هذا النمط في ضوء يتغمنه في محاولة ، معينةالمذاكرة مثالً أو في حل مسائل 

  . معينة مصنعةمبررات
  :ستراتيجيةاتبديل   - ب

 لم تكن مفيدة في التي استخدمها في تحقيق أهدافستراتيجية االقد يرى المتعلم أن 
و موقف محدد، فيلجأ المتعلم أة معينة ته أو في تحسين مهاراته تجاه مهنتنمية قدرا

  .أخرى أكثر فائدة وأفضل استخداماًستراتيجية باستراتيجية االإلى تبديل تلك 
  : تحسين سياق  - ت

ويجد أن ، دم المتعلم أسلوب معين في طرح أفكاره في موضوع محددبعد أن يستخ
وبالتالي يلجأ ، سلوب لم يكن مقنعاً أو معبراً بصورة واضحة عما يقصدههذا األ

 بصورة أفضل باستخدام أسلوب معين في طرح السياقالمتعلم إلى إعادة صياغة 
  .وذلك لتحسين سياق الموضوع ليصبح جذاباً ومقنعاً، المضامين الفكرية

  :التأكد من حل  - ث
 ة معينة أوضوع معين أو فكرحة مووهو أسلوب يستخدمه المتعلم للتأكد من ص

فقد يلجأ المتعلم مثالً ،  التي استخدمهابالخطواتوذلك إلعطاء ثقة ، فرضية خاصة
في حل المسائل الرياضية بالتعويض في المعادلة المعطاة في رأس المسألة للتأكد 

وذلك من أجل تعديل أسلوبه أو ، من القيم التي توصل إليها بأنها صحيحة أم ال
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ثبت أن حله  أو االستمرار في حل مسائل أخرى إذا كانت خطًأ إذا طريقة حله
  .صحيح

   Regulation of Knowledge :تنظيم المعرفة -3
  :ويشمل هذا النوع من المعرفة ما يلي

  :إعادة مخطط  - أ
في ضوء الكشف عن نقاط القوة والضعف يستطيع المتعلم إعادة تنظيم المخطط أو 

وذلك بعد أن يضع يده على أخطاء ، أو التفكيرالخطوات التي يستخدمها في التعلم 
  .عدم وصوله إلى األهداف المطلوبة

  :تعديل نتاجات  - ب
ية الراجعة المتوفرة في البيئة معينة من خالل التغذيستطيع المتعلم تعديل نتاجات 

 متدني  منعندما يكون المتعلمفمثالًُ ، أو من خالل تعديل نفسه بنفسه، ةالصفي
فقد يجد نفسه بحاجة لتعديل تفكيره أو تحسين ، اسية معينةالتحصيل في مواد در

ي فهمها ورفع  وبالتال، لفهم مضامين المواد األخرىةقدرته على القراءة والكتاب
  .هامستواه في

  :توضيح أخطاء  - ت
وذلك من أجل ، أين تحدث ومتى تحدث، ويعني ذلك تحديد األخطاء وكيفية حدوثها

  .أو في أساليب التعلم التي يستخدمهاتالشيها والتخلص منها في تفكيره 
  :عمل معالجات  - ث

ألنماط التفكير المستخدمة في معالجات فورية لخطوات التعلم أو ويقصد بذلك إجراء 
فإذا كان هناك خلل ،  يتم من خالل المتابعة والمراجعةوذلك، حل مسألة رياضية مثالً

خطوة بالخطوات  من خالل ربط ال الخطوة في تلكوضوحم عد في خطوة معينة أو
  .ف األخرىأو بإيجاد عالقات معينة تبين تفاعل تلك المعرفة بالمعار، األخرى

  :تنظيم تفكير  - ج
وهذا يعني أن يقوم المتعلم بتنظيم ،  مستويات ما وراء المعرفةأعلىوهذا المستوى يعد 

وذلك طبقاًُ للظروف واألحوال التي يمر ، أنماط تفكيره من حين آلخر بصورة شاملة
ولذا فإن تنظيم التفكير ، مختلفةمية متمايزة وتتضمن أنماط تفكير فالمواقف التعلي، بها

  . وضبطه والسيطرة عليه من األمور المهمة إلنجاز التفكير واكتساب المعرفة
  أي أن المتعلم يجب أن يفهم عمليات التفكير وخاصة العمليات التي يستخدمها هو 

   لدى المتعلم المعلومات التي يستخدمها هو وكذلك يجب أن تكون، نفسه في التعلم
 استراتيجيات عن ةوكذلك يجب أن تكون لدى المتعلم المعلومات الكافي، نفسه في التعلم
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.  المواقف التعليمية التي يمر بهاالتعلم المختلفة حتى يختار أنسبها ليستخدمها في
)Arends, 1998:425(  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  "2"شكل 

  ) 2007, 127،عفانة والخزندار (مكونات ما وراء المعرفة
  

مكونات ما وراء 
 المعرفة

الوعي الذاتي 
 بالمعرفة

 

عرفةالتنظيم الذاتي للم  

المعرفة 
 المفاهمية

المعرفة 
 اإلجرائية

المعرفة 
 السياقية

إدارة 
 المعرفة

تقويم 
 المعرفة

تنظيم 
 المعرفة

 الوعي بالمفاهيم
 الوعي بالمصطلحات

 الوعي بالرموز
 الوعي بالقوانين

 إدراك خطوات
 معرفة نماذج
 معرفة حلول

 معرفة تراكيب

 الوعي بالشروط
 إدراك أسباب

اتإعطاء مبرر  
 تحديد معايير
 حل مشكالت

 تحديد إستراتيجيات
 وضع خطط
 بناء خطوات

 إدراك عالقات
 تهيئة ظروف

 تعديل نمط
 تعديل استراتيجية

 تحسين سياق
 التأكد من حل

 إعادة مخطط
 تعديل نتاجات
 توضيح أخطاء
 عمل معالجات

 تنظيم تفكير
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  :مهارات ما وراء المعرفة بالمعرفةعالقات اكتساب 
 ياتهاوكاف أداءات الفرد حيث إن ،هناك عالقة قوية بين مهارات ما وراء المعرفة والمعرفة

لفرد بتلك المهارات والقدرة ان وعي إإذ ، ارات وثيقاً بتلك المهارتباطاً ترتبط ةيوالتعليمالعلمية 
 لذا فهي مهمة ،على إدارتها واستخدمها في مواقف حياتية مختلفة تجعله قادراً على التعلم الذاتي

  :ملية التربوية ونذكر منها ما يليلعاوفعالة في 
تسبة  المفاهيم المكةمية لدى المتعلمين من خالل مراجعيتعمل على تصحيح األخطاء المفاه

 .والتفكير فيها ومحاولة تعديلها أو تطويرها

  ) م2001 ،3 -25 عفانة ( 
 بموضوع مرتبطةفي موضوعات أخرى غير  التفكير وعدم االنزالق بعملياتتساعد في التحكم 

 حيث يكون التفكير منصباً على الفكرة المطلوبة ، التفكير

Rickey and stacy : 200)() 125:20007، عفانة والخزندار (  
 تعديالت وإجراءن من مهارات القراءة واالستذكار وذلك من خالل فهم ما يقرأه المتعلم تحس

 ستذكاراالكما أن أساليب ، والمفردات المضامين تفحصمستمرة لعمليات االستيعاب في ضوء 
رها أو تعديلها إذا لم تكن عملية الفهم للمضامين العلمية غير مجدية يجعة يمكن تغياوالمر

)Wilson, 1995 ()2007 :126فانة والخزندار ع, ( 

  تسهم في زيادة وعي المتعلم بمستويات تفكيره وقدرته الذاتية في التعامل مع المواقف 
   أو محاولة تعديل أنماط تفكيره بحيث مما يزيد من ثقته بنفسه، مختلفةعليمية التال

   )white and Frederikson , 1998( ماًال استخدـيمكن جعلها أكثر رقياً وأفض
 ) 2007 :126، عفانة والخزندار(

ا يساعد في تنمية أنماط التفكير الناقد واإلبداعي لدى المتعلمين متزيد التفاعل البناء مع المعرفة م
(Hanley, 1995) (Feld husen ,1995) 

 ةلف بالمواد التعليمية المختفة المتعلم من حل المشكالت المالحظةتمكن مهارات ما وراء المعر
 وتعمل على نقل أثر التعلم إلى المواقف التعليمية الجديدة

) (Johnson ,1995)2007،عفانة والخزندار( )2000، منى شهاب ( 

  مخططات استراتيجية أهم االستراتيجيات التي تهتم بمهارات ما وراء المعرفة ومن 
   واستراتيجية اشرح –كسعلالحظ ا-واستراتيجية والعصف الذهني ، المفاهيم

ودة والج، ة أو النمذجةالقولبواستراتيجية  التفكير سجالتاستخدام واستراتيجية االستجواب الذاتي 
 . الشاملة
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  ساس لمجسم  فهي األ،تعد المفاهيم هي اللبنة األساسية لمنهج الرياضيات
يات بأمريكا  اللجنة القومية لمعلمي الرياضحيث إنياضية األنظمة والهياكل الر

NCTM)1989 (المفاهيم هي جوهر العملية الرياضية وأن الرياضيات أن إلى ارتأش   
هيم الرياضية ومعناها تصبح ذات معنى وأكثر وضوحاً وفهماً إذا أدرك المتعلمون المفا

  )76:1998وليم عبيد، وآخرون،  (.وتفسيرها
  .ذلك ال بد من التعريج إلى معنى المفهوملو

  :معنى المفهوم
 وأذكر للمفهوم إال أنه وضعت العديد من التعريفات للمفهوم ال يوجد تعريف محدد متفق عليه

  :منها
  :ومنها Hander son (1970) رسونهندما أورده 

  وضع " وكذلك هو"أن المفهوم هو الصفة المجردة المشتركة بين جميع أمثلة ذلك المفهوم 
لة ييعطي هذه الفص،  لهذه األشياءالمعياريةص لة واحدة وذلك بداللة الخصائياألشياء ضمن فص

   أنه تجريد ذهني لخصائص كما أنه يعرف المفهوم أيضاً على"مصطلح المفهوم 
 Goodويعرف جود ) 134:1990، فريد أبو زينة" (األشياءجموعة من الخبرات أو مشتركة لم

دم لتبويب مجموعة  عن فكرة أو مجموعة من األفكار تستخعبارة المفهوم الرياضي بأنه 1973
 Gagne ويعرفه جانيه ،من المدركات وتتميز دائماً بكلمة أو عبارة أو رمز تصبح اسماً للمفهوم

  بأنه فكرة أو صورة عقلية بشيء يتكون عن طريق التعميم للخصائص المشتركة  1977
  .)76:1998، وآخرون، وليم عبيد(

فر في جميع األمثلة الدالة االتي تتوة الصف  السمة المميزة أوهون المفهوم ونخلص من ذلك أ
لسمة المميزة للمثلث هي أنه شكل مغلق مكون من ثالث قطع مستقيمة فمثالً ا. على ذلك المفهوم

فهناك الكبير والصغير والقائم ،  كثيرة مختلفة في نوعهاتتالقي عند األطراف ولكن هناك مثلثات
 السمة أو الصفةكل هذه المثلثات مشترك في ولكن ل ،الزوايا والحاد ومتساوي الساقين وغيرها

يتصل جع أو األشياء ومى مجموعة المرتسا ومجموعة األشياء التي يحددها مفهوم منفسها 
  ) 2000:125وليم عبيد ، وآخرون،(: هي مظاهر أساسيةأربعةبالمفهوم 

مفهوم ويشمل جميع الحاالت التي لها صفات وخواص المفهوم فمثالً : فراغ المفهوم :األول
 ةجميع األشكال الهندسية الرباعية تشترك جميعها في صف: متوازي األضالع فراغه

  .متوازيان وهي أن كل ضلعين متقابلين من أضالعها موحدةوخاصية 
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الخواص مصطلح المفهوم وهو االسم أو الرمز الذي يطلق على المفهوم في ضوء : الثاني
  .المشتركة بين عناصر فراغه

أي  التي تحدد الشروط الضرورية والكافية للمفهومالمفهوم وهو تلك العبارة محتوى : والثالث
  .تلخص وتجمع الخواص المتوفرة في عناصر الفراغ والتي تميزها الخواص

اسم المفهوم "مصطلح المفهوم ها يالتعريف هو متساوية أحد طرف: تعريف المفهوم: رابعوال
 طولذلك فالتعريف يتضمن الشر) هوممحتوى المف(شارحة وطرفها اآلخر جملة خبرية 

ي لتحقيق صدق أكيد رياضي يكف تيوالكافي لداللة المفهوم فالشروط الالزمة ه الالزم
إذا كان الشكل : الًشتق منه منطقياً عبارة ما وتكون فمث الكافي الذي نوالشرط عبارة ما

ضلعان "ط الشر. ه ضلعان متقابالن متساويانفإنه يكون في، رباعي متوازي أضالعال
ا العبارة  أم،ر كافً لتكوين متوازي األضالعشرط الزم ولكنه غي" متساويان نالمتقاب

إذا كان الشكل متوازي  " أما العبارة،شرط كاف ولكنه غير الزم" ة متساويأضالعأربعة "
فإنها تتضمن الشرط الالزم "  فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان يكونأضالع فإنه

  :رك المتعلم المفهوم الرياضي ال بد منوالكافي ولكي يد
 .أي معرفة مصطلح المفهوم ومعرفة محتواه، التعرف على المفهوم -

 .ذكر الخصائص المشتركة لألشياء التي يدل عليها المفهوم -

 . المفهوماستخدام -

 . أمثلة وال أمثلة للمفهومذكر -

 :تصنيفات المفاهيم الرياضية •

   ،)51:1994، فايز مينا (:اآلتي ونذكر التصنيف ،هناك عدة تصنيفات للمفاهيم الرياضية
 :)30:1997 -33، أحمد الشارف(

 :انتقاليةمفاهيم  .1

ويتم تدريسها عادة في المراحل األولى ، وتمثل عملية تجريد لبعض الظواهر الفيزيقية
وغالباً ما يعاد بناء هذه المفاهيم في مراحل متقدمة بصورة أكثر ، لدراسة الرياضيات

 .الخ...الحجم، المساحة، مثل الطول والمحيط، تجريداً

 :مفاهيم أولية .2

الخط ، النقطة: مثل، ية أي نظام رياضي معيننفة في بوهي المفاهيم غير المعر
  .الخ....ىالمستو، المستقيم

 :نظام الرياضيمفاهيم تتعلق بخواص بنية ال .3

  الخ ....اإلبدال، التجميع، العنصر المحايد، االنغالقمثل 
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 :ربطيةمفاهيم  .4

  " و"وتستخدم أداة الربط ،  المفاهيم التي تتوفر في عناصر فراغها أكثر من خاصيةيوه
، الزمرة، المربع: عند صياغة العبارة التي تصف محتوى المفهوم مثل مفاهيم

 الخ ......المعين

 :  فصليةمفاهيم .5
 ،وهي التي تبرز فيها خاصية واحدة من بين عدة خواص تتوفر في عناصر فراغها

مثل ،  محتوى المفهوم عن تعبريتلاعند صياغة العبارة " أو "وتستخدم أداة الربط 
 أكبر من ،العدد الصحيح غير السالب فهو عدد صحيح موجب أو يساوي الصفر: مفاهيم

  .الخ......اتحاد المجموعات، أو يساوي
  :مفاهيم العالقات .6

أصغر ، من أكبر: فاهيممثل م، وهي التي تشمل على عالقة معينة بين عناصر فراغها
  الخ ...التناظر األحادي، االقتران، نم

  :)تتعلق بعمليات (إجرائيةمفاهيم  .7
ي ـ التقاطعربـالض، اقـاالشتق، زيءـالتج، الضرب، الجمع: مـل مفاهيـمث

  . الخ....موعاتلمج
  

  ) 82 -2007:86، والخزندار، وأحمد، السر، عفانة( اضياتيمخططات المفاهيم في تدريس الر
التمثيل   من نظرية أوزبل التي تسمى بنظريةConcept Map  المفاهيممخططاتجاءت فكرة 

ني احيث ركز في نظريته على فكرة اكتساب المع Cognitive Representationالمعرفي 
 العقلية ةسابقاً في البنيالجديدة للمفهوم الرياضي من خالل التمثيل الحادث مع المفاهيم الموجودة 

طور الفكرة التي قدمها أوزبل إلى  Novakإال أن نوفاك ، )137:2002، مال زيتونك(للمتعلم 
 ويعرفها Coghitive Mapsما يسمى بمخططات المفاهيم أو ما عرف بالمخططات المعرفية 

 ةبأنها عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائي) Novak and Gowin ,1984(كٍل من نوفاك وجون 
،  بينهاةتعكس العالقات المتداخل، في صورة هرميةدة الدراسية تترتب فيها مفاهيم الما، البعد

إلى المفاهيم األقل  الهرم مة واألقل خصوصية في قشموليةبحيث تتدرج من المفاهيم األكثر 
 بأسهم ببعضهاوتحاط هذه المفاهيم بأطر ترتبط ، شمولية واألكثر خصوصية في قاعدة الهرم

يم الفهم المفاهيمي لدى المتعلم يجل االستفادة منها في تق وذلك من أ،مكتوب عليها نوع العالقة
 عن أشكال عبارة المفاهيم مخططاتويرى عفانة أن  ،) العريميباسمة( معين موضوعحول 

وأنها تعتمد على ثالثة ، هرمية ذات بعدين توضح العالقات والروابط المختلفة بين المفاهيم
  )427:2001، عزو عفانة (:وهي،  أساسيةمبادئ
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   Hierarchical structureالتركيب الهرمي  •
 إظهار الروابط الهرمية بين المفاهيم الرئيسية التي تكون أكثر عمومية والمفاهيم ويعني

وتتصل المفاهيم الفرعية بكلمات رابطة من خالل أسهم تدل ، الفرعية التي تكون أقل عمومية
بنائياً يتطور من المفاهيم المتسعة إلى  وبالتالي تأخذ المفاهيم شكالً ةبطا هذه الراتجاهعلى 

علم حول الموضوع لما يشكل نموذجاً مترابطاً للبنية التفكيرية عند المت، المفاهيم الضيقة
  .الرياضي المطروح

   progressive Different iation التمايز المستمر •
بين المفاهيم وهذا المبدأ يرتبط بعمليات التعلم التي يقوم بها المتعلم من خالل التفريق 

زية بين المفاهيم يحيث يستطيع المتعلم أن يكتسب القدرة التمي، بصورة أكثر وضوحاً وثباتاً
، الرياضية من خالل ترجمتها إلى مخططات مفاهيم تتدرج من العمومية إلى الخصوصية

ثلها بأسهم كلمات رابطة ذات ز بين الرياضيات الرئيسية والفرعية التي تميبمعنى التمي
  .ىمعن

   Integrative Reconciliationالتصالح التكاملي  •
م من قدمة للمتعلم المفاهيم الارتباط المفاهيم الرياضية من خالل وتطويرويقصد بذلك تحديد 

تختلف ، يث يتكون لدى المتعلم مفاهيم رياضية جديدة ذات معنىح، المفاهيم المكتسبة لديه
إن مخططات المفاهيم تعد أداة فاعلة في لذا ف ،بة والجديدة المقدمة لهعن المفاهيم المكتس

 بين تلك واالنسجام قتوافالوذلك من خالل ، ه في المفاهيم وتأكيدالتكامليإحداث التصالح 
الرمزية بين  العالقات والروابط اللفظية وحيث إن، المفاهيم لتكوين مفاهيم جديدة ذات معنى

كثر تفرعاً على المخطط المفاهيمي تعد مهمة المفاهيم الرئيسة والفرعية أو بين الفرعية واأل
وتقود لفهم أوسع وأشمل لموضوع المخطط ، ي إعطاء معاني جديدة لتلك المفاهيمف

  .المطروح
ستراتيجيات ا ، وهناك ثالثالرياضياتوتستخدم استراتيجيات مخططات المفاهيم في تدريس 

  .)41:1999، عزو عفانة (:هيأساسية يمكن لمعلم الرياضيات استخدمها في البيئة الصفية و
  :األولىستراتيجية اال

كمنظم ، ة مسبقاً من معلم الرياضيات قبل البدء بالدرس الجيدإعطاء مخططات المفاهيم المعد
 لالنتقال بالمتعلم من العموميات أو المجردات التي تم تعلمها Advanced organizerمتقدم 

 الموضوع الجديد إلحداث التعلم ذي وربطها بمضامين، في الموضوع الرياضي السابق
 المفاهيمي لمخططلمع توضيح وتفسير المفاهيم الجزئية أو الفرعية المتضمنة ، المعنى

  . القائمة بينهاوالعالقات
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  :ةالثانيستراتيجية اال
كمنظم متأخر ،  في نهاية الدرسالرياضيات المفاهيم المعدة مسبقاً من معلم مخططاتإعطاء 

Late organizer أو المجردات التي تعلمها في الموضوع العموميات من ملالنتقال بالمتعل 
إلحداث التعلم ذي المعنى ، الرياضي الجديد وربطها بمضامين الموضوع الرياضي الالحق

سبق لمضامين المحتوى الرياضي قبل عرض المخطط المفاهيمي ممع توضيح وتفسير 
  .الشاملةبصورته 

  :الثالثةستراتيجية اال
بصناعة ثم يكلف طالبه ، للدرسالعناصر األساسية  قوم المعلم بتوضيح وتفسيرأن ي

وقد ، ، وذلك من خالل العمل الفردي أو الجماعيالدرسمخططات مفاهيم تتعلق بموضوع 
 ثم ، في عمل مخططات المفاهيم بإعطاء بعض المفاهيم األساسيةطالبهييسر المعلم على 

  .ث تتضمن تلك المفاهيم والعالقات القائمة بينهايقوم المتعلمون بعمل المخططات بحي
  .)253:2007-255، ونائلة الخزندار،  أحمدرينوم، خالد السر، عزو عفانة(

  : نذكر منهالرياضياتا في تدريس أهميةكما أن لمخططات المفاهيم 
 دوراً هاماً في تنظيم المعرفة الرياضية على شكل هرمي تساعد المفاهيمتلعب مخططات  -1

م هوتسمح ل، ع المضامين المتعلقة بفروع الرياضياتم يجابياإللمين على التفاعل المتع
 صحة علي والتأكيد طأ بين المفاهيم وتصحيح المفاهيم الخاإلبداعيةبإدراك العالقات 

  )112:2001زعانين يل الوجم،  عفانةعزو(.المفاهيم الحقيقة
ريس الرياضيات وذلك من خالل  المفاهيم من أدوات التدريس الفعالة في تدمخططاتتعد  -2

جعل المتعلم في حالة من التفكير المستمر في تكوين وبناء المخطط المفاهيمي القائم على 
 المتعلم حيث إن، لفرعيةا الرياضية المختلفة التي تربط المفاهيم الرئيسية بالمفاهيم العالقات

 إلى األقل أهمية مستخدماً  األكثر أهميةالمفاهيم أساسز المفاهيم على ييقوم بتصنيف وتمي
) Novak , 1990( على نفسه اًقدراته التفكيرية في وضع مثل هذه المخططات معتمد

)okebukola, 19,1992 (  
 القلق وتحسين اتجاهات المتعلمين نحو تعلم ططات المفاهيم في تخفيفختساعد م -3

ر الذي يمكن األم، حيث يتم تعلم تلك المخططات بصورة فردية أو جماعية، الرياضيات
ما م، وكذلك تفاعلهم مع بعضهم البعض، المتعلمين من التفاعل بمضامين المادة الرياضية

  .)jegede ,1990(ية بتفاصيلها الجزئية لفشل الناتج عن حفظ المادة الرياضيقلل من قلق ا
تم مقارنة المخطط المفاهيمي الذي تحيث ، م تعلم الرياضياتي لتقيتشخيصيةتستخدم كأداة  -4

عه المعلم أو الخبراء في مجال المناهج الذي يض بالمخطط المفاهيمي المتعلمونصنعه ي
وذلك من خالل ، الدراسية للتعرف على مدى فهم المتعلمين للبنية الرياضية للموضوع
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 كمية درجات إلى المفاهيميترجمة المفاهيم والعالقات الرياضية والفروع المختلفة للمخطط 
  ).Pendley, 1994(،)444:2001، عزو عفانة(

مناهج الرياضيات وتصميمها وذلك من خططات المفاهيم في إثراء وتطوير من ميستفاد  -5
،  الرياضيات إلى المفاهيم والعالقات القائمة بينهامقرراتتحليل المضامين الرياضية في 

ا ومحاولة سد تلك ه والتعرف على الفجوات الموجودة فيالمضامينورسم المخططات لتلك 
 ومنظمة تساعد المتعلمين على الفهم متناسقة رياضيةجوات ثم تحويلها إلى مضامين الف

 للمفاهيم الرياضية تساعدنا في رسم صورة منطقية المثيالت هذه حيث إنبصورة أفضل 
 المقرراتكما أن تضمين ،  رأسياًم ومدى ترابطها سواء أكان ذلك أفقياً أة الدراسيللمقررات

 الرياضي أو الوحدة الدراسية ينمي لدى الموضوعات في نهاية الرياضية لبعض المخطط
عن بنية الموضوع الرياضي صورة شاملة يعطيهم صري والمتعلمين القدرة على التفكير الب

  )21:2001، عزو عفانة (في المقررات
بل ، طأ للمفاهيم الرياضية الخالمفهوميكما تعمل مخططات المفاهيم على إحداث التغير  -6

 فاعلة في عالج التصورات الخطأ في المفاهيم الرياضية التي تكونت سابقاً لدى وتعد أداة
  .المتعلمين وخاصة لدى منخفضي التحصيل في الرياضيات

   )2001، عزو عفانة (:تباع ما يلياوإلحداث التغير المفهومي عند المتعلمين ينبغي 
  .)2005، لوحبو معزو عفانة ومحمد أ(

  :مرحلة التهيئة •
ل الوقوف على يمية الرياضية لدى المتعلم من أجخاللها فحص المنظومة المفاهويتم من 

  . لتلك المفاهيملمفهومياالمفاهيم المراد عالجها أو إحداث التغير 
 المفاهيم الجديدة لم بتقديم المفهوم أووفيها يقوم المع: لمفهوميا االتزانمرحلة عدم 

لرياضية التي امفهومي بسبب تعارض المفاهيم  اتزان ممما يثير عند المتعلم عد، )الصحيحة(
م وذلك من خالل جديدة التي يتم تقديمها من المعلكونها المتعلم سابقاً مع المفاهيم الرياضية ال

ثم إجراء ، للمفاهيم الرياضية استخدام المعلم ألنشطة يتم من خاللها تقديم األمثلة واستقصاء
أن لرياضية بحيث يستطيع المتعلم أن يدرك مقارنات بين الخصائص والصفات للمفاهيم ا

  .هناك تصورات خطأ لذلك المفهوم
  :حلة تدعيم وترسيخ المفهوم الجديدمر •

 التي تهدف إلى ةالرياضييقدم المعلم العديد من الخبرات التعليمية والمواد واألنشطة حيث 
للمفاهيم الجديدة  معنى المتعلمونبحيث يجد ، لجديدةاتعزيز المفهوم أو المفاهيم الرياضية 

وأن يجزم المتعلمون بأن المفاهيم التي كانت تمثل تصورات خطأ غير قابلة ، المتعلمة
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 البديلة المفاهيم الرياضية الجديدة هي المفاهيم وأن، لتطبيق والفهم وغير منطقيةل
  .والصحيحة

  :مرحلة استخدام واستثمار المفهوم •
هم تطبيق  تتطلب منوحياتية رياضية صفية  لمواقفالمتعلمينوفيها يقوم المعلم بتعريض 

واستثمار تلك المفاهيم الجديدة في حل العديد من ، المفاهيم واستخدامها في مواطن متعددة
  :البنية الهرمية للمخطط المفاهيمي العام  يليوفيما ،المشكالت الرياضية

   
  
  
  
  
  
  
   
  
  

    
  
  
  
  

  )3(شكل 
  البنية الهرمية للمخطط المفاهيمي العام

  )2007:259عفانة، وآخرون ،(
  :تعلم وتعليم المفاهيم

   المعرفة العلمية التي يكتسبها الطفل تنشأ أنماطأن أولى ، وحسب نظريات التعلم، من المعلوم
   فالطفل يبتهج بهذه الخبرات التي تصل ،من خبراته المباشرة التي يكتسبها عن طريق حواسه

  إليه عن طريق البصر واللمس والشم والذوق وقبل أن يكون الطفل المفهوم ال بد وأن يتعامل 
   وهنا يكون قد تكونت لديه المفاهيم لهذه المدركات الحسية ،مع المدركات الحسية

  .)100:1992، نشوان(

 المفهوم الرئيسي

 مفهوم عام المفهوم العام 

 مفهوم فرعي

 رابطة

 مفهوم فرعي مفهوم فرعي

 مفهوم فرعي مثال  مثال  مفهوم فرعي مثال
 

 مفهوم فرعي 

 رابطة

 رابطة رابطة

 رابطة رابطة

 رابطة رابطة رابطة رابطة رابطة
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واه توم ومح لدى المتعلم كما ذكرنا سابقاً من فراغ المفهالمفهوموال بد من توفير شروط تكوين 
 م أكثر الدراسات على أن المفاهيم يتدلت وقد ، والكافيالالزم ه بشرطيهومصطلحه وتعريف

وطريقة ، اكتسابها بطريقتين هما طريقة االستقراء والتي تعتمد على السير من الجزء إلى الكل
ين هما تريقيم بطالمفاه تدريس ولذلك يتم، االستنباط والتي تعتمد على السير من الكل إلى الجزء

تقوم على وقت المحدد للتعلم طويالً و هذه الطريقة إذا كان الاستخدام ويتم الطريقة االستقرائية
والطريقة ، إلى قاعدة المفهوم) االستدالل(تعلم أوالً ثم الوصول مأساس تقديم األمثلة لل

فيها يعطي المعلم  و،االستنباطية وتستخدم عندما ال يتوفر الوقت الستخدام الطريقة االستقرائية
  .ثم تقدم األمثلة للمفهوم، المفهوم المراد تعلمه

 إلى اللتين تسعيان، الدراسة الحالية ال تعتمد اعتماداً مباشراً على الطريقتين السابقتينويالحظ أن 
جتماعية تحويل المفاهيم الرياضية الموجودة في البنية العقلية للطالبات نتيجة االحتكاك بالبيئة اال

  . مفاهيم رياضية سليمةإلى
  : يجب مراعاتها عند تدريس المفهومومن القواعد التي

 .) مجرد– حسي – فردي – جمعي – تعريفي – عالئقي –دالي (تحديد نوع المفهوم  .1

 .رب األمثلة اإليجابية عن المفهوم للمفهوم ولفت النظر إليها عند ضةتحديد السمات الحرج .2

 للمفهوم مع أمثلة سلبية من غير المجموعة لمرجعيةا  المجموعةضرب أمثلة إيجابية من .3
 .مع تفسير كلتا الحالتينالمرجعية 

 . لتعلمهالالزمةربط المفهوم بالخبرات السابقة  .4

 .صياغة المفهوم بلغة واضحة تتضمن جميع الصفات الحرجة للمفهوم .5

  . وجماعاتفرادى مجموعة من التدريبات ليعمل عليها المتعلمون إعداد .6
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البد من التعرف على شخصية ذلك العالم ستراتيجية في البداية وقبل التعرف على هذه اال
وهو  vygotsky فيجوتسكي ه أال وهو العالم ليف سومينوفيتشباسمستراتيجية الذي سميت اال

ب من جامعة  في بيلورسيا ونال شهادة األدم1896نفس تعليمي روسي األصل ولد سنة عالم 
شترك في تطوير ام في معهد علم النفس بموسكو و1924 وعمل عام ،م1917موسكو عام 

 وخالل حياته تعاون مع ،برامج تعليمية بشكل واسع وخاصة تعليم األطفال الصم والبكم
 في تكوين نظرية AN Leontiev)(ليونتيف . ن. وأ (Aleksandre Luria)اإلكسندر لوريا 

ولم تعرف هذه النظرية في ، ف إلى علم النفس وهي نظرية الثقافة االجتماعيةجديدة وعلمية تضا
 )39(م عن عمر يناهز 1934 وتوفي سنة م1962م ولم تنتشر حتى عام 1958الغرب حتى عام 

  .)2006:24، الدواهيدي(في Blunden , 2001: 1) (.عاماً إثر إصابته بمرض السل
ي دـة النمو الحـرة منطقـدم فكـة كما وقـية ثقافية اجتماعـوقدم ذلك العالم نظري

"Thezone of proximal development " ويرى فيجوتسكي أن للفرد مستويين من  
  التعلم يسبق فوطبقاً لنظريته . ع التعلم منذ الميالدمن يتفاعالن يالتطور أو النمو واللذ

 الفعلي للنمو ستوىبالممما يسمى ،  يتقدم الطفلinteractionومن خالل التفاعل ، النضج
actual develop mental level  للتطورالمحتملإلى ما يسمى بالمستوى mental level 

potential develop  ي عرفه بأنه ذوال"  الحديالنمو"وبين هذين المستويين يوجد مستوى
ستوى والم، الًما مستقالمسافة بين المستوى الفعلي للتطور كما ويحدد بحل الفرد مشكلة "
تعلم عند فال، ه شخص بالغيمشكلة ولكن بمساعدة وتوجهذه اللمحتمل للتطور كما يحدد بحل ا

ين المعلم والمتعلم يركز المعلم فيها  ب ديناميكية تتم في حوارةهو عملية اجتماعي"فيوجوتسكي 
  .) 137:2003زيتون وزيتون،( ."على إبراز المهارات والقدرات

ضل إليه في التركيز على البيئة المجتمعية للمتعلم التي تلعب وهو العالم الذي يرجع كثيرون الف
يتساءل عما إذا كان كل ) c: 1994,966"(كب"في حين أن دوراً مهماً في تعلم المتعلم حتماً 

ا النظريتين يجب تالعقل في الرأس أم في الحدث االجتماعي فأجابه فيجوتسكي على سؤاله بأن كل
  .)52:2003، زيتونو، زيتون(أخذهما في االعتبار 
  :ليف فيجوتسكيستراتيجية الالمالمح األساسية 

  :يتحدد بسمتين )vygotsky(ليف فيجوتسكي ستراتيجية ال لإلطار النظري الرئيسيالموضوع 
 ويظهر، ك التفاعل االجتماعي الذي يلعب دوراً أساسياً في تطوير اإلدراكذلفالسمة األولى هو

 يةفبدا،  المستوى االجتماعي ثم المستوى الفردييين األولفي مستوتطور الطفل الثقافي مدى 



42 

) Intrapsychological(وبعد ذلك داخل الطفل ) Inter psychological(يظهر بين الناس 
نطقية وتشكيل المفاهيم والوظائف العليا التي تنشأ معلى االنتباه الطوعي والذاكرة الوهذا يعتمد 

هي أن التطور اإلدراكي للفرد يعتمد على منطقة النمو الوشيك ف أما السمة الثانية ، فرديةكعالقات
 مستوى التطوير يتقدم عند األطفال عندما حيث إن) ZPD(بة المركزية يو القرممنطقة الن(

ل ومدى المهارة ينجز مالتطوير يلزمه تفاعل اجتماعي كاأن أي ، يتفاعلون مع المجتمع المحيط
وعي ال يوجد في الدماغ بل في الممارسة اليومية فهذه الفرضية فال ، بتوجيه بالغ أو تعاون أقران

  ).Vygotsky )Ryder,1998:1هي التي شكلت قاعدة عمل فيجوتسكي 
فيجوتسكي انبثقت من نظرية بياجيه وأوزوبل ثم جاء نوفاك استراتيجية ومما سبق نجد أن 

Novakهوم مخططات المفاهيم  مفىأما أوزوبل فقد أرس،  حيث تناول النظرية بصورة تطبيقية
 وقد حدد فيجوتسكي مراحل ،التي لها دور في تنمية التفكير البنائي المنظومي في التعليم الصفي

  . المراحل الحقاًهذهرها وسيلي ذكر  لبناء وتكوين المفاهيم وتطوعاًسب
 على أن وأكد ركز على التفاعل االجتماعي في اكتساب الفرد للمعرفة  فيجوتسكي قدحيث إنو

والتي يمكن تنميتها بالتفاعل ) ZPD ()منطقة النمو القريبة المركزية (النمو الوشيكمنطقة 
  .ةعرف قليالً على هذه المنطقتكان البد من ال، االجتماعي مع شخص بالغ أو قرين أكثر خبرة

  
  :)ZPD() النمو الوشيك(منطقة النمو القريبة المركزية 

Zone of proximal Development   
ها تحمل تطويراً وليس حيث إن، المنطقة تعني في منظور فيجوتسكي التطوير) Zone(فكلمة 

 وكلمة األدنى أو القريبة ،اس وإنما استمرارية السلوك أو درجات النضجيكنقطة على مق
)Proximal ( أي أن ، المستقبل القريبتعني أن المنطقة تحدد بتلك السلوكيات التي ستتطور في

ويرى فيجوتسكي أن السلوك يحدث على مستويين ، ظهور في أي وقتالسلوك أقرب إلى ال
  . )ZPD(تشكالن حدود منطقة النمو القريبة المركزية 

المستوى األدنى وهو أداء الطفل المستقل الذي يعرفه لوحده والمستوى األعلى الذي يمكن أن 
وقوف على مستوى  ويرى أن مستوى األداء المستقل مهم جداً لل،يصل إليه الطفل بالمساعدة

أما مستوى األداء المساعد فيعتمد على التفاعل مع شخص ، ةيالتطوير ولكن معرفته ليس كاف
 وقد تكون المساعدة عبارة عن إعطاء تلميحات أو أفكار أو إعادة اً أو أقراناً كان بالغاًآخر سواء

  ؟  ما قيل أو سؤال الطفل ماذا يفهمصياغة إجابة على سؤال أو إعادة
  .الخ.......................... بمهمة كاملةالقيام من مهمة أو اًكمل جزءأو ي

أو التفاعل مع ،  معينة لتسهيل أداء مهارات بيئةوقد تكون المساعدة غير مباشرة مثل تهيئة
  .اآلخرين مثل توضيح الطفل ألقرانه شيء معين
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  :وم منطقة النمو القريبة المركزيةمفه
أو منطقة النمو الوشيك بأنها ) ZPD(لنمو القريبة المركزية وكما ويمكن تعريف منطقة ا

بين مستوى والمسافة بين مستوى التطوير الفعلي الذي ينشأ من حل المشكلة بصورة مستقلة "
التطور المحتمل حدوثه خالل حل المشكلة بتوجيه بالغ أو التعاون مع األقران 

)Vygotsky,1978:86 ( في)26:2006:الدواهيدي (  
 لـن فعله غداً بشكل مستقـل اليوم بمساعدة اآلخرين ويتمكن مـي ما ينجزه الطفأو ه

)Voygotsky,1934\1987:211) (Chaiklin,2002:3 (ح شكل رقم ـويوض)حدود ) 4  
 ZCD (Zone of current Development( التطوير الحالي  منطقةحيث إن تلك المنطقة

  ، لم خالل حل مشكلة بصورة مستقلةل المستوى الذي يمكن أن يصل إليه المتعتمث
هي المسافة المحتمل أن يصل إليها المتعلم بمساعدة ) ZPD(ومنطقة النمو القريبة المركزية 

جديدة ) ZCD(ـ لاًد حدود تحدZPD لةوالحافة الخارجي، قرين أكثر قدرة بعد نجاح المهمة
)Harland, 2003: 265(  
  
   
                                                                      

                                                               
                                                                               

  
  
  
  

  
  

  )4(شكل رقم 
  )ZPD) (Harland, 2003, 265(حدود منطقة النمو القريبة المركزية 

ZP
D 

ZC
D 
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  ):ZPD(ناميكية حدود منطقة النمو القريبة المركزية دي
غير ساكنة وإنما هي إزاحة مستمرة ألعلى ) ZPD(إن منطقة النمو القريبة المركزية 

فالمهارات والسلوك في منطقة النمو القريبة ). 5(نظر شكل رقم ا، مستوى إنجاز للطفل
م بعمله الطفل اليوم بالمساعدة غداً فالذي يقو، ديناميكية ومتغيرة بشكل ثابت) ZPD(المركزية 

والدعم والمساندة القصوى التي يتطلبها اليوم سيصبح غداً باستطاعته العمل ، يقوم بعمله مستقالً
وبذلك يكون الطفل قادراً على ،  يتغير مع تطور الطفلساعدة أقل فمستوى األداء المساعدبم

فما يقوم به الطفل بالمساعدة أمس فإنه اليوم  ،التعلم أكثر فأكثر من المفاهيم والمهارات المعقدة
الدورة تتكرر حتى يمتلك الطفل المعرفة  وهذه ،تقالً دون الحاجة لألداء المساعديقوم به مس

 مناطق النمو المختلفة أو باختالفتختلف  ؛ )ZPD(فمنطقة النمو القريبة المركزية ، والمهارات
كما تختلف مناطق النمو وتتفاوت في الحجم من . رة المهااكتساب عمليةاألوقات أثناء باختالف 

طفل آلخر فالبعض يحتاج إلى مساعدة كبيرة إلنجاز مكاسب صغيرة في التعلم والبعض اآلخر 
كما يتفاوت حجم المنطقة لنفس الطفل من منطقة ، يحتاجون مساعدة قليلة إلنجاز مكاسب ضخمة

  .ألوقات المختلفة في عملية التعلم أو في األخرى
  
  
  
  
  
  
  

                                                                         
 
  
  
  

              Week1                 week2                              Week3                   
                  

                                               
  )5(شكل رقم 

  )ZPD(ينامكية حدود منطقة النمو القريبة المركزية د
)Leon D bodrova , 1995:3(  في)2006:27، الدواهيدي(  

 
ZPD 

 
ZPD 

 
ZPD 

 صعوبة 
 المهمة 

 الوقت 

  األداء المساعدىمستو

  األداء المساعدىمستو

  األداء المساعدمستوى

المستقل األداء ىمستو  

المستقل األداء ىمستو  

المستقل األداء مستوى  
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تنشأ على أربع مراحل ) ZPD(ومن خالل الدراسة تبين أن منطقة النمو القريبة المركزية 
  :أساسية وهي كما يلي

  ZPD (The Four Stages of(: مراحل منطقة النمو القريبة المركزية األربعة •
Kharp D Gallimore ,1988: 35, 36) (  

 : المساعد من اآلخرين األكثر قدرةاألداء .1

وفي هذه المرحلة يعتمد األطفال على البالغين أو األقران األكثر قدرة ألداء المهمة قبل 
، المهمة،  وهنا تعتمد كمية ونوع المساعدة على عمر الطفل وطبيعة،االنشغال بها بمفردهم

  .يكون تنشيط اتساع وتعاقب منطقة النمو القريبة المركزية في المتناولوبذلك 
 :األداء المساعد الذاتي .2

  فهذه المسئوليات ،  في هذه المرحلة إلى معرفة المسئوليات والقواعد الالزمة الطفلينتقل
ن بإمكان الطفل السيطرة عليها كاملةً أصبح اآل-التي قسمت سابقاً بين الطفل والبالغ -

 فأنماط ،مساعدة اآلخرين يمكن أن ينجزه الطفل لوحدهبفالنشاط الذي يتطلب إنجازه ، هوحد
وبين الناس  النشاط التي مارسها الطفل لحل مشكلة معينة التي كانت مبنية على التفاعل بينه

)Interpsy chological (أصبحت بعد ذلك بينه وبين نفسه )Intrapsy chological (
)Wertsch, 1979:18 ( اآلخرينففي هذه المرحلة ينجز الطفل المهمة بدون مساعدة، 

  .يعني أنه تم تطوير أداء الطفل بشكل كامل ولكن هذا ال
  Development Fruits):التثبيت (اًور األداء ويصبح تلقائييتط .3

 نموه إلى مرحلة متطورة حيث يستطيع أداء مهمة ةفي هذه المرحلة ينتقل الطفل في منطق
فاألداء  . المساعدة في هذا الوقت تعتبر معرقلة ومزعجةحيث إن ،ون مساعدةبشكل كامل وبد

ووصفه أيضاً بأنه ) fruits( فقد وصفه فيجوتسكي بثمار التطوير ،هنا لم يعد يطور بل يتطور
  . بفعل القوى العقلية واالجتماعيةريداللة على ثباته وبعده عن التغي) fossilized(تحجر 

  ):ZPD( القريبة المركزية و يؤدي إلى العودة للخلف من خالل منطقة النمإزالة تلقائية األداء .4
 والمنظمة لمنطقة  نفسهاإن عملية التعلم عند األفراد تتكون من هذه الخطوات المتسلسلة

 إلى مساعدة الذات وبتكرار اآلخريناالنتقال من مساعدة ، )ZPD(النمو القريبة المركزية 
ففي فترة ما من حياة األفراد .  تنمو قدرات جديدة عند الفردهذه الخطوات مرة تلو األخرى

إلى العمليات ذات ، ثم التنظيم الذاتي، اآلخرينيتوفر لديهم توليفة من التنظيم من قبل 
وعندما ينتهي الفرد من استمالك المهارة وتتطور قدرته على أدائها بآلية . ة اآلليةبغالص

الستمالك )ZPD(خالل منطقة النمو القريبة المركزية يستطيع أن يعود مرة أخرى ، وتلقائية
 المهاراتالستمالك ) ZPD( القريب المركزية النمومهارة جديدة وهكذا تستمر دورة منطقة 

  .واكتساب المعرفة المتراكمة
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يوضح المراحل التي يتم من خاللها تكوين منطقة النمو القريبة المركزية ) 6(والشكل رقم 
)ZPD(   
  
  

  االرتداديالمخطط  
   

  بداية
  القدرة 

  
  )ZPD(لنمو القريبة المركزية امنطقة 

  
  األداء 

  ألداء المساعدا              المساعد
   إزالة آلية األداء       )التثبيت(آلية األداء             الذاتي            من اآلخرين

   والعودة للخلف                      ، األقران(
  من خالل المراحل السابقة                                   المدرسين،

   األباء، 
  ، الخبراء

   )المدربين
  
   
 (4) المرحلة                  )3(المرحلة                )2(المرحلة          )1(المرحلة   

  
  )6(الشكل رقم 

  )ZPD(مراحل تكوين منطقة النمو القريبة المركزية 
)Tharp &Gallimore , 1988:35 (في) 2006 :26 – 30، واهيديالد (  

  
هي العنصر المهم ) منطقة النمو الوشيك) (ZPZD(منطقة النمو القريبة المركزية  وما دامت

 فال بد من توضيح ،واألساسي في نظرية فيجوتسكي والتي تخص عمليتي التعلم والتدريس
  .العوامل التي تؤثر فيها وتساعد على تشكيلها
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  ): ZPD(نطقة النمو القريبة المركزية العوامل األساسية المؤثرة في م
في عملية  )ZPD(لمنطقة النمو القريبة المركزية ) Vygotsky(تعتمد نظرية فيجوتسكي 

في ) shepard son , 1999: 621- 638 (:علم في الفصل المدرسي على ما يليالتدريس والت
  )2000 :7عبد الكريم، (
 .طبيعة التفاعل االجتماعي للتعلم .1

 .ت النفسية والفنيةدور األدوا .2

 .دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير المتعلم والممارسة الثقافية .3

 الدور المتبادل بين المفاهيم اليومية والعلمية  .4

ففيجوتسكي يولي اهتماماً كبيراً للغة ويعتبرها أداة تنقل الخبرة االجتماعية إلى األفراد وهي 
طفل بدايةً يكون اجتماعياً ثم يليه التمركز حول الذات ثم  فهو يرى أن الكالم عند ال،وسيط للفكر

تزامن للكالم دفق التفكير ال يصاحبه ظهور مكما أنه يقرر أن ت، )التفكير(الكالم الداخلي 
 فالتفكير له بناؤه الخاص فهو ال يتم التعبير عنه في كلمات ولكنه يأتي  ،فالعمليتان غير متماثلتين
 وهو ليس مجرد النطق الصوتي للجمل بل صورة أو شكل ،ماتالكلللوجود من خالل هذه 

 فعالقة التفكير تتغير بثبات فهي عملية ،ن أشكال الكالم يقع بين التفكير والكالم المنطوقمخاص 
فالتفكير يولد بالكلمات والكلمة الخالية من التفكير شيئاً ليس ،  وهي عملية حياةوديناميكيةمستمرة 
  .له معنى

ولفيجوتسكي آليات رمزية منها األدوات ، بر الوسائط الرمزية مفتاحاً لبناء المعرفةكما أنه يعت
ل االجتماعية وتوصل داخل الفرد بخارجه النفسية التي تتوسط بين األعمال الفردية واألعما

واألنظمة المختلفة ،  من األمثلة للوسائل الرمزية مثل اللغةاً وقد أدرج عدد،اعيموالفردي بالج
التقليدية المخططات والخرائط والرسم وجميع أنواع اإلشارات ، والقطع الفنية، والكتابة، للحساب

لدور الوسائل  )Vygotsky(وجهة نظر فيجوتسكي ) Jerome Bruner, 1962(ووصف 
الرمزية كما عبر عنها فيجوتسكي في مقدمة كتاب اللغة والتفكير بأن في إتقان الطبيعة نتقن 

فاألدوات ، ألداة القوية التي تجلب األفكار الداخلية من خالل الحوار الخارجيواللغة هي ا، أنفسنا
النفسية ال تنتج في العزلة ولكنها منتجات التطور الثقافي االجتماعي لألفراد الذين ينشطون في 

  .)Mahn& steiner, 1996:4 (مجتمعاتهم
ما اكتسبه من مفاهيم يومية نتيجة  هي التي يتحدث بها المتعلم من خالل "فاألدوات النفسية" ولذلك

التفاعالت االجتماعية واألنشطة النفسية الخارجية وتوضح مدى فهم المتعلم للمفهوم وهى أدوات 
ؤية ر وظفت كأداة لة فاألدوات النفسي،التفكير تجاه المفهومووسيطة للرؤية والعمل والتحدث 

واألدوات الفنية ) Ways of Knowing(المفهوم من وجهة نظر المتعلم لتمده بطرق المعرفة 
 كما أن لدور التفاعالت االجتماعية ،)How of Knowing(تمده بكيفية الحصول على المعرفة 
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فهي ) ZPD(بة المركزية ي والممارسة الثقافية أهميتها لمنطقة النمو القر؛كوسيط لتفكير المتعلم
لة والمتعلم يستجيب والسؤال يتبعه نبع األسئالمعلم مف ،لمتعلما والمعلمتمثل نقطة المرجع بين 

 والمتعلم يستجيب ليعكس حديثه الذاتي ،نقطة مرجعية للدخول والمشاركة في التفاعل اللفظي
 للتغلب على أوجه التناقض في ،ومع استمرار المناقشة يوجه المعلم انتباه المتعلم للتعلم والتحليل

سيطة ومساعدة لعمل وصلة بين المفاهيم وأداة و وجهمعم وادفالمعلم  ؛التفكير تجاه المفهوم
 وذلك بالتركيز على نشاط للمستوى السيكولوجي الخارجي ،والمعرفة الخارجية اليومية للمتعلم

 ، ومناقشات الخبير المتسلط، أشكال التدريس الوسيطة:مح هي والذي له ثالثة مال،للفصل
ور المتبادل بين المفاهيم اليومية وكذلك لد ، والمعلم والدعائم التعليمية،والمتفاوض بالحوار

والمفاهيم العلمية دورها الفعال في إحداث التغير المفهومي نظراً ألنها من العوامل المؤثرة في 
  )2007:121عفانة ، والجيش ، (.)منطقة النمو الوشيك )(ZPD(منطقة النمو القريبة المركزية 

وهي التي ) مفاهيم التلقائية(هيم اليومية  إلى فئتين المفاالمتعلمين  مفاهيمقد صنف فيجوتسكيو
وهي التي ) غير تلقائية(والمفاهيم العلمية ، تتكون من خالل التفاعالت والخبرات خارج المدرسة

كما أن المفاهيم اليومية تتمركز في ، تتكون من خالل التفاعالت والخبرات داخل المدرسة
تتكون من خالل فأما المفاهيم العلمية  ،ةالظواهر المادية والسمات الشكلية والخبرات اليومي

 –العالمات ( ال بد وأن يرسم المتعلم صورته من خالل  والكتساب المفهوم،عمليات عقلية
وجه ومساعد للربط مودور المعلم هو ، هثم يكونه اجتماعياً ثم تكوينه عند المتعلم ذات....) .اللغة

  .يةوالتكامل بين المفاهيم اليومية والمفاهيم العلم
 كاملويليحول " Meta cognitive"وليتم ذلك ال بد للمتعلم أن يستخدم عمليات ما وراء المعرفة 

التلقائية في  المفاهيم اليومية حيث إنإلى نظام متماسك من المفاهيم العلمية  اليومية تهويعمم معرف
 أي من يلعكس ااالتجاه في  أما العلمية فتنمى،محسوس إلى المجرد من ال فيجوتسكي تنمىنظر

 اتجاهات مختلفة فيجوتسكي ثالثة ونجد أن هناك ،ن للفهما ضرورينافاالتجاهالمجرد للمحسوس 
)vgotsky ( وهياليوميةلتقريب المفاهيم العلمية بداية من المفاهيم :)Bliss, 1995:157 ( في
  .)38:2006، واهيديالد(
وبذلك فإن ، )المفاهيم التلقائية(االرتباط الوثيق بين المفهوم المستهدف والخبرة اليومية  .1

كون لها تأثير كبير على اكتساب يو، المفهوم المستهدف يدرس بداية بالمفاهيم التلقائية
 .المفاهيم العلمية

ومن هنا يحاول المعلم أن يختار المفاهيم المفاهيم المستهدفة أقل درجة في االستخدام اليومي  .2
 .لفهممما هو مستهدف كبداية لاليومية القريبة 

 والمفاهيم اليومية فيحاول المعلم استخدام وسائل ةال يوجد ارتباط بين المفاهيم المستهدف .3
 .ومدعمات لتثبيت المفاهيم العلمية في غياب المفاهيم اليومية
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 المفاهيم ال تتكون بتكرار الخبرة وال اللعب المصاحب ولكن عن نأبناء على ما سبق نالحظ 
واللغة ، وظائف العقلية كالذاكرة واالنتباه واالستنتاج المشتركطريق عمليات عقلية مثل ال

  .كمرشدة وموضحة للتفكير
 االجتماعية في الفصل تدعم وتنشط فهم المتعلمين وتساعدهم على خلق الثقافةفي ظل  فالتدريس

 فالتغير المفاهيمي عند ،معرفة جديدة ومعنى جديد من خالل التعاون وفي جو اجتماعي
 أنه ال يمكن أن يحدث تنمية للمفاهيم إال عن طريق قبول أفكار بديلة تجاه فيجوتسكي هو

  .الظواهر كنقطة بداية لتساعدهم في توسيع معرفتهم
  :فيجوتسكياستراتيجية وتطورها وفق مراحل بناء وتكوين المفاهيم 

 )17:1997، عزة عبد الفتاح:(ناء وتكوين المفاهيم وتطورها وهي سبع مراحل لبفيجوتسكيحدد 
  )2007 :237 -239، عفانة والسر وأحمد والخزندار(في 

 ):التكديس(مرحلة التخزين  .1

وهي مرحلة يستطيع فيها الطفل تخزين األشياء أو األفكار الرياضية من خالل رؤية تلك 
 ومحاولة التعرف على األشياء من خالل مظهرها الخارجي وتصنيف تلك ،األشياء بصرياً

  .وغيرهاوالدائرة طة مثل المربع األشياء حسب معايير بسي
 :مرحلة العقد المترابط .2

وهنا يتمكن الطفل من إجراء عمليات التميز والتصنيف لألشياء بصرياً في خاصيتين أو 
حيث يقع أحياناًُ الطفل في أخطاء عديدة ،  ولذا فإن هذه المرحلة تسمى بالعقد الترابطية،أكثر

امل معها وخاصة األشكال  األشياء والتع على حاسة البصر في إدراكاعتمادهنتيجة 
 .الرياضية

 :مرحلة تكوين المجاميع .3

تجميع وضم األشياء المختلفة في الشكل تحت خاصية بحيث يبدأ الطفل في هذه المرحلة 
 اعلى أنها أعداد طبيعية بغض النظر عن أنه 19,5 ,52 ,1 ,99مثل وضع األعداد ، معينة

، ومن هنا فإن األشياء قد 10 أو أكبر من 10ن م أصغر تتكون من خانة أو خانتين أو أنها
ويضعها ، إال أن الطفل يصنفها ويميزها من خالل خاصية واحدة، تختلف في خواص معينة

وغيرها تحت مكون واحد وهي ، الصحن، الملعقة، كما يمكن للطفل وضع مثالً الشوكة، معاً
  .وهكذا،  أدوات المطبخثلتمأنها 

  :سلةمرحلة العقد المتسل .4
  يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يدرك أن الشيء الواحد له عدة صفات وأنه 
  يمكن تصنيف هذا الشيء في عدة محاور في ضوء تلك الصفات وأن كل صفة تصلح 

  ولهذا فإن هذه المرحلة تعد من المراحل المرنة التي ،  للتصنيفأن تكون أساساً
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كثر من محور وفي ضوء أكثر  لصفاته في أيستطيع الطفل من خاللها وضع الشيء طبقاً
  .من صفة

  : العقد االنتشاريةةمرحل .5
ع تلك ميتمكن الطفل في هذه المرحلة من نقل شيء معين يختلف عن أشياء أخرى بوضعه 

 فمثالً يمكن أن يضع ،األشياء على سبيل أن هذا الشيء يحمل نفس مواصفات تلك األشياء
على اعتبار أن المربع أو  عة من المثلثات المختلفةالطفل مربعاً أو مستطيالً مع مجمو

ومن هنا نرى أن الطفل في هذه المرحلة يكتسب قدرة ، المستطيل يمكن تقسيمه إلى مثلثين
 ىعلى انتقال أثر التعلم من خاصية أو خواص معينة ألشياء مشتركة في صفات معينة إل

  .ات المطلوبةمخواص أخرى مع إجراء بعض المه
  :ه المفاهيممرحلة أشبا .6

عة واحدة في ضوء  بوضع المفاهيم الرياضية في مجمويقوم الطفل في هذه المرحلة
إال أن الطفل ال يستطيع أن يضع معياراً ، مواصفات تلك المفاهيم والخصائص المميزة لها
وبالتالي يكون غير متأكد لطبيعة ، المفاهيمواضحاً للحكم على العناصر المشتركة لتلك 

بدون أن فمثالً يمكن أن يضع األشكال الرباعية مع بعضها البعض ،  يقوم بهاالمهمة التي
تي استند إليها في عملية ال ال يعي المهام  أنهي لماذا قام بوضعها في محور واحد، بمعنىيع

  .التصنيف
  :مرحلة تكوين المفاهيم .7

  ، فيجوتسكي للتطور المفهومي عند الطفلاستراتيجية وهي المرحلة األخيرة في 
  وذلك بعد أن تمكن من ، حيث يستطيع الطفل في هذه المرحلة بناء المفاهيم وتكوينها

  حيث يستطيع أن ينتقل من الجزء إلى الكل وهذا ما ، منطقة األشياء بصورة كاملة
  كما أن الطفل لديه القدرة في هذه المرحلة على أن ، يحتاج إليه تكوين المفهوم

  وأن ،  الرغم من تمايزها في خصائص أخرىيعي خصائص األشياء المشتركة على
 للوصول إلى قاعدة المفهوم ومن هنا يعرف العناصر للمفهومي الجزيئات المكونة بني

  .المتناقضة والعناصر المتشابهة
  

  :فيجوتسكي) ستراتيجيةا(بياجيه ونظرية ) ستراتيجيةا( أوجه االختالف بين نظرية
  كما أوردتها ) 1(ارنة التالية في الجدول رقم يمكن تلخيص أوجه االختالف من خالل المق

  :)42:2006-44، الدواهيدي(في ) 2000 ,224،عبد الكريم(
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  )1(جدول رقم 
  فيجوتسكياستراتيجية بياجيه ونظرية أو ) ستراتيجيةا(أوجه االختالف بين نظرية 

وجه 
  المقارنة

  نظرية فيجوتسكي  نظرية بياجيه

األساس 
  النظري

يبحث عن ، بستمولوجيإعالم  •
بؤرة اهتمامه ، أصل المعرفة

العمليات الداخلية للفرد في البناء 
 التوازن) بنائية معرفية(المعرفي 

  .وعدم التوازن

 يبحث عن أصل يس روسعالم نف •
بؤرة اهتمامه ، الوعي والشعور

العمليات البنائية بين األفراد التي تقوي 
). بنائية اجتماعية(التفاعل االجتماعي 

  . القريبة المركزيةالنموة منطق
 التنمية
  المعرفية

القوة التي تسيطر في التنمية  •
أرجع النمو ، المعرفية داخلية

حيث ،  بيولوجيةلرؤيةالمعرفي 
جديدة بيانات قاعدة يبحث عن 

  .في نمو المعرفة داخل الفرد

تسيطر في التنمية المعرفية  القوة التي •
 الرؤية البيولوجية فضخارجية وير

 االهتمام لدور الثقافة للمعرفة ويعطي
فالمحرك ، والمجتمع في بناء المعرفة

األول للنمو العقلي هو الثقافة وهي 
  .جتماعيةميكانيكياً تكون التفاعالت اال

العوامل 
التي تؤثر 
في التنمية 
  المعرفية

 في التنمية مهمالنضج عامل  •
  .المعرفية ويتأثر التفكير به

أدرك بياجيه أن العامل اللغوي  •
ماعي من عوامل النمو االجت

المعرفي واالنتقال من مرحلة 
جدت ولكن فقط إذا و، ألخرى

الضرورية التي  البنية المعرفية
، تساعد على حدوث عملية التمثيل

ووضح أن المفاهيم تنمو مع عقلية 
  .المتعلم بدون تدخل خارجي

العامل االجتماعي هو العامل المهم في  •
ي ويرفض فيجوتسك، التنمية المعرفية

رؤية بياجيه أن التفكير يتأثر بعامل 
النضج والعامل اللغوي االجتماعي أهم 

والمعرفة بناء ، عامل للنمو المعرفي
بة لكل تعاوني بين األفراد ومناس

األفراد ومنسجمة مع البنية الداخلية 
ومن خالل التفاعالت االجتماعية ، لهم

يبني المتعلم المعرفة بالتواصل اللغوي 
  .تابةواستخدام الك

لم يعط األهمية الالزمة لدور  •  المعلم
ولم ، المعلم والوالدين واألقران

يعط األهمية بطريقة مباشرة 
  .ر المدرسة في التعلميبتأث

يقترح أن الطالب يتعلمون أكثر  •

فاهتم ، أعطى للمعلم والوالدين اهتماماً •
بالتربية بصفة عامة سواء تربية 

 م األسرة أمتكتسب من الوالدين أ
م تربية منهجية تكتسب من األقران أ
  .المدرسة
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وجه 
  المقارنة

  نظرية فيجوتسكي  نظرية بياجيه

إذا كان المعلم في حجرة 
  .والتالميذ في حجرة أخرى

دور المعلم تسهيل مهمة الطالب  •
  .من خالل األنشطة

ير الطالب للمفهوم بعد توجيه تفك •
  .االستكشاف

دور المعلم تسهيل عملية حدوث  •
عدم االتزان عند المتعلم بطرح 
سؤال أو مشكلة تجعل المتعلم في 

ثم يمد ،  عقلياتزانحالة عدم 
من  بالمناسب الطالب

الموضوعات التي تعالج باليد 
والعمل حتى يصلوا لحل 

  .المشكلة

  .أعطى المعلم االهتمام الجوهري •
تشجع األنشطة ذات النهايات المفتوحة  •

  .الطالبمع 
 الطالب للمصادر الرئيسة إرشاد •

  .واألصلية
 مرشد اجتماعيدور المعلم كفرد  •

وينظم ، به ومشارك في تقدمهملطال
ة ويعطي فرص، العمل داخل الفصل

للعمل مع بعضهم في مجموعات تعلم 
  .صغيرة

 الطفلبداية ظهور الكالم لدى  •  المتعلم
  .يكون متمركزاً حول الذات

البنية الذهنية الداخلية للمتعلم  •
تسمح بعملية التكيف للوصول 

  .إلى المعرفة الجديدة
لمعرفة ال بد المتعلم لكي يستقبل ا •

من وجود بناء معرفي لكي 
يعطي له القدرة على استيعاب 

فال يستطيع بذلك ، هذه المعرفة
تدريس مفاهيم متقدمة لسن خمس 

ألنه ال يوجد لديه البنية سنوات 
المعرفية التي تجعله قادراً على 

   .الفهم
يسلك المتعلم سلوك العالم البسيط  •

اية ظهور الكالم يكون اجتماعيا في بد •
البداية بشكل ضمني ثم يليه الكالم 
المتمركز حول الذات وبعده الكالم 

  .)التفكير(الداخلي 
الشخصية الداخلية للمتعلم تسمح  •

) التفكير المشترك(بالمشاركة في التفكير 
وحل المشكالت واتخاذ القرارات حتى 

   .تصل للمعرفة الجديدة
استقبال المعرفة بواسطة المتعلم يستطيع  •

اللغة أو بواسطة التدريس المباشر عن 
طريق شخص أكثر علماً فقط إذا كان 
في وضع تستطيع من خالله فهم هذه 

  .المعرفة
  .المتعلم سلوك المتعلمين الناجحينيسلك  •
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وجه 
  المقارنة

  نظرية فيجوتسكي  نظرية بياجيه

 بين أداء الختالفهالتقدم الحقيقي هو  •   .الحكم على أداء المتعلم ذاتيته
خالل التعاون  المتعلم بمفرده وأدائه من

  .)ZPD(لقريبة المركزية منطقة النمو ا(
صورات تال

  الخطأ
 طألخا صوراتبالتاالهتمام  •

ومحاولة تصويبها في ظل معلم 
  .خبير

  . للواقعيتحدى مفاهيم الطالب •
الوصول لحالة عدم االتزان  •

باستخدام األحداث المتناقضة أو 
  .التنافر والتعارض المعرفي

صورات ال بد من التركيز على الت •
برة مألوفة لدى  اليومية كخوالمفاهيم

في الطالب ليزداد تفاعلهم أثناء التعلم 
  .ظل متعاون لخلق المعنى الجديد

  .لواقعامشاركة الطالب في بناء  •
التكيف مع تصورات  واإلظهار •

  .الطالب الخاطئة
خبرة حقيقية أثناء األنشطة من  •  األنشطة

تنمية ، المعرفةل تمث: خالل
مخططات جديدة وعمليات 

أمل تال،  الجديدةالتكيف مع الخبرة
  .في الماديات والمجتمع

فيزيائية إبداع حقيقي أثناء األنشطة ال •
واالجتماعية من خالل فهم الواقع 

عمل أنشطة استقصاء مفتوح ، )افةالثق(
  يتأمل ، النهاية مع األقران والمعلم

  في معنى البناء من خالل التعاون
Co- Contructs  

  
ناق وفيجوتسكي على الرغم من أوجه االختالف إال أنهما يتف من بياجيهمما سبق نالحظ أن كال 

  :في
 .1896 سنة هانفس كالهما ولد في السنة .1

 .عرفة المتعلم على الفهممكالهما يبني  .2

 .بناء المعرفة عملية نشطة ومستمرةكالهما يرى أن  .3

 . تعلم الطالب هو تفاعلهم ونشاطهمأن مفتاح .4

  :مدى االستفادة من اإلطار النظري
والقراءات المختلفة والمتعددة المتعلقة بموضوع ، ألهمية للباحثة اإللمام بالجوانب النظريةمن ا

 اًكون لها نبراسن خلفية علمية واضحة تولكي تكو،  لكي يستطيع تالشي أخطاء اآلخريندراستها
  .معالمالوضح لها تضيء لها الطريق وت

  



54 

  :يادتها من اإلطار النظري في اآلتوتلخص الباحثة استف
 .فهم موضوع الدراسة فهماً شامالً .1

 .مساعدة الباحثة في إعداد الدليل .2

  . ذلك الموضوعن قاعدة أساسية عنيتكوين خلفية علمية واسعة عن موضوع الدراسة وتكو .3

 . األخرى وخاصة النظريات البنائيةفيجوتسكي من النظرياتاستراتيجية تحديد موقع  .4

  .تالشي الوقوع في األخطاء .5

   .ت الباحثة العلمية عند مناقشة الدراسةتحسين قدرا .6



 

 
 
 

 
 

 

 
  

 .المتعلقة بالنظرية البنائيةالدراسات السابقة : أوالً •

  .الدراسات السابقة المتعلقة بالمفاهيم ومخططاتها: ثانياً •

   .فيجوتسكيباستراتيجية الدراسات السابقة المتعلقة : ثالثاً •
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لكي تتم االستفادة والمعرفة بالدراسة وأهميتها ال بد من التطرق إلى الدراسات السابقة 

  .ومعرفة ما هدفت إليه تلك الدراسات وما توصلت إليه وما أوصت به
وخير مثال اخترته ، ولذلك كان ال بد من عرض بعض الدراسات التي اهتمت بالنظرية البنائية

والتي هدفت إلى معرفة فعالية نموذجي جانيه ) 1999، عبد الدايم(على ذلك كانت دراسة 
وفان هايل في اكتساب بعض جوانب التعلم وتنمية التفكير الهندسي لدى تالميذ المرحلة ) المعدل(

بنائية استراتيجية والتي هدفت إلى معرفة أثر التفاعل بين  )2000(ودراسة قنديل ، اإلعدادية
رحة ومستوى التصور البصري المكاني على التفكير الهندسي وتحصيل الهندسة لدى تالميذ مقت

ودراسة مقاط ) م2004(ودراسة محمد ) م2003(ودراسة علي ، الصف األول اإلعدادي
وجميعها دراسات تجريبية وتتفق مع الدراسة الحالية في ) م2006أبو عودة (ودراسة ) م2006(

حيث ن عرض بعض الدراسات التي اهتمت بالمفاهيم وكيفية اكتسابها وكذلك كان ال بد م، ذلك
 ،الحالية محور عملها المفاهيم وأثرها على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلمستراتيجية  االإن

والتي هدفت إلى تجريب استخدام ) 1999(ومن الدراسات التي اخترتها لذلك دراسة حسانين 
 في تعليم الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي vوخريطة الشكل إستراتيجيتي خرائط المفاهيم 

) 2002(ودراسة مطر ) م2000( ودراسة إسماعيل ،وخفض القلق لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 اإلشارة إلى تثم تم) 2009(ودراسة البلعاوي ) 2009(ودراسة لوا ) 2004(ودراسة مطر 

غلبها أجنبية فيما عدا دراسة الدواهيدي أ سكي وكانالتي اهتمت بنظرية فيجوتبعض الدراسات 
  ).م2000(ودراسة عبد الكريم ) 2006(
  

  الدراسات السابقة املتعلقة بالنظرية البنائية : ًأوال
  ):1999(دراسة عبد الدايم  •

وفان هايل في اكتساب بعض ) المعدل(هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية نموذجي جانيه 
 وتكونت عينة الدراسة من ،مية التفكير الهندسي لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةجوانب التعلم وتن

يس من بتلميذاً من تالميذ الصف األول اإلعدادي من مدرسة اإلعدادية القديمة ببل) 120(
  .تلميذاً) 40(جمهورية مصر العربية موزعين على ثالث فصول بكل منها 
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) المعدل(ريبية األولي وطبق عليها نموذج جانيه التج: وقد قسمت العينة إلى ثالث مجموعات
درست ف أما المجموعة الثالثة وهي الضابطة ،والتجريبية الثانية طبق عليها نموذج فان هايل

  .بالطريقة المعتادة
وقد تكونت أدوات الدراسة من اختبار جوانب التعلم في وحدة الشكل الرباعي واختبار مستويات 

  . إعداد الباحثالتفكير الهندسي وهما من
وفان هايل حيث أديا إلى اكتساب ) المعدل(وقد كانت النتائج لصالح استخدام نموذجي جانيه 

، مبادئ، مفاهيم(جوانب التعلم ككل واكتساب كل جانب من الجوانب الثالثة الرئيسية على حدة 
  ).حل مشكالت

مستوى من المستويات كما أنها أدت إلى تنمية مستويات التفكير الهندسي ككل وتنمية كل 
  .) االستدالل المجرد– شبه االستدالل – التحليل –التصور (األربعة 

  :لدراسةاتوصيات ومن أهم 
االهتمام بالنماذج التدريسية المستخدمة في البحث الحالي وإعادة صياغة بعض دروس  -

  .الهندسة بما يتفق وخطوات كل نموذج
  
  ):م2000(دراسة قنديل  •

  بنائية مقترحة ومستوى استراتيجية لى معرفة أثر التفاعل بين هدفت هذه الدراسة إ
 لدى تالميذ الصف األول التصور البصري المكاني على التفكير الهندسي وتحصيل الهندسة

  .اإلعدادي
 (148)طالباً و (150)  وطالبة حيث قسمت العينة إلىاً طالب)298(وتكونت عينة الدراسة من 

  .مثلت العينة في مجموعتين تجريبية وضابطةطالبة من محافظة البحيرة وت
 وقد تم تدريسهم وفق المدخل البنائي ،التجريبية تكونت من فصلين أحدهما بنين واألخر بنات

أما المجموعة الضابطة فتكونت من فصلين كالتجريبية وقد تم تدريسهم ، الموصوف في الدراسة
اد اختبار تحديد مستوى التفكير الهندسي وكذلك وقد قام الباحث بإعد) التقليدية(بالطريقة المعتادة 

اختبار لقياس مستوى التصور البصري المكاني وقد و، اختبار لقياس مستوى تحصيل الهندسة
كانت من أهم نتائج الدراسة هي تفوق المدخل البنائي المقترح لتدريس الهندسة على المدخل 

  .ذلك التحصيلالمعتاد من حيث األثر على تنمية التفكير الهندسي وك
ومن أهم التوصيات للدراسة هي توجيه مؤلفي كتب الرياضيات بشكل عام والهندسة بشكل 

  .خاص إلى اعتماد المداخل البنائية في عرض المادة
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  ):م2003(دراسة علي  •
هدفت هذه الدراسة إلي تقصي أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الهندسة لتالميذ الصف 

  . على التحصيل والتفكير اإلبداعي وخفض مستوى القلق الهندسي لديهمالثاني اإلعدادي
طالبة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي في محافظة أسيوط  )83(وقد تكونت عينة الدراسة من 

طالبة وتدرس الهندسة باستخدام التعلم ) 42(انقسمت إلى مجموعتين األولى تجريبية وعددها و
  .س الهندسة باستخدام الطريقة المعتادةطالبة وتدر) 41(عددها التعاوني والثانية ضابطة و

المقررة على طالب الصف الثاني اإلعدادي ) تطابق المثلثات(وكانت أدوات الدراسة في وحدة 
تم إعدادها وفق أسلوب التعلم التعاوني في صورة دليل للمعلم وأوراق عمل للطالبات من إعداد 

  .الباحث
 في الوحدة واختبار للتفكير اإلبداعي في الوحدة اً تحصيلياًكانت اختبارأما أدوات القياس فقد 

  .ومقياس القلق الهندسي للمرحلة اإلعدادية وهي من إعداد الباحث
وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي

ني في التحصيل وكذلك في انخفاض القلق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعلم التعاو
مراعاة : ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة هي. الهندسي لصالح المجموعة التجريبية

حاجات وخصائص طالب المرحلة اإلعدادية عند تدريس الهندسة وتنظيم مستوى الهندسة في 
  .ةمراحل التعليم المختلفة في ضوء أساليب التعلم التعاوني المختلف

  
  ):م2004(دراسة محمد  •

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعلم البنائي على عالج أخطاء طالب المرحلة اإلعدادية في 
  .الجبر

، اً طالب125( طالباً وطالبة من طالب الصف األول اإلعدادي )253(وتكونت عينة الدراسة من 
تشتمل على مقياسين أحدهما و: مجموعة تجريبية أولى،  مجموعات3 مقسمة إلى ) طالبة128

للبنين وآخر للبنات حيث تم تدريسهم الوحدة باألسلوب البنائي مع االستعانة ببعض الوسائل 
ل وتشتم: ومجموعة تجريبية ثانية، اليدوية الملموسة وهي البطاقات الصغيرة الخاصة بالجبر

ولكن مع  سلوب البنائيخر للبنات حيث تدرس الوحدة لهم باألعلى مقياسين أحدهما للبنين واآل
: استبدال الوسائل اليدوية الملموسة ببعض الرسوم واألشكال التوضيحية ومجموعة ضابطة

 وفق الطريقة  نفسهاوتشتمل على مقياسين أحدهما للبنين واآلخر للبنات حيث تم تدريسهم الوحدة
  .المعتادة

  .يوتمثلت أدوات الدراسة في االختبار التشخيصي واالختبار التحصيل
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن التعلم البنائي أدي إلى زيادة تحصيل 
وأن تحصيل المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باألسلوب البنائي مع االستعانة ، الطالب

ثيراً كان أفضل قليالً بالنسبة للمجموعة التجريبية الثانية وك ببعض الوسائل اليدوية الملموسة
  .بالنسبة للمجموعة الضابطة

  :وأوصت الدراسة 
وعالجها ،  لديهطأضرورة االهتمام بالتقويم المستمر للمتعلم كي يتمكن من اكتشاف المفاهيم الخب

بمجرد تكونها وظهورها باإلضافة إلى ضرورة اهتمام المعلم باستخدام الوسائل اليدوية الملموسة 
  . المتعلم على تكوين تصور بصري لبعض المفاهيم المجردةأو الرسوم التخطيطية والتي تساعد

  
  :)2006(دراسة مقاط  •

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج مقترح في التعلم البنائي على التحصيل وتنمية 
وتم ، التفكير الهندسي لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس الحكومة بمحافظة غزة

طالبة ومثل المجموعة التجريبية ) 45( من صفين دراسيين ويضم أحدهما اختيار عينة الدراسة
ن وقد أعدت الباحثة أدوات آطالبة ومثل المجموعة الضابطة وكالهما متكاف) 45(والثاني يضم 
مكون من ) بعدي، قبلي(واختبار تحصيلي ، أداة تحليل المحتوى لوحدة الهندسة: الدراسة وهي

 وقد خلصت الدراسة إلى وجود ،بنداً) 20(مكون من الر الهندسي واختبار التفك، بنداً) 30(
على ) التي درست وفق البرنامج(فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية 

  .)التي درست بالطريقة المعتادة (المجموعة الضابطة 
امه في  من أهمها ضرورة االهتمام بنموذج ويتلى واستخدتوصياتوقد أوصت الباحثة بعدة 

المواقف التدريسية وإعادة صياغة محتوى كتب الرياضيات المدرسية بحيث يتم التركيز على 
التعلم المتمركز حول مشكلة بدالً من التركيز على طريقة استراتيجية المفاهيم الرياضية وفق 

  .العرض
  
  :)م2006(دراسة أبو عودة  •

البنائي في تدريس الرياضيات على هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام النموذج 
  .تنمية مهارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة

وقد تم اختيار عينة الدراسة من فصلين للصف السابع األساسي بمدرسة دار األرقم النموذجية 
 طالباً واآلخر المجموعة )33(حدهما المجموعة التجريبية أطالباً ليمثل ) 67(للبنين وعددهم 

 وقد أعد الباحث أدوات الدراسة والتي ،طالباً وكالهما تم التأكد من تكافؤهما) 34(الضابطة 
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تتمثل في أداة تحليل المحتوى لوحدة منهاج الرياضيات المقرر تدريسه على الطلبة للصف 
يل المعلم وكذلك اختبار وإعداد دل، بما يتناسب مع هدف الدراسة) الجزء الثاني(السابع األساسي 

  .مهارات التفكير المنظومي
 :وكشفت نتائج الدراسة عن 

درست (وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  -
لصالح المجموعة )  العاديةةدرست بالطريق(والمجموعة الضابطة ) باستخدام النموذج البنائي

  .التجريبية
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في ال توجد فروق ذات  -

  .االختبار البعدي والمؤجل لقياس احتفاظهم بمهارات التفكير المنظومي
  

  :تعليق علي الدراسات السابقة المتعلقة بالنظرية البنائية
  :ية البنائية وجدت الباحثة ما يليمن خالل الدراسات السابقة المتعلقة بالنظر

 . في هذا الجانبجريبية وتتفق مع الدراسة الحالية الدراسات السابقة كانت دراسات تجميع .1

تنوعت هذه الدراسات بين النماذج البنائية واالستراتيجيات التي تساعد على تنمية التفكير  .2
ودراسة مقاط ) 2000(ودراسة قنديل  )1999( منها التفكير الهندسي كدراسة عبد الدايم

 .)2006(فكير المنظومي كدراسة أبوعودة وكذلك الت )2006(

 )2003(التي تناولتها مثل دراسة علي  المتغيرات المستقلة تباينت هذه الدراسات في .3
 .)2004( محمد ودراسة

ستراتيجيات البنائية في  على أهمية استخدام النماذج و االاتفقت معظم الدراسات السابقة .4
 )2003(ودراسة علي  )2000(سة قنديل ودرا )1999(التدريس مثل دراسة عبد الدايم 

 .)2006(ودراسة أبوعودة  )2006(ودراسة مقاط 

جريت  جميعها أ إن يالحظحيثاتفقت جميع الدراسات في الخلفية العلمية لعينات الدراسة  .5
 .على طالب المرحلة اإلعدادية

تفكير  فشملت اختبارات تحصيلية في الرياضيات واختبارات في الدراساتتنوعت أدوات ال .6
 وكذلك اختبارات في ،)1999(ودراسة عبد الدايم ) 2000(الهندسي مثل دراسة قنديل 

 )2004( واختبارات تشخيصية كدراسة محمد )2003(التفكير اإلبداعي مثل دراسة علي 
 .)2006(واختبارات في مهارات التفكير المنظومي كدراسة أبو عودة 

ودراسة عبد الدايم  )2006( دراسة مقاط اختلفت الدراسات في حجم عينة كل منها مثل .7
)1999.( 
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على الرغم من اتفاق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة كونها تجريبية وتناولت استراتيجيات 
بنائية إال أنها اختلفت عنها في نوع العينة وهي طالبات الصف السادس األساسي بينما الدراسات 

 .ابقة أجريت على الصفوف اإلعداديةالس

في مادة  ا أنها تميزت في المادة الدراسية حيث تناولت وحدتين من المقرر الدراسيكم
  .لطالب الصف السادس الرياضيات

  :ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية ما يلي
التعرف على االستراتيجيات والنماذج البنائية من حيث خصائصها ومستوياتها ومراحل  .1

 .تعلمها

 .إدراك أهمية االستراتيجيات والنماذج البنائية .2

 .االستعانة بطريقة تحليل المحتوى في ضوء المفاهيم الرياضية .3

 .لتحصيلي واستخدام اإلجراءات المناسبةاإعداد االختبار  .4

 .الحاليةستراتيجية االستعانة بالخبرات واألنشطة إلعداد الدرس وفق اال .5

هذه الدراسة وهو التصميم التجريبي القائم على اختيار التصميم التجريبي المناسب ل .6
 .)مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة(ن يتمجموعتين متكافئ

تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي استخدمت في اختيار فرضيات الدراسة الحالية  .7
 .وتحليل البيانات

  .راً علمياً وموضوعياًالمساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسي .8
  

  :الدراسات السابقة املتعلقة باملفاهيم وخمططاتها: ًثانيا
طور التغير يجيات التي تساعد في اكتسابها وتستراتت هذه الدراسات المفاهيم وبعض االوقد تناول

  :المفاهيم وكان مما اخترته ما يليالمفهومي لدى المتعلمين لكي تتم المعرفة السلمية بتلك 
  ):1999( حسانين دراسة •

 في vهدفت هذه الدراسة إلى تجريب استخدام إستراتيجيتي خرائط المفاهيم وخريطة الشكل 
  .تعليم الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي وخفض القلق لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

إدارة  مدارس ىحدإطالباً من طالب الصف الثاني اإلعدادي ب) 130(وتكونت عينة الدراسة من 
أبو كبير التعليمية بجمهورية مصر العربية حيث قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات 

 على الترتيب والمجموعة الثالثة ضابطة وتكونت اًطالب) 45(، )43(اثنتان تجريبيتان تكونت من 
ة طالباً وقد تم تدريس المجموعة التجريبية األولى بخرائط المفاهيم والثانية بخريط) 42(من 

  . أما المجموعة الضابطة فقد تم تدريسها بالطريقة المعتادة،vالشكل 
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وتكونت أدوات الدراسة من اختبار التحصيل الرياضي واختبار التفكير الرياضي ومقياس قلق 
 قد خفضت من v وقد توصل الباحث إلى أن التعلم بخرائط المفاهيم وخريطة الشكل ،الرياضيات

وقد قدم الباحث مجموعة من . هم ونمت التفكير الرياضيقلق الطالب وزادت من تحصيل
 واستخدامها vالتوصيات من أهمها ضرورة االهتمام بكل من خرائط المفاهيم وخرائط الشكل 

 وكذلك إعادة صياغة محتوى كتب الرياضيات المدرسية بحيث يتم ،في المواقف التدريسية
من  بدالً vائط المفاهيم وخرائط الشكل خراستراتيجية التركيز على المفاهيم الرياضية وفق 

  .التركيز على طريقة العرض فقط
  
  :)م2000(دراسة إسماعيل  •

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم 
ف الرياضية على التحصيل وبقاء أثر التعلم والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ الص

  .األول اإلعدادي في محافظة المينا بجمهورية مصر العربية
طالباً وطالبة من أربعة فصول من طالب الصف األول ) 166(وقد تكونت عينة البحث من 

  :دي وتم تقسيمهم إلى مجموعتين همااإلعدا
 ودرست وحدة ،طالباً وطالبة من فصلين) 84(وتكونت من : المجموعة الضابطة -

 ام الطريقة المعتادة المجموعات باستخد

طالباً وطالبة من فصلين درست وحدة ) 82(وتكونت من : والمجموعة التجريبية -
 وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة اختباراً ،المجموعات باستخدام نموذج التعلم البنائي

تحصيلياً في المفاهيم الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات واختبار التفكير اإلبداعي في 
باإلضافة إلى دروس لتدريس المفاهيم الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات ، الرياضيات

وفقاً لنموذج التعلم البنائي وأوراق عمل للطالب لوحدة المجموعات والتي استخدمت في 
 .أثناء التدريس بنموذج التعلم البنائي

وفق نموذج ) تعلموا(رسوا وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الطالب الذين د
 أقرانهم الذين تعلموا بالطريقة المعتادة في التحصيل وإبقاء أثر التعلم ىالتعلم البنائي قد تفوقوا عل

 وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج التعلم البنائي في تعليم المفاهيم ،والتفكير اإلبداعي
 أثر فعال على تحصيل الطالب لهذه المفاهيم الرياضية بالمراحل الدراسية المختلفة لما له من

  .ثر تعلمها وتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضياتأوبقاء 
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  ):م2002(دراسة مطر  •
إلى التعرف على أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضية واالحتفاظ هدفت هذه الدراسة 

 عينة الدراسة من مدرسة ابن سينا وقد تم اختيار، الصف األول األساسي بغزة بها لدى تالمذة
تلميذاً وتلميذة وهما شعبتان مثلت ) 82(األساسية الدنيا المشتركة بصورة قصدية وتكونت من 

تلميذة واألخرى ) 20(، تلميذاً) 21(طالباً منهم ) 41(األولى المجموعة التجريبية وتكونت من 
  .ذاًتلمي) 21(، تلميذة) 20 (طالباً منهم) 41(ضابطة وعددهم 

وقد أعد الباحث أدوات الدراسة والتي تكونت من اختبار المفاهيم الرياضية القبلي والبعدي 
باإلضافة إلى ، فقرة تتضمن المفاهيم الرياضية المراد تنميتها) 30(المؤجل والذي تكون من 

مفهوماً ) 13(تتضمن ، قصة) 14(معيار القصص التعليمية وكذلك القصص التعليمية وعددها 
 وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية ،ضياًريا

ومتوسط درجات ) الذين تعلموا بأسلوب القصة(بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية 
في تنمية المفاهيم لصالح تالميذ ) الذين تعلموا باألسلوب المعتاد(تالمذة المجموعة الضابطة 

 باإلضافة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ، التجريبيةالمجموعة
وكذلك ، التالميذ ومتوسط درجات التلميذات في المجموعة التجريبية في تنمية المفاهيم الرياضية

ال توجد فرق ذات داللة إحصائية بين درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 
 وأوصت الدراسة الباحثين ، في التطبيق المؤجل وذلك في االحتفاظ بالمفاهيم الرياضيةودرجاتهم

وواضعي المناهج والمشرفين التربويين وصانعي القرارات التربوية بضرورة االهتمام بأسلوب 
  .القصة في تدريس المفاهيم الرياضية وتنميتها

  
  ):2004(دراسة مطر  •

ر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أث
التابعة " ج"قد تم اختيار مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية ، لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 وقد تكونت عينة ،ناً لتطبيق الدراسةالمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة لتكون ميد
واآلخر المجموعة ، طالباً) 40(يبية وعدد طالبه أحدهما يمثل التجر، الدراسة من فصلين

  .طالباً) 40(الضابطة وعدد طالبه 
وقد قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهي دليل المعلم لوحدة مبحث الدراسة باإلضافة إلى 

بنداً اختبارياً يقيس أبعاد التفكير الثالثة التي هي ) 38( من اختبار في التفكير الرياضي مكون
كما قام الباحث بإعداد مخططات المفاهيم التي استخدمت لتدريس المجموعة ، لدراسةمحل ا

  .التجريبية
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  :وكشفت نتالئج الدراسة عن 
لدى )  اإلبداعي– الناقد –االستنتاجي (وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكير الرياضي 

  .ة التجريبيةطالب الصف الثامن تعزى الستخدام مخططات المفاهيم لصالح المجموع
  وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام مخططات المفاهيم في تعليم وتعلم الرياضيات لما 

  من خالل توضيح المفاهيم الرياضية ، لها من أثر واضح في تنمية التفكير الرياضي
   وكذلك عملية بناء حل المسألة الرياضية بطريقة ،وترسيخ البنية المفاهيمية لدى الطالب

   ،ن خالل مخطط مفاهيمي متدرج في استخدام المهارات الرياضية بشكل منطقيمحسوسة م
  كما أوصت بأهمية تنوير العقل الذهني للطالب بأنماط التفكير الرياضي كاالستنتاجي 
والناقد واإلبداعي لما له من األثر الكبير في تنمية الذكاء عندهم وصقل شخصياتهم الناقدة 

  .واإلبداعية
  
  :)م2009(دراسة لوا  •

دينز في اكتساب المفاهيم الرياضية استراتيجية هدفت هذه الرسالة إلى معرفة أثر استخدام 
  .واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة

 وتكونت عينة ،الحكومية للبنين بطريقة قصدية) أ(وقد اختار الباحث مدرسة النقب األساسية 
صف السادس األساسي موزعين على صفين دراسيين طالباً من طالب ال) 81(الدراسة من 

خر مثل المجموعة الضابطة واآل، طالباً) 41(أحدهما مثل المجموعة التجريبية وبلغ عدد طالبها 
  .طالباً) 40(وعدد طالبه 

باإلضافة إلى اختبار ) مقدمة للجبر(وقد أعد الباحث أدوات الدراسة والممثلة بدليل المعلم لوحدة 
  . فقرة الكتساب المفاهيم الرياضية)28(مكون من 

وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسط درجات المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب 

اللة إحصائية بين المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية باإلضافة إلى أنه ال توجد فروق ذات د
تطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية المتوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية في 

  . نفسهالختبارلومتوسط درجاتهم عند التطبيق المؤجل 
، دينز واستخدامها في اكتساب المفاهيم الرياضيةاستراتيجية وأوصت الدراسة بضرورة استخدام 

دينز واستخدامها في اكتساب استراتيجية راسات أخرى للتعرف على أثر كما اقترحت القيام بد
  .المفاهيم الرياضية
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  :)م2009(دراسة البلعاوي  •
ستراتيجيات التغير المفهومي في تعديل اهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام بعض 

  .المفاهيم الرياضية البديلة لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة
ع الباحث في دراسته المنهجين الوصفي والتجريبي حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية وقد اتب

طالباً وطالبة في الصف العاشر األساسي بمدينة ) 3263(طالباً وطالبة من أصل  )326(من 
هما احدإشعب شعبتين ذكور ) 4( وقد اختار العينة التجريبية بصورة قصدية مكونة من ،غزة

هما تجريبية واألخرى ضابطة وبلغ عدد العينة احدإ وشعبتين إناث ،بطةتجريبية واألخرى ضا
  .طالباً وطالبة) 170(

 لتحديد المفاهيم البديلة سة والتي تمثلت في إعداد اختبار تشخيصيوقد أعد الباحث أدوات الدرا
في وحدة المنطق للصف العاشر األساسي وذلك باستخدام وحدة تحليل المحتوى المعتبر في 

ستراتيجيات التغير اوكذلك أعد الباحث ، )9( وكان عدد المفاهيم البديلة ،ب التربوياألد
  .المفهومي في تعديل المفاهيم الرياضية البديلة

الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  قد توصل
التقليدية ومتوسط درجات متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة 

 وفي ضوء النتائج ،المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجيات التغير المفهومي
  .تعديل المفاهيم الرياضية البديلةستراتيجيات التغير المفهومي في اأوصي الباحث باستخدام 

  
  : تهاا بالمفاهيم ومخططةتعليق على الدراسات المتعلق

  :علقة بالمفاهيم ومخططاتها ما يليطالع على الدراسات السابقة المتة بعد االتبين للباحث 
اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المفاهيم الرياضية واالستراتيجيات المتعلقة بها مثل  .1

 ).2009(ودراسة لوا ) 2004(ودراسة مطر ) 1999(دراسة حسانين 

 .)2009(والتجريبي مثل البلعاوي بعض الدراسات السابقة اعتمدت المنهجين الوصفي  .2

دراسة البلعاوي و) 2002(الدراسات مراحل تعليمية مختلفة مثل دراسة مطر  تناولت هذه .3
 ).2000(ودراسة إسماعيل ) 2009(

تتعلق بالتغير استراتيجية اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت  .4
 ).2009(المفهومي مثل دراسة البلعاوي 

صية ي المستخدمة في الدراسات والبحوث فشملت اختبارات تحصيلية وتشخدواتتنوعت األ .5
 .بداعي واختبار المفاهيم الرياضية ومقياس القلقاختبارات في التفكير الرياضي واإلو
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أكدت الدراسات السابقة على أهمية االستراتيجيات والخرائط المفاهيمية في تدريس  .6
) 2009(ودراسة لوا ) 2004(ودراسة مطر ) 1999(ن الرياضيات مثل دراسة حساني

 ).2009(ودراسة البلعاوي 

إال أنها اختلفت في .  المنهج التجريبي مع الدراسات السابقة فيوقد اتفقت الدراسة الحالية
استراتيجية الوحدات الدراسية المختارة والفترة الزمنية وحجم العينة وتميزت بأنها بحثت في 

  . ثقافة االجتماعيةبنائية تتعلق بال
اإلفادة من الدراسات السابقة المتعلقة بالمفاهيم ومخططاتها في التعرف على ما وتمثلت أوجه 

  :يلي
 .تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية .1

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية .2

م الرياضية وتعديلها في االستراتيجيات والخرائط المفاهيمية وأهميتها في اكتساب المفاهي .3
 .تدريس الرياضيات

 .منهجية البحث التجريبي واختيار عينة الدراسة .4

 .المساهمة في تفسير النتائج لدراسة الحالية تفسيراً علمياً وموضوعياً .5

  
  :فيجوتسكيباسرتاتيجية الدراسات السابقة املتعلقة : ًثالثا

 ):Rich mond and striley( )1996، ريتشموند وسترلى(دراسة  •
، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية نظرية فيجوتسكي على تنمية االستدالل العلمي والجدلية

 طالبات وزعت اً وطالبة ستة عشر طالباً وثمانيوتكونت عينة الدراسة من أربعة وعشرين طالب
وتتساوى المجموعات ، إلى ست مجموعات بحيث تكون طالبة واحدة على األقل في كل مجموعة

وقد سجلت تسجيالت صوتية لكل المجموعات وتم اختيار مجموعتين ، في األداء األكاديمي
عشوائياً لتصويرهم بالفيديو على مدى ثالثة شهور أثناء دراسة أربعة مختبرات ركزت على 

  .رتبطت بدراسة سيرة مرض الكوليرامشاكل ا
ة التي جاء فيها الطالب لحل وقد تم تحليل كالم الطلبة في المجموعات الصغيرة ليعكس العملي

المشاكل العلمية وأنواع الصعوبات التي واجهت الطالب في حل هذه المشاكل من خالل 
 وخلصت ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة،التفاوض االجتماعي

ارهم حول  تصوراتهم وأفكحيث إن، الدراسة إلى أن الفهم هو نتاج معرفي وعوامل اجتماعية
حل المشكلة العلمية واستعمال الحجج العلمية المالئمة تأثرت بالبعد االجتماعي الذي عكس 

 .مواقفهم كأعضاء مجموعة مساهمين
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 ) Jones Rua crater( )م1998، نز وروا وكراترجو(دراسة  •
علوم هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تفاعالت النظير المشتركة على تطوير مفاهيم معلمي ال

 العامة وبين نمو المفاهيم وسياق منطقة النمو القريبة المركزية ل ةلبعض الظواهر الفيزيائي
 وأجريت الدراسة على أربعة عشر معلم علوم يدرسون بمدارس ابتدائية ).ZPD(فيجوتسكي 
منهم ثالث عشرة معلمة ومعلم واحد وتتراوح ) من الدرجة األولى حتى الثامنة(ومتوسطة 
وتمت مناظرة المعلمين الذين يملكون خبرة أكثر من خمس ، اًعام 25 -1 راتهم منسنوات خب

 أزواج متفاعلة ةفتكونت سبع، سنوات مع المعلمين الذين يملكون خبرة من خمس سنوات فأقل
من هذا التناظر، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي في هذه الدراسة وأثبتت الدراسة وجود أثر 

  . قيد الدراسةت المشتركة مع النظير في نمو وتطوير المفاهيم لدى المعلمينيجابي للتفاعالإ
 

 :)م2000(دراسة عبد الكريم  •
فيجوتسكي ) نموذج دورة التعلم(هدفت دراسته إلى معرفة فعالية التدريس وفقاً لنظريتي بياجيه 

تفكير االستداللي  والقدرة على الةفي تحصيل بعض المفاهيم الفيزيائي) نموذج التعلم التوليدي(
وتم اختيار ، لدى طالبات الصف األول الثانوي أثناء تدريس وحدتي أنواع الحركة وقوانين نيوتن

عينة عشوائية من طالبات الصف األول الثانوي بمدارس السلحدار ومصر الجديدة العامة ومصر 
ن متعدد مع تبرير  من نوع اختيار ماً تحصيلياًواستخدمت الباحثة اختبار، الجديدة النموذجية

 اً وكذلك استخدمت اختبار،ة اإلجابة الصحيحة لقياس فهم الطالبات للمفاهيم الفيزيائياختيارسبب 
 على التفكير ت لقياس خمسة أنماط من التفكير االستداللي الشكلي لقياس مدى قدرة الطالبااًمعد

  . الباحثة المنهج التجريبيتوقد استخدم، االستداللي الشكلي
 الدراسة إلى أن التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي قد تفوق على كل من التدريس وفقاًُ وخلصت

 ةلنظرية بياجيه والتدريس بالطريقة السائدة وذلك بالنسبة لتحصيل بعض المفاهيم الفيزيائي
  . على التفكير االستداللي الشكليوالقدرة

لنظرية فيجوتسكي لتنمية المنطقة  تدريب المعلمين على التدريس وفقاً بضرورةوأوصت الدراسة 
خصوصاً أنها مناسبة جداً للتعليم المدرسي في الوقت الحالي نظراً الرتفاع أعداد ، المركزية

وكذلك أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق ، الطالب في الفصول الدراسية
  . ل فيجوتسكيالبنائية االجتماعيةو بالنظرية البنائية المعرفية ل بياجيه

  

  ) Meijer Elshout( )م2001، مجير والشوت(دراسة  •
في تخفيف  )ZPD(هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام منطقة النمو القريبة المركزية 

 عينة الدراسة من جميع طالب التعليم تقلق االختبار أثناء حل اختبارات الرياضيات وتكون
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عاماً بمتوسط عمري قدرة 17 - 14 بين  مااوح أعمارهمالثانوي في مدينة نيثر الندز وتتر
بصورة منفردة ودون  وقسمت إلى مجموعتين ضابطة تحل امتحان الرياضيات كامالً ،عاما15.4ً

  . االمتحان مع وجود مساعدة متاحة تحل أسئلةة والمجموعة التجريبيمساعدة
ر قلق االختبار لصالح وأثبتت النتائج وجود اختالف بين المجموعتين في مدى تخفيف أث

  .ةالمجموعة التجريبي
  .وم منطقة النمو القريبة المركزيةوأوصت الدراسة بأهمية فهم وتدعيم شرعية مفه

  
  ): Zhang) (م2004، زانج(دراسة  •

 الدراسة إلى معرفة التأثيرات النسبية لنظريتين حول التعاون على االنترنت لحل ههدفت هذ
والنظرة الثانية يتم ،  في عملية التعاوناً نشطاً المدرب دورمشكلتين إحداهما دون أن يلعب

  . الخارج ينظم الجهود حسب الحاجةالتعاون من ناحية النظير مع وجود مراجع مؤهل من
وتم ،  طالب5 - 3 ن مجموعة تكونت كل مجموعة منين وسبعيوأجريت التجربة على اثنت

ى مجموعات تعاون نظير بدون إدارة من توزيع المجموعات بشكل عشوائي إلى مجموعتين األول
 وتم استخدام ،الخارج واألخرى مجموعات تعاون نظير مع وجود مراجع ومدرب من الخارج

  .جراء االختبار على فرضيات العدم إلANOVAالمعالج اإلحصائي 
وأشارت النتائج إلى أن مجموعات تعاون النظير المدارة من الخارج أعطت نتائج أفضل من 

 م تعاون النظير بدون إدارة خارجية في حل المشكلتين سواء المنظمة بشكل جيد أمجموعات
  .ءمنظمة بشكل سي

  
  )م 2006 :،الدواهيدي(دراسة  •

 إلى معرفة فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في اكتساب بعض المفاهيم ةهدفت هذه الدراس
  .ة لدى طالبات جامعة األقصى بغزةالبيئي

دراسة من شعبة واحدة من شعب مساق الدراسات البيئية المقرر تدريسه بجامعة وتكونت عينة ال
ن تام وتم توزيع الطالبات وعددهن اثن2006– 2005 األقصى بغزة للفصل الدراسي األول

 وتم ةطالبة للتجريبي) 40(طالبة للمجموعة الضابطة وأخذت بصورة عشوائية و )42 (نووأربع
 الدراسة اثني عشر قلتوليدي ل فيجوتسكي واستغرقت عملية تطبيتدريسها وفق نموذج التعليم ا

 إلى أربعة  ينقسم، وتم استخدام اختبار تحصليأسبوعاً بواقع محاضرتين أسبوعياً لكل مجموعة
  :مجاالت من األسئلة هي

أسئلة تقيس مدى ، بعض المفاهيم البيئيةساب الطالبات للخاصية األساسية لأسئلة تقيس مدى اكت
أسئلة تقيس مدى اكتساب الطالبات ،  الطالبات للداللة اللفظية لبعض المفاهيم البيئةاكتساب
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تقيس  منتمية لبعض المفاهيم البيئية وأسئلةالغير بين األمثلة المنتمية واألمثلة المقدرة على التميز 
  . المرتبطة ببعض المفاهيم البيئيةمدي اكتساب الطالبات المقدرة على حل المشكالت

وقد تم استخدام المتوسطات ) بعد التجربة (وبعدياً) قبل التجربة(ختبار الطالبات قبلياً وتم ا
 كمعالجات )آيتا(ومربع ) ت(واختبار الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط

  .إحصائية خالل الدراسة
كي في اكتساب بعض وأثبتت الدراسة أنه ال توجد فروق في فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتس

  .لدى طالبات جامعة األقصى في غزةالمفاهيم البيئية 
  :وأوصت الدراسة

ميع المستويات المعرفية  مزيد من الدراسات المتعلقة بنظرية فيجوتسكي على جإعدادب -
  .والعمرية

تدريب الطالب المعلمين بكليات التربية على استخدام طرق تدريس مختلفة ومتنوعة وتدريب  -
  .وضوع العلم بنائية مختلفة تتناسب مع مسن في المدارس على استخدام طرق تدريالمعلمي

  
  :فيجوتسكيباستراتيجية تعليق على الدراسات السابقة المتعلقة 

  :بين للباحثة ما يلي فيجوتسكي تباستراتيجيهطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بعد اال
 فيما عدا ،تتفق مع الدراسة الحاليةأنها أي استخدمت معظم الدراسات المنهج التجريبي  .1

 .فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي) 1996(دراسة ريتشموند وسترلي 

) 2006( معظم الدراسات السابقة أجريت في دول أجنبية فيما عدا دراسة الدواهيدي .2
 ).2000(ودراسة عبد الكريم 

الخدمة ومعلمين قبل  ين أثناءشملت هذه الدراسات معظم المراحل التعليمية ثانوي ومعلم .3
 ).1998(دراسة جونز وروا وكراتر . )2001(الخدمة مثل دراسة ميجر والشوت 

أشارت الدراسات السابقة إلى األهمية البالغة لتطبيق نظرية فيجوتسكي في عملية التعلم من  .4
 . المركزية سواء للمعلمين والطالبخالل تنشيط منطقة النمو القريبة

بالت ا لتلك الدراسات فشملت اختبارات تحصيلية وتسجيالت صوتية ومقدواتاألتنوعت  .5
دراسة ريتشموند وسترلي  )2004(شخصية مع المدرسين واإلنترنت مثل دراسة زانج 

 ).2000(ودراسة عبد الكريم ) 1996(

 مثل دراسة عبد االستداللبينت بعض الدراسات دور نظرية فيجوتسكي في تنمية التفكير  .6
 .)1996(ودراسة ريتشموند وسترالي )2000(الكريم 

أهمية استخدام منطقة النمو القريبة المركزية في مجال ) 2001(بينت دراسة ميجر والشوت  .7
  .علم النفس المرتبط بمستوى التحصيل الدراسي للطالب
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  :اسة الحالية مع الدراسات السابقةقد اختلفت الدرو
دراسات السابقة كانت في مادة العلوم فيما  أغلب الحيث إنبأنها طبقت في مادة الرياضيات  .1

 ).2001(عدا دراسة ميجر والشوت 

 نوأنها تختلف في حجم العينة والوحدات الدراسية المختارة والصف المختار والجنس وه .2
 .الطالبات

فيجوتسكي على تحصيل استراتيجية أن الدراسة الحالية بحثت في مدى فعالية استخدام  .3
 .علم لديهنالطالبات وبقاء أثر الت

 .وفرضيات الدراسة الحالية  األسئلة من الدراسات السابقة اإلجابة عنلم تتناول أي دراسة .4

 :ما يليفيفيجوتسكي باستراتيجية وتمثلت أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة المتعلقة 

 .تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية .1

 .اسةار عينة الدرعرفة منهجية البحث التجريبي واختيم .2

 في اكتساب المفاهيم والتغير المفهومي لدى المتعلمينستراتيجية أهمية اال .3

 .معرفة األساليب اإلحصائية المستخدمة للدراسة .4

  .في تفسير نتائج الدراسة وتفسيرها تفسيراً موضوعياً وعلمياً مهاساإل .5
  

  : السابقةتتعقيب عام على الدراسا: ًرابعا
تي تناولت أهمية النظرية البنائية واكتساب المفاهيم بعد استعراض الدراسات والبحوث ال

  :ملية التعلم تبين للباحثة ما يلي وكذلك أهمية نظرية فيجوتسكي في ع،ومخططاتها
 2009أغلب الدراسات السابقة تجريبية تتفق مع دراسة الباحثة فيما عدا دراسة البلعاوي  .1

نهج التجريبي يتسم بالموضوعية  المحيث إنجمعت بين المنهجين الوصفي والتجريبي التي 
 .والصدق

 .شملت هذه الدراسات معظم المراحل التعليمية ومختلف المواد الدراسية العلمية .2

 ودراسة عبد 2006أجريت الدراسات السابقة في الدول العربية واألجنبية مثل دراسة مقاط  .3
راسة  ود2009 ولوا  2002 ومطر2004 ومطر 2006 ودراسة أبو عودة 1999الدايم 
 . وغيرها من الدراسات التي تم التطرق إليها سابقا2006ً ودراسة الدواهيدي 2004زانج 

اختلفت الخلفية العلمية لعينات الدراسات السابقة فبعض الدراسات تمت على طالب المرحلة  .4
كما تم إجراء بعض الدراسات على المعلمين قبل الخدمة ، االبتدائية واإلعدادية والثانوية

 .وبعضها على المعلمين أثناء الخدمة، لة الجامعيةبالمرح
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اختبارات في المفاهيم الرياضية وختبارات تحصيلية ا فشملت دراساتتنوعت أدوات ال .5
بالت شخصية مع المدرسين اومخططاتها واختبارات في التفكير الرياضي ومقياس القلق مق

 .صيةيواختبارات تشخ والتسجيالت الصوتية للتالميذ

 .الدراسات والبحوث السابقة استراتيجيات تدريس مختلفةواستخدمت  .6

أشارات نتائج معظم الدراسات والبحوث إلى تفوق المجموعات التجريبية على المجموعات  .7
ن المجموعتين هرت أنه ال توجد فروق بيظ أالتيالضابطة فيما عدا دراسة الدواهيدي 

 .الضابطة والتجريبية

لتطبيق نظرية فيجوتسكي في عملية  األهمية البالغةإلى  الدراسات السابقة أشارت بعض .8
سواء ) منطقة النمو الوشيك(التعلم من خالل تنمية وتنشيط منطقة النمو القريبة المركزية 

 .للمعلمين أو الطالب

بينت بعض الدراسات أهمية دور المعلم أثناء تنمية منطقة النمو القريبة المركزية للطالب  .9
ودراسة ) 1998، جونز وروا وكراتر(ودراسة ) 2004، زانج(كما اتضح من دراسة 

 وكذلك أكدت تلك الدراسات على دور القرين كنظير في ،1996)، ريتشموند وسترلى(
 .نمو القريبة المركزية للمتعلمينعملية التعلم أثناء تنمية منطقة ال

  كما بينت بعض الدراسات دور نظرية فيجوتسكي في تنمية التفكير االستداللي  .10
 ).1996، ريتشموند وسترلى (ودراسة) 2000، عبد الكريم(

أهمية استخدام منطقة النمو القريبة المركزية في ) 2001، ميجر والشوت(وبينت دراسة  .11
 . بمستوي التحصيل الدراسي للطالبمجال علم النفس المرتبط

   الدراسات السابقة جميعها بأنه يمكن تطبيق نظرية فيجوتسكي على أغلب تأثبت .12
ليم الجامعي كدراسة  من األطفال حتى المعلمين بما فيها التعةراحل العمرية والتعليميالم

 .الدواهيدي

  
  :الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 .في أنها استخدمت المنهج التجريبيتتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة  .1

سابقة في أنها بحثت في أهمية نظرية التفاعل تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات ال .2
 ).1998( وروا وكراتر ترودراسة جو) 2004(االجتماعي لفيجوتسكي مثل دراسة زانج 

  
  :وقد اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يلي

تسكي على تحصيل الطالبات وبقاء أثر فيجواستراتيجية أنها بحثت في مدى فعالية استخدام  .1
 .لتعلما
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 . أسئلة وفرضيات الدراسة الحاليةنتناول أي دراسة من الدراسات السابقة اإلجابة عتلم  .2

 .لم يتم إجراء أي دراسة على طالبات الصف السادس بغزة على حد علم الباحثة .3

الدراسة عن الدراسات السابقة والوحدات المختارة للدراسة والفترة  اختلفت حجم عينة .4
 .الزمنية للدراسة

فيجوتسكي قليلة أو استراتيجية  أن الدراسات التي تناولت مادة الرياضيات في ضوء كما .5
 .تكاد تكون نادرة

  
 :وتمثلت اإلفادة من الدراسات السابقة ما يلي

 .سكي البنائية في تدريس الرياضياتفيجوتاستراتيجية تطوير إطار فكري عن  .1

 .تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة .2

 .حتوى الوحدتين المختارتين للدراسة وإعداد االختبار وفق اإلستراتيجيةتحليل م .3

   اختيار التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة والقائم على مجموعتين متكافئتين .4
 ).تجريبية وضابطة(

ار فرضيات الدراسة وتحليل في اختبتحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة والتي استخدمت  .5
 .تائجالبيانات والن

 .لحالية تفسيراً علمياً وموضوعياًا  في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسةاإلسهام .6

  .التي تخدم وتثري الدراسة الحاليةالتعرف على العديد من الكتب العلمية والمراجع  .7
  



 

 
 
 

 
 

 

 
  

  .منهج الدراسة •

 .مجتمع الدراسة •

  .سةعينة الدرا •

 .أداة الدراسة •

 .متغيرات الدراسة •

 .ةالمعالجة اإلحصائي •
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يتناول هذا الفصل عرضاً لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في الدراسة، وتتمثل في   
 منهجية الدراسة، وتحديد مجتمعها، واختيار عينتها، كما يشمل وصفاً ألداة الدراسة وطريقة

ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة فيها ، والخطوات اإلجرائية لضبط متغيرات الدراسة، إعدادها
  .وفيما يلي وصف للعناصر السابقة من إجراءات الدراسة. للوصول إلى نتائج الدراسة

  

  : منهج الدراسة وتصميمها
 في هذه المتغير المستقل الباحثة حيث أخضعت، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي  

ه على المتغير التابع األول وهو لقياس أثر" جوتسكيفياستراتيجية استخدام "الدراسة وهو 
السادس األساسي، والمتغير التابع الثاني، وهو  لدى طالبات الصف" التحصيل في الرياضيات"

مة لموضوع ءحيث يعتبر المنهج التجريبي هو األكثر مال، التحصيل المرجأ في الرياضيات
تباع أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين، حيث درست ااسة، فتم الدر

  . سائدةفيجوتسكي ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة الاستراتيجية المجموعة التجريبية ب
  

  :مجتمع الدراسة
 بشمال قطاع غزة تحديدا األساسييتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف السادس 

 ،األولالتابعة لوكالة الغوث الدولية للفصل الدراسي ) م2010 – 2009( للعام لياجبابمعسكر 
  . طالبةً)1473(والبالغ عددهم 

 2)(جدول رقم 
  يبين توزيع طالبات الصف السادس بمعسكر جباليا

جباليا 
اإلبتدائية 
  "أ"المشتركة 

حفصة 
اإلبتدائية 
  المشتركة

جباليا 
اإلبتدائية 
المشتركة 

  "ب"

ا اإلبتدائية جبالي
  "ج"المشتركة 

جباليا 
اإلبتدائية 

  "د"المشتركة

بنات جباليا 
  "أ"اإلبتدائية 

بنات جباليا 
اإلبتدائية 

  "ب"

169 331 383 150 198 121 121 
المجموع 
  11473  الكلي

  

  :عينة الدراسة
 طالبةً من طالبات الصف السادس األساسي بمدرسة) 73(تكونت عينة الدراسة من 

 الباحثة حيث اختارت، )م2010 – 2009( العام الدراسي  في"جـ"المشتركة  بتدائية اإلجباليا
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عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من بين الشعب الدراسية للصف السادس األساسي في 
 تم اختيار المدرسة بالطريقة القصدية، وتكونت عينة الدراسة من وقدالمدرسة المذكورة، 

طالبة، بعد ) 37(ويتكون من ) ب(طالبة، والسادس ) 36(ويتكون من ) أ (ادسوهما الس، فصلين
استبعاد خمس طالبات من كل فصل، وذلك لتغيبهم عن كل من االختبارات القبلية والبعدية، ثم تم 

باستراتيجية على أنها مجموعة تجريبية وتدرس الرياضيات ) أ(تحديد طالبات الصف السادس 
مجموعة ضابطة وتدرس الرياضيات بالطريقة ) ب(صف السادس وطالبات ال، فيجوتسكي

  . يوضح ذلك) 3(والجدول ، المعتادة
  )3(جدول رقم 

  مجموعتين التجريبية والضابطةالتوزيع عينة الدراسة على 
  حجم العينة  المجموعة  الشعبة
 36  التجريبية  )أ (السادس

 37  الضابطة  )ب (السادس

 73  المجموع

  
  :تحصيليتبار البناء االخ

يهدف إلى  ببناء اختبار تحصيلي في الرياضيات لتحقيق أهداف الدراسة الحالية قامت الباحثة
فيجوتسكي بالمقارنة مع الطريقة السائدة على التحصيل الدراسي استراتيجية قياس مدى تأثير 

ولى  األتينوبقاء أثر التعلم في الرياضيات لدى طالبات الصف السادس األساسي وذلك في الوحد
حيث تم قياس التحصيل على ثالثة مستويات من ،  الجزء األول-والثانية من كتاب الرياضيات 

  .)وحل المشكالت، والمعرفة اإلجرائية، المعرفة المفاهيمية (:المعرفة هي
  :خطوات بناء االختبار •

 تم اختيار نمط االختيار من متعدد لصياغة أسئلة االختبار الذي يعتبر أنسبها وأكثرها
استخداماً، ولهذا وقع اختيار الباحثة على هذا النمط من األسئلة لما يتميز به من تغطيته لعينة 

، كبيرة من مفردات محتوى المادة الدراسية، وسهولة تصحيحه، وخلوه من ذاتية التصحيح
  .هذا باإلضافة إلى اختبار أسئلة المقال، وارتفاع معاملي صدقه وثباته

  :الختبارصياغة مفردات ا •
) الجزء األول( بعد تحليل الوحدتين األولى والثانية من كتاب الرياضيات للصف السادس

  حيثتم تحديد نوع مفردات االختبار) 1(ملحق رقم -وفق مستويات المعرفة سابقة الذكر 
  :وقد روعي عند صياغتها ما يلي، قامت الباحثة بصياغة مفرداته
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 . الدقة العلمية واللغوية -

  .وخالية من الغموضمحددة وواضحة  -

 . ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها -

 .مناسبة لمستوى الطالبة -

  : وضع تعليمات االختبار •
بصياغة تعليمات االختبار التي تهدف إلى  الباحثة بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها، قامت

 وضع تعليمات عند الباحثة شرح فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة، وقد راعت
  : االختبار ما يلي

  .االسم، والشعبة: بيانات خاصة بالطالبة، وهي  - أ
 .عدد الفقرات، وعدد البدائل، وعدد الصفحات: تعليمات خاصة بوصف االختبار، وهي - ب

 .  تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة، ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب - ج

  :تصميم جدول المواصفات •
 األولى والثانية تينتحديد األهمية، والوزن النسبي للجوانب المعرفية المتضمنة بالوحدحيث تم 

وكذلك في ضوء الجوانب ، الجزء األول_ من كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي 
 وضعت األسئلة كما، والزمن المخصص لتدريس كل موضوع، الفرعية للمعرفة لكل موضوع

  .)4(رقم هو مبين في جدول المواصفات 
  )4(جدول رقم 

  ن مواصفات اختبار التحصيل في الرياضياتيبي

  الموضوعات  الوحدة
المعرفة 
  المفاهيمية

المعرفة 
  اإلجرائية

حل 
  المشكالت

  المجموع
النسبة 
  المئوية

 ضرب كسر عادي في كسر أحادي .1  األولى

 ضرب عدد كسري في كسر أحادي .2

 ضرب عدد كسري في عدد كسري .3

سر عادي قسمة كسر عادي على ك .4
 أحادي

 قسمة عدد كسري على كسر عادي .5

 قسمة عدد كسري على كسر عادي .6

 قسمة عدد كسري على عدد كسري  .7

  خواص العمليات على الكسور العادية .8

1  
2  
1 
1  
  
2 
2 
2 
2 

1  
1  
-  
-  
  
1  
1  
1  
1  

1  
1  
-  
-  
  
-  
-  
1  
-  

3  
4  
1  
1  
  
3 
3  
4  
3  

13.63%  
18.18%  
4.55%  
4.55%  
  
13.63%  
13.63%  
18.18%  
13.63%  

  %44  22  3  6 13  جموع للوحدة األولىالم
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  الموضوعات  الوحدة
المعرفة 
  المفاهيمية

المعرفة 
  اإلجرائية

حل 
  المشكالت

  المجموع
النسبة 
  المئوية

 تحويل كسر عادي إلى كسر عشري .9  الثانية

 الكسر العشري الدوري  .10

 جمع األعداد العشرية .11

 ضرب األعداد العشرية  .12

قسمة عدد عشري على عدد  .13
 صحيح

قسمة عدد عشري على عدد  .14
 عشري

  تقريب األعداد العشرية .15

2  
1  
2  
3  
3  
  
3  
  
3 

1  
1  
1  
  

-  
1  
  
1  
  
1  

-  
1  
-  
1  
1  
  
1  
  
1  

3  
3  
3  
4  
5  
  
5  
  
5  

10.71%  
1071%  
10.71%  
14.29%  
17.86%  
  
17.86%  
  
17.86%  

  %56  28  5  6  17  المجموع للوحدة الثانية
  %100  50  8  12  30  المجموع للوحدتين

 :وصف فقرات االختبار •
وهي المعرفة المفاهيمية  یتضح أن فقرات االختبار على المستویات الثالثة) 4(ومن الجدول رقم 

اإلجرائية وحل المشكالت وكانت أرقام فقرات المعرفة المفاهيمية في السؤال األول والمعرفة 
 ،4،5،6،8،9،10،1،3،14،15،12،16،17،19،20،23(وهو من نوع اختيار متعدد كما يلي 

أما فقرات المعرفة المفاهيمية في السؤال الثاني وهو من نوع اختيار اإلجابة مما بين ، )25،30
 أما بالنسبة للسؤال الثالث ،)1،2،3،4،5،7،8،10،11،12،14،15( يلي القوسين وكانت كما

 على ذلك ى المعرفة المفاهيمية وبناءوجد فقرات في مستوت لم :وهو من نوع المسائل اللفظية
  . المعرفة المفاهيمية هو ثالثون فقرةىيكون مجموع الفقرات الممثلة لمستو

جرائية في السؤال األول من نوع االختيار المتعدد فهي أما الفقرات المتعلقة بمستوى المعرفة اإل
وفي السؤال الثاني وهو من نوع اختيار اإلجابة مما بين ) 29،26،22،21،18،13،11،7،2(

 وفي السؤال الثالث وهو من نوع المسائل ،)13( وفقرة رقم) 6(القوسين وتمثلت في فقرة رقم 
وع الفقرات الممثلة لمستوى المعرفة اإلجرائية هو ليكون مجم) 5(اللفظية وتمثلت في الفقرة رقم 

 وكذلك الفقرات الممثلة لمستوى حل المشكالت في السؤال األول فهي الفقرة رقم ،فقرة) 12(
وفي ) 9( في الفقرة رقم ت وفي السؤال الثاني تمثل،)28(والفقرة رقم ) 27(والفقرة رقم ) 24(

ليكون مجموع الفقرات الممثلة لمستوى حل ) 4،3،2،1(السؤال الثالث تمثلت في الفقرة رقم 
، 44%فقرة بوزن نسبي  22 وبذلك يكون عدد الفقرات للوحدة األولى فقرات) 8(المشكالت هو 
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 وبذلك يكون المجموع الكلي للفقرات 56% فقرة بوزن نسبي 28وعدد الفقرات للوحدة الثانية 
 .فقرة ) 50(

   :ختبارصدق اال  •
درتھ على قیاس ما وضع لقیاسھ، وقد تحققت الباحثة من صدق ویقصد بصدق االختبار ق

  :االختبار عن طریق
  : صدق المحكمين -

 في صورته األولية على مجموعة من هعرضبعد إعداد االختبار في صورته األولية تم 
ومشرفي ، المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات

وذلك ). 4(، ملحق رقم )10(  بلغ عددهم وقدخبرةومعلمي رياضيات من ذوي ال
  : الستطالع آرائهم حول مدى

 .تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد قياسها -1

 .تغطية فقرات االختبار للمحتوى -2

 .صحة فقرات االختبار لغوياً و علمياً -3

  .ت الصف السادس من التعليم األساسيامناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب -4
 .ختبارال لةبعد من األبعاد الثالثمدى انتماء الفقرات إلى كل  -5

  :ن بعض المالحظات و اآلراء في االختبار منهاوو قد أبدى المحكم
  . إعادة الصياغة لبعض األسئلة -
  .تبسيط اللغة بحيث تتناسب مستويات الطالبات -
  .اختصار بعض األسئلة -

ختبار في صورتھ األولیة مكونًا تعدیل الالزم بحیث بقي االفي ضوء تلك اآلراء تم 
  .فقرة) 50(من 

  :التجربة االستطالعية لالختبار -
بتطبيق االختبار على عينة استطالعية  بعد إعداد االختبار بصورته األولية قامت الباحثة

، "أ"اإلعدادية األساسي في مدرسة بنات جباليا طالبة من طالبات الصف السابع) 40(قوامها
 األولى والثانية في تينالذين سبق لهم دراسة الوحد، ينة الدراسةاختيروا من خارج ع

  :وقد أجريت التجربة االستطالعية بهدف، اتيالرياض
 .حساب معامالت السهولة و التمييز لفقرات االختبار -

 .حساب مدى صدق و ثبات االختبار -

 . تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث -

  
  :حليل بنود االختبارت -
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  : بتحليل استجابات الطالبات على بنود االختبار بغرض استخراج الباحثة قامت
  : معامل صعوبة بنود االختبار: أوالً

   ".خطأالنسبة المئوية للطالبات اللواتي يجبن عن السؤال إجابة : "و يقصد به
  )1982:347 أبو لبدة ،(: وتحسب بالمعادلة التالية

1ن=  الفقرةصعوبةمعامل 

ن
   

   أجبن إجابة خاطئة على الفقرة يعدد الطالبات اللوات=  1حيث ن

  العدد الكلي للمجيبات على الفقرة= ن       
   لكل فقرة من فقرات االختبار،الصعوبةوبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل 

  .فقرة من فقرات االختبار لكل الصعوبةيوضح معامل ) 5( والجدول
  )5(جدول رقم 

  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال
 الصعوبةمعامالت  م الصعوبةمعامالت  م

1 0.45  26 0.55 

2 0.65  27 0.65 

3 0.50 28 0.30 

4 0.65 29 0.50 

5 0.50 30 0.65 

6 0.65 31 0.55 

7 0.55 32 0.70 

8 0.70 33 0.50 

9 0.60 34 0.60 

10 0.40 35 0.40 

11 0.65 36 0.40 

12 0.50 37 0.40 

13 0.65 38 0.30 

14 0.30 39 0.35 

15 0.30 40 0.30 

16 0.55 41 0.65 
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 الصعوبةمعامالت  م الصعوبةمعامالت  م

17 0.50 42 0.40 

18 0.50 43 0.65 

19 0.40 44 0.70 

20 0.40 45 0.40 

21 0.75 46 0.50 

22 0.55 47 0.45 

23 0.55 48 0.55 

24 0.60 49 0.65 

25 0.55 50 0.50 

 0.52  معامل الصعوبة الكلي

  ) 0.70-0.30(بين ما يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت 
 كانت في الحد المعقول من حيث، فإن جميع الفقرات مقبولةوعليه ، )0.52(بمتوسط كلي بلغ 

 ينبما  يفضل أن تتراوح أبولبدة الذي يعتبر بأن معامالت الصعوبة قررهحسبما الصعوبة 
  ).1982:347، أبولبدة%) (50(، وأن يكون معدل صعوبة االختبار ككل % )80إلى % 20(

  :معامل تمييز بنود االختبار: ثانياً
قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة الممتازين في الصفة التي يقيسها االختبار، : و يقصد به

  .وبين الطلبة الضعاف في تلك الصفة
  )1982:342أبو لبدة ، ( : حسب المعادلة التاليةتم حساب معامل التمييز 

  =  معامل التمييز 

   أجبن بشكل صحيح من الفئة العليا يعدد الطالبات اللوات=  1حيث ن
  عدد الطالبات اللواتي أجبن بشكل صحيح من الفئة الدنيا  = 2ن 
   عدد الطالبات في إحدى الفئتين= ن  

ولكي تحصل ،  تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختباروبتطبيق المعادلة السابقة
: بتقسيم الطالبات إلى مجموعتين الباحثة على معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار قامت

وهم الذين حصلوا على أعلى الدرجات في ،  من مجموع الطلبة)%27(مجموعة عليا ضمت 
 مجموعة الطلبة الذين حصلوا على أدنى الدرجات  من)%27(االختبار، ومجموعة دنيا ضمت 

الباحثة معامل  ثم حددت، طالبات) 10(في االختبار، وقد بلغ عدد طالبات كل مجموعة منها 
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يوضح معامل ) 6 (والجدول، )1982:342، أبولبدة( كحد أدنى لتمييز الفقرة )%30(التمييز بـ 
  .التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

  )6(جدول رقم 
  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

 معامالت التمييز م معامالت التمييز م
1 0.40 26  0.50 
2 0.60 27 0.50 
3 0.60 28 0.60 
4 0.40 29 0.40 
5 0.60 30 0.40 
6 0.50 31 0.70 
7 0.50 32 0.40 
8 0.60 33 0.60 
9 0.50 34 0.40 

10 0.40 35 0.40 
11 0.50 36 0.50 
12 0.40 37 0.30 
13 0.60 38 0.60 
14 0.50 39 0.50 
15 0.40 40 0.50 
16 0.30 41 0.40 
17 0.60 42 0.60 
18 0.70 43 0.50 
19 0.50 44 0.60 
20 0.60 45 0.60 
21 0.50 46 0.60 
22 0.70 47 0.50 
23 0.60 48 0.70 
24 0.60 49 0.70 
25 0.60 50 0.60 

 0.54  معامل التمييز
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   بینما یتضح من الجدول السابق أن معامالت التمییز لفقرات االختبار قد تراوحت 

كانت في الحد حیث االختبار،  جمیع فقرات وعلیھ تم قبول، )0.45( بمتوسط بلغ )0.30-0.70(

  . المعقول من التمییز

 : صدق االتساق الداخلي -

  ت األھداف، ودرجة االختبار الكلیة، قوة االرتباط بین درجات كل من مستویا: "ویقصد بھ

  ي تنتمي توكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األھداف الكلي ال

   على عینة االختبار بتطبیق ختباررى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالوج". إلیھ

  وتم حساب ، )الصف السابع (، من خارج عینة الدراسةطالبة) 40(استطالعیة مكونة من 

   والدرجة الكلیة ختبارمعامل ارتباط بیرسون بین درجات كل فقرة من فقرات اال

  :خذ بالمعادلة التالیةؤوی، لالختبار

  

صم × س ن م–ص × مج س = ر
صع × سع× ن 

  

   ست المتغیر س عن المتوسط ماانحرفات درج = سع:حیث أن 

  صغیر ص عن المتوسط مانحرفات درجات المت= ص          ع

  المتوسط للمتغیر س= س          م

  المتوسط للمتغیر ص = ص         م

  عدد القیم= ن          

  )1997:180، عفانة  (       

  :یوضح ذلك) 7(ول والجد) SPSS ( باستخدام البرنامج اإلحصائيتم ذلكو

  )7(جدول رقم 
  الكلي لإلختبارمعامالت االرتباط بین فقرات االختبار والمجموع 

  مستوى الداللة   معامل االرتباط  رقم السؤال  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم السؤال
 0.01دالة عند  0.52   26. 0.01دالة عند  0.47 1
 0.01دالة عند  0.45   27. 0.01دالة عند  0.40 2
   0.01دالة عند 0.72   28.  0.01دالة عند  0.59 3
 0.05دالة عند  0.38 29. 0.05دالة عند  0.60 4
 0.01دالة عند  0.55 30. 0.05دالة عند  0.54 5

 0.01دالة عند  0.59  31. 0.05دالة عند  0.32 6
 0.05دالة عند  0.46  32. 0.01دالة عند  0.82 7
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  مستوى الداللة   معامل االرتباط  رقم السؤال  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم السؤال
  0.01دالة عند  0.52 33. 0.01دالة عند  0.67 8
 0.01دالة عند  0.51  34.  0.01دالة عند  0.73 9

 0.01دالة عند  0.57  35.  0.05دالة عند  0.32 10
 0.05دالة عند  0.32  36. 0.05دالة عند  0.32 11
 0.01دالة عند  0.45  37. 0.05دالة عند  0.30 12
  0.01دالة عند 0.69  38. 0.01دالة عند  0.67 13
  0.05دالة عند  0.38  39. 0.05دالة عند  0.38 14
  0.01الة عند د 0.63  40. 0.01دالة عند  0.71 15
 0.05دالة عند  0.44  41. 0.01دالة عند  0.56 16
 0.01دالة عند  0.70  42. 0.01دالة عند  0.54  17
 0.01دالة عند  0.69  43. 0.01دالة عند  0.59  18
 0.01دالة عند  0.71  44. 0.01دالة عند  0.70  19
 0.01دالة عند  0.65  45. 0.01دالة عند  0.45  20
 0.01دالة عند  0.51  46. 0.01 عند دالة 0.59  21
 0.01دالة عند  0.45  47.  0.01دالة عند  0.70  22
  0.01دالة عند  0.40  48. 0.01دالة عند  0.69  23
 0.01دالة عند  0.62  49. 0.01دالة عند  0.62  24
 0.01دالة عند  0.67  50. 0.01دالة عند  0.57  25

  0.304) = 0.05(وى داللة وعند مست) 39(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 39(ر الجدولية عند درجة حرية  

بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد من أبعاد  الباحثة  قامت،للتحقق من الصدق لألبعاد
  .یوضح ذلك) 8( وكذلك كل بعد بالدرجة الكلیة لالختبار والجدول ،االختبار واألبعاد األخرى

  )8 (جدول رقم
  معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار واألبعاد األخرى لالختبار وكذلك مع الدرجة الكلية

 حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية المعرفة المفاهيمية التحصيل ككل البيان

 0.78 0.63 0.57 -  التحصيل ككل

 0.90 0.76 -   المعرفة المفاهيمية

  0.93     المعرفة اإلجرائية
 -    حل المشكالت
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أن معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلیة لھ دالة ) 8(، )7(ویتضح من الجدولین رقم 

كما أن جمیع معامالت ارتباط أبعاد االختبار بالدرجة الكلیة ، )0.05(، )0.01(إحصائیًا عند 

 مما یدلل ،)0.01(ًا عند مستوى لالختبار ومعامالت ارتباط األبعاد مع بعضھا البعض دالة إحصائی

حثة إلى تطبیقھ على عینة على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي، مما یطمئن البا

  .الدراسة

  : االختبار ثبات

ویقصد بثبات االختبار أن یعطي االختبار النتائج نفسھا تقریبًا إذا أعید تطبیقھ على الطلبة أنفسھم 

وذلك ، طالبات العینة االستطالعیةالختبار على ابحساب معامل ثبات  الباحثة  قامتمرة ثانیة، ولقد

   .21باستخدام طریقتین ھما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل كودر ریتشادرسون 

  : طریقة التجزئة النصفیة

ات األسئلة ذات األرقام الفردية، ودرجات األسئلة ذات األرقام  درج كل منحيث احتسبت

 ثم جرى ،)0.77( فوجد أنه يساوي ،معامل االرتباط بين النصفينوتم بعد ذلك حساب ، ةالزوجي

 وهذا ،)0.87( معامل الثبات بعد التعديل أصبحتعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون ف

إلى تطبيقها على عينة  الباحثة  من الثبات تطمئنجيدةتمتع بدرجة ي االختباريدل على أن 

  :ؤخذ معادلة سبيرمان بما يلي وتالدراسة

رن= ر ث ت 

ر)1-ن(+1
  

  معامل الثبات التقدیري أو معامل ثبات الفحص ككل = رث ت : حیث أن 
  عدد المرات التي یجب أن یزداد بھا طول الفحص = ن 
  معامل الثبات النصفي للفحص = ر
  )2000:2832ملحم ، (

  : 21 ن ریتشارد سو-كودرطریقة 
 ،ختبار ككلكذلك لال بعد من أبعاد االختبار، و لكل21كودر ریتشارد سون معامل ثم حسابیث ح

  :وقانونھا ھو

ك= ر ث ت 
1-ك

∑ ص خ- 1× 
2ع

  

  :حيث أن 
  معامل الثبات التقديري = ر ث ت 

  عدد أسئلة االختبار = ك 
  ؤال نسبة من أجاب إجابة صحيحة عن الس= ص
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  نسبة من أخطأ في اإلجابة عن السؤال= خ
  ) التباين(مربع االنحراف المعياري لالختبار  = 2ع
 )2000:284ملحم ،(

ويعادل ، للمعرفة المفاهيمية) 0.79( يعادل 21ولقد وجد أن قيمة معامل كودر ريتشارد سون 
وهي قيم ، تبار ككللإلخ) 0.90(وحوالي ، لحل المشكالت) 0.71(و، للمعرفة اإلجرائية) 0.83(

  . إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة الباحثة جيدة تطمئن
  : تحديد زمن االختبار-
تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات العينة  

العينة االستطالعية االمتحان، فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقتها طالبات 
دقيقة، وذلك ألن متوسط المدة الزمنية التي استغرقتها طالبات العينة ) 80(االستطالعية يساوي 

  :دقيقة، وذلك بتطبيق المعادلة التالية) 40 -120 (االستطالعية تساوي تقريباً

زمن إجابة الطالبة األخيرة+ زمن إجابة الطالبة األولى  =زمن إجابة االختبار 
2  

  وأضيفت عشر دقائق لتفسير وتوضيح تعليمات االختبار  للطالبات 
  : تصحيح االختبار-

تكون الدرجة التي حصلت عليها وبذلك ، حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار
  .درجة) 50 – 0 ( بين ماالطالبات محصورة

  :  الصورة النهائية لالختبار-
بات االختبار التحصيلي، وفي ضوء آراء المحكمين أصبح من صدق و ث الباحثة وبعد تأكد

  .)2( ملحق رقم -فقرة ) 50( االختبار في صورته النهائية يتكون من
  :إعداد دليل المعلم-

مرحلة تخزين (قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم حسب استراتيجية فيجوتسكي ومراحلها السبعة
 – مرحلة العقد المتسلسلة – تكوين المجاميع  مرحلة– مرحلة العقد المترابط –المعلومات 

 المتعلقة بالوحدتين ) مرحلة تكوين المفاهيم– مرحلة أشباه المفاهيم –مرحلة العقد االنتشارية 
ة السير في الدروس حيث وضعت خط، )الجزء األول(األولى والثانية من كتاب الصف السادس 

  :تبعاً لما يلي
، ثم إعداد المتطلبات السابقة والبنود االختبارية واألهداف السلوكيةاألهداف العامة لكل درس، 

 التعليمية التعلمية التي مها في تنفيذ الدرس ثم االجراءتاوالوسائل التعليمية التي يجب استخد
     ).3(أنظر ملحق رقم (يجب استخدامها أثناء الحصص وفق مراحل االستراتيجية 

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب-
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انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها 
 الباحثة طريقة اتبعتوالحد من آثارها للوصول إلى نتائج قابلة لالستعمال والتعميم، 

ويعتمد على تكافؤ المجموعتين ،  وبعده التجريبية والضابطة باختبار قبل التطبيقينالمجموعت"
ل االعتماد على االختيار العشوائي لطالبات العينة، ومقارنة المتوسطات الحسابية في من خال

  :بضبط المتغيرات التالية لذا قامت الباحثة .بعض المتغيرات
  :متغير العمر .1

سنة، وتم الرجوع إلى ) 12-11(تتراوح ما بين السادس األساسي الصف طالبات أعمار 
ل بدء التجريب، واستخرجت متوسطات األعمار ابتداء سجالت األحوال الخاصة بالمدرسة قب

، واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى التجانس بين المجموعة 2008 من أول يناير لعام
 التجريبية تينقد تم التأكد من تجانس المجموع والتجريبية والضابطة كمتغير للدراسة،

لمعرفة داللة الفروق بين  )ت(ر اختباوالضابطة في العمر الزمني لدى الطالبات باستخدام 
  .يوضح ذلك )9 (والجدول رقم، المجموعتين

  )9 (جدول رقم
 الفروق بين متوسط أعمار طالبات المجموعة لعينتين مستقلتين للكشف عن" ت"اختبار نتائج 

  التجريبية و متوسط أعمار طالبات المجموعة الضابطة قبل التجربة

  مستوى الداللة "ت"قيمة  حراف المعيارياالن  المتوسط  العدد المجموعة  البعد

  العمر 0.93 11.54 36 تجريبية
 0.83 11.51  37 ضابطة

0.13 
غير دالة 
 إحصائياً

  2.00=  )0.05 =∝(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = ∝=0.01(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

الجدولية عند مستوى " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت" قيمة تضح من الجدول السابق أني
، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أعمار طالبات المجموعتين )0.05=∝(داللة 

قبل في متغير العمر ة  و التجريبية الضابطتينالمجموع  وهذا يعني تكافؤ،التجريبية والضابطة
  .التجريب

  :ير الجنسمتغ .2
 .الطالب مما يؤكد ضبط هذا المتغيروقد تمت الدراسة على الطالبات باستثناء 

 :المستوى االجتماعي .3

 مما يدل على أن ،وقد كانت عينة الدراسة على طالبات الصف السادس األساسي بشمال غزة
  .جميع أفراد العينة يتبعون لمستوى اجتماعي واحد
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  :التحصيل في مادة الرياضيات .4
 )ت(وتم استخدام اختبار ، ،شهر سبتمبر خالل الباتللط الرياضيات ادةعالمة مصد تم ر

independent sample test قبل البدء في التجربة، تينللتعرف على الفروق بين المجموع 
  .يوضح ذلك) 10(والجدول 

  )10 (جدول رقم
طالبات المجموعة  الفروق بين متوسط درجات لعينتين مستقلتين للكشف عن" ت"اختبار نتائج 

   درجات طالبات المجموعة الضابطة متوسطالتجريبية في الرياضيات و 

المتوسط   العدد  المجموعة  البيان
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  التحصيل  4.2456  11.4054  37  ضابطة
 4.6860  11.3889  36  تجريبية

  غير دالة 0.016

  2.00 )= 0.05 =∝(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
   2.66) = ∝=0.01(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
  الجدولية عند مستوى " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت " قيمة يتضح من الجدول السابق أن

  أي أنه ال توجد فروق ذات ، بيق التجربةقبل تط  في تحصيل الرياضيات)0.05=∝( داللة
  داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

   في تحصيل بيةالتجريو ةالمجموعتين الضابط وهذا يعني تكافؤ ،تحصيل الرياضيات
  . الرياضيات قبل التجريبمادة

  :لي الختبار التحصيل في الرياضياتالقياس القب .5
  )11 (ول رقمجد

 الفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة لعينتين مستقلتين للكشف عن" ت"اختبار نتائج 
  .التجريبية في االختبار القبلي و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة

الداللة 
  اإلحصائية

قيمة ت 
  المحسوبة

االنحراف 
  المعياري

  المجال  البيان  العدد  المتوسط

  0.253  غير دالة  ضابطة  37  7.9189  2.8321
  تجريبية  36  7.7500  2.8723

  المعرفة المفاهيمية

  -0.336  غير دالة  ضابطة  37  3.8919  2.0654
  تجريبية  36  4.0556  2.0969

  المعرفة اإلجرائية
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الداللة 
  اإلحصائية

قيمة ت 
  المحسوبة

االنحراف 
  المعياري

  المجال  البيان  العدد  المتوسط

  -1.842  غير دالة  ضابطة  37  4.2973  2.0530
  تجريبية  36  5.2500  2.3589

  حل المشكالت

  -0.720  غير دالة  ضابطة  37  16.1081  5.5166
  تجريبية  36 17.0556 5.7318

  التحصيل ككل

  2.00 )= 0.05 =∝(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
   2.66) = ∝=0.01(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

الجدولية عند مستوى داللة " ت"قل من قيمة المحسوبة أ" ت " قيمة يتضح من الجدول السابق أن
والدرجة الكلية لالختبار أي أنه ال توجد فروق ذات داللة   االختبار،في أبعاد )0.05=∝(

وهذا يعني أن ، إحصائية في االختبار القبلي ككل وأبعاده المختلفة بين مجموعتي التجربة
  . حصيلي القبليالتالمجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتان في االختبار 

  :إجراءات الدراسة
قامت الباحثة بتحليل الوحدتين األولى والثانية من الكتاب المقرر لطالبات الصف السادس  .1

ومستوياتها هي  المعرفة كونات ما وراءوفق م) الجزء األول (بوكالة الغوث الدولية
  .)1(ملحق رقم  )والمعرفة اإلجرائية وحل المشكالتالمفاهيمية المعرفة (

 هوتم عرض) 2( االختبار التحصيلي ملحق رقم المتمثلة فيأعدت الباحثة أدوات الدراسة  .2
  ).4( خبرة واختصاص ملحق رقم  ذويعلى محكمين

أعدت الباحثة دليل المعلم وفق استراتيجية فيجوتسكي وخطواتها لتكون دليالً للمعلم في  .3
 المقرر الجزء األول من تدريس طالبات الصف السادس األساسي من الكتاب المدرسي

 .الوحدتين األولى والثانية

توجهت الباحثة إلي مقر وكالة الغوث الدولية للحصول علي إذن بتطبيق الدراسة في  .4
 وكذلك ، حيث عملت فيها مدة عامةمدارسها وقد اختارت الباحثة المدرسة بصورة قصدي

 درست فيها وتشعر  أجريت فيها التجربة االستطالعية كونهاالتي اختارت المدرسة
  .بها باالعتزاز

على اإلذن طبق االختبار التحصيلي على طالبات الصف السابع األساسي  بعد الحصول .5
 الداخلي كما سبق ذكره قساتيز والصعوبة والصدق والثبات واإليللتأكد من معامالت التم

   وهنا أصبح االختبار في صورته النهائية،في متن الدراسة
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جل تطبيق الدراسة إال أنها فوجئت برفض المعلمات والمديرة أمدرسة من  للت الباحثةتوجه .6
 وبعد مداوالت ومحاوالت ،زي أسابيع بحجة النسب والتمي)4(لتطبيق الدراسة والتي مدتها 

 وقد اختيرت المعلمة شرين محمد تايه لتطبيقها لثقة الباحثة بعملها ،وافقت على التطبيق
  .وأمانتها في التدريس

عن طريق ضبط المتغيرات من ) الضابطة والتجريبية( الباحثة من تكافؤ المجموعتينتأكدت  .7
تحصيل في مادة الرياضيات واختبار قبلي حيث تم تقسيم طالبات المجتمع والجنس وال

طالبات يعملن وفق ) 4(مجموعات متكافئة في كل مجموعة ) 9(المجموعة التجريبية إلي 
 ستراتيجيةطبقا لخطوات اال) التفاعل االجتماعي(النظام التعاوني في المجموعات 

م بواقع ست حصص 2009-10-20م الى2009-9-10استمر التطبيق مدة زمنية من  .8
  .يوميا وقد تخللها إجازة عيد الفطر

  نفسه االختبار البعدي وبعد ثالثة أسابيع من االختبار البعدي طبق االختبارطبق بعد ذلك .9
  .لم لدى طالبات المجموعة التجريبيةثر التعأجل الكشف عن بقاء أمن 

قامت الباحثة بتصحيح االختبار والحصول على ) البعدي والمؤجل( تطبيق االختبار بعد .10
  .عالجتها احصائياً للوصول للنتائج، ثم وضع التوصياتالبيانات وم

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة -
  : في اختبار صحة الفروضة التاليةاستخدام األساليب اإلحصائيفي هذا البحث تم 
 : ویؤخذ بالمعادلة األتیةلعینتین مستقلتین) mann-whitney(اختبار  - 1

)1 + 1ن( 1ن +2 ن1ن= 1يو
  1 مج ت–2

)1 + 2ن( 2ن + 2 ن1ن= 2يو
  2 مج ت–2

  :حيث أن
  مجموع رتب المتغير األول = 1مج ت
  المتغير الثانيمجموع رتب  = 2مج ت

  )125: 1998عفانة، (
  

 :لعینتین مستقلتین وتؤخذ بالقانون التالي) ت( ختبارا - 2

2 م– 1م= ت

2
2 + )1-1ن(ع1

)1–2ن( ع2
2-2ن+1ن

   1
1ن

 + 1
2ن
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  )2-2ن+1ن) = (1-2ن) + (1-1ن) = (ح.د(بدرجات حرية 
  الفرق بين متوسطي العينتين = 2م-1م: حيث إن

  العينة األولى = 1ن
  العينة الثانية = 2ن
2ع

  الخطأ المعياري للعينة األولى = 1
2ع

  ياري للعينة الثانيةالخطأ المع = 2
  )81: 1998عفانة، (

 .SPSS)(والبرنامج اإلحصائي  - 3



 

  
 
 

 
 

 

 
 

  
  إجابة السؤال األول وتفسيره  •

  إجابة السؤال الثاني وتفسيره  •

 إجابة السؤال الثالث وتفسيره  •

  إجابة السؤال الرابع وتفسيره •

 بة السؤال الخامس وتفسيرهإجا •

  توصيات الدراسة  •

  مقترحات الدراسة  •
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وذلك بعد معالجة البيانات معالجة ،  الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسةايتناول هذ

فيجوتسكي استراتيجية نتائج المتعلقة بأثر حيث تم تناول ال) SPSS(إحصائية وفق برنامج 
بالمقارنة مع الطريقة السائدة في تدريس الرياضيات على التحصيل لدى الطالبات بشكل عام 

وهذا ، وكذلك على التحصيل المرجأ، منخفضات التحصيلولدى الطالبات مرتفعات التحصيل و
  . توضيح بذلك

  
  :نتائج الدراسة: ًأوال

  :إجابة السؤال األول
  :ينص السؤال األول على ما يلي

  فيجوتسكي؟ستراتيجية ما هي المالمح األساسية ال
  ).الفصل الثاني( في اإلطار النظري وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال

  
 : إجابة السؤال الثاني

  :ينص السؤال الثاني على ما يلي
 تمتوسط درجا بين )α≤0.05 (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

متوسط فيجوتسكي وبين استراتيجية طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام 
   ؟اللواتي يتعلمن بالطريقة السائدةأقرانهن في المجموعة الضابطة درجات 

  :السؤال ينبغي علينا اختبار الفرضية الصفرية التالية ولإلجابة عن هذا
  متوسط درجات بين)α≤0.05 (ستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م  

 متوسط فيجوتسكي وبيناستراتيجية تعلمن باستخدام ي طالبات المجموعة التجريبية اللواتي 
  .تعلمن بالطريقة السائدةي  أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي درجات

ض وتم تطبيق االختبار التحصيلي الذي أعد لهذا الغرتم ، والختبار صحة الفرضية الصفرية
يوضح ) 12(لعينتين مستقلتين والجدول) ت(استخدام اإلحصائي م ادخال نتائجه للحاسوب ومن ثَ

  .ذلك
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  )12 (جدول رقم
 الفروق بين متوسطات درجات طالبات لعينتين مستقلتين للكشف عن" ت"اختبار نتائج 

بعدي المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق ال
  لالختبار التحصيلي

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

قيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

قيمة ت 
  المحسوبة

االنحراف 
  المجال  البيان  العدد  المتوسط  المعياري

  0.28-  0.77  غير دالة  ضابطة 37  10.83  3.52
  تجريبية  36  11.08  3.91

المعرفة 
  المفاهيمية

  1.06- 0.29  غير دالة  طةضاب  37  4.00  2.13
  تجريبية  36  4.52  2.09

المعرفة 
  اإلجرائية

  0.73-  0.46  غير دالة  ضابطة  37  1.27  1.09
  تجريبية  36  1.44  0.90

حل 
  المشكالت

  0.72-  0.47  غير دالة  ضابطة  37  16.10 5.51
  تجريبية  36 17.05 5.73

التحصيل 
  ككل
  2.00 )= 0.05 =∝(لة وعند مستوى دال) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
   2.66) = ∝=0.01(وعند مستوى داللة ) 71(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 )α=0.05 (ندالجدولية ع) ت(أصغر من قيمة  المحسوبة) ت(أن قيمة ) 12(يالحظ من الجدول 
على مستوى التحصيل ككل وعلى مستوى المعرفة المفاهيمية ومستوى المعرفة اإلجرائية 

  حل المشكالت، مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىومستوى
)0.05=α(طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام  متوسط درجات بين 

 أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن متوسط درجاتفيجوتسكي وبين استراتيجية 
   .الفرضية الصفريةوبالتالي نقبل ، بالطريقة السائدة

تتفق مع الطريقة السائدة في ستراتيجية ن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن هذه االأ الباحثة وتعتقد
تأثيرها على تحصيل الطالبات وفق مستويات المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية وحل 

في التطبيق والتي هي ، أو قد يكون التطبيق خاطيء أونتيجة غياب الناحية االجتماعية المشكالت
  .طي التفاعل االجتماعي  أولوياتهاألساس الستراتيجية فيجوتسكي حيث أن مدراسنا ال تع

  ) م2006( مع دراسة الدواهيدي يجةوتتفق هذه النت
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، )2004(ودراسة زانج ، )2001(ميجر والشوت ، )2000( مع عبد الكريم يجةوتختلف هذه النت
  ) 1998(ودراسة جونز وروا وكراتر ، )1996(ودراسة ريتشموند وسترلي 

 : إجابة السؤال الثالث
  :ينص السؤال الثالث على ما يلي

 متوسط درجات  بين)α≤0.05 (ىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  
استراتيجية الطالبات ذوات التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام 

اللواتي يتعلمن بالطريقة  أقرانهن في المجموعة الضابطة وسط درجات متفيجوتسكي وبين
  ؟السائدة

  :ولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي علينا اختبار الفرضية الصفرية التالية
متوسط درجات  بين )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

استراتيجية ة اللواتي يتعلمن باستخدام الطالبات ذوات التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبي
 أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة متوسط درجاتفيجوتسكي وبين 

  .السائدة
  .يوضح ذلك )13( والجدول) M - W( تم استخدام اإلحصائي، والختبار صحة الفرضية المتعلقة به

  )13(جدول رقم 
 الفروق بين متوسطات درجات الطالبات قلتين للكشف عنلعينتين مست) M - W(نتائج اختبار 

ذوات التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية و متوسطات درجات أقرانهن في المجموعة 
  الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

  العدد  المجموعة  البيان
المتوسط 
الحسابي 
  للرتب

مجموع 
  الرتب

) يو(قيمة 
  المحسوبة

اللة قيمة الد
  اإلحصائية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المعرفة   62.00  89 .6  9  ضابطة
  109.00  12.11 9  تجريبية  المفاهيمية

دالة عند   0.037  17.00
0.05  

المعرفة   79.00  8.78 9  ضابطة
  92.00  10.22 9  تجريبية  اإلجرائية

  غير دالة  0.54  34.00

حل   73.50  8.17 9  ضابطة
  97.50  10.83 9  تجريبية  المشكالت

  غير دالة  0.17  28.50

التحصيل   62.00  6.89 9  ضابطة
 109.00 12.11 9  تجريبية  ككل

دالة عند   0.037  17.00
0.05  
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 )α=0.05(الجدولية عند ) U(المحسوبة أكبر من قيمة ) U(أن قيمة ) 13(يالحظ من الجدول 
مما يعني أنه توجد فروق ذات ، يميةعلى مستوى التحصيل ككل وعلى مستوى المعرفة المفاه

 الطالبات ذوات التحصيل المرتفع متوسط درجاتبين ) =α0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
 متوسط درجاتفيجوتسكي وبين استراتيجية في المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام 

وبالتالي ترفض فرضية  ، في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة السائدةقرانهنأ
  .الدراسة الصفرية

 على )α=0.05( الجدولية عند) U(المحسوبة أصغر من قيمة ) U(كذلك يالحظ أن قيمة  
مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة ، مستوى المعرفة اإلجرائية ومستوى حل المشكالت

يل المرتفع في طالبات ذوات التحصال متوسط درجات بين )α=0.05(إحصائية عند مستوى 
 متوسط درجاتفيجوتسكي وبين استراتيجية المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام 

وبالتالي تقبل فرضية الدراسة ،  في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة السائدةقرانهنأ
  .الصفرية

حصيل المرتفع تأثرن أن الطالبات ذوات الت أن السبب في ذلك قد يرجع إلى الباحثة وتعتقد
وتنميتها لدى الطالبات واكتسابها فيجوتسكي مما يؤكد أنها تساعد في تعديل المفاهيم باستراتيجية 

فروق  نظراً لإلجابة عن السؤال الثالث وهي رفض الفرضية الصفرية وقبول البديل أي أنه توجد
 في المجموعة تفع ذوات التحصيل المر الطالباتمتوسط درجاتذات داللة إحصائية بين 

 أقرانهن في متوسط درجات فيجوتسكي وبين ةستراتيجياالتجربية اللواتي تعلمن باستخدام 
المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية على الرغم من أنهن يتمتعن بدرجة عالية من 

  .الذكاء مما يؤكد على فعالية اإلستراتيجية
، )2004(ودراسة زانج ، )2001(ميجر والشوت ، )2000( مع عبد الكريم يجةوتتفق هذه النت

  ) 1998(ودراسة جونز وروا وكراتر ، )1996(ودراسة ريتشموند وسترلي 
  )م2006( مع دراسة الدواهيدي يجةوتختلف هذه النت

  
 : إجابة السؤال الرابع

  :ينص السؤال الرابع على مايلي
 متوسط درجاتن ي ب)α≤0.05 (د مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن  

طالبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام ال
اللواتي يتعلمن  في المجموعة الضابطة قرانهنأ  متوسط درجاتفيجوتسكي وبيناستراتيجية 

  ؟بالطريقة السائدة
  : اختبار الفرضية الصفرية التاليةولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي علينا
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 متوسط درجات بين )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   
الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام 

 أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن  متوسط درجاتفيجوتسكي وبيناستراتيجية 
  .بالطريقة السائدة

 .يوضح ذلك )14(والجدول) M- W(تم استخدام اإلحصائي ،  الفرضية الصفريةوالختبار صحة

  )14(جدول رقم 
 الفروق بين متوسط درجات الطالبات لعينتين مستقلتين للكشف عن) M-W(نتائج اختبار 

ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية و متوسط درجات أقرانهن في المجموعة 
  لبعديالضابطة في التطبيق ا

  العدد  المجموعة  البيان
المتوسط 
الحسابي 
  للرتب

مجموع 
  الرتب

) يو(قيمة 
  المحسوبة

قيمة الداللة 
  اإلحصائية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المعرفة   58.00  6.44  9  الضابطة
 113.00  12.56 9  التجريبية  المفاهيمية

دالة عند   0.01  13.00
0.01  

المعرفة   82.50  9.17 9  الضابطة
  88.50  9.83 9  التجريبية  اإلجرائية

  غير دالة  0.78  37.50

حل   100.50  11.17 9  الضابطة
  70.50  7.83 9  التجريبية  المشكالت

  غير دالة  0.17  25.50

التحصيل   69.00  7.67 9  الضابطة
 102.00 11.33 9  التجريبية  ككل

  غير دالة  0.13  24.00

) α=0.05(الجدولية عند ) U(المحسوبة أكبر من قيمة ) U(أن قيمة ) 14(يالحظ من الجدول 
مما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، على مستوى المعرفة المفاهيمية

)0.05=α ( الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية متوسط درجاتبين 
 أقرانهن في المجموعة  متوسط درجاتفيجوتسكي وبيناستراتيجية اللواتي يتعلمن باستخدام 

كذلك . وبالتالي ترفض فرضية الدراسة الصفرية، الضابطة اللواتي يتعلمن بالطريقة السائدة
  عندالجدولية) U(المحسوبة أصغر من قيمة ) U(أن قيمة ) 14(يالحظ من الجدول 

)0.05=α(.  
مما ، ستوى حل المشكالتعلى مستوى التحصيل ككل وعلى مستوى المعرفة اإلجرائية وعلى م

 متوسط درجاتن  بي)α=0.05 (د مستوىيعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
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استراتيجية الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية اللواتي يتعلمن باستخدام 
لطريقة  أقرانهن في المجموعة الضابطة اللواتي يتعلمن بامتوسط درجاتفيجوتسكي وبين 

  . وبالتالي تقبل فرضية الدراسة الصفرية، السائدة
أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن الطالبات ذوات التحصيل المنخفض تأثرن  الباحثة وتعتقد

في ستراتيجية فيجوتسكي على مستوى المعرفة المفاهيمية مما يدل على فعالية االباستراتيجية 
ل ومستوى المعرفة اإلجرائية ومستوى حل المشكالت لم  أما بالنسبة للتحصيل كك،هذا المستوى

وهذا يدل على أنهن يتمتعن بدرجة محدودة من الذكاء فلم يتأثرن على ستراتيجية يتأثرن باال
 مما أدى إلى النتيجة السابقة على التحصيل ككل من قبول ،مستويي الحل للمسائل والتطبيق
  .الفرضية الصفرية ورفض البديل

لوضع االجتماعي والسياسي الذي تعيشه طالباتنا من حصار وإغالق ونتيجة للحرب أو قد يكون ا
 أوقد يكون نتيجة خطأ في التطبيق  تركت أثراً سلبياً في نفوس الطالبات والتياألخيرة على غزة

أونتيجة تعثر الناحية االجتماعية لدى الطالبات ذوات التحصيل المنخفض حيث أنهن يتمتعن 
  .خبرة المعلمة باالنطواء حسب 

  )م2006( مع دراسة الدواهيدي يجةوتتفق هذه النت
، )2004(ودراسة زانج ، )2001(ميجر والشوت ، )2000( مع عبد الكريم يجةوتختلف هذه النت

  .)1998(ودراسة جونز وروا وكراتر ، )1996(ودراسة ريتشموند وسترلي 
  

 : إجابة السؤال الخامس
  :ينص السؤال الخامس على ما يلي

 متوسط درجات بين )α≤0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
هن في متوسط درجاتطالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي و

  التطبيق المؤجل لنفس االختبار؟
  :  ولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي علينا اختبار الفرضية الصفرية التالية

 متوسط درجات بين )α≤0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد   
 في متوسط درجاتهنطالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي و

  .التطبيق المؤجل لنفس االختبار
 "15"بعد ) االختبار المؤجل (أخرى تطبيق االختبار مرة والختبار صحة الفرضية الصفرية تم 

والجدول رقم ، لعينتين مرتبطتين) ت(استخدام اختبار ، ثم أدخلت النتائج للحاسوب حيث تم يوم 
  .يوضح ذلك) 15(
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  )15(جدول رقم 
 الفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة للكشف عن مرتبطتينلعينتين " ت"اختبار نتائج 

ي التطبيق المؤجل لنفس هن فمتوسط درجاتالتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي و
  .االختبار

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

قيمة الداللة 
  اإلحصائية

قيمة ت 
  المحسوبة

االنحراف 
  المعياري

  المجال  البيان  العدد  المتوسط

4.74  19.30  36  
التحصيل البعدي 
  0.49  غير دالة  للمجموعة التجريبية

0.689  
  

6.18  18.16  36  
البعدي المؤجل التحصيل 

  للمجموعة التجريبية

المعرفة 
  المفاهيمية

2.05  6.86  36  
التحصيل البعدي 
  للمجموعة التجريبية

  0.68  0.08  غير دالة
2.17  5.80  36  

التحصيل البعدي المؤجل 
  للمجموعة التجريبية

المعرفة 
  اإلجرائية

1.40  3.02  36  
التحصيل البعدي 
  1.77  0.26  غير دالة  للمجموعة التجريبية

1.84  2.52  36  
التحصيل البعدي المؤجل 

  للمجموعة التجريبية

حل 
  المشكالت

6.73  29.19  36  
التحصيل البعدي 
  1.12  0.27  غير دالة  للمجموعة التجريبية

9.05 26.50 36  
التحصيل البعدي المؤجل 

  للمجموعة التجريبية

التحصيل 
  ككل

  

 )α=0.05( الجدولية عند) ت (المحسوبة أصغر من قيمة) ت(أن قيمة ) 15(يالحظ من الجدول 
على مستوى التحصيل ككل وعلى مستوى المعرفة المفاهيمية وعلى مستوى المعرفة اإلجرائية 
  ومستوى حل المشكالت، مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)0.05=α( تبار  طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالخمتوسط درجات بين
وبالتالي تقبل فرضية الدراسة ، هن في التطبيق المؤجل لنفس االختبارمتوسط درجاتالتحصيلي و

  . الصفرية
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نظراً لتكافؤ  ،يوجد لها أثر واضح في بقاء أثر التعلمستراتيجية االومن ذلك نخلص إلى أن 
هميتها في االحتفاظ  وأ في االختبار البعدي والمؤجل مما يدل على إيجابية االستراتيجيةالنتيجتين

     .بالتعلم لدى الطالبات مدة أطول
، )2004(ودراسة زانج ، )2001(ميجر والشوت ، )2000(عبد الكريم مع يجة وتتفق هذه النت

  .)1998(ودراسة جونز وروا وكراتر ، )1996(ودراسة ريتشموند وسترلي 
  .)م2006(دراسة الدواهيدي   معيجةوتختلف هذه النت

  
  :ات الدراسةتوصي: ًثانيا

 :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة مايلي 

على منهاج ستراتيجية توصي الباحثة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بهذه اال  .1
 .الرياضيات

تنصح الباحثة بضرورة اهتمام المعلمين باستخدام استراتيجيات جديدة في تدريس مادة  .2
 .إلى رفع مستوى التحصيل لدى الطالباتعد في تنمية المفاهيم وللوصول الرياضيات لتسا

كما وتوصي الباحثة بضرورة اهتمام المعلمين باستخدام استراتيجية فيجوتسكي في تدريس  .3
ج المختلفة الرياضيات، وكذلك ضرورة اهتمام الموجهين ومشرفي المناهج في صياغة المناه

 . فيجوتسكياستراتيجيةوفق 

ات تدريبية لمعلمات الرياضيات لتدريبهن على استخدام استراتيجية فيجوتسكي في عمل دور .4
 .تدريس الرياضيات

تعريف المعلمات بالنظرية البنائية وأهميتها في إكساب المفاهيم الرياضية وكيفية بناء  .5
  .المعرفة وتكوينها لدى المتعلمين

  
  : مقرتحات الدراسة: ًثالثا

لية وما توصلت إليه من توصيات تعتقد الباحثة أن من الضروري وفي ضوء نتائج الدراسة الحا
  :  أو اقتراح الدراسات التاليةمتابعة البحث في المحاور التالية

فيجوتسكي في المراحل استراتيجية إجراء دراسات ميدانية للتعرف على أثر استخدام  .1
 .المختلفة

ستراتيجيات أخرى للوقوف فيجوتسكي وااستراتيجية إجراء دراسات أخرى للمقارنة بين  .2
 .لية في التحصيل وبقاء أثر التعلمعلى أكثرها فعا
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3. من الدراسات المتعلقة بالنظرية البنائية وأهميتها في اكتساب المفاهيم لدى إجراء مزيد 
 .مرية تبدأ من الطفولة إلى الشبابمختلف المراحل الع

من أجل ) منطقة النمو الوشيك ()ZPD(إجراء دراسات تهتم بمنطقة النمو القريبة المركزية  .4
الوقوف على كيفية تطورها واكتساب المهارات والمفاهيم الرياضية والسلوكية لدى 

  .المتعلمين

إجراء دراسات تهتم بعمليات ما وراء المعرفة والتفكير الفوق معرفي عند المتعلمين على  .5
 .مستوى المراحل المختلفة
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  :املراجع
  مصدر:القرآن الكريم •

مكتبة : ، القاهرة6، ط"علم النفس التربوي): "2000(ب، فؤاد وصادق، آمال أبو حط .1
 .األنجلو المصرية

ثر استخدام النموذج البنائي في تدريس أ) "2006(أبو عودة، سليم محمد محمد  .2
الرياضيات على تنمية مهارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السابع 

 .ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين، رسالة  "األساسي بغزة

: ، القاهرة2ط " الطرق اإلحصائية في البحث والتدريس) "2000(أبو ناهية، صالح الدين  .3
 .مكتبة االنجلو المصرية

 . ، عمان"مباديء القياس والتقويم التربوي): "1982(أبولبدة، سبع  .4

، الجامعة المفتوحة، "س الرياضياتالمدخل لتدري): "1997(أحمد العريفي الشارف،  .5
 . الجماهيرية العظمى–طرابلس 

برنامج قائم على النظرية البنائية لتنمية الجوانب " :)2004(،  أشرف،أبو عطايا .6
، ، رسالة دكتورة غير منشورة"ات لدى الصف الثامن األساسي بغزةالمعرفية في الرياضي

 .قصى بغزةعة األالبرنامج المشترك بين جامعة عين شمس بمصر وجام

، دار 4، ط"الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها" :1997)(، أبو زينة، فريد كامل .7
 .، عمانالفرقان للنشر والتوزيع

أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم ) "2000(إسماعيل، محمد ربيع  .8
لرياضية لدى تالميذ الرياضية على التحصيل وبقاء أثر التعلم والتفكير اإلبداعي في ا

مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد الثالث عشر، العدد " اإلعدادي الصف األول
 .الثالث

 .مطبعة المقداد: ، غزةالبحث التربوي: 1997)(األغا، إحسان  .9

، 1، طالتربية العملية وطرق التدريس، )1990 (األغا، إحسان وعبد المنعم، عبد اهللا .10
 .جيمكتبة الياز: غزة

دار قباء :، القاهرة " الذكاء الوجداني") :2000(األعسر ،صفاء ، وكفافي ، عالء الدين  .11
 .للطباعة والنشر والتوزيع 

، دائرة تنمية الموارد البشرية، "استخدام خرائط المفاهيم في التدريس"باسمة العريمي،  .12
 http://www.alaqll.jeeran.com/mm.htm. وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان

http://www.alaqll.jeeran.com/mm.htm
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: ترجمة. (التدريس المصغر برنامج لتعليم مهارات التدريس): 1998(براون، جورج  .13
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة)محمد رضا البغدادي

أثر استخدام بعض استراتجيات التغير ) "م2009(البلعاوي، حسام سيف الدين محمد  .14
" ف العاشر األساسي بغزةالمفهومي في تعديل المفاهيم الرياضية البديلة لدى طالب الص
 . رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

، االستراتيجيات لتدريس والتعلم ، واألسس النظريةا"):1998(، عبد الحميد جابر، جابر .15
 . دار الفكر العربي:، القاهرة ) 6(، سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس "والفاعلية

، دار الفكر العربي، "استراتيجيات التدريس والتعلم): "1999(لحميد جابر، جابر عبد ا .16
 .القاهرة

فاعلية استخدام دائرة التعلم في تحسين تحصيل العلوم لدى ): "2000(جاسم، صالح  .17
 .رسالة الخليج العربي": تالميذ الصف األول المتوسط بدولة الكويت

 .دار الفكر: ، األردن1، ط"وتطبيقاتتعليم التفكير مفاهيم ): "2002(جروان، فتحي  .18

 vتجريب استخدام إستراتيجيتي خرائط المفاهيم وخرائط الشكل"): 1999(حسانين، علي  .19

في تعلم الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي وخفض القلق لدى تالميذ المرحلة 
يات ، مجلة تربويات الرياضيات، المجلد الثاني، الجمعية المصرية لتربو"اإلعدادية

 .الرياضيات، الزقازيق

 .الدار السعودية: ، جدة1، طأدوات مالحظة التدريس: 1984)(حمدان، محمد  .20

فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في اكتساب بعض "): 2006(الدواهيدي، عزمي  .21
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، " المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى

 .ة اإلسالمية، غزةالجامع

، ، عالم الكتب"رؤية منظومية: تدريس العلوم للفهم) :"2002(، كمال عبد الحميد ،زيتون .22
 .القاهرة

، الكتاب الثاني، المجلد األول، تصميم التدريس رؤية منظومية، 1981)(زيتون، حسن  .23
 .مصر، جامعة طنطا، عالم الكتب

، "ظور ابستمولوجي وتربويالبنائية من"): 1992(زيتون، حسن وزيتون، كمال  .24
 .اإلسكندرية، منشأة المعارف

، "التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية): "2003(زيتون، حسن وزيتون، كمال  .25
 .عالم الكتب: ، القاهرة1ط

: عمان. مباديء القياس والتقويم في التربية): 1990(الزيور، نادر، عليان، هشام  .26
 .األردن دار الفكر
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أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في  "):2000(عبد الصبور،، منى شهاب .27
تحصيل العلوم وتنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ 

 .40-1 ، العدد الرابع ص مجلة التربية العملية، المجلد الثالث،"الصف الثالث اإلعدادي

 دورة التعلم في تدريس العلوم على التحصيل وبقاء أثر استخدام): "2003(شاليل، أيمن  .28
رسالة ماجستير غير " أثر التعلم واكتساب عمليات العلم لدى طالب الصف السابع

 .منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

وفان هايل في ) المعدل(فاعلية نموذجي جانيه ") 1999(عبد الدايم، صالح الحفيظ محمد  .29
 مجلة "وانب التعلم وتنمية التفكير الهندسي لدى المرحلة اإلعداديةاكتساب بعض ج

 .تربويات الرياضيات، كلية التربية، بنها، المجلد الثاني

 .دار قباء: ، القاهرةتنمية المفاهيم العلمية والرياضية لألطفال): 1997(عبد الفتاح، عزة  .30

ياجيه فيجوتسكي في تحصيل فعالية التدريس وفقاً لنظريتي ب: 2000)(عبد الكريم، سحر  .31
 والقدرة على التفكير االستداللي الشكلي لدى طالبات الصف ةبعض المفاهيم الفيزيائي

التربية العلمية " العلمي الرابع رالجمعية المصرية للتربية العلمية المؤتم، األول الثانوي
 203 – 253،  أغسطس–يوليو -31 ة، المجلد األول، القرية الرياضية باإلسماعيلي"للجميع

 .عبد الهادي

دار الفكر للطباعة والنشر :  عمان،"المدرسة وتعليم التفكير): "1996(، محمد عدس .32
 .والتوزيع

، اإلمارات العربية "التفكير والمنهاج المدرسي" ):2003(عبيد، وليم وعفانة، عزو  .33
 .مكتبة الفالح: والكويت

 مقرري الرياضيات والعلوم إثراء")2001( جمال عبد ربه ،، والزعانينعفانة، عزو .34
مجلة البحوث "للصف السادس االساسي في فلسطين في ضوء االتجاهة المنظومي 

 112-41.، العدد السادس ، نوفيمبر ، ص )بيرسا (والدراسات التربوية الفلسطينية 

، غزة، 2ط" التدريس الصفي للذكاءات المتعددة): "2009(عفانة عزو، والخزندار، نائلة  .35
 .فلسطين

 .غزة: ، الجامعة اإلسالمية2، طتخطيط المناهج وتقويمها: 1991)(فانة، عزو ع .36

، 1، ط"اإلحصاء االستداللي: الجزء الثاني"اإلحصاء التربوي ): 1998(عفانة، عزو  .37
 .الجامعة االسالمية: غزة

، الجمعية ، مجلة التربية العلمية للجميع"المؤتمر العلمي الرابع) "2000(عفانة، عزو  .38
 . للتربية العلمية، جامعة عين شمس، المجلد األولالمصرية
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حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في "): 2000(عفانة، عزو  .39
، العدد الثالث، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية" البحوث التربوية والنفسية

  ).بيرسا(جمعية البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية 
، غزة، كلية التربية، أسلوب األلعاب في التعليم وتعلم الرياضيات): 2004(عفانة، عزو  .40

  .الجامعة االسالمية
، غزة، 1، طالتدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين): 2007( يوسف شعفانة، عزو والجي .41

 .الجامعة اإلسالمية

تدريس الرياضيات في ): "2007(عفانة، عزو والسر، خالد وأحمد، منير الخزندار، نائلة  .42
 . جامعة االقصى–، غزة، الجامعة اإلسالمية 1، ط"مراحل التعليم العام

: ، غزة1، ط"اإلحصاء الوصفي: الجزء األول"اإلحصاء التربوي ): 1997(عفانة، عزو،  .43
 .الجامعة اإلسالمية

ة في العالقة التبادلية بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائي":)2001(عفانة، عزو، .44
، مجلة  " دراسة تحليلية في التغير المفهومي واستراتيجيته: تعليم وتعلم الرياضيات 

 .25-1البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية ، العدد الخامس ، ص

أثر استخدام ثالث لمخططات المفاهيم في تعليم الرياضيات على ):"1999(عفانة ، عزو ، .45
" لرياضيات االستراتيجية المستخدمة نحو كل من اتحصيل طالب الصف الثامن واتجاهاتهم

 .مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ، جامعة عين شمس ، العدد الحاي والستون

أثر أنموذج مقترح لعالج التصورات الخطأ ):"2005(عفانة ، عزو ، أبو ملوح ، محمد ، .46
" األساسي بغزةللمفاهيم الرياضية لدى الطالب منخفضي التحصيل في الصف السابع 

،مؤتمر الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل ، الجامعة اإلسالمية ، 
 .562الجزء الثاني ، ص

، الجامعة 2، ط" التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة ):"2006(عفانة ، عزو ،  .47
 .اإلسالمية ، غزة 

ات الحديثة وإجراءات تطبيقية التدريس االستراتيجي للرياضي): 2002(عفانة، عزو،  .48
 .، بيروت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع1، طعلى الطفل

أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الهندسة لتالميذ الصف ): "2003(على، أشرف  .49
" الثاني اإلعدادي على التحصيل والتفكير اإلبداعي وخفض مستوى القلق الهندسي لديهم

 . تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اإلبداع، دار الضيافة، عين شمسالمؤتمر العلمي الثالث،

قضايا في تعليم وتعلم الرياضيات مع إشارة خاصة للعالم ): "1994(فايز، مراد مينا،  .50
 .م1994. ع.م. ج–، األنجلو المصرية، القاهرة 2ط" العربي
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 .دار الشريف: ، ط، األردنكفايات التدريس): 2003(الفتالوي، سهيلة  .51

، عمان، دار 1ط" سيكولوجية التدريس): "2001(طامي، يوسف وقطامي، نايفة ق .52
 .الشروق

أثر التفاعل بين استراتيجية بنائية مقترحة ومستوى التصور ) "2000(قنديل، محمد  .53
البصري المكاني على التفكير الهندسي وتحصيل الهندسة لدى تالميذ الصف االول 

المجلد الثالث، الجمعية المصرية لتربويات مجلة تربويات الرياضيات، " اإلعدادي
  .الرياضيات، جامعة الزقازيق

أثر استخدام استراتيجية دينز في اكتساب المفاهيم ) "م2009(لوا، يوسف عبد اهللا  .54
 رسالة ماجستير، كلية "الرياضية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة

 .ينالتربية، الجامعة السالمية، غزة، فلسط

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على تحصيل تالميذ " ) 1993(محمد، مديحة  .55
دراسات وبحوث، المرحلة اإلبتدائية للرياضيات اتجاهات حديثة في تربويات الرياضيات، 

 .عالم الكتب: م، القاهرة2004، 1ط

ية في الجبر البنائية وعالج أخطاء طالب المرحلة اإلعداد") 2004(محمد، مديحة  .56
 .عالم الكتب: ، القاهرة1، طباستخدام الوسائل اليدوية الملموسة

أثر استخدام القصة في تنية المفاهيم الرياضية " ) 2002(مطر، محمود أمين محمد  .57
 رسالة ماجستير، كلية التربية، "واالحتفاظ بها لدى تالميذة الصف األول األساسي بغزة 

 .نالجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي

أثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي لدى ) "2004(مطر، نعيم  .58
رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، " طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 .فلسطين

أثر برنامج مقترح في التعلم البنائي على التحصيل ) "2006(مقاط، سعدية سليم سعدي  .59
، رسالة " في الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظة غزةوتنمية التفكير

 . ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين

 دار المسيرة –، عمان 1، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس): 2000(ملحم، سامي  .60
 .للنشر والتوزيع

" بوي بين النظرية والتطبيقاإلدارة واإلشراف التر): "1992(نشوان، يعقوب حسين،  .61
 .، عمان، األردن، دار الفرقان للنشر والتوزيع3ط
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 المعرفي في التحصيل vأثر استخدام نموذج الشكل ): 2003(نصار، عبد الكريم  .62
 بمحافظة غزة، ءواكتساب االتجاهات العلمية لدى طالب الصف العاشر في مادة الفيزيا

 .ة، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربي
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قراءات في مهارات التفكير وتعليم التفكير الناقد والتفكير ): "1997(يونس، فيصل،  .67
 .، القاهرة، مصر، دار النهضة"اإلبداعي

68. Richmond.G.& Striley. J.(1996):Making Meaning in Classrooms: Social 
Processes in Small – Group Discourse and Scientific Knowledge 
Building. Journal of Research in Science Teaching. Vol. 33. No. 8. 
839 – 858. 

69. Meijer.Elshout. J.J.(2001 ):The Predictive and Discriminant Validity of 
the Zone of Proximal Development British Journal of Educational 
Psychology. 71. 93- 113. 

70. Zhang. Ke (2004): Effects of Peer – Controlled or Externally 
Structured and Moderated Online Collaboration Group Problem 
Solving Processes and Related in Dividual Attitudes in Well – 
Structured Small Group Problem Solving in A hybrid Course. 
degree of doctor of philosophy, The Pennsylvania state university , the 
graduate School. 

71. Jones, M.J.& Crater , G. (1998): Science Teaching Conceptual 
Growth with Vygotsky`s Zone of Proximal Development , Journal of 
Research in Science Teaching , Vol. 35 , No. 9, pp967 – 985. 

72. Vygotsky,L. S. (19978): Interaction between learning and 
development (M. Lopez – Morillas, Trans.). In M. Cole, V. John- 
Steiner, S.Scribner , &E.Scribner, &E. Souberman (Eds), Mind in 
society: The development of higher psychological processes (pp. 79 – 
91). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

73. Vygotsky`s , L.S. (1987): Thinking and speech (N. Minick, 
Trans.).In R. W.Rieber & A. s. Carton (Eds.),The collected works of 
L. S. Vygotsky: Vol. 1. problems of general psychology (pp. 39 – 
285). New york: plenum press. (Original work pubished 1934. 



107 

74. Vygotsky , L, S. (1987):The Collected Works of L. S. Vygotsky. 
Vol. 1, problems of General psychology. New york: plenum. 

75. Chiklin, Seth (2002): The zone of Proximal development in 
Vygotskys analysis of learning and instruction. Universiyty of 
Miami &Florzida International University, from Chat Seminar. 

76. Kearsley, Greg(1996): Learning with softwar  (Pedagogies and 
practice Bock) , from Social development theory (l.vygotsky) 
,http://trp. Psychology. Org / vygots;y. html.  

77. Mahn, H. & Steiner , V.J. (1996): Socioculrural  Approaches  to  
Learning  and  Development  : A Vygotskian  Framework. 
University  of  New  Mexico.  

78. Shepardson  ,D.P(1999): Learning  Science  in a First Grad Science 
Activity : AVygotskian Perspective . Science Education, Vol .83, 
No.5,621- 638. 

79. Bliss, J(1995):Piaget and After :The Case of Learning  Science, 
Studies in Science Education , 25, 139-172. 

80. Costa, A.(2000):Describing  The  Habits of Mind ,In: Discovering 
& Exploring Habits of Mind, U.S.A. the Association b for 
supervision and curriculum Development, pp21- 40.  

81. Arends Richard (1998):  Learning  to  teach, 4th edition  Boston,  
McGraw  Hill. 

82. White, B. and Frederikson, J. (1998) :"Inquiry Modeling and 
Metacongnition : Making Science Accessible to All Students" 
Cognition and Instruction, vol 16 , No.1, Pp3-18. 

83. Feldhusen  , J.F. (1995):"Creativity  : Acknowledge  Base, 
Metacognitive  Skills and  Personality Factors" Journal of  Creative  
Behavior ,vol . 29, No.4,Pp255- 268. 

84. Hanley , G.(1995):"Teaching  Critical  Thinking  :Focusing  on 
Melacognitive  skills and Problem Solving" Teaching  of  
Psychology, vol. 22,No.l,Pp68- 72. 

85. Johnson,J.c.(1995):"The  Role  of   Metacognition in Enhancing  
Strategy Transfer", Disseralian  Abstracts International. 



 

 

  
  

  قـــالحامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



109 

1 


 
  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية

 

غير   نمطية  خطوات  الكسر العادي  المفهوم
  نمطية

  

  2ص-2،-1مثال 
إيجاد ناتج الضرب وفق خبرات المتعلم  -

السابقة أي ضرب بسط الكسر األول في 
  بسط الكسر الثاني 

ضرب مقام الكسر األول في مقام الكسر  -
  الثاني 

  الناتج هو كسر جديد  -
  ورة نضع الكسر الجديد في أبسط ص -

 يكسر عاد .1  المصطلحات 

 دكسر جدي .2

 بسط .3

 مقام  .4

 أبسط صورة  .5

 الكسر األول .6

 الكسر الثاني  .7

 التمثيل الهندسي  .8

 الواحد الصحيح  .9

 المستطيل  .10

 خطوط عمودية  .11

 أجزاء متساوية  .12

  2نشاط ص  نماذج

  4،س1س
  6،س5س

  4،ص3ص

  3،س2س
  7،س9س

،ص3ص
4  
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 أسباع  .13

 الثلث  .14

  القطع  .15
  10/21ناتجه هو -1مثال   حلول    يوجدال  الرموز 

د ضرب هوناتجه ويتم ذلك بع3/8-2مثال 
لكسر الثاني بسط الكسر األول في البسط ل

وضرب مقام الكسر الثاني ينتج الكسر الجديد 
ناتج ضرب كسرين عاديين هو كسر   القوانين 

عادي بسطه ناتج ضرب بسط الكسر 
األول في بسط الكسر الثاني ومقامه 

تج ضرب مقام الكسر األول في مقام نا
  الكسر الثاني 

  4 ص11س  تراكيب 

 
كسر غير *كسر عادي *عدد كسري   المفهوم 

  حقيقي 
   5ص :مثال  خطوات 

  إيجاد ناتج ضرب عدد كسري في كسر عادي 
*كسر عادي غير ل العدد الكسرى إلىنحو 

  حقيقي 
  نضرب الكسر ونوجد الناتج *

غير   نمطية 
  نمطية 
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 3 س2 س1س  6، نشاط ص5نشاط ص  نماذج 

 6 ص6 س5س
  7ص

 8 س7س
  7ص

عدد كسري *كسر عادي *قسمة   المصطلحات
مقام *بسط *كسر غير حقيقي *
أبسط صورة *طريقة التحويل *
مساحة *عرض *طول *مستطيل *
جمعية *مدرسة *أرض *قطعة *

  تقدير*صناديق *خيرية 

بعد تحويل العدد 1/4،1ناتج المثال هو   حلول
الكسرى إلى كسر غير حقيقي ثم ضرب 

  الكسرين 

    

      7، ص4س  التراكيب  ال يوجد  الرموز
عند ضرب عدد كسري بكسر   القوانين 

نحول العدد الكسرى إلى كسر :عادي
  عادي غير حقيقي، ثم نضرب الكسرين 

        

 
غير   نمطية

  نمطية 
  – مثال 8ص  خطوات   عدد كسري، كسر غير حقيقي   المفهوم 

  رسم المثال بعد قراءته *
 تفسير المعلومات له*

إيجاد مساحة الغرفة وفق قانون مساحة *
لعددين الكسيرين إلى تحويل ا*المستطيل 

 غير حقيقية كسور عادية 

  الكسرين ضرب *

، 2، س1س
  9،ص3س

، 4س
، 5س

  9ص
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تنكة زيت *المقدار *العدد الصحيح *  المصطلحات

* عرض*طول *مستطيل *بيتا *
* اللتر *شكل * حديقة *متر*مساحة 
  مربعا 

      -  نماذج

      مترامربعا15/16.15ناتج المثال هو   حلول   ال يوجد   الرموز
ي في آخر، نحول  كسردضرب عد-1  القوانين 

 كسر غير حقيقي، ثم كالً منها إلى
  .نضرب الكسرين

  )=المستطيل(مساحة الغرفة -2
  .العرض×الطول

      -  تراكيب 

 
  10مثال ص  خطوات  كسر عادي  المفهوم

 إيجاد ناتج قسمة كسر عادي على كسر*
  عادي آخر 

نضرب الكسر األول *نقلب الكسر الثاني *
  في الكسر الثاني 

غير   نمطية
  نمطية
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قسمة مقلوب الكسر العادي ربع نصف   المصطلحات

 ، الواحد الصحيح، الشكل، ثمن،عبارة
 ، علبة، سعة، اللتر،ثالث أرباع

  . مسألة، زيت، زجاجة، مثلث،الدائرة

-ب-، أ2،س1س    
  و–ه -د-ج

  11 ص4،س3س

،ص5س
11  

      10نشاط ص  نماذج  ال يوجد  الرموز
 على كسر عادي يعند قسمة كسر عاد  القوانين       2هو10ناتج مثال ص  حلول 

آخر، نضرب الكسر األول في مقلوب 
  الكسر الثاني 

      11ص6س  تراكيب 

  
  ىادكسر ع  المفهوم

  عدد كسري
  12ص:1:مثال  خطوات

  تحلل المعلومات به  *ليقرأا لمثا*
تقسيم المسافة على الزمن إليجاد السرعة *

  الزمن ÷المسافة =  السرعة :وفق القانون
  تحويل العدد ألكسري إلى كسر *
  قسمة الكسرين *
ضرب الكسر األول في مقلوب الكسر *

  الثاني 

غير   نمطية 
  نمطية 
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  :2:مثال

  يقرأ المثال *
  لومات بهتحلل المع*
 وفق القانون توجد مساحة المستطيل*

  العرض ×الطول =المساحة للمستطيل 
  ين إلى كسرين يتحويل العددين الكسر*
  قسمة الكسرين *
ضرب الكسر األول في مقلوب الكسر *

  الثاني 

  1س
  2س
  3س
  4س

  13ص

 7 س6س
  13ص

مسافة، زمن، دقيقة، سرعة، مستطيل،   مصطلحات
ساحة، متر، مربع، الطول، العرض، م

جرار، نافدة، مقلوب الكسر، مقدار، 
  قيمة، الحد 

      -  نماذج

  د/ كم 8/15هو ) 1(ناتج مثال   حلول  دقيقة / كم، كم   الرموز 
   مترا24/35ًهو )2(ناتج مثال 
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لقسمة كسر عادي على عدد كسري   القوانين

لكسري إلى كسر ثم اقسم احول العدد 
  الكسرين 

  الزمن ÷المسافة =سرعةال
  ) لالمستطي(مساحة النافدة 

  العرض  ×الطول =
  الطول÷المساحة = عرض المستطيل 

      13، ص5س  تراكيب

 
  عدد كسري  المفهوم

  كسر عادي
  المصطلحات

  
أرباع، قسم، النصف، كعكتين، الشكل، 
عد، ورقة، قلم، قطعة، الرسم، دوائر، 

ثلثي دائرة، شراء، أرض، مساحة، 
محيط، متراَ،عدد، دينار، القطع، 

الحساب الذهني، قيمة نمط، السابع، 
  اده، ماليين، الثالث عشر، دونمح

  14ص)1(مثال   خطوات 
  يقرأ المثال 

   به تفسير المعلومات
لتوزيع الكعكتين ) تمثيل بالرسم(ترسم أشكال 

  والنصف إلى أرباع 
  تعد األرباع الناتجة 

  يكتب الحل على السبورة 
   يلكسري إلى كسر عادايحول العدد 

قسمة كسر (تجري عملية القسمة المعروفة 

غير   نمطية
  نمطية
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  )عادي على كسر عادي آخر

   14ص) 2(مثال 
  يقرأ العددان الكسريان 
لعدد الكسري إلى كسر تجرى عملية تحويل ا

تجرى عملية القسمة المعروفة لكسر على 
  كسر آخر

أ، ب، ج،  (1س
 )د، ه، و

، 5، س4، س2س
   15، ص6س

، 7س
، 8س

   15ص

       14ص): 1(مثال   نماذج  -  الرموز
لقسمة عدد كسري على كسر عادي   القوانين

لكسري إلى كسر ثم استخدم احول العدد 
  طريقة قسمة كسر على كسر 

   10ناتجه )1(مثال   حلول
  68/9 ناتجه )2(مثال 

    

       15، ص2، س15، ص3س  تراكيب     
 

عدد كسري، كسر غير حقيقي، مقلوب   المفهوم
  الكسر

   16ص) 1(مثال   خطوات 
  يقرأ المثال ويفسر ما به من معلومات  -
 نحول العدد الكسرى إلى كسر  -

 الكسر الثاني نقلب  -

نجري عملية الضرب للكسر األول في  -
  مقلوب الكسر الثاني 

غير   نمطية 
  نمطية 
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قسمة، مسألة، حل، الرسم، كيلو غرام،   المصطلحات 

ب، يدقيق، خبزاَ، مزارع، توزيع، نص
  قطع، سرعة، الحدين، النمط، دونم 

، 4، س2، س1س    
، 8، س7، س5س

   17ص

، 6س
   17ص

      16نشاط ص  نماذج   د /كم /كغم   الرموز 
22نجد أن ناتجه ) 1(مثال   حلول 

25
  لقسمة عدد كسري على عدد كسري ا  القوانين       

آخر، حول كالَ منهما إلى كسر عادي 
  ثم أجر عملية القسمة التي تعلمها 

      17، ص3س  تراكيب 

 
، التبديل، خاصية ةالكسور العادي  المفهوم

  التجميع، خاصية التوزيع
   18ص) 1(مثال   خطوات 

  نقرأ المثال، نفسره ونوضحه 
نقارن بين المسافتين التي قطعها أحمد 

 ومالحظة تبديل الكسور ،وقطعتها نادية
  والنواتج 

   18ص:)2(مثال 
  تقرأ المثال  -
 لية الضرب لكل من المقدارين نجري عم -

 نقارن بين النواتج  -

  

غير   نمطية 
  نمطية 
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   19ص) 1(مثال       

 نجري عملية الجمع لكل من أ، ب بعد -
  ة المثال وتفسير ما به من معلومات اءقر
 نالحظ نتاجي الجمع دون استخدام -

 نستنتج خاصية التجميع في جمع -األقواس 
  الكسور العادية 

   19ص):2(مثال 
  ره فسننقرأ المثال أ، ب و -
نالحظ نتائج الجمع دون استخدام األقواس  -

نستنتج خاصية التجميع في ضرب الكسور 
 العادية 

  20مثال ص -

 نقرأ المثال  -

  ما به من معلومات نفسر -

 نحاول حساب السرعة بالحساب الذهني  -

نحسب السرعة للفهد كتابياَ وفق خاصية  -
 توزيع الضرب على الجمع 

  
  

  
،3،،س2،س1س
،،6،س5س4س

  21ص

-  
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األعداد الصحيحة، مسافة، المدرسة،   المصطلحات      )1( 20نشاط ص  نماذج

البيت، مقدار، اكبر، األقواس، الفهد، 
حيوان بري، سرعة، إنسان، حساب 
ذهني، الحل الذهني، سعر، تنكة، 

  دينار، الخاصية

 تحقق 18ص) 2(مثال ) 1(ناتج مثال   حلول
   الكسور وضربها خاصية التبديل على جمع

ق  ناتجهما هو تحق19ص) 2(مثال ) 1(مثال 
خاصية التجميع على جمع وضرب الكسور 

 ناتجه أن خاصية توزيع 20مثال ص
  الضرب على الجمع تتحقق

    

  ساعة، كم / س، كم / كم   الرموز
  أ، ب

        

خاصية التبديل تنطبق على عمليتي  -  القوانين
  جمع الكسور العادية وضربها 

التجميع تنطبق على عمليتي خاصية  -
 جمع الكسور العادية وضربها 

جمع خاصية توزيع الضرب على 
الكسور وطرحها تنطبق وتساعد في 
تسهيل إيجاد نواتج بعض العمليات 

  على الكسور 
  

      ال يوجد  تراكيب 
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سور العشرية، كسر عادي، الكسر الك المفهوم
المكافئ، كسور عشرية منتهية، كسور 

 عشرية غير منتهية 

  خطوات 
 

   28ص) 1(مثال 
   نقرأ المثال، نفسر المعلومات به -
 من البسط والمقام في كسر  نضرب كالّ-

  مكافئ بحيث يصبح المقام عشرة 
 نحول الكسر الناتج إلى كسر عشري -

   28ص)2(مثال
  ثال أفسر ما به من معلومات  نقرأ الم-
   أستخدم الحاسبة إليجاد الناتج -

  29ص)3(مثال 
   نقرأ المثال، أفسر ما به من معلومات -
   نقسم الكسر قسمة طويلة -
 نوجد ناتج القسمة مكوناَ من أجزاء -

  عشرية 
  30ص) 4(مثال 

   نقرأ المثال ونفسره -
 نتبع خطوات استخدام الكسر المكافئ في -

غير  نمطية 
 نمطية 
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  28ص) 1(مثال 
   29ص) 5(مثال 

 نقرأ المثال، ونستخدم القسمة الطويلة في -
  تحويل الكسر إلى كسر عشري 

   نتأكد من صحة اإلجابة باآللة الحاسبة -
 

، 3، س2، س1س
 31، ص5،س4س

- 

المقام، البسط، المقدار، كعكة، الجزء،  المصطلحات
مجلة فنية، متر، القماش، قطعة، 

متر، كيلو غرام، أشخاص، ميزان سنت
الكتروني، الزيت، عدد، الفراغ، عداد، 
سيارة، مسافة، أجزاء من ألف، أجزاء 
من مئة، أجزاء العشرة، عشرات، 

 مئات 

    

   - نماذج  

  0.8 نجد ناتجه28ص) 1(مثال حلول  كم  الرموز
  0.68 ناتجه 28ص) 2(مثال 
   0.875 ناتجه 29ص) 3(مثال 
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نسمي الكسور العادية التي تنتهي عملية  القوانين

قسمة بسها على مقامها كسوراَ عشرية 
منتهية، أما الكسور العادية التي ال تنتهي 
عملية قسمة بسطها على مقامها فتسميها 

 كسوراَ عشرية غير منتهية

  0.066ناتجه30ص) 4(مثال 
 0.136 ناتجه 30ناتجه ص) 5(مثال 

  

   - التراكيب   
كسور العادية التي تنتهي نسمي ال 

عملية قسمة بسطها على مقامها كسوراَ 
عشرية منتهية، أما الكسور العادية 
التي ال تنتهي عملية قسمة بسطها على 
مقامها فتسميها كسوراَ عشرية غير 

 منتهية 

   - تراكيب

 

لكسر العشري، الكسر العشري ا المفهوم 
الدوري، الكسر العادي، الكسر 
العشري المنتهي، الكسر العشري غير 

منتهي، األعداد الكسرية، أعداد ال
عشرية، الجزء العشري الدوري، 

 كسور حقيقية 

  32ص) 1(مثال  الخطوات
   نقرأ المثال -
   نقسم قسمة طويلة-
   نالحظ تكرار العدد -
ع إشارة التكرار  نعبر عن التكرار بوض-
  فوق الرقم المتكرر ) -(

غير  نمطية 
 نمطية 
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  32ص) 2(مثال 
) 1( نجري نفس الخطوات في مثال -

  32ص
   نالحظ تكرار رقمين -

  نضع إشارة التكرار فوق الرقمين المتكررين 
  32ص) 3(مثال 

  في األمثلة السابقة نفسها  نجري الخطوات -
 نالحظ تكرار ست أرقام نضع إشارة -

 المتكررة التكرار فوق األرقام 

  1س
  2س
  3س
  4س

 35ص

  5س
  6س
  7س

 35ص

يتكرر بدون نهاية، ثالث أعشار دوري  المصطلحات 
 الرقم، آلة حاسبة، النمط

   33نشاط ص النماذج 

  0.3 ناتجه 32ص) 1(مثال  حلول →=،>،<،اإلشارات 0.- الرموز
  0.27ناتجه ) 2(مثال 
 0.142857ناتجه ) 3(مثال 

  

  القوانين
  
  
  
 

    35،ص7،س6س تراكيب -
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غير  نمطية
 نمطية

األعداد العشرية، األعداد الطبيعية،  المفهوم 
  الفاصلة العشرية، أعداد

   كسرية

   36ص) 1(ال مث خطوات 
   نقرأ المثال ونفسر ما به من معلومات -
 نجمع العددين العشرين في المثال بوضع -

  الفواصل فوق بعضها البعض
   نرتب األعداد كل حسب منزلته -
   نجري عملية الجمع -

  36ص) 2(مثال 
  36ص) 1( نجري نفس خطوات مثال -

  37ص) 3(مثال 
   نقرأ المثال، نفسر ما به من معلومات -
   نرتب األعداد والفواصل -

  1س نجري عملية الطرح 
  2س
  3س
  4س
  6س
 38ص

  5س
 38ص
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مجموع، فالح، محصول، أطنان  المصطلحات

البندورة، المنازل، العددين، الفاصلتين، 
عداد، سائق، مسافة، حافلة، مدينة 
طولكرم، نابلس، اآللة الحاسبة، الكرة 

قطر، األرضية، كروية، طول ال
القطبين، خط االستواء، الرمل، كومة، 

 وزن، ثالث مرات، عام 

 - نماذج

  

طنامن 15.68 ناتجه 36ص) 1(مثال  حلول  -، +كم،  الرموز
  البندورة 

  8.21، 36ص) 2(مثال 
 27.50 ناتجه 37ص) 3(مثال 

  

   38، ص7س تراكيب - القوانين 

 

األعداد العشرية، األعداد الطبيعية،  المفهوم
الفاصلة العشرية، األعداد الكسرية، 

 الكسر 

   39ص)1(مثال  الخطوات
   نقرأ المثال ونفسر ما به من معلومات-
 نجري عملية الضرب بدون وجود -

  الفواصل العشرية 
 نعد المنازل على يمين الفاصلتين -

غير  نمطية 
 نمطية 
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
  المضروب والمضروب فيه العشريتين في 

 نضع الفاصلة في الناتج في مكان يبعد من -
  اليمين بالعدد نفسه من المنازل 

 نجري نفس الخطوات - 39ص) 2(مثال 
  39ص) 1(في مثال 

 3 س2 س1س
 5 س8 س6س
 40، ص9س

  41ص

 7 س4س
 40ص
 41ص

شكل، مستطيل، طول، عرض،  المصطلحات
وب، المضروب فيه، مساحة، المضر

يمين، المنازل، آلة حاسبة، نمط، 
األرض، الشمس، دورة واحدة، األيام، 
دورتين ونصف، الرسم، مخطط، 
قاعة، خمسمائة متر مربع، بقال، 
الجبن األبيض، تاجر، ثمن، ملعب، 

 السور الشرقي، المسافة 

    

   - نماذج كغم، أ،ب، ج، م الرموز

  
   مترا مربعاَ 3.64 ناتجه 39ص) 1(مثال  حلول

 8.84 39ص) 2(مثال 
  

  القوانين
  
 

 - تراكيب العرض×الطول= مساحة النافدة
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
 

عدد صحيح، عدد عشري، الفاصلة،  المفهوم
األعداد الطبيعية، الكسور العشرية، 

  ناتج القسمة، واحد صحيح

  44ص) 1(مثال  الخطوات 
  قرأ المثال ونناقش معلوماته ن -
ونحاول ) الوحدات( نبدأ بالمربعات الكبيرة -

  إعطاء كل طفل مربع
   نقسم ما بعد الوحدات-
  فاصلة العشرية ال نضع -

  نحول المربعات الثالثة إلى عيدان 
   نوجد النواتج -

  44ص) 2(مثال 
  ات  نقرأ المثال ونحلل ما به من معلوم-
  4÷ المحيط =  نوجد طول ضلع المربع -
 نجري عملية القسمة بدءاَ بالجزء الصحيح -

  من العدد العشري 
 نرفع الفاصلة العشرية عند الوصول إليها -

  ونضعها في ناتج القسمة 
   نتابع القسمة -

غير  نمطية
 نمطية 
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
  44ص) 3(مثال 

 نجري عملية القسمة الطويلة كما في مثال -
)2 (  
 

، 3س، 2س ،1س
، 6س، 5س، 4س

 ، 8س، 7س
 46، ص45ص

- 

المربع، الرسم، أربعة أطفال، كعكة،  المصطلحات
األجسام، طريقة، المربعات الكبيرة، 
الوحدات، منزلة اآلحاد، الثالثة، 
أعشار، محيط، طول ضلع المربع، 
الجزء الصحيح، ثمن، فاتورة، مقدار، 

آللة الحاسبة، مستطيل، اكيلو واط، 
 عرض المستطيل، ،لمستطيلطول ا
 السلحفاة، وزارة اإلسكان، ،السرعة

 دونم، عائلة 

 43شبكة المربعات ص النماذج

  

 أعشار 8ناتجه صفر آحاد و ) 1(مثال  حلول سم، كم  الرموز
 30.7=ل الضلع للمربع طو) 2( مثال 0.8=

 89.0متراَ ناتجه 
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
  القوانين

 
   4× طول ضلعه = محيط المربع 

  4÷ محيطه = لمربع طول ضلع ا
نجري عملية القسمة بدءاَ بالجزء 
الصحيح من العدد العشري وعندما 
نصل إلى الفاصلة العشرية، نضعها في 

 ناتج القسمة، ونتابع القسمة 

  46، ص9س تراكيب
 

  

 
األعداد الطبيعية، عدد عشري،  المفهوم

الفاصلة العشرية، عدد صحيح، األعداد 
 الكسرية

   47ص) 1(مثال  الخطوات
   نقرأ المثال -
 نحول المقسوم إلى عدد صحيح فنضربه - 

ثم نضرب المقسوم بالقيمة نفسها أي )10(في 
10  

  25÷ 62.5تتحول المسألة إلى 
   نوجد الناتج بالقسمة الطويلة -

   47ص) 2(مثال 
  المثال ونفسر ما به من معلومات  نقرأ -
المساحة = نوجد عرض اللوحة المستطيلة -
  الطول ÷ 

غير  نمطية
 ية نمط
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية

  

  47ص) 1( نكمل بنفس خطوات مثال -
  48ص) 3(مثال 

   نقرأ المثال -
  100 نضرب المقسوم والمقسوم عليه في -
 تتحول العملية إلى قسمة عدد عشري على -

  عدد صحيح 
  نقسم القسمة الطويلة -

، 3، س2،س1س
،ـ 6، س5س
، 48، ص7س

 49ص

، 4س
 49ص

  المقسوم، المقسوم عليه، القيمة  المصطلحات
، لوحة فنية، قطعة قماش، مستطيل، 
الشكل، وزن، مساحة، طول، عرض، 
المقدار، عشرة، الهامش، اآللة 
الحاسبة، زيت، برميل، خزان، 
زجاجات صغيرة، سعة، لتر، ثمن، 

 بضاعة، سعر، دينار 

 ال يوجد نماذج

  

  2.5=  ناتجه 47ص) 1(مثال حلول 2كغم، م، م الرموز
  م 3.5 ناتجه 47ص) 2(مثال 
 1.5 ناتجه 47ص) 3(مثال 
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
  عرضها × طولها = مساحة اللوحة *  القوانين

  الطول ÷ المساحة = عرض اللوحة * 
عند قسمة عدد عشري على عدد * 

نحول المقسوم عليه : عشري آخر فإننا
دد صحيح ثم نجري عملية على ع

 قسمة عدد عشري على عدد صحيح

 ال يوجد تراكيب

  

 

  51ص) 1(مثال  خطوات األعداد العشرية المفهوم 
التقريب ألقرب عدد "  نقرأ المثال ونفسره -

  "صحيح 
ي على يمين منزلة  نالحظ العدد في المنزلة الت-

  اآلحاد 
   نحذفه اً نجدها صفر-
   نكتب باقي العدد كما هو -

  51ص) 2(مثال 
   نقرأ المثال -
 ننظر إلى منزلة أجزاء من مئة التي تسبق -

  منزلة أجزاء من عشرة 
   نضع بدالَ من منزلة أجزاء من مئة صفراَ -

  غير  نمطية 
 نمطية
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية

   

 صغيراَ ال يقرب لذلك يحذف 3 نجد العدد -
   هو ويكتب العدد كما

  51ص) 3(مثال 
   نقرأ المثال -
 ننظر إلى منزلة أجزاء من ألف والتي تسبق -

  منزلة أجزاء من مئة 
 فيها نشطبه ونضع بدالَ منه 6 نجد العدد -

  صفر 
إلى منزلة أجزاء من مئة فتصبح ) 1( نضيف -
   4 بدال من 5
   نكتب العدد مقرباَ لألقرب جزء من مئة -

  51ص ) 4(مثال 
  ال  نقرأ المث-
 4، نجدها 8 ننظر إلى المنزلة على يمين -

 4 كما هي ونضع صفراَ بدالَ من 8لذلك تبقى 
  نكتب العدد مقرباَ ألقرب جزء من عشرة 

  51ص) 5(مثال 
 7 نقرأ المثال ثم ننظر إلى منزلة على يمين -
  8إنها ) جزء من مئة(
   8 ونضع صفراَ بدالَ من 8 إلى 7 إذن تقرب -
 اَ ألقرب جزء من مئة  نكتب العدد مقرب-

  1س
  2س
  3س
  4س
  8س
  9س

  51ص
 52ص

  10س
  7س
  6س

   52ص
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
طول، مسطرة مدرجة، الرسم، يزيد،  المصطلحات

يقل، القيمة، للتقريب، المسافة، قرية، 
مدينة القدس، عداد السيارة، كمية، 
البطاطا، وزن، الخضروات، قراءة، 

 العشرية، الميزان االلكتروني، المنازل
الذهب، المنزلة، يمين، الرقم، صفراَ، 
عدد صحيح، جزء من عشرة، جزء 
في المئة، خط األعداد، جزء من ألف، 
أكبر، مستطيل، قطعة، قياسات، طول، 

 عرض، أرض، متر، مساحة 

    

   ال يوجد نماذج  

  الرموز 
 

  95≈95.3ر ناتجه 51ص) 1(مثال  حلول ، كغم، كم، سم  ≈غم، 
  95.2≈95.23ناتجه ) 2(مثال 
  95.35≈95.346 51ص) 3(مثال
  2.8 ناتجه 51ص) 4(مثال 
 12.28ناتجه ) 5(مثال 
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  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
  لتقريب األعداد العشرية  القوانين

انظر إلى المنزلة التي على يمين 
  :المنزلة التي يراد التقريب إليها

 2،3،4، 1إذا كان في المنزلة صفر، 
نضع صفراَ مكانها ويبقى الرقم الذي 

ي المنزلة المراد التقريب إليها كما ف
  هو 

 9، 8، 7، 6، 5إذا كان في المنزلة 
إلى ) 1(نضع صفراَ مكانها، ونضيف 

 الرقم 

 - تراكيب
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 ))الكسور العشرية((الوحدة الثانية ))الكسور العادية ((الوحدة األولى 
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 54 36 1 5 7 5 4 9 5 18 4 3 2 2 1 2 3 1 مفهوم

 314 175 38 26 28 27 26 5 25 139 17 15 28 16 17 13 18 15 مصطلحات

 31 24 5 3 2 5 3 5 1 7 3 2 - 2 - - - - رموز

 23 9 1 3 3 1 - - 1 14 3 1 1 4 1 2 1 1 قوانين

 

 90 48 11 6 10 4 5 6 6 42 10 4 8 5 3 5 3 4 خطوات

 9 2 - - 1 - - 1 - 7 1 1 1 - 1 - 2 1 نماذج

 39 24 5 3 3 2 3 3 5 15 5 1 2 2 1 1 1 2 حلول

 12 5 1 - 1 - 1 2 - 7 - 1 2 1 1 - 1 1 تراكيب
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 ))الكسور العشرية((الوحدة الثانية ))الكسور العادية ((الوحدة األولى 
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 78 41 6 6 8 7 5 4 5 37 6 6 5 4 4 3 5 4 نمطية

 24 10 3 1 - 2 1 3 - 14 - 1 2 2 1 2 2 4 غير نمطية

30 49 35 51 38 30 28 36 33 المجموع
0 48 38 48 53 63 53 71 374 674 
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 ))الكسور العشرية((الوحدة الثانية  ))الكسور العادية ((ولى الوحدة األ
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   معرفة مفاهيمية
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2 

  
2 
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1 
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3 

  
3 

  
3 

  
3 

  
17 

  
30 

 12 6 1 1 1 - 1 1 1 6 1 1 1 1 - - 1 1 معرفة إجرائية

معرفة سياقية 
 )حل المشكالت(

1 1 - - - - 1 - 3 - 1 - 1 1 1 1 5 8 

 50 28 5 5 5 4 3 3 3 22 3 4 3 3 1 1 4 3 المجموع
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2 
 

20092010 
  
  

 
 

ك ومدرستك في الفراغـات   مقاطع واسم صفك وشعبت    ةعزيزتي الطالبة اكتبي اسمك من ثالث      -1
  . المبينة أدناه

 والهـدف منـه   ،ليةعلمي عزيزتي أن هذا االختبار ال يؤثر وال يضاف إلى درجاتك الفـص     ا -2
 . والثانيةى األول تحصيلك في مادة الرياضيات للوحدتينقياس

اختيـار  –ار متعدد   اختي ( أنواع من األسئلة   )3( فقرة تنتمي إلى     )50(يتألف هذا االختبار من      -3
سائل حل مشكالت عددها خمـسة       م –"  أربعة بدائل  اوعدد بدائلهم "اإلجابة مما بين القوسين     

 . هذا االختبار ثمانية وعدد صفحات،)أسئلة

 . قرات االختبارفلكل فقرة درجة واحدة فقط من  -4

لكـل فقـرة مـن فقـرات     ونصف  ، بمعدل دقيقة  ف ونص الزمن المخصص لالختبار ساعة    -5
المسائل ة من فقرات    فقر لك دقائق ل  أربع، و واختيار اإلجابة مما بين القوسين     ار المتعدد ياالخت

 ).حل مشكالت(اللفظية 

 . قرئي تعليمات اإلجابة التي تسبق فقرات كل نوع، وا االختبار نفسه كراساإلجابة على  -6

 عنهـا  تك ستمثل عدد الفقرات التـي سـتجيبين  ن عالم، ألحاولي اإلجابة عن جميع الفقرات   -7
 .إجابة صحيحة

  
    : العالمة                                    :اسم الطالبة

  :الشعبة
   :المدرسة



139 

   م بسم اهللا الرحمن الرحي
  :رمز اإلجابة الصحيحة مما يليضعي دائرة حول : السؤال األول

 الكسر العادي غير الحقيقي فيما يلي هو  - 1

1   -أ
1-ب    22

4
21-ج      

4
4 -د    

211
  

  
1 الشكل الذي يعبر عن ناتج ضرب - 2

2
 × 3

4
   هو  

   -ب  - أ
  

  

  -د  - ج
  
  
  ناتج ضرب كسرين عاديين هو  - 3
   كسر عادي غير حقيقي –أ 
 عدد كسري بسطه ناتج ضرب بسط الكسر األول في بسط الكسر الثاني ومقامه ناتج ضرب -ب

  . لكسر األول في مقام الكسر الثانيمقام ا
في بسط الكسر الثاني ومقامه ناتج ضرب  ناتج ضرب بسط الكسر األول هط كسر عادي بس-ج

  . مقام الكسر األول في مقام الكسر الثاني
 ناتج ضرب مقام الكسر األول في مقام الكسر الثاني ومقامه ناتج ضرب ه بسطعادي كسر -د

  .بسط الكسر األول في بسط الكسر الثاني
  
4 - 9

4
 مقلوب الكسر  

4-أ
9

1 -ب    
4
2-ج    2 

9
1 -د    

2
 4 

 

  
  ثالثة وخمسون من المائة دوري تكتب  - 5

   0.53 -د    0.53  -ج    0.53 -ب       0.35 -أ
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  ؟ م  ما مساحتها1.3م وعرضها 3.5كل مستطيل طولها نافذة على ش - 6

   2م 0.14 -د    2م45.5 ج    2م 1.4-ب     2م 4.55 -أ

5 ناتج ضرب الكسرين - 7
6

 × 3
4
 هو   

5-أ     
8

20-ب    
18

8- ج      
5

15 -      د       
6

  

   شريأي الكسور اآلتية يمثل كسراً عشرياً غير منته عند تحويله  إلى كسر ع - 8

1  -أ
2

1 -ب           
7

1 -ج          
4

1 -د        
5

    

3 العدد الكسرى - 9
4
  . يساوي 2 

8 -أ
4

14 -ب             
4

11 -ج          
4

4 -د           
11

    

    يكتب0.38888الكسر  - 10

   0.38 -د    0.38  -ج    0.38 -ب     0.38 -أ
7 ناتج قسمة - 11

9
 ÷ 1

6
    تساوي 1 

2  -أ
3

42 -ب           
63

63-ج          
42

3 -د            
2

    

1  عند تحويل  الكسر - 12
3

    إلى كسر عشري دوري  فإنه يساوي 

  0.3د            0.39 -ج    0.9 -     ب       0.92 -أ
   تساوي   1.7 × 9.35ناتج ضرب   - 13

  1595-د    1.5895 -ج    158.95 -ب    15.895 -أ
  : الكسر العشري المنتهي هو الكسر العادي الذي - 14
  .تنتهي عملية قسمة بسطه على مقامه  - أ

  . ال تنتهي عملية قسمة بسطة على مقامه - ب
  .الذي يقسم بسطه على مقامه - ت
 .ال شيء مما ذكر - ث
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1 ض مستطيلة الشكل طولهاقطعة أر - 15
2
1 كم وعرضها 1 

3
  .كم 

  ذه األرض بالكيلو متر المربع؟ ما مساحة ه

1 -أ
6

1-ب     3 
2

5-ج    
6

8 -د    
5

  

  العدد العشري فيما يلي  - 16

  12. د       0.22 –ج     0.12 -ب     1.2 -أ
  :لضرب عدد كسرى في عدد كسري آخر - 17

  . حقيقيول كالً منهما إلى كسر غير  نح-أ
  . نحول كالً منهما إلى كسرين عاديين ثم نضرب الكسرين-ب
  .  نحول كالً منهما إلى كسر غير حقيقي، ثم نجري عملية ضرب للكسرين-ج
  .  ناتج الضرب كسر غير حقيقي-د

  

3ناتج قسمة  - 18
5

 ÷ 3
5

          

6  -أ
10

9 -           ب       
25

9-ج                 
9

9 -د      
5

  

  

3 الكسر العادي - 19
4

  يساوي الكسر العشري  

   0.34 –د     0.75 -ج    0.57 -ب    0.43 -أ
   ألقرب جزء من عشرة 34.563ناتج تقريب العدد  - 20

  34 -        د  3.4 -ج    34.6 -ب    34.5 -أ

  

1ج قسمة نات - 21
6

4 ÷ 1
6

1  

2-أ
7

4 -ب    
7
3 -ج    3 

7
7 -د   4 

2
 4  
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2 ل ناتج قسمةالشكل الذي يمث - 22
3

 ÷ 1
6
   هو 

  
   -د                  -   ج                    -                     ب-أ
  

  :كسر عادي على كسر عادي آخر فإنناعند قسمة  - 23
  . نضرب الكسر العادي في الكسر العادي اآلخر-أ

  . نضرب الكسر األول في مقلوب الكسر الثاني-ب
  .ل نضرب الكسر الثاني في مقلوب الكسر األو-ج
  .  نجري عملية القسمة مباشرة-د

2لدي عائلة  - 24
3
1وات، سعة الواحدة ، أرادت توزيعها على عب لتر من العسل6 

3
، كم لتر 

  عبوة تحتاج ؟ 

   عبوات 8 -د     عبوة 11 -ج     عبوة 18 -ب     عبوة 20 -أ
  يتمتع جمع وضرب الكسور العادية بخاصية  - 25

     التبديل والتجميع معاً -ب         بديل فقط الت-أ
   ال شي مما سبق-د        التبديل والتجميع والتوزيع-ج

   يساوي23 ÷ 4.835ناتج قسمة  - 26
  1.1 -د   21 -ج    0.21 -ب    2.1 -أ

  ؟ متراً، ما طول ضلعه422.8 محيطه مربع - 27
  م1.057 -د    م105.7 -ج    م1.057 -ب    م10.57 -أ

1 إذا كان كيلو جرام دقيق ينتج - 28
5
3  فإن وزن الدقيق الالزم إلنتاج، كيلو جرام خبزا1ً 

5
3 

  ؟ من الخبز هوكجم
1 -د     كجم1 -ج     كجم2 -ب     كجم3 -أ

3
  كجم 

   يساوي2.5 ÷ 6.375 - 29
  0.255 -د    20.5 -ج    25.5 -ب    2.55 -أ
  

  تسمى هذه الخاصية - 30
 

   التكافؤ-د      التبديل-ج     التجميع-ب    لتوزيع ا-أ
  



143 

  ) درجة15 (:ضعي خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثاني
  )ألقرب جزء من ألف(    ...........    1.4538العدد  )1

  )1.4    1.453   صحيح1         1.454( 
27  – 0.271  -   271   -    2.71.......... (حيح مما يلي هوالعدد الص )2

15
(   

3(   0.53       0.53  
  )ال شئ مما سبق  ،  =  ،  <  ،  >  (

  ............ المقسوم هو2.5 ÷ 64.5في المسألة  )4
)  2.5  ،  64.5   ،  25   ،  6.45(  

عند قسمة عدد عشري على عدد صحيح نجري عملية القسمة لألعداد الطبيعية مع  )5
  .تج القسمةفي نا......... مراعاة موقع

  )الفاصلة العشرية ، العدد العشري ، العدد الكسري ، العدد الصحيح(
6( 3.75 =      + 11.2  

 )7.45    ،  7.54   ،75.4    ،   14.95(     
  ألقرب عدد صحيح  ........    96.5 )7

 )97     ،96.50  ،   96 ،   9.7(    
المنزلة التي يراد تقريبها .. .......لتقريب األعداد العشرية انظر إلى المنزلة التي على )8

 نضع صفراً مكانها ويبقى الرقم الذي في المنزلة 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0فإذا كان في المنزلة 
 إلى 1 نضع صفراً مكانها ونضيف 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 وإذا كان في المنزلة ،كما هو

  الرقم الذي في المنزلة المراد التقريب إليها 
  ) غرب      ، ق شر   يسار   ، ،    يمين( 

    =23  ÷  5.52ناتج قسمة  )9
 )2.4     ،0.24  ،  0.42  ،   24(   

1 ÷ 15ناتج قسمة  )10
9
  ............  بالتقدير3 

 )5  ،  4  ،  9 ،  8(    
 ريثم نج....... لقسمة عدد عشري على عدد عشري آخر نحول المقسوم عليه إلى )11

  ........عملية قسمة عدد عشري على
  )ر عشري سكسر عادي   ،   عدد كسري   ،   عدد صحيح  ، ك( 

   = 42.51 + 3.64ناتج جمع  )12
 )64.15  ،  46.15  ،  64.51  ،  36.41(   
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  ..............التي تحتاجها لتغطية الرسم اآلتي هي) ربع دائرة (Dعدد القطع  )13
 )16  ،  14 ،  18 ،  20(    

ثم نضرب الكسر األول ...... .ي نحول كالً منهما إلىلقسمة عدد كسري على عدد كسر )14
  في مقلوب الكسر الثاني

  )  ،  كسر غير حقيقي  ،  عدد صحيحكسر عادي  ،  كسر حقيقي(
لقسمة عدد كسري على كسر عادي نحول العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي ثم نضربه  )15

  .الكسر العادي...... .في
  )لعدد الكسريوب  ،  صحيح  ،  اناتج  ،  مقل(

  ) درجات5(                      :السؤال الثالث
 جـرام    كيلو جرام تفاح، ثمن الكيلو     3.5، اشترى   اً دينار 20ذهب خالد إلى السوق ومعه      : 1س

  ؟ دينار، كم بقي مع خالد2.5
  :الحل

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

  ؟ ساعة2.5 كم كيلو متراً يقطع في  كم في الساعة،10.6يقطع راكب دراجة مسافة : 2س
  ...........   ...........................................................................:الحل

ل، كـم    شيك 3.57 شيكل ويبيعه بسعر     2.75يشتري تاجر الكيلو جرام من الطحين بسعر        : 3س
  ؟كسب في الكيلو جرام الواحد

  ......................................................................................:الحل

1 لدى رجل قطعة أرض مستطيلة مساحتها       4س
2
2دونماً تبـرع ب   6 

5
األرض لبنـاء جمعيـة    

 خيرية في بلدته، وتبرع بالقطعة الباقية لبناء مسجد، ما مساحة األرض المخصصة للجمعيـة؟             
  ؟وما مساحة األرض المخصصة للمسجد

  :الحل
.............................................................................................  

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

1 اكتبي مسألة يتطلب حلها إيجاد قيمة 5س
2

4÷  1
2

  ؟ ثم جدي ناتج القسمة للمسألة

  ....................................................................................... :الحل
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3 
 

  
  :تعليمات الدليل

 مرحلة العقد –مرحلة التخزين  (ا السبعفيجوتسكي وخطواتهاستراتيجية تم إعداد هذا الدليل وفق 
 مرحلة – مرحلة العقد االنتشارية –ة  مرحلة العقد المتسلسل– مرحلة تكوين المجاميع –المترابط 

  ). مرحة تكوين المفاهيم–أشباه المفاهيم 
 السادس األساسي وذلك للجزء األول من الكتاب المدرسي طالباتلتكون دليالً للمعلم في تدريس 

  ).وحدة الكسور العشرية(ين الثانية المقرر للصف السادس األساسي للوحدت
 وقد تم ذلك بوضع ،المذكورة أعالهستراتيجية دتين وفق االوقد تم وضع خطة للدروس في الوح
 ثم إعداد المتطلبات السابقة والبنود اإلختبارية والوسائل ،األهداف العامة والسلوكية لكل درس

ة التي يجب يمرس ثم اإلجراءات التعليمية التعلالتعليمية التي يجب استخدامها في تنفيذ الد
 .ستراتيجيةق خطوات االيذ الدرس وفاستخدامها  في تنف
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  :الهدف العام
  . في كسر عادي آخراً عادياًلطالبة كسرأن تضرب ا

  : المتطلبات السابقة
  .لبة عن الجزء المظلل بكسر عاديتعبر الطا •
  .تمثل الكسور بأشكال هندسية •
  .توظف خوارزمية الضرب •
 .لكسور العادية في أبسط صورةتختصر ا •

  : البنود االختبارية
 .اكتبي الكسر الذي يمثل الجزء المظلل •

  

  
  
  

  =............الكسر =.............                الكسر 
 ارسمي شكالً يمثل •

   

  :أكملي
  =    9×9 -    د     = 7×7 - ج        56.... =. ×8  -ب=        9×2 -أ

  :اختصري ألبسط صورة

   
  :ليميةالوسائل التع

  طباشير ملون – بطاقات -لوحة تعليمية   -
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تجد الطالبة ناتج   -
ضرب كسر عادي 
في كسر عادي آخر 

  بالتمثيل الهندسي 

 تتخزين المعلومامرحلة  •
  ) التكديس(

بعد توزيع الطالبات في مجموعات 
تقوم المعلمة بعرض بطاقات تمثل 
هندسياً ناتج ضرب كسر عادي في 

  كسر عادي آخر 
 وليكن  

وتطلب المعلمة من كل مجموعة أن 
تفسر كيف نتج الرسم الهندسي الممثل 

  أمامها بطرح
  : األسئلة اآلتية

  ممثل للنصف؟أين الرسم ال •
  أين الرسم الممثل للربع؟  •
 أين الناتج للضرب أمامك؟  •

  :مرحلة العقد المترابط •
تنتظر المعلمة اإلجابات من كل مجموعة 

 الطالبات حيث إن(وترصد اإلجابات 
يعتمدن على حاسة البصر في التفسير 

  ).وتضع في االعتبار اإلجابات الصحيحة

مالحظة إجابات  -
الطالبات ودقة 

هن مالحظات
  .البصرية

 ىمالحظة مد -
مشاركة 

المجموعات كيفية 
ربط المعلومات 

  بالحاسة البصرية
مالحظة تجاوب  -

المجموعات 
وكيفية االستجابة 

لتوجيهات 
  .المعلمة

  

تحاول المعلمة إرشاد الطالبات نحو     
  .اإلجابات الصحيحة

  : مرحلة تكوين المجاميع •
ترسم المعلمة الشكل على السبورة * 

واحد (لشكل وتعتبر حيث ترسم ا"
يقسم طولياً إلى أربعة أجزاء ) صحيح

متساوية ويظلل جزءاً فهو ربع ثم 
يقسم الربع عرضياً إلى جزأين 
متساويين فيكون القسم الذي ظلل 

  مرتين ناتج  
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 المعلمة تطلب التعليل حيث إن    
 مجموعات الطالبات وذلك السابق من
قد وبذلك تكون الطالبات . بإرشادهن

المختلفة في خاصية  األشياء جمعن
  .معينة

  :مرحلة العقد المتسلسلة •
 من خالل المناقشة السابقة وإرشاد 

لخطوات يكن قد ربطن الطالبات ل
  .الشيء الواحد

   
بعدة محاور معتمدات بذلك على 

فاته في أكثر وضع الشيء طبقاً لص
ثم لصحيح من محور حيث الرسم ا

  .ى الناتجالتجزئة ثم الحصول عل

  
مالحظة الحصول 
على الناتج الصحيح 

  للمثال 
      

  
  

  

  : مرحلة العقد االنتشارية •    
بعد حصول الطالبات على أن الجزء 

  المظلل مرتين هو ناتج ضرب 
   

الطالبات قد اكتسبن قدرة على يكن 
التمثيل (انتقال أثر التعلم من خاصية 

ى إلى كيفية الحصول عل) الهندسي
الناتج وإجراء المهام المطلوبة منهن 

     .والتنويه إلى قيمة الناتج الحقيقية

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم •    
مة من مجموعات الطالبات تطلب المعل
لتمثيل الهندسي على ورقة أن يقمن با

 
مالحظة مدى 
تطبيق الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

نهن القيام بذلك  أو لوحة ثم تطلب م
  على السبورة
   
   

  : مرحلة تكوين المفاهيم •
تطلب المعلمة من كل طالبة في 

  كراسها الصفي أن تمثل هندسياً 
  : نشاط صفي

    - أ
    - ب

  للتمثيل الهندسي 
  
  
  

  تصحيح الكراسات 
  
  

  
  
  
  
  
  
*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجد الطالبة ناتج 
كسر عادي في 

ي آخر كسر عاد
  إيجاداً صحيحاً

 وتالحظ مدى تكوين المفهوم عند 
الطالبات تعطي المعلمة الطالبات نشاط 
بيتي للطالبات من الكتاب المدرسي 

  3 ، س5س
بعد متابعة الخطوات السبع السابقة 
تقوم المعلمة بعرض أمثلة مجردة على 
السبورة مع لفت انتباه الطالبات 
للصورة المبسطة لكل كسر بإتباع 

  :لخطوات اآلتيةا
  :مرحلة تخزين المعلومات •

تطلب المعلمة من الطالبات حل : مثال
   المثال اآلتي 

مركزة في ذلك على معلومات قد 
خزنت سابقاً لدى الطالبات معتمدات 

  .على حاسة البصر

 
 
 
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  : مرحلة العقد المترابط •
 الطالبات اإلجابات تطلب المعلمة من

طبقاً لكل مجموعة مسجلة تلك 
اإلجابات على السبورة ومرشدة 

  )توضح اإلجابة(الطالبات لما قمن به 
  :مرحلة تكوين المجاميع •

تحاول المعلمة تجميع إجابات 
المجموعات منوهةً للصحيح منها 

  .طالبةَ منهن التعليل لما قمن به
  :مرحلة العقد المتسلسلة •

من الطالبات إيجاد تطلب المعلمة 
الناتج الصحيح من بين اإلجابات مع 

   .محاولة وضع القانون للحل
  :مرحلة العقد االنتشارية •

 تطلب المعلمة من الطالبات صياغةً
صحيحة للقانون لعملية ضرب كسر 

 آخر مع عادي في كسر عادي
  .مالحظة إجابات كل مجموعة

  :مرحلة أشباه المفاهيم •
م لعملية بعد الوصول للقانون العا

ضرب كسر عادي في كسر عادي 
آخر تطلب من المجموعات المشاورة 
في حل التمارين التي  تضعها 

لمدرسي مع المعلمة أو من الكتاب ا
  . مالحظة أداء كل مجموعة

  :مرحلة تكوين المفاهيم •
تعطي المعلمة تمارين منوعة 

 على  واحدةللطالبات تحلها كِل

مالحظة دقة 
اإلجابات لدى 

   .الطالبات
مالحظة صحة 

   .وخطأ اإلجابة
  

مالحظة الوصول 
الصحيح للقانون 

   .العام
  

ابات مالحظة إج
   .الطالبات

  
  

تقويم أداء كل 
  .مجموعة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

كراسها وتقوم برصد مدى تكوين 
  فاهيم لدى الطالبات الم

  :تقويم ختامي
  :جدي ناتج كل مما يلي

    - أ
   -  ب

 3 ص4 س  - ت
  3 ص3س   - ث

  :نشاط بيتي
 ، من 3 ، ص2 ، س1 ، س6س

  الكتاب المدرسي
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  :الهدف العام

  . في كسر عادياً كسرياًرب الطالبة عددتض -
  

  :المتطلبات السابقة
  .)كسر غير حقيقي(تحول الطالبة أعداداً كسرية إلى صورة كسرية 

  .إلى عدد كسري) كسر غير حقيقي(مه تحول الكسر الذي بسطه أكبر من مقا
  . في كسر عادي آخراً عادياًتضرب كسر

  
  :لبنود االختباريةا

  حولي كالً مما يلي إلى كسر غير حقيقي
   ،   

  
  حولي الكسر الغير حقيقي إلى عدد كسري  

   ،    
  

  :جدي ناتج ضرب
      ،     

  
  :ليميةالوسائل التع

   طباشير ملون – بطاقات -لوحة تعليمية   -
   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم

  نتائجه  أدواته
تجد الطالبة ناتج   

حاصل ضرب عدد 
كسري في كسر 

عادي آخر إيجادا 
  .صحيحاً

  :)1(مثال 
ل رغيف خبز فإذا أك  عند أحمد

 عنده من الخبز كم رغيفاً أكلها ما 

  . أحمد
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :الحل    
تخزين المعلومات مرحلة 

  ):التكديس(
تقوم المعلمة بعد قراءة المثال بعرض 

لوحة تعليمية أو شفافية أو حسب 
رغبتها توضح فيها مقدار ما أكل 

أحمد ممثالً هندسياً مع عرض 
الخطوات بالتفصيل من خالل اللوحة 

لب من الطالبات اإلجابة عن ثم تط
  :األسئلة اآلتية

   كم ربعاً في الرغيف ؟-
   أرغفة ؟3 كم ربعاً في -
   رغيف ؟3  كم ربعاً في-

   كم مقدار ما أكله أحمد؟-
وتالحظ إجابات الطالبات ضمن 

مجموعتهن وفق التشاور مع بعضهن 
  .من أجابت إجابات صحيحة

كن ي) المرحلة(ففي هذه الخطوة 
الطالبات اعتمدن على حاسة البصر 

  .في إجابتهن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات

  

  :مرحلة العقد المترابط    
تنتظر المعلمة اإلجابات وترصد 

الصحيح ثم تطلب تفسير من 
تها وتحاول إرشاد االمجموعات إلجاب

لديهن الطالبات إلى ربط المعلومات 
  .حةالصحي) اإلجابة(بالمعلومات 

  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة تكوين المجاميع    
تبدأ الطالبات في توضيح وتعليل 
  فإجابتهن محاوالت التمييز والتصني

  ).مقدار ما أكله أحمدل.  (إلجابتهن
  :مرحلة العقد المتسلسلة

في هذه المرحلة يستطعن الطالبات 
ربط  التمثيل الهندسي بالمعلومات 

من خالل حاسة البصر التي تكونت 
مقدار ما أكله (ابة الصحيحة باإلج
وتصنيف التمثيل أمامهن إلى ) أحمد

   .محوره األصلي
  :مرحلة العقد االنتشارية

في هذه المرحلة تطلب المعلمة من 
الطالبات رسم الشكل الهندسي 

) األعداد(أمامهن مع تغير المعلومات 
وتالحظ مدى قدرة الطالبات على 

  .إجراء ذلك

  
  
  
  

مالحظة اإلجابات 
الصحيحة من 

  الطالبات 
  
  

مالحظة أداء 
تمثيل لالطالبات ل

  الهندسي

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
تطلب المعلمة من الطالبات إجراء 
عملية الضرب للمثال السابق دون 

االستعانة به منوهة إلى تحويل العدد 
   )كسر غير حقيقي (الكسرى إلى

  ية جراء عمل ثم إ 
    ومالحظة اإلجابة الناتجةالضرب

  :ثم تقوم بالسؤال اآلتي
هل اإلجابة واحدة من خالل  •

ندسي وعملية الضرب التمثيل اله

  
  
  

مالحظة مشاركة 
طالبات ومدى ال

تكوين المفهوم 
لديهن  
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  ؟التي قمنا بها
رب ماذا فعلنا قبل إجراء عملية ض •

  ؟العدد الكسرى في الكسر العادي
لعملية من تحاول صياغة القانون  •

  ؟ضرب عدد كسري في كسر عادي
اقشة تالحظ المعلمة من خالل المن

مدى وضع الطالبة للمفاهيم الرياضية 
وفقاً لخصائصها المميزة ووعيها لما 

  استندت عليه في عملية التصنيف 
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تقوم المعلمة بعرض القانون على 
لوحة أمام الطالبات وتطلب منهن 
تفسير ما به من مفاهيم ثم تعطى 

   اً صفياًالطالبات نشاط
  :)1( صفي نشاط

  3 ، س6نشاط ص
  ): 2(نشاط صفي 

  : جدي ناتج
1.    
2.    

  :التقويم الختامي
  :جدي ناتج ما يلي

1.    
  7ص4س .2

  : نشاط بيتي
  ،6، ص7، س)د،ج، ه (2، س1س

  7ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح

  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمةفي 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نشاط تفوق
م  نافدة على شكل مستطيل طولها

         امساحتهجدي       وعرضها
تقدر ناتج ضرب   

عدد كسري في 
كسر عادي تقديراً 

  صحيحاً

البيتي مع الطالبات بعد مناقشة النشاط 
  :تياآلتعرض المعلمة المثال 

  : مثال
  :قدري ناتج العمليات اآلتية

)1(    
)2(    

  :مرحلة تخزين المعلومات
تقوم المعلمة بعرض لوحة لكل من 
الكسرين العاديين في المثال األول 
والعدد الكسرى في المثال الثاني  
وتضع اإلجابات لكل منهما  في 

تضع إجابة المثال (مكان اآلخر 
  )األول للمثال الثاني

وتقوم بعرض أسئلة  حول اإلجابة 
  أمام كل مثال ومدى صحتها ؟ولماذا؟ 

  تساوي تقريباً واحد  هل •
  صحيح ولماذا؟

 تساوي تقريباَ  واحد  هل •
  ؟ ولماذا؟صحيح 

 صحيح؟ 6  تساوي  هل •
  ولماذا؟

 صحيح أم 4ساوي  ت هل •
  ؟واحد صحيح ولماذا

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  إجابات المجموعات 

  
مالحظة دقة تكوين 

  المفهوم 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  : مرحلة العقد المترابط    
تنتظر المعلمة اإلجابات على األسئلة 
التي قامت بعرضها على المجموعات 

صحة اإلجابة لكل وتالحظ مدى 
 لدى مجموعة وكيفية ربط المعلومات

  ) بالمفهوم الصحيح(المجموعات 
  : مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة  
تعليل إجابتها لتالحظ محاوالت 

د الطالبات التميز والتصنيف عن
  .لمفهوم عملية التقدير

  :مرحلة العقد المتسلسلة
طالبات تالحظ المعلمة كيفية ربط ال

اً لإلجابات الالتي   قدمنها وفق
  .للمحور الصحيح لعملية التقدير

  :ةمرحلة العقد االنتشاري
تطلب المعلمة من الطالبات إجراء 

عملية  التقدير لألمثلة وفقاً للفهم الذي  
توصلن إليه غير معتمدات على 

  .اللوحات المعروضة أمامهن

  
  
  

رصد التعليل 
  والربط الصحيح 

  
  
  
  
  

ة صحة مالحظ
  اإلجابات

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
للمجموعات األسئلة تعطي المعلمة 

  :الصفية اآلتية
  :نشاط صفي

  :قدري ناتج العمليات اآلتية
   

  

   

مالحظة إجابات 
المجموعات ورصد 

  الصحيح منها 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

وتالحظ مدى صحة إجابات 
المجموعات وتطلب من كل مجموعة 

  . لإلجابات الالتي قدمنهااًشرح
  :مرحلة تكوين المفاهيم
بات حل نشاط تطلب المعلمة من الطال

  .على كراسهن كل لوحدها
  :نشاط صفي

  :قدري ناتج العمليات اآلتية
   
   

  :التقويم الختامي
  :قدري ناتج العمليات اآلتية

  .  من الكتاب المدرسي7 ، ص5س
  :نشاط بيتي

  :قدري ناتج  العمليات اآلتية
   

  

   

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  في الحصة القادمة
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  :الهدف العام
  . ضرباً صحيحاًاً كسرياًد كسري في عددتضرب الطالبة عد

  
  :المتطلبات السابقة

  .تحويالً صحيحاً)  ر غير حقيقيةكسو(تحول الطالبة أعداد كسرية إلى صورة كسرية  •
  . إلى أعداد كسرية تحويالً صحيحاًحقيقيةالغير تحول الطالبة الكسور  •
  . في كسر عادي ضرباً صحيحاًاً عادياًتضرب كسر •
  .  في كسر عادي ضرباً صحيحاًاً كسرياًدتضرب عد •

  :ارية االختبالبنود
   )كسر غير حقيقي( إلى صورة كسرية حولي كال مما يلي •

    حقيقية إلى أعداد كسرية الغير حولي الكسور  •
  :جدي ناتج ضرب •
)1(    

)2(    

)3(    
  

  :ليميةالوسائل التع
  .لمعلمة أو حسب رغبة ا– طباشير ملون - تعليمية  لوحات -

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تجد الطالبة ناتج   
 ضرب عدد كسري

 في عدد كسري
  آخر إيجاداً صحيحاً

 مرحلة تخزين المعلومات •
 :)التكديس(

بعد أن تقوم المعلمة بتوزيع : مثال
الطالبات في مجموعات متنافسة كما 

 في كل حصة من سبق وذلك تتبعه
  .حصص الدرس

مالحظة مشاركة 
  وتفاعل المجموعات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

لنشاط البيتي لوبعد المناقشة     
والمتطلبات السابقة وبنودها 

االختبارية تكون المعلمة في هذه 
المرحلة قد حصلت على الكم 

المعلوماتي الذي خزن لدى الطالبات 
ثم تقوم بعرض المثال بصرياً وفق 

مية مناسبة كما في تعل/ لوحة تعليمية 
 حيث تقوم المعلمة 8مثال الكتاب ص

بعرض اللوحة لمقدار مساحة الغرفة 
ثم تطلب من الطالبات تفسيراً لذلك 

وكيفية الحصول على مساحة الغرفة 
  بعد أن تشرح وتفسر السؤال 

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات الطالبات 

وتالحظ اإلجابات الصحيحة ومدى 
ت لدى المجموعات  المعلوماربط

  .بالمفهوم الصحيح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابات

  

 :مرحلة تكوين المجاميع •    

تطلب المعلمة من كل مجموعة 
تفسير إجابتها كي تالحظ محاوالت 
التميز والتصنيف الصحيح لمفهوم 

د ناتج ضرب عدد كسري في إيجا
  .عدد كسري

 :مرحلة العقد المتسلسلة •

 المعلمة كيفية ربط الطالبات  تالحظ
للمعلومات التي قدمنها وفق إجابتهن 
وكيفية ربطها بالمحور الصحيح في 

  .ضوء أكثر من صفة

مالحظة دقة 
  اإلجابات 

  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 :مرحلة العقد االنتشارية •    

علمة من الطالبات شرحاً تطلب الم
لوحة المعروضة أمامهن مفصالً ل

سيراً لما قمن به للوصول للناتج وتف
ون محاولة منهن للوصول إلى قان

ضرب عدد كسري في عدد كسري 
  .آخر

 : مرحلة أشباه المفاهيم •
تطلب المعلمة من الطالبات إجراء  •

عملية الضرب وفقاً للقانون الذي 
  .توصلت إليه بإرشادها للطالبات

  
مالحظة دقة الشرح 

  واألداء

  

  طالبات إجراء ثم تطلب المعلمة من ال    
  :)1(نشاط صفي 

 من الكتاب المدرسي 9 ص2س
بالمجموعات وتالحظ مدى وضع 
الطالبات للمفهوم الرياضي وفقاً 

صنيف للخصائص المميزة وعملية الت
  .التي استندت إليها الطالبات

 :مرحلة تكوين المفاهيم •

تطلب المعلمة من الطالبات حل 
تمارين في كراساتهن كل لوحدها 

ى تكوين وتطور المفهوم لتالحظ مد
ية ضرب عدد لدى الطالبات لعمل

  .كسري في عدد كسري آخر
 التقويم الختامي  •

  :جدي ناتج كل من العمليات اآلتية
1.  

مالحظة وتدقيق 
حل كل ) تصحيح(

مجموعة من 
المجموعات مرصد 

  الصحيح منها
  
  
  
  
  
  
  

حيح الكراسات تص
  للطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

2.   
  

  :نشاط بيتي
          9 ، ص3 ، س1س •

  
متابعة النشاط البيتي 

  الحصة القادمة

تقدر الطالبة ناتج   
 ضرب عدد كسري

في عدد كسري 
آخر تقديراً 

  .صحيحاً

بعد متابعة النشاط البيتي ومناقشة 
الطالبات في بعض األسئلة لضرب 

عدد كسري في عدد كسري آخر 
  .تقوم المعلمة بعرض

  ): 1(مثال 
  :عمليات التاليةقدري ناتج ال

   
 :)التكديس(مرحلة التخزين  •

تقوم المعلمة بطرح أسئلة على 
الطالبات بعد رسم األعداد الكسرية 

  على السبورة 
  سر عادي؟ ك )أ(

  نعم     ال 
    ........  

  ؟كسر غير حقيقي  )ب(
      نعم         ال

.....      ......    
من تمثل األعداد الكسرية على ) ج(

  السبورة؟
قدري كل عدد كسري لوحده؟ ثم ) د(

  أجري عملية الضرب؟
وبذلك تالحظ المعلمة مدى الدقة 

البصرية لدى الطالبات وقدرتهن على 
  .تخزين المعلومات

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 :مرحلة العقد المترابط  •    

تالحظ المعلمة من األسئلة السابقة 
  .كيفية تصنيف الطالبات للمعلومات

 :مرحلة تكوين المجاميع  •

تطلب المعلمة من كل مجوعة التعليل 
لإلجابة التي قامت بها لكي تالحظ 
محاوالت التميز والتصنيف لمفهوم 

ر لضرب عدد كسري في عملية التقدي
  .عدد كسري آخر

 :حلة العقد المتسلسلةمر •

تالحظ المعلمة كيفية ربط الطالبات 
إلجابتهن وفقاً للمحور الصحيح 

  .لعملية التقدير

  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة

  

 :مرحلة العقد االنتشارية •    

تطلب المعلمة من الطالبات إجراء 
ل في كراسهن عملية التقدير للمثا

وتالحظ دقة ) وفق نظام المجموعات(
دات على معلوماتهن اإلجابات معتم

وصلن إليها ضمن المناقشة التي ت
  .والحوار

 : مرحلة أشباه المفاهيم •

تعطى المعلمة المجموعات أسئلة 
على عملية التقدير من  إنتاجها 

جموعات ومدى وتالحظ إجابات الم
  .تكوين المفهوم لديهن

 : مرحلة تكوين المفاهيم •

تعطى المعلمة كل طالبة على 
 :يكراستها لتحل ما يل

مالحظة اإلجابة 
الصحيحة 

  للمجموعات 
  
  
  
  
  

تدقيق إجابة 
  المجموعات 

  
  
  

تصحيح كراسات 
  الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :التقويم الختامي
  : قدري الناتج

   

   

   

  :نشاط بيتي
 من الكتاب المدرسي 5، س4حل س

       9ص

  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  مةفي الحصة القاد
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  :الهدف العام

  .آخر إيجاداً صحيحاًعلى كسر عادي سمة كسر عادي تجد الطالبة ناتج ق
  :المتطلبات السابقة

  .آخر في أبسط صورة إيجاداً صحيحاًتجد الطالبة ناتج ضرب كسر عادي في كسر عادي  •
  .بة مقلوب الكسور إيجاداً صحيحاًُتجد الطال •
على المقسوم عليه توضيحاً ح مفهوم القسمة بإيجاد عدد مرات احتواء المقسوم توض •

  .صحيحاً
  :اريةالبنود االختب
  جدي ناتج 

   

   

   

 :جدي مقلوب الكسر •

   
 ؟20كم خمسة في ... . =5 ÷ 20 •

  ؟15كم ثالثة في .... . =3 ÷ 15 •
  

  : ليميةالوسائل التع
  .التي تحب استخدامهاشفافية أو لوحة تعليمية وطباشير ملون أو حسب رغبة المعلمة بالوسيلة 

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تجد حاصل قسمة   
كسر عادي على 

كسر عادي 
باستخدام التمثيل 

  الهندسي

ة والبنود بعد مناقشة المتطلبات السابق
لنشاط البيتي االختبارية وبعد مناقشة ا

  :تعرض المعلمة، مثال
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  : مرحلة التخزين    
  :مثال

   

   

على لوحة تعليمية أو شفافية بالرسم 
مع وضع الناتج للمسألة تطرح 
  المعلمة األسئلة على الطالبات 

  ما هو الكسر األول والثاني؟ 
  ؟ما هو الناتج 
  ؟ كيف وصلنا لذلك الناتج 

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات الطالبات 

  وتالحظ مدى ترابط اإلجابات
 ومن من المجموعات أجابت إجابة 

 اإلجابة ومدى ربط ؟صحيحة
  .بالمفهوم الصحيح للقسمة
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة تعليل 
الت التصنيف إجابتها لتالحظ محاو

والتميز لمفهوم عملية قسمة كسر 
  .عادي على كسر عادي آخر

  
مالحظة مدى 

  مشاركة الطالبات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة التفسير 
  لإلجابات 

  
  
  
  
  

مالحظة دقة تفسير 
  اإلجابات    

  

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تالحظ المعلمة من اإلجابات كيفية 

وم ربط الطالبات للمعلومات بالمفه
الصحيح وتصنيفهن للمفهوم  لعملية 

  القسمة 

مالحظة دقة 
اإلجابة والربط 

الصحيح في المحور 
  الصحيح 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجد الطالبة حاصل 
قسمة كسر عادي 
على كسر عادي 

  آخر إيجاداً صحيحاً 
  

  :مرحلة العقد االنتشارية
تطلب المعلمة شرحاً مفصالًَ للوحة 

المعروضة أمامهن أو الشفافية 
وصوالً إلى طريقة قسمة كسر عادي 

 كسر عادي آخر بعد إرشاد على
  .المعلمة

  :مرحلة أشباه المفاهيم
تطلب المعلمة من الطالبات تمثيل 

 وفق عمل المجموعات 11 ص3س
وتالحظ أداء الطالبات ومدى تكوين 

المفهوم لديهن.  
  :مرحلة تكوين المفاهيم

البات كل لة للطتعطى المعلمة أسئ
  .تحلها على كراسها

  :نشاط صفي
  مثلي هندسيا 
   

  :)التكديس(مرحلة التخزين 
  :المثال اآلتيتعرض المعلمة 

  :جدي ناتج
   

   
تعرض المثال مع ناتجه وتطلب من 

الطالبات تفسيراً للناتج وفق ما 
شاهدنه أمامهن.  

  
مالحظة دقة 

  اإلجابات 
  
  
  
  
  

تصحيح عمل 
  المجموعات 

  
  
  
  

تصحيح كراسات 
  الطالبات 

  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المترابط    
بعد اإلجابة على أسئلة المعلمة وفق 
المجموعات المصنفة تالحظ المعلمة 

اإلجابة الصحيحة ومدى ربطها 
  .حيح لعملية القسمةبالمفهوم الص

  :مرحلة تكوين المجاميع
لب المعلمة تفسيراً صحيحاً تط

لإلجابة حتى تالحظ محاوالت التميز 
والتصنيف الصحيح لمفهوم عملية 

 على كسر عادي يقسمة كسر عاد
  .آخر

  :مرحلة العقد المتسلسلة
تحاول المعلمة إرشاد الطالبات 

للقانون العام لعملية قسمة كسر عادي 
  . كسر عادي آخرعلى

  :مرحلة العقد االنتشارية
ل الطالبات للقانون العام عند توص

 قسمة كسر عادي على كسر لعملية
  .عادي آخر

تقوم المعلمة بالطلب من الطالبات 
  .شرح طريقة الحل لألمثلة

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
مالحظة دقة تفسير 

  اإلجابات 
مالحظة مشاركة 

  الطالبات 
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة تفسير 
  القانون

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
تطلب المعلمة من الطالبات حل 

دة بالعمل الجماعي وفق تمارين مجر
  .المجموعات

  :)1(نشاط 
  :جدي ناتج ما يلي

مالحظة أداء 
المجموعات 

وطريقة الحل 
  الصحيح 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

   

   
 وتالحظ مدى تكون مفهوم العملية

لدى الطالبات ضمن عمل 
  .المجموعات

  :مرحلة تكوين المفاهيم
بات حل تطلب المعلمة من الطال

حدها في كراستها تمرين كل لو
  .وتصحيح الكراسات

  :تقويم ختامي
  جدي ناتج 

كتاب  من ال11ص) و(، ) ج (1س
  .المدرسي

  :نشاط بيتي
  11 ، ص4 ، س11 ، ص6س

  
تصحيح الكراسات 

  للطالبات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة
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  :الهدف العام
  . على عدد كسري قسمةً صحيحةًًاًعادي اًم الطالبة كسرتقس

  
  :المتطلبات السابقة

  . على كسر عادي آخر قسمةً صحيحةًاًي عاداًم الطالبات كسرتقس •
  . إلى صورة كسرية تحويالً صحيحاًاًي كسراًتحول الطالبة عدد •
  .لكسرية إيجادا صحيحاً األعداد اتجد مقلوب •
  

  :اريةالبنود االختب
  جدي ناتج

   
  حولي إلى صورة كسرية 

   
  .ي مقلوب األعداد الكسرية السابقةجد

  

  :الوسائل التعلمية
  .فية وطباشير ملون أو حسب المعلمةلوحة تعلمية أو شفا

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    تقويمال
  نتائجه  أدواته

م الطالبة كسر تقس  
عادي على عدد 

كسري قسمةً 
  صحيحةً 

بعد مناقشة النشاط البيتي للحصة 
السابقة وبعد مناقشة المتطلبات 
السابقة وبنودها االختبارية تقوم 

  .المعلمة  بعرض المثال
   12ص) 2(مثال 

  نافذة على شكل مستطيل، مساحتها
 ما.  متراً ؟ وطولها ،متر مربع
  عرضها؟
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    تقويمال
  نتائجه  أدواته

  ):التكديس(مرحلة التخزين     
 تعرض المعلمة المثال السابق على 

السبورة أو الشفافية أو أي وسيلة 
  . تراها المعلمة مناسبة

وتطلب من الطالبات تفسيراً للحل 
أمامهن.  

في هذه الحالة تعتمد الطالبات على 
  .بقة لديهناسة البصر والخبرة الساح

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات من المجموعات 

وتالحظ اإلجابات الصحيحة ومدى 
ربط اإلجابة بمفهوم قسمة كسر عادي 

  .على عدد كسري
  :مرحلة تكوين المجاميع

في هذه المرحلة تطلب المعلمة تفسيراً 
وتعليالً من كل مجموعة إلجابتها لكي 

التصنيف لمفهوم تالحظ عملية التميز و
  .قسمة كسر عادي على عدد كسري

   
مالحظة مشاركة 

  الطالبات
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابات

  

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
من إجابات الطالبات السابقة تالحظ 

المعلمة مدى ربط الطالبات وتصنيفهن 
للمفهوم في محوره الصحيح محاولة 

ى طريقة قسمة كسر عادي إرشادهن إل
  .على عدد كسري

   :مرحلة العقد االنتشارية
تطلب المعلمة من  في هذه المرحلة

الطالبات صيغة صحيحة وتفسيراً 
  .سليماً لما شاهدنه من قسمة أمامهن

مالحظة مدى دقة 
  اإلجابات 

  
  
  
  
  

  مالحظة دقة التفسير 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    تقويمال
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
 حل تطلب المعلمة من المجموعات

  :تمرين
دينار أراد شراء عدد ) 18(مع أحمد 

    دمن الكتب ثمن الكتاب الواح
دينار ما عدد الكتب التي اشتراها 

  أحمد؟ 
  .وتالحظ كيفية حل الطالبات في مجموعات

  
  
  
  

تصحيح حل 
  المجموعات

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقدر الطالبة ناتج 
قسمة كسر عادي 
على عدد كسري 

صحيحاً دون تقديراً 
إجراء عملية القسمة 

  .كتابياً

  :مرحلة تكوين المفاهيم
تعطي المعلمة الطالبات تمارين كل 

  .تحلها على كراستها
  :نشاط صفي

  جدي ناتج قسمة 
   
   

 كم في زمن قدره يقطع تلميذ مسافة 
ميذ؟  دقيقة ، كم تبلغ سرعة هذا التل

  تعرض المعلمة مثاالً 
قدري ناتج العمليات اآلتية دون إجراء 

عملية حسابية كتابية؟ ثم حددي أي 
  .المقدرين أكبر

   
  :مرحلة التخزين

تعرض المعلمة المثال على السبورة 
وتطلب من الطالبات تمثيل الكسور 

واألعداد الكسرية على السبورة تمثيالً 
دد من األسئلة هندسياً ثم تعرض ع

  .على الطالبات

  تصحيح
  كراسات الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    تقويمال
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المترابط    
 إجابات الطالبات ةتنتظر المعلم

وتالحظ اإلجابة الصحيحة للمجموعات 
ومدي ربط اإلجابة بمفهوم قسمة كسر 

  .عادي على عدد كسري
  :مرحلة تكوين المجاميع

ة تطلب المعلمة  هذه المرحلفي
  .تفسيراً لإلجابات

  :مرحلة العقد المتسلسلة
في هذه المرحلة تالحظ المعلمة مدى 

ربط الطالبات لإلجابة بالمفهوم 
التميز الصحيح للتقدير وفق 

  .والتصنيف الصحيح في محوره
  :عقد االنتشاريةمرحلة ال

في هذه المرحلة تطلب المعلمة 
لتقدير  التي تفسيرا صحيحاً لعملية ا

قدمن تفسيراً لها مع مالحظة مدى 
ربطهن للمفهوم بالتقدير الصحيح 

عادي على عدد وعملية قسمة كسر 
  .كسري وقانونه العام
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة من المجموعات حل 
  .به للمثالتمرين  مشا

  .وتالحظ حل كل مجموعة
  

تصحيح حل 
  المجموعات 

  
  

تصحيح دفاتر 
  لطالباتا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح حل 
  المجموعات

  

  :مرحلة تكوين المفاهيم    
تطلب المعلمة من كل طالبة حل 

  تمرين لوحدها في كراستها كاآلتي 

تصحيح دفاتر 
  الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    تقويمال
  نتائجه  أدواته

  :التقويم الختامي
  جدي ناتج قسمة 

   
ة دون إجراء عملية جدي ناتج القسم

  ؟حسابية كتابية
    

   
  : بيتينشاط

  13 ، ص5 ، س2 ، س1س
  من الكتاب المدرسي 

  :نشاط إضافي
 من الكتاب 13 ، ص7 ، س6س

  المدرسي

  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة
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  :الهدف العام

  .اً على كسر عادي قسمةً صحيحةًتقسم الطالبة عدداً كسري
  
  : السابقةالمتطلبات

  .راً عادياً على آخر قسمةً صحيحةًتقسم الطالبة كس •
  . العدد الكسرى إلى كسر غير حقيقيتحول •
  

  :اريةالبنود االختب
  :جدي ناتج قسمة

1.  

2.  

  ).كسر غير حقيقي(حولي األعداد الكسرية اآلتية إلى صورة كسرية 
   

  

  : لميةالوسائل التع
  .لوحة تعلمية، بطاقات، شفافية أو حسب رغبة المعلمة

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تقسم الطالبة عدداً   
اً على كسر كسري

عادي قسمةً 
  .صحيحةً

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
السابقة ومناقشة المتطلبات األساسية 

ا االختبارية تعرض المعلمة وبنوده
المثال اآلتي على لوحة تعليمية أو 

  .أي وسيلة ترغب بها المعلمة
  : مثال

لتراً من الزيت وزعه   عند سمير

  زجاجات سعة كل زجاجة في
  . كم زجاجة تلزم لذلك. لتراً

مالحظة مشاركة 
  الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  ):التكديس(مرحلة التخزين     
ض المعلمة الوسيلة التي تريد تعر

دامها على السبورة جاهزة استخ
  .اإلجابة

تطلب من الطالبات عدد الزجاجات 
في اللوحة المعروضة وتفسير كيفية 

عدد تسأل الحصول على ذلك ال
  .المعلمة عدد من األسئلة

  ؟ كم ربعاً في
لى األشكال ماذا فعلنا للحصول ع

  ؟أمامك

      
    

  كم ربعاً في الشكل السابق

    

  :مرحلة العقد المترابط    
في هذه المرحلة تنتظر المعلمة 

إجابات الطالبات وفق المجموعات 
وتالحظ مدى صحة إجابة كل 

دون اإلشارة إلى اإلجابة مجموعة 
  .الصحيحة

  :مرحلة تكوين المجاميع
في هذه المرحلة تطلب المعلمة من 

ت تفسيراً لإلجابات التي االطالب
  .أجبنها

  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
  

  مالحظة دقة التفسير 
  
  
  
  
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
في هذه المرحلة تالحظ المعلمة 
تفسير الطالبات ومدى ربطهن 

لمفهوم قسمة عدد كسري على كسر 
 السابقة لديهن في عادي بالمفاهيم

  .محورها الصحيح
  :ة العقد االنتشاريةمرحل

في هذه المرحلة تحاول المعلمة 
إرشاد الطالبات لصيغة القسمة 
الصحيحة أمامهن دون التطرق 
لإلجابة وتفسيراً إلجاباتهن في 

محورها الصحيح لمفهوم قسمة عدد 
كسري على كسر عادي محاولة 
الوصول لطريقة الحل والقانون 

  .لعملية القسمة

  
مالحظة ربط 

  نونالمفهوم بالقا
  
  
  
  

مالحظة صحة 
صياغة القانون 
  لعملية القسمة 

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
ة من المجموعات حل تطلب المعلم

  :تيالتمرين اآل
  :نشاط صفي
 باستخدام الرسم ثم تجري  

  :ما يلي
   كم ثلثاً في 

  )صورة كسرية....  (.

   

   
ثم تكتب المعلمة القاعدة على السبورة 

  
  
  

مالحظة صحة 
  إجابة المجموعات 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

يترك 
  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  أو تعرضها على لوحة أمام الطالبات 
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تطلب المعلمة في هذه المرحلة من 
  . كل طالبة حل تمارين على دفترها

  :تقويم  ختامي
  :جدي ناتج قسمة
   

   

  مثلي هندسياً 

    

    : بيتينشاط
   4 ، س3 ، س2 ، س1س

  .  من الكتاب المدرسي15ص

  
تصحيح دفاتر 

  الطالبات
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة
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  :الهدف العام
  .اداً صحيحاًسري على عدد كسري إيجتجد ناتج قسمة عدد ك

  
  :المتطلبات السابقة

  .لى كسر غير حقيقي تحويالً صحيحاً إاً كسرياًتحول عدد •
  . في كسر عادي ضرباً صحيحاًاً عادياًرتضرب كس •
  . على آخر قسمة صحيحةاً عادياًقسم كسرت •
 . على كسر عادي قسمةً صحيحةًاًي كسراًتقسم عدد •

 . على عدد كسري قسمةَ صحيحةَاً تقسم كسر •

  
  :اريةود االختبالبن

  )ةكسور غير حقيقي(ية إلى صورة كسرية حولي األعداد الكسرية اآلت
5 1 13   ،  2   ،   3  
8 7 5  

  :جدي ناتج ضرب
3 1
5 3

2 9
7 10

= ×

= ×
  

  :جدي ناتج قسمة
3 3
8 4

3 33
8 8
1 11
4 2

= ÷

= ÷

= ÷
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  :الوسائل التعليمية
  . ملون، أو حسب رغبة المعلمة، طباشيرلوحة تعليمية

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تجد  ناتج قسمة   
عدد كسري على 

  عدد كسري هندسياً 

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
 ومناقشة البنود االختبارية ةالسابق

للمتطلبات السابقة تقوم المعلمة 
  ) اللوحة التعليمية(بعرض الوسيلة 

  :مثال
  :دي ناتج قسمةج

1 21 3
2 3

   بالرسم الهندسي÷
  :مرحلة التخزين

 هندسياً يمثل تعرض المعلمة شكالً
  مة وناتجها  عملية القس

وتطلب من المجموعات عدد من 
  األسئلة 

 ماذا تعنى •
1 21 2
3 3

÷
 

كم  •
11
 في 3

22
3   

• 
22
تمثل هندسياً ب أي رسم  3

ما هو الناتج  من الذي أمامك؟
 للقسمة أمامك؟

  : العقد المترابطمرحلة
تنتظر المعلمة إجابات كل 

المجموعات وتالحظ صحتها وتدون 
إجابة كل مجموعة على السبورة 

  .دون اإلشارة للصحيح منها
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة تكوين المجاميع    
من تطلب المعلمة تفسير اإلجابات 

كل مجموعة وتالحظ مدى ربط 
  .المفهوم لعملية القسمة

    

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
في هذه المرحلة تالحظ المعلمة 
تفسير الطالبات لإلجابات ومدى 

مفهوم قسمة عدد كسري ربطهن ل
على عدد كسري بالمفهوم في محوره 

  ) ز والتصنيفيالتمي(الصحيح 
  :مرحلة العقد االنتشارية

في هذه المرحلة تحاول المعلمة 
إرشاد الطالبات  للصيغة الصحيحة  

لتفسير السليم وتصنيف اللقسمة و
وتميز المفهوم في أكثر من محور 

 المتكونة) المفاهيم(وفق المعلومات 
  .لديهن

  :مرحلة أشباه المفاهيم
 الطالبات حل تطلب المعلمة من

  .تمرين مشابه للمثال
  :نشاط صفي

  .جدي ناتج قسمة
1 11 4
2 2

= ÷  
عمل في (الهندسي بالتمثيل 

وتالحظ إجابات ) المجموعات
  .المجموعات الصحيحة

  

مالحظة دقة 
  اإلجابة 

  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  التفسير
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة تكوين المفاهيم
في هذه المرحلة تعطي المعلمة 

ين مشابه للمثال تحله كٍل ات تمرالطالب
  .لوحدها

  : تقويم ختامي
  جدي ناتج قسمة

1 11 2
4 2

= ÷  
  بالتمثيل الهندسي 

  :نشاط بيتي
  جدي قيمة كل مما يلي هندسياً 

2 11 8
3 2
1 23 6
5 5

÷

÷
  

  
  

تصحيح دفاتر 
  لبات الطا

  
  
  
  
  
  
  

  متابعة النشاط البيتي
  

تقسم الطالبة عدداً   
كسرياً على عدد 

كسري قسمةً 
  صحيحةً 

بعد متابعة النشاط البيتي تعرض 
  :المعلمة المثال اآلتي

  :جدي ناتج قسمة :مثال
1 11 6
4 4
1 23 6
5 5

= ÷

= ÷
  

   :مرحلة التخزين
تعرض المعلمة المثالين مع الناتج أمام 

لب منهن كيف حصلنا الطالبات وتط
  على الناتج؟

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابة المجموعات 
وترصدها على السبورة وتالحظ 

  .الصحيح منها

  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  
مالحظة إجابات 

  الطالبات 
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة تكوين المجاميع    
تطلب المعلمة من كل مجموعة 

ظ مدى ربط ابتها وتالحتفسير إج
  .المفهوم لعملية القسمة

  :مرحلة العقد المتسلسلة
في هذه المرحلة تالحظ المعلمة 
تفسير الطالبات لإلجابات ومدى 

ربطهن لمفهوم قسمة عدد كسري 
على عدد كسري في محوره الصحيح 

حاولة للوصول للقاعدة في وم
  .التقسيم

  
مالحظة دقة 

  اإلجابة 
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  سيرالتف

  

  :مرحلة العقد االنتشارية    
في هذه المرحلة تطلب المعلمة من 

الطالبات الوصول للقاعدة لقسمة عدد 
كسري على عدد كسري وصوالً 

صحيحاً وبذلك يكن قد ربطن المفهوم 
لعملية القسمة بأكثر من محور تميزاً 

سبن قدرة على وتصنيفاً ويكن قد اكت
  .انتقال أثر التعليم
  :لمفاهيممرحلة أشباه ا

  .وعات تمارينتعطي المعلمة المجم
  :نشاط صفي

1 11 4
2 2
4 21 2
5 5

= ÷

= ÷
 

  :مرحلة تكوين المفاهيم
تعطي المعلمة المجموعات تمارين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح حل 
  المجموعات 

  
  
  

تصحيح دفاتر 
  الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  .كل على دفترها
  : صفيطنشا

1 13 6
4 4
2 12 3
9 3
7 21 2
9 3

= ÷

= ÷

= ÷

  

تقدر الطالبة ناتج   
سمة عدد كسري ق

على عدد كسري 
  .تقديراً صحيحاً

  :مثال
  : قدري خارج قسمة

8 14 55
9 4
4 38 72
5 7

= ÷

= ÷
  

  :مرحلة التخزين
تعرض المعلمة المثال السابق وتطلب 

د كسري من الطالبات تقريب كل عد
  .وفقاً لمعلوماتها السابقة

تضع عدداً من النواتج وتطلب من 
لى الناتج الطالبات وضع دائرة ع

  .الصحيح
  :مرحلة العقد المترابط

في هذه المرحلة تنتظر المعلمة إجابة 
المجموعات وتالحظ مدى صحتها 

  .وربطها بالمفهوم لعملية التقدير
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة 
تفسيراً لما قامت به لإلجابة على 
السؤال لكي تالحظ مدى تكوين 

  .حيحم في محوره الصوربط المفهو

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
  
  
  

  مالحظة دقة التفسير 

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تطلب المعلمة من الطالبات تفسيراً 

  .علمياً لعملية التقدير
  :مرحلة العقد االنتشارية

مة في هذه المرحلة تالحظ المعل
التفسيرات التي قدمتها الطالبات 
محاولةً إرشادهن للوصول إلى كيفية 
عملية التقدير وبذلك يكن قد ربطن 

  .المفهوم بمحوره الصحيح
  :مرحلة أشباه المفاهيم

  تعطي المعلمة المجموعات تمرين 
  :نشاط صفي
2 19 49
3 2

÷  

  .وتالحظ مدى صحة اإلجابة
  :مرحلة تكوين المفاهيم

  .تحل كل طالبة في كراستها
  :نشاط صفي
  :قدري الناتج

6 510 98
11 6
7 15 53
9 4

= ÷

= ÷

  

  :التقويم الختامي
  جدي ناتج قسمة 

) أ، ب (7 س3س) أ، ب، ج ، (2س
   من الكتاب المدرسي 17ص

  :نشاط بيتي
 7، س5 ، س4س) د، ه، و( ، 2س
   من الكتاب المدرسي17ص) ج(

مالحظة دقة التفسير 
  اإلجابات 

  
  

حظة صحة حل مال
  المجموعات 

  
  
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
  الطالبات

  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  في الحصة القادمة  

يترك 
  للمعلمة 
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  :الهدف العام
ب الكسور في جمع وضر) خاصية التبديل والتجميع والتوزيع(توظف الطالبة خواص العمليات 

  .طرح الكسور العاديةوكذلك توزيع الضرب على .العادية توظيفاً صحيحاً
  :أوالً

  .خاصية التبديل في جمع الكسور العادية وضربها
  

  :المتطلبات السابقة
  .حيحة تتمتعان بالخاصية التبديليةتوضح الطالبة أن عمليتي جمع وطرح األعداد الص •
  .عاً صحيحاًسوراً عادية مختلفة جمتجمع الطالبة ك •
  . في كسر ضرباً صحيحاًاً عادياًبة كسرتضرب الطال •
  

  : البنود االختبارية
5+3  ........= ،3 +5  ...........= ،5+3=3+5  
6×7  ........= ،7 ×6 ..........= ،6×7=7×6  

  : جدي ناتج جمع
1 3
2 4
3 2
7 7

3 12 1
4 2

= +

= +

= +

  

  :جدي ناتج الضرب
1 2
3 5
2 3
3 4

3 11 2
5 2

= ×

= ×

= ×
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  :ائل التعليميةالوس
  طباشير ملون أو حسب رغبة المعلمةلوحة تعليمية، رسوم تخطيطية، 

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تحدد الطالبة مفهوم   
خاصية التبديل على 
عملية جمع الكسور 

العادية تحديداً 
  .صحيحاً

  ):التكديس(مرحلة التخزين 
 متابعة النشاط البيتي للحصة بعد

السابقة ومناقشة البنود االختبارية 
للمتطلبات السابقة تعرض المعلمة 

أو رسماً تخطيطياً أو لوحة تعلمية 
  .حسب رغبتها

 من الكتاب 18ص) 1(مثال 
المدرسي وتطلب تفسيراً من 

ين تالطالبات لكل من الطريقتين الل
 أحمد ونادية وهل هما ماسلكاه

ولماذا وماذا تالحظ كل متساويان 
يتي الجمع مجموعة على عمل

  المعروضة ضمن اللوحة؟
  مرحلة العقد المترابط 

تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
ربطها   وتالحظ مدى صحتها ودقة 

  .بالمفهوم لخاصية التبديل
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة 
حة تفسيراً واضحاً لما شاهدنه في اللو

وتالحظ مدى تكوين المفهوم في 
  .ورهمح

  :مرحلة العقد المتسلسلة
بعد وضع المجموعات لتفسيرات 

ة صياغة سليمة اإلجابة تطلب المعلم
  .للخاصية التبديلية

مالحظة مشاركة  
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة 

  
  
  
  

  مالحظة دقة التفسير
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :العقد االنتشاريةمرحلة     
في هذه المرحلة تكون الطالبة قد 
حاولت التوصل للمفهوم الصحيح 

  .خاصية التبديل وفق اللوحة أمامهال
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة من المجموعات في 
هذه المرحلة حل تمارين صفية وفقاً 

  .للعمل الجماعي
  :نشاط صفي

5 5 1........
7 7 4

1 13 12 ...... 2
5 4 5

5 3 5......
6 4 6

+ = +

+ = +

+ = +

  

ومدى  المجموعات وتالحظ حل
  .تكوين المفهوم لدى الطالبات

  :مرحلة تكوين المفاهيم
في هذه المرحلة تتأكد المعلمة من 
صحة تكون المفهوم لخاصية التبديل 
على جمع الكسور لدى الطالبات 

طلب منهن حل نشاط صفي حيث ت
  .كٍل لوحدها
  :نشاط صفي

3 1 3......
4 2 4

+ = +  
... .لىع....  .وهذه تسمى خاصية

  الكسور العادية
  

  
مالحظة التوصل 

  السليم للمفهوم 
  
  
  

تدقق حل 
  المجموعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحح دفاتر 
الطالبات ورصد 

  الصحيح
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تحدد الطالبة مفهوم   
خاصية التبديل على 
عملية ضرب 
الكسور العادية 

  .تحديداً صحيحاً

  :مرحلة التخزين
 من 18ص) 2(تعرض المعلمة مثال 
مرسوماً على الكتاب المدرسي 

لبات عدة السبورة وتطلب من الطا
  رين أكبراأسئلة أي المقد

1 1 1     أم   1
2 4 4 2

×   ولماذا؟؟ ×
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر المعلمة إجابات الطالبات 
ن المجموعات وتالحظ صحة ضم

  .اإلجابات
  :حلة تكوين المجاميعمر

تطلب المعلمة من كل مجموعة 
الحظ مدى تكون تفسيراً إلجابتها لت

يل على عملية مفهوم خاصية التبد
  .ضرب الكسور العادية
  :مرحلة العقد المتسلسلة

بعد توضيح كل مجموعة إلجابتها 
تطلب المعلمة من الطالبات تعريفاً 
واضحاً لخاصية التبديل على عملية 

  .ور العاديةضرب الكس

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  
  
  

  مالحظة دقة التفسير 
  
  
  
  

مالحظة كيفية 
التوصل للمفهوم في 

  محوره الصحيح

  

  :مرحلة العقد االنتشارية    
في هذه المرحلة ترشد المعلمة 
الطالبات إلى تعميم خاصية التبديل 

   .على جمع وضرب الكسور العادية
  :مرحلة أشباه المفاهيم

الطالبات حل تطلب المعلمة من 
  .تمارين بصورة جماعية

مالحظة صحة 
  الوصول للمفهوم

تصحيح حل 
  المجموعات 

  
  

يترك 
  للمعلمة



190 

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نشاط صفي    
1 1
2 3
1 1
3 2

= ×

= ×
  

هل 
1 1 1 1
3 2 2 3

× = ×  
  نعم    ،      ال

.....       ....  

  
  

  

  :مرحلة تكوين المفاهيم    
تطلب المعلمة في هذه المرحلة من 
الطالبات حل تمارين كل لوحدها 

  .لى دفترهاع
  :تقويم ختامي

1 1 1......
2 5 2

× = ×  
الكسور ..... .على......  .خاصية
  العادية 

3 1 3......
8 8 8

5 5 2.......
6 6 5

1 1 13 1 ....... 3
4 4 4

+ = +

× = ×

+ = +

  

  :نشاط بيتي
8 5 8......
9 9 9

1 1 1.......
6 6 2

+ = +

× = ×
  

هل خاصية التبديل تتحقق على طرح 

تصحيح حل 
الطالبات ورصد 

  الصحيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  في الحصة القادمة 

يترك 
  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  ؟الكسور
ة التبديل تتحقق على قسمة هل خاصي

  ؟الكسور
  .دكوضحي ذلك بأمثلة من عن

  يع في جمع الكسور العادية وضربهاخاصية التجم: ثانياً
  :الهدف العام

تحدد الطالبة مفهوم خاصية التجميع على عمليتي الجمع والضرب في الكسور العادية تحديداً 
  .اًصحيح

  :تطلبات السابقةالم
  .اد الصحيحة تتمتع بخاصية التجميعتوضح الطالبة أن عمليتي جمع وضرب األعد

  :البنود االختبارية
  :هل عمليتي جمع وضرب األعداد الصحيحة تتمتع بالخاصية التجميعية •
• )5+3+ (2   ،   5)+3+2(  
• )5×3 (×2      ،5 ×)3×2(  
  

  :الوسائل التعلمية
  .ة أو حسب رغبة المعلمةوحة تعليمي، لملونطباشير 

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تحدد مفهوم خاصية   
التجميع على عملية 
الجمع في الكسور 
العادية تحديداً 

  .صحيحاً

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
  .السابقة ومناقشة البنود االختبارية

  :مرحلة التخزين
  رض المعلمة المثال اآلتيتع

10 3 5 2
11 11 11 11

10 3 5 2
11 11 11 11

 = + + 
 

 = + 
 

  

  هل الناتجان متساويان؟

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  ؟جدي ناتج كل منهما بطريقتك    
 التجميع على جمع هل تنطبق خاصية

  ؟الكسور العادية
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
  وتالحظ الصحيح منها؟

  :حلة تكوين المجاميعمر
ترصد المعلمة كيفية تكوين مفهوم 
خاصية التجميع على جمع الكسور 

ب تفسيراً من كل بعد أن تطل
  .مجموعة إلجابتها

  
  :مرحلة العقد المتسلسلة

هل عملية جمع الكسور تتمتع 
  بخاصية التجميع 
      نعم    ،  ال

   .....   ....  

   
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة 

  

      
  وتالحظ المعلمة إجابات الطالبات 

تتمتع بخاصية هل عملية الطرح 
  ؟التجميع على الكسور

   ال  نعم ،
 ........  

  ؟لماذا؟ وضحي بمثال من عندك
وتالحظ المعلمة كيفية ربط الطالبات 

لتجميع على الجمع لمفهوم عملية ا
  .بالمحور الصحيح

  

  
  

مالحظة صحة 
  ةاإلجاب
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد االنتشارية    
في هذه المرحلة تالحظ المعلمة 
إجابات الطالبات على األسئلة السابقة 
ومدى دقتها وصحتها ومن ثم تكون 
وتطور المفهوم في أكثر من محور 

  .لدى الطالبات
  :مرحلة أشباه المفاهيم

ل تطلب المعلمة من المجموعات ح
  .التمارين

  :نشاط صفي
  :أكملي

2 5 2 1 5......
8 6 8 7 6

1 1 3 1 1......
2 4 5 2 4

   + + = + +   
   
   + + = + +   
   

  

  ته وتالحظ حل كل مجموعة وصح

  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  تكوين المفهوم 

  
  
  
  

مالحظة حل ورصد 
  الصحيح منها

  

تحدد الطالبة مفهوم   
خاصية التجميع 
على عملية ضرب 
في الكسور العادية 

  .تحديداً صحيحاً

  :  المفاهيممرحلة تكوين
 نشاط صفي لكل طالبة تعطي المعلمة

  .لوحدهاتحله 
  :نشاط صفي

  :أكملي
1 1 1 3......
5 5 4 4

1 2 1 1 2......
2 9 2 7 9

   + = +   
   

   + + = + +   
     

  تعرض المعلمة مثاالً
  
  

تصحيح حل 
الطالبات ورصد 

  الصحيح
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة التخزين    
1 3 5 2
3 5 6 3
1 3 5 2
3 5 6 3

 = × × 
 

 = × × 
 

  

  ؟هل هما ناتجان متساويان
  جدي الناتج بطريقتك؟

هل تتحقق خاصية التجميع على 
   العادية؟عملية الضرب في الكسور

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
وترصد الصحيح منها وتالحظ ربط 

  .الطالبات للمفهوم لعملية التجميع
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من الطالبات تعليل 
إجابتهن وتالحظ كيفية تكون المفهوم 
لعملية التجميع على ضرب الكسور 

  .ره الصحيحالعادية في محو

  
مالحظة مشاركة 

  الطالبات
  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابات

  

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
ترشد المعلمة الطالبات للصحيح من 
اإلجابات وتفسير ما غمض وبذلك 
تحاول ربط المفهوم بأكثر من محور 
هل عملية ضرب الكسور العادية 

  .تتمتع بخاصية التجميع
  نعم ، ال
... ....  

وتالحظ المعلمة إجابات الطالبات هل 
عملية القسمة على الكسور العادية 

  تتمتع بخاصية التجميع؟

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  نعم ، ال     
.... ....  

  ؟ثالوضحي إجابتك بم
  :مرحلة العقد االنتشارية

من خالل إجابات الطالبات تالحظ 
وم في ون المفهالمعلمة صحة ودقة تك

  .محوره األصلي لدى الطالبات
  :مرحلة أشباه المفاهيم

ب المعلمة من المجموعات حل تطل
  .تمرين

  :نشاط صفي
  أكملي 

1 3 1 2 3......
6 4 6 5 4

1 1 1 1 1......
4 2 4 3 2

   × × = × ×   
   

   × × = × ×   
   

  

  
  
  

مالحظة دقة التعليل 
  والتفسير لإلجابة 

  
  
  

مالحظة صحة 
  تكون المفهوم 

  
  

تصحيح حل 
  المجموعات 

  

  :ممرحلة تكوين المفاهي    
تعطي المعلمة تمارين على كراس 

  الطالبات كٍل لوحدها 
  :نشاط صفي

  :أكملي
1 1 1 1 1......
4 5 4 9 5
1 2 1 1 2......
5 3 5 3 3

   × × = × ×   
   
   × × = × ×   
   

  

  :التقويم الختامي
  :)×( أو) / (ضعي إشارة

 عملية ضرب الكسور العادية –أ 
      ) (ةتجميعي

تصحيح حل 
الطالبات ورصد 

  الصحيح 
  
  
  
  
  

تصحيح حل 
الطالبات ورصد 

  الصحيح 
  

يترك 
  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 عملية قسمة الكسور العادية –ب 
       ) (تبديلية

 عملية طرح الكسور العادية -ج
  (      )ةميعيتج

عملية جمع الكسور العادية تجميعية 
       ) (وتبديلية

  :نشاط بيتي
هاتي مثال يبين أن كل من عمليتي 
طرح الكسور العادية وقسمتها ال 

  . تتمتعان بخاصية التجميع
   من الكتاب المدرسي21 ، ص1س

  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة 

 
  خاصية توزيع الضرب على جمع الكسور وطرحها : ثالثاً

  :الهدف العام
ر العادية وطرحها تحديداً تحدد الطالبة مفهوم خاصية توزيع الضرب على عمليتي جمع الكسو

  .صحيحاً
  : المتطلبات السابقة

  .تع بخاصية توزيع الضرب على الجمعصحيحة تتمتوضح الطالبة أن األعداد ال •
  .رب عدد صحيح في كسر ضرباً صحيحاًتض •

  :اريةالبنود االختب
  جدي ناتج  •

  هل هما متساويان ) 3×5) + (7×5(، ) 7+3(×  5
  هل هما متساويان ) 4×7 (-) 5×7(، ) 4–5(×  7

  جدي ناتج  •
1.......... 33
3
3.......... 15
5

= ×

= ×
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  :الوسائل التعلمية
  . لون أو حسب رغبة المعلمة طباشير م

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تحدد مفهوم خاصية   
توزيع الضرب 
على عملية جمع 

   .الكسور العادية

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
  .سابقة ومناقشة البنود االختباريةال

  : مرحلة التخزين
  المثال اآلتي تعرض المعلمة 

  :مثال

( )

( )

13 33
3
13 33 33
3

  الح   ل   
1 13 33 3 33
3 3

10110 33
3

13 33 33
3

110 99 11

،  + × 
 

 × + × 
 

 × = + × 
 

= × =

 × + × 
 
= +

  

مالحظة مشاركة  
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ماذا تالحظين على الناتجين؟ هل هما     
  ؟من أسهل في عملية الحلن؟امتساوي

اذكري الخاصية التي تتمتع بها 
  .الكسور العادية في المثال السابق

  :مرحلة العقد المترابط
ت المجموعات تنتظر المعلمة إجابا

ت السابقة وتالحظ ربط المعلوما
  .بالالحقة لدى الطالبات

  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة تكوين المجاميع    
تالحظ صحة إجابات المجموعات 

طلب تعليل من كل مجموعة وت
  .إلجابتها

  :مرحلة العقد المتسلسلة
تطلب المعلمة صياغة مناسبة للمثال 

عه فيال صورة  الخاصية التي ووض
ادة تتمتع بها الكسور العادية أي إع

صية خا(تنظيم للمثال وفق الخاصية  
وتالحظ صحة اإلجابات ) التوزيع

  .لدى الطالبات
  :مرحلة العقد االنتشارية

ترصد المعلمة إجابات المجموعات 
وبذلك تالحظ مدى ربط الطالبات 
للمفهوم لخاصية توزيع الضرب  

تطلب  ة جمع الكسور وعلى عملي
  :اإلجابة على السؤال اآلتي

تتمتع الكسور العادية بخاصية توزيع 
  .لى عملية الجمعالضرب ع

      نعم      ،    ال
  .      ...   ،....  

  :مرحلة أشباه المفاهيم
تطلب المعلمة من المجموعات حل 

   .تمارين
  :نشاط صفي

  :جدي ناتج
  

  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  الصياغة 

  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة 

  
  
  
  
  
  

  

تصحيح حل 
  المجموعات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

    

( )

1 13 8 3 أ-    8
2 2

13 8 8 ب-  
2

 + × = × 
 

 × + × 
 

  

ما هي الخاصية التي ) ب(، ) أ (من
  أمامك

    

  :مرحلة تكوين المفاهيم    
تعطي المعلمة تمرين كل طالبة تكتبه 

  . دفترهاعلى
  :نشاط صفي

استخدمي خاصية توزيع الضرب 
لعادية لتسهيل على جمع الكسور ا

  :يجاد ناتج ما يليإ
19 1  أ-    
3
115 3  ب-  
5

= ×

= ×
  

تصحيح دفاتر 
الطالبات ورصد 

  الصحيح 
  

يترك 
  للمعلمة

تحدد الطالبة مفهوم   
خاصية توزيع 
الضرب على عملية 
طرح الكسور 

  العادية 

  )2(تعرض المعلمة مثال 
  :مرحلة التخزين

( )

1 100 4
2

1 4 100 4
2

،  − × 
 

 × − × 
 

  

  :  الحل

( )

1398 99 4
2

1 4 100 4
2

398 2 400

= ×

 × − × 
 

= −

  

  
مالحظة مشاركة 

  الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :ماذا تالحظين    
هل عملية طرح الكسور العادية 

  تتمتع بخاصية توزيع الضرب ؟
  نعم   ، ال 

    ...،...  
  فسري إجابتك؟

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  

  :مرحلة العقد المترابط    
تنتظر المعلمة إجابة المجموعات 

ى وترصد الصحيح منها وتالحظ مد
البات للمفهوم بعملية طرح ربط الط

  .الكسور
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة تعليل وتفسير لكل 
إجابة مجموعة وتالحظ مدى محاولة 

 وتكوين المفهوم في الطالبات فهم
  .محوره الصحيح

  :مرحلة العقد المتسلسلة
تطلب المعلمة من الطالبات صياغة 
مناسبة للمثال ووضعه في صورة 

صية التي تتمتع بها الكسور الخا
العادية أي إعادة تنظيم للمثال وفق 
خاصية التوزيع للضرب على عملية 

  .ر العاديةطرح الكسو
  :مرحلة العقد االنتشارية

ترصد المعلمة إجابات الطالبات 
وتالحظ مدى ربط المفهوم لخاصية 
توزيع الضرب على عملية طرح 

   السؤال جابة عنالكسور وتطلب اإل

  
ظة صحة مالح

  التعليل لإلجابات
  
  
  

مالحظة دقة وصحة 
  اإلجابات 

  
  
  

رصد اإلجابة 
  الصحيحة 

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تمتع الكسور العادية بخاصية ي :اآلتي    
  توزيع الضرب على عملية الطرح 

  نعم  ، ال
 ....،...  

    

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
الطالبات حل تطلب المعلمة من 
  .تمرين وفق المجموعات

  :اط صفينش
  :جدي ناتج

1 17 5
2 2

1 15 7 5
2 2

 = − × 
 

   × − ×   
   

  

الضرب ......... .تسمى خاصية
  الكسور العادية ........ .على عملية

  :مرحلة تكوين المفاهيم
  تعطى المعلمة نشاط صفي 

  :تقويم ختامي
 استخدمي خواص العمليات على

  :الكسور العادية في إيجاد الناتج

  .أ 
18 7
2

= × 

 .ب 
139 20
2

= 139 اعتبري ×
2 

 ھي
1 40
2

 − 
 

  
1 1 1 14 2 7 2
2 4 2 4

= × + ×  

  

مالحظة صحة 
  إجابة المجموعات 

  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
الطالبات ورصد 

  الصحيح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يترك 
  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نشاط بيتي
استخدمي خواص العمليات على 

  الكسور العادية في إيجاد ناتج 

  .أ 
1 16 2 6
3 3

× − × 

 .ب 
19 20
2

×  
جمع هل تتوزع القسمة على ال

   هاتي مثاالً؟والطرح للكسور العادية

  
  

متابعة النشاط البيتي 
  في الحصة القادمة 
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  الوحدة الثانية 
 )الكسور العشرية ( 
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  :الهدف العام
  . إلى كسر عشري تحويالً صحيحاًاًي عاداً تحول الطالبة كسر

  
  :المتطلبات السابقة

  . وقواها على صورة كسور عشرية كتابةً صحيحة10ًتكتب الطالبة كسوراً مقاماتها  •
  تكمل حدوداً ناقصة في كسور متكافئة  •
  .د ناتج القسمة على رقمتج •
  

  :االختباريةالبنود 
  .كسور اآلتية على صورة كسور عشريةاكتبي ال

27 125 9 7 5   ،        ،        ،       ،   
1000 1000 100 100 10  

  :أكملي
......... 2

10 5
......... 3
100 25

......... 3
100 10

=

=

=

  

  
  جدي ناتج قسمة 

27÷9  ،  20÷4    ، 5÷2=  
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   :الوسائل التعليمية
  .طباشير ملون أو حسب رغبة المعلمة، لوحة تعليمية

   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تحول الطالبة   
الكسر العادي إلى 

كسر عشري بإيجاد 
كسر مكافئ مقامه 

 أو قواها 10
  .تحويالً صحيحاً

بعد مناقشة المتطلبات السابقة وبنودها 
  االختبارية تعرض المعلمة

  )1(مثال 
 كعكة ، عبري عن  أكلت عائلة

كلته العائلة بكسر الذي أالجزء 
  .عشري

  :مرحلة التخزين
إذا أمكن تعرض المعلمة كعكة جاهزة 

  ثم تقسم وتقسمها أمام الطالبات إلى

 وتطلب من الطالبات تحديد    إلى

  .الباتدون إرشاد الط   من مقدار
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
وترصد اإلجابة الصحيحة دون التنويه 

   إليها وتطرح األسئلة اآلتية
 وتالحظ مدى  تكافئ أي تساوي

صحة اإلجابة وكيفية ربط الطالبات 
  .مكافئلمفهوم الكسر ال

  :مرحلة تكوين المجاميع
ترصد المعلمة إجابات الطالبات 

 للصحيح منها وبذلك تكون وتنوه
رصدت الطالبات اللوتي ربطن 

المفهوم لتحول الكسر العادي إلى 
                       .كسر عشري بطريقة الكسر المكافئ

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
لمة من الطالبات تفسير تطلب المع

) رياضياً(طريقة الحل تفسيراً علمياً 
  .وتالحظ صحة اإلجابة
  :مرحلة العقد االنتشارية

من خالل إجابة الطالبات تحدد 
المعلمة مدى ربط المفهوم بخصائصه 

  .ومميزاته وفق أكثر من محور
  :ممرحلة أشباه المفاهي

ب المعلمة من المجموعات حل تطل
  .تمرين

  :نشاط صفي
حولي الكسور العادية إلى كسور 

  عشرية 
2 ، 17 ،   4  
5   25    25  

وتالحظ المعلمة حل المجموعات 
 ربط ىوبذلك تكون قد رصدت مد

  الطالبات للعناصر المشتركة للمفاهيم 
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تطلب الطالبات حل تمرين كٍل في 
  دفترها 

  ) 1(نشاط صفي 
 حولي الكسور العادية إلى كسور
عشرية بطريقة الكسر العشري 

  المكافئ 
3 9 24 1 1 ،   ،   ،   ،  

50 25 200 20 5
  

مالحظة صحة 
  التفسير لإلجابة 

  
  

مالحظة تكون 
  المفهوم وتطوره

  
  
  

تصحيح حل 
  المجموعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
الطالبات ورصد 

  الصحيح 
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

بعد متابعة النشاط الصفي وتصحيح     
  الدفاتر تعرض المعلمة المثال اآلتي

    

 الطالبة تحول  
الكسر العادي إلى 

كسر عشري 
بطريقة القسمة 
المطولة تحويالً 

  .صحيحاً

  ): التكديس(مرحلة التخزين
لي الكسور اآلتية إلى كسور حو

  .عشرية
5
8

31
40

=

=
  

تطلب المعلمة من الطالبات تحويل 
الكسور بطريقة الكسر المكافئ 

  المعلمةوتالحظ اإلجابات تطرح
  .المشكلة وتطلب حالً لها
  .......أي ما هي الطريقة إذن

  .وتالحظ اإلجابات
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر إجابة الطالبات وفق 
المجموعات وتالحظ اإلجابة 

  الصحيحة دون توضيح لمن تكون 
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة تفسيراً من كل 
مجموعة إلجابتها وتالحظ مدى ربط 

  .م بمحوره الصحيحالمفهو

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة والتعليل

  

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تالحظ المعلمة مدى إتقان الطالبات 

لمفهوم القسمة المطولة وربطها 
بمفهوم التحويل للكسور العادية إلى 

  .كسور عشرية

مالحظة إتقان 
الطالبات لطريقة 

  التحويل 
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :ةنتشاري االدمرحلة العق 
تطلب المعلمة من الطالبات شرحاً 

  ) لعملية التحويل (لطريقة الحل
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة من المجموعات حل 
  تمرين وفق نظام المجموعات 

  :نشاط
حولي الكسور العادية إلى كسور 

  .عشرية بالقسمة المطولة
19 3  ،  
400 4

  
  وتالحظ دقة وصحة الحل 

  :تكوين المفاهيم رحلةم
معلمة نشاطاً كتابياً على تعطي ال

  .الدفتر
  :نشاط صفي

حولي الكسور العادية إلى كسور 
  عشرية بطريقة القسمة المطولة 

25 3 5  ،    ،  
32 16 8  

  :التقويم الختامي
حولي الكسور اآلتية إلى كسور 

عشرية بطريقة الكسر المكافئ أو 
  .طريقة القسمة المطولة

6
625

7
8

=

=

  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
  

تصحيح حل 
المجموعات ورصد 

  الصحيح 
  

تصحيح دفاتر 
الطالبات ورصد 

  الصحيح 
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
الطاليات ورصد 

  صحيح ال
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

5
125

8
50
1
20

=

=

=

  

  :نشاط بيتي
 من الكتاب 31 ، ص2 ، س1س

  .المدرسي

  
  
  

  
متابعة النشاط البيتي 

  في الحصة القادمة

تحول كسراً عادياً   
إلى كسراً عشرياً 
باستخدام القسمة 

  )اآللة الحاسبة (

  بعد متابعة النشاط البيتي تعرض 
  :مثال

9 اكتبي
40

 بالصورة العشرية 
  .باستخدام اآللة
  :مرحلة التخزين

9 مةتعرض المعل
40

 على اآللة   
وتعرض قيمة الكسر  العشري وهو 

وتطلب من الطالبات محاولة  0.225
  0.225الحصول على 

  :مرحلة العقد المترابط
تالحظ المعلمة إجابات المجموعات 

ة التي حصلت على وترصد المجموع
  .اإلجابة الصحيحة

  :مرحلة تكوين المجاميع
ت التي حصلت تطلب من المجموعا

على الرقم الصحيح للكسر شرح 
طريقة الحصول على الصورة 

  .العشرية للكسر 

  
  مالحظة صحة 

األداء والشرح 
  الستخدام

  اآللة
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المتسلسلة
تالحظ المعلمة صحة إجابة الطالبات 
اللواتي حصلن على الرقم الصحيح 

  .وترشدهن
  :مرحلة العقد االنتشارية

بمساعدة المعلمة تشرح الطالبات 
لة وهي الطريقة الصحيحة الستخدام اآل

اضغطي على المفتاح المكتوب عليه 
on ثم اضغطي 9 اضغطي على الرقم 

 من 40اكتبي العدد ÷ على إشارة 
اليسار اضغطي على المفتاح المكتوب 

 على 0.225يظهر الرقم = عليه 
  الشاشة 

90.225
40

=  
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة من المجموعات حل 
. هة على اآللة الحاسبةتمارين مشاب

  .وترصد الصحيح
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تعطي المعلمة كل طالبة كسراً 
تخدام لتحوله إلى كسراً عشرياً باس
  .اآللة وتدون ذلك في دفترها

  :نشاط صفي
2
3
7
8
9

16

=

=

=

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح   
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تمييز الطالبة الكسر   
العشري المنتهي 
والكسر الغشري 

غير المنتهي تمييزاً 
  صحيحاً

بعد متابعة النشاط البيتي تعرض 
  المعلمة مثاالً 

  حولي إلى صورة كسر عشري : مثال
30.75
4
10.333
3

=

=
  

  :مرحلة التخزين
لمعلمة المثال السابق تعرض ا

وإجابته وتسأل الطالبات أي الكسور 
توقفت  (العشرية السابقة قد انتهت

سمة أي أنها أخذت عن االستمرار بالق
  )تنتج األصفاراً

ه أي بقيت تعطي أرقاماً وأيهما لم تنت(
  )غير الصفر

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر إجابات الطالبات وترصد 

   الصحيح صحتها دون التطرق   إلى
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب من المجموعات إجراء عملية 
القسمة كل مجموعة على حدة 

  وترقب حل الطالبات 
  :مرحلة العقد المتسلسلة

 اإلجابات رتالحظ المعلمة صحة تفسي
  لكل مجموعة ومدى

ربطهن لمفهوم الكسور المنتهية 
  والغير منتهية 

  :مرحلة العقد االنتشارية
ة صياغة الصورة العامة تطلب المعلم

  
مالحظة مدى 

  مشاركة الطالبات
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات

  
  

مالحظة صحة 
  التفسير

  
  

مالحظة صحة 
  التفسير
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   التعلميةةعليمياإلجراءات الت  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  للكسور العادية المنتهية والغير منتهية 
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة من الطالبات حل 
  تمرين وفق العمل الجماعي 

  نشاط صفي 
 رحددي الكسر العشري المنتهي والغي

  :منتهي  مما يلي
2 3  ،  
9 5

  
  :مرحلة تكوين المفاهيم

 من الطالبات حل تطلب المعلمة
تمرين على دفاترهن   

  :تقويم ختامي
   من الكتاب المدرسي 31 ، ص4س

حولي الكسور العادية إلى كسور 
  عشرية باستخدام اآللة 

19 26   ،  
40 8  
  :نشاط بيتي

 من الكتاب 31 ، ص5 ، س3س
  المدرسي

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
مالحظة صحة 

  اإلجابة
  
  
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
الطالبات ورصد 

  الصحيح
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  ةالحصة القادم
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  :الهدف العام

  .ية تحويالً صحيحاًكسور عشرية دورتحول الطالبة الكسور العادية إلى 
  :المتطلبات السابقة

  . إلى كسر عشري تحويالً صحيحاًاًادي عاَتحول الطالبة كسر •
 .يزاً صحيحاًيمنتهية تمالتميز الطالبة الكسور العشرية المنتهية وغير  •

  البنود االختبارية
  حولي ما يلي إلى كسور عشرية باستخدام اآللة أو أي طريقة أخري 

716 25 13 1 5 1 3  ،    ،    ،    ،    ،    ،  
999 90 99 9 10 7 4

  
  .صنفي الكسور العشرية السابقة إلى كسور عشرية منتهية وغير منتهية

  :الوسائل التعليمية
  .طباشير ملون أو حسب رغبة المعلمةلوحة أو بطاقات و

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تتعرف الطالبة على   
الكسر العشري 

يفاً الدوري تعر
  صحيحاً 

بعد متابعة النشاط البيتي ومناقشة 
  .البنود االختبارية
  :مرحلة التخزين

تعرض المعلمة لوحة تعليمية من 
مجموعتين للكسور العشرية غير 

  .المنتهية
  )ب)              (أ(       

10.111111
9

130.13131313=
99

7160.716716716=
23
250.27777
90

10.714285714285=
7

=

=
  

70.368421052=
19
60.260869569
23
80.258064516=
31
30.272727

11
20.6666
3

=

=
  

ن أ ، ماذا تالحظين على المجموعتي
  .ب

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  ؟مجموعة أ ماذا تمثل    
  ؟مجموعة ب ماذا تمثل

  ؟أي المجموعتين يتكرر أرقامها
ور العشرية منتهية أم غير هل الكس

  ؟منتهية
كسور العشرية غير هل جميع ال

  ؟المنتهية دورية

    

  :مرحلة العقد المترابط    
تنتظر المعلمة اإلجابات من 

تالحظ مدى ربط المجموعات و
  .الطالبات للمفهوم

  :مرحلة تكوين المجاميع
تطلب المعلمة تفسيراً من كل 

مجموعة إلجابتها وترصد كيفية ربط 
  .المفاهيم

  :مرحلة العقد المتسلسلة
تالحظ المعلمة صحة تفسير اإلجابات 

لكل مجموعة وتطلب تعريفاً للكسر 
  العشري  الدوري 

  :مرحلة العقد االنتشارية
لمعلمة من الطالبات صياغة تطلب ا

صحيحة للتعريف وتالحظ مدى 
تعريف الطالبة على الكسور العشرية 

  الدورية 
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تعرض المعلمة بطاقات لكسور 
عشرية وتسأل هل هذه الكسور 
  العشرية دورية أم غير دورية ؟

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  

مالحظة صحة 
  التفسير 

  
  

مالحظة صحة 
  صياغة المفهوم 

  
  
  
  

تصحيح حل 
  لمجموعات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

0.21212121 ، 0.77777 ، 0.76   
 ،15243619 ، 0.15555   

مة الطالبات إلشارة الكسر ترشد المعل
  ....الدوري

  :مرحلة تكوين المفاهيم
  تعطي المعلمة تمارين صفية 

  :التقويم الختامي
ضعي خطاً تحت الكسر العشري 

  :الدوري ثم اكتبيه طبقاً لإلشارة
0.55555 ،  0.127567   ،  

0.42 ، 0.64444  
0.19191919 ، 0.15 ، 
0.21321300  

 لدى وترصد المعلمة تكون المفهوم
  الطالبات 
  :نشاط بيتي

  34 ، ص4 ، س2 ، س1س

  
  
  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  
  

  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة  

    
البة تحول الط

الكسور العادية إلى 
كسور عشرية 

دورية باستخدام 
النمط تحويالً 

  .صحيحاً
  
  
  
  

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
  السابقة تعرض المعلمة مثاالً 

  ):التكديس(مرحلة التخزين 
  :مثال

باستخدام اآللة الحاسبة حولي الكسور 
  .العادية إلى كسور عشرية

4 3 2 1...  ، ...=  ، ...=  ، ...=
9 9 9 9

=  
ب المعلمة من المجموعات إجراء تطل

العملية وتدون كل مجموعة إجاباتها 
  :ثم تطرح األسئلة اآلتية

  
  
  
  
  

ة مدى مالحظ
  مشاركة الطالبات 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 على الكسور العشرية نماذا تالحظي
  الناتجة ؟

هل هي كسور عشرية منتهية أم غير 
  منتهية ؟

ماذا نسميها ؟ اقرئي الكسور الناتجة 
واكتبيها على صورتها العشرية 

  ؟) دورية(الصحيحة 
  :لعقد المترابطمرحلة ا

تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
وتفسير كل مجموعة وتالحظ مدى 

ربط الطالبات لمفهوم الكسر العشري 
  الدوري بالكسر العادي 
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة تفسيراً 
إلجابتها وترصد كيفية ربط الطالبات 

  للمفاهيم في محورها الصحيح 

  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة درجة 
  تكون المفهوم

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تطلب المعلمة من كل مجموعة 

محاولة الوصول إلى قاعدة النمط 
الذي في المثال وتالحظ مدى ربط 

الطالبات للمفهوم بخصائصه 
  ومميزاته

  :اريةمرحلة العقد االنتش
بعد توصل الطالبات لقاعدة النمط 
الصحيح تكون الطالبات في هذه 
المرحلة قد توصلن لربط مفهوم 

تحويل الكسور العادية إلى كسور 
  .عشرية بقاعدة النمط وفق المثال

  
مالحظة صحة 
  صياغة القاعدة 

  
  
  
  

مالحظة صحة ربط 
المفهوم بالقاعدة 

  للنمط
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة أشباه المفاهيم
تعطي المعلمة نشاطاً للمجموعات 
وتالحظ حل المجموعات وصحة 

   ربط المفهوم بمحوره الصحيح
  :نشاط صفي

حولي الكسور العادية اآلتية إلى 
  كسور عشرية دورية 

7 6 5...=  ، ...=  ، ...=
9 9 9

  
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تعطي المعلمة نشاطاً صفياً وتطرح 
  سؤاالً 

 ؟ ما شكل 99ماذا لو كان المقام 
  ؟.الكسر العشري الدوري

؟ ما شكل 999ماذا لو كان المقام 
  الكسر العشري الدوري ؟

هل القاعدة السابقة تنطبق على 
المقامات السابقة أم ال ؟ وضحي 

إجابتك بحل النشاط اآلتي في 
  كراستك 

  
تصحيح حل 

  المجموعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التقويم الختامي    
حولي الكسور العادية اآلتية إلى 

  : عشرية دوريةكسور
24 32...=  ، ...=  
99 99

8 45...=  ، ...=
99 99

235 487...=  ، ...=
999 999

  

  
تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح

  
  
  
  
  

  
يترك 

  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  أكملي النمط : نشاط بيتي
235  
999  

487  
999  

56  
999  

742  
999  

75  
999  

0.235  0.487        
  :استنتجي قاعدة النمط ثم أكملي

4 3 5، 0.36=  ، 0.27=  ، 0.45=
11 11 11

10 8 7.......  ، ......
11 11 11

= =
  

ة النشاط البيتي متابع
  الحصة القادمة 

تحول الطالبة   
الكسور العشرية 

الدورية إلى كسور 
عادية باستخدام 

  النمط
  

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
  :السابقة تعرض المعلمة اللوحة اآلتية

0.45
  

0.63
  

0.14
  0.28  0.06  

0.07
  

0.09
  

45  
99  

63  
99      6  

99      
  

......  65  
990  

84  
990  ......  .......  .......  

0.032  0.065  0.084  0.037  0.035  0.097  
  :مرحلة التخزين

  تطرح المعلمة أسئلة على الطالبات 
  أكملي النمطين أمامك؟

  ماذا تالحظين؟

  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  

  

  ما هي قاعدة النمط األول؟    
  ني؟ما هي قاعدة النمط الثا
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر المعلمة إجابات الطالبات 
  وتالحظ مدى ربطهن للمفهوم 

  :مرحلة تكوين المجاميع
تطلب المعلمة تفسيراً من كل 

مجموعة إلجابتها وسبب اختيارها 

  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
مالحظة صحة 

  تفسيرال
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

لهذه اإلجابة لكي تالحظ مدى ربط 
  المفاهيم بمحورها الصحيح

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تطلب المعلمة من كل مجموعة 

محاولة الوصول صحة لقاعدة النمط 
 والثاني وتالحظ صحة  ربط لاألو

الطالبات للمفهوم بخصائصه 
  ومميزاته

  :مرحلة العقد االنتشارية
ترصد المعلمة المجموعات التي 

لقاعدة النمطين ) توصلت (أجابت
لطالبات إلى توصالً صحيحاً وترشد ا

القاعدة وبذلك ترصد صحة ربط 
  .القاعدة بالنمطين

  :مرحلة أشباه المفاهيم
تعطي المعلمة نشاطاً للمجموعات 

  وتالحظ الحل 
  :نشاط صفي

حولي الكسور العشرية الدورية إلى 
  كسور عادية 
....=0.298

....=0.54 

....=0.2
  

  :مرحلة تكوين المفاهيم
له تعطي المعلمة الطالبات نشاطاً تح

كل طالبة على دفترها وترصد صحة 
  تكون المفهوم 

  

  
  
  

تصحيح حل 
المجموعات ورصد 

  الصحيح 
  
  
  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نشاط صفي
حولي الكسور العشرية الدورية إلى 

  :كسور عادية
=0.65

=0.56

=0.262
  

  :التقويم الختامي
حولي الكسور العشرية الدورية إلى 

  :كسور عادية
= 0.05   ،  = 0.36   ، = 0.32   
حولي الكسور العادية  إلى كسور 

  :يةعشرية دور
732 2 6 84... ، ... ، ... ، ...
999 9 99 990

= = = =  
  :نشاط بيتي

 ، في الكتاب المدرسي 7 ، س6س
  35ص

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
متابعة النشاط البيتي 

  الحصة القادمة
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  :الهدف العام

  .تقارن الطالبة الكسور العشرية الدورية مقارنةً صحيحةً
  

  :المتطلبات السابقة
  .تكتب الكسر العشري الدوري على صورة كسر عادي كتابة صحيحة •
  . إلى كسر عشري دوري تحويالً صحيحاًاً عادياًتحول كسر •
  .تقارن بين كسور عشرية مقارنةً صحيحةً •
  ن كسرين عاديين مقارنة صحيحةتقارن بي •
   

  :البنود االختبارية
  اكتبي الكسور العشرية الدورية على صورة كسر عادي 
0.1254   ،    0.139   ،   0.139   ،   0.37   ،   0.37  

  .حولي الكسور العادية إلى كسور عشرية دورية
23 132 25 4....  ، ....  ، ....  ، ....
90 999 99 9

= = = =  
  :قارني بين الكسور العشرية اآلتية

0.32 .......  0.02  
0.52  ،  0.513  

  :قارني بين الكسور العادية اآلتية
1 3    
2 5
5 7    
7 8
2 1    
8 4
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  :الوسائل التعليمية
  .أو حسب رغبة المعلمة/ لوحة تعليمية / طباشير ملون 

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تقارن الطالبة بين   
 الكسور العشرية

 الدورية مقارنةً
   صحيحةً

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
السابقة ومناقشة البنود االختبارية 
للمتطلبات السابقة تعرض المعلمة 

  مثاالً 
  :مرحلة التخزين
  =أو< أو>ضعي إشارة 

0.45 .....0.45  
0.73....0.73  

ة الكسرين تطلب من الطالبات قراء
  العشريين وتسأل 

  ؟ ماذا يعني الكسر العشري الدوري-أ
  ؟ هل عدد المنازل متساوٍ–ب 

ماذا نفعل لكي تساوي عدد  -ج
  ؟المنازل

 ضعي اإلشارة المناسبة في -د
  .الفراغ

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات الطالبات 

وترصد اإلجابات الصحيحة 
يها وبذلك للمجموعات دون التطرق إل

الطالبات للمفهوم تالحظ مدى ربط 
  .السابق بالحالي

  :مرحلة تكوين المجاميع
تطلب المعلمة من كل مجموعة 

   تفسيراً إلجابتها وكيف توصلت للحل
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  

مالحظة مدى تكون 
  المفهوم
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

كون مفهوم مقارنة وتالحظ  مدى ت    
الكسور العشرية العادية والكسور 

  .العشرية الدورية

    

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تطلب المعلمة من الطالبات الربط 

بين مقارنة الكسور العادية ومقارنة 
الكسور العشرية والكسور العشرية 

الدورية وتالحظ كيفية تكون المفهوم 
  .وفق خصائصه

  :ةمرحلة العقد االنتشاري
من خالل األسئلة ترصد المعلمة 
مرحلة الربط الصحيحة وترشد 
  الطالبات إلى المفهوم الصحيح 

  :مرحلة أشباه المفاهيم
تعطي المعلمة المجموعات نشاطاً 

  للحل 
  =، < ، > ضعي إشارة 

0.35.  .....0.35  
35  .  ......0.35  
70  
35 .  .......0.35  
99  
  

  :مرحلة تكوين المفاهيم
  تعطي المعلمة الطالبات

  كل طالبة على دفترها ل اً ختامياًتقويم
  :التقويم الختامي
  =، < ، > ضعي إشارة 

مالحظة صحة 
   للمفهوم الربط

  
مالحظة دقة 

  اإلجابات 
  
  

تصحيح حل 
  المجموعات 

  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح

  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 4  . .....0.36  
11  

0.36. ....0.36  
15  .  ....0.25  
60  

0.52 .  ....0.25  
0.27  .......0.72  

 4    . ......0.2  
 9    

  :نشاط بيتي
1    .  .....0.3  
3  

0.75 . ....3  
             4  

0.83.  ......0.83  
  :نشاط تفوق

  رتبي تصاعدياً
0.26 ،0.26 ،0.26  ، 0.262 ،

0.262  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة  
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  :الهدف العام
  .ين عشريين أو أكثر إيجادا صحيحاًرح عددد الطالبة ناتج جمع وطجأن ت

  
  :المتطلبات السابقة

  تقرأ الطالبة أعداداً عشريةً قراءةً صحيحةً
  تجعل الطالبة الكسور العشرية ذات منازل متساوية 
  تجمع الطالبة وتطرح أعداد صحيحة جمعاً صحيحاً

  
  :البنود االختبارية

  اقرئي األعداد العشرية اآلتية 
23.25 ،  63.9  ، 1.53 ، 924.008  

  اجعلي األعداد العشرية التالية ذات منازل عشرية متساوية 
1.4 ، 2.35، 5.31  

  :جدي ناتج
345 + 642=   

1542 + 156=   
653 – 249=   
600 – 342=   

  
  :الوسائل التعليمية

  .لوحة تعليمية أو شفافية وطباشير ملون أو حسب رغبة المعلمة
   التعلميةةتعليمياإلجراءات ال  األهداف السلوكية    التقويم

  نتائجه  أدواته
تجد الطالبة عددين   

ناتج جمع عشريين 
أو أكثر إيجاداً 

    . صحيحاً

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
السابقة ومناقشة البنود االختبارية 

معلمة على لوحة أو شفافية تعرض ال
  .مثاالً

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 
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   التعلميةةتعليمياإلجراءات ال  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نمرحلة التخزي    
تعرض المعلمة المثال التي على 

  لوحة تعليمية محلوالً 
7.45 + 2.83 = 10.28  
9.25 + 925 + 0.925 =  

  ثم تعرض عدد  من األسئلة
   هل اإلجابات للمثالين صحيحة؟

  .فسري السبب
ما الذي قمت به لكي تثبتي صحة 

  اإلجابة ؟
هل جميع المنازل في المثال الثاني 

  متساوية ؟
زل في جمع األعداد كيف نرتب المنا

  العشرية ؟
هل نغير مكان الفاصلة العشرية عند 

  الجمع ؟
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
وترقب كيفية ربط الطالبات للمفهوم 
بالمفاهيم السابقة وترصد الصحيح 

  من اإلجابات دون اإلشارة إليها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  تمشاركة الطالبا

  

  :مرحلة تكوين المجاميع    
تطلب المعلمة تفسيراً من كل 

  .مجموعة إلجابتها
  :مرحلة العقد المتسلسلة

تطلب من المجموعات إعادة ترتيب 
حل المثالين وترصد كيفية الترتيب 

  .وصحة الحل

حظة صحة مال
  تفسير اإلجابات 

  
مالحظة صحة 
الترتيب والحل 

  للطالبات 
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةتعليمياإلجراءات ال  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد االنتشارية
تالحظ المعلمة صحة حل 

المجموعات ومدى ربطهن للمفاهيم 
  .ا ومميزاتهافي ضوء خصائصه

  :مرحلة أشباه المفاهيم
تطلب المعلمة من الطالبات ضمن 

  المجموعات حل تمرين 
  :نشاط صفي

  :جدي ناتج
6.52 + 16.5 =   

  : مرحلة تكوين المفاهيم
تعطي المعلمة نشاطاً صفياً لكل 

  .طالبة  على دفترها
  :جدي ناتج •
• 2.95 + 2.57=   
• 3.95 + 395 + 0.395=   

ه ذ من والد شيقل أخ4.75مع سعيد 
،  شيقل27 شيقل ومن والدته 2.235

  كم أصبح مع سعيد؟
  :نشاط بيتي

  :جدي ناتج الجمع
2.5+ 0.725=   

7.25 + 725+  0.725 =  
 تدريبات الجمع من 38 ، ص37ص

  .الكتاب المدرسي
  : نشاط إضافي

  مع توضيح فكرة الحل 
   =5.31 + 2.72 -أ

مالحظة صحة ربط 
المفاهيم تصحيح 
  حل المجموعات 

  
تصحيح دفاتر 

  الطالبات 
  

  ورصد الصحيح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة 
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   التعلميةةتعليمياإلجراءات ال  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

   =2.9 + 2.7 -ب
 طن 12كومة من البرتقال وزنها  •

 مراحل 3قامت شاحنة بنقلها على 
وفي كل مرة كان قيمة وزن 

الشاحنة وهي محملة بالبرتقال في 
 طن وفي المرة 7.4المرة األولى 

 طن وفي المرة الثالثة 8.2الثانية 
 طن احسبي وزن الشاحنة 5.4

  وهي فارغة ؟

  
  

متابعة وتصحيح 
حل الطالبات 

  ورصد الصحيح 

د الطالبة ناتج تج  
طرح عددين 

عشريين إيجاداً 
  صحيحاً 

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
  السابقة تعرض المعلمة مثاالً محلوالً 

  :مرحلة التخزين
  جدي ناتج طرح : مثال

   =3.25 – 7.5 -أ
   =3.75 – 19 - ب

  :وتسأل الطالبات األسئلة اآلتية
  هل اإلجابات صحيحة للمثالين ؟

  حل ؟ اشرحيها ؟ما هي طريقة ال
هل تتشابه طريقة الحل في الجمع مع 

  طريقة الحل للطرح ؟
  هل تغير مكان الفواصل العشرية ؟

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
وترصد اإلجابات الصحيحة دون 

  النظر إليها 
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة تفسير 
  .إجابتها

  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابات 

  
  

مالحظة صحة 
  التفسير 

  
  مالحظة صحة الح
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   التعلميةةتعليمياإلجراءات ال  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
تطلب المعلمة من الطالبات إعادة حل 

الين وترصد الطريقة الصحيحة المث
  .للحل

  :مرحلة العقد االنتشارية
تالحظ المعلمة صحة حل 

 للمفهومالمجموعات ومدى ربطهن 
في ) عملية الطرح لألعداد العشرية(

ضوء مميزاته وخصائصه 
  .الصحيحة

مالحظة صحة 
  الحل

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
تطلب المعلمة من المجموعات حل 

  سؤاالً 
  :نشاط صفي

  جدي ناتج الطرح 
6.5 – 2.35=   

  :مرحلة تكوين المفاهيم
تعطي المعلمة نشاطاً صفياً لكل 

  .طالبة على دفترها
  :تقويم ختامي

  :جدي ناتج الطرح
7.5 – 3.25=   
27 – 4.375=   

تاجر عنده قطعة من القماش طولها 
 متراً أخذ منها قطعة طولها 16

تراً، احسبي طول القطعة  م3.85
  ؟الباقية

  

تصحيح حل 
المجموعات ورصد 

  الصحيح 
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 
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   التعلميةةتعليمياإلجراءات ال  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نشاط بيتي
 تدريبات الطرح من 38 ، ص37ص

  الكتاب المدرسي 
حددي موقع العالمة العشرية بحيث 

  يكون الحل صحيح 
26 + 31 = 291  

156 – 4= 116  
352 + 13 + 24 = 506  

  :نشاط إضافي
3.52– 1.27 =   

 16.38عددان عشريان مجموعهما 
  . ، ما هو العدد اآلخر5.14وأحدهما 

  :أكملي
9.3 ،  7.1 ،  4.9، . ...،.....  

  
متابعة النشاط البيتي 
  في الحصة القادمة 

  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط 
  ورصد الصحيح
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  : الهدف العام
  . في عدد عشري آخر ضرباً صحيحاًاً عشرياًتضرب الطالبة عدد

  
  :المتطلبات السابقة

  .ويالً صحيحاًتحول الكسر العادي إلى كسر عشري تح •
  .شري إلى كسر عادي تحويالً صحيحاًتحول الكسر الع •
  . في كسر عادي آخر ضربا صحيحاًاً عادياًتضرب كسر •
  .تختزن الحقائق األساسية للضرب •
 . في عدد صحيح ضرباً صحيحاًاً صحيحاًدتضرب عد •

  
  :البنود االختبارية

  حولي إلى كسر عشري  •
7 25 19 7  ،    ،    ،  

100 1000 100 10  
  ى كسر عادي حولي إل •

3.4 ،  0.75 ،  2.6 ، 1.95  
  جدي ناتج ضرب  •

7 3
10 10

3 5
9 8

×

×
  

  أكملي  •
9 × 8  = .   ..... ،7 ×9= .  .... ،8 × 8= .......  

  جدي ناتج  •
15 × 7= .   ..... ،3.2 × 6= ......  
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  :الوسائل التعليمية
  لمة لوحة تعليمية أو شفافية و طباشير ملون أو حسب رغبة المع

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تضرب الطالبة   
 في اً عشرياًعدد

عدد عشري آخر 
  .ضرباً صحيحاً

بعد مناقشة النشاط البيتي للحصة 
السابقة ومناقشة البنود االختبارية 

للمتطلبات السابقة تقوم المعلمة 
ليمية أو مثاالً على لوحة تع. بعرض

شفافية أو جهاز كمبيوتر حسب 
  .رغبتها

  :مرحلة التخزين
  مثاالً 

 :المثال اآلتيفي تعرض المعلمة كما 
م 2.6كل مستطيل طولها نافدة على ش
  ؟م ، ما مساحتها1.4وعرضها 

  :الحل
  العرض × الطول = مساحة النافدة 

  م3.64 = 1.4 × 2.6
  الخطوة األولى : طريقة الحل

2 6
1 4
   104

 260
364

×

+
  

  :الخطوة الثانية
2.6 × 1.4 = 3.64   

ثم تسأل المعلمة األسئلة اآلتية بعد 
  قراءة المثال ومناقشة المعلومات فيه 

  ما هو قانون مساحة المستطيل؟
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  ؟ما هي العملية في المثال    
  ؟ما هو المضروب والمضروب فيه

التي سلكها الحل ألولى ما الخطوة ا
  ؟في المثال

  ؟ما هي الخطوة الثانية
عشرية كيف تم وضع الفواصل ال

  ؟حسب رؤيتك في المثال أمامك
أعيدي كتابة األعداد العشرية بصورة 

عداد الكسرية ثم جدي الناتج األ
  ؟للحل

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة اإلجابات من 

المجموعات وترصد الصحيح منها 
  .شارة إليهادون اإل

  :مرحلة تكوين المجاميع
تطلب المعلمة تفسيراً إلجابات كل 

مجموعة وترصد صحة تكون مفهوم 
  .عملية ضرب األعداد العشرية

  :مرحلة العقد المتسلسلة
 تطلب من المجموعات حل التمرين

لوحدهن ضمن العمل ) المثال(
  .الجماعي

  :مرحلة العقد االنتشارية
لتي ترصد المعلمة المجموعات ا

رتبت الحل بطريقة صحيحة وبذلك 
تالحظ مدى ربط مفهوم عملية 

ضرب األعداد العشرية بالمفاهيم 
  لضرب األعداد الصحيحة

مالحظة مشاركة 
  الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  تفسير اإلجابات 

  
  

مالحظة صحة 
  الحل 

  
  

مالحظة مدى صحة 
عملية الضرب لدى 

  الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :اهيممرحلة أشباه المف    
تطلب المعلمة من الطالبات حل 

تمرين مشابه للمثال ضمن العمل 
  الجماعي 

  : نشاط صفي
  :جدي ناتج ضرب

3.4× 2.6=   
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تطلب المعلمة من الطالبات حل 
  تمرين على الدفاتر 

  :نشاط صفي
  :جدي ناتج الضرب

2.3 × 1.4=   
5.6 × 2.7=   

3.14 × 0.8=   
 كيلو متر 2.5يسير رياض مسافة  •

في الساعة ، كم كيلو متراً يسير 
  في ثالث ساعات ونصف ؟

  :نشاط بيتي
 ، 1 ، س40 الكتاب صمن تدريبات

   3 ، س2س
  :نشاط تفوق

 من الكتاب 41 ، ص8 ، س6س
  المدرسي 

تصحيح حل 
  لمجموعات

  
  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة
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  :الهدف العام
  . عشري على عدد صحيح إيجادا صحيحاأن تجد الطالبة ناتج قسمة عدد

  
  :المتطلبات السابقة

  .لبة أعداداً عشرية قراءةً صحيحةًتقرأ الطا •
  .ة خوارزمية القسمة توظيفاً صحيحاتوظف الطالب •
  .يحا إيجادا صحتجد الطالبة ناتج قسمة عدد صحيح على عدد صحيح آخر •
  

  :البنود االختبارية
  :اقرئي األعداد العشرية اآلتية •

6.25 ، 7.05 ، 0.009 ، 22.3   
  :جدي ناتج قسمة •

32 ÷ 4=   
48 ÷ 6=   
35 ÷ 7=   
72 ÷ 8=   

  :جدي ناتج قسمة •
675 ÷ 5 =   

3523 ÷ 13=   
  

  :الوسائل التعليمية
  .و حسب رغبة المعلمةطباشير ملون ، لوحة تعليمية أو شفافية أو جهاز كمبيوتر أ

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تجد الطالبة ناتج     
قسمة عدد عشري 

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
السابقة ومناقشة البنود االختبارية 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

على عدد صحيح 
مكون من منزلة 

واحدة إيجاداً 
  صحيحا 

 لوحة تعليمية تقوم المعلمة بعرض
  حسب رغبتها للمثال اآلتي 

  :مثال
 كعكة على أربعة 3.2يراد تقسيم 

  أطفال ؟ ما نصيب كل طفل 
  :مرحلة التخزين

 تعرض المعلمة على لوحات خشبية 
مربعات كبيرة تحتوي على الشكل 

  :اآلتي
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  
  
  
  
  
  

مالحة مدى 
  مشاركة الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  صحيح1مربعات كبيرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

=   مربعات صغيرة 0.1=  مربعات عمودية 
0.01  

  
  : الحل

  .08 =4 ÷3.2= نصيب كل طفل 
وزيع الكعكة كيف قامت المعلمة بت
  ؟على األطفال األربعة

  هل الناتج صحيح ؟ لماذا؟ •
  .تتبعي طريقة الحل الصحيحة •
وفقا للرسم البياني . واشرحيها •

  .أمامك
؟ 4 على العدد 3هل يجوز تقسيم  •

وما هو الناتج؟ وكيف  تتأكدي من 
  ؟صحة إجابتك

  :مرحلة العقد المترابط
تنتظر المعلمة إجابات المجموعات 
وترصد الصحيح منها دون اإلشارة 

إليه وتالحظ ربط المفهوم لعملية 
مة عدد عشري على عدد صحيح قس

  .بمحوره
  :مرحلة تكوين المجاميع

تفسيراً من كل تطلب المعلمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
مالحظة صحة 

  اإلجابات 
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

مجموعة إلجابتها وترصد الصحيح 
  منها مع إرشاد الطالبات 
  :مرحلة العقد المتسلسلة

تطلب المعلمة من الطالبات إجراء 
 عملية القسمة بصورة علمية

  .وتالحظ صحة العملية) رياضية(
  :مرحلة العقد االنتشارية

ترصد المعلمة عملية القسمة التي 
مدى قامت بها المجموعات وتالحظ 
ربط المفهوم لعملية قسمة عدد 
عشري على مدى ربط المفهوم 

ي على عدد لعملية قسمة عدد عشر
  .صحيح بمحوره المميز له
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة من الطالبات تدوين 
طريقة العملية الصحيحة ومن ثم حل 

  .ق العمل الجماعيتمرين وف
  :نشاط صفي

  : جدي ناتج القسمة
21.6 ÷ 6 =  
5.25 ÷ 5 =  

  :مرحلة تكوين المفاهيم
تعطي المعلمة الطالبات تمارين على 

  دفاترهن 
  :تقويم ختامي

  :جدي ناتج قسمة
28.36 ÷ 4 =   
71.35 ÷ 5 =   

  
  
  
  
  

مالحظة دقة تكون 
  المفهوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة دقة تكون 
  المفهوم 

  
  
  
  

يح الدفاتر تصح
  ورصد الصحيح
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

 شيقل على أوالده 7.5وزع أب  •
 بالتساوي ما نصيب الولد ةالخمس

  الواحدة ؟
سم ، جدي 39.2مربع محيطه  •

  طول ضلعه ؟
  :نشاط بيتي

 من الكتاب 45 ، ص2 ، س1س
  الوزاري 

  نشاط تفوق 
   46 ، ص9س

  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة 

متابعة نشاط التفوق 
  ومساعدة الطالبات 

تجد الطالبة ناتج   
قسمة عدد عشري 
على عدد صحيح 

مكون من منزلتين 
  إيجاداً صحيحاً

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
  السابقة تعرض المعلمة مثاالً 

  :تخزينمرحلة ال
  :مثال

  تعرض المعلمة المثال 
7.68 ÷32 = 0.24  
43.2 ÷ 16 = 2.7  

تطلب المعلمة من الطالبات وصفاً 
  .لطريقة الحل وفقاً لألعداد الصحيحة

ثم تطلب تفسيراً صحيحاً لطريقة حل 
  :المثال

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
ملية القسمة تطلب المعلمة إجراء ع

متسلسلة وتالحظ ) رياضية(بصورة 
  .صحتها

  : مرحلة العقد االنتشارية
ترصد المعلمة عملية القسمة  التي 
قمن بها المجموعات ومدى ربط 

مالحظة صحة 
  تكون المفهوم  

  
  

مالحظة دقة تكون 
  المفهوم 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

المفهوم لعملية قسمة عدد عشري 
على عدد صحيح في محوره 

  الصحيح من خصائص ومميزات     
  :مرحلة أشباه المفاهيم

بات تدوين  تطلب المعلمة من الطال
طريقة الحل الصحيحة ومن ثم حل 
  نشاط صفي طبقاً للنظام الجماعي 

2.48 ÷ 16=   
  :مرحلة تكوين المفاهيم

حل \تطلب المعلمة من الطالبات 
  تمرين كل على دفترها 

  : ختاميتقويم
  :جدي ناتج قسمة

59.15 ÷ 11=   
158.85 ÷ 25 =   

  46 ، ص5 ، س4س
  :نشاط بيتي

ن  م46 ، ص8 ، س7 ، س6س
  الكتاب المدرسي 

 = 19 × 114إذا علمت أن  •
2166   

صححي وضع العالمة العشرية في 
  1.44 = 19 ÷ 2166 -المقسوم أ

  0.019 =  114 ÷ 2166 -ب

  
  
  
  
  
  

تصحيح حل 
  المجموعات 

  
  
  
  
  
  
  
  

تصحيح دفاتر 
  الطالبات 

  
  
  

يتي متابعة النشاط الب
  الحصة القادمة
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  :الهدف العام
  .قسمةً صحيحةً  على عدد عشري آخر اً عشرياًتقسم الطالبة عدد

  
  :المتطلبات السابقة

  .  على عدد صحيح آخر مكون من منزلة أو منزلتين قسمةً صحيحةًاً صحيحاًتقسم عدد •
  . ضرباً صحيحا1000ً ، 100 ، 10 في اً عشرياًتضرب عدد •
  .تجد ناتج قسمة عدد عشري على عدد صحيح إيجاداً صحيحاً •
  

  :البنود االختبارية
  جدي ناتج قسمة  •

785 ÷ 5       =       ،  432 ÷ 16=   
  :جدي حاصل ضرب •

6.71 × 10 =   
53.8 ×1000 =  

 ....... ×1000 = 625.6  
  :جدي ناتج قسمة •

6.25 ÷ 5 =   
17.235 ÷ 9=   

  
  :ليميةالوسائل التع

  أو كمبيوتر أو حسب رغبة المعلمة / شفافية / طباشير ملون 
   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم

  نتائجه  أدواته
 اًتقسم الطالبة عدد  

 على عدد اًعشري
عشري آخر قسمةً 

  .صحيحةً 

بعد متابعة البنود االختبارية والنشاط 
ض المعلمة البيتي للحصة السابقة تعر

على السبورة أو كمبيوتر أو لوحة 
  تعليمية أمثلة 

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  

يترك 
  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة التخزين    
تعرض المعلمة مثاالً محلوالً على 

  المجموعات 
  ) الطالبات(
 0.35 ÷ 0.7=   

  : الحل
0.35 ÷ 7 = 0.5  
2.16 ÷ 0.09=   
   24 = 9 ÷ 216الحل 
8.96 ÷ 1.6 =   

  :لحلا
89.6 ÷ 16 = 5.6  

وتعرض بعد ذلك األسئلة اآلتية من 
  خالل األمثلة أمامك 

  ماذا تالحظين من خالل الحل ؟
 في المثال 0.7كيف تحول العدد 

  ؟3.5 إلى 0.35 العدد 0.7ألول إلى ا
 والعدد 9. إلى0.09كيف تحولت

  216 إلى 2.16
 والعدد 89.6 تحولت 8.96كيف 
  ؟ صحيح16 تحول إلى 1.6

ابات ي طريقة الحل لإلجوضح
  .السابقة في األمثلة السابقة

ضعي صياغة لعملية قسمة عدد 
عشري على عدد عشري آخر من 

  ؟تفكيرك
  
  

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المترابط    
تنتظر المعلمة من كل مجموعة 

بط مفهوم إجابتها وتالحظ مدى ر
 ، 10عملية القسمة والضرب في 

   لدى الطالبات 1000 ، 100
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة 
تفسيراً إلجابتها سواء كانت صحيحة 
أم خاطئة وترصد مدي تكون المفهوم 

لعملية قسمة عدد عشري على عدد 
  .عشري آخر

    

  :مرحلة العقد المتسلسلة    
لطالبات لإلجابات  ترشد المعلمة ا

الصحيحة للمجموعات التي أجابت 
إجابة صحيحة وتطلب إجراء عملية 

القسمة من قبل الطالبات ألحد األمثلة 
التي تريدها المجموعة وترقب طريقة 

  .الحل
  :مرحلة العقد االنتشارية

من خالل مالحظة المعلمة لحل 
المجموعات لألمثلة ترصد المعلمة 

  القسمة فيمدى ربط المفهوم لعملية
مميزاتها محورها الصحيح و

  .وخصائصها
  :مرحلة أشباه المفاهيم

المجموعات حل تطلب المعلمة من 
 وترقب الطريقة الرياضية سؤال

  .الصحيحة

مالحظة صحة 
صياغة القانون 

  لعملية القسمة
  
  
  
   

مالحظة صحة 
  اإلجابة

  
  
  
  
  

تدقيق حل 
  المجموعات

  

يترك 
  للمعلمة
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :نشاط صفي
  جدي ناتج قسمة 

27.24 ÷ 0.3=   
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تعطي المعلمة نشاطاً للطالبات كٍل 
على دفترها وترصد مدى تكوين 

  مفهوم لدى كل طالبة ال
  :تقويم ختامي

  :جدي ناتج قسمة
8.45 ÷ 0.13=  
2.88 ÷ 0.3=   

 دينار لبائع 37.5دفع سمير  •
السمك فإذا كان ثمن الكيلو جرام 

 ديناراً ، جدي 3.75ك من السم
  .وزن السمك

   : نشاط بيتي
  : جدي ناتج قسمة

0.3672 ÷ 0.068 =   
 ، 5 ، س4 ، س3 ، س2، س1س
، 48لمدرسي ص  من الكتاب ا6س

  49ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصحح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة 
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  :الهدف العام
  .شرية تقريباً صحيحاًبة أعداداً عتقرب الطال

  
  :المتطلبات السابقة

  .تقرأ الطالبة أعداداً عشرية قراءةً صحيحةً •
  .تنشر الطالبة أعداداً عشرية نشراً صحيحاً •
  .تذكر الطالبة األعداد العشرية التي تقع بين عددين عشريين •
  .تحدد الطالبة القيمة المكانية للرقم المطلوب تحديداً صحيحاً •
  .وب تقريباً صحيحاًيحة ألقرب عشرة أو مئة أو ألف حسب المطلتقرب األعداد الصح •
  

  :البنود االختبارية
  اقرئي األعداد العشرية اآلتية 

2.5 ، 15.07 ، 1260.195 ، 0.009  
  :انشري األعداد العشرية اآلتية

217.35= .+ .......+ ........+ ..........+ ........ ..  
7.005  =.....+ ..........  
0.519 = ......+ .......+ ... ......  
  ..  . 3و  ... . يقع بين العدد3.75العدد 

   3.6 ، 3.5اذكري الكسور العشرية التي تقع بين 
  :اكتبي قيمة الرقم المشار إليه في كل مما يلي

0.057  ،   0.194 ،   36.827 
      ......،.     ..... ،.........  

  :قربي حسب المطلوب كل مما يلي
  ) ألقرب عشرة (.......... .≈ 1215
  ) ألقرب مئة (...........≈ 5324

  )ألقرب ألف  (.........≈ 179512
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  : الوسائل التعليمية
  ، طباشير ملون، أو حسب رغبة المعلمة لوحة تعليمية

   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

تقرب الطالبة   
شرية أعداداً ع

ألقرب عدد صحيح 
تقريباً ) وحدة(

  صحيحاً 

بعد متابعة البنود االختبارية تعرض 
المعلمة أمثلة محلولة على لوحة 

  .تعليمية أو حسب رغبتها
  :مرحلة التخزين

 قربي األعداد العشرية اآلتية :مثال
  ألقرب عدد صحيح 

57.3 ، 19.45 ، 8.6   
  :الحل

57.3 ≈57  
19.45≈19  

8.6 ≈9  
 ما :أوالً :مة عدة أسئلةتسأل المعل

 ينحصر 57.3العدد  معنى التقريب ؟
  .؟..... ......./  نبي
  ما العدد األقرب له ؟-
اذكري ألي عدد نظرنا عند تقريب -

  العدد ألقرب صحيح 
   ن ينحصر بي19.45العدد 
/ ........  

  ما العدد األقرب إليه ؟
إلى أي عدد نظرنا عند عملية 

  التقريب ؟
  صر بين ينح8.6العدد 

./ .... ....  
إلى أي عدد نظرنا عند عملية 

  التقريب؟

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد المترابط    
المعلمة من المجموعات تنتظر 

 األسئلة وتالحظ صحة اإلجابة عن
تقريب األعداد  (ربط المفهوم الحالي

  )العشرية
داد سابق التقريب في األعبالمفهوم ال
  .الصحيحة

  :مرحلة تكوين المجاميع
تطلب المعلمة من كل مجموعة 

تفسير إجابتها وترصد مدى تكون 
  المفهوم لعملية التقريب لدى الطالبات 

  :مرحلة العقد المتسلسلة
ترشد المعلمة الطالبات إلجابة 

المجموعة الصحيحة وتطلب منهن 
حل المثال أو حل سؤال آخر 

  لوحدهن 
  :تشاريةمرحلة العقد االن

ترصد المعلمة حل المجموعات 
وتالحظ صحة ربط المفهوم بمحوره 

  الصحيح 
  :مرحلة أشباه المفاهيم

تطلب المعلمة حل سؤال وفق نظام 
  العمل الجماعي للمجموعات 

  :نشاط صفي
  قربي ألقرب عدد صحيح 

96.32 ≈.........  
18.725 ≈........  

  

مالحظة مدى 
  ة الطالبات مشارك

  
مالحظة صحة 
  التفسير اإلجابة 

  
مالحظة صحة 

  الحل
  

مالحظة صحة 
  تكون المفهوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة حل 
  المجموعات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة تكوين المفاهيم
البات حل تطلب المعلمة من الط
  تمرين كل في دفترها 

  :التقويم الختامي
  ) وحدة (قربي ألقرب عدد صحيح

87.29 ≈   
6.7 ≈  

216.5 ≈  
99.89 ≈  

  :نشاط بيتي
قست أطوال بعض الطالبات فوجدت 

سم ما هي 130.3 سم ، 120.6
  ؟)عدد صحيح(األطوال ألقرب وحدة 

 من 52ر ، ص51 ، ص5 ، س1س
  الكتاب المدرسي

   
تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة

تقرب الطالبة   
أعداداً عشرية 

ألقرب جزء من 
عشرة تقريباً 

  .صحيحاً

بعد متابعة النشاط البيتي للحصة 
السابقة تقوم المعلمة بعرض مثاٍل 

 على لوحة أو السبورة أو محلول
  .حسب رغبتها

  :مرحلة التخزين
  :مثال

  قربي ما يلي  ألقرب جزء من عشرة 
0.328  - 6.753  - 6.45   

  :الحل
0.328 ≈ 0.3  
6.753 ≈ 6.8  

6.45 ≈ 6.5  
إلى أي منزلة تنظر عند عملية 

  ريب ألقرب جزء من عشرة ؟التق

  
  
  

مالحظة مدى 
  مشاركة الطالبات 

  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

) 1(أي األعداد  التي نقربها إلى     
وأيهما التي ) جزء من عشرة(

  ؟نحذفها
ملية التقريب ضعي قانوناً صحيحاً لع
  .ألقرب جزء من عشرة
  :مرحلة العقد المترابط

تنتظر  المعلمة اإلجابة من 
المجموعات وترصد الصحيح منها 

دون اإلشارة إليها وتالحظ مدى ربط 
  المفهوم الحالي بالسابق 
  :مرحلة تكوين المجاميع

تطلب المعلمة من كل مجموعة 
تفسيراً رياضياً إلجابتها وترصد مدى 

  .تكون المفهوم عند الطالبات
  :مرحلة العقد المتسلسلة

ترشد المعلمة الطالبات إلى إجابة 
عة الصحيحة وتطلب منهن المجمو

  حل سؤال مشابه للمثال
  :مرحلة العقد االنتشارية

تالحظ المعلمة حل الطالبات للسؤال 
وترصد تكون المفهوم في محوره 

  .وفق مميزاته وخصائصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  التفسير لإلجابات 

  
مالحظة صحة 

  الحل 

  
مالحظة صحة ربط 

  المفهوم

  

  :مرحلة أشباه المفاهيم    
تطلب المعلمة من المجموعات حل 

  .تمرين حالً جماعياً
  :نشاط صفي

قربي األعداد العشرية اآلتية ألقرب 

مالحظة حل 
المجموعات ورصد 

  الصحيح منها 
  
  
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

1 (جزء من عشرة
10

 (0.93 ≈. ...
 ،6.66 ≈.....  

3.506 ≈........  
  :مرحلة تكوين المفاهيم

تعطي المعلمة الطالبات تمارين كل 
  .على دفترها

  :التقويم الختامي
قربي األعداد العشرية اآلتية ألقرب 

1 (جزء من عشرة
10

(  
3.503 ≈.......  
16.39 ≈.......  
0.872 ≈.......  

965 ≈.........  
ذهبت هدى إلى محل المجوهرات  •

 جم ، 3.76واشترت خاتم وزنه 
  ما وزنه ألقرب جزء من عشرة ؟

  :نشاط بيتي
 ، 51 ، ص6 ، س7  ، س2س

             . من الكتاب المدرسي 52ص

  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة 

تقرب الطالبة   
أعداداً عشرية 

ألقرب جزء من 
مئة وألقرب جزء 

من ألف تقريباً 
  .صحيحاً

ة النشاط البيتي تعرض بعد متابع
  :المعلمة األمثلة المحلولة اآلتية

  :مرحلة التخزين
  :مثال

  قربي ألقرب جزء من مائة 
6.82 ≈   

19.23 ≈  
  قربي ألقرب جزء من ألف 

مالحظة مدى 
  مشاركة 
  الطالبات 

  
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

    7.5238 ≈  
26.999 ≈ 
7.422 ≈  

  :ثم تسأل األسئلة اآلتية
 عملية إلى أي منزلة تنظر في 

  .؟التقريب ألقرب جزء من مئة
إلى أي منزلة تنظر في عملية  

  التقريب ألقرب جزء من ألف ؟
) 1(التي نقربها إلى أي األعداد  

  ؟صحيح
عملية التقريب ضعي قانوناً صحيحا ل 

  .ألقرب جزء من مائة
ضعي قانوناً صحيحاً لعملية التقريب  

  ألقرب جزء من ألف؟
  :مرحلة العقد المترابط

 المعلمة إجابة المجموعات تنتظر
 مدى ربط على األسئلة وتالحظ

  .المفهوم الحالي بالسابق

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مشاركة 
  الطالبات

  

  :مرحلة تكوين المجاميع    
تطلب المعلمة من كل مجموعة 

تفسير إجابتها وترصد مدى تكون 
المفهوم لعملية التقريب ألقرب جزء 

  .من مئة وألقرب جزء من ألف
  :قد المتسلسلةمرحلة الع

ترشد الطالبات للمجموعة ذات 
اإلجابة الصحيحة وتطلب  منهن حل 

  المثال بالطريقة الصحيحة 
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

  
  

يترك 
  للمعلمة 
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   التعلميةةاإلجراءات التعليمي  األهداف السلوكية    التقويم
  نتائجه  أدواته

  :مرحلة العقد االنتشارية    
ترصد المعلمة حل المجموعات 

وترصد صحة ربط المفهوم بمحوره 
  .الصحيح

  :مرحلة أشباه المفاهيم
مة حل سؤال وفق نظام تطلب المعل

 وترصد تالعمل الجماعي للمجموعا
  كيفية الحل وصحته 

    :نشاط صفي
  :قربي حسب المطلوب

  ) ألقرب جزء من مئة..... (≈ 2.999
  )ألقرب جزء من ألف.....(≈ 6.98

  )ألقرب جزء من مئة....(≈ 20.124

  
  

مالحظة صحة 
  الحل 

  
  

مالحظة دقة 
  اإلجابة 

  
  

تصحيح حل 
  المجموعات

  

  :مرحلة تكوين المفاهيم    
تعطي المعلمة الطالبات تمارين كل 

  .على دفترهاطالبة 
  :تقويم ختامي

  :قربي حسب المطلوب
  )ألقرب من مائة...... (.≈ 853.753

  ) ألقرب جزء من ألف (.....≈  6.52
  )ألقرب جزء من مائة (....≈ 4.523

  )ألقرب وحدة....(≈ 853.753
  )شرةألقرب جزء من ع. (..≈ 853.753
  :نشاط بيتي

 كٍل منهما ياكتبي عددين و قرب
قرب جزء من مائة ليكون الناتج أل

  ؟8.67
 3ما أكبر عدد عشري يتكون من 

   ؟7أرقام  إذا قرب وحدة كان الناتج 
 ، 10 ، س9 ، س8 ، س4 ، س3س

  المدرسي  من الكتاب52، ص51ص

  
  

تصحيح الدفاتر 
  ورصد الصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة النشاط البيتي 
  الحصة القادمة

يترك 
  للمعلمة 
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Abstract 

This study tackles to indenify the effectiveness of using Vygotsky strategy 
in teaching mathematics on school acquiring and the impact of learning on 
sixth grade female students. 
This researcher follows experimental method and the study sample 
included 73 female students from Jabalyia camp schools. To achieve study 
objectives, the researcher prepared a test from units one and two from 
mathematics curriculum of UNRWA. She chose a specific schools and she 
randomly selected the sample out of two ones. After that, the researcher 
applied the pre and the post test on the study sample using (T) and 
Statistical package for Social Sciences program (SPSS). The study shows 
the following: 

1. There are no statistical dissimilarities at level (α=0.05) between the 
high acquiring of students at the experimental group who used 
Vygotskyh strategy and those who were in the control group and 
who used traditional method of learning. 

2. There are statistical dissimilarities in favor of the experimental group 
at level (α=0.05) between the acquiring of students at the 
experimental group who used Vygotsky strategy and those who were 
in the control group and who used traditional method of learning. 

3. There are statistical dissimilarities at level (α=0.05) between the low 
acquiring of students at the experimental group who used Vygotsky 
strategy and those who were in the control group and who used 
traditional method of learning. 

4. There are no statistical dissimilarities at level (α=0.05) between the 
post acquiring of test of students at the experimental group and the 
postponed acquiring for the same test. 

In the light of the study, the researcher recommends that is necessary to 
conduct more experiments of Vygotsky strategy at all school levels. This 
will enable use to identify the effectiveness of such strategy in the teaching 
process. 
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