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 ب  

  شكر وعرفان
  

  .بعد أن وفقني اهللا وأعانني على إتمام هذه الرسالة
  

أتقدم بالشكر والتقدير إلى مشرفي الفاضل الدكتور زياد قباجة، الذي أشرف على هذه الدراسة منـذ                
  .صورةبدايتها، والذي لوال توجيهاته وإرشاداته لما خرجت هذه الدراسة بهذه ال

  
كما أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على مناقشة الرسـالة،              

  .وتقديمهم النصح واإلرشاد
  

وال يفوتني أن أشكر أساتذتي في جامعة القدس، وأخص بالذكر الدكتور المخلص محـسن عـدس،                
  .رمانواألستاذ الدكتور احمد فهيم جبر، والدكتور إبراهيم ع

  
 والتقدير إلى األساتذة المحكمين، وأخص بالذكر الدكتور عادل ريان والدكتور نبيل            ركما أتقدم بالشك  

المغربي والدكتور عادل فوارعة واألستاذ خليل محيسن واألستاذ محمد أبـو فـارة، الـذين كـان                 
  .لتوجيهاتهم دور كبير في إعداد أدوات الدراسة ودليل المعلم

  
شمال الخليل، وأخـص    / ملين في مديرية التربية والتعليم      ار الجزيل إلى جميع الع    كما أتوجه بالشك  

، )ب  ( دارة مدرستي شهداء حلحول األساسية للبنات، وعمر احمد التميمي األساسية للبنين            إبالذكر  
وإلى زمالئي األعزاء األستاذ محمد زعرور والمعلمة منال زعرور، لما بذلوه من جهـد وعطـاء                

  .ص في تطبيق التجربةوتعب وإخال
  

وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي العون، وكل من كانت له مساهمة في إخـراج                   
  .هذه الرسالة إلى حيز الوجود

  
  وإلى جميع هؤالء الشكر واالحترام والتقدير

  عمر الحروب: الباحث
  

  



 ج  

  الملخص

  
 لدى طلبة الصف التاسع األساسي في       م التكويني التقويه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام       هدفت هذ 

تنمية التفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية، وقد تكونت عينة الدراسة القصدية مـن طلبـة               
الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في شمال الخليل، في              

 ) 140( ، حيث تكونت عينة الدراسة من       2011/ 2010راسي  الفصل الدراسي الثاني من العام الد     
، توزعوا على أربع شعب في مدرستين من مدارس بلـدة           ) طالبة   67 طالب و    73( طالباً وطالبة   

ـ   ( حلحول شمال الخليل، وفي كل مدرسة شعبتين؛ إحداهما تجريبية            ) التقويم التكـويني  درسـت ب
  ).ية درست بالطريقة االعتياد( والثانية ضابطة 

  
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أدوات الدراسة والتي تمثلت في اختبار التفكير الرياضي واختبار              

تـم تطبيـق    واكتساب المفاهيم الرياضية، وقد تم التحقق من صدقهما وثباتهما بالطرق المناسـبة،             
حث أساليب إحـصائية    االختبارين على أفراد المجموعتين قبل المعالجة وبعد المعالجة، واستخدم البا         

                التبـاين المـصاحب  تمثلت باستخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة، وتحليـل      
 )ANCOVA (               لمقارنة متوسطات أداء الطلبة في كل من اختبار التفكيـر الرياضـي واختبـار

  :المفاهيم الرياضية، وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج كما يلي
  
 في التفكير الرياضي تعزى لطريقـة التـدريس ولـصالح المجموعـة             جود فروق دالة إحصائياً   و

كما أظهـرت   . التجريبية، وعدم وجود فروق تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين المجموعة والجنس           
النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب المفاهيم الرياضية تعزى لطريقة التـدريس ولـصالح         

  . التجريبية، وعدم وجود فروق تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين المجموعة والجنسالمجموعة
  

 فـي تـدريس     التقـويم التكـويني   وبناء على النتائج السابقة أوصت الدراسة بـضرورة اسـتخدام           
 في صفوف أخـرى ومواضـيع أخـرى         التقويم التكويني الرياضيات، وإجراء دراسات تتناول أثر      

  .وتتناول متغيرات أخرى
  
 
  
  

 



 د  

Abstract 
 

This study aimed at investigating the effect of using the strategy of formative 
assessment for the ninth grade students in the development of mathematical 
thinking and the  acquisition of mathematical  concepts , the sample of  the 
study was formed from the 9th grade students in public schools that are 
related to the North directorate of Hebron in the second semester of the 
studding year 2010/2011, the purposed study sample consists of (140 ) 
students (73 male, and 67 female students) were distributed in four sections at 
two schools in Halhoul (two sections in each school), one of them was 
selected as experimental ( studied by the formative assessment strategy) and 
the second one was  control group (studied by the traditional way). 
 
To achieve the study objectives, two instruments were used, mathematical 
thinking test, and the mathematical concepts test. Validity and reliability of 
both tests was established, they have been applied on both testing groups 
members before and after the experiment. Data was analyzed using means, 
standard deviations and (ANCOVA) test. 
 
 The findings of the study were: A significant difference between the mean 
scores of the experimental and control groups was found in the test of 
mathematical thinking  in favour of the experimental group, And no 
significant difference was found due to Gender and the interaction of group 
and sex, the results also showed that there are A significant difference 
between the mean scores of the experimental and control groups was found in 
the test of acquisition of mathematical concepts in favour of the experimental 
group,  And no significant difference was found due to sex and the interaction 
of group and sex. 

  
 Based on results the study, the necessity of using the strategy of formative   
assessment in teaching mathematics, and conduct studies on the impact of 
such evaluation strategy in other classes and other topics dealing with this 
study and other variables was recommended.



 1

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

   ةــمقدم ال1.1

  
 ومـع   العد والقيـاس،  عمليتي في إليها لحاجته اإلنسان عرفها التي العلوم أقدم من الرياضيات تعد 

 ،تطبيقاتـه  مجاالت وسعتوت وموضوعاته، مفاهيمه ازدادتم، والعل هذا تطور اإلنساني الفكر تطور
 بما اليوم، العالم يعيشه الذي والتقني العلمي التقدم مظاهر في كبيراً دوراً تؤدي الرياضيات فأصبحت

  .)2000 مهدي، ( مختلفة وتطبيقات ووسائل أساليب من تقدمه
  

 وقد تناولت مناهج الرياضيات الحديثة بشكل رئيسي النظرة الحديثة إلى الرياضيات ودورهـا فـي              
خدمة الفرد والمجتمع، ومساهمتها في تنمية التفكير السليم وبناء شخصية الفـرد، وقدرتـه علـى                
اإلبداع، وتنشئته لمواكبة تطورات الحياة المعاصرة، من خالل استخدام اللغة الرياضية في التواصل             

  ). 1997أبو زينة وعبابنة، ( مع اآلخرين، وهي لغة عالمية تتجاوز الحدود بين الثقافات 
  

 فالرياضـيات  ؛علـم  ألي األساسـية  المقومات من تعد الرياضيات أن إلى) 2003 ( زينة وويشير أب
  جميـع  في المتقدمة والتكنولوجيا ،واالتصاالت ،المعلومات في العلمية بالثورات وثيقاً ارتباطاً ترتبط
أو مهارات، بل هي     وأهم ما يميز الرياضيات الحديثة أنها ليست مجرد عمليات روتينية            .تالمجاال

واللبنات األساسـية   . لة في النهاية بنياناً متكامالً    أبنية محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاالً وثيقاً مشكّ       
إذ أن المبادئ والتعميمات والمهارات الرياضية تعتمد اعتمـاداً         . لهذا البناء، هي المفاهيم الرياضية    

    .سابهاكبيراً على المفاهيم في تكوينها واستيعابها أو اكت
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 ، أنواعهااختالف على الثقافية واألطر الحضارات لكل شاملة عالمية رمزية لغة الرياضيات تعد كما 
 وتعـايش  تواصل أنماط من لكثير األساس هي كلغة فالرياضيات وتطورها، تقدمها مستويات وتباين

 والمنطقيـة  كميـة ال العالقـة  وإدراك الرياضـي،  أو المنطقي واالستدالل التفكير حيث من اإلنسان

  .)  1998 الزيات، ( والرياضية
  
 أداة العـالم كونهـا   أنحاء كافة في للطالب الدراسي المنهج مواد من أساسية مادة فالرياضيات ولذلك 

 أنهـا  حيـث  المراحل األساسية، في سيما وال التفكير، بتنمية وتختص  األفكار، وتسلسل لتنظيم مهمة

 أن إال الالحقة، دراسته  ومتابعةاألخرى، المواد دراسة على لتعينه ساسيةاأل المفاهيم أهم التلميذ تكسب

 لطبيعتهـا  نظراً التعليم مراحل كل فروعها في بكل الرياضيات تعلم في صعوبات يواجهون الطالب

  .) 2000عدس ، ( تعلمها  من المادة والخوف لهذه الكراهية لديهم خلق الذي األمر التجريدية،
  

جلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحـدة األمريكيـة جملـة مـن              وقد صدر عن الم   
المعايير والمبادئ للرياضيات المدرسية، أكدت على وجوب التركيز على المعرفة الديناميكية وحـل             

ـ              ن المشكالت، ومعاني اللغة الرياضية وطرق التفكير، والتي تشكل تعلم التفكير الرياضي الذي يمكّ
كما أكدت هذه المعايير على أن تتـيح        . كيف مع ظروف التغير وتكوين معرفة جديدة      الطالب من الت  

الرياضيات المدرسية لجميع الطالب إدراك أن التعامل مع الرياضيات هو نشاط إنساني عادي مـع               
            التأكيد على أن تنوع الخبرات وتعددها يفسح المجـال للطـالب أن يثقـوا بتفكيـرهم الرياضـي                 

  NCTM,2000).(  
  
فكـار  ألالرياضيات على عالقة وثيقة بمهارات التفكير من حيث كونها تنطـوي علـى تركيـب ل               و

. والمعلومات وإعادة شرحها وترتيبها، كما ينظر إلى بنية الرياضيات على أنها طريقة في التفكيـر              
 التالميذ مهمـا    ومن المهم بمكان إلقاء الضوء على إمكانية تنمية التفكير الرياضي واإلبداعي لجميع           

تباينت مستوياتهم التحصيلية في الرياضيات، ويتطلب االرتقاء بمهارات التفكير لدى الطالب العمل            
تلك المهارات بدالً من التركيز على تلقين المعلومـات     ل اكتسابهم    إلى على وضع استراتيجيات تهدف   

وحيـث أنـه ال توجـد       . اً تباعـدياً  والحقائق، واالهتمام باألسئلة المعرفية العليا التي تستثير تفكير       
: إستراتيجية واحدة جامعة مانعة لتعليم كل الطالب، فمن الممكن تنمية التفكير الرياضي عن طريق             

االهتمام بالتخمينات واالحتماالت التي يكونها الطالب أثناء التفكير في حل المسألة الرياضية، وجعل             
ط بين المفاهيم وتطبيقاتها في الحياة، وأن يكون        الطالب يصف تفكيره الرياضي خطوة بخطوة، والرب      

   ).2005إبراهيم، ( التقويم مستمراً لتوجيه عملية التدريس في جميع مراحلها 
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كما يلقى التحصيل في الرياضيات اهتماماً عظيماً من المربين وأولياء األمور، وقد يكون أحد أهـم                
 الوطيدة التي تربط التحـصيل فـي الرياضـيات          دواعي هذا االهتمام اعتقاد الناس عموماً بالعالقة      

أما من وجهة النظر النفسية فإن علماء النفس يرون أن هنـاك            . بالقدرة على التفكير وحل المشكالت    
حاجة ملحة لدى التالميذ إلى اإلنجاز والتحصيل وصوالً إلى بناء الثقة بالنفس والحصول على قبول               

خرين لنجاحه أمراً باعثاً على السعادة والطمأنينة النفـسية         الجماعة إذ أن الطالب يرى في إدراك اآل       
وللوقوف على مستوى تحصيل الطالب ال بد من استخدام آليات تقـويم مناسـبة، إذ               . وتقدير الذات 

يمثل التقويم جزءاً من عملية التعلم ومقوماً أساسياً من مقوماتها، وأنه يواكبها في جميـع خطواتهـا                    
   ).2004الخطيب، ( 
  
وفي هذا السياق، تعد عملية التقويم مهمة من جوانب متنوعة لجميع أطـراف العمليـة التربويـة                  

وخصوصاً الطلبة حيث تزودهم بالتغذية الراجعة التي تفيدهم في معرفة نقاط القوة أو نقاط الضعف               
ـ             . التي ما زالوا يعانون منها     ث كما تسهم عملية التقويم في توضيح األهـداف الخاصـة لهـم، بحي

يساعدهم ذلك على تحديد أولوياتهم في التعلم، وتعمل على تنمية قدرتهم على التفكير الناقد وممارسة               
   ).1997سعادة وإبراهيم، ( أعمال تفيدهم في المستقبل 

  
إلـى أن  ) West, 1993( كما أشـار وسـت   إن هناك عالقة وثيقة بين التقويم وطريقة التدريس، 

وتمركزهـا حـول    الغرض منها، مهما كانت فاعليتها،      كن أن تؤدي    طرائق وأساليب التدريس ال يم    
المتعلم، إال ذا كانت هناك معلومات مستمرة وكافية عن المتعلم، من حيث تقدمه أو فشله في تحقيق                 

 التطورات الحديثة   ألن. األهداف المرجوة، وهذا ال يمكن أن يتم دون االعتماد على نظام تقويم فعال            
ـ وية تستدعي النظر في تطبيق تقويم مستمر ليس منفصال،          في العملية التعليم    مـع عمليـة     اًمتالزم

 Formativeالتدريس، وليس تابعا لها، ومن هنا ظهر ما يعرف بـالتقويم التكـويني المـستمر     

Assessment).(            ويعد التقويم التكويني أداة تساعد على زيادة فاعلية التدريس وتحسينه وتطويره، 
لتقويم التكويني كطريقة تدريس تساعد على التعلم وتمكـن المـتعلم مـن             لالمعلم  من خالل استخدام    

ويسمى التقويم التكويني أحياناً التقويم المستمر ويعرف بأنه        . تحقيق األهداف المرجوة بسهولة ويسر    
ثناء سـير   العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعليم، ويبدأ مع بداية التعليم ويواكبه أ              

  .الحصة
  

 ،توجيه تعلم الطلبة في االتجـاه المرغـوب       : لتي يحققها هذا النوع من التقويم     ومن أبرز الوظائف ا   
 وتعريف  ، وتعزيز جوانب القوة   ، وذلك لعالج جوانب الضعف    ،وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم    
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 ،لـتعلم واالسـتمرار فيـه      وإثارة دافعيته ل   ، وإعطائه فكرة واضحة عن أدائه     ،الطالب بنتائج تعلمه  
  . )1987أبو عالم، ( والتركيز على المعرفة المفاهيمية بهدف تسهيل انتقال أثر التعلم 

 مجـال تعلـم   فـي  تزداد أهميته فإن عامة بصفة التربوية العملية في مهماً التكويني التقويم كان وإذا 

 إذا إال ال يحدث الرياضيات في ضوعلمو الطالب فتعلم تركيبية، طبيعة من المادة لهذه لما الرياضيات

 ونقـاط  الطالب، أخطاء معرفة بدوره يستلزم الموضوعات هذه وتعلم معينة، سابقة موضوعات تعلم

  .)1985 شعراوي، (بأول  أوالً عالجها على والعمل ضعفه
  

 التـي  جبالنتائ الطلبة إعالم أهمية خالل من التربوي النفس وعلماء التربويين من عدد يؤكده ما وهذا

 كمـا  وخارجها، المدرسة داخل بعملها تكليفهم يتم التي الواجبات جميع وفي االختبارات، في يحققونها

 إنجـازاتهم  جميع وفي وإجاباتها االختبارات أسئلة في طالبهم بمناقشة المعلمون يقوم أن على ايؤكدو

 مـن  اًمزيد اإلطار هذا يف والحوار المناقشات تسود  أن ضرورة على كذلك هؤالء ويؤكد الدراسية،

 التعليمية، والخبرات العلمية المعرفة اكتساب على الطلبة يساعد نحو على والتفصيل والوضوح الدقة

 التحصيل مستوى نأو المنشودة، التعليمية لألهداف تحقيقاً الدراسي تحصيلهم مستوى رفع في ويسهم

 فـي  الباحثين اهتمام تركز فقد التعليمية، فاألهدا تحقق مدى بها يقاس التي المعايير أهم من الدراسي

 نتـائج  تحقيـق  على المتعلم تساعد التي واألساليب الطرائق أفضل عن البحث على التربوي الميدان

  ).1995 ، أبانمي ( العلمية المعرفة الكتساب سعيه في إيجابية
  
           الرياضـيات وقد وجدت مجموعات العمل لمعايير التقويم التابعـة للمجلـس الـوطني لمدرسـي                
 )NCTM (             التقويم " بأن فوائد التقويم التكويني تتعدى رفع عالمات الطلبة في االختبارات، في أن

عزز من ثقتهم فيما يستطيعون     يالمستمر ألعمال الطلبة ال يسهل فقط عملية تعلمهم للرياضيات وإنما           
  ).NCTM, 1995 " (فهمه والتواصل به 

  
المعلمون إذا أرادوا أن يضمنوا تعلم أفضل للتالميذ، مـن اسـتخدام التقـويم              وعليه ينبغي أن يفيد     

التكويني والتغذية الراجعة، إذ أن التقويم والتغذية الراجعة التي تصاحب اإلختبارات التكوينية تصمم             
لمساندة التعلم، ومن خالله يستطيع المعلم إعادة النظر في توجيه تعلم تالميذه، ومراجعـة التعلـيم                

لصفي، إذ أن التقويم التكويني يزودنا بالمعلومات المالئمة إلصدار األحكام حول فاعليـة التعلـيم               ا
   ).2004جابر، ( والمساعدة في مراجعة وتحسين برامج التعلم 

  
بأنه ليس من الضروري أن تـؤدي عمليـات التقـويم    ) Guskey, 2007 ( ثوماس قوسكييبينو

أو جودة المعلمين دون وجود أنشطة تصحيحية تتـابع عمليـة           التكويني إلى تحسن في تعلم الطلبة       
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فهي تقدم المفاهيم بطريقة مختلفة وتشرك الطلبـة        . هذه األنشطة لها ثالث خصائص مهمة     . التقويم
في عملية التعلم بطريقة مختلفة أيضا وتزود الطلبة بخبرات تعلم ناجحة، إذا تم تدريس مفهوم معين                

ية، يمكن تصحيح طريقة التدريس من خالل استخدام الطريقة االستقرائية          باستخدام الطريقة االستنتاج  
ويمكـن  . كذلك من الممكن استبدال نشاط جماعي بأحد األنشطة الفردية والعكس صـحيح           . المغايرة

ممارسة األنشطة التصحيحية مع وجود المعلم أو أحد زمالء الطالب أو من خالل عمـل الطالـب                 
 تختلف من طالب آلخر، فإن استخدام عدة أنواع من هذه األنشطة مـن              وألن أساليب التعلم  . لوحده

  .شأنه أن يعزز عملية التعلم
  

بأنه ليس المهم أن يعرف المتعلم إذا  ) Richard, 1991( ويضيف بعض التربويين أمثال ريتشارد 
للمـتعلم   األهم أن يبين المعلـم        ولكن ،تطرح عليه  األسئلة التي    نكانت إجابته صحيحة أو خاطئة ع     

 ويفـضل أن تكـون عمليـة    ،لماذا كانت إجابته صحيحة ويدعمها ولماذا كانت خاطئة ويـصححها   
  .التصحيح فور حدوث الخطأ

  
، وذلـك ألن كثيـر مـن        التفكير الرياضي أصبح ضرورة ملحـة     ومن هنا يرى الباحث أن تنمية       

قليدية، وتنميـة التفكيـر     المشكالت العامة والخاصة يصعب التغلب عليها باستخدام طرق التفكير الت         
الرياضي أصبح موضع اهتمام المربين باعتباره سمة أساسية تساعد اإلنسان في التفاعل مع مواقف              
الحياة المختلفة، وتمكنه من حل المشكالت التي تواجهه في مختلف األوضاع التعليميـة الحياتيـة،               

  .التي تسعى التربية إلى تحقيقهاوكذلك إعداد األفراد للحاضر والمستقبل والذي هو أحد األهداف 
 يعد أمراً ضرورياً الكتساب الطلبـة للمفـاهيم          قد التقويم التكويني وبناء على ما سبق فإن استخدام       

  .والمهارات الالزمة لعملية التعلمالرياضية 
  

  مشكلة الدراسة 2.1
  

صيل الطالب في   من خالل خبرة الباحث كمعلم لمادة الرياضيات للمرحلة األساسية، الحظ تدني تح           
 وتأتي هذه الدراسة محاولة لالستجابة لمعطيات واقـع تـدريس الرياضـيات              كما مادة الرياضيات، 

 أكدتـه  مـا وهذا . عالمياً ومحلياً، والذي يظهر ضعفاً واضحاً في تحصيل الطالب في الرياضيات

 خـالل  من اسةالدر هذه مشكلة تبرز كما ، )2000 ( الشامي ودراسة  ,)1994 (الغفور عبد دراسة

 فـي  الدولية التوجهات دراسة ضمن اختبارات الرياضيات في الفلسطينيين الطلبة نتائج على اإلطالع

 The التي تنفذها الرابطـة الدوليـة لتقيـيم التحـصيل التربـوي       TIMSSوالعلوم  الرياضيات

International Association of Educational Achievement (I E A)  ، كـشفت  حيـث       
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 االختبـارات،  هـذه  في فلسطين طلبة تحصيل مستويات في قصور واضح عن الدراسة هذه تقارير 

   ).2009،  وزارة التربية والتعليم العالي(  األخرى المشاركة الدول مع مقارنة
حيث لوحظ إتباع المعلمين استراتيجيات تدريس وتقويم تقليدية، ال تخرج عن نطاق التقويم المـستند               

تبارات المحدودة والتي أثبتت معظم الدراسات عدم كفايتها بل محدودية التأكد من تحـصيل              إلى االخ 
وفهم الطلبة للمواضيع التي يتعلمونها، ومن هذا المنطلق تمحورت المشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في              

 لدى طلبة الصف التاسـع األساسـي فـي تفكيـرهم الرياضـي              التقويم التكويني التعرف على أثر    
  .تسابهم للمفاهيم الرياضيةواك
  

 أسئلة الدراسة 3.1
  

  :آلتيةتسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة ا
  

فـي تنميـة تفكيـرهم        لدى طلبة الصف التاسع األساسـي      التقويم التكويني   استخدام ما أثر  .1
) ، االعتياديـة    التقويم تكويني (  طريقة التدريس    باختالف يختلف هذا األثر     هل و ،الرياضي

  لتفاعل بينهما؟والجنس وا
 في اكتسابهم للمفاهيم الرياضـية،      لدى طلبة الصف التاسع األساسي     التقويم التكويني ما أثر    .2

والجـنس  ) ، االعتياديـة    التقويم تكويني (  طريقة التدريس    وهل يختلف هذا األثر باختالف    
  والتفاعل بينهما؟

  
   فرضيات الدراسة4.1

  
بـين متوسـطات    ٠05 (0  ≤ α(  داللـة  ىمستو عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

       تعزى إلى طريقـة التـدريس       األساسي  التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع      عالمات
 .والجنس والتفاعل بينهما) التقويم التكويني، االعتيادية( 

 متوسطات عالمـات في ) α ≥ 0.05(  داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال .2
    مفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى إلى طريقـة التـدريس             اكتساب ال 

  .والجنس والتفاعل بينهما) التقويم التكويني، االعتيادية( 
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 أهداف الدراسة 5.1
  

  :تهدف الدراسة الحالية إلى
  

 طلبة تنمية التفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدى         فيالتعرف على أثر التقويم التكويني       .1
 . األساسيالصف التاسع

التعرف على داللة الفروق في مستوى التفكير الرياضي لدى أفراد العينة باختالف الجـنس                 .2
 ).ذكر، أنثى ( 

 اكتساب المفاهيم الرياضية في مادة الرياضيات لـدى         فيالتعرف على أثر التقويم التكويني       .3
 . األساسيطلبة الصف التاسع

تساب المفاهيم الرياضية لدى أفراد العينة باختالف الجنس          التعرف على داللة الفروق في اك      .4
  ).ذكر، أنثى ( 

  
   أهمية الدراسة6.1

  
  في تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله بالبحث عن أثر التقويم التكويني             

ـ  طلبة الصف التاسـع    لدى   تنمية التفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية             يتوقـع ي، و  األساس
 مراكز تصميم وتطوير المناهج بـوزارة  في مساعدة تسهم أن الدراسة هذه نتائج ظهور بعد الباحث 

التربية والتعليم على إثراء مناهج الرياضيات بأنشطة تشجع على تنمية التفكير الرياضي، وسـوف              
  :يكون لهذه الدراسة أهمية على الصعيد النظري والبحثي والعملي

 في تدريس الرياضيات في غرفـة       التقويم التكويني  سوف تعتمد على     النظريةتعلق باألهمية   وفيما ي 
. يستفيد منه القائمين على إعداد الورشات لمعلمي الرياضيات في المرحلة األساسية           قد   الصف، مما 

التقـويم  حيث ستقدم هذه الدراسة وحدة دراسية من منهاج الصف التاسع األساسي مخططـة وفـق                
 مما قد يفيد معلمي الصف التاسع األساسي والباحثين في مجال التربية والمتخصصين فـي               نيالتكوي

  .إعداد المناهج وتطويرها
 فقد تسعى هذه الدراسة إليجاد طرق أكثر فاعلية لتدريس الرياضـيات فـي       العملـي وعلى الصعيد   

در ذات جودة مهنيـة     غرفة الصف، كما أنها قد تبصر القائمين على التعليم إلى ضرورة إعداد كوا            
  .يعالية باألساليب التربوية الحديثة القائمة على التقويم التكوين
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 قد تفتح هذه الدراسة أفاقاً لدراسات أخرى تتناول جوانب ومتغيرات مختلفة            البحثيأما على الصعيد    
  .لم تتطرق إليها الدراسة الحالية

 
   محددات الدراسة7.1

  
  :حدود التاليةيمكن تعميم نتائج الدراسة ضمن ال

مدرستي عمر احمد التميمـي األساسـية        في   األساسي طلبة الصف التاسع  : المحدد البشري  .1
  . التابعة لمديرية شمال الخليلللبنين وشهداء حلحول األساسية للبنات

مدرستي عمر احمد التميمي األساسية للبنين وشهداء حلحـول األساسـية            :المحدد المكاني  .2
 .لخليل للبنات في مديرية شمال ا

 ). م2011 / 2010( الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : المحدد الزماني .3

 . الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيهاتتحدد نتائج : المحدد المفاهيمي .4

تتحدد نتائج هذه الدراسة بأدواتها ومدى صدقها وثباتها وكذلك المعالجات          : المحدد االجرائي  .5
  .االحصائية فيها

  
   مصطلحات الدراسة8.1

  
هو تقويم عمليتي التعليم والتعلم التكويني أثناء سير التدريس، بهدف تحديد مـدى              :التقويم التكويني 

تعلم الطلبة وفهمهم لموضوع محدد في حصة أو حصتين أو وحدة دراسية، ومن بين أدواته األسئلة                
تبارات القـصيرة واالختبـارات   الصفية الموجهة من المعلم أثناء سير التدريس داخل الصف، واالخ      

 في هذه الدراسة بأوراق العمل وباالختبـارات التكوينيـة          وتم تمثيله  ). 2003الفتالوي،  ( الشفوية  
 في نهاية كل وحدة فرعية      بةتعطى للطل التي   مجموعة من االختبارات القصيرة       عبارة عن  هيالتي  

  .فصل الدراسي الثانيمن وحدة المعادالت التربيعية للصف التاسع األساسي في ال
  

 هي الطريقة التي يتحمل فيها المعلم مـسؤولية كبيـرة إليـصال             :الطريقة االعتيادية في التدريس   
المعرفة إلى الطلبة، وتركز على التمهيد والشرح وعرض األنشطة ليكون تطبيقاً مباشراً لما تعلمـه               

الراجعة من خالل العرض الشفوي     من مفاهيم ومهارات، وتتضمن تقويم أداء الطلبة وتقديم التغذية          
والتلخيص على اللوح، ويكون الطالب مستمع ومشاهد وأحيانـاً يـساهم فـي الحـوار والمناقـشة                          

   ).2003الفتالوي، ( 
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التفكير الرياضي بأنه عملية بحث عن معنى        ) 2007( عرف أبو زينة وعباينة       :التفكير الرياضي 
اق رياضي، حيث يتمثل الموقف في إعداد رموز أو أشـكال أو            في موقف أو خبرة ذات عالقة بسي      

ويقاس في هذه الدراسة بالعالمة التي يحصل عليها الطالب على اختبـار التفكيـر              . مفاهيم رياضية 
  .تم إعداده من قبل الباحثالرياضي الذي 

  
التي يحـصل  ويقاس بمجموع العالمات  ،على االختبارهو أداء الطالب   : ةم الرياضي يهاالمفاكتساب  

هذه الدراسة بالعالمة التي يحـصل      ويقاس في   .  )1983الحايك،  ( االختبار  ذلك  عليها الطالب في    
                                .الذي تم إعداده من قبل الباحث المفاهيم الرياضية  اكتسابعليها الطالب في اختبار
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  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  لتالية اإلطار النظري ويتضمن المحاور ا1.2
 

  :التقويم التكويني. 1.1.2
  : التفكير الرياضي.2.1.2
  : المفاهيم الرياضية.3.1.2

  
  الدراسات السابقة  2.2

  
  :الدراسات العربية. 1.2.2 

  :الدراسات األجنبية. 2.2.2
  

  :وفيما يلي استعراض للمحاور السابقة
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  : التقويم التكويني.1.1.2

  

  : التربويمفهوم التقويم

  
 أحـد  والقياس  ،للقياس وسائل فاالختبارات للقياس، مرادفاً وليس ،لالختبارات مرادفاً ليس لتقويما إن

   ). 1993مذكور، ( جميعاً  منهما أشمل التقويم، فالتقويم وسائل
  

 فقط وإنما هو قيام المعلم بإصدار       عالماتبأنه اليعني القياس وإعطاء ال     ) 2003( وعرفته الفتالوي   
 التي حصل عليها من االختبار والقياس، والكشف عـن نقـاط الـضعف              عالمات ال حكم على قيمة  

  .ومعالجتها في عمليتي التعليم والتعلم
  

تؤثر كل منهما في األخرى، فتحسين التفاعل الصفي        إن عملية التقويم والتدريس عمليتان متكاملتان       
ومن خالل عالقته بهم وعالقـتهم      يتطلب من المعلم أن يقيم أدائه باستمرار من خالل تعلم تالميذه،            

 وهي بمثابـة تقـويم ألداء       ،فعملية التقويم تسهم في زيادة تواصل المعلم مع طالبه        . ببعضهم بعضاً 
 فتكشف للمعلم الجوانب التي تعلمهاالطالب والجوانـب        ؛المعلم من خالل المستوى األكاديمي لطالبه     

لية التقويم ضرورية لجميع األفراد ويجب أن        فعم  لذلك  ).2005عفانة وحمدان،   ( التي لم يتعلموها    
تكون متواصلة وشاملة لكي تؤدي وظيفتها على أكمل وجه في تحقيق األهداف التربوية المنـشودة                        

   ).2005ملحم، ( 
  

لقد مر التقويم التربوي في العقدين األخيرين من القرن العشرين بتحول جذري من القياس النفـسي                
وي، ومن ثقافة االختبار إلى ثقافة التقويم، وأدى ذلك إلـى تعـدد وتنـوع أدوات                إلى القياس الترب  
فالتقويم التربوي الفعال ال يقتصر على اختبارات فصلية أو سنوية يجريها المعلـم             . ووسائل التقويم 

ها، بل يتعدى ذلـك ليتنـاول النظـام         وئلقياس المعلومات التي اكتسبها الطالب إلصدار حكم في ض        
.               بجميــع مكوناتــه وعناصــره وأســاليبه المتعــددة، ووســائله وأدواتــه المتنوعــةالتربــوي 

إن على المعلم أن يختار من طرائق التدريس وأساليب التقويم ما يناسب طبيعة وخصوصية المـادة                
فكير في  التي يقوم بتدريسها، إذ ال توجد طريقة واحدة تغطي جميع مجاالت التقويم، وهذا يتطلب الت              

طرق متعددة، والجمع بين أكثر من طريقة للتقويم، وأن نختار طريقة التقويم األكثر مالءمة ألهداف               
 تـشمل  كل طريقة من طـرق التقـويم         ، إذ أن  التحصيل ذات القيمة التربوية العالية للمعلم والمتعلم      

ـ   أنواعاً  مختلفة من النواتج التعليمية، ويجب أن يكون لدينا تفهم ألثر ال             م والـتعلم   يتقويم على التعل
الصفي، وليست العبرة في استخدام طرق متعددة للتقويم، بل ال بد من التأكد أن هذه الطرق تستخدم                 
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بشكل مالئم ألهداف التقويم، فال يمكن التفكير في صيغة التقويم دونما التفكير فـي الغـرض مـن                  
   ).2004الدوسري، ( التقويم نفسه 

  
  :أن االقتصار على االمتحانات بشكلها الحالي قد يؤدي إلى ) 2005( وقد بين حسن ومحمد 

متابعة سير العملية التعليمية وتـصحيح األخطـاء        : أن تفقد عملية التقويم وظيفتها في      -1
  .ومعالجة نواحي الضعف وتعزيز نواحي القوة عند التالميذ

نى مستوياته،  إهمال كثير من األهداف التربوية واالقتصار على الجانب المعرفي في أد           -2
 . الذي تتعدد أنواعهوعدم االرتقاء إلى مستوى التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم

  
  :أنواع التقويم التربوي

  
   ): Pre-Evaluation( التقويم القبلي : أوالً

  :يجري قبل عملية التعليم والتعلم بهدف
  . تحديد مدى استعداد التالميذ للتعلم-           
  .ربط الخبرة الجديدة بالخبرة السابقة للمتعلم -           
  . تحديد قدرات وميول واهتمامات الطلبة-           

  
  : التقويم الختامي: ثانياً

  
 بهـدف  دراسـية  سنة أو دراسي فصل أو دراسية لوحدة التعلم عملية نهاية مع الختامي التقويم يجري

   ).2001 ،ملحم ( التقويم لعملية األساسية الوظائف تحقيق
  
  ):   Formative Evaluation(التقويم التكويني : اًلثثا
  

هو شكل من أشكال التقويم، ويقوم على مبدأ تقويم عمليتي التعليم والـتعلم التكـويني أثنـاء سـير                   
التدريس، بهدف تحديد مدى تعلم الطلبة، ومدى فهمهم لموضوع محدد في حـصة أو حـصتين أو                 

ة الشفوية التي يوجهها المعلم أثناء سير التدريس في الحصة والتمارين           أكثر، ومن بين أدواته األسئل    
   ).2003الفتالوي، ( الصفية والبيتية، واالختبارات القصيرة، واالختبارات الشفوية 
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العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم،         " بأنه   ) 1998( وقد عرفه الزيود وعليان     
  ".داية التعلم ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسيةوهو يبدأ مع ب

  
بأنه عملية منهاجية تقييمية منظمة تحدث في أثنـاء التـدريس            ) 2003( كما عرفه عدس وقطامي     

  .وغرضها تزويد المعلم والمتعلم بتغذية راجعة لمعرفة مدى تقدم التالميذ وتحسين العملية التعليمية
  
  

ويهدف إلـى إعطـاء المعلـم       . حياناً التقويم المستمر والتقويم البنائي    والتقويم التكويني يطلق عليه أ    
والمتعلم تغذية راجعة عن مدى تقدم المتعلم في وقت مبكر بحيث يمكـن عـالج أي مـشكلة قبـل        

ويستخدم هذا النوع من التقويم لمعرفة مدى إتقان الطالب لما درسوه، وبالتـالي إعـادة               . استفحالها
   ).2002الصراف، (  من قبل المتعلمين تدريس مالم يتم إتقانه

  
إن استخدام التقويم التكويني المستمر يزودنا بمعلومات تشخيصية عما يواجهه بعض التالميـذ مـن               
صعوبات أثناء مواجهتهم لمهمة معينة، فيمكننا من تحديد مدى جودة فهم التالميذ للدرس، وتحديـد               

 يزود التالميذ بتغذية راجعة عـن درجـة تعلمهـم،           المفاهيم الخاطئة التي قد تكون لديهم عنه، كما       
فيتعرفوا الموضوعات التي أتقنوها والموضوعات التي تحتاج إلى دراسة أعمق، والمهارات التـي             
تحتاج إلى مزيد من التدريب، كما يمكن أن يزودنا ببيانات تمكننـا مـن تقـويم الفاعليـة الكليـة                    

يم يتم أثناء عملية التعلم، فيصحح مسار المـتعلم قبـل أن            فهذا النوع من التقو   . الستراتيجيات التعليم 
يقطع شوطاَ طويالً باتجاه معين، ويشجع الطالب على االستناد إلى خطواته السابقة ما دامت سـليمة                

   ).2002؛ الشهاب، 2002جابر، ( وموثوقة 
  

ـ                تخدام التقـويم   وينبغي أن يفيد المعلمون الذين يريدون أن يضمنوا تعلماً أفضل للتالميـذ، مـن اس
التكويني والتغذية الراجعة، إذ أن التقويم والتغذية الراجعة التي تصاحب االختبارات التكوينية تصمم             
لمساندة التعلم، ومن خالله يستطيع المعلم إعادة النظر في توجيه تعلم تالميذه، إذ أن التقويم التكويني                

لية التعليم والمساعدة في مراجعـة وتحـسين        يزودنا بالمعلومات المالئمة إلصدار األحكام حول فاع      
   ).2004جابر، ( برامج التعلم 

  
. ويتخذ التقويم التكويني أشكاالً عديدة من بينها اختبارات قصيرة تركز على أهداف جزئية محـددة              

ويهدف إلى معرفة مدى فهم التلميذ للمفهوم، أو إتقانه للمهارة، والكشف عن األجزاء التي يتم تعلمها                
لـذا فهـو يعتمـد علـى        . ستوى المناسب، لإلفادة من ذلك في تطوير وتحسين عملية الـتعلم          بالم
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االختبارات محكية المرجع التي تقيس أداء المتعلم بمستوى معين من الكفاءة في األداء، وال تـوازن                
مـن   لبةأداءه بأداء اآلخرين، وإننا نحاول عن طريق االختبارات التكوينية التعرف على ما تعلم الط             

مستوى معين، وعلى مالم يتعلمه، وذلك للقيام بالتعلم العالجي، بحيث يعيد الطالب تعلم ما فشل فـي           
  ).2003عدس وقطامي، (تعلمه كي يصل إلى المستوى المطلوب 

  
إن تعدد أساليب التقويم التكويني وتنوع أدواته يستوجب أن يكون لدى المعلم مهارة اختيـار طـرق           

يني المالئمة، ولكل مخرج من المخرجات التعليمية مـا يناسـبه مـن أدوات              وأدوات التقويم التكو  
التقويم، وسالمة االختيار تمكنه من استخدام بيانات التقويم الصفي في دعـم النـشاطات التعليميـة                

كالتغذية الراجعة وتشخيص مشكالت تعلم الطالب وحاجاتهم التعليمية، وتقوية دافعية التعلم           . الصفية
ب على المعلم أن يتأكد من مالءمة طرق التقويم ألسلوب التعلم والتعليم، ومدى مالءمتها              فيج. لديهم
      ومستويات تعلمهم وتعليمهم، مـا دام أمـام المعلـم خيـارات عـدة فـي طـرق التقـويم                              لبةللط
   ).2004الدوسري، ( 
  

  :أهداف التقويم التكويني

  

 وظائف هامة في تحسين العملية التعليمية يمكن إجمالها فيما يأتي            إلى تحقيق  يهدف التقويم التكويني  
  : )2001؛ زيتون، 2003عدس وقطامي، (
  
  . وإعادة تدريس ما لم يتم إتقانه،معرفة مدى إتقان المتعلم لما درسه من قبل -1
 .سير عملية التعليم والتعلم عن راجعة بتغذية والمتعلم تزويد المعلم -2

 خطـة  تـصميم  ثـم  ومن  ،الطلبة تعلم في القوة ونقاط الضعف نقاط ةمعرف مساعدة المعلم على -3
 .عالجية لمعالجة نقاط الضعف

 . به االحتفاظ وزيادة انتقال أثر التعلم -4

 .مساعدة المعلم على تحسين تدريسه أو ايجاد طرق تدريس بديلة -5

 .إثارة دافعية الطالب للتعلم واالرتقاء بمستواهم التحصيلي -6

 .ر على مدى تحسن أبنائهم وإبراز المشكالت التي تواجههمإطالع أولياء األمو -7

 .التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم -8

 .اإلفادة من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعلمه -9
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  :أسس التقويم التكويني

  

  : إلى أن أسس التقويم التكويني تتمثل فيما يلي )2004(  وآخرون تاج السريشير 
  
 مـادة  كل في األساسية والخبرات والمعارف المهارات الطالب إكساب على التركيز .1

  .دراسية
 .الدراسية المادة لمحتوى الحقيقي الفهم تجسيد إلى تؤدي تدريسية أساليب إتباع  .2
 تمكـن  من التأكد فيه يتم الذي األداء تقويم أسلوب باعتماد التطبيقي بالجانب العناية .3

 .المعرفة أو المهارة من الطالب
 .التعليم تجاه الطالب نفوس في اإليجابية والمواقف داتالعا غرس .4
 المدرسة إلى والذهاب للتعليم الدافع يكون بحيث والتقدم للنجاح اإليجابي الحافز إيجاد .5

 .الفشل من الخوف وليس النجاح في الرغبة هو
 درجات بأن والشعور التنافس على التركيز عن الناتجة النفسية اآلثار الطالب تجنيب .6

 .التعليم من األهداف هي ويمالتق
 التـي  الـصعوبات  عن بمعلومات بتزويده وذلك التقويم في الطالب أمر ولي إشراك .7

 .عليها التغلب في ودوره أبنه تعترض
 والتعامل عالجها على والعمل مبكرا الطالب لدى التعلم وصعوبات اإلعاقات اكتشاف .8

 .صحيحة تربوية بطريقة معها
  

  :يمزايا التقويم التكوين
  

  : )2005حسن ومحمد، ( من أهم ما يتميز به التقويم التكويني مايأتي 
  
  .فهو يصاحب عملية التعلم من بدايتها حتى نهايتها: االستمرارية .1
 .يقيس أداء المتعلم بالنسبة لمستوى معين وليس بالنسبة لآلخرين .2

 .يستخدم أساليب وأدوات تقويمية متنوعة .3

 .ر على قياسهيهدف إلى تحسين األداء وال يقتص .4

 . النهائيختبارينبئ الطالب بنتيجة اال .5

 .يوفر تغذية راجعة للمعلم والطالب تساعد في تحسين العملية التعليمية .6

 .يمنح الطالب مسؤولية في تقييم نفسه .7

8. على مدار العام الدراسيلبةم أعمال الطيقو . 
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  :إجراءات التقويم التكويني

  

 تسهم في زيادة االحتفاظ بالتعلم وانتقال أثـره علـى النحـو             إن إجراءات التقويم التكويني يمكن أن     
   ):2004؛ الشبول، 2003حبيب، ( التالي 
  

  .تركيز االنتباه على نتائج المتعلم التي لها ثبات وبقاء أكبر .1
 .تزويد التالميذ بممارسة تطبيق المهارات واألفكار التي سبق تعلمها في مواقف جديدة .2

 .توقعات طالبه، والمحافظة على مستوى مقبول من الدافعية لديهمتقويم عمل المعلم، وتوجيه  .3

  

  :كوينيتأساليب التقويم ال

  
؛ جامعـة   2001زيتون،  ( من األساليب واألدوات التي يمكن استخدامها في التقويم التكويني ما يلي            

   ):2004؛ الدوسري، ,McClure 1999 ؛ 1993القدس المفتوحة، 
  
  . اختبارات قصيرة في حصة أو حصتين أو وحدة دراسيةوهي: االختبارات التكوينية .1
 .الواجبات البيتية ومتابعتها .2

 .حصص التقوية .3

 .المناقشة الصفية بين المعلم والطالب .4

وهي أعمال يقوم من خاللها الطالب بإجراء تجربة أو بحث أو حل            : المشروعات كأدوات تقويم   .5
 .ب العمري واألكاديميمسألة خالل فترة زمنية محددة تتناسب مع مستوى الطال

وهي بناء من المفاهيم يعده الطالب لتمثيل فهمهم للمفاهيم والعالقات بـين            : الخرائط المفاهيمية  .6
 .عناصر المعرفة

 .مالحظة أداء الطالب .7

وتستخدم عندما تتكون الخاصية أو السمة من عدة خصائص بـسيطة أو أعمـال              : قوائم التقدير  .8
 .م المقوم بمالحظة درجة توفر هذه األمور لدى المتعلمتؤدي إلى خطوات متسلسلة، حيث يقو

حيث يقوم الطالب بتقويم أدائه بنفسه بعد معرفتـه بمعـايير التقـويم وقواعـد               : التقويم الذاتي  .9
 جوانب القوة وجوانب الضعف، لتعزيـز       إلىالتصحيح المطبقة، كما يمكنه من التعرف مباشرة        

 .جوانب القوة والتخلص من جوانب الضعف

  . النصائح واإلرشادات.10
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هي استخدام نظام تدريج عـددي أو وصـفي يمثـل درجـة تـوفر الـسمات                 : ساللم التقدير . 11
  .والخصائص بدالً من اإلجابة بنعم أو ال

 
  :  التفكير الرياضي.2.1.2

  
بأن التفكير أصبح من الضروريات لمواجهة االنفجار المعرفي المتزايد، لذا           ) 1992( ذكر المفتي   

لينا أن نكون قادرين على التحليل المنطقي واتخاذ القرارات والوصول إلـى البـدائل لحـل                فإن ع 
المشكالت التي تواجهنا يومياً، وقد تزايد االهتمام بتعليم التفكير في العديد من دول العالم، حيـث أن             

ة واستراليا كما   إتقان التفكير من أولويات التعليم في العديد من مدارس أمريكا وكندا والمملكة المتحد            
بأن التفكير كضرورة المـاء والهـواء        ) 2002( ويذكر فخرو . تقوم فنزويال بتعليم التفكير كمقرر    

لإلنسان وعليه أن ينميه من خالل التعرف عليه بشكل أكثر دقة، ومن خالل تطبيق برامج تحقق هذا                 
  .الهدف من أجل تطور اإلنسان ورقيه

  
أن الحقيقة التي توصل  إليها علماء النفس حقيقة مهمة، وهـي            إلى   ) 1995( ويشير كييف ويلبرج    

أن عمق تفكير المتعلم أثناء عملية التعلم يؤدي إلى إحداث تعلم فعال، وأن المتعلمين ينتفعـون مـن                  
التدريس القائم على خطوات فكرية واضحة، كما أن المعرفة واألفكار التي يكتسبها المتعلمون بهـذا               

بأن  ) 2003( كما ذكر موافي    . حسين مستوياتهم في التذكر وحل المشكالت     األسلوب تنعكس على ت   
التفكير يحتل دوراً مهماً في عمليتي التعليم والتعلم، وعلى المؤسسات التربوية أن تـوفر الفـرص                
المناسبة التي تحفز المتعلم على التفكير، ففي ضوء اإلنفجار المعرفي والتكنولوجي لم يعد الهـدف               

التعليمية قاصراً على إكساب المتعلم المعارف والحقائق والمهارات األساسية بل تعـدى            من العملية   
  .ذلك إلى تنمية قدرات المتعلمين على التفكير

  
هتم العلماء على اختالف تخصصاتهم بالتفكير وحاول كثير من المتخصصين في التربية وعلم             اوقد  

ن استناد كل منهم إلى أسس نظرية مختلفة عن          للتفكير ، وذلك ناتج ع     متباينة النفس وضع تعريفات  
بأنه عملية عقلية يوظف فيها الفرد خبراته وتجاربه         ) "2000( اآلخرين، فقد عرفه الكثيري والنذير      

السابقة وقدراته الذهنية الستقصاء ما يقابله من مواقف أو مشكالت بغرض الوصول إلى نتـائج أو                
  ". هذه العملية بناء على ما يتلقاه من تعليم أو تدريبقرارات مألوفة أو غير مألوفة، وتتطور 

  

عملية عقلية معرفية تعبر عن العالقات بين األشياء، وهو عبارة          "  بأنه     )2003(  أبو شمالة    هويعرف
عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ اإلنسان عند التعرض لمثير ما بهدف الحصول                
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 بشقيه االسـتقرائي   مشكلة، وأهم مهارات التفكير هو التفكير االستداللي         على نتيجة أو قرار أو حل     
بأنه مفهوم يتكون من ثالث عناصر تتمثل في العمليات          ) 2003( ه سعادة   كما عرفّ ". يواالستنتاج

المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت، واألقل تعقيداً كالفهم والتطبيق، باإلضافة إلى معرفـة              
وى الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفـة مثـل االتجاهـات             خاصة بمحت 

كما عرفه كوستا وكاليك بأنه معالجة عقلية للمدخالت الحسية بهدف تشكيل األفكـار مـن               . والميول
   ).2007أبو جادو ونوفل، ( أجل إدراك المثيرات والحكم عليها 

  
ومـن   ) 2007أبوجادو ونوفل،   ( األزواج المتناظرة   وقد تم تصنيف أنماط التفكير على أساس من         

  :هذه التصنيفات
  

 ): Cunvergent Vs Divergent Thinking( التفكير التقاربي مقابل التفكير التباعدي  .1
والتفكير التقاربي يتطلب من الفرد الوصول إلى إجابة واحدة للسؤال الواحد، أمـا التفكيـر               

  .لوصول إلى استجابات متعددة للسؤال الواحدالتباعدي فإنه يعطي الحرية للفرد ل
 ): Concrete Vs Abstract Thinking( التفكير المحسوس مقابـل التفكيـر المجـرد     .2

والتفكير المحسوس هو التفكير الذي يتم بوجود أشياء محسوسة، أما المجرد فإنـه يتطلـب               
 .استخدام المجردات والتعميمات للوصول إلى حل للمشكلة

 ): Reasasoning Vs Intuitive Thinking( داللي مقابل التفكير الحدسي التفكير االست .3
 :والتفكير االستداللي يتضمن نوعين من التفكير هما

 .وهو انتقال الحكم من العام إلى الخاص أو من القاعدة إلى المثال: التفكير االستنتاجي. أ      

  .خاص إلى العام أو من المثال إلى القاعدةانتقال الحكم من الوهو : التفكير االستقرائي.       ب
  .فهو اإلدراك المباشر والمفاجئ للوصول إلى الحل:         أما التفكير الحدسي

والتفكيـر   ): Simple Vs Complex Thinking( التفكير البسيط مقابل التفكير المعقـد   .4
ترجاع، أما التفكيـر    البسيط يتطلب من الفرد القيام بعمليات ذهنية بسيطة مثل التذكر واالس          

فيتطلب من الفرد القيام بعمليات مركبة تتضمن مجموعة مـن العمليـات            ) المركب( المعقد  
 . لذا فإن تنمية التفكير الرياضي يعد من األهداف األساسية لتدريس الرياضيات.الذهنية

   

  :أهداف تدريس الرياضيات

   : يلي ما ) 1997 ( إبراهيم إليها أشار كما الرياضيات تدريس أهداف أهم ومن
  
  .التفكير في الرياضي والمنطق العلمية األساليب استخدام على التالميذ تدريب. 1
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  .الرياضيات في الجمالية النواحي تذوق على التالميذ مساعدة. 2
 واألنمـاط  والعالقـات  القواعـد  اكتشاف على تشجيعه طريق عن للتلميذ الذهني االستقالل تنمية. 3

  .وتفسيرها النتائج صحة يروتقد الرياضية،
  
  :فهي ) 1996 ( وآخرون لغد أبو يراها كما الرياضيات تدريس أهمية أما
  
  .االستنتاجي المنطقي التفكير وتعليم تشجيع. 1
  . عليه والتركيز الرياضي البرهان تعليم. 2
  .نتائج إلى التوصل في والنقاش البحث أسلوب تشجيع. 3
  .وابتكارها نماطاأل اكتشاف على القدرة تنمية. 4
  

 يمثل عملية داخلية معرفية ونشاطاً عقلياً       ؛ إذ والتفكير الرياضي شأنه شأن أي نوع من أنواع التفكير        
خاصاً بالرياضيات ويعتمد على مجموعة من المظاهر المتعلقة باالسـتقراء واالسـتنتاج والتعبيـر              

وأشـار قـاطوني         ). 1999راوي،  المشه( بالرموز والبرهان الرياضي والتفكير المنطقي والتعميم       
  :إلى أن التفكير الرياضي يتحدد بعدة معايير منها ) 1996( 
  

  .أن كل ما يتعلمه الطالب في الرياضيات يجب أن يكون ذا معنى بالنسبة له .1
عندما يشعر الطالب بالحيرة واالرتباك عليه أن يكون قادراً على استخدام ما يعرفه إلزالـة                .2

 .االرتباكهذه الحيرة وهذا 

 .أن يكون الطالب قادراً على تعرف أخطائه ومحاسبة نفسه .3

 .أن يقلل الطالب من استخدام العد عند إجراء الحسابات ألن العد والتفكير يتناسبان عكسياً .4

إذا لم يوفق الطالب في استخدام استراتيجية معينة عليه أن اليستسلم ويبحث عن استراتيجية               .5
 .أخرى

قادراً على تغيير واقع المسألة من خالل طرح شروط وأسئلة أخرى           على الطالب أن يكون      .6
 .إضافية

  
التفكير الرياضي بأنه عملية بحث عن معنى في موقف          ) 2007( وقد عرف أبو زينة وعباينة      

أو خبرة ذات عالقة بسياق رياضي، حيث يتمثل الموقف في أعـداد أو رمـوز أو أشـكال أو                   
اضي إذا ما تعلق بالهندسة يتطور من خالل سلسلة من خمـسة            ن التفكير الري  إ. مفاهيم رياضية 

مستويات تتمثل باإلدراك، الترتيب، االستنتاج، التحديد ،التجريد، وأن هذا التفكير كمـا يـرى              
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له عالقة قوية مع مهارة حل المشكالت على اعتبار أنها من أكثـر       ) 1993( رمضان وعثمان   
 وهو يتضمن التنسيق الناجح بـين أربعـة         ,لرياضيات في تدريس ا    والمهمة المهارات المطلوبة 

العمليات الفكرية بصنفيها اإلنتـاجي والـذاتي، والمعـارف الرياضـية،           : مكونات أساسية هي  
  .ومعتقدات المفكر حول الرياضيات، واتجاهه حول الرياضيات

  
  :أن التفكير الرياضي يتحدد بالمظاهر التالية ) 2007( وقد ذكر أبو زينة وعباينة 

  
الوصول إلى األحكام العامة اعتماداً على حاالت خاصـة مـن            ): Induction( االستقراء   .1

  .الحالة العامة
الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً على مبدأ عـام أو قاعـدة             ): Deduction( االستنتاج   .2

عامة، أو تطبيق المبدأ أو القاعدة العامة على حالة خاصة من الحاالت التي تنطبق عليهـا                
 .لقاعدة أو المبدأا

 .صياغة عبارة اعتماداً على أمثلة أو حاالت خاصة ): Generalization( التعميم  .3

التعبير عن األفكار أو الجمـل أو العبـارات اللفظيـة           ): Symbolism( التعبير بالرموز    .4
 .باستخدام الرموز

ال المقصود من هو قدرة عقلية تمكن الفرد من االنتق ): Formal Logic( التفكير المنطقي  .5
 .المعلوم إلى غير المعلوم مسترشداً بقواعد ومبادئ منطقية

هو تقديم الدليل أو الحجة لبيان أن صحة عبارة تنبـع مـن              ): Proof( البرهان الرياضي    .6
 .صحة عبارة سابقة لها

القدرة على عمل التقديرات المعقولة للوصول إلـى         ): Conjecture) ( الحدس  ( التخمين   .7
 .التحقق من صحتهاالحل أو 

 .استخدام النماذج الرياضية لتوضيح الظواهر وحل المشكالت ): Modelling( النمذجة  .8

  
حيـث يـشير     في العملية التعليميـة التعلميـة       التفكير الرياضي من المهارات الضرورية     دويع         
 )1997 Sternberg, (         تعليم مهارات  إلى أنه من المفروض أن يمتلك المعلمون الخبرة الكافية ل

التفكير من خالل المادة الدراسية، ليتمكنوا من دمج هذه المهارات في تعليم المـواد الدراسـية                
  .للطلبة

، فقـد تـشتمل     متالزمان ومتـداخالن  إلى أن التفكير وحل المسألة       ) 2006( ويشير الهويدي   
ن أن يكـون مـورداً   المسألة الواحدة على أكثر من نوع من أنواع التفكير، وأن حل المسألة يمك 

  :للفكر بثالث طرق مختلفة هي
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  .حل المسائل هو موضوع دراسة بحد ذاتها .1
 .حل المسائل هو طريقة لفهم مسألة معينة .2

 .حل المسألة هو طريقة في التعليم .3

  
، فحل المسألة يتطلـب تفكيـراً رياضـياً،          كبير إن التداخل بين التفكير الرياضي وحل المسألة      

لب مسألة للعمل بها، لذا من الضروري اسـتخدام اسـتراتيجية التفكيـر             والتفكير الرياضي يتط  
الرياضي للوصول إلى حل للمسألة، ويعد تعريض الطالب للمسألة أداة فعالـة لتعلـيم التفكيـر                

الرياضي، حيث يمكن تدعيم التفكير الرياضي باستخدام حل المسألة من خـالل عـدة طـرق                      
 )Dunlap, 2001 ( منها:  
  
ويتم ذلك من خالل تغيير المـسائل       :  في الكتاب المدرسي    الرياضية  وتطوير المسألة  تعديل .1

  .التي يمكن تعديلها لتصبح أكثر تحدياً
حيث أن األسئلة ذات الطريقة الواحدة للوصول للحـل ال          : استخدام أسئلة لها إجابات متعددة     .2

 .تدعم التفكير الرياضي

 .طائهم الفرصة لتطوير الحلول للمسائل الرياضيةعبإوذلك : السماح للطلبة باختيار مسائلهم .3

  
 National Council of Teachers of Mathematicsمعـايير التفكيـر فـي وثيقـة     

NCTM)( :  

  
يوفر التفكير الرياضي والبرهان طرقاً قوية لتطوير األفكار عن ظواهر عديدة والتعبير عنهـا،              

 يالحظـون أن  بـة م الرياضيات، كمـا أن الط     وتعتبر القدرة على التفكير من األمور المهمة لفه       
الرياضيات ذات معنى من خالل تنمية األفكار واكتشاف الظواهر وتفسير النتـائج واسـتخدام              

 وقد نادت المعايير التي     . وفي جميع الصفوف   ,التخمينات الرياضية في جميع مجاالت المحتوى     
 أن يكتسب الطلبة من مرحلة      أصدرها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكيا بضرورة       

رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر مجموعة من المعارف والمهارات التي تتمثل في معيار              
  :، ومن هذه المعارف والمهارات )NCTM, 2000( التفكير والبرهان 

  
يجـب أن يـتعلم الطلبـة أن التأكيـدات التـي            : إدراك أهمية التفكير الرياضي والبرهان     .1

  .جب أن يكون لها أسبابيستخدمونها ي
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حيث يستطيع األطفـال وصـف تخمينـاتهم بلغـتهم          : بناء تخمينات رياضية والتحقق منها     .2
 .وأفكارهم، واكتشافها باستخدام المحسوسات واألمثلة

يجب تشجيع الطلبة على تقديم أفكارهم والمـساهمة        : تقييم وتطوير حجج وبراهين رياضية     .3
 .د في تعلم التفكير الرياضيفي تقييم أفكار اآلخرين، وهذا يساع

يجب تشجيع الطلبـة علـى التفكيـر        : استخدام أنماط مختلفة من التفكير وأساليب البرهان       .4
انطالقاً من معلوماتهم، وتقديم الحجج والتفسيرات ودحض التخمينات من خالل أمثلة مضادة            

  .والتفكير استقرائياً اعتماداً على النماذج والحاالت المحددة
  

 :مفاهيم الرياضيةال. 3.1.2

  
تعتبر المفاهيم أساساً للمعرفة الرياضية، إذ أن معرفة المتعلمين للمفاهيم تساعد على دراسة العالقات              

ـ               .رات الرياضـية  االتي بينها وفهم التعميمات الرياضية، كما أن للمفاهيم دوراً أساسياً في تعلم المه
مليات روتينية منفصلة، بل هي أبنية محكمة       ومن أهم ما يمز الرياضيات الحديثة أنها ليست مجرد ع         

تتصل ببعضها البعض مشكلة بنياناً متكامالً، واللبنات األساسية لهذا البنيان هي المفاهيم الرياضـية،              
حيث أن المبادئ والتعميمات والمهارات الرياضية تعتمد اعتماداً كبيراً على المفاهيم فـي تكوينهـا               

   ).2003ة، أبو زين( واستيعابها واكتسابها 
  

اللبنات األساسية والدعائم التي تبنـى      : " أن المفاهيم الرياضية هي    ) 1998( ويرى عبيد وآخرون    
 والنظريات هي عالقات تربط بـين المفـاهيم وتمثـل            والقواعد عليها المعرفة، فالمبادئ والقوانين   

 للمفاهيم واستثمارلها   الهيكل الرئيسي للبناء الرياضي، والمهارات الرياضية هي في جوهرها تطبيق         
تستخدم في حل المشكالت الرياضية، كما أن دراسة البنية المعرفية ألي موضـوع رياضـي تبـدأ               

  ".بتوضيح المفاهيم وتنميتها باألساليب المناسبة
  
ن المفاهيم ذات أهمية كبيرة ألنها الخيوط التي يتكون منها نسيج العلم، وألنها تزود المتعلم بوسيلة                إ

ا مسايرة النمو المعرفي، وكذلك تساعده على تذكر ما تعلمه وتزيد من قدرة الفرد علـى                يستطيع به 
إن دراسة البنية المعرفية ألي موضوع رياضي تبدأ بتوضـيح المفـاهيم            . تفسير الظواهر الطبيعية  

ر التي تكونه، وتنميتها باألساليب التدريسية المناسبة، حيث أن عملية نمو المفهوم لدى المتعلم تـسي              
لمفهوم، وإعطاء اسـم أو رمـز لـه         ل السمات الرئيسة المكونة  في مراحل متتابعة تبدأ باستخالص      

               لتيسير استخدامه من خالل االتصال اللفظي، وإعطـاء أمثلـة ايجابيـة وأمثلـة سـلبية للمفهـوم                 
   ).2000الخرافي، ( 
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 األشياء وتمييزها كتمييز العدد النـسبي مـن         تصنيف: وللمفاهيم الرياضية استخدامات مختلفة منها    

مجموعة أعداد معطاة، وتسهيل االتصال بين المعلم والطلبة، والتوصل إلى تعميمات رياضية مـن              
خالل ربط المفاهيم في عبارات رياضية صحيحة، واكتشاف معارف رياضـية جديـدة، واحتـواء               

اضية كثيرة مما يجعل تذكرها أسرع      المحتوى على مفاهيم رياضية يساعد على تفسير معلومات ري        
   ).2000ياسين، ( 
  
  

  :تعريف المفهوم

  
 ومن هذه التعريفـات     لهال يوجد تعريف جامع للمفهوم مما جعل الباحثين يتناولون تعريفات متعددة            

  :ما يلي
  

الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد نتيجة تعمـيم         " المفهوم على أنه     ) 2003( يعرف أبو زينة    
  ". ات وخصائص استنتجت من أشياء متشابهة هي أمثلة ذلك المفهومصف
  

فكرة مجردة تشير إلى شيئ له صورة في الـذهن،          " المفهوم على أنه     ) 2006( ويعرف الهويدي   
المفهوم الرياضي علـى     ) 2006( ويعرف عفانة   ". وقد تعطى هذه الفكرة المجردة اسماً يدل عليها       

مشتركة للمضامين الرياضية التي ترتبط مع بعضها الـبعض فـي           مجموعة من الخصائص ال   " أنه  
  ".إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته

  
  :مكونات المفهوم

  
إلى أن المفهوم يتكون من مجموعة من العناصر تميزه عن غيره            ) 2001( أشار قطامي وقطامي    

  :وهي
  .ليه المفهوم وما يدل عليهاسم المفهوم ويشير إلى ما ينتمي إ .1
 .األمثلة والالأمثلة .2

 .مميزةالالصفات المميزة وغير  .3

 .الخصائص العامة حول األشياء .4

  .قاعدة المفهوم .5
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  :خصائص المفهوم
  :إلى أن المفاهيم تتميز بعدة خصائص وهي ) 2004(يشير مطر 

  
ختلفون فـي تعلـم     حيث أنه يوجد مفاهيم تعلمها أسرع من غيرها، واألطفال ي         : قابلية التعلم  .1

  .المفاهيم وفقاَ لدرجة نضجهم
حيث يوجد مفاهيم تستخدم أكثر من غيرها في فهم وتكوين القوانين وحل            : قابلية االستخدام  .2

 .المشكالت

ويتحدد صدق المفهوم بدرجة إتقان المتخصصين له، ويزداد صدق المفهوم لـدى            : الصدق .3
 .متخصصين بزيادة درجة تعلمه واقترابه من مفهوم الالمتعلم

 .تختلف المفاهيم في درجة عموميتها طبقاً لعدد المفاهيم المتضمنة فيها: العمومية .4

 .تتحدد قدرة المفهوم بمدى تفسيره الكتساب مفاهيم أخرى: القدرة .5

 .تتحدد بنية المفهوم بالعالقة الموجودة بين مكونات هذا المفهوم: البنية .6

كلما ازدادت درجة تعلـم الطفـل       : م حسياً أو عقلياً   القابلية إلدراك األمثلة الدالة على المفهو      .7
زادت درجة إدراكه للمفهوم األقل وضوحاً، وكلما زاد نضجه زادت قدرتـه علـى تعلـم                

 .المفاهيم من خالل الرموز

معظم المفاهيم لها أمثلة تدل عليها، ولكنها تختلف في عدد          : تعدد األمثلة الدالة على المفهوم     .8
 .األمثلة الدالة عليها

  
  :استخدامات المفهوم

 
  :أن للمفهوم ثالثة استخدامات هي ) 1998( يرى عبيد وآخرون 

يستخدم لتمييز المفهوم عن غيره من المفاهيم، كأن يستخدم مفهـوم العـدد             : استخدام داللي  .1
  .النسبي لتمييزه عن غيره من األعداد

صفات األعـداد   ، كأن يتحدث عن     السمات المميزة للمفهوم  يتحدث عن   : استخدام اصطالحي  .2
 .الطبيعية

وفيه يستخدم مصطلحات مرادفة للمفهوم، ومثال ذلـك تعريـف العـدد            : استخدام تضميني  .3
 .الطبيعي
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  : تصنيف المفاهيم الرياضية
هنالك عدة تصنيفات للمفاهيم الرياضية، فقد صنف برونر المفاهيم الرياضية إلـى ثالثـة أنـواع                    

   ):2007سالمة، ( وهي 
حيث يكون في المفهوم أكثر من      ) و  ( وهي التي يستخدم فيها أداة الربط       : رابطةالمفاهيم ال  .1

خاصية واحدة، مثل مفهوم المربع والذي يعرف بأنه شكل رباعي له أربعة أضالع وأربـع               
  .زوايا قائمة

ونختار خاصية واحدة من أكثر     ) أو  ( وهي التي نستخدم فيها أداة الربط       : الفصليةالمفاهيم   .2
للتعبير عن المفهوم، مثل مفهوم اتحاد المجموعات والذي يعرف بأنه مجموعـة            من خاصية   

 .العناصر الموجودة في المجموعة األولى أو المجموعة الثانية أو كليهما

وهي التي تشتمل على عالقة معينة بين مكونات المفهوم الواحـد، مثـل             : المفاهيم العالقية  .3
 .مفهوم أقل من أو أكبر من

  
  :وهي ) 2001األمين، ( لمفاهيم الرياضية إلى ثالثة أنواع كما صنف دينزا

وتتعلق باألعداد والعالقات بينها وهي مفاهيم مـستقلة ال تـرتبط           : المفاهيم الرياضية البحتة   .1
  .بالطريقة التي يكتب بها العدد، فهي تعبر عن خصائص األعداد وليس طريقة كتابتها

 األطفال للخواص الرياضية العامة وتقودهم إلى       والرموز هي بداية معرفة   : المفاهيم الرمزية  .2
تفكير إبداعي، والمفاهيم الرمزية هي خواص األعداد التي تعد نتيجة مباشرة للطريقة التـي              

 .تمثل بها تلك األعداد

وهي تطبيقات المفاهيم الرياضية البحتة والرمزية في حل المشكالت في          : المفاهيم التطبيقية  .3
 .لطول والمساحة والحجم مفاهيم رياضية تطبيقيةالرياضيات، ويعد كل من ا

  
  :استخدام المفاهيم

  
  :إلى أن المفاهيم تستخدم فيما يلي ) 2004( يشير برهم 

إذا أخذنا مفهوم المثلث نستطيع أن نتعرف على أمثلة المثلثات، كما نـستطيع أن              : التصنيف .1
  . في هذا التصنيفنصنف بعض األشياء في تصنيف المثلثات بينما النصنف أشياء أخرى

ريـق  طكما يمكننا تصنيف األشياء يمكننا أن نميز بينها، فمـثالً عـن             : التمييز بين األشياء   .2
 .مفهوم األعداد الطبيعية نميز بين حجوم المجسمات المختلفة

كننا أن نطلـق عليهـا أسـماء        بما أننا يمكن أن نميز بين األشيا فإننا يم        : االتصال والتفاهم  .3
 .مختلفة
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  :فاهيمتعلم الم
أننا عندما نتعلم مفهوماً جديداً يجب أن        ) 2004بطرس،   (  الوارد في  يرى ستيوارت وآخرون  

نهتم بمكونين أساسيين، األول نحدد السمات الخاصة بالمثير ثم نتعلم كيف ترتبط هذه الـسمات               
ا أن تعلم   كم.  نفسها بالقواعد، وهذان المكونان يسيران في العادة جنباً إلى جنب في عملية التعلم           

المفاهيم يعني التعرف على شيء ما أو حدث ما باعتباره ينتمي إلى فئة معينة، أو التعرف على                 
  .شيء مألوف، والمفاهيم المبكرة تعتمد بشكل كبير في اكتسابها على اللغة

  
  :مراحل تعلم المفاهيم

  ): 1994غا وعبد المنعم، آلا( يمر تعلم المفاهيم وتعليمها بالمراحل التالية 
  

  :تقديم المعلومات والتعرف على المفهوم: المرحلة األولى
  .يقدم المعلم أمثلة محددة .1
 .ةيقارن التالميذ بين األمثلة، والالأمثل .2

 .يقوم التالميذ بفرض الفروض واختبارها .3

 .يحدد التالميذ تعريفاً يحتوي على الخصائص األساسية .4

  :اختبار التوصل إلى المفهوم: المرحلة الثانية
  ويحددون إن كانت تنتمي إلى المفهوم أو ال تنتمي          للمفهوم رف التالميذ على أمثلة أخرى    يتع .1

  .إليه
 .الفتراضات ويعطي أسماء للمفاهيميؤكد المعلم ا .2

 .يأتي التالميذ بأمثلة من عندهم .3

  :تحليل استراتيجيات التفكير، ويتم ذلك عندما يقوم التالميذ باألعمال التالية: المرحلة الثالثة
  .ف األفكار التي تراودهم في تنظيم المعلومات وأسس التصنيفوص .1
 .مناقشة دور الفروض والخصائص .2

 .مناقشة نوع وعدد الفروض .3

  
  :العوامل التي تؤثر في تعلم المفهوم

  :ثالثة عوامل يمكن أن تؤثر في تعلم المفهوم وهي ) 2001( يحدد قطامي وقطامي 
  .خصائص المتعلم .1
 .خصائص الموقف التعليمي .2

 .صائص المفهوم المراد تعليمهخ .3
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  الدراسات السابقة 2.2 
  

تنميـة التفكيـر الرياضـي     في بحثت التي واألجنبية العربية الدراسات من العديد على الباحث اطلع
وقـد تـم    العالقـة،  ذات الموضوعات أو للطلبة، الرياضي والتحصيل واكتساب المفاهيم الرياضية

هـذه  ة ودراسات أجنبية، وفيما يلـي عـرض لـبعض           يتصنيف هذه الدراسات إلى دراسات عرب     
 :الدراسات

  
  : الدراسات العربية.1.2.2

  
  :دراسات ذات صلة بالتقويم

  

دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية استراتيجية التقويم القائم علـى األداء            ) 2010( أجرى البالونة   
وتكونت عينـة   . مرحلة الثانوية في تنمية التفكير الرياضي، والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة ال          

طالبة من طالبات الصف األول الثانوي العلمي في مدرسة مأدبا الثانوية لإلناث             ) 74( الدراسة من   
في محافظة مأدبا في األردن، وقسمت العينة إلى مجموعتين أحـداهما تجريبيـة، اسـتخدم معهـا                 

لبات على المهام األدائية المقدمـة، والثانيـة        استراتيجية التقويم القائم على األداء في تقويم أداء الطا        
وبعد االنتهاء من الدراسة، تـم تطبيـق اختبـار التفكيـر            . ضابطة تم تقويمها بالطريقة االعتيادية    

وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بـين المتوسـطات          . الرياضي، واختبار حل المشكالت   
  .مشكالت لصالح المجموعة التجريبيةالحسابية في اختبار التفكيري الرياضي وحل ال

  

إلى معرفة أثر التقويم التكويني المتبوع بالتغذية الراجعـة         دراسة هدفت    ) 2008( وأجرى عوض   
سابع  الصف  تلميذات لدى بالتعلم واالحتفاظ التحصيل علىاإلعالمية والتصحيحية  ي  ال  مادة الرياضيات،  ف

 تلميذة من الصف الـسابع  ) 115( بطريقة قصدية  من هدف الدراسة اختار الباحث التحقق  ولغرض
 م، موزعات علـى ثـالث مجموعـات،         2007/ 2006من مدرسة القادسية خالل العام الدراسي       

مجموعتين تجريبيتين واألخرى ضابطة، حيث استخدم للمجموعة التجريبية األولى اختبار تكـويني            
ة الثانية اختبار تكـويني متبـوع بتغذيـة         واستخد للمجموعة التجريبي  , متبوع بتغذية راجعة إعالمية   

وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة، أن         . راجعة تصحيحية، والمجموعة الضابطة اختبار تكويني فقط      
استخدام التقويم التكويني المتبوع بالتغذية الراجعة يعمل على زيادة التحصيل واالحتفاظ بالتعلم لفترة             
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ريس الخالي من تقويم مستمر يتبعه عالج، وأن التغذية         أطول من استخدام الطريقة االعتيادية في التد      
  . الراجعة التصحيحية لها أثر على التحصيل أفضل من التغذية الراجعة اإلعالمية

  
بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام االختبـارات التكوينيـة فـي              ) 2008( كما قام عايد    

ي الرياضيات واتجهاتهم نحوها، وقد تم اختيار       تحصيل طالب المرحلة االبتدائية في دولة الكويت ف       
طالباً موزعين في شعبتين مـن شـعب الـصف الخـامس             ) 59( عينة قصدية تكون أفرادها من      

االبتدائي في مدرسة محمود شوقي األيوب للذكور التابعة لمنطقة األحمدي، وبناء اختباراً تحـصيلياً              
ى طالب الصف الخامس االبتدائي في الفـصل        في وحدتين من وحدات مادة الرياضيات المقررة عل       

 وهما الكسور في الصورة العـشرية و وحـدة المـساحة،            2008/ 2007الثاني من العام الدراسي     
وتكونت أدوات االختبارات التكوينية التي أعدها الباحث من اختبـارات قـصيرة قـدمت لطـالب                

ية الدرس، أما المجموعة الـضابطة      المجموعة التجريبية في بداية الدرس وأوراق عمل تقدم في نها         
وقـد أظهـرت    . فلم يستخدم فيها أي من أدوات التقويم التكويني المستخدمة في المجموعة التجريبية           

نتائج الدراسة، أن استخدام التقويم التكويني يعمل على زيادة التحصيل وينمي اتجاهات الطالب نحو              
  .الرياضيات

  

 هدفت إلى تطوير نموذج تقييمـي مـستند إلـى معـايير             فقد أجرى دراسة   ) 2005( أما العبسي   
NCTM  )  وقياس أثره فـي التحـصيل والتفكيـر    ) اختبارات قبلية وتكوينية، واختبارات األداء

الرياضي واالتجاهات لدى طالب الصفين الثامن والعاشرفي مدارس وكالة الغـوث الدوليـة فـي               
طالبـاً   ) 153( البة من الـصف الثـامن و     طالباً وط  ) 158( محافظة جرش، وتكونت العينة من      

وطالبة من الصف العاشر، قسموا إلى مجموعتين تجريبية وضـابطة، وطبـق الباحـث النمـوذج                
االختبار التحصيلي، واختبار التفكير    : التقييمي لمدة فصل دراسي كامل، ثم استخدم ثالث أدوات هي         
ئج الدراسة تفوق طـالب المجموعـة       الرياضي، ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات، وأظهرت نتا      

التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في التحصيل والتفكيـر الرياضـي واالتجاهـات نحـو               
  .الرياضيات

  

دراسة هدفت إلى تحديد أثر التقويم التكويني والحـصص العالجيـة            ) 1999( كما أجرى عويضة    
شـعب فـي     ) 6( ونت عينة الدراسة من     وتك. على التحصيل لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية األولى      

مدرسة الجوفة اإلبتدائية في عمان، ثالث شعب من الصف الثاني اإلبتدائي وثالث شعب من الصف               
: الثالث اإلبتدائي، وتم توزيع العينة على ثالث مجموعات واحـدة ضـابطة واثنتـين تجـريبيتين               

ف الثاني اإلبتدائي واألخـرى مـن       المجموعة التجريبية األولى وتكونت من شعبتين واحدة من الص        
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الصف الثالث اإلبتدائي، درس طالبها بطريقة االختبارات التكوينية المتبوعة بالحصص العالجيـة،            
والمجموعة التجريبية الثانية تكونت من شعبة من الصف الثاني اإلبتدائي وأخرى من الصف الثالث              

. موعة الضابطة درسـت بالطريقـة االعتياديـة   اإلبتدائي، تم تدريسها بالتقويم التكويني فقط، والمج      
وأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبيـة             
الثانية لصالح المجموعة التجريبية األولى، كما أظهرت فروقاً ذات داللة إحصائية بين المجموعـة              

الح التجريبية األولى، ولم يظهـر فـروق ذات داللـة           التجريبية األولى والمجموعة الضابطة ولص    
  .إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة

  

  :دراسات ذات صلة بالتفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية

  

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية قائمة على المنحى البنـائي            ) 2010( أجرت سميرات   
.  التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسـي واكتـسابهم للمفـاهيم الرياضـية              في تنمية 

طالباً من طالب الصف السابع في المدارس الحكوميـة          ) 114( واختارت الباحثة بطريقة قصدية     
، موزعين على أربع شعب في مدرستين من        ) إناث   59 ذكور و    55( التابعة لمديرية جنوب الخليل     

) درست بالطريقة االعتيادية    ( وب الخليل، من كل مدرسة شعبتان؛ إحداهما ضابطة         مدارس يطا جن  
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعداد أدوات الدراسة       ). درست بطريقة ويتلي البنائية     ( والثانية تجريبية   

والتي تمثلت في اختبار التفكير الرياضي واختبار اكتساب المفاهيم الرياضية، وقد أظهـرت نتـائج               
الدراسة وجود فروق دالة احصائياً في التفكير الرياضي تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة             

وعدم وجود فروق دالة احصائياً تعزى للجـنس أو لمـستوى التحـصيل الـسابق فـي                 , التجريبية
كما أظهرت  . الرياضيات أو للتفاعل بين الطريقة والجنس ومستوى التحصيل السابق في الرياضيات          

ائج وجود فروق دالة احصائياً في اكتساب المفاهيم الرياضية تعزى لطريقة التـدريس ولـصالح         النت
المجموعة التجربية، وتعزى للجنس ولصالح اإلناث وللتفاعل بين المجموعـة والجـنس ولـصالح              

، وعدم وجود فروق تعزى للتفاعـل بـين المجموعـة ومـستوى              في المجموعة التجريبية   اإلناث
  . في الرياضياتالتحصيل السابق

  
  

دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية دينز في اكتساب المفـاهيم             ) 2009( وأجرى لوا   
الرياضية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السادس األساسي في غزة، وقام الباحث باختيار مدرسة              

طالباً مـن    ) 81( راسة من   الحكومية للبنين بطريقة قصدية، وتكونت عينة الد      ) أ  ( النقب األساسية   
 ) 41( هما تجريبية مكونـة مـن       اطالب الصف السادس األساسي موزعين على مجموعتين، أحد       
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دليل : طالباً، وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة المكونة من       ) 40( طالباً وأخرى ضابطة مكونة من      
 ) 28(لوحدة الدراسية، واختبار من     وذلك لتحديد المفاهيم الواردة في ا     ) مقدمة الجبر   (المعلم لوحدة   

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط          . فقرة الكتساب المفاهيم الرياضية   
درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب            

فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجـات       المفاهيم الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية، وتوجد       
الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة            
في اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية، وتوجد فروق دالة إحصائياً بين             

 التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم فـي       متوسط درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعة      
المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية، وال توجـد             
فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية في التطبيق البعـدي فـي                

  .يق المؤجل لنفس االختباراختبار المفاهيم الرياضية ومتوسط درجاتهم عن التطب
  
  

دراسة هدفت إلى معرفة أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية االستقـصاء             ) 2008( وقد أجرى القيسي    
وتكونت عينـة   . الرياضي في التحصيل والتفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن          

 بـن الخطـاب     طالباً من طالب الصف الثامن األساسي فـي مدرسـة عمـر            ) 68( الدراسة من   
األساسية، تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين؛ تجريبية درست باستخدام اسـتراتيجية االستقـصاء             

 واختبار تفكير رياضي، وأظهـرت      اً تحصيلي اًواستخدم الباحث اختبار  . وضابطة بالطريقة االعتيادية  
الب فـي االختبـار     النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الط          

  .التحصيلي واختبار التفكير الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية
  

دراسة لمعرفة أثر نموذج من نماذج التعلم البنائي علـى التحـصيل             ) 2007( كما أجرى العمري    
الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول ثانوي في وحدة الهندسة مقارنـة بالطريقـة               

 من طالب الـصف األول      اًطالب ) 150( أختار الباحث بطريقة قصدية عينة مكونة من        التقليدية، و 
 درسوا بالطريقة التقليدية، وأخرى تجريبية      اًطالب) 75( ثانوي، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة       

 فـي   اً تحصيلي اً درست باستخدام نموذج التعلم البنائي، وشملت أدوات الدراسة اختبار         اًطالب ) 75( 
وحدة الهندسة المستوية، ومقياس للتفكير الرياضي، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق دالـة               
احصائياً بين متوسطات درجات التالميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس التفكير ككـل             

 ولـصالح   البرهان الرياضي والتفكير المنطقي،   والتعبير بالرموز،   والتعميم،  واالستقراء،  : ولمظاهر
  .المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة احصائياً بالنسبة لالستنباط
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فـي  " الكتابة من أجل التعلم   "  معرفة أثر استراتيجية     ىبدراسة هدفت إل   ) 2007( وقامت الرجعي   

تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات وفي تفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحـو الرياضـيات              
طالباً وطالبة، وقد درسـت الـشعب        ) 372( ريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من       مقارنة بالط 

التجريبية باستخدام استراتيجية الكتابة من أجل التعلم، بينما درست الـشعب الـضابطة بالطريقـة               
 في وحدة الجبر، واختبار تفكير رياضي، واسـتبانة         ياًتحصيلواستخدمت الباحثة اختباراً    . عتياديةاال

التحـصيل،  : وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الطلبة في          . اتجاهات
والتفكير الرياضي، واالتجاهات بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولصالح المجموعة          

  .التجريبية، وفي متغير الجنس كانت الفروق لصالح الذكور
  

دفت إلى استقصاء أثر برنامج تـدريبي السـتراتيجيات حـل           والتي ه  ) 2007( وفي دراسة البنا    
المسألة الهندسية في تنمية القدرة على حل المسألة الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى              

طالباً وطالبة من طـالب      ) 159( طالب الصف العاشر األساسي في األردن، شملت عينة الدراسة          
 ) 80( أربع شعب، وزعت إلى مجموعتين األولى تجريبية        الصف العاشر األساسي موزعين على      

، خضعت لبرنامج تدريبي السـتراتيجيات حـل المـسألة          )شعبة ذكور وشعبة إناث   (  وطالبة   اًطالب
   وطالبـة  اًطالب ) 79( الهندسية مع دراسة محتوى هندسي، والمجموعة الثانية ضابطة عدد أفرادها           

 لحـل   اًاختبـار : حتوى بالطريقة التقليدية، واستخدم الباحث    ، درست الم  )شعبة ذكور وشعبة إناث     ( 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق      . المسألة الهندسية، واختبار تفكير رياضي، واختبار تحصيل      

ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعة التجريبية  ومتوسطات عالمات المجموعـة             
  .الح المجموعة التجريبيةالضابطة على االختبارات الثالثة، ولص

  
دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام كل مـن اسـتراتيجيتي كلوزمـاير              ) 2004( وأجرى مطر   

وتكونت عينـة   . وديفيز في التدريس على اكتساب طالب الصف الثامن األساسي للمفاهيم الرياضية          
ث مجموعـات        طالباً من طالب الصف الثامن األساسي موزعين علـى ثـال           ) 135( الدراسة من   

ودرست المجموعة التجريبيـة األولـى باسـتراتيجية        ) مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة     ( 
كلوزماير و الثانية باستراتيجية ديفيز والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، وقد طبق الباحـث             

وجود فروق ذات داللة    على المجموعات الثالث اختبار مفاهيم رياضية، وأشارت نتائج الدراسة إلى           
إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيتين ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في           
اكتساب المفاهيم الرياضية ولصالح المجموعتين التجريبيتين، وال توجد فروق ذات داللة إحـصائية             
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ة التجريبية الثانية   بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى ومتوسطات درجات المجموع        
  .وذلك في اكتساب المفاهيم الرياضية

  
بدراسة هدفت إلى معرفة أثر ثالث طرق عالجية في إطار اسـتراتيجية             ) 2003( وقام المحزري   

، وتكونت عينـة  نحوها واتجاهاتهم الرياضياتا في ةياألساس المرحلة طالب يلتحص علىإتقان التعلم 
طالب الصف الثامن األساسي في الـيمن، وزعـت علـى أربـع              من   اًطالب ) 202( الدراسة من   
 المجموعـة و ،سيالتدر إعادة قةيطر عهام الباحث استخدم  :األولى ةيبيالتجر المجموعةمجموعات، 

 استخدم :الثالثة ةيبيالتجر المجموعةو ،المكتوبة الراجعة ةيالتغذ الباحث هاعم استخدم :ةيالثان ةيبيالتجر

  . صييتشخ أو عالجي إجراء ألي تتعرض لم :الضابطة المجموعة، ويالتعاون التعلّم معها
 من إعداده لقياس تحصيل الطـالب،       اً جمعي اً تحصيلي اًولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث اختبار     

وطبق مقياس اتجاه من إعداد الباحث، وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعات التجريبية على              
 أشارت النتائج إلى تفوق مجموعة التغذية الراجعـة علـى المجمـوعتين             المجموعة الضابطة، كما  

 علـى  التعـاوني  والتعلّم الراجعة ةيالتغذ مجموعتا تفوقت كماالتجريبيتين األخريين في التحصيل، 

  . الضابطة في تأثيرهما على اتجاه الطالب نحو الرياضياتالمجموعة
  

 استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضـية        دراسة هدفت إلى معرفة أثر     ) 2002( وأجرى مطر   
واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف األول األساسي بغزة، استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونـت              

ـ  ) 41( عينة الدراسة من شعبتين من مدرسة واحدة مختلطة، واحـدة تجريبيـة                وطالبـة    اًطالب
باحث اختبار المفاهيم الرياضية ومعيار القـصة        وطالبة، واستخدم ال   اًطالب ) 41( واألخرى ضابطة   

كأدوات لدراسته، بينت النتائج أن الستخدام القصة أثراً في تنمية المفاهيم الرياضية واالحتفاظ بهـا               
  .لدى طالب الصف األول األساسي في غزة

  
  : الدراسات األجنبية.2.2.2

  
تعلم بنائية تساعد الطلبـة علـى   بدراسة هدفت إلى تصميم بيئة  ) Güzle, 2008 ( جوزلهوقامت 

طالباً وطالبة مـن     ) 60( تعلم مفهوم النهايات في مادة الرياضيات، وقد تكونت عينة الدراسة من            
التركيـة،   )  Dokuz Eylul( طلبة السنة األولى الذين يدرسون مساق التفاضل والتكامل بجامعة 

طالباً  ) 29( البة، والمجموعة الضابطة    طالباً وط  ) 31( حيث كان عدد طلبة المجموعة التجريبية       
وطالبة، وقد استخدمت الباحثة أوراق العمل أداة لتقييم تعلم الطالب لمفهـوم النهايـات باسـتخدام                
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الخارطة المفاهيمية، وبعد تحليل النتائج اتضح أن البيئة البنائية قدمت مساهمة إيجابيـة فـي تعلـم                 
ة التجريبية كانت أكثر نجاحاً من المجموعة الضابطة في         الطلبة لمفهوم النهايات، حيث أن المجموع     

  .العالقات بين مفهوم النهايات وارتباطها بالعلم الحقيقيتحديد 
  
هدفت الختبار أثر منهاج الرياضيات المحوسب والتقـويم  دراسة ) (Trotter, 2007تروترأجرى و

الحظ الباحث معاناة معلمي    . التكويني على تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في مدرسة سان ماركوس         
اسـتخدم معلمـو    وقد  . الرياضيات في محاولة جسر الهوة بين الكتاب المدرسي والمنهاج المحوسب         

 نقاط الضعف عند الطلبة     كتشافال التقويم التكويني المرفقة مع المنهاج المحوسب        دواتأالرياضيات  
 إلى معرفة بالفوائد    باإلضافة, طلبةأظهرت نتائج الدراسة تحسنا في تحصيل ال      و. ولتخطيط تدريسهم 

   .التي يجنيها المعلمون من تحليل نتائج الطلبة وتطوير االختبارات
  

في جامعة القديس زفيـر فـي    )  Compas & Ohern, 2007( كومباس و أهورن لوفي دراسة 
ـ             , شيكاغو وعات تقصيا خاللها أثر التقويم التكويني في زيادة تحصيل الطلبة وتمكنهم من فهم موض

 أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية عدم وضوح ما يجـب أن يتعلمـه الطلبـة مـن                 ،الرياضيات
 إضافة إلى االعتقاد السائد لدى القـائمين        ، وأنهم ال يتحملون مسؤولية تعلمهم     ،موضوعات رياضية 

. لتعلمعلى النظام التربوي بأن وظيفة االختبار هي تصنيف الطلبة فقط، وليس زيادة دافعيتهم نحو ا              
وقد عمل الباحثان على التنويع في النشاطات التدريسية مثل تقديم خريطـة مفاهيميـة، وتلخـيص                

وقـد  . والتركيز على التقويم التكويني المستمر وتقديم التغذية الراجعة       , المفاهيم التي يستعملها الطلبة   
أظهرت النتائج زيادة فـي     كما  , أظهرت نتائج الدراسة زيادة في تفاعل الطلبة في المواقف التعليمية         

  . تحصيل الطلبة يعزى للطريقة المستخدمة
  

دراسة قدموا خاللها تقريراً حول تحصيل طلبة  ) Dylan et.al, 2004( وأجرى دايالن وزمالئه 
وتكونت عينة  . المرحلة الثانوية ومدى تأثيره باستراتيجيات التقويم التكويني التي يمارسها المعلمون         

بواقع معلمين اثنين   )  معلماً للرياضيات      12 معلماً للعلوم،    12(  معلماً ومعلمة    ) 24( الدراسة من   
قدم الباحثون دعماً للمعلمـين أفـراد       . م  2000 / 1999في ست مدارس وذلك في العام الدراسي        

واستخدمت الدراسة تصميماً شبه تجريبـي      . الدراسة أثناء تخطيطهم للتقويم التكويني في حصصهم      
 في تحصيل   وأظهرت نتائج الدراسة أثر ذو داللة إحصائية      ).  بعدي لمجموعتين    –قبلي   ( من النوع 
  .التقويم التكويني لصالح الطلبة الذين درسوا باستخدام الطلبة
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بدراسة حول دور استخدام المسائل الرياضية في تدعيم  ) Back et.al, 2003( وقام باك وآخرون 
 سنة، حيث يطلب من الطلبـة حـل المـسائل وإعطـاء             12م  التفكير الرياضي لدى طلبة أعماره    

االستراتيجيات المتبعة في الحل لمعرفة مظاهر تفكيرهم الرياضي وفهمهم في مواقف غير مألوفـة،              
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة قد أظهروا أدلة على استخدام تبريرات منطقية فـي اسـتخدام                 

 وكان ذلك واضحاً من مالحظة حلول الطلبة وتعليقاتهم حـول           المفاهيم والعالقات التي تربط بينها،    
طريقة حصولهم على المعرفة، كما أن فهم الطلبة قد تحسن، وأن التحدي الذي واجهوه كان يهـدف                 

  .إلى توسيع حدود معرفتهم وفهمهم من خالل الربط بين األفكار الرياضية المختلفة
  

هدفت إلى استخدام أساليب مبتكرة لسد الفجوة  ) Mehryar, 2002   ( وفي دراسة قام بها ميهريار
. بين خلفية الطالب عن المفاهيم الرياضية والقدرة على التعلم واستخدام المزيد من التقنيات المتقدمة             

والغرض الرئيسي من هذه الورقة هو معرفة ما إذا كان اسـتخدام أسـاليب التـدريس المبتكـرة                           
. سهم في التعلم لدى الطالب، والنجاح فـي التقـويم         ي) عددة، تعزيز النظم  اإلنترنت، الوسائط المت  ( 

وتكونت عينة الدراسة من طالب مدرسة تومبا الثانوية في مدينة كونز الند في استراليا، وقد جمـع                 
% 73الباحث عالمات الطالب في الرياضيات وأجرى مقابالت شخصية معهم فوجد أن أكثر مـن               

بحصص الرياضيات، وبعد أن استخدم مع الطالب األساليب البتكرة وجد          من الطالب ال يستمتعون     
أن الطالب أصبحوا أكثر اهتماماً بحصص الرياضيات، وأن أداء الطـالب فـي عمليـات التقيـيم                 

من النتـائج   % 95وعندما استخدم نظام الوسائط المتعددة للمرة األولى، وجد أن أكثر من            . مرضية
ومن الردود االيجابيـة  .  في المئة أعلى من السنوات السابقة أيضا15ً إلى  10مرضية، وكانت نحو    

للطالب أن استخدام الوسائط المتعددة وسيلة فعالة في تعزيز عملية تعلم المفاهيم الرياضية وال سيما               
  .للطالب الغير قادرين على االستفادة من وسائل االتصال التقليدية

  
بدراسة هدفت إلى تقصي أثر نموذج األلغاز الرياضية  ) Lewkowicz, 2001( كما قام ليوكويكز 

تقـارير،  : في تنمية التفكير الرياضي والدافعية عند تعلم مساق في الجبر،  وتكـون المـساق مـن    
وتكونـت عينـة    . مالحظات استنتاجية، أنشطة واقعية، ومسائل لحيل رياضيات ذات مستوى عال         

وطبق علـيهم    ) 2000( يا خالل فصل الربيع     الدراسة من طالب شعبة الرياضيات في كلية جورج       
 لفهم المفاهيم الجبرية، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق           اً للتفكير الرياضي، واختبار   اًاختبار

ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات أفراد الدراسة في كل من مهارات التفكير الرياضي، وفهم               
يبية، كما أظهرت الدراسة وجود تغير إيجابي في االتجـاه          المفاهيم الجبرية لصالح المجموعة التجر    

  .نحو الرياضيات بصفة عامة والجبر بصفة خاصة
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بدراسة هدفت إلى استقصاء العالقة بين استخدام الطـرق البديلـة   ) Chinni, 1997( وقام شيني 
 ) 9(  و   معلمـين،  ) 9( لتقييم أداء الطالب وتحصيلهم في الرياضيات، تكونت عينة الدراسة مـن            

طالب من مدارس المرحلة المتوسطة التابعة لكلية التربية في جامعة سيتان هول األمريكية، استخدم              
الباحث في دراسته البحث النوعي، حيث تم جمع البيانات باستخدام أسلوب المقابالت الفرديـة مـع                

ت التقيـيم مثـل     الطالب، وطريقة المالحظة داخل الغرف الصفية، أظهرت نتائج الدراسة أن أدوا          
الحقائب التقويمية والمشاريع وأشكال التقويم األخرى غير التقليدية أكثر فاعلية في وصف درجة فهم              
الطالب للمادة التعليمية من طرق التقويم التقليدية، كما أظهرت النتائج أنها أكثر دقة ومصداقية فـي                

  .تحديد قدرات الطالب الحقيقية لما يستطيع عمله
  

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر اختالف إسـتراتيجيتين   ) Jitendra, 1996( درا وأجرى جيتن
تعليميتين على اكتساب المفاهيم الرياضية وإعادة صياغة وتعميم حل المسألة الرياضية اللفظية لدى             

طالباً اختيروا   ) 23( وتكونت عينة الدراسة من     . الطالب ذوي القدرات العقلية الضعيفة والجانحين     
شوائياً من طالب المرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ووزعوا على مجموعتين كل مـنهم              ع

تدرس باستراتيجية مختلفة، األولى باستخدام المخططات البيانية والثانيـة باسـتخدام اإلسـتراتيجية             
لـت النتـائج    ود). قبلي وبعدي   (  في حل المسائل الرياضية      اًوطبق الباحث اختبار  . العامة للمعرفة 

على تحسن أداء المجموعتين في االختبار البعدي، كما بينت النتائج أن درجات اختبار حل المـسائل   
الرياضية اللفظية لالختبار البعدي المؤجل كانت أقل بنسبة قليلة من االختبار البعدي للمجموعة التي              

 في درجـات المجموعـة التـي        ، ولوحظ زيادة  )التقليدية  ( استخدمت اإلستراتيجية العامة للمعرفة     
استخدمت المخططات البيانية وذلك في االختبار البعدي المؤجل مقارنة باالختبـار البعـدي، أمـا               

  .بالنسبة لتعميم المسائل الرياضية اللفظية والمسائل القصصية فكان بنفس المهارة لدى المجموعتين
  

وهـدفت إلـى   , المتحدة األمريكيةأجريت في الواليات بدراسة ) Huanq, 1995( كما قام هوينج 
على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو التعلم      ) إعالمية وتفسيرية   ( التعرف على أثر التغذية الراجعة      

طالباً وطالبة مسجلين في برنامج تدريس       ) 112( وتكونت عينة الدراسة من     . القائم على الحاسوب  
 الدراسة عشوائياً على ثالث مجموعـات       حيث وزعت عينة  , يعتمد على الحاسوب في جامعة بنيوتا     

استخدم مع المجموعة التجريبية األولى تغذية راجعة إعالمية، تمثلت في إشـعار            .  أحدهما ضابطة 
واستخدم مع المجموعة التجريبية الثانية تغذيـة راجعـة         , )صحيحة، خاطئة   ( المتعلم بنوع إجابته    

وفـي نهايـة    .  تقديم توضيح لإلجابـة الخاطئـة      تفسيرية، تمثلت في إشعار المتعلم بنوع إجابته مع       
 ومقياس لالتجاه نحو التعلم، وأشارت نتائج الدراسة إلى عـدم           اً نهائي اً تحصيلي اًالتجريب طبق اختبار  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين، كما أشارت النتائج إلى أن إتجاهات              
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سيرية نحو التعلم أكثر إيجابية من أقرانهم في المجموعة التجريبية          الطلبة الذين تلقوا تغذية راجعة تف     
  .األخرى

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة

  
 هدفت بعض الدراسات السابقة إلى معرفة أثر التقـويم التكـويني المـصحوب بـالعالج علـى                  -

 & Compas(ودراسـة  ) ,Trotter 2007(ودراسة  ) 1999( دراسة عويضة : التحصيل، مثل

Ohern, 2007   ( ودراسة)Dylan et.al, 2004  (  ودراسة عوض )على التحـصيل   ) 2008
  .على التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات ) 2008( واالحتفاظ، ودراسة عايد 

  
  : الدراسات التي بحثت في أثر بعض استراتيجيات التدريس على التفكير الرياضي ومنها-

ــة  ــسي  ) 2010( البالون ــا             ) 2007( والرجعــي  ) 2007( والعمــري )  2008( والقي والبن
   ).Lewkowicz, 2001(و  ) Back et.al, 2003(و  ) 2005( والعبسي  ) 2007(  
  
  : الدراسات التي بحثت في أثر بعض استراتيجيات التدريس على اكتساب المفاهيم الرياضية ومنها-

و  ) Mehryar, 2002(و  ) 2002(  ومطر  )2004(  ومطر )Güzle, 2008( و  )2009( لوا 
)Jitendra, 1996.(   
  
          الدراسات التي بحثت في أثر بعض استراتيجيات التـدريس علـى بعـض المتغيـرات التابعـة         -
 ) Chinni, 1997 (و ) 2003( المحزري ) التحصيل، االتجاه نحو الرياضيات، حل المشكالت ( 
   ).Huanq, 1995(و
هي الدراسة الوحيدة التي بحث في أثر إستراتيجية التـدريس           ) 2010(  سميرات    كما أن دراسة   -

  .في تنمية التفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية
  .  أثبتت جميع الدراسات السابقة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة- 
  

و  ) 1999( عويـضة   : س وهـي  وتتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات في إستراتيجية التـدري         
)Trotter, 2007 (  و)Compas & Ohern, 2007 (  و)Dylan et.al, 2004 (  و عـوض )

 في بعض المتغيرات    التقويم التكويني ، حيث استقصت هذه الدراسات أثر        )2008( وعايد   ) 2008
لتفكير الرياضـي   تنمية ا ( في المتغيرات التابعة     ) 2010 ( سميراتكما اتفقت مع دراسة     . التابعة

   ).ةواكتساب المفاهيم الرياضي
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  :وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في
  

االستعانة بهذه الدراسات في تسلسل خطوات إجـراء        واختيار أدوات البحث والعمل على بنائها،       
ا مـع   مناقشة نتائج الدراسة الحالية ومقارنته    واختيار التحليالت اإلحصائية المناسبة،     والدراسة،  

 ، بـأن  ويرى الباحث أن الدراسة الحالية تميزت عن الدراسات السابقة         .نتائج الدراسات السابقة  
 في تنمية التفكيـر الرياضـي واكتـساب المفـاهيم           التقويم التكويني   استخدمت الدراسة الحالية 

فـي   التقويم التكويني  علم الباحث أول دراسة اهتمت ب      في حدود تعتبر هذه الدراسة     و .الرياضية
  .تنمية التفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية في فلسطين
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات 

  
التي اتبعها الباحث في الدراسة مـن حيـث تحديـد            واإلجراءات   ةيتناول هذا الفصل وصفاً للطريق    

 الدراسة وعينتها، وأدوات الدراسة التي تم استخدامها في جمع البيانات، وطريقة التحقق من              مجتمع
صدق وثبات أدوات الدراسة، ومنهج الدراسة وتصميمها، وكذلك إجـراءات الدراسـة، وأسـاليب              

  .المعالجة اإلحصائية
  

  منهج الدراسة  1.3
  

 شبه التجريبي للتعرف على أثر اسـتخدام        اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي والتصميم       
 طلبـة الـصف التاسـع     التقويم التكويني في اكتساب المفاهيم الرياضية والتفكير الرياضـي لـدى            

  .هذا النوع من الدراسات لمثل ، وذلك لمناسبتهاألساسي
  

  مجتمع الدراسة 2.3
  

ـ     طلبة الصف التاسع  تكون مجتمع الدراسة من      ة التابعـة لمديريـة      األساسي في المدارس الحكومي
طالبـاً   ) 2857( ، والبالغ عددهم    2011 / 2010للعام الدراسي   ) شمال الخليل   ( التربية والتعليم   
شعبة  ) 37( شعبة ذكور، و   ) 46( طالبة انتظموا في     ) 1270( طالباً و  ) 1587( وطالبة، منهم   

ربية والتعليم شمال الخليل، كما     إناث، وذلك وفقاً إلحصائيات قسم اإلحصاء والتخطيط في مديرية الت         
   ).1.3( يوضح ذلك الجدول 
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطلبة في العام  ): 1.3( جدول 

  .2011/ 2010الدراسي 

  

  النسبة المئوية  عدد الطلبة  عدد الشعب  الجنس

  %55.5  1587  46  ذكور
  %44.5  1270  37  إناث

  %100  2857  83  المجموع
  

  عينة الدراسة 3.3
  

طالباً وطالبة موزعين على أربع شعب       ) 140( اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصديه وبلغ عددها        
دراسية من شعب الصف التاسع األساسي، شعبتين في مدرسة ذكور عمر احمد التميمي األساسـية               

طالبـاً والـشعبة     ) 36( ية على   طالباً، حيث اشتملت الشعبة التجريب     ) 73( وعددهم) ب  ( للبنين  
 ) 67( طالباً، وشعبتين في مدرسة شهداء حلحول األساسية للبنات وعددهن           ) 37( الضابطة على   

وتتكون من  ضابطة  األخرى  طالبة و  ) 33 (  وتضم  تجريبية  إحداهما طالبة، موزعات على شعبتين   
  . تم اختيار الشعب التجريبية بطريقة عشوائيةوقدطالبة،  ) 34( 
  

  :وقد تم اختيار المدرستين بطريقة قصديه وذلك لألسباب اآلتية
  

 تحتوي كل مدرسة على شعبتين على األقل للصف التاسع األساسي يدرسها المعلـم             •
 ليسهل تطبيـق الدراسـة علـى المجمـوعتين الـضابطة             نفسها ، و المعلمة  نفسه

  .والتجريبية
 التقويم التكـويني  دهم الستخدام   تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدا      •

 .في تدريس المجموعة التجريبية

المعلم والمعلمة يحمالن مؤهالً جامعياً في تخصص الرياضيات وهمـا مـن ذوي              •
  .الخبرة في التدريس

  .توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس  ) 2.3( ويوضح الجدول 
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  .حسب المجموعة والجنسنة الدراسة بتوزيع أفراد عي ) 2.3( جدول 

  

  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الجنس
  73  37  36  ذكور
  67  34  33  إناث

  140  71  69  المجموع
  

  المادة التعليمية: 4.3
أعد الباحث دليل يوضح كيفية تدريس وحدة المعادالت التربيعية من كتاب الرياضيات للـصف              

  :واتبع الباحث الخطوات التالية ). 1(  ملحق رقم التكوينيلتقويم لالتاسع األساسي، وفقاً 
 الرياضيات للصف التاسع األساسي المطبق في فلسطين للعـام           مقرر االطالع على  •

   ).2011/ 2010( الدراسي   
 .تحليل محتوى الوحدة الدراسية •

يلـي   اً تكويني اًاختبار ) 11( وزع المادة التعليمية لوحدة المعادالت التربيعية على         •
حصة صفية   ) 27( كل اختبار ورقة عمل، وبلغ عدد الحصص المخصصة للوحدة          

 .أسابيع ) 5( بواقع 

عرض الباحث دليل المعلم على مجموعـة مـن المحكمـين مـن ذوي الخبـرة                 •
واالختصاص، إلبداء الرأي في مدى مناسبته للغرض الذي أعد من أجله ملحق رقم             

 . حتى أخرج بصورته النهائية، وعدل في ضوء مالحظات المحكمين )2( 

  
   أدوات الدراسة 5.3

  :لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات اآلتية
  

  .اختبار التفكير الرياضي: 1.5.3
  .اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية: 2.5.3

  :وفيما يلي وصف لهذه األدوات
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  : التفكير الرياضياختبار .1.5.3
  

مها             ا اسـتخد   تـم   للتفكير الرياضي حسب المهارات الخمـس التـي        قام الباحث بتصميم اختباراً   
  ).3(ملحق رقم ) االستقراء، االستنتاج، التعبير بالرموز، التفكير المنطقي، البرهان الرياضي ( 

وقد استفاد الباحث في التعرف على مكونات التفكير الرياضي ومهاراته من خـالل مراجعـة               
، ودراسـة             )2007الرجعـي،   ( دراسـة   :  الدراسات السابقة منهـا    األدب التربوي وعدد من   

كمـا قـام الباحـث بدراسـة مقـررات          .  )2010سميرات،  ( ، ودراسة    )2010البالونة،  ( 
الرياضيات المدرسية للصف التاسع والصفوف السابقة لمعرفة المعارف التـي يمتلكهـا طلبـة              

) 25( ختبار في صورته النهائية من      وقد تكون اال  . االصف التاسع لتصميم فقرات االختبار وفقه     
  .) فقرات لكل مجال5( فقرة موزعة على خمس مجاالت 

  
  : التفكير الرياضياختبار صدق :1.1.5.3

  
 تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة            ختبارالاللتحقق من صدق    

،  )2( ويين ومعلمين لمادة الرياضيات ملحق رقم       واالختصاص، من أساتذة جامعات ومشرفين ترب     
 والحكم عليها من حيث المالئمة العلمية واللغوية وفاعلية البـدائل ومـدى             ختبارالالمراجعة فقرات   

قياس كل فقرة للهدف الخاص بها، وتم تعديل الفقرات بموجب آراء المحكمين من حيـث الحـذف                 
  .واإلضافة حتى أخرج بصورته النهائية

   
  : التفكير الرياضياختبار ثبات .2.1.5.3

  
حيث قـام الباحـث بتطبيـق    )  Test-retest  (تم التحقق من ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار
 ) 33( كونـت مـن      ومن خارج العينة، وت     نفسه االختبار على عينة من الطلبة من مجتمع الدراسة       

وتم إعادة تطبيق االختبـار بعـد       ة للبنين،    في مدرسة خاراس الثانوي    طلبة الصف التاسع  طالباً من   
ويعد هذا المعامل    ) 0.78( ، وبلغ معامل االرتباط بين نتائج االختبارين         نفسها أسبوعين على العينة  

  .جيداً ويصلح لغرض إجراء الدراسة
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  :تصحيح اختبار التفكير الرياضي. 3.5.1.3

قرة عالمتين بحيث يكون مجموع عالمات       لكل ف  إجابات الطلبة في االختبار بحيث يكون     تم تصحيح   
وفقاً لنموذج اإلجابـة الـصحيحة      ،  %100عالمة، وتم تحويل العالمة النهائية من        ) 50( االختبار  

   ).4( ملحق رقم 
  

  : اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية.2.5.3

  
اجعـة األدب   مـن خـالل مر  ، )5(  ملحق رقم قام الباحث ببناء اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية  

،  )2009( لـوا   ، ودراسة    )2010( دراسة سميرات   :  منها الدراسات السابقة عدد من   التربوي، و 
القـسم  : وتكون االختبار من قسمين   . الخاصة باكتساب المفاهيم الرياضية   ،   )2004( ودراسة مطر   

كـل فقـرة    فقرة اختيار من متعدد وكل فقرة لها أربعة بدائل، وخصص ل           ) 20( األول وتكون من    
 من األسئلة المقالية،    فروععالمة للقسم األول، وتكون القسم الثاني من خمسة          ) 20( عالمة بواقع   

  .عالمة ) 35( عالمة، لتكون العالمة الكلية لالختبار من  ) 15( وخصص لهذا القسم  
واالسـتيعاب  المعرفة والفهم   : ( وقد توزعت فقرات االختبار على مستويات المعرفة العلمية التالية        

وقد اتبع الباحـث فـي       ).للمفاهيم، تطبيق المفاهيم في سياقات تعليمية جديدة، مستويات عقلية عليا           
  :إعداد االختبار الخطوات التالية

للصف التاسع األساسي، حيث تم     ) وحدة المعادالت التربيعية    ( الرجوع إلى المادة التعليمية      .1
لمبادئ والتعميمات التي تضمنتها وحدة المعادالت      تحليل محتوى المادة من حيث المفاهيم وا      

، كما تم تحليل المحتوى من حيث مستويات بلوم لألهداف ملحق            )6( التربيعية ملحق رقم    
   ).7( رقم 

إعداد الصورة األولية لالختبار، وقد تم بناء جدول مواصـفات لالختبـار تبعـاً لتحليـل                 .2
  ).8 ( ملحقالمحتوى، ويوضح ذلك 

  
  :صدق االختبار .1.2.5.3

  
للتحقق من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة               

،   )2( واالختصاص، من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومعلمين لمادة الرياضيات ملحق رقم            
لية البـدائل ومـدى     لمراجعة فقرات االختبار والحكم عليها من حيث المالئمة العلمية واللغوية وفاع          
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قياس كل فقرة للهدف الخاص بها، وتم تعديل الفقرات بموجب آراء المحكمين من حيـث الحـذف                 
  .واإلضافة حتى أخرج بصورته النهائية

  : ثبات االختبار.2.2.5.3

  
، حيث قام الباحـث      )Test-retest( تم التحقق من ثبات االختبار من خالل طريقة إعادة االختبار           

طالباً مـن طـالب      ) 33( ختبار على عينة من الطلبة خارج عينة الدراسة تكونت من           بتطبيق اال 
بعد مرور أسبوعين، حيـث     نفسها  الصف التاسع، ومن ثم أعاد الباحث تطبيق االختبار على العينة           

 وهي قيمة تفي بـأغراض       )0.81( بلغ معامل االرتباط بين نتائج االختبار األول واالختبار الثاني          
  .ةالدراس

  
  : تصحيح اختبار المفاهيم الرياضية.3.2.5.3 

  

  :تم توزيع عالمات إجابات الطلبة على اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية وفق المعايير التالية
  

  .اختيار البديل الصحيح عالمة واحدة لكل فقرة: القسم األول .1
ل، وعالمـة إليجـاد     عالمة للتحليل إلى العوام   ( عالمتان   ): 1( سؤال رقم   : القسم الثاني  .2

 ). الجذور 

 ).عالمة لكتابة القانون، وعالمة إليجاد الجذور ( عالمتان  ): 2( سؤال رقم 

  ).لكل فرع عالمة (  عالمات 5 ): 3(  سؤال رقم 
  ).م ( عالمة لمعادلة المميز، وعالمة إليجاد قيمة ( عالمتان  ): 4( سؤال رقم  
المة لترجمة المسألة إلى رموز، وعالمة للتطبيـق علـى          ع( أربع عالمات    ): 5( سؤال رقم        

  ).نظرية فيثاغورس، وعالمة للطول وعالمة للعرض 
عالمـة   ) 35( وتم تصحيح إجابات الطلبة في االختبار بحيث تكون العالمة القصوى لالختبار            

  %.100، وتم تحويل العالمة النهائية إلى  )9(  وفقاً لنموذج اإلجابة الصحيحة ملحق رقم 
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  الدراسةتطبيق إجراءات  6.3

  
  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

  
تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس موجه إلى مديرية التربيـة والتعلـيم            .1

    ).10(  شمال الخليل ملحق رقم 
ل الخليل موجه إلـى      تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم شما           .2

   ).12، 11(  حق رقم مديري المدارس التي تم تطبيق الدراسة فيها مال

 .حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية شمال الخليل .3

بناء أداتا الدراسة بعد االطالع على األدب التربوي الخاص بموضوع البحـث واالطـالع               .4
وات المستخدمة في مثل هذه الدراسة والموجـودة فـي عـدد مـن              على مجموعة من األد   

 .الدراسات السابقة

تم التأكد من صدق أداتا الدراسة من خالل عرضها على عدد مـن المحكمـين مـن ذوي                   .5
  .االختصاص

قام الباحث بتحديد المجموعات األربعة المشاركة في الدراسة وتوزيعهم على المجمـوعتين             .6
 .قة عشوائيةالتجريبية والضابطة بطري

     ملحـق   التقـويم التكـويني   تم إعداد الدليل التعليمي الذي يتضمن األنشطة التدريسية وفق           .7
  ).1(   رقم 

 . من خالل عدد من اللقاءات معهمالتقويم التكوينيتم تدريب المعلم والمعلمة على  .8

 .معالجة وبعدها قبل التم تطبيق اختبار التفكير الرياضي واختبار اكتساب المفاهيم الرياضية .9

  .تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً الستخراج النتائج وتفسيرها. 10
  

   متغيرات الدراسة7.3
  :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات التالية

  : المتغيرات المستقلة.1.7.3
  
  ).، الطريقة االعتيادية التقويم التكويني( طريقة التدريس ولها مستويان . أ
  ).ذكر، أنثى (  مستويان الجنس وله. ب
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  : المتغيرات التابعة.2.7.3
  
  .التفكير الرياضي. أ
  .اكتساب المفاهيم الرياضية. ب
  

   المعالجة اإلحصائية8.3
  

تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، والمتوسطات الحـسابية،           
 فرضـيات   تابتهم على االختبـارات، وقـد فحـص       واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستج     

       ، والمتوسطات الحسابية المعدلة  ) ANCOVA(الثنائي  المصاحب التباينالدراسة باستخدام تحليل 
) Means  Estimated Marginal .( وذلـك باسـتخدام   وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،

  ). SPSS( الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج 
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  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نتائج الدراسة1.4

  
 لدى طلبة الصف التاسع األساسي في       التقويم التكويني هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام        

رض للنتائج التي تم التوصل إليها      تنمية التفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية، وفيما يلي ع        
  .وتحليلها بغية التحقق من فرضيات الدراسة

  
  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول.  1.1.4

  

في تنمية تفكيـرهم الرياضـي ،         لدى طلبة الصف التاسع األساسي     التقويم التكويني ما أثر استخدام    
والجنس والتفاعـل   ) التقويم تكويني ، االعتيادية     ( دريس  وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة الت      

  بينهما؟
  
  :لإلجابة عن السؤال األول تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتيةو

  
بين متوسطات درجات التفكير  ٠05 (0  ≤ α(  داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال

) التقـويم التكـويني، االعتياديـة     (  التـدريس    الرياضي لدى طلبة الصف التاسع تعزى إلى طريقة       
  .والجنس والتفاعل بينهما

  لعالمـات اختبـار    ولفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        
التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع األساسي تبعاً لمتغيرات الطريقة والجنس والتفاعل بينهما             

   ).1.4( ح في الجدول وذلك كما هو موض



 47

التفكير الرياضـي   اختبـار   لعالمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    ): 1.4( الجدول  

  .لدى طلبة الصف التاسع األساسي تبعاً لمتغير الطريقة والجنس والتفاعل بينهما

  

 البعدي القبلي  الجنس المجموعة
  57.51  48.24 المتوسط الحسابي

  18.44  17.57 االنحراف المعياري
  
 ذكر

  37  37 العدد

  54.45  47.48 المتوسط الحسابي

  9.78  12.42 االنحراف المعياري
  
 أنثى

  33  33 العدد

  56.07  47.88 المتوسط الحسابي

  14.987  15.25 االنحراف المعياري

  
  

  
 التجريبية

  
 المجموع

  70  70 العدد

  49.81  46.92 المتوسط الحسابي

  17.03  16.79 االنحراف المعياري
  
 ذكر

  36  36 العدد

  53.85  47.53 المتوسط الحسابي

  15.84  16.81 االنحراف المعياري
  
 أنثى

  34  34 العدد

  51.77  47.22 المتوسط الحسابي

  16.47  16.68 االنحراف المعياري

  
  

  
 الضابطة

  
 المجموع

  70  70 العدد

  53.71  47.59 الحسابيالمتوسط 

  18.06  17.08 االنحراف المعياري
  
 ذكر

  73  73 العدد

  54.15  47.51 المتوسط الحسابي

  13.11  14.70 االنحراف المعياري
  
 أنثى

  67  67 العدد

  53.92  47.55 المتوسط الحسابي

  15.83  15.93 االنحراف المعياري

  
  

  
 المجموع

  
 المجموع

  140  140 العدد
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بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة علـى       ظاهرية  أن هناك فروقاً     ) 1.4( ل  يتضح من الجدو  
 لدى طلبة الصف التاسع األساسي، ولمعرفة       التقويم التكويني اختبار التفكير الرياضي وفقاً الستخدام      
 ) ANCOVA( التباين المـصاحب       تحليل   استخدام اختبار إن كانت هذه الفروق دالة إحصائياً تم        

   ).2.4( هو موضح في الجدول كما 
  

لمتغير التفكير الرياضي    ) ANCOVA(  الثنائيالتباين المصاحب     نتائج اختبار    ): 2.4( جدول  

  .حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.000*  245.68  21771.69  1  21771.69  قبلي
 0.023*  5.25  465.37  1  465.37  المجموعة
  0.73  0.12  10.62  1  10.62  الجنس
  0.061  3.58  317.20  1  317.20 الجنس*المجموعة

  88.62  135  11963.64  الخطأ

  
التفكير 
 الرياضي

    139  34832.14  المجموع الكلي
  
  

   )α ≥  0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 
  

  :النتائج المتعلقة بالمجموعة

  

، حيث  )α ≥  0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ) 2.4( يالحظ من الجدول 
وهي أقل من مستوى الداللة      ) 0.023( ، عند مستوى داللة      )5.25) ( ف  ( بلغت قيمة اإلحصائي    

 )α ≥  0.05( الصف التاسع األساسي علـى اختبـار   ، مما يعني وجود فروق في استجابات طلبة 
التفكير الرياضي بين أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة التقـويم التكـويني، وأفـراد               
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية، ولمعرفة لصالح من كانت هـذه الفـروق تـم                

وذلك كما هو واضح  ) Estimated Marginal Means( استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة 
   ).3.4( في الجدول 
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واألخطاء  ) Estimated Marginal Means( المتوسطات الحسابية المعدلة  ): 3.4( جدول 

  .المعيارية لمتغير التفكير الرياضي حسب المجموعة

  
  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل  المجموعة  المتغير

  التفكير الرياضي  1.13  52.09  ضابطة
  1.13  55.74  تجريبية

  
  (Estimateوالتي تضمنت المتوسطات الحسابية المعدلة  ) 3.4( تشير النتائج الواردة في الجدول 

 Marginal Means (  للفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية أن هناك اثر ظاهر الستخدام
بي المعـدل علـى     اطلبة، فقد بلغ المتوسط الحـس      في تنمية التفكير الرياضي لدى ال      التقويم التكويني 

لدى أفراد المجموعة الضابطة، بينمـا بلـغ المتوسـط           ) 52.09( الدرجة الكلية للتفكير الرياضي     
بـين   ) 3.65( وبفـارق    ) 55.74( الحسابي المعدل على الدرجة الكلية للمجموعـة التجريبيـة          

  وحدة المعادالت التربيعية   تجريبية الذين درسوا  المجموعتين، وهذه الفروق لصالح أفراد المجموعة ال      
  .التقويم التكوينيباستخدام 

  
  :النتائج  المتعلقة بالجنس

  
 التفكيـر    وجود فروق ذات داللة إحصائية في      عدم ) 2.4( لقد أظهرت النتائج الواردة في الجدول       

بمستوى داللة   ) 0.12( المتعلقة بالجنس هي    ) ف  ( الرياضي بين الذكور واإلناث، حيث أن قيمة        
   ).α ≥  0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة  ) 0.73( 
  

  :النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس

  
 ) 3.58( للتفاعل بين المجموعـة والجـنس هـي         ) ف  ( نجد أن قيمة     ) 2.4( وبالعودة للجدول   

أي أنـه ال يوجـد أثـر     ) α ≥  0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة  ) 0.061( ومستوى داللة 
  .للتفاعل بين المجموعة والجنس
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 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني. 2.1.4

 
اكتسابهم للمفـاهيم الرياضـية،      درجة   في  لدى طلبة الصف التاسع األساسي     التقويم التكويني ما أثر   

والجنس والتفاعـل   )  تكويني ، االعتيادية     التقويم( وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس        
  بينهما؟

  
  : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم تحويله إلى الفرضية الصفرية التالية

  

 اكتـساب المفـاهيم   عالماتفي ) α ≥ 0.05(  داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال
ـ           التقـويم التكـويني،    ( ة التـدريس    الرياضية لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى إلـى طريق

  .والجنس والتفاعل بينهما) االعتيادية
  

 لعالمـات اختبـار   ولفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية          
اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف التاسع األساسي تبعاً لمتغيـرات الطريقـة والجـنس               

   ).4.4(  كما هو موضح في الجدول والتفاعل بينهما وذلك
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 اكتـساب المفـاهيم      اختبار  لعالمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    ): 4.4( جدول  

  .الرياضية تبعاً لمتغير الطريقة والجنس والتفاعل بينهما

  

 البعدي القبلي  الجنس المجموعة
  67.76  35.35 المتوسط الحسابي

  20.81  3.87 االنحراف المعياري
  
 ذكر

  37  37 العدد

  70.64  35.21 المتوسط الحسابي

  11.97  6.18 االنحراف المعياري
  
 أنثى

  33  33 العدد

  69.12  35.28 المتوسط الحسابي

  17.16  5.06 االنحراف المعياري

  
  

  
 التجريبية

  
 المجموع

  70  70 العدد

  60.56  35.47 المتوسط الحسابي

  18.83  4.80 االنحراف المعياري
  
 ذكر

  36  36 العدد

  54.65  35.26 المتوسط الحسابي

  24.23  7.57 االنحراف المعياري
  
 أنثى

  34  34 العدد

  57.69  35.37 المتوسط الحسابي

  21.67  6.25 االنحراف المعياري

  
  

  
 الضابطة

  
 المجموع

  70  70 العدد

  64.21  35.41 حسابيالمتوسط ال

  20.05  4.32 االنحراف المعياري
  
 ذكر

  73  73 العدد

  62.53  35.24 المتوسط الحسابي

  20.69  6.87 االنحراف المعياري
  
 أنثى

  67  67 العدد

  63.41  35.33 المتوسط الحسابي

  20.30  5.67 االنحراف المعياري

  
  

  
 المجموع

  
 المجموع

  140  140 العدد
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 بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة علـى         ظاهرية أن هناك فروقاً   ) 4.4( يتضح من الجدول    
   لدى طلبة الصف التاسع األساسي، التقويم التكوينياختبار اكتساب المفاهيم الرياضية وفقاً الستخدام 

               ولمعرفة إن كانت هذه الفروق دالـة إحـصائياً تـم اسـتخراج نتـائج تحليـل التغـاير الثنـائي                    
 )ANCOVA ( كما هو موضح في الجدول )5.4.(   
  

لمتغير المفـاهيم    ) ANCOVA(   الثنائي التباين المصاحب نتائج اختبار تحليل     ): 5.4( جدول  

  .الرياضية حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  ةالمحسوب

مستوى 
  الداللة

 0.000*  19.37  6517.58  1  6517.58  قبلي
 0.000*  14.21  4781.15  1  4781.15  المجموعة
  0.675  0.18  59.47  1  59.46  الجنس
  0.163  1.97  661.78  1  661.78 الجنس*المجموعة

  336.59  135  45439.53  الخطأ

  
المفاهيم 
 الرياضية

    139  57283.60  المجموع الكلي
  
  

   )α ≥  0.05( الة احصائيا عند مستوى د* 
  

  :النتائج المتعلقة بالمجموعة

  

، حيـث   )α ≥  0.05( يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
وهي أقل مـن مـستوى       ) 0.000( ، عند مستوى داللة      )14.21) ( ف  ( بلغت قيمة اإلحصائي    

 وجود فروق في استجابات طلبة الصف التاسع األساسـي علـى   ، مما يعني )α ≥ 0.05( الداللة 
اختبار المفاهيم الرياضية بين أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقـة التقـويم التكـويني،         
وأفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية، ولمعرفة لصالح من كانت هذه الفـروق              

وذلك كمـا هـو    ) Estimated Marginal Means( سابية المعدلة تم استخراج المتوسطات الح
   ).6.4( واضح في الجدول 
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واألخطاء  ) Estimated Marginal Means( المتوسطات الحسابية المعدلة  ): 6.4( جدول 

  .المفاهيم الرياضية حسب المجموعة المعيارية لمتغير

  
  لمعياريالخطأ ا  المتوسط الحسابي المعدل  المجموعة  المتغير

  المفاهيم الرياضية  2.19  57.56  ضابطة
  2.20  69.25  تجريبية

  
  (Estimateوالتي تضمنت المتوسطات الحسابية المعدلة  ) 6.4( تشير النتائج الواردة في الجدول 

 Marginal Means (  للفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية أن هناك اثر ظاهر الستخدام
 في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى الطلبة، فقد بلغ المتوسط الحسلبي المعدل علـى              يالتقويم التكوين 

لدى أفراد المجموعة الـضابطة، بينمـا بلـغ         ) 57.55( الدرجة الكلية الكتساب المفاهيم الرياضية      
 ) 11.69( وبفـارق    ) 69.26( المتوسط الحسابي المعدل على الدرجة الكلية للمجموعة التجريبية         

التقـويم  لمجموعتين، وهذه الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا باسـتخدام            بين ا 
  .التكويني

  
  :النتائج المتعلقة بالجنس

  

وفيما يتعلق بالفروق في درجة اكتساب المفاهيم الرياضية تبعاً لمتغير الجنس فقد أظهـرت النتـائج              
لة إحصائية بين الذكور واإلناث، حيث بلغت       عدم وجود فروق ذات دال     ) 5.4( الواردة في الجدول    

   وهي أكبر من مـستوى الداللـة          ) 0.675( ، عند مستوى داللة      )0.18) ( ف  ( قيمة اإلحصائي   
 )α ≥  0.05.(   
  

  :النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس

  

) ف( نس حيث بلغت قيمة     عدم وجود أثر للتفاعل بين المجموع والج       ) 5.4(  نتائج الجدول    أظهرت
   ).α ≥  0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة  ) 0.163( وبمستوى داللة  ) 1.97( 
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  :ئج الدراسةاتلخيص نت
  :أظهرت هذه الدراسة النتائج الرئيسية التالية

  
طريقـة  ل التفكير الرياضي تعزى     عالمات اختبار وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات        .1

  .ولصالح المجموعة التجريبية) ويم التكويني، االعتيادية التق( التدريس 
 التفكيـر الرياضـي تعـزى       عالمات اختبار  إحصائياً في متوسطات      دالة عدم وجود فروق   .2

 .جنسلل

 التفكيـر الرياضـي تعـزى       عالمات اختبار  إحصائياً في متوسطات      دالة عدم وجود فروق   .3
 .للتفاعل بين المجموعة والجنس

ائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية تعزى لطريقـة التـدريس               وجود فروق دالة إحص    .4
 .ولصالح المجموعة التجريبية) التقويم التكويني، االعتيادية ( 

 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية تعزى للجنس .5

رياضية تعزى للتفاعـل بـين       في اكتساب الطلبة للمفاهيم ال     إحصائياًعدم وجود فروق دالة      .6
  .المجموعة والجنس
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  الفصل الخامس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  ةدم المق1.5

  

 التقـويم التكـويني   مناقشة نتائج الدراسة والتي هدفت إلى استقصاء اثر استخدام          يتناول هذا الفصل    
فـي    طلبة الصف التاسع األساسي في تنمية التفكير الرياضي واكتساب المفـاهيم الرياضـية             لدى

  .ثم تقديم التوصيات والمقترحات. والتحقق من صحتهاثم تفسير النتائج  .مدارس تربية شمال الخليل
  

   مناقشة النتائج2.5

  

  : يلي الذي نص على ما مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول.1.2.5

  
في تنمية تفكيـرهم الرياضـي ،         لدى طلبة الصف التاسع األساسي     التقويم التكويني ما أثر استخدام    

والجنس والتفاعـل   ) التقويم تكويني ، االعتيادية     ( وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس        
  بينهما؟

  

 فـي   )α ≥  0.05(  لـة  تحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالال نتائج أظهرت
، بين طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة ولـصالح            متوسطات عالمات التفكير الرياضي   

  .المجموعة التجريبية
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ـ     التقويم وتشير هذه النتيجة إلى أن مستوى التفكير الرياضي لدى الطلبة الذين درسوا الرياضـيات ب
درسوا الرياضيات بالطريقة التقليديـة، ويعـزو        كان أفضل وأكثر فاعلية من الطلبة الذين         التكويني

الباحث هذه النتيجة إلى زيادة دافعية الطلبة للتفكير أثنـاء تنفيـذ األنـشطة الرياضـية، حيـث أن                   
 تبقيـه علـى أهبـة        قـد   بعد كل درس تعليمي صغير     لبةاالختبارات التكوينية التي يخضع لها الط     

ه، كما أن أوراق العمل التي تهدف إلى معالجة نقـاط           تقان ما تعلم  إاإلستعداد لمعرفة مدى تقدمه في      
  . على التركيز والتأمل والتفكيرلبة الطت حفز ربما،لبةالضعف لدى الط

  

،        )2010البالونـة،   ( ،   )2010سـميرات،   : (  نتائج دراسات سابقة مثـل     وتتفق هذه النتيجة مع   
  . )2005العبسي، ( ،  )2007،  العمري(،  )2008عوض، ( 

  

، في  )α ≥  0.05(  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ما أظهرت النتائجك
  .المتوسطات الحسابية للتفكير الرياضي، بين الذكور واإلناث

  
ربمـا   لتقويم التكويني لويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن األنشطة الرياضية التي تمت صياغتها وفقاً             

 الرياضي لكال الجنسين في المجموعة التجريبية، وفـي جميـع مهـارات             غيرت من أنماط التفكير   
التفكير الرياضي التي تضمنتها الدراسة، كما قد يرجع السبب إلى ضبط إجراءات الدراسـة عنـد                

  .الجنسين في كلتا المدرستين
  

 الرجعـي، ( ، واختلفت مع نتائج دراسـة        )2010سميرات،  ( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة       
  .والتي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للجنس ولصالح الذكور ) 2007

  
فـي   ) α ≥  0.05( وكذلك بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى    
التقويم وهذا يعني أن    . المتوسطات الحسابية للتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس        

  . في المجموعة التجريبية من الجنسينلبةبة لجميع الط مناسالتكويني
  

  : والتي نصت على ما يليمناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 5.2.2.

  

في اكتسابهم للمفاهيم الرياضـية، وهـل         لدى طلبة الصف التاسع األساسي     التقويم التكويني ما أثر   
  والجنس والتفاعل بينهما؟) تقويم تكويني ، االعتيادية ال( يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس 
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  ≤ α(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائيتحليل القد أظهرت نتائج و

 بـين طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة          في متوسطات عالمات اكتساب المفاهيم الرياضية،       )0.05
  .والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

  
وتشير هذه النتيجة إلى أن اكتساب المفاهيم الرياضية للطلبة الذين درسـوا موضـوع المعـادالت                

 بالطريقة االعتيادية،   الموضوع نفسه  كان أفضل من الطلبة الذين درسوا        التقويم التكويني التربيعية ب 
ـ    على ن  فوا بأن يق  لبة سمحت للط   ربما تكون قد   التقويم التكويني ويمكن تفسير ذلك بأن       متـائج تعلمه

 باستمرار بعد تصحيح االختبارت التكوينية، كذلك       م بأول من خالل التغذية الراجعة التي تقدم له        أوالً
 بيئـة   موفر له قد يكون    أثناء مناقشة أوراق العمل، األمر الذي        لبةاإلثارة والمتعة التي شعر بها الط     

  .م من اكتساب المفهوم واتقان تعلمهمكنتهمتعليمية 
  

،        )2009لـوا،  ( ،  )2010سـميرات،  : ( قت هذه النتيجة مع نتائج دراسات سـابقة مثـل        وقد اتف 
، )2007البنا،  ( ،   )2007الرجعي،  ( ،   )2008القيسي،  ( ،   )2008عايد،  ( ،   )2008عوض،  ( 

Compas, and Ohern, 2007) (  ، ) ،2005العبسي(  ، )Dylan, 2004 (  ) ،2004مطر(  ،
   ).1999عويضة، ( ،  )2002مطر، ( ،  )Mehryar, 2002( ، )2003المحزري، ( 
  

فـي   ) α ≥  0.05( كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
  .اكتساب المفاهيم الرياضية بين الذكور واإلناث

  
  ربمـا  ويم التكـويني  التقويمكن تفسير هذه النتيجة بأن األنشطة الرياضية التي تمت صياغتها وفق            

كانت محفزة لكال الجنسين على اكتساب المفاهيم الرياضية وإتقان التعلم،  كما قد يرجع السبب إلى                
  .ضبط إجراءات الدراسة عند الجنسين في كلتا المدرستين

  
والتي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً        ) 2010سميرات،  ( وهذه النتيجة ال تتفق مع دراسة       

والتي توصلت إلى وجود فروق دالـة        ) 2007الرجعي،  ( نس ولصالح اإلناث، ودراسة     تعزى للج 
  .ائياً تعزى للجنس ولصالح الذكورإحص

فـي   ) α ≥  0.05( وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  
 التقويم التكـويني  عني أن   وهذا ي . اكتساب المفاهيم الرياضية تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس       

  . في المجموعة التجريبية من الجنسينبةمناسبة لجميع الطل
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والتي أظهـرت وجـود فـروق ذات داللـة           ) 2010سميرات،  ( وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة       
  .إحصائية تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ولصالح اإلناث

  
  التوصيات 3.5

  
 لدى طلبة الصف التاسع األساسي في تنمية        التقويم التكويني اء أثر   عملت  هذه الدراسة على استقص     

التفكير الرياضي واكتساب المفاهيم الرياضية، وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة يوصـي        
  :الباحث بما يلي

  
يح أوراق  حيوصي الباحث المعلمين على أن ال يقتصر دورهم في االختبارات التكوينية على تص            . 1

شتهم في نقاط الضعف التي أبرزها االختبار       قبل يجب تقديم تغذية راجعة للطالب ومنا      . ابة فقط اإلج
  .والرد على تساؤالتهم واستفساراتهم

اعتماد أنشطة التقويم كأسلوب من أساليب التدريس الفاعلة في تعديل تعلـم الطلبـة وجعلـه ذا                 . 2
 األنشطة على وضع العالمـة لترفيـع         تلك اقتصارمعنى، ورسم الخطط العالجية لضعفهم، وعدم       

  .الطالب أو ترسيبه
عمل برنامج عالجي من خالل االستفادة من حصص التقوية لتالفي نواحي الضعف والقـصور              . 3

  .المختلفة في المفاهيم األساسية في الرياضيات، والتركيز على فهم الطلبة للمفاهيم
  .تفكير الرياضي بشكل خاصالتأكيد على تنمية مهارات التفكير بشكل عام وال. 4
  .االهتمام بتضمين أسئلة تقيس التفكير الرياضي في كتب الرياضيات المدرسية. 5
 في تنمية التفكيـر الرياضـي       التقويم التكويني إجراء دراسات ميدانية للتعرف على أثر استخدام        . 6

  .مية مختلفةواكتساب المفاهيم الرياضية في مواضيع مختلفة في الرياضيات وفي مراحل تعلي
توعية المعلمين والمشرفين وإرشادهم من خالل تزويدهم بنشرات تربوية دورية حول التخطيط            . 7

الدراسي واستراتيجيات التدريس المناسبة للمفاهيم األساسية في الرياضيات وكيفية عمـل وسـائل             
  .محسوسة مناسبة تساعد الطلبة على استيعاب واكتساب تلك المفاهيم الرياضية

االستمرار بتطوير مناهج وكتب الرياضيات واألدلة لمرحلة التعليم األساسي بما يتناسب وعـدد             . 8
  .الحصص المقررة، لكي يتمكن المعلم الوصول بالطالب الكتساب المفاهيم الرياضية األساسية
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  عمر محمد الحروب: إعداد الطالب
  
  
  
  
  
  
  
   زياد قباجة:إشراف الدكتور
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  ة لتطبيق االختبارات التكوينية وأوراق العمل /إرشادات دليل المعلم

  
  :أختي المعلمة/ أخي المعلم 

  

  :حتى تتمكن من تطبيق هذه الدراسة كما هو مخطط لها برجاء مراعاة األمور التالية
  

  .اشرح درسك بالطريقة االعتيادية .1
 .ل درس قم بإعطاء الطالب االختبار الخاص بالدرسبعد نهاية ك .2

 .، وقم بتصنيف أخطاء الطلبة على االختبار وتجميعها نفساليوم قم بتصحيح االختبار في .3

عالج األخطاء الواردة في االختبار في أول عشرة دقائق من الحصة التالية، أو على ورقـة                 .4
 .إجابة الطالب

5.     وإن لم    تظهر  قد االختبار لمعالجة نقاط الضعف التي     على نتائج    إن ورقة العمل تصمم بناء ،
 .يظهر نقاط ضعف فال داعي لورقة العمل

 أوراق عمل بالطريقـة التـي       إنتاجيوجد بعض النماذج ألوراق عمل يمكنك استخدامها أو          .6
 .ترتئيها بما يحقق الهدف

 إحـدى    بأوراق العمل بعد معرفة نتائج االختبار في نهاية كـل درس لتكـون             بةزود الطل  .7
 .أساليب معالجة األخطاء

 .صحح ورقة العمل واحصر األخطاء وعالجها .8

 .أعد االختبار مرة أخرى للتأكد من أن جميع األخطاء قد تالشت .9

إن الهدف من االختبارات التكوينية وأوراق العمل هو التأكد مـن إتقـان معظـم الطلبـة                 . 10
 .ألهداف الدرس قبل االنتقال إلى درس جديد
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  تبارات التكوينية وأوراق العملاالخ
  

  الدرس األول
  

  المعادالت الخطية
  حصتان: عدد الحصص

  
  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف

  
  .يميز المعادلة الخطية من بين مجموعة من المعادالت .1
 .يحل معادلة خطية في متغير واحد .2

  
   )1( اختبار 

  
  معادلة خطية؟ ولماذا؟ 6 = 5  + 2/ هل المعادلة  س   )  أ

................................................................................... 
 
 س2=   س - 3  حل المعادلة الخطية )  ب

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

  الدرس الثاني
  

  ت التربيعيةالمعادال
   حصص8: عدد الحصص

  .لقد تم تقسيم هذا الدرس إلى أربع دروس صغيرة
  

  حصتان: الدرس األول
  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف

  .لتربيعي والمعادلة التربيعيةايميز بين المقدار . 1
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  .يكتب الصورة العامة  للمعادلة التربيعية. 2
  .معادالت تربيعية على شكل حاصل ضرب عاملينيحل . 3
  

   )2( اختبار 

  ................................اكتب الصورة العامة للمعادلة التربيعية. 1
  :حل المعادالت اآلتية. 2

 صفر= س  ) 3+ س (   )  أ

  
  صفر ) = 4+ س  )( 5 –س 2(  )  ب

  
   )1( ورقة عمل مقترحة

  
  صفر= صفر أو كالهما = صفر أو ب= صفر فإنه إما أ= عزيزي الطالب أنه إذا كان  أب تعلم 
  2= صفر ومنها س  = 2 –صفر فإنه إما س  ) = 1+ س  )( 2 –س ( إذا كان : مثال

  المعادلة ) جذور (  هما حل 1 - ، 2 ويكون العددان 1 -= صفر  ومنها س  = 1+ أو س 
  :يةاعتماداً على ذلك حل المعادالت التال. صفر ) = 1+ س  )( 2 -س( 
  

 صفر ) = 6 –س 2( س .1

  
  صفر= س  ) 4+ س (  .2

  حصتان: الدرس الثاني
  

  : علىاًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف
  

  .أن يحل معادالت تربيعية بالتحليل إلى العوامل
  

   )3( اختبار 

  :حل المعادالت التالية باستخدام التحليل إلى العوامل
 صفر=  س 5 + 2س .1

  25 = 2س .2
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 صفر = 3 – س 2 – 2س .3

  
   )2( ورقة عمل مقترحة

  
عزيزي الطالب يمكنك الرجوع إلى كتاب الصف الثامن الجزء الثاني الوحـدة الخامـسة لتتـذكر                

  :الطرق التالية في التحليل إلى العوامل
  ).3 –س ( س2=  س 6 – 2 س2: مثال. طريق إخراج عامل مشترك .1
  ).3+ س 2 )( 3 – س 2 = ( 9 – 2 س4:  مثال. طريقة الفرق بين مربعين .2

  ).2+ س  )( 4 -س  = ( 8 – س 2 – 2س: مثال. تحليل العبارة التربيعية .3

  :بعد مراجعة هذه المواضيع أنت قادر اآلن على حل المعادالت التالية
  
 )إخراج العامل المشترك ( صفر  =  س 2 – 2 س3 .1

..............................................................................  
 )فرق بين مربعين ( صفر       = 16 – 2س .2

..............................................................................  
 :صفر  نعيد كتابتها بالصورة التالية = 8+  س 6 – 2س .3

ــا س...........) = س ............. )( س        (  أكمــل = .......   أو س 2= صــفر ومنه
  .الفراغات السابقة

  
  حصتان: الدرس الثالث

  
  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف

  
  .يذكر المقصود بالمقدار المربع الكامل .1
  .يحل معادالت تربيعية بإكمال المربع .2

  
   )4( اختبار 

  
  :حل المعادالت التالية بإكمال المربع

 5=  س 2 + 2س .1
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 صفر = 12 – س 6 -  2 س3 .2

  
   )3( ورقة عمل مقترحة

  
 ،  49 ،   36 ،   25 ،   16 ،   9 ،   4،  1:  هي مربعـات كاملـة     اآلتيةعزيزي الطالب تعلم أن األعداد      

 .....  
 وإلكمال المربع في معادلـة      على الترتيب ....... ،   4 ،   3 ،   2 ،   1: وهي ناتجة من تربيع األعداد    

 ثم نأخذ   3 -=  س   8 + 2نكتب المعادلة بالصورة التالية س    صفر   = 3+ س  8 + 2س: تربيعية مثل 
  16 = 2 )8 / 2(  أي 16 وينتج 4ثم نربع العدد  ) 4(  وينتج 2 ونقسمه على 8معامل س وهو 

 ونجمع الطـرف    16 + 3- = 16+  س   8 + 2 على طرفي المعادلة فتصبح  س      16نضيف العدد   
  :ف األيمن إلى عوامله وينتج ثم نحلل الطر13 = 16+  س 8 + 2األيسر فتصبح  س

  : نأخذ الجذر التربيعي للطرفين فينتج13 = 2 )4+ س ( 
  : معتمدا على ما سبق حل المعادلة التالية13 ±     4-=  ومنها س 13±     =  4+ س 
  صفر = 5 –س 2 – 2س

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

  
  حصتان: الدرس الرابع

  
  : على أناً قادريتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون: األهداف

  
  .يذكر القانون العام لحل المعادلة التربيعية .1
  .يحل معادالت تربيعية باستخدام القانون العام .2

  
   )5( اختبار 

  
  :حل المعادلة التالية باستخدام القانون العام

  صفر = 1 – س 2 – 2س 5
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  الدرس الثالث

  العالقة بين جذري المعادلة التربيعية
   حصص3: عدد الحصص

  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: فاألهدا
  .يجد مجموع جذري المعدلة التربيعية المعطاة  . 1
  .يجد حاصل ضرب جذري المعادلة التربيعية. 2
  .تكوين المعادلة التربيعية إذا علم جذرها.  3

   )6( اختبار 
  

 صفر = 6+س 5 + 2جد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة س .1

.....................................................................................  
 4 ، 2-كون المعادلة التربيعية التي جذراها  .2

......................................................................................  
  الدرس الرابع

  حل المعادالت التربيعية بيانياً
   حصص7: عدد الحصص

  .لقد تم تقسيم هذا الدرس إلى ثالثة دروس صغيرة
  

  حصتان: الدرس األول
  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف

  .يميز بين االقتران التربيعي والمعادلة التربيعية. 1
  .يجد صورة عدد في اقتران تربيعي معطى. 2
  .القترانيتعرف مفهوم مجال ا. 3
  .يتعرف مفهوم مدى االقتران. 4
  

   )7( اختبار 

  
  .................................اكتب الصورة العامة لالقتران التربيعي .1
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  } 1 - ، 3 ، 0  {  هو 3- س  + 2 س2) = س ( إذا كان مجال االقتران ق  .2
  ............................ .................................................اوجد مدى االقتران

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

  )التمثيل البياني لالقتران التربيعي الذي مجاله ح (  حصص  3: الدرس الثاني
  

  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف
  

  .يمثل االقتران التربيعي بيانياً .1
 :يستخدم منحنى االقتران التربيعي في إيجاد .2

  .أ صغر أو أكبر قيمة لالقتران  )  أ
 .محور تماثل االقتران )  ب

  .مدى االقتران) جـ
  .إحداثيات رأس االقتران) د
  2س) = س ( أ  واالقتران ق  + 2س) = س ( يستنتج العالقة بين شكل االقتران ق . 3
ــران  ق  . 4 ــكل االقت ــين ش ــة ب ــستنتج العالق ــران                + 2) م –س ) = ( س ( ي ن واالقت

  2س) = س ( ق 
  

   )8( اختبار 
إحداثيات الـرأس، معادلـة محـور       :  ثم جد  2 س – 2) = س  ( ارسم منحنى االقتران ق      .1

 .التماثل، مدى االقتران، اسم المنحنى، القيمة العظمى أو الصغرى لالقتران

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

 2س) = س (  واالقتران ق 5  + 2 )3 –س ) = ( س ( ما العالقة بين االقتران ق 

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

  )استخدام التمثيل البياني في حل المعادالت التربيعية ( حصتان  : الدرس الثالث
  

  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف
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جــ  بتحويلـه إلـى الـصورة                  + ب س    + 2أ س ) = س  (  التربيعي ق    يرسم االقتران  .1

  .د + 2)م + س ) = ( س ( ق 
  .يستخدم رسم منحنى االقتران التربيعي في حل المعادلة التربيعية .2

   )9( اختبار 

  
  ن جد قيمة كل من   م ، ن + 2) م –س  =  ( 3 – س 4 – 2سإذا كان . 1 

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

   ثم استخدم الرسم في حل المعادلة 2+  س 3 – 2س) = س ( ارسم منحنى تقريبي لالقتران ق . 2
  صفر = 2+  س 3 – 2س
  

  الدرس الخامس
  

  المميز وجذور المعادلة

  
   حصص4: عدد الحصص

  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف
  .يجد مميز معادلة تربيعية معطاة . 1
  .يحدد طبيعة جذري المعادلة التربيعية من خالل المميز . 2
  . معطى موجب دائماً أو سالب دائماً يثبت أن قيمة مقدار تربيعي. 3

   )10( اختبار 
  صفر = 6+ س 3 – 2س2بين دون إيجاد الجذور طبيعة جذور المعادلة  .1

.......................................................................................  
 .صفر موجب دائماً = 5+ س 3 – 2اثبت أن المقدار س .2

..................................................................................................  
 
 .صفر متساويان= ج + س 4 – 2س2ما هي قيمة ج التي تجعل جذري المعادلة  .3

..................................................................................................  
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  رس السادسالد
  

  أسئلة عملية على حل المعادالت التربيعية
  

   حصص3: عدد الحصص
  

  : على أناًيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر: األهداف
  .يحل مسائل لفظية بعد ترجمتها إلى معادالت تربيعية

  
  

   )11( اختبار 
  

  فما هما العددان؟35عددان فرديان متتاليان حاصل ضربهما  .1

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

  فما بعداه؟2 سم48مستطيل طوله ثالثة أمثال عرضه إذا كانت مساحته  .2

......................................................................................  
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   )2(ملحق رقم 

  

  أسماء الخبراء والمختصين والتربويين من لجنة التحكيم

  

  مكان العمل  المؤهل العلمي  اسم المحكم  الرقم

  
  جامعة القدس  دكتوراه  احمد فهيم جبر  1
  جامعة القدس  دكتوراه  غسان سرحان  2
  امعة القدسج  دكتوراه  محسن عدس  3
  جامعة القدس  دكتوراه  إبراهيم عرمان  4
  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة   دكتوراه  عادل ريان  5
  دورا/ جامعة القدس المفتوحة   دكتوراه  نبيل المغربي  6
  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة   دكتوراه  محمد عبد الفتاح شاهين  7
  لخليلشمال ا/ مشرف تربوي   دكتوراه  عادل فوارعة  8
  شمال الخليل/ رئيس قسم اإلشراف   دكتوراه  جمال غطاشة  9
  شمال الخليل/ مشرف تربوي   ماجستير  خليل محيسن  10
  شمال الخليل/ اإلدارات المدرسية   ماجستير  محمد أبو فارة  11
) ب( مدرسة عمر احمد التميمي األساسية   بكالوريوس  حمزة الحاج  12

  للبنين
) ب( مدرسة عمر احمد التميمي األساسية   وسبكالوري  محمد زعرور  13

  للبنين
  مدرسة شهداء حلحول األساسية  للبنات  بكالوريوس  منال زعرور  14
   للبناتصفية الثانويةمدرسة   بكالوريوس  رانيا أبوريان  15
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   )3( ملحق رقم 
  

  
  اختبار التفكير الرياضي

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   بصورته النهائيةاختبار التفكير الرياضي

  
  

  (        )التاسع : الصف: ..............................                    اسم المدرسة
  

  2011:    /    /  دقيقة         التاريخ45: الزمن: ............................  ة/ اسم الطالب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )50(                                                              مجموع العالمات      
  : تعليمات االختبار

  
  .أسعد اهللا أوقاتك وأنار دربك بالعلم النافع: ة/ عزيزي الطالب 

  
  .يهدف هذا االختبار إلى قياس مستوى التفكير الرياضي لدى الطلبة

  
 بعضها موضوعي وبعضها يحتاج إلى إجابات قصيرة، وقد تم فقرة ) 25( يتكون االختبار من 

تخصيص عالمتين لكل فقرة، يرجى قراءة فقرات االختبار بعناية، ووضع اإلجابة المناسبة في 
  .المكان المخصص لها
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  االستقراء  أوالً

  الفقرات الرقم

  
1  

  :تتبع النمط ثم أمأل الفراغ
27 – 8 ) = 3 – 2 )( 9 + 6 +4(   
64 – 27 ) = 4 – 3 )( 16 + 12 + 9(   
64 – 8 ) = 4 – 2 )( 16 + 8 + 4 (   
   = ( .......)( ................... )3 ب– 3أ

  
2  

  : أمأل الفراغ
   )2ال يقبل القسمة على  ( 1 = 21
   )2ال يقبل القسمة على  (9 = 23
   )2ال يقبل القسمة على  (  25 = 25
   )2ال يقبل القسمة على  (49 = 27

  ......................................مربع أي عدد فردي هو عدد : االستقراء
  
3  

  :العدد الناقص في السلسلة اآلتية هو
  : هو57 ، 48، .....  ،30 ، 21 ، 12
  

  66.                  د41.              ج39.             ب35. أ
  
4  

    15 يساوي ن والمضاعف المشترك األصغر للعددي1ي  يساو5 ، 3القاسم المشترك األكبر للعددين 
   28 والمضاعف المشترك األصغر للعددين يساوي 1 يساوي 7 ، 4 القاسم المشترك األكبر للعددين 
  66 والمضاعف المشترك األصغر للعددين يساوي 1 يساوي 11 ، 6القاسم المشترك األكبر للعددين 

=  فإن المضاعف المشترك األصغر للعددين 1كبر للعددين يساوي إذا كان القاسم المشترك األ: التعميم
........................................  

  
5  
  

  
  
  
  

  21 = 1: استنتج القاعدة
             1 + 3 = 22   
            1 + 3 + 5 = 23   

         1 + 3 + 5 + 7 = 24 

  ).ن عدد طبيعي ............ (  = ............................2ن: القاعدة هي
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  االستنتاج  ثانيًا
  
  
  
  1    
   

، فإن قياس كل زاوية من زوايا المثلث 180º= إذا علمت أن مجموع قياس زوايا المثلث 
 :المتساوي األضالع هو

 °       90. د°                     60. ج°             45. ب°               30. أ
  

    
  

2  

  :نستنتج أن مجموع قياسات زوايا المثلث القائم الزاوية يساوي° 180ياسات زوايا أي مثلث مجموع ق
  
  °360. د°               180. ج°                120. ب°               90. أ

  
مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث، أي من األطوال التالية تصلح أن   3   

  :مثلثاًتكون 
  
   6، 4، 3.                                                      ب12، 7، 5.   أ
  9، 4، 4.                                                       د12، 5، 6. ج
   

    4    
  :شكالً رباعياً قطراه متعامدان وغير متساويان) أ ب ج د ( قطرا المعين متعامدان، 

  ) : أ ب ج د ( ج أن نستنت
  مربع. شبه منحرف              د. مستطيل           ج. معين               ب. أ
   

ينتمي  ) 18( ، و كان العدد  )3( تقبل القسمة على ) ع ( إ ذا كانت جميع األعداد في المجموعة .   5    
   ).3( يقبل القسمة على  ) 18( ، فإن العدد )ع ( إلى 
    خاطئ أحياناً.   دصحيح أحياناً    . خاطئ دائماً         ج.  ب         ائماً   صحيح د. أ
  
  

  تفكير منطقيثالثًا     
    
  
  1  

  .إذا رأى الراصد الهالل فإن غداً هو اليوم األول من عيد الفطر
  :        إذا علمت أن الراصد لم يرى الهالل هذه الليلة

  هو اليوم األول من عيد الفطر؟           هل تعتقد أن غداً 
  أعتقد. ال                د. ج    ربما            .  ب   نعم          .  أ
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2   

   فأي من المقادير التالية تكون قيمتها دائماً عدد فردي؟ان فرديان عدد، صإذا كانت   س 
  7 +2س. ب)                             ص + س  ( 3. أ
  1 + 2س.                                           د2س. ج

  
  3  
  

  :حديقة الحيوانات بدون حيوانات مثل المكتبة بدون
  
  خزانات. طاوالت            د. كتب             ج. كراسي         ب. أ

  
  إذا كان علي طويالً فإن أخته فاطمة طويلة  4    

   أن فاطمة طويلة؟هل تعتقد: إذا علمت أن علي طويل
  أعتقد.         دربما.  ال                    ج. نعم                   ب.    أ
  

لم يحضر نصف طالب الصف األدوات الهندسية، وثلثهم لم يحضر الكتب، وسدسهم لم يحضر   5   
  :األقالم فإن عدد طالب الصف يمكن أن يكون

  32.              د28.      ج            24.               ب20.  أ
  البرهان الرياضي   رابعًا

     
  
  
  
  1  

إلثبات أن الزاوية الخارجية لمثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين عدا المجاورة نقوم بالخطوات 
  :التالية

  )                               أنهما تشكالن زاوية مستقيمة : السبب( ° 180 = 4 < + 3 <. 1
   )               5180مجموع قياسات زوايا المثلث : السبب( ° 180 = 3 < + 2 < + 1 <. 2
  : ............................... )السبب ( 4 < + 3 < = 3 < + 2< + 1 <. 3

                                                      1  
                                                2       3  4  

     
  
  

   2  

في ) أ (  رسم المعلم خطاً موازياً للضلع ب ج من الرأس 5180إلثبات أن مجموع زوايا المثلث 
  أ:                                           الشكل المجاور، وبدأ البرهان

  5  1   4 )                                          بالتبادل   ( 4 < = 2 <
  3        2: .............                 والسبب = ........... 3 <: أكمل

                                                                 ب               ج
  

    
    3  

   ليس لها حل في مجموعة األعداد الصحيحة1=  س 2بين السبب في أن المعادلة  
....................................................................................  
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   4  
     
  

  .وضح بمثال أن عملية القسمة على مجموعة األعداد النسبية ليست تبديليه
....................................................................................  

    
  5  

  
  :ط مثاًال يبين خطأ العبارة اآلتيةأع
  

  ص       +       س      =              ص     +            س 
  

  حيث س ، ص عددين صحيحين
...........................................................................................................................  

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

  التعبير بالرموز  خامسًا
      

  
   1  

  :عبر عن الجمل اآلتية بالرموز
   25مجموع مربعي عددين يساوي 

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

     
   2  

وعمر االبن    ) ص ( عمر والد سعيد يزيد عامين على أربعة أمثال عمر ابنه، إذا كان عمر الوالد 
  : ............................................  فإن عمر الوالد بداللة عمر االبن هو) س ( 
  

  
   3  
  
  

. ، فاكتب صيغة جبرية تعبر عن حاصل ضربهما بداللة س19مجموعهما إذا كان س، ص عددين 
  : ........................................................................الصيغة هي

  
       
   4  

أكتب ) ع ( وطول الوتر ) س، ص ( في المثلث القائم الزاوية، إذا كان أطوال ضلعي القائمة 
  ...............................................................لنظرية فيثاغورس الصيغة الجبرية 

  
     
  
  

   5  

  :الجدول اآلتي يربط بين كل عدد وحرف يدل عليه
1  2  3  4  5  6  7  
  هـ  ن  م  ل  ع  ص  س

  م= ع + ص :                         يتم التعبير عنها بالرموز5 = 3 + 2
   ..... = .......- .... ) ×: ( ....            يتم التعبير عنها  بالرموز  3 = 4 – ) 7 × 1( 
  

 
  
  
  



 87

   ) 4( ملحق رقم 

  
  نموذج اإلجابة الختبار التفكير الرياضي

  
رقم 
  الفقرة

التفكير   االستنتاج  االستقراء
  المنطقي

البرهان 
  الرياضي

  التعبير بالرموز

  
1  

  
   )2ب+أب + 2أ)(  ب –أ ( 

  
  ج

  
  ج

 
180° =  >3 + 

 >4  

  
  25 = 2ص + 2س

  
  

  
2  

  
  فردي

  
  ج
  

  
  ج
  

  
  بالتبادل  5 <

  

  
  2+ س 4

  
  

   3  
  
  ب
  
  

  
  ب

  
  ب

  
 عدد غير 2/1

  صحيح

  
  ) س- 19( س

  
4  
  

  
  ناتج ضرب العددين

  
  أ

  
  أ

  
يمكن إعطاء أي 

  مثال

  
  2ع = 2ص + 2س

  
  

  
5  
  

  
مجموع أول ن من األعداد 

  الفردية

  
  أ

  
  ب

  
يمكن إعطاء أي 

  مثال

  
=  ل – ) هـ ×س ( 

  ع
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   )5( ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية في وحدة المعادالت التربيعية
  

  (        )التاسع :     الصف.......                       : .......................اسم المدرسة
     2011:    /      / ساعة         التاريخ: لزمن  ا...........................: ....ة/ اسم الطالب

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) عالمة 35( 

  :            ة/ عزيزي الطالب 
  

كتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية، يرجى قراءة كل فقرة بدقـة          يهدف هذا االختبار إلى قياس درجة ا      
  .وعناية، وفهم المطلوب من السؤال قبل اإلجابة

  
  : تعليمات االختبار

  
فقرة  من نوع االختيـار مـن         )  20( يتكون من   : السؤال األول : يتكون االختبار من سؤالين   . 1

اإلجابة الصحيحة من بين أربع إجابات      متعدد ولكل فقرة عالمة، والمطلوب منك وضع دائرة حول          
  .معطاة بعد كل فقرة

  
   = 4 – 10ناتج  : مثال
  5.                                            ب4. أ
  7. د.                                       ج
  

فرع في   كل   نعالمة، والمطلوب منك اإلجابة ع     ) 15( يتكون من خمسة أفرع وله      : السؤال الثاني 
  .الفراغ المناسب له

عالمـة   ) 15(  و   ،عالمة للسؤال األول   ) 20 ( ، منها عالمة ) 35( مجموع عالمات االختبار    . 2
  .للسؤال الثاني

  

6 
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  ) عالمة 20: ( ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: السؤال األول

  
  :أي من التالية يمثل معادلة خطية .1

  5 = 4+ س .                  ب                         2+ س .  أ
  3+ س 5   + 2س.    صفر                               د = 5+   3 . ج

  س     

    هو5 –س  = 3+ س 3حل المعادلة   .2

  3 –.                   د4 –.                  ج3.           ب4. أ
  
  : الصورة العامة للمعادلة التربيعية هي .3

  ج+ ب س   + 2أ س.  صفر                            ب= ج +  ب س   +2أ س.      أ
  صفر= ب + أس .  ج                        د+ ب س   + 2أ س) = س ( ق .     ج

 
  :صفر  هي ) = 7+ س ( س3  في المعادلة التربيعية معامل سقيمة   .4

   21.     د        7.                    ج1.                     ب3. أ
  
  :ة باستثناء كاملات مربعاآلتية األعداد جميع .5

  9.                        د8.                      ج25.          ب64. أ
  
  :صفر هما ) = 1+ س  )( 2 –س ( جذرا المعادلة   .6

  }1 ، 2 { .          د} 1 ، 2- {.            ج} 1 ، 2- {.             ب} 1-  ، 2 {. أ
  
  : هما49 = 2جذرا المعادلة  س .7

  } 7-  ، 7- {.    د     } 7 ، 7-  {.           ج  } 7 ، 7 {.           ب} 0 ، 49 {. أ
  
 ليصبح الطرف األيمن مربع 3=  س 6 + 2العدد الذي نضيفه إلى طرفي المعادلة س .8

  :هو كامل
  4.               د       9.                         ج6.                      ب3. أ
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  : صفر هو = 5+  س  6 + 2 س3مجموع جذري المعادلة التربيعية   .9

   2 –.                       د2.                ج5/ 3                       ب   9.      أ
  
  :  هو7+  س  5 = 2حاصل ضرب جذري المعادلة التربيعية   س. 10  

   5 –.                      د5.                       ج7 –.                  ب7.  أ
  

  :هي) أ  (  فإن قيمة 2 – هو 6=  س  4 – 2إذا كان مجموع جذري المعادلة أ س. 11

   1 –.                     د1.                         ج2 –.                   ب2. أ
  

   ) =1-( فإن ق   1 - س  5 + 2س) =  س ( إذا كان  ق . 12

  صفر.   د              5.              ج             1 –.                ب5 –. أ
  

  :   هو2 +  2س) =  س ( رأس االقتران    ق إحداثيات . 13

   )2 ، 2. (  د )          2 - ، 0. ( ج )         2 ، 0. (    ب )           0 ، 0. ( أ
  

  :  يكون2 س- 3) = س ( ق منحنى االقتران  . 14

   مقعر لليسار.          دىمقعر لألعل.  جمقعر لألسفل      .        بمقعر لليمين. أ
                      

 3 بمقدار 2س) = س (  هو انسحاب لالقتران ق  2 )3 –س ) = ( س ( االقتران ق . 15

  :باتجاه محوروحدات 

  السينات السالب.         بالسينات الموجب                  . أ
  الصادات السالب. الصادات الموجب                          د. ج
  

  :  هو3 +  2 )2 –س ) = ( س ( محور تماثل منحنى االقتران ق . 16

   3 - = س .               د2 - = س .                 ج3= س .                ب2= س . أ
  

 صفر  فإن للمعادلة التربيعية >أج 4 – 2صفر وكان ب= ج + ب س  + 2إذا كان أ س. 17

  :المرافقة 

  جذرين حقيقيين مختلفين. جذرين حقيقيين متساويين                      ب. أ
  ال يوجد جذور حقيقية للمعادلة. جذر حقيقي واحد                              د. ج
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  :طع المكافئصفر فإن منحنى الق< أج 4 – 2إذا كان ب. 18

  

  ال يقطع محور السينات. يقطع محور السينات في نقطة واحدة          ب. أ
  يقطع محور السينات في ثالث نقاط. يقطع محور السينات في نقطتين              د. ج
  

  : صفر هو=  س 3 – 2مميز المعادلة  س. 19

   9.  د               صفر    .ج                  3.       ب             9 –. أ
  

  :  هي3 ، 2 -المعادلة التربيعية التي جذراها   . 20

  صفر = 6 –س  + 2س. صفر                  ب = 6 – س – 2س.  أ
  صفر   = 6+س  + 2س.    صفر                 ج = 6+  س – 2س.  ب

                            
  

  ) عالمة 15:     (  في الفراغ المحددأجب عن األسئلة التالية: السؤال الثاني
  
  )عالمتان ( صفر  = 12 – س – 2استخدم التحليل إلى العوامل في حل المعادلة التربيعية  س .1

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

  
  )عالمتان ( صفر     = 4 – س 3 + 2استخدم القانون العام في حل المعادلة التربيعية  س .2

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

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

  
ران ق       . 3 ى االقت ى     .صفر= ج  + ب س    + 2أس) = س  ( يبين الشكل المجاور منحن ادًا عل  اعتم

 ) عالمات 5 ( : الرسم أجب عما يلي
 
 :جذور المعادلة التربيعية المرافقة لالقتران هي) 1

...................................................... 
 : ................................. القيمة العظمى أو الصغرى لالقتران هي) 2

                                                                                  
 : .................................معادلة محور التماثل هي) 3

  
  : ............................... هيإحداثيات الرأس) 4

     
  : ....................................مدى االقتران هو) 5

5   4    3    2    1    0    -1   -2  -3   -4

5 

4 

3  

2

1

-1

-2

-3

-4
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     فر  جذرًا واحدًا                    ص = 8+ م  س – 2س2التي تجعل للمعادلة  )  م (جد قيمة   . 4
 )عالمتان ).                                       ( جذرين متساويين( 

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

........................................................................................................................  
  
  .سم10 من الطول والعرض إذا آان طول القطر  جد آًال،سم2 .يزيد طول مستطيل عن عرضه. 5

                ) عال مات 4                                                                                                    ( 
.............................................................................................................................

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  

  انتهت األسئلة
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   )6( ملحق رقم 
  

  على مستوى المحتوى ألساسيتحليل وحدة المعادالت التربيعية للصف التاسع ا

  

  

  الموضوع

  

  

  المفاهيم

  

  المبادئ والتعميمات

  

  الخوارزميات

  

  المشكالت

  

المعادلة 

  ةالخطي

لمعادلة ا
  .الخطية

 حل معادلة خطية في -   
  .متغير واحد 

  

 حل معادلة خطية مكتوبة - 
على صورة كسور عادية أو 

  عشرية
  

المعادلة 

  التربيعية

 المقدار - 
  .التربيعي

 - 
لمعادلة ا

  .التربيعية
 إكمال - 

  .المربع

= فإن أ , صفر=  إذا كان أب - 
= أو كالهما, صفر= صفر ، ب 

  .صفر 
ب س  +2 الحد الالزم ليصبح س- 

  مربعاً كامالً هو 
  صفر= ج+ب س+ 2 إذا كان أس- 
  :فإن
  

  = س
  

 حل معدلة تربيعية - 
مكتوبة على صورة 
. ن حاصل ضرب عاملي

 حل المعادلة التربيعية - 
غير المكتوبة على 

صورة حاصل ضرب 
  .عاملين 

كمل أحد طرفي ا - 
معادلة تربيعية ليصبح 

  .مربعاً كامالً 
حل المعادلة التربيعية - 

  بالقانون العام
  
  

حل معادلة تربيعية بإكمال 
  بع إذا كان المرب

               ص   
         

               ص

العالقة بين 

جذري 

المعادلة 

  التربيعية

 جذري - 
المعدلة 
 .التربيعية

= ج +ب س+ 2 إذا كان أس- 
=        صفر فإن مجموع الجذرين 

  = وحاصل ضربهما 
صفر = ج+ب س+ 2 المعادلة أس- 

  :تكتب على الصورة 

 إيجاد مجموع -
رب جذري وحاصل ض

المعدلة التربيعية 
  .المعطاة 

 تكوين المعادلة - 

 إيجاد قيمة أحد معامالت - 
المعادلة التربيعية إذا علم 
الجذران أو مجموعهما أو 

  .حاصل ضربهما 
 تكوين معادلة تربيعية إذا - 
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+ س) مجموع الجذرين  ( 2س
  .صفر = حاصل ضرب الجذرين 

التربيعية إذا علم جذرها 
.  

مضاعفات من كان جذراها 
جذري معادلة تربيعية 

  .معطاة 
طاة جذراها م معادلة مع - 
ن مطلوب معادلة جذراها   ,

  )ن2, م 2( 
 أو    )  1 , 1(  أو 

   م     ن     
  ) .2ن ,2م ( 
  
  

  

التمثيل 

البياني 

لالقتران 

  التربيعي

 االقتران      - 
  .التربيعي

 مجال االقتران - 
  التربيعي

   محور التماثل- 
 مدى االقتران - 

  التربيعي
 رأس االقتران - 

  التربيعي
أكبر / أصغر - 

  قيمة لالقتران

 عند تمثيل االقتران التربيعي -
الشكل الناتج يسمى  : بيانياً فإن 
  .قطع مكافئ

ن هو + 2س) = س( االقتران ق-
 2س) = س(انسحاب لالقتران ق

بمقدار ن وحدة في اتجاه محور 
  .الصادات 

)  م- 2س)= (س( االقتران ق-
) = س(هو انسحاب لالقتران ق

حدة في اتجاه  بمقدار  م و2س
  .محور السينات 

 –س ) = (س( االقتران ق-
ن هو انسحاب لالقتران +2)م
 بمقدار   م وحدة 2س) = س(ق

ن , في اتجاه محور السينات 

 رسم -
االقتران 

) س(التربيعي ق
  2س= 

 تمثيل -
) س(االقتران ق

  .ب بيانياً +
 تمثيل -

) س(االقتران ق
 2) م-س= (
  بيانياً

 تمثيل -
) س(االقتران ق

+ 2) م-س= (
  .ن بيانياً 

 يرسم المنحنى -
التقريبي لالقتران 

التربيعي وذلك بتحويله 
  :إلى الصورة

 2) م -س) = (س(ق
  :ن  ومن ثم يجد + 

  .رأسه  - 1
 .مداه  - 2

 .اتجاه تقعره  - 3

معادلة محور  - 4
 .التماثل 

أكبر /   أصغر - 5  
  .قيمة له
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, وحدة في اتجاه محور الصادات 
وتكون إحداثيات رأس القطع 

  ) .ن,م(المكافئ هي 
ب  +2أس) = س( االقتران ق-

متماثل حول : ج يكون +س 
  .صادات محور ال

   0>  مقعر ألعلى إذا كان أ-
  0<  مقعر ألسفل إذا كان أ-

  

 تمثيل -
) س(االقتران ق

 حيث    2أس= 
  . ح Эأ

إيجاد رأس * 
 .القطع المكافئ 

إيجاد مدى * 
االقتران من 
  .خالل الرسم 

 المميز

وجذور 

المعادلة 

  التربيعية

  

  المميز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صفر = ج +ب س  + 2 إذا كان أس- 
  :فإن
  .أج يسمى المميز 4 - 2ب
صفر فإن > أج  4 - 2 إذا كان ب- 

  .للمعادلة جذران حقيقيان مختلفان 
صفر فإن = أج 4 - 2 إذا كان ب- 

 متساويان   حقيقيانللمعادلة جذران
    ة كل منهماوقيم

  
صفر فإن < أج 4 – 2نت ب إذا كا- 

  .المعادلة ليس لها حل في ح
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحديد نوع - 
جذري المعادلة 
ب +2التربيعية أس

صفر من = ج+س
  .خالل المميز 

 إيجاد نوع - 
الجذرين القتران 
  .تربيعي مرسوم 

  

 إيجاد قيمة أحد - 
معامالت حدود المعادلة 

ب  +2التربيعية  أس
إذا علم , صفر = ج +س

   .نوع الجذرين
 تكوين االقتران - 

التربيعي بداللة مقطعيه 
من محوري السينات 

  .والصادات 
 تكوين االقتران - 

, التربيعي بداللة جذريه 
  .ونقطة يمر بها االقتران 
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  الموضوع

  

  المفاهيم

  

  المبادئ والتعميمات

  

  الخوارزميات

  

  المشكالت

  

  

أسئلة عملية على 

حل المعادالت 

  التربيعية

دالت تربيعية من خالل   تكوين معا-   
  .معطاة " لفظية " جمل لغوية 

  
 حل مسائل لفظية تؤول إلى - 

  .معادالت تربيعية 
  

تكوين معادالت   -
تربيعية من خالل 

" لفظية " جمل لغوية 
  .معطاة 

 حل مسائل لفظية - 
تؤول إلى معادالت 

  .تربيعية 

 إيجاد بعدي المستطيل    -
إذا علم الفرق بين بعديه     

طول قطـر   وعلم كذلك   
  .المستطيل 

 إيجاد أبعاد مستطيل - 
ومربع إذا علم الفرق 

بين مساحتيهما وأعطي 
أبعادهما على صورة    

  .ب + س 
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   )7( ملحق 
  

  األهدافعلى مستوى  تحليل وحدة المعادالت التربيعية للصف التاسع األساسي

  
  المستويات العليا  وى التطبيقمست  مستوى المعرفة واالستيعاب  الموضوع

  

 المعادلة -

  الخطية

 أن يتعرف الطلبة على -1
  .مفهوم المعادلة الخطية

 أن يحل الطلبة معادلة خطية في -1
  .متغير واحد

 أن يميز الطلبة -1
المعادلة الخطية من 

بين مجموعة من 
  .المعادالت

  

  

  

  

  

 المعادلة -

  التربيعية

 أن يتعرف الطلبة المقدار -1
  .تربيعيال
أن يتعرف الطلبة المعادلة  -2

  .التربيعية
 أن يكتب الطلبة الصورة -3

  .العامة للمعادلة التربيعية
 أن يذكر الطلبة القانون -4

  .العام لحل المعادلة التربيعية
 أن يذكر الطلبة المقصود -5

  .بالمقدار المربع الكامل

 أن يحل الطلبة معادلة تربيعية -1
  .املينعلى صورة حاصل ضرب ع

 أن يحل الطلبة معادالت تربيعية -2
  .بالتحليل إلى العوامل

 أن يكمل الطلبة أحد طرفي -3
  .معادلة تربيعية ليصبح مربعاً كامالً

 أن يحل الطلبة معادالت تربيعية -4
  .بإكمال المربع

 أن يحل الطلبة معادالت تربيعية -5
  .بالقانون العام

 أن يحل االطلبة -1
معادلة تربيعية 

إكمال المربع إذا ب
كان مجموع جذريها 

وحاصل ضربهما 
  .أعداد غير صحيحة

 العالقة بين -

جذري المعادلة 

  التربيعية

 أن يجد الطلبة مجموع -1
  .جذري المعادلة التربيعية

 أن يجد الطلبة حاصل -2
ضرب جذري المعادلة 

  .التربيعية

 أن يكون الطلبة معادلة تربيعية -1
  .إذا علم جذراها

 يكون الطلبة  أن-1
معادلة تربيعية 

جذراها مضاعفات 
جذري معادلة 
  .تربيعية معطاة
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 التمثيل -

البياني لالقتران 

  التربيعي

 أن يجد الطلبة صورة عدد في -1
  .اقتران تربيعي معطى

 أن يستخدم الطلبة منحنى – 2
  :االقتران التربيعي في إيجاد

  . أصغر أو أكبر قيمة لالقتران- أ
  .محور تماثل االقتران - ب
  .  مدى االقتران- ج
  . رأس االقترانإحداثيات. د
 أن يستنتج الطلبة العالقة  بين -3

  أ + 2س) = س ( شكل االقتران ق 

 أن يمثل الطلبة االقتران -1
  .التربيعي بيانياً

 أن يرسم الطلبة االقتران -2
 + 2أ س) =  س ( التربيعي ق 

ج بتحويله إلى الصورة + ب س 
  د + 2 )أ + س ) = ( س ( ق 
 أن يستخدم الطلبة رسم منحنى -3

االقتران التربيعي في حل المعادلة 
  .التربيعية

  

 أن يميز -1
الطلبة بين 

االقتران التربيعي 
والمعادلة 
  .التربيعية

  

 المميز -

  وجذور المعادلة

 أن يجد الطلبة مميز معادلة -1
  .تربيعية معطاة

ري  أن يحدد الطلبة طبيعة جذ-2
  .المعادلة التربيعية من خالل المميز

 أن يثبت الطلبة أن قيمة مقدار -1
  .تربيعي معطى موجب دائماً

 أن يثبت الطلبة أن قيمة مقدار -2
  .تربيعي معطى سالب دائماً

 أن يجد الطلبة -1
قيمة أحد معامالت 

حدود المعادلة 
التربيعية إذا علم 

  .نوع الجذرين
عملية  أسئلة -

على حل 

عادالت الم

  التربيعية

  

 أن يتعرف الطلبة مفهوم -1
  .المتغير

 أن يجد الطلبة عددين إذا علم -1
  .الفرق بينهما وحاصل ضربهما

 أن يجد الطلبة بعدي مستطيل -2
إذا علم الفرق بين بعديه وطول 

  .قطره

 أن يحل -1
الطلبة مسائل 

لفظية تؤول إلى 
  .معادالت تربيعية
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   )8( ملحق 

  
  

  جدول المواصفات الختبار اكتساب المفاهيم الرياضية                 
 

    عدد األسئلة في مستويات المعرفة

  المحتوى

  

عدد 

  الحصص

وزن المفاهيم  

بناء على عدد 

  الحصص

المعرفة والفهم 

  %46 واالستيعاب

  التطبيق

38%  

  العليا

16%  

  
  المجموع

100%  

  2    1  1  %7  2  المعادالت الخطية
  11  2  4  5  %30  8  دلة التربيعيةالمعا

العالقة بين جذري 

  المعادلة التربيعية

3  11%  2  1  1  4  

التمثيل البياني 

  لالقتران التربيعي

7  26%  
  

4  
  

4  1  9  

المميز وجذور 

  المعادلة التربيعية

4  15%  2  2  1  5  

أسئلة عملي على حل 

  المعادالت التربيعية

3  11%  2  1  1  4  

  35  6  13  16  %100  27  المجموع
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   )9( ملحق رقم 

  
  نموذج اإلجابة الختبار اكتساب المفاهيم الرياضية

  
   )عالمة لكل فقرة:  ( السؤال األول

  
  رمز اإلجابة  رقم السؤال

  ب  1
  ج  2
  أ  3
  د  4
  ج  5
  أ  6
  ج  7
  ج  8
  د  9

  ب  10
  ب  11
  أ  12
  ب  13
  ب  14
  أ  15
  أ  16
  ب  17
  ب  18
  د  19
  أ  20

  
  :ال الثانيالسؤ

  
  ) عالمة ( صفر    ) = 3+ س  )( 4 -س: ( صفر       الحل = 12 – س -  2س. 1

  )نصف عالمة                         ( 4= صفر     ومنها  س  ) = 4 -س(     إما  
  )نصف عالمة                        ( 3 -= صفر        ومنها س  ) = 3+ س ( أو 
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  4 -=             ج 3=      ب 1= أ :  صفر      الحل =4 –س 3 + 2س.  2
            

  5 ±   3 -           16  + 9        ±   3- أج             4 – 2      ب  ± ب  -         
         =                                         =                                       =                 س 

   2                              2                                        أ   2                   
  )عالمة للجواب الصحيح + عالمة للقانون   (  4-=          أو  س 1=   إما س 

  
  )عالمة لكل فرع .   ( 3

  

  .} 3 ، 1  {جذور المعادلة هي ) 1
  
  1 -مة الصغرى لالقتران هي  القي) 2
  
   2= محور التماثل هو  س ) 3
  
  ) 1 - ، 2: ( إحداثيات الرأس هي)  4

     
  } 1 - ≥ص :  ص{: مدى االقتران هو) 5
  
  صفر = 8+  م س -   2س 2.  4

  بما أن المعدلة لها جذران متساويان هذا يعني أن المميز            8=  م     ج        -=        ب         2=       أ  
  صفر= 
  )عالمة ( صفر  =  أ ج 4 – 2ب
  صفر ) = 8+ م  )( 8 –م ( صفر   ومنها    = 64  -  2م

  )عالمة   ( 8 -= صفر  ومنها م  = 8+   أو  م 8= صفر    ومنها   م  = 8 -إما م
  

  ) عالمات 4(  .4

  
 )عالمة    ( 2+ س  وبالتالي يكون الطول هو  س = نفرض عرض المستطيل : الحل
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  )عالمة ( مربع القطر = مربع العرض + اغورس   مربع الطول  وحسب نظرية فيث
  100 = 2س   + 2 )2+ س ( 
  
  100 = 2س + 4+  س 4 + 2س
  
   ينتج2صفر  بالقسمة عل  = 96 – س 4 + 2س 2
  
  )عالمة ( صفر     = 48 – س 2 + 2س
  

ـ    8 – نهمل   6=    أو س      8 -= صفر ومنها إما س      ) = 6 –س   )( 8+ س  (   د  ألنه ال يوج
  )عالمة (  سم    8 = 2 + 6 سم هو العرض   والطول 6= وبتالي  س. طول سالب
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   )10( ملحق رقم 
  

  :شمال الخليل/ كتاب تسهيل المهمة من جامعة القدس إلى مديرية التربية والتعليم 
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   )11( ملحق رقم 

  
ـ          كتاب مديرية التربية والتعليم      ة عمـر احمـد التميمـي        في شمال الخليـل إلـى مـدير مدرس

  ):ب(األساسية
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   )12( ملحق رقم 
  

   مدرسة شهداء حلحول األساسيةةديركتاب مديرية التربية والتعليم  في شمال الخليل إلى م

  :للبنات
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  فهرس الجداول

  

رقم 

  الجدول

  

  محتوى الجدول

  
  رقم

  الصفحة

  
1.3  

   دراسة حسب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطلبةتوزيع أفراد مجتمع ال
39 

  
  
2.3  

    .توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس
40  
  

  
1.4  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التفكير الرياضي لدى        
طلبة الصف التاسع األساسي تبعاً لمتغير الطريقـة والجـنس والتفاعـل            

  .بينهما

  
    47  
  

  
2.4  

لمتغير التفكير الرياضي  ) ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التغاير 
  .حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  
48  
  

  
3.4  

 ) Estimated Marginal Means( المتوسطات الحـسابية المعدلـة   
  .واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير الرياضي حسب المجموعة

  
49  
  

  
4.4  

 واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتـساب المفـاهيم        المتوسطات الحسابية 
  .الرياضية تبعاً لمتغير الطريقة والجنس والتفاعل بينهما

  
51  
  

  
5.4  

لمتغير المفاهيم الرياضـية     ) ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التغاير     
  .حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

  
52  

  
6.4  

 ) Estimated Marginal Means( المتوسطات الحسابية المعدلة 
  .واألخطاء المعيارية لمتغير المفاهيم الرياضية حسب المجموعة

  
53  
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  فهرس المالحق
  

رقم 

  الملحق

  

  محتوى الملحق

  

  رقم

  الصفحة
    .دليل المعلم  1

71  
    .أسماء الخبراء والمختصين والتربويين من لجنة التحكيم  2

81  
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100  
    .شمال الخليل/ كتاب تسهيل المهمة من جامعة القدس إلى مديرية التربية والتعليم   10

103  
 مدير مدرسة عمر احمد التميمي كتاب مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل إلى  11

  .للبنين) ب ( األساسية 
  

104  
  

كتاب مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل إلى مديرة مدرسة شهداء حلحول األساسية   12
  .للبنات

  
105  
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  فهرس المحتويات
  

  المحتوى

  

  

  الصفحة

  أ  اإلهداء
  ب  اإلقرار

  ج  شكر وتقدير
  د  الملخص باللغة العربية
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