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 اإلهداء 

 

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط حروف ليجمعها في كلمات ألهدي بها ثمرة 
 جهدي إليكم 

صلى اهلل عليه _ إلى منارة العلم واإلمام المصطفى رسولنا الكريم ... إلى أفضل الخلق والمرسلين
 _ وسلم

إلى من حصد ... إلى من علمني العطاء دون انتظار... إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقني قطرة حب
 أبي العزيز ... األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم ... إلى معنى الحب والحنان... إلى مالكي في الحياة
 أمي الحبيبة ... جراحي

... إلى من علموني علم الحياة... إلى من آثروني على أنفسهم... وقوتي ومالذي بعد اهلل إلى سندي
 إخوتي وأخواتي األعزاء ... إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة

إلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير ... إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا
 أساتذتي الكرام ... دربنا

وكل من ساعدني وأمسك بيدي، وأنار طريقي، وزرع التفاؤل في ... إلى كل من كان عونًا لي بعد اهلل
 أحبائي وأقاربي وأصدقائي ... دربي

 ... إلى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي

 إليكم جميعًا أهدي هذا الجهد المتواضع 

 الباحث                                                                                 

 محمد تيسير سويطي                                                                          
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 الشكر والتقدير

َلِئن َشَكْرُتْم ﴿: الحمد هلل رافع السماء بال عمد وباسط األرض بال مدد القائل في كتابه العزيز
َمْن ال : "القائل( )، والّصالة والّسالم على الرسول الكريم محمد (7اآلية : سورة إبراهيم) ﴾أَلَِزيَدنَُّكمْ 

 " .يشكر الناَس ال يشكر اهللَ 

أما وقد يسر اهلل عز وجل كتابة هذه الرسالة فيسرني أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل والعرفان بالجميل 
واالحترام والتقدير، لمن غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علّي بقبول اإلشراف على رسالة 

ن عدس، فكان نعّم الموجه والمرشد والذي كانت لتوجيهاته السديدة أستاذي الدكتور محس. الماجستير
وآرائه القيمة في كل مرحلة من مراحل الدراسة األثر البالغ في إنجازها، فأسأل اهلل أن يمنحه سعادًة في 

 . الدنيا واآلخرة، وبارك اهلل في عمره وعلمه وعمله

، على إبراهيم الصليبي. ، و د عادل ريان .د. أشة كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة المناق
ثرائها بالنصائح والتوجيهات التي تساعد في إخراجها بأفضل  تفضلهم بقبول مناقشة هذه الدراسة وا 

 . صورة، فجزاهم اهلل خير الجزاء

 .وأتقدم بالشكر إلى جميع محكمي أدوات الدراسة األفاضل لما أبدوه من رأي سديد 

أتقدم بالشكر إلى كل من مد لي يد العون وشاركني عمليًا أو معنويًا وشجعني إلتمام وال يفوتني أن 
 .هذه الدراسة

وأخيرًا ال أدعي الكمال لهذا العمل ولكنني حاولت واجتهدت فإن كنت قد أخطأت فمن نفسي وحسبي 
ن كنت أصبت فبما حاولت فاهلل الموفق والمستعان، وأسأل اهلل العلي ال قدير أن يكون أني إنسان، وا 
 . هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى، وأن يجعله علمًا نافعًا ويسهل لي به طريقًا إلى الجنة
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 الملخص

في حل المسألة   K.W.L.Plusهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام استراتيجية
 .الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي والقلق الرياضي لديهم

، وذلك من خالل االطالع مقياس القلق الرياضيوتطوير  ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتبني
مسألة وقام ببناء اختبار حل ال ،(2011)وكريري  (2008)على المقاييس المستخدمة في دراسة تركي 

من مدرسة ذكور بيت عوا وطالبة  اً طالب( 111)وطبقها على عينة قصدية تكونت من الرياضية 
، وتم تقسيم 2015/2016في الفصل األول من العام الدراسي الثانوية ومدرسة بنات بيت عوا الثانوية 

( الهندسة)مجموعة ضابطة درست الوحدة المختارة : عينة الدراسة إلى مجموعتين في كل مدرسة
 .K.W.L.Plusبالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية درست الوحدة باستخدام استراتيجية 

في حل المسألة  (≤0.05)عند مستوى داللة وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيًا 
عند ، وعدم وجود فروق دالة احصائيًا الرياضية تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

 .في حل المسألة الرياضية تعزى للجنس أو التفاعل بين الطريقة والجنس (≤0.05)مستوى داللة 

ضي تعزى في القلق الريا (≤0.05) عند مستوى داللةكما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيًا 
عند مستوى داللة لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة احصائيًا 

(≤0.05)  عند مستوى داللةفي القلق الرياضي تعزى للجنس، ووجود فروق دالة احصائيًا 
(≤0.05)  ناث المجموعة في القلق الرياضي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس ولصالح ذكور وا 

 .التجريبية

بضرورة توظيف هذه االستراتيجية في تدريس الرياضيات، وبناءًا على نتائج الدراسة أوصى الباحث 
جراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتناول  متغيرات ومباحث دراسية ية في هذه االستراتيجأثر وا 

 .أخرى
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The effect of using K.L.W. Plus in 8
th

 grade students mathematics 

problem solving  and mathematics anxiety. 

Prepared by: Mohammad Tayseer Ali Swaiti  

Supervisor: Dr. Mohsn M. Adas  

 

Abstract 

This study aimed at investigating The effect of using K.W.L.Plus in 8
th

 grade students 

mathematics problem solving  and mathematics anxiety. 

The researcher adopted and modified the mathematics anxiety rating scale, and constructed 

the mathematics problem solving test, and administrated  them on sample of the study 

which consisted of (111 females and males) students at the first semester of 2015/2016. 

The study indicated that there were statically differences in students mathematics problem 

solving due to group in favor of experimental group, and no statically differences in 

students mathematics problem solving due to gender or interaction between group and 

gender. The study indicated also that there were statically differences in students 

mathematics anxiety due to group in favor of experimental group, no statically differences 

in students mathematics problem solving due to gender, and there were statically 

differences in students mathematics anxiety due to interaction between group and gender in 

favor of males and females of the experimental group  

In the light of the finding of the study the researcher recommended to employ the 

K.W.L.Plus strategy in mathematics teaching and conducting farther researches on this 

field. 
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  الفصل األول

 خلفية الدراسة واهميتها 

 :المقدمة 1.1

مما أدى الى التقدم والمعلومات، الحاضر ثورة تكنولوجية وتدفق هائل في المعارف  يشهد العصر
جل ت المعاصرة تتنافس من اوأصبحت المجتمعا في كافة مجاالت الحياة المختلفة، المذهل والسريع

علومها من اجل بفكرها و على النهوض الحرص  لذا وجب عليها رقي حضاراتها وترسيخ ثقافاتها،
فعال قادر على التكيف مع جيل  بناء من خالل إالوال يتم ذلك  والمستمر، مواكبة التطور السريع

 .التغيرات في كافة جوانب الحياة والسيما العلمية منها

 وأساليبيجاد طرق العمل على إ والتعليم اصبح من الضروري على المعنيين في مجال التربية ولذا
شراكهى استثارة تفكير المتعلم تدريسية تعمل عل وناقال  ناً عد دور المعلم ملقفلم ي ليمية،في العملية التع وا 

بل يجب  م لم يعد بنك تودع فيه المعلومات،وكذلك المتعل لعميلة التعلم، وميسراً  ت بل موجهاً للمعلوما
 . على تحمل مسؤولية تعلمه اً وقادر  خالل عملية التعلم، وفعاالً  ن نشطاً ان يكو 

حيث تقوم عليها كافة العلوم  التطور والمعلوماتية،فهي تلعب دور  ،لمعرفةا الرياضيات أساستعتبر و 
ات ت من المقوموبالتالي اصبح الفراد في المجاالت كافة،داة ضرورية للتعامل بين افهي أ األخرى،

في اعداد مناهج  االعتبار،لذا البد ان تؤخذ هذه االهمية بعين  ساسية لثقافة ورقي المجتمع،األ
لدورها المهم في اعداد  مع معطيات التقدم والتطور السريع؛الرياضيات وطرائق تدريسها بشكل يتالئم 

واستخدامها المعرفية والتكنولوجية  االنفجاراتالجيل المفكر والقادر على االبتكار واالستمرارية مع 
  .(2010 الهويدي،)والمحافظة على تقدمها ورقيها  بشكل فعال لخدمة المجتمعات
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عامل مع عداد الفرد للحياة العملية العامة والقدرة على التاالساسي من تدريس الرياضيات هو إ الهدفو 
خرى والتأكيد على ان الرياضيات أم مساعدة الطالب على فهم العلوم األو  مشكالته بكل يسر وسهولة،

 .(2014أبو عقيل، )العلوم األخرى 

ت لما لها من تطبيقا تنمية القدرات العقلية للمتعلمين،ونظرًا الن مادة الرياضيات تسهم بشكل كبير في 
خرى التي ية األنها تأخذ مكانة بارزة بين المواد والمناهج الدراسفإ عديدة في مواقف الحياة اليومية،

الحسابية وتزويد الطلبة  جراء العملياتهو إساسي من تعليمها فلم يعد الهدف األ الطلبة، يدرسها
بل اصبح  ودقة كبيرتين، بسرعة جعل هذه العمليات تؤدىالتقدم التكنولوجي ف رياضية،بالمعلومات ال

 .(2012 ،ابو سلطان) المشكالت عند الطلبة التركيز على تنمية طرق التفكير وحل

والجبرية والهندسية لدى األهداف العامة لمنهج الرياضيات تنمية مهارة حل المسألة الحسابية  منو 
رات في توظيف هذه المها وأيضا ،لرياضية المكتسبة في مراحل سابقةوكذلك تعزيز المهارات ا ،الطلبة

وقد حدد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة االمريكية  المواقف الحياتية اليومية،
(NCTM )حيث حددت معايير للمنهاج  راسية المختلفة،مه في المراحل الدما يتوقع من المتعلم تعل

اسية على وشملت تلك المعايير لجميع المراحل الدر  عشر، من رياض االطفال وحتى الثانيللصفوف 
 .(2001سعادة، )حل المسائل الرياضية ضرورة تعليم الرياضيات 

والمهارات المفاهيم، والتعميمات الرياضية، : وهناك اربعة مكونات للمحتوى الرياضي وهي
تقدم لمواكبة ال ضرورياً  ويعتبر المام المتعلم بهذه المكونات امراً  والخوارزميات، وحل المسائل الرياضية،

ى حيث انها وسيلة ذات معن حل المسألة الرياضية أهمية كبيرة،كما أن ل ،والتكيف مع الحياة اليومية
الفضول الفكري وحب  إلثارةوسيلة  الرياضية لةحل المسأ عتبريو  للتدريب على المهارات الحسابية،

لزيادة  ثارة الدافعية لدى المتعلمينوكذلك إ لمه،فيستطيع المتعلم االعتماد على نفسه في تع االستقالل،
 متواصل لم وتجعله في حالة تفكير ونشاط مستمر و وتتحدى عملية حل المسألة فكر المتع ،نشاطهم

حيث يستخدم المتعلم معلوماته الرياضية والقوانين والخبرات السابقة  ،يجاد الحلول المناسبة والمرغوبةإل
 ،؛ سليمان وآخرون1996 عفانة،؛ 2004 عبيد،)راتيجيات لحل المسائل الرياضية لديه في بناء است

2002.) 
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نواع اذ أن الرياضيات بطبيعتها تشتمل على أ هم عناصر البنية الرياضية،ية من أالمسألة الرياضوتعد 
حيث  ،ص الموضوعات التي يدرسها المتعلموهذا يعود الى خصائ مختلفة من المسائل الرياضية،

 المتعلم، لدى لمتعلمة معنى ووضوحاً كساب المفاهيم الرياضية اية في إلة الرياضالمسأحل يساعد 
 .(2002عفانة، )خرى ق القوانين والتعميمات في مواقف أوتطبي

شار اليها العديد من المؤلفين ضيات وحل المسائل الرياضية التي أللرياهمية الواضحة وبالرغم من األ
فهم ن هناك الكثير من الطلبة يجدون صعوبة في أ إال ة،والباحثين التربويين في دراسات وكتب عديد

الطلبة من  مما تشكل هذه الصعوبات الخوف والقلق عند الرياضيات وحل المسائل الرياضية، مادة
يتحمسون  وال رة من الطلبة ال يحبون الرياضيات،حيث ان نسبة كبي واختباراتها، مادة الرياضيات

يبديه المتعلم عند  وف من خالل التصرفات والشعور الذيويالحظ ذلك الخ لدراستها، بل يكرهونها،
وبالتالي يتسبب قلق  حتى وان كانت بسيطة، الرياضياتمواجهة المسائل الرياضية واختبارات 

 .(1998 ات،الحمضي)التى يواجهها الطلبة العديد من مشكالت التعلم الرياضيات ب

ويرى الباحث انه من الضروري استخدام طرق واستراتيجيات تدريس حديثة لتدريس مادة الرياضيات 
ولكي يشعر المتعلم بفاعلية  والتعلم، وتفعيل دور المتعلم في التعلم،تبسيط عملية التعليم  تعمل على
الى ترسيخ مما يؤدي  يطبقها في مواقف الحياة اليومية، يكتسب المعلومات التيو  التعلمومعنى 
ان المتعلم في ( 2008)ويرى قطيط  اذا كان ذو معنى، إالثر على سلوك المتعلم التعلم ال يؤ ف تعلمهم؛
ها اال اذا تم عرضها بصورة حيث يصعب االستفادة من هائال من المعلومات، ام يواجه كماً هذه االي
استراتيجيات تدريسية لذلك ال بد من الفكرة كاملة عن هذه المعلومات، ن بنظرة واحدة اخذ فيمك منظمة،

للحد من القلق الذي  وأيضا ،في حل المسائل الرياضيةيرهم ومهاراتهم على تنمية تفك تساعد الطلبة
 من أفضل هذهولعل  ،والقلق من مادة الرياضيات بشكل عام جهه الطلبة عند حل مسائل رياضيةايو 

 .وراء المعرفةما  شهرها استراتيجياتوأاالستراتيجيات 

 Flavell  على يد فالفلبوضوح في السبعينات من القرن العشرين ما وراء المعرفة  وقد ظهر مفهوم
ونواتجها وما  المعرفية العملياتبوالمعرفة  التفكير قدرة الفرد على التفكير في عمليات بأنهوعرفه 

السيكولوجيون  رويشي معرفة،المعرفة في ال ان ما وراء المعرفة يعني اساساً ويرى  ،يتصل بتلك المعرفة
ابو رياش، ) تحصل اثناء التفكير يعني الوعي بعمليات التفكير التي أن مفهوم ما وراء المعرفةالى 

 .(2014 شريف، الصافي،
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قدرة المتعلم على التخطيط والوعي  عمليات عقلية تشير الىا وراء المعرفية هي كما ان المهارات م
اهتمام المتعلم بمعرفته كيف يفكر  وكذلك لحل المشكالت، بالخطوات واالستراتيجيات التى يتخذها

، وهنالك العديد لعمليات المعرفية والوعي بالفهمويتعلم الن ما وراء المعرفة هو المعرفة بكيفية عمل ا
العصف الذهني، النمذجة، التساؤل : ومنها تدريسوراء المعرفة التي تستخدم في الاستراتيجيات ما من 

علم الت ، التدريس التبادلي، خرائط المفاهيم، التفكير بصوت عالي، التلخيص،Vالشكل  الذاتي،
 (.2012 ؛ عرام،2009 بن محمد، بن خميس،)وغيرها ... ،KWL التعاوني،

تعتبر احدى استراتيجيات ما ( ماذا تعلمت؟  ماذا اعرف؟، ماذا اريد ان اعرف؟،) K.W.L ستراتيجيةوا
المحور  وتجعل المعرفة السابقة شيط المعرفة السابقة لدى المتعلم،وراء المعرفة التى تعمل على تن

أي انها تعمل على استرجاع خبرات المتعلم السابقة وربط المعرفة او الرئيسي للمعرفة الجديدة، 
وترجع هذه  ذو معنى حسب ما اشار اليه اوزبل، الخبرات الجديدة بالقديمة وبالتالي يصبح التعلم

متعلمين هدف من خاللها الى مساعدة الت تالذي كان  Donna Ogleدونا أوجل االستراتيجية الى 
 .(2009 عطية،؛ 2005العليان، )على تكوين معنى للتعلم 

وهي تطوير إلستراتيجية  استراتيجيات التعلم واسعة االستخدام،من  K.W.L.Plusوتعد استراتيجية 
K.W.Lحيث قامت كار ،(Carr ) بتطوير االستراتيجية بإضافة خطوتين مهمتين ( 1987)في عام

 ،خريطة المفاهيم وتلخيص المعلوماتالطالب، وهذه االضافة تتمثل في  لها تسهم في تطوير تفكير
استراتيجيات التعلم النشط التي تسهل من التفاعل بين المعلم وطالبه من  هذه االستراتيجية تعتبرحيث 

وتهدف الى مساعدة الطلبة في الحصول على مزيد من التعلم واالكتشاف والبحث وتعمق خبراتهم عن 
نظم الطالب في للتعلم،تؤكد هذه االستراتيجية على نشاط المتعلم في تكوين المعنى ، و الموضوع

لتحقيق ( الخ... ئق، مبادئ، مفاهيم، مشكالت، حلول،حقا)المختلفة من  أنواعها المعلومات ويميز بين
 .( 2012؛ أبو سلطان،2009الجليدي، )ال التعلم الفع  

والستخدام الروابط بين وحدات الدرس اهمية كبيرة حيث انها تزيد في ادراك المادة الدراسية على شكل 
ات السابقة بالمعلومات الجديدة فتزيد فرصة توليد وحدات ذات عالقة، وتسهل عملية ربط المعلوم

 (.1993قطامي، قطامي، )االفكار واالحتفاظ بالمعلومات لدى المتعلم 
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من استرجاع معرفة المتعلم السابقة وعمل خرائط  K.W.L.Plusاستراتيجية  ومن خالل ما تشير اليه
على اعادة تنظيم وبناء البنية المعرفية للمتعلم وجعلها في مفاهيم وتلخيص للمعلومات فانها تساعد 

بناء معاٍن  يتم خرائط المفاهيمحالة طبيعية واستعداد الستقبال المعرفة الجديدة، فمن خالل استخدام 
دمج المعلومات الجديدة مع المعلومات السابقة في البنية المعرفية  بواسطة وذلك جديدة للموضوع،

فة بناء المعر  شكل يسهل على المتعلمبة من األكثر عمومية الى األقل عمومية وعرضها بصورة هرمي
وتسهيل  على تثبيتالمعلومات  تلخيص يساعدكما على التحديد والتمييز الدقيق للمفاهيم،  ويساعده

براز النقاط الرئيسي المادة تعلم وكذلك تأكيد المفاهيم الرئيسية والقواعد والمصطلحات األساسية  ،ة فيهاوا 
 .(2008 ؛ عباس،2013 عبد الهادي،)يجاز المعرفة وتعويد الطلبة على إ

كسابهم تنمية تفكير الطلبةن يمك ويرى الباحث انه المهارات الرياضية بشكل عام، ومهارة حل  وا 
ي تدريس ف K.W.L.Plusم استراتيجية المسألة الرياضية بشكل خاص وذلك من خالل استخدا

في حل المسألة  K.W.L.Plusهذه الدراسة للكشف عن أثر استراتيجية  لذلك جاءتو  الرياضيات؛
 .  األساسي  قلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامنالرياضية وال

 

 :مشكلة الدراسة 2.1

يعاني من عدة مشكالت  وجد انه ،واقع تعليم الرياضيات في فلسطين طالع الباحث علىفي ضوء ا
في الرياضيات واستنادًا الى نتائج دراسة التوجهات الدولية  ،التدني الملحوظ في مخرجات التعلم اهمها

حصل طلبة  ، اذ Trend In International Mathematics And Science Studyوالعلوم 
يشير الى تدني مستوى مما ، 2011دراسة عام دول المشاركة في الرتيب متأخر بين فلسطين على ت

 .(Mullis et al. , 2012) بشكل عاماألداء التحصيلي لطلبة فلسطين 

إضافة الى اهتمام الدراسات التربوية في السنوات االخيرة بالعوامل والمتغيرات النفسية عند تحليل 
العديد من المواقف والمشكالت التعليمية التعّلمية، والتي من ابرزها القلق الرياضي، حيث اظهرت 

وتؤثر هذه الحالة  ،انتشار ظاهرة القلق الرياضي بين الطلبة سات التي اجريت في هذا المجالالدرا
النفسية على تركيز الطالب مما يؤدي الى عرقلة العمليات العقلية، كاالنتباه والمحاكمة العقلية والتذكر 

 (.2004أبو دالخ، )
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ستراتيجيات تدريس قلة األبحاث ذات العالقة باالدراسات التى اّطلع عليها  كما الحظ الباحث من خالل
ستراتيجية الرياضيات عامة، حل المسألة  في الكشف عن اثارها في خاصة،  K.W.L.Plusوا 

توجد دراسات تناولت أثر  ال ياضية وقلق الرياضيات لدى الطلبة، وفي حدود اّطالع الباحث،الر 
لذا فقد شعر الباحث بالحاجة الى اجراء كل عام، في مادة الرياضيات بش K.W.L.Plusاستراتيجية 

حل المسألة الرياضية والقلق  في( K.W.L.Plus)ي تتمثل في معرفة أثر استراتيجية هذه الدراسة الت
من  K.W.L.Plusاألساسي لتطبيق الدراسة، الن استراتيجية  اضي، وتم اختيار الصف الثامنالري
والذي يصل اليه الطالب كما  ي، والتي تتطلب تفكير منطقي مجرد،التعلم ما وراء المعرفراتيجيات است

، حيث يستطيع الطلبة في هذه سنة( 15-11)توصل اليه بياجيه في مرحلة العمليات المجردة ما بين 
 (.2004أبو جادو، )المرحلة التعامل مع المشكالت وتطوير االستراتيجيات المناسبة لحلها 

 : يمكن تحديد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤالين الرئيسين التاليين من خالل ما سبق 

 ية لدى طلبة الصف الثامنحل المسألة الرياض في  K.W.L.Plusما أثر استخدام استراتيجية 
عليم ية التربية والتفي المدارس الحكومية التابعة لمدير ياضي لديهم؟ قلق الر الوما أثرها على  األساسي؟

  .جنوب الخليل

 

 :أهداف الدراسة 3.1

حل المسألة  في ، K.W.L.Plusاستراتيجية  باستخدامأثر التدريس  لى استقصاءاسة إهذه الدر  هدفت
في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم األساسي  لدى طلبة الصف الثامن الرياضية

وسعت الدراسة أيضًا للتعرف على أثر تلك االستراتيجية، في التقليدية، مقابل الطريقة  جنوب الخليل
القلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 . جنوب الخليل مقابل الطريقة التقليدية

في حل المسألة  وكذلك سعت الدراسة الى الكشف عن أثر التفاعل بين طريقة التدريس والجنس
 . الرياضية والقلق الرياضي
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  :أسئلة الدراسة 4.1

 : دراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةتحاول هذه ال

ية لدى طلبة الصف حل المسألة الرياض في  K.W.L.Plusما أثر استخدام استراتيجية . 1
 الجنس والتفاعل بينهما؟ ا األثر باختالف وهل يختلف هذ ؟األساسي الثامن

 ي لدى طلبة الصف الثامنالقلق الرياض في  K.W.L.Plusما أثر استخدام استراتيجية . 2
 الجنس والتفاعل بينهما؟ ذا األثر باختالف وهل يختلف ه ؟األساسي

 

  :فرضيات الدراسة 5.1

ن متوسطات بي (≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة :الفرضية األولى
 .عزى لطريقة التدريسة الرياضية تحل المسألاختبار  فياألساسي  طلبة الصف الثامن عالمات

 بين متوسطات (≤0.05)ة عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة احصائي :الفرضية الثانية
 .حل المسألة الرياضية تعزى للجنس في اختباراألساسي  طلبة الصف الثامن عالمات

ن متوسطات بي (≤0.05)ت داللة احصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذاال  :الفرضية الثالثة
األساسي في اختبار حل المسألة الرياضية تعزى للتفاعل بين طريقة  طلبة الصف الثامن عالمات

 .التدريس والجنس

 بين متوسطات (≤0.05)ت داللة احصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذا :الفرضية الرابعة
 .طريقة التدريسلق الرياضي تعزى لمقياس الق على األساسي طلبة الصف الثامن استجابات

 بين متوسطات (≤0.05)ت داللة احصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذا :الفرضية الخامسة
 .مقياس القلق الرياضي تعزى للجنس علىاألساسي  طلبة الصف الثامن استجابات

توسطات بين م (≤0.05)ت داللة احصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذاال  :الفرضية السادسة
األساسي على مقياس القلق الرياضي تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس  استجابات طلبة الصف الثامن

 .والجنس
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 :أهمية الدراسة 6.1

وتحاول الوقوف  ،وتعّلمهالطلبة نحو الرياضيات ذه الدراسة في أنها قد تسهم في تحفيز اهمية هتكمن أ
ومحاولة وضع ، رياضي لديهممسألة ضعف الطلبة في حل المسائل الرياضية والقلق العلى 

 .الطلبة وتنظيم تعلمهماالقتراحات المناسبة لعالج هذا الضعف من خالل تنمية وتطوير تفكير 

   K.W.L.Plusتراتيجيةالمعلمين الى استخدام اسالتربويين في ارشاد وتوجيه  كذلك تفيد المشرفينو 
اثناء الرياضيات في التعرف على جوانب القصور لديهم  وتساعد معلمي في تدريس الرياضيات،

تباع استراتيجيات  ممارساتهم التدريسية عند حل المسألة الرياضية ومن ثم العمل على عالجها وا 
 الهندسة لطلبة الصف الثامنس وحدة وتقدم هذه الدراسة دليل المعلم الذي يتضمن تدري ،حديثةتدريس 

 .رفين التربويين ومعلمي الرياضياتوالذي قد يفيد المش  K.W.L.Plusاألساسي باستخدام استراتيجية 

قة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في عمل المزيد من الدراسات ذات العال كما وتساعد هذه الدراسة 
الرياضية وكذلك االستفادة من اختبار حل  واستراتيجيات حل المسألة  K.W.L.Plusبإستراتيجية

ع  . داد مقاييس مماثلة للقلق الرياضيالمسألة الرياضية ومقياس القلق الرياضي وا 

 

 :حدود الدراسة 7.1

 : اقتصرت هذه الدراسة على الحدود اآلتية 

من كتاب الرياضيات  تم تطبيق هذه الدراسة على وحدة الهندسة :الحدود الموضوعية. 1
لفلسطينية حسب المنهاج األساسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم ا للصف الثامن

الطلبة في حل المسألة الرياضية  ث اقتصرت الدراسة على معرفة درجاتحي الفلسطيني،
 .  K.W.L.Plusوفق طريقة التدريس باستخدام استراتيجية لق الرياضي لديهم والق
  
األساسي في  الدراسة على طلبة الصف الثامن تقتصر :والمكانية البشرية الحدود. 2

 . المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم جنوب الخليل
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الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  تم تطبيق هذه الدراسة خالل :الحدود الزمانية. 3
 . م2015/2016

في و  لة مصطلحاتها المستخدمة في البحث،تم اجراء الدراسة بدال :الحدود المفاهيمية. 4
 . حدود طبيعة األدوات المستخدمة

خدمة واألدوات المست الدراسة في حدود المجتمع والعينة،تم اجراء : ةالحدود اإلجرائي. 5
 . والطرق واألساليب االحصائية

 :مصطلحات الدراسة 8.1

   KWL.Plusاستراتيجية 

 تنشيطتهدف الى و  الستخدام،حيث تعتبر استراتيجية واسعة ا استراتيجيات ما وراء المعرفة،حدى وهي ا
حيث تنقسم  معلومات الجديدة،رتكاز لربطها بالمعرفة الطالب السابقة وجعلها نقطة انطالق او محور ا

 :الى اربعة مكونات وهي

           ?K : What I already knowماذا اعرف مسبقّا ؟ 

            ?W : What I want to learn   اريد ان اتعلم ؟ماذا 

                        ?L : What I Learnedماذا تعلمت ؟ 

Plus   :قيام بتلخيص المعلومات التيخطوتين مهمتين تتمثل في عمل خرائط مفاهيم للموضوع ثم ال 
 .(2009:39 الجليدي،) تعلمها الطالب

والتي تتضمن مجموعة من الخطوات  حدى استراتيجيات ما وراء المعرفة،ا :أنهاويعرفها الباحث اجرائيا 
 من كتاب الرياضيات للصف الثامناثناء دراسته لوحدة الهندسة  -المنظمة والمرتبة يتبعها الطالب

فالعمود  طلب االجابة عن سؤال حول المعرفة،كل عمود يت وتتلخص في ثالثة اعمدة، -األساسي
يتطلب االجابة  Wوالعمود الثاني  عرفة الطالب السابقة حول الموضوع،االجابة عن ميتطلب  Kاالول 

 فيتطلب االجابة عما تعلم الطالب من  Lاما العمود الثالث  ،حول الموضوع عن ما يريد الطالب تعلمه
مفاهيم وتلخيص حول  خرائط بعملطالب الالقيام باإلضافة الى  ،الدراسة معارف حول موضوع

  .محل الدراسة موضوعال
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 ( العتيادية)طريقة التعليم التقليدية 

 المعلمطريقة من طرق التدريس المستخدمة في تدريس الرياضيات، حيث يكون فيها  أنها على رفتعو 
 بالكتاب وااللتزام المباشرة األسئلة وطرح اإللقاء أسـلوب علـى يعتمد ، بحيثالتعليمية العملية محور

 .، بينما يكون دور الطالب مستقباًل لما يقوله ويعرضه المعلمالمناسبة التعليمية والوسائل المدرسي

 

 المسألة 

الموقف  كون لهذاوال ي ف جديد ومميز يتحدى قدرات الطالب،موق :بأنها( 2003:82) سالمةعرفها 
 . ًا عندهجاهز  حالً 

االجابة من المتعلم يتطلب  وله خصائص معينة سؤال غير عادي: بأنها( 1985:83)يعرفها شعراوي 
 .عليه

 المسألة الرياضية 

بحيث ال توجد  الفرد مطالبا بانجاز مهمة معينة، موقف يكون فيه: بأنها( 2006:282)عرفتها صالح 
حل لهذه المهمة تحديدًا والتي من شأنها تحديد طريقة ال ة التي يمكن الوصول اليها بسهولة،الخوارزمي

 .كامالً 

وحل هذه  ياضية تصاغ بصيغة رمزية او لفظية،مشكلة ر : انها على( 2007:13)ويعرفها رصرص 
 .المهارات المتنوعة الالزمة لحلهاالمشكلة يحتاج استعمال المفاهيم والقوانين و 

  حل المسألة الرياضية 

  .(2014:8توبة، ) عملية قبول التحد، والعمل على حله والتغلب عليه: بأنها( 2010)يعرفها ابو زينة 

اًل استغالل قبول الطالب للتحدي ومحاو المسألة الرياضية هو  بأن حل( 2007:13)ويرى رصرص
مسألة الى بهدف الوصول بال خبرات سبق له تعلمها، مفاهيم وقوانين جديدة، ومهارات متنوعة مناسبة،

 . الناتج النهائي الصحيح
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مسألة الرياضية المعد في اختبار حل الالباحث اجرائيًا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب  ايعرفه
 . لهذا الغرض

 القلق الرياضي 

على أنه شعور عاطفي شديد أشبه بالخوف، مرده انخفاض ( 2014:2478)يعرفه العابد وصالحة 
 . قدرة الطلبة في فهم الرياضيات وحل مسائلها

الرياضي المستخدم في الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس القلق : يعرفه الباحث اجرائيا بأنه
 . عكس هذه الدرجة مستوى القلق لديهحيث ت هذه الدراسة،

  األساسي  الصف الثامن

ارة التربية والتعليم من التعليم األساسي وفق السلم التعليمي المتعمد في وز  وهو المستوى الثامن
 . عام(  14-13)وتتراوح اعمار الطلبة فيه ما بين  الفلسطينية،
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 ثانيالفصل ال

 : طار النظري والدراسات السابقةاإل

والدراسات السابقة ذات العالقة  الدراسة،باستعراض لألدب النظري المتعلق يتضمن هذا الفصل 
 . بموضوع الدراسة

 

 طار النظرياإل 1.2 

في حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusتسعى هذه الدراسة الى التعرف على أثر استخدام استراتيجية 
وعليه قام الباحث بتقسيم االطار النظري الى  ،األساسي قلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامنوال

ستراتيجية  استراتيجيات ما وراء المعرفة،: وهي ر رئيسية ذات صلة بموضوع الدراسة،أربعة محاو  وا 
K.W.L.Plus، ،حيث سيتم تناولها بالتفصيل وحل المسألة الرياضية، والقلق الرياضي .  

 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة  1.1.2

يعد مفهوم ما وراء المعرفة من التكوينات النظرية المعرفية المهمة في علم النفس المعرفي المعاصر، 
وأول من أشار الى هذا المفهوم، هو النظري والتطبيقي، : لقي اهتمامًا ملموسًا على المستويينحيث 
المعرفية  واألنشطةالحظ فالفل ان االفراد يقومون بعملية مراقبة لفهمهم الخاص و  ،Flavellفالفل 
رتها واستخدامها داتراتيجيات ما وراء المعرفة والوعي بها، والقدرة على إحيث ان المعرفة باس األخرى،

في مواقف التعلم المختلفة، تؤدي الى التقليل من صعوبات التعلم، وتسهم في االرتقاء الى مستويات 
مات وتنظيمها ومتابعتها كما تساعد المتعلم على جمع المعلو  متقدمة من التفكير والمعالجة والتوظيف،

 (.2005إبراهيم، )في مواقف التعلم المختلفة اثناء قيامه بعملية التعلم، واستخدامها وتوظيفها وتقييمها 



13 
 

نتاجياتهالى معرفة الفرد المتمركزة حول عملياته المعرفية مفهوم ما وراء المعرفة  ويشير المعرفية،  وا 
لتفكير التي ويمكن تعريفه بأنه قدرة الفرد على التفكير بعمليات التفكير الخاصة به، والوعي بعمليات ا

ة جوانب للسلوك المعرفي وتتم عملية مراقبة العمليات المعرفية كنتيجة لتفاعل أربعتحدث اثناء التفكير، 
بمجموعة المعارف المتصلة بما وراء المعرفة، وقصد فالفل بذلك، ما نخزنه من معلومات  الوعي:وهي

ها صلة بما وراء المعرفة، ويقصد بومدركات عن ذواتنا وعن العالم المحيط بنا، والوعي بالخبرات المت
الخبرات الوجدانية والمعرفية التي تصاحب ممارستنا للنشاطات العقلية، والوعي باألهداف او المهام 
التي اريد إنجازها، أي الموضوعات التي يدور حولها النشاط المعرفي، والوعي باألفعال او 

ياش وآخرون، أبو ر )االستراتيجيات، ويشير بها الى األساليب السلوكية التي توظف لتحقيق األهداف 
2014.) 

، إال انه حظي باهتمام ملحوظ في ((Metacognition من حداثة مفهوم ما وراء المعرفة وبالرغم
وهناك عدة مسميات او مترادفات  طريقة جديدة في تدريس التفكير، السنوات القليلة الماضية باعتباره
ما فوق المعرفة، وما بعد المعرفة، والتفكير في التفكير، والتفكير حول : لمفهوم ما وراء المعرفة ومنها

فمن خالل االطالع التحكم في التعلم، والتعلم حول التفكير، التفكير، والمعرفة الخفية والميتا معرفية، 
من التعريفات لهذا المفهوم وسنتطرق الى بعض من هذه التعريفات  دبيات التربوية نجد العديدعلى األ
 : ومنها

واتجها وما يتصل بتلك المعرفة، معرفة الفرد بعملياته المعرفية ونفهو (: Flavell)تعريف فالفل 
 (.2013:10العفيفي، )وتنظيمها وفقًا ألهدافه المعرفية ونشاطه المعرفي 

المعرفة باألنشطة والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم  :أنهعلى (2005:95)ويعرفه إبراهيم 
وحل المشكالت وباقي العمليات  واإلدارةالذاتي التي تستخدم في عملية التعلم للتذكر والفهم والتخطيط 

 .المعرفية األخرى

أو  ة،بانجاز مهمة، أو عدة مهمات محددالوعي بالتفكير عند القيام : نهويشير باريس وويتسون على أ
 (.2012:43أبو بشير، )استخدام هذا الوعي في مراقبة ما نفعله 

وعي المتعلم بالخطوات واالستراتيجيات المستخدمة في الحل، والقدرة على : نهويعرفه كوستا على أ
 (.2012:21عرام، )معرفة ما نعرف وما ال نعرف 
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معرفة الفرد ووعيه بعمليات واستراتيجيات التفكير : نهن مفهوم ما وراء المعرفة على أويلسو  ويعرف
( أي كيف ولماذا يفعل الفرد ما يفعله؟)وقدرته على تقييم وتنظيم عمليات التفكير الخاصة به ذاتيًا، 

 (.2008:20قشطة، )

 :ما يليالباحث ستخلص يومن خالل العرض السابق لتعريف مفهوم ما وراء المعرفة 

المعرفة قدرة المتعلم على الحوار الداخلي مع عقله اثناء التفكير مما يؤدي تعكس ما وراء . 1
 .الى انجاز المهمات بشكل سليم

تعد ما وراء المعرفة من مهارات التفكير العليا حيث تضم القدرة على التخطيط ومراقبة . 2
 .الفهم وتقويم ما يتم تعلمه

ليب التحكم والسيطرة الذاتية لمحاوالت تساعد ما وراء المعرفة المتعلم على ادراك أسا. 3
 .تعلمه

 .تعتمد ما وراء المعرفة على يقظة المتعلم ووعيه بالمدركات التي تحيط به. 4
 يستخدم استراتيجية(  ؟، ولماذا؟، ومتى؟كيف) تمكن ما وراء المعرفة المتعلم من معرفة . 5

 .معينة دون غيرها النجاز مهمة ما

 

 :ما وراء المعرفة المبادئ األساسية لتحقيق

لتي تتعلق بالتدريس ك العديد من المبادئ األساسية االى أن هنا( 2006) يشير الشربيني والطناوي
ن تلتزم البرامج التعليمية بأكبر عدد منها؛ والتي بتبغي أتهدف الى تحقيق ما وراء المعرفة، والتعلم و 

 : ، ومن بين أهم هذه المبادئ ما يليألنه كلما ازدادت المبادئ التي تراعيها ازدادت فاعليتها

 .حيث ينبغي التأكيد على أنشطة التعلم وعملياته أكثر من التركيز على نواتجه: مبدأ العملية -
فينبغي أن يكون للتعلم قيمة، وأن يساعد المتعلم على الوعي باستراتيجيات تعلمه : مبدأ التأملية -

 .يجيات والمهارات وأهداف التعلمومهارات تنظيم ذاته، والعالقة بين هذه االسترات
 .حيث يجب التفاعل بين المكونات المعرفية وما بعد المعرفية والوجدانية للتعلم: مبدأ الوجدانية -
حيث ينبغي أن يكون المتعلم على وعي دائم باستخدام المعرفة والمهارات : مبدأ الوظيفية -

 . ووظيفتها
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ينبغي التأكيد على العالقات مع اآلباء والراشدين اآلخرين بحيث يتحقق : مبدأ اإلشراف -
تنظمه الذات وخاصة مع التالميذ األصغر اإلشراف على المحاوالت األولى في التعلم الذي 

 .سناً 
، حيث ينبغي أن يشترك المعلمون والطالب لتحقيق انتقال أثر التعلم: مبدأ انتقال أثر التعلم -

 . يتوقعوا أن يتحقق دون ممارسةوأال
 .فيجب أن يدرس المتعلم كيفية تنظيم تعلمه وتشخيصه ومراجعته: مبدأ التشخيص الذاتي -
 .ويهدف الى أن تتحول مسؤولية التعلم تدريجيًا الى المتعلم: مبدأ المساندة -
 .بينهمحيث يهتم بأهمية التعاون بين المتعلمين وأهمية المناقشة والحوار : مبدأ التعاون -
تحتاج استراتيجيات التعلم الى مهارات تنظيم الذات وتتطلب أن تمارس بانتظام : مبدأ السياق -

 .مع توافر وقت كاف وممارسة في سياقات مناسبة
حيث يجب أن يصمم التعليم بطريقة تحقق التوازن األمثل بين كم النشاط : مبدأ النشاط -

 .التعليمي وكيفه
 . بالمستويات العليا لألهداف المعرفية، والتي تتطلب تعمقًا معرفياً ينبغي االهتمام : الهدف مبدأ -
حيث يتم تعلم المادة الدراسية الجديدة عن طريق بناؤها على المعرفة : مبدأ التصور القبلي -

 .المتوافرة لدى المتعلم، وعلى مفاهيمه السابقة والقبلية
تصورات المتعلم ومفاهيمه حيث يجب تكييف التعلم حتى يتالئم مع : مبدأ تصور التعلم -

 .الحالية

 

 :مكونات ما وراء المعرفة

يرى العديد من التربويون أن ما وراء المعرفة تسعى الى توعية المتعلم بما يستخدمه من أنماط تفكير 
في ضوء إدراكه ألساليب التحكم والضبط والسيطرة على عمليات التعلم أو توجيه أو تنظيم هذه 

ما وراء أن ( 1996)ترى أكسفورد هم واستيعاب مضامين التعلم، وبذلكف أجلالعمليات، وذلك من 
 : وهي رئيسية المعرفة تمر في ثالثة مراحل
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حيث تتضمن الربط بين ما هو جديد وما هو معروف من قبل، بحيث  :تركيز عملية التعلم. 1
 .يكون لدى الشخص القدرة على االنتباه واالستماع الجيد، وتحليل األفكار

ويعنى هذا المكون بفهم موضوع التعلم، وتنظيم الجداول والبيئة : التنظيم والتخطيط للتعلم. 2
 .المحيطة، وتحديد األهداف العامة والخاصة، والبحث عن فرص لممارسة المهمة

 .ويتم فيه مراقبة عملية التعلم وتنظيمها، والتقويم الذاتي للمتعلم: تقويم التعلم. 3

 : مكونين رئيسين لما وراء المعرفة هما( 2004)والخزندارويحدد عفانة  

 .الوعي الذاتي بالمعرفة. 1
 .التنظيم الذاتي للمعرفة. 2

 : والشكل التالي يوضح ذلك

 

 مكونات ما وراء المعرفة( 1)شكل رقم 
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 :أن نجد السابق الشكل ومن

 بالمعرفة الذاتي الوعي: األول المكون

 : يلي كما وهي المعرفة من رئيسة أنواع ثالثة المكون هذا يتضمن

 المعارف من أنواع عدة تتضمن المعرفة وهذه: (Conceptual Knowledge) المعرفة المفاهيمية .2
 :يلي كما وهي

دراكه معها يتعامل التي بالمفاهيم المتعلم معرفة ذلك ويعني: بالمفاهيم الوعي -  وعالقة لمكوناتها وا 
 .بينها فيما المفاهيم تلك

 أو االجتماعية أو الرياضية أو العلمية المصطلحات معنى إدراك وهي: بالمصطلحات الوعي -
 .مضمونها في المصطلحات تلك تعنيه والذي غيرها، أو االقتصادية

دراك فهم وهي: بالرموز الوعي -  مضمون ضمن جاءت إذا تعني وماذا المجردة الرموز معنى وا 
 .ال أم مغزى ذات الرموز تلك وهل معين،

 إداري وضعي قانون أو العلوم في أكان سواء القانون مكونات معرفة بذلك ويقصد: بالقوانين الوعي -
 .صلة ذات أخرى بقوانين القانون هذا عالقة ومعرفة غيره، أو دستوري قانون أو

 من مختلفة أنواعاً  تتضمن المعرفة وهذه: (Procedural Knowledge)المعرفة اإلجرائية  .2
 :يلي كما وهي المعارف

 مسألة حل في أو للهدف وصوله في يتبعها قد التي بالخطوات المتعلم معرفة بمعنى: خطوات إدراك -
 شيء بإجراء معرفة هي بل الهدف، إلى للوصول الخطة تنفيذ أو الحل إلى التطرق دون ،ما رياضية
 .تنفيذه وليس معين

 وذلك معين، بمضمون تتعلق التي المخططات أو األشكال من معينة أنواع إدراك أي: نماذج معرفة -
 .تنظيمها أو تكوينها بخطوات الوعي خالل من
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 في مسألةت أكان سواء معينة مشكلة أو لمسألة الحل طرق إلى تشير المعرفة وهذه: حلول معرفة -
 مع التعامل وأسلوب الحل خطوات إدراك هنا المعلم يستطيع حيث معينة، اجتماعية مشكلة أو العلوم

 .المشكلة

 خطة بناء أو محدد نموذج رسم أو معينة جملة تركيب بكيفية المتعلم وعي يعني هذا: تراكيب معرفة -
 .والتراكيب البناء بخطوات الوعي أي حاسوب، جهاز تركيب أو معينة

 : المعرفة هذه وتتضمن :(Contextual Knowledge)المعرفة السياقية  .3

 معين، سلوك أو تعلم لحدوث شروط إعطاء أو معينة مشكلة تعلم ظروف إدراك أي: بشروط الوعي -
 .لحدوثه معينة شروط أو ظروف هناك يكن لم إذا يحدث أن الموقف ولهذا السلوك لهذا يمكن ال إذ

 .ما شيء لوجود معينة أسباب بإدراك إال معين موقف يفهم أن للمتعلم يمكن ال إذ: أسباب إدراك -

 تلك في الضعف نقاط وتوضيح معينة، ظاهرة لحدوث مبررات وضع بذلك ويقصد: مبررات إعطاء -
 .مسألة حل من المتعلم يتمكن لم لماذا توضيح أي الموقف، أو الظاهرة

 أن ينبغي ما؛ تفاعل يحدث لكي فمثالً  للقياس، وحدات أو معايير وضع بمعنى أي: معايير تحديد -
 .التفاعل هذا يحدث حتى التفاعل مواد في معايير تتوافر

 حلها ومحاولة نمطية غير أو نمطية كانت سواء المشكلة أو المسألة فهم بمعنى: مشكالت حل -
 أن ويستطيع المتعلم على سابقاً  مرت التي هي النمطية بالمشكلة ونعني معينة، استراتيجية باستخدام
 .مشابهة مسألة في الحل بخطوات يحلها

 للمعرفة الذاتي التنظيم: الثاني المكون

 :يلي كما وهي المعرفة من أنواع ثالثة على المكون هذا ويشمل

 : يلي ما تتضمنو : (Management of Knowledge) دارة المعرفةإ .1

 .لها والتخطيط المعرفة إلدارة وفائدة قيمة ذات محددة استراتيجية اختيار أي: استراتيجيات تحديد -

 .معينة معرفية مهمة لتنفيذ خطط وضع المعرفة إدارة تتطلب حيث: خطط وضع -



19 
 

 .معينة مهمة النجاز المرتبة الخطوات من مجموعة تكوين يتطلب المستوى وهذا: خطوات بناء -

 يمكن فال المعرفي، للموقف المختلفة الجوانب بين القائمة العالقات فهم يعني وهذا: عالقات إدراك -
 بين القائمة والعالقات المضامين تلك تسلسل يدرك أن بدون المعرفية المضامين يعي أن لمتعلم

 .ومكوناتها مفاهيمها

تقانها المهمة انجاز يتم لكي: ظروف تهيئة -  المالئم فيالص المناخ أو الظروف تتوفر أن ينبغي وا 
 .المهمة تلك لتحصيل

 : يلي ما المعرفة هذه وتتضمن: (Evaluation Knowledge) تقويم المعرفة .2

 يستخدمها التي السلوك أنماط أو تعلمه أسلوب بتعديل المتعلم يقوم أن يعني وهذا: النمط تعديل -
 .مقنعة مبررات ضوء في النمط هذا تغيير ومحاولة

 مفيدة تكن لم أهداف تحقيق في استخدمها التي االستراتيجية أن المتعلم يري قد: استراتيجية تبديل -
 تلك تعديل إلى المتعلم فيلجأ محدد، موقف أو معينة مهمة تجاه مهارته تحسين وفي قدراته تنمية في

 .فائدة أكثر بأخرى االستراتيجية

 هذا أن ويجد محدد، أسلوب في أفكاره طرح في معين أسلوب المتعلم يستخدم أن بعد: سياق تحسين -
 معين أسلوب باستخدام أفضل بصورة السياق صياغة إعادة إلى يلجأف معبراً  أو مقنعاً  يكن لم األسلوب

 .مقنعاً  أو جذاباً  ليصبح الموضوع سياق لتحسين الفكرية المضامين طرح في

 فرضية أو معينة فكرة أو موضوع صحة من للتأكد المتعلم يستخدمه أسلوب وهو: حل من التأكد -
 .استخدمها التي بالخطوات ثقة إلعطاء وذلك خاصة،

 : يلي ما المعرفة من النوع هذا ويشمل: ( Regulation Knowledge)تنظيم المعرفة  .3

 أو المخطط تنظيم إعادة المعلم ليستطيع والضعف القوة نقاط عن الكشف ضوء في: مخطط إعادة -
 إلى وصوله عدم أخطاء على يده يضع أن بعد وذلك التفكير أو التعليم في يستخدمها التي الخطوات
 .المطلوبة األهداف
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 البيئة في المتوفرة الراجعة التغذية خالل من معينة نتاجات تعديل المتعلم يستطيع: نتاجات تعديل -
 .نفسه تعديل خالل من أو الصفية

 من وذلك تحدث؟ ومتى تحدث؟ أين: حدوثها وكيفية األخطاء توضيح ذلك ويعني: أخطاء توضيح -
 .يستخدمها التي التعلم أساليب أو تفكيره في منها والتخلص تالشيها، أجل

 المستخدمة التفكير ألنماط أو التعلم لخطوات فورية معالجات إجراء بذلك ويقصد: معالجات عمل -
 .والمراجعة المتابعة خالل من يتم وذلك مثالً  علمية مسألة حل في

 تفكيره ينظم المتعلم أن يعني وهذا المعرفة وراء ما مستويات أعلى يعد المستوى وهذا: تفكير تنظيم -
 .بها يمر التي واألحوال للظروف طبقاً  وذلك شاملة، بصورة آلخر حين من

ويرى الباحث أنه من الضروري ان يدرك كل من المعلم والمتعلم استراتيجيات التعلم وطرق توظيفها في 
المواقف التعليمية التي تتناسب معها، وكذلك يجب على المعلم أن يشجع طالبه على القيام بالتخطيط 

 .ليمية المختلفةوالمراقبة والتقويم ألنشطتهم التع

 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة

تعتبر استراتيجيات ما وراء المعرفة من استراتيجيات التعلم التي تقوم على نمط من التدريس يسمح 
حيث يربط المتعلم المعرفة الجديدة مع للمتعلم باستخدام مهاراته الخاصة في تطوير تعلم مستقل، 

فيستطيع المتعلم االعتماد على نفسه وتحمل مسؤولية تعلمه، معنى،  المعرفة السابقة ليكون التعلم ذات
وهذه االستراتيجية عبارة عن إجراءات يقوم بها المتعلم للمعرفة باألنشطة والعمليات الذهنية وأساليب 

واإلدارة قبل وأثناء وبعد التعلم للتذكر والفهم والتخطيط المتعلم التي يستخدمها و التعلم والتحكم الذاتي، 
 .(Henson & Eller, 1999) وحل المشكالت

 ما تحسين في المعرفية االستراتيجية استخدام على القدرة: أنها على( 2004:171)يعرفها بهلول
 وتقوية والتدريب والتكرارات المذكرات وكتابة والتخطيط األهداف وضع أو صياغة خالل من نتعلمه
 .والتنبؤ واالستدالل للفهم والمقارنة الذاكرة
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 إشراف تحت المتعلم بها يقوم التي اإلجراءات مجموعة: على أنها( 2012:21)وعرفتها أبو سلطان
 وبعد وأثناء قبل تستخدم التي التعلم وأساليب الذهنية والعمليات باألنشطة للمعرفة المعلم، من وتوجيه
 . المشكالت وحل اإلدارة في ويستخدمها جديدة، مواقف في تعلمه مما يستفيد لكي التعلم

 وتوجيهه المعلم بمساعدة الطلبة بها يقوم تفكير عمليات: على أنها( 2012:53)بينما عرفتها أبو بشير
 قبل منها بالهدف وعيهم خالل من وذلك التعليمية، المهمة خالل المعرفي بسلوكهم وعي على تجعلهم
 .األخرى العمليات وباقي المشكالت وحل لذلك والتخطيط وفهمها المعلومات لتذكر التعلم وبعد وأثناء

مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المتعلم : ويعرف الباحث استراتيجيات ما وراء المعرفة على أنها
من خاللها مسؤولية تعلمه، من خالل استخدام المتعلم بإشراف وتوجيه من المعلم، حيث يتحمل 

حقائق الجديدة الى معاني يمكن استخدامها في حل ما في تحويل المفاهيم وال معتقداته ومعارفه السابقة
 . يواجهه من مشكالت

 

 األهمية التربوية إلستراتيجيات ما وراء المعرفة

 يساعد المختلفة التعلم مواقف في المعرفة ءاور  ما تيجياتااستر  الطلبة استخدام أن على التربويون أجمع
فالسعي للمعرفة في ذاتها هدف يستحق التقدير وذلك من  التفكير، على تبعث تعليمية بيئة توفير على

عطائهاخالل استخدامها واالستفادة منها  معنى، فاستخدام المعرفة لفهم القضايا تجعلها أكثر ارتباطا  وا 
، نظرًا ألن التعليم ليس مجرد فهم مادة معينة والقدرة على استرجاعها أو القيام ببعض بالتعليم

نما يجب أن يتضمن التعليم توسيع الخبرة  ويتم ذلك  وتمحيصها، وامتدادهااإلجراءات المتضمنة فيها، وا 
لمعلومات د باعن طريق القيام بالعمليات العقلية واألنشطة التي تستثير التفكير المطلوب لالمتدا

 (.2006الطناوي، و  الشربيني)وتمحيصها 

المردودات التربوية للتفكير ما وراء المعرفي وما يمكن أن تسهم استراتيجيات ( 2005)لخص إبراهيموي
 :ما وراء المعرفة في تحقيقه فيمايلي

 .االستيعاب على الطلبة قدرة تحسين -

 .مناسبة واألكثر الفعالة تيجيةااإلستر  اختيار على الطلبة قدرة تحسين -
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باألثار المترتبة على استخدام إحدى االستراتيجيات دون غيرها، وكذلك  التنبؤ على الطلبة قدرة زيادة -
 .تحقيقها المطلوب األهداف أو بالمخرجاتالتنبؤ 

 أثناء وتقييمها ومتابعتها، وتنظيمها المعلومات جمع في إيجابي بدور القيام على الطلبة مساعدة -
 .التعلم عملية

 .المختلفة التعلم مواقف في وتوظيفها المعلومات، استخدام على الطلبة قدرة زيادة -

 .أفضل بطريقة التفكير على القدرة زيادة خالل من أفضل تعلم تحقيق -

 .المتعلمة المادة سةادر  نحو االتجاه تنمية -

 .تساعد الطلبة على تخطي الفجوة بين النظرية والتطبيق -

استخدام المتعلم إلستراتيجيات ما وراء المعرفة في المواقف التعليمية المختلفة، هو أحد المتطلبات  -
 .األساسية للتفكير االبتكاري

يساعد استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة الطلبة في تأمل مصدر سوء فهمهم، وبذلك يصل  -
 . بأنفسهم وال يعتمدون كثيرًا على تقييم المعلم الطلبة الى درجة كبيرة من التحكم في مستواهم المعرفي

ويرى الباحث أنه من المهم استخدام الطلبة الستراتيجيات ما وراء المعرفة في تعلمهم، لما لها أثر في 
من التفكير  التقليل من صعوبات التعلم، وتسهم في الوقت ذاته في االرتقاء الى مستويات متقدمة

يمكنهم مواكبة ظروف عالمنا المعاصر، وواقع مناهجنا التعليمية، وبذلك والمعالجة والتوظيف، 
 . ئيس من تدريس المواد المختلفة هو تعليم الطالب كيف يفكرونوضرورة أن يكون الهدف الر 

 

 الفرق بين المعرفة وما وراء المعرفة

عن استراتيجيات ما وراء المعرفة، فاالستراتيجيات المعرفية تستخدم في  تختلف االستراتيجيات المعرفية
مساعدة الفرد لتحقيق هدف معين، في حين أن االستراتيجيات الما وراء معرفية تستخدم في تأكيد أنه 
قد تم تحقيق الهدف بالفعل، وقد تتداخل كل من االستراتيجيات المعرفية واالستراتيجيات الما وراء 

، فهي تعد استراتيجية (KWL-Plus)إستراتيجية الجدول الذاتي : في إستراتيجية واحدة، مثلمعرفية 
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عتمد ذلك على الهدف من استخدامها، ففي إستراتيجية الجدول معرفية أو ما وراء معرفية، حيث ي
، وهو (ما وراء المعرفة)يعرف الطالب أنه ال يفهم أو ال يستوعب ما يقرأه ( KWL-Plus)الذاتي 

( معرفي)يضا يعرف أنه سوف يفهم النص القرائي جيدًا إذا قام بعمل خريطة للمفاهيم وتلخيص للنص أ
 (.2005إبراهيم، )

واالستراتيجيات المعرفية مصممة أساسًا لمساعدة الفرد في الوصول لهدفه المعرفي، في حين أن 
في أنه حقق هدفه، فاالستراتيجيات استراتيجيات ما وراء المعرفة فتساعد الفرد بالشعور بالثقة األكيدة 

المعرفية هي الطرق التي يقوم المتعلم من خاللها بتوجيه حضوره، وتعلمه، وتذكره، وتفكيره، أما 
استراتيجيات ما وراء المعرفة فتكون في مستوى أكثر تعقيدًا، وهي تلك االستراتيجيات التي يستخدمها 

رفية التي سيستخدمها للحصول على أكبر قدر من لتحديد أي انواع االستراتيجيات المعالمتعلم 
المعلومات، واستراتيجيات ما وراء المعرفة هي استراتيجيات تسمح للمتعلم بتطوير وعيه بقدراته 

 (.2012الديب، ) تي يمكن من خاللها زيادة قدراتهالتعليمية الشخصية والعمليات ال

واالستراتيجيات الما وراء معرفية متكاملة، ويعتمد كل منهما أن االستراتيجيات المعرفية ويرى الباحث 
 .  يعطي صورة متكاملة عن الموضوعاألخرى ال ا دونمحاولة الستخدام إحديهم يةعلى اآلخر، وأ

تنمي عمليات ما وراء المعرفة وتساعد الطلبة على التعلم والتأمل  واستراتيجيات ما وراء المعرفة التي
 ستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة،إ: عديدة ومنها ،في عملية التعلم ل استخدامهافيما يتعلمونه من خال

 الجواب، إستراتيجية المنظمات المتقدمة - إستراتيجية التساؤل الذاتي، إستراتيجية عالقات السؤال
، إستراتيجية خطة ما قبل الدراسة، (دون –أضف  –حدد  –تنبأ )، إستراتيجية (التمهيدية)

إستراتيجية التفكير بصوت عالي، إستراتيجية العصف الذهني، إستراتيجية ، PSQ5Rإستراتيجية
النمذجة، إستراتيجية التدريس التبادلي، إستراتيجية التعلم التعاوني، االستراتيجية البنائية، إستراتيجية 

وضيحية، إستراتيجية خرائط المفاهيم، إستراتيجية خرائط التلخيص، إستراتيجية عمل االشكال الت
 (.2005إبراهيم، ) K.W.L، إستراتيجية (V)الشكل

 

 

 



24 
 

   K.W.L.Plusاستراتيجية  2.1.2

من إستراتيجيات ما وراء ( ؟، ماذا تعلمت؟، ماذا أريد أن أتعلم؟ماذا أعرف) K.W.Lتعتبر إستراتيجية 
م، حيث استمد هذه االستراتيجية 1980عام  Dettrich Grahamالمعرفة، وتعود الى جراهام ديتريك 

( 1982)عليها اسم استراتيجية تكوين المعرفة ثم اتخذها ماسون  وأطلق، (1964)من افكار بياجيه 
في الكلية ( 1986)في عام  Donna Ogle، ثم قامت دونا أوغل جزءًا من نموذجه لحل المشكالت

بأمريكا ضمن برنامج التخرج للقراءة وفنون اللغة بتطوير تلك ( ايفانستون)الوطنية للتعليم في 
 أوغل دوناقامت ( 1987)االستراتيجية ووضعها في صورتها النهائية التي هي عليها اآلن، وفي عام 

Donna Ogle لين  وذلك( K.W.L.Plus)بتطوير هذه االستراتيجية لتصبح  Eileen Carr كار وا 
 : ها من أجل تطوير تفكير الطالب، وهذا التطوير يتمثل فيلمن خالل اضافة خطوتين مهمتين 

  Concept Map.   خرائط المفاهيم. 1
 (.2012عرام، ) Summarizing Information.   تلخيص المعلومات. 2

 نتيجة ظهرت التي المعرفية االستراتيجيات من K.W.Lأن استراتيجية على  (2013)وأكد الموسوي 
 تحسين والتي تهدف الى والمعرفي، التربوي النفس علم ميدان في الحاصل والتطور العلمي للتقدم
 الكفاءة رفع إلى وتهدف سابقة معلومات من المتعلم لدى ما على باالعتماد والتعلم التعليم عملية
 يمكن معرفية وراء ما إستراتيجية ، وأنهاذاتية بصورة التعلم ممارسة طريق عن للمتعلمين العلمية

 إستراتيجية لكونها كافة، الدراسية المراحل وفي واإلنسانية العلمية المواد من العديد تدريس في استعمالها
 والدراسات البحوث أثبتت ولقد للمتعلم، بالنسبة تعقيد عملية أية فيها وليس والخطوات التكوين بسيطة
 المراحل مختلف وفي المتعلمين لدى العلمي التحصيل مستوى رفع على قابليتها التجريبية التربوية
 في اإلستراتيجية هذه وتعتمد العالي، التعلم بمرحلة وانتهاءً  االبتدائية المرحلة من ابتداءً  الدراسية
، وقد تعددت لتكوينها األساسية الركيزة تعدها بل المعرفة اكتساب في البنائية النظرية على مكوناتها

الجدول الذاتي، الجدول الفهمي، المخطط العقلي، )فسميت بإستراتيجية  (K.W.L)تسميات استراتيجية 
ستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة، والتنظيمات المعرفية، والمنظور الفهمي أو  خرائط المعرفة، وا 

 (. المخطط الفهمي
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على  هي إستراتيجية تعليم لمساعدة الطالب K.W.Lستراتيجية إإلى أن ( م1995)نكريل أشار و 
حيث هو نموذج ( م1986) تنشيط المعرفة السابقة وقد ُطوِّرت هذه اإلستراتيجية من قبل دونا أوغل

  :ر أثناء القراءة وتدل األحرف علىلتنشيط التفكي

K - مساعدة الطالب بتذكر ما يعرفون حول الموضوع. 

W - مساعدة الطالب كي يقرروا ما يريدون تعلمه. 

L -  (2008:92البركاتي، ) يميزوا ما تعلموهكي  مساعدة الطالب. 

ف جيات ما وراء المعرفة وتتضمن العصستراتيعلى انها احد إ( Perez, 2008:21)ويعرفها بيرز 
ثارة األسئلة، والقراءة الموجهة، حيث يحدد فيها الطالب ما يعرفه من معلومات  الذهني، والتصنيف، وا 
حول الموضوع، ثم يكتب ما يريد معرفته عن هذا الموضوع، وفي النهاية يبحث عن اجابات لألسئلة 

قرأه الطالب مع التي قام بوضعها، ويمكن ان يقرأ المعلم النص قراءة صامتة، أو بصوت عالي، أو ي
 . بمفرده او مع مجموعات صغيرة K.W.Lزميله، كما يمكن ان يعمل مخطط 

على انها استراتيجية من االستراتيجيات المهمة ذوات األثر الفعال في ( 2009:171)ويعرفها عطية 
ساس تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي، وتستخدم في تعليم القراءة، ويقوم التعليم فيها على أ

تنشيط المعرفة السابقة لدى المتعلم واستثمارها في عملية التعلم الجديدة، حيث أن المعرفة السابقة تعد 
ان ( 2005:124)إبراهيم  ويرىالتعلم الجديد ويرتبط بها، نقطة االرتكاز واالنطالق التي يقوم عليها 

السابقة  تنشيط معرفة المتعلمدام، تهدف الى ستراتيجية تعلم واسعة االستخإ هي K.W.L استراتيجية
 .بالمعلومات الجديدة التي يتعلمهاوجعلها نقطة انطالق أو محور ارتكاز لربطها 

 إلستراتيجيةستراتيجية المستخدمة في هذه الدراسة فكانت بالخطوات الثالث الرئيسية أما عن اإل
K.W.Lكار ، باالضافة الى ما قامت به(Carr )بإضافة ستراتيجيةاإل بتطوير( م1987) عام في 
 المفاهيم خريطة  في تتمثل االضافة وهذه الطالب، تفكير تطوير في تسهم لها مهمتين خطوتين
 (.   K.W.L.Plus)ستراتيجية بإستراتيجية ، وسميت هذه اإلالمعلومات وتلخيص
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تعتبر يات ما وراء المعرفة، حيث ستراتيجعلى انها احدى إ K.W.L.Plusستراتيجية ويمكن تعريف إ
ستخدام، وتهدف الى تنشيط معرفة الطالب السابقة وجعلها نقطة انطالق او راتيجية واسعة االستإ

 :محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة، حيث تنقسم الى اربعة مكونات وهي

           ?K : What I already knowماذا اعرف مسبقّا ؟ 

            ?W : What I want to learn   ماذا اريد ان اتعلم ؟

                        ?L : What I Learnedماذا تعلمت ؟ 

Plus   : خطوتين مهمتين تتمثل في عمل خرائط مفاهيم للموضوع(Concept Map ) ثم القيام
 (.2009:39 الجليدي،) (Summarizing Information)بتلخيص المعلومات التى تعلمها الطالب

 

احدى استراتيجيات ما : على انهاإجرائيًا  K.W.L.Plusستراتيجية سبق يعرف الباحث اعلى ما  وبناءً 
اثناء دراسته  -وراء المعرفة، والتي تتضمن مجموعة من الخطوات المنظمة والمرتبة يتبعها الطالب

وتتلخص في ثالثة اعمدة، كل عمود  -لوحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي
طلب االجابة عن معرفة الطالب السابقة يت Kيتطلب االجابة عن سؤال حول المعرفة، فالعمود االول 

يتطلب االجابة عن ما يريد الطالب تعلمه حول الموضوع، اما  Wحول الموضوع، والعمود الثاني 
ل موضوع الدراسة، باإلضافة الى فيتطلب االجابة عما تعلم الطالب من معارف حو   Lالعمود الثالث 

 . وع محل الدراسةوتلخيص حول الموض بعمل خرائط مفاهيمالطالب قيام 

 

 

 :في تدريس الرياضيات  K.W.L.Plusتطبيق إستراتيجية لخطوات وفيما يلي 

كتابة عنوان الموضوع على السبورة، ب، ويقوم المعلم اختيار الموضوع او النص المراد تدريسه. 1
 .مع نبذه موجزة عن أطره العامة

 . على السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية( K.W.L)يقوم المعلم برسم جدول . 2
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     ماذا أعرف عن الموضوع ؟        
 (K ) 

 عن أتعلم أن أريد ماذا
 ( W)     الموضوع؟

 ؟ الموضوع عن تعلمت ماذا
 (L ) 

 
 
 
 

  

 

 . وحدة واحدة في صفهم الدراسي، أو يقوم بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة يجعل المعلم طالبه. 3
 : الطلبة على كيفية تعبئة الجدول من خالل الخطوات التاليةتدريب المعلم . 4
 .كتابة الموضوع في اعلى الجدول -
 .توزيع الجدول كأوراق نشاط على الطلبة -
 عرفهي ما كل فيه يسجلحيث  ،األول العمود إلى طلبةال اهتمام وجهوي الجدولالمعلم  عرضي -

 ،الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من ،( K ) الموضوع عن
 بالمعلومات السابقة المعلومات ربط بهدف السبورة، على المعلم قبل من اإلجابات تسجل ثم

 في األساس هي السابقة المعلومات أن من البنائية، النظرية ذلك على أكدت كما الحالية،
 علمللمت السابقة الخبرة تعتبرحيث  ،الجديدة بالمعلومات السابقة المعلومات وربط ،التعلم

 الخطوات أكثر من الخطوة هذه تعتبر لذا الجديدة، المعرفة لبناء منه نطلقي الذي األساس
  .التعلم هدف نحو للتوجه المتعلم، لدى التحدي خلق في أهميةً 

 يريدون ما كل الطلبة سجلي وفيه ،( W)  الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجه -
 ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم الموضوع، عن معرفته
 . النشط والتعلم الذاتي التعلم على ذلك ويشتمل عليها اإلجابة المراد األسئلة الطلبة

  ،بعد دراسة الموضوع بشكل متعمق ( L)  الثالث العمود في األسئلة على المتعلم جيبي -
ويقوم المعلم ، الدرس لتكملة الجدول موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل

ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في  لومات الجديدة مع الطلبةبمناقشة المع
 نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  أسئلة لم تتم االجابة عليها ةأي ، مالحظاً العمود الثاني

 .إضافي بحثي
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 . لإلستراتيجيةيلخص المتعلم ما تعلمه في خريطة مفاهيمية، أو خريطة ذهنية، كعملية تقويمية  -
 (.2005؛ إبراهيم، 2008البركاتي، )التي تعلمها  يكتب كل متعلم ملخص للدرس والمعلومات -

 

 : K.W.L.Plusمهارات إستراتيجية 

 :هي رئيسة مهارات ثالث المعرفة وراء ما استراتيجيات من بوصفها الذاتي الجدول إستراتيجية تتضم ن

 الهدف لتحقيق واضحة، خطة لديه يكون أي ذاتيًا، موجه ما هدف للمتعّلم يكون أن وهو: التخطيط .1
 إلى أسعى الذي هدفي وما القرائية؟ المهمة طبيعة ما: اآلتية األسئلة المهارة هذه وتتضّمن المنشود،
 .احتاج؟ والموارد الوقت من وكم احتاجها؟ التي المعلومات وما تحقيقه؟

 في والرغبة القدرة وهي الهدف، تحقيق لمراقبة الذات، اختبار آلية وتمثِّل: (الذاتي التحكُّم) المراقبة .2
 هل: اآلتية األسئلة وتتضّمن متطلباته، أو الموقف عناصر مع لتتالءم للمتعّلم، العامة القدرات تنظيم
 إجراء علي نيتعي   وهل أهدافي؟ أبُلغ وهل معنى؟ القرائية للمهمة وهل افعله؟ لما واضح فهم لدي  

 تغييرات؟

 في نتائج من إليه توّصل ما ضوء في وقدراته إمكاناته تقويم على المتعّلم قدرة تتضّمن: التقويم .3
 هل :اآلتية األسئلة وتتضم ن فيها، وقع التي والضعف القوة جوانب ومراجعته القرائية، المهمة أداء أثناء
 القادمة؟ المر ة في تلفخمُ  بشكلٍ  سأعمل وهل ينجح؟ لم الذي وما لدي؟ نجح الذي وما هدفي؟ بَلغتُ 

 .(2013عباس، و  جواد)

 

 : في التدريس K.W.L.Plusمزايا استخدام إستراتيجية 

 :يلي ستراتيجية ماحول اإل( 2009)وعطية ( 2005)من المميزات التي أوردها ابراهيم 

فكرة التعلم التي تجعل من الطالب محورًا للعملية التعليمة بداًل من المعلم، وتؤكد مبدأ  تعزيز -
 .التعلم الذاتي واالعتماد على النفس

 . تمكن المتعلم من تحقيق تقدم كبير في بنية التعلم -
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 .تمكن المعلم من تحقيق وثبات عظيمة وخطوات متقدمة لتعزيز بيئة التعلم الصفي -
يمكن استخدامها مع الطلبة في بداية العام الدراسي لتحديد ما يريدون تعلمه، وموازنة ذلك بما  -

 .تعلموه في نهاية الدراسة
مهما كانت درجة صعوبته، ن الطالب من معالجة أي موضوع دراسي يستطيع المعلم ان يمكّ  -

ثارة فضولهم  .وذلك من خالل تنشيط معرفتهم السابقة وا 
 .يمكن استخدامها في أي مستوى وأي صف دراسي؛ بسبب قوة األساس الذي تستند عليه -
لمهم يمكن للطالب تقرير وقيادة تعلمهم الخاص، ومن واجب المعلم أن يعزى نجاحهم في تع -

 .الذاتي إلى ما قاموا به هم من جهد
 .بعدها كير قبل القراءة وفي أثناءها، وماتعود الطلبة التف -
 .تسهم في زيادة البنية المعرفية لدى المتعلمين وتنظيمها -
 .ذات فعالية عالية في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي -
ثارة الفض -  .ول في التفكيرذات فعالية كبيرة في تنشيط المعرفة السابقة وا 
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 :أثناء تطبيق اإلستراتيجية والمتعلم وفي ما يلي دور المعلم 

 ( 2008،البركاتي( )K.W.L)ستراتيجية إمكونات فقرات الجدول الخاص ب       

    ماذا أعرف عن الموضوع؟ 
 (K ) 

ماذا أريد أن أتعلم عن 
 ( W) الموضوع؟    

 ماذا تعلمت عن الموضوع ؟
 (L ) 

مراجعـــــــــــــــــة : دور المعلـــــــــــــــــم
ــــــــــــــــرات ات معلومــــــــــــــــال والخب

الســـابقة التـــي ســـبق للمـــتعلم 
أن درســــــها بهــــــدف ربطهــــــا 

 .بالمعلومات الحالية
كتابــة كــل مــا  :دور المــتعلم

ــــــــــــه ســــــــــــابقًا حــــــــــــول  يعرفون
 . موضوع الدرس

 -قـــــــــــــــراءة المتعلمـــــــــــــــين .1
متابعــة  -اســتماعهم للشــرح 
عـــرض  -نشـــاط أو تجربـــة 

 .بوربوينت
 .إعادة صياغة .2
مناقشــــــــــــــة الموضــــــــــــــوع  .3

لتوضــــــــــــــــــيح المعلومــــــــــــــــــات 
 .المتوفرة

رســـــــم صـــــــورة أو رســـــــم  .4
 .بياني

 تحديـــــــــــــــد المعلومـــــــــــــــات. 5
 .السابقة

 تصنيف في مجموعات .6

صـف ذهنـي أسئلة ع :دور المعلم
، لوضع الستثارة عقول المتعلمين

ة التــي يــودون تعلمهــا كافــة األســئل
 .حول الموضوع
وضـع كافـة األسـئلة  :دور المتعلم
اإلجابـــة عنهـــا وتعلمهـــا  التـــي يـــود

 .عن الموضوع
ـــراءة المتعلمـــين حـــول خطـــة  .1 ق

 . العمل
 . البحث عن معلومات .2
 . تحديد مصادر البيانات .3
 .تبادل الخبرات .4
 . عمل تجارب .5
 . االستعانة بذوي الخبرة .6
ئلة حـــــــول المـــــــراد وضـــــــع أســـــــ .7

 . تعلمه عن الموضوع

 :دور المعلم
ــــات التــــي ــــة كافــــة البيان تمــــت  كتاب

اإلجابــــــــــــة عليهــــــــــــا مــــــــــــن أســــــــــــئلة 
المتعلمــين، ويحــاول المعلــم توجيــه 

م تـتم اإلجابـة عنهـا األسئلة التـي لـ
 .كأسئلة بحثية
كتابــــــة المعلومــــــات : دور المــــــتعلم

ـــات التـــي تعلموهـــا بالجـــدول  والبيان
الخــاص بكــل مــنهم ومقارنتهــا مــع 
ما كانوا يريدون تعلمـه فـي العمـود 

 . الثاني
صــــــورة مراجعــــــة مــــــا تعلمــــــوه ب .1

 . فردية
 . تسجيل االكتشافات .2
مشــــــــاركة الــــــــردود واإلجابــــــــات  .3

 . السريعة بأساليب متعددة
 . كتابة الحقائق التي تعلموها .4
 . قــراءة مــا كتبــوه علــى الــزمالء .5

تســـــاعد هـــــذه الخطـــــوة فـــــي  حيـــــث
تابــة صــقل األفكــار حــول قــراءة وك

التفكيـــــر تســـــاعد فـــــي  و العمليـــــات
 . بوعي في الخطط والعمليات
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 لذاتيدور كل من المعلم والمتعلم في إستراتيجية الجدول ا( 2013)ويبين الموسوي 
(K.W.L.Plus) تيباآل : 

 :اآلتية بالنقاط اإلستراتيجية هذه في المعلم دور يتحدد

 . الجديد للتعلم كأساس المسبقة الطلبة معارف عن الكاشف. 1
دارة الصفية، الظروف يضبط الذي لضابطا. 2  .النقاش مجموعات وا 
 .فاعل تنظيمي مخطط ضمن الطلبة لمعرفة والمنظم، الموجه. 3
 .الطلبة تفكير إثارة على تعمل التي لألسئلة والمولدالمحاور، . 4
 .به واإلحاطة فهمه لهم ينبغي ما نحو الطلبة توجيه. 5
 .المنشود للتعلم تحقيقهم ومدى الطلبة ألداء المقوم. 6
 في أنفسهم على واالعتماد الذاتي، التعلم على الطلبة لتشجيع الالزمة الفرص توفير. 7

 .الدراسة

 يستطيع الذي ور الموجه والمرشدد هو تيجيةرااإلست هذه في المعلم دور أن( 2009)ويضيف الجليدي 
 أفكارهم يستثير أن خاللها من طيع، بحيث يستللطالب األسئلة من مجموعة يوجه أن التربوي بأسلوبه

 أبرزها من ولعل الذهني، العصف معايير ذلك في عياً رام األفكار جميع بتسجيل قيامه مع ومعلوماتهم
 في واحدة وحدة طالبه يجعل أن المعلم وعلى إغفالها، وعدم بالموضوع المتعلقة األفكار جميع قبول
 ثم الموضوع، عن السابقة معرفتهم يوجزون صغيرة مجموعات إلى بتقسيمهم يقوم أو سي،االدر  صفهم
 .بكتابتها يقومون الذين هم الطالب يجعل أو( K.W.L)جدول في ذكروه ما جميع بكتابة هو يقوم

 

 :اآلتية بالنقاط اإلستراتيجية هذه في المتعلم دور يتحددو 

 .المطروحة األفكار ويستوعب الموضوع يقرأ. 1
 .لها إجابات عن البحث يريد التي أو المعرفية حاجاته تلبي التي األسئلة يطرح. 2
 .معلوماته صحة من للتأكد ويحاور يناقش. 3
 .خاطئة وحقائق معلومات من المعرفي بنائه في رسخ ما يصحح. 4
 .أقرانه مع والتعاوني الفردي التفكير لعملية ممارس. 5
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 .جديدة أسئلة بتوليد المعرفي بناءه يثير أن ويحاول النص من بالفعل تعلمه ما ينظم. 6
 .النص حولها يدور التي واألفكار القضايا في المستقل التفكير يمارس. 7

 

 حل المسألة الرياضية  3.1.2

إن التعلم الجيد هو الذي يقوم على وجود عائق او مشكلة او موقف جديد يواجهه الطالب ويهتم به 
تلك نشطة التي تصل به الى حل اته، مما يؤدي به الى القيام باألويتصل بحاجاته وميوله ورغب

شكلة تظهر عندما يسعى الفرد الى تحقيق هدف ما، ولكنه ال يعرف كيفية الوصول اليه، المشكلة، فالم
فيتطلب منه التفكير واستخدام معلوماته السابقة ومهاراته المكتسبة وتنظيمها لتطبيقها على الموقف 

وبالحديث عن  الهدف،ضع المنشود الذي يتحقق فيه الجديد الذي يواجهه بهدف االنتقال الى الو 
 (.2014أبو عقيل، )المشكالت في الرياضيات نستخدم مصطلح المسألة بدل المشكلة 

تقع في قمة الهرم المعرفي عند بياجيه، وتحتاج من تعتبر حل المسألة الرياضية مهارة عملية معقدة 
 يم ومعارف جديدة،تؤدي الى تعلم مفاه فهي مهارة من مهارات الرياضياتالطالب التحليل والتفكير، 

 حل وعلى السليم التفكير على المتعلم قدرة لتنمية مهماً  أساسا الرياضية المسألة حل ترامها وتمثل
 بين مهمة مكانة الرياضية المسألة حل على القدرة تنمية تحتل لذا عامة، بصفة الرياضية المسألة
 الرياضيات لمعلمي الوطني المجلس أوصى فقد األهمية لهذه راً ونظ، الرياضيات تدريس أهداف

(National Council of Teachers of Mathematic)   هو الرياضيةبأن يكون حل المسألة 
 هذه المجلس حدد وقد المختلفة، التعليم بمراحل المدارس في الرياضيات حولها تجتمع التي البؤرة

 بحل االهتمام األول المعيار وكان المدرسية للرياضيات والتقييم المناهج معايير أصدرت التي التوصية
ونظرًا ألهمية إكساب الطالب القدرة على حل المسألة الرياضية ليكون قادرًا على  الرياضية، المسألة

الخشاب، ) حل مشكالته الحياتية جاءت الحاجة الماسة لتنمية قدرة الطالب على حل المسائل الرياضية
2013) . 
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 تعريف المسألة الرياضية

يد يتعرض له الطالب، موقف رياضي جد: المسألة الرياضية على أنها (2010)أبو زينة يعرف 
الرياضية السابقة، ومن الضروري ان تكون المسائل التي يتعرض لها ستخدام المعلومات ويتطلب حله ا

 . (2014:18توبة، ) الطالب متنوعة وشاملة لمواقف حياتية تستخدم المعرفة الرياضية المكتسبة

موقف يكون فيه الفرد مطالبا بانجاز مهمة معينة، بحيث ال توجد : بأنها( 2006:282)عرفتها صالح 
الحل لهذه المهمة تحديدًا الخوارزمية التي يمكن الوصول اليها بسهولة، والتي من شأنها تحديد طريقة 

 .كامالً 

لفظية، وحل هذه  مشكلة رياضية تصاغ بصيغة رمزية او: نهاأ على( 2007:13)ويعرفها رصرص 
 .المهارات المتنوعة الالزمة لحلهاالمشكلة يحتاج استعمال المفاهيم والقوانين و 

موقف محير ينظر اليه الطالب الذي يقوم بالحل على أنه : نهاعلى أ( 2014:94)ويعرفها أبو عقيل 
ويحتاج الى حل حيث ال يرى الفرد طريقًا مشكلة، فهي موقف يواجه الفرد أو مجموعة من االفراد 

 . واضحًا أو ظاهرًا للتوصل الى الحل المنشود، فيفكر في حل هذا الموقف

سؤال محير وصعب، وهي أداة تساؤل : رياضية على أنهاالمسألة ال( 1994)ويعرف فان دي وال 
ة سابقًا، بل هي عملية ونقاش وتفكير، وسؤال يختبر العقل، وهي ليست مجرد تطبيق القوانين المتعلق

 (. 2009:36العبودي، )تنتج تعلمًا جديدًا 

 

 الجيدةالرياضية  شروط المسألة 

الموقف مشكلة بالنسبة لشخص ما ال بد ان يتوفر لديه هدف واضح يرغب في الوصول حتى يكون 
إليه، كما أن طريقة الوصول الى هذا الهدف يجب أال تخلو من العوائق بحيث أن أنماط السلوك 

وبالتالي يتطلب أن يولي الطالب الروتينية واالستجابات االعتيادية ال تكفي لتخطي هذه العوائق، 
معينًا لحل المسألة، ويجب أن تكون من ضمن اهتمامات الطلبة، الن الطالب إذا لم يرغب في  اهتماماً 

حلها فإنه لن يفكر فيها، ويستخدم في حلها ما لديه من معلومات وخبرات وما حوله من عوامل 
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لمساعدته على ذلك، ويبحث عن معلومات وخبرات جديدة تزيد من كفاءة الطالب حتى يستطيع حل 
 : ما يلي لة، ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في المسألة الجيدةالمسأ

 .تتضمن المسألة استيعاب مفهوم رياضي محدد باستخدام مبدأ أو تعميم واحد أو أكثر. 1
 .يمكن تعميم المسألة أو طريقة حلها على عدد من المواقف األخرى. 2
 (2014أبو عقيل، .)أن تسلم المسألة نفسها الى عدة حلول وليس لحل واحد فقط. 3

 خطوات حل المسألة الرياضية

هناك العديد من النماذج والتصنيفات لخطوات حل المسألة الرياضية، ومن أهم هذه النماذج وأكثرها 
 :وهي شهرة، نموذج جورج بوليا الذي يعتمد الخطوات التالية لحل المسألة الرياضية

ويتم ذلك عن طريق إعادة صياغة المسألة بلغة الطالب ومعرفة العناصر الرئيسية  :فهم المسألة  .1
يعد الخطوة األولى في  سألةفهم المو ، الشكل إن كان ذلك ضرورياً ورسم  فيها مثل المجهول والمعطيات

ووضوحها شرط ضروري قبل  سألةسؤال ال تفهمه، ففهم الم نع عملية حلها، إذ إنه من الخطأ اإلجابة
من خالل توجيه عدد من األسئلة لهم،  سألةعلم التأكد من فهم الطالب للمالتفكير في حلها، ويمكن للم

دراكهاا التأكد من فهمهم الميتمُّ من خالله  . سألة وا 

فالجزء الرئيس في حل  سألة،تعد هذه المرحلة أهم مراحل حل الم ( :خطة الحل)ابتكار الخطة  .2
وقد تظهر فكرة الحل عندما يتضح الهيكل العام ، هو الوصول إلى فكرة أو خطة الحل سألةالم

وهنا يبرز دور المعلم في مساعدة الطالب  ،للعمليات الحسابية أو الرسوم الهندسية التي يلزم إجراؤها
رة على ابتكار خطة الحل وذلك من خالل عرض بعض األسئلة التي تساعد الطالب على إيجاد فك

كربط المسألة بمسألة سابقة، أو وضع مسألة مكافئة بأرقام صغيرة تمكن الطالب من حلها ذهنيًا  ،الحل
 .والتوصل إلى نوعية عمليات الحل

شوطًا كبيرًا في  بعد أن أدرك الطالب فكرة الحل ورسم الخطة، يكون قد قطع : تنفيذ فكرة الحل .3
األمور السهلة على الطالب، وخاصة عندما يكون قد ، فتنفيذ الخطة يعتبر من سألةطريق حل الم

توّصل إلى فكرة الحل بنفسه أو قام بدور فّعال في وضع الخطة، بينما يكون احتمال نسيان الطالب 
وما يقوم به الطالب في هذه المرحلة عبارة . لخطة الحل كبيرًا، إذا كانت قد ُفرضت عليه من المعلم

لكن يجب أن يتأكد من أن كل خطوة يقوم بها صحيحة، ويمكن عن عمليات وخوارزميات واضحة، و 
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ذلك في إجراء عملية غالبًا ما يتمثل ، و ا، وأن الحسابات والعمليات سليمةتبريرها أو إثبات صحته
 .حسابية سهلة بالنسبة للطالب وخاصة إذا كانت فكرة الحل قد توصل إليها الطالب بنفسه

خالل التحقق من صحة الحل بالتعويض مثاًل أو السير بخطوات ويتم ذلك من  :مراجعة الحل  .4 
 ولذلك فإنه ينبغي للمعلم تشجيع الطالب على إعادة ،ًا أو بتجريب طريقة أخرى في الحلالحل عكسي

النظر في النتيجة التي توّصلوا إليها وفحصها، والتمّعن في الخطوات التي أدت إليها، وبذلك تزداد 
 (.  2014أبو عقيل، ) ًا، وتزداد قدرتهم على حل المشكالتمعلومات الطالب تركيز 

 

 أهمية حل المسألة الرياضية

 أهم من الرياضية المسألة حل إنيعتبر حل المسائل مهم جدا في تعليم وتعلم الرياضيات، حيث 
 والمراكز المؤسسات مستوى على الرياضيات تدريس مجال في العاملين شغلت التي الموضوعات
 والعلوم الرياضيات مجلس وهيئة ،بريطانيا في والرياضيات العلوم في القومي المركز مثل المتخصصة

 أثر من الرياضية المسألة لحل لما يعود االهتمام هذا ولعل، التربويين والباحثين، المتحدة الواليات في
 من عدد ويرىالمختلفة،  المشكالت حل على قدرته وزيادة المتعلم لدى التفكير مستوى رفع على

 في إليها يحتاجون التي التحليلية الطلبة قدرات مستوى من يزيد الرياضية المسألة حل الباحثين أن
 تعلم وصلب الرياضي التفكير قوام يشكل الرياضية المسألة حل أن كما ،الحياتية القرارات اتخاذ مواقف

 (.2003المشهراوي، ) الرياضيات

 :المسألة الرياضية بما يليأهمية حل ( 2010)ولخصت الشافعي

 .تؤدي الى تعلم مفاهيم ومعارف جديدة -
توصل الفرد الى المعنى الواقعي للمفهوم وذلك نتيجة استخدامه للمهارات الحسابية التي  -

 .تتضمنها حل المسألة
 .تعلم الفرد إستراتيجيات يمكن تطبيقها في مواقف جديدة أخرى -
 .الى التوصل الى نجاح أخر في مسألة أخرىتثير فضول المتعلم عن النجاح في حلها  -
 .تثير الفضول الفكري وحب االستطالع لدى المتعلمين -
 .تنمي انماط التفكير المختلفة عند المتعلمين -
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 .تحفز الطلبة على التعلم وتثير دافعيتهم -
 .تدرب المتعلم على حل المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية -
 .ت بشكل عاممهمة في تعليم وتعلم الرياضيا -
 .تكسب خبرات وظيفية ال يمكن اكتسابها بغير هذه الطريقة -

 استراتيجيات حل المسألة الرياضية

مستخدمًا  مسألةريها الفرد للوصول إلى حل للي العمليات أو الخطوات التي يجفاالستراتيجيات تتمثل 
ستراتيجيات العديد من اال ويمكن للتلميذ استخدام، ت والمعارف التي تعلمها سابقاً في ذلك المعلوما

ر من أكثر جوانب مجال حل يعتب مسألةالبحث في استراتيجيات حل ال، و سألةللوصول إلى حل الم
  : استراتيجيات حل المسائل الرياضية كثيرة ومتنوعة ونذكر منها، و ثراًء وأهمية سائلالم

يمكن  سائلن كثيرًا من الموهي من أقوى االستراتيجيات، حتى أ: استراتيجية بناء جملة رياضية. 1
در إلى الذهن عندما ، وكثر استعمالها مما جعلها أول استراتيجية تتباستراتيجيةحلها عن طريق هذه اال

 :ليهماإناك مالحظتان يجب التنبيه ورغم قوة هذه االستراتيجية وشيوعها إال أن ه ،ما سألةنريد حل م

 .ة الستخدامهاحيان رياضيات عاليأنها تتطلب في كثير من األ -

 .يصعب استخدامها في رياضيات المرحلة االبتدائية -

لى المعلومات المعطاة وتتمثل ببساطة في تطبيق العمليات الممكنة ع: ستراتيجية المحاولة والخطأا .2
 .الخبرة القليلة في حل المشكالت ، ويلجأ إليها بعض التالميذ ذويسألةضمن الم

، حص حاالت خاصة مختارة من المشكلةوتتمثل هذه االستراتيجية بف: طاستراتيجية البحث عن نم .3
تعميم ذلك على المشكلة ، ومن ثم ذي تسير عليه هذه الحاالت الخاصةثم البحث بدقة عن النمط ال

، وكثيرًا ما يحتاج التلميذ إلى في األعداد أو األشكال أو السلوكوهذه األنماط قد توجد  ،المطلوبة
 .في الكشف عن هذا النمط( مساعدة كإستراتيجية)جدول أو قائمة االستعانة بعمل 

مسألة أبسط  ، فنقوم بحلحويل المسألة من معقدة إلى بسيطةوذلك بت :استراتيجية تبسيط المشكلة .4
 .، ومن ثم تعميم الحل ليمتد إلى حل المسألة المطلوبةمن المسألة المطلوبة
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، وذلك اع الطريقة التحليلية في التفكيرويتم فيها إتب :(النهاية أو البدء من)عمل للخلف استراتيجية ال .5
ستراتيجية ، فاستخدام هذه اإلالبدء بالمطلوب بداًل من المعطى خالفًا لباقي االستراتيجيات حيث يتم

وهذه الطريقة قد تساعد على التخلص  ،جاه مقدمتها، أي من ناتج المسألة باتيتضمن البدء من الخلف
 (.2014؛ توبة، 2014أبوعقيل، ) الخاطئة والسير نحو الحل الصحيح تمن االحتماال

 الصعوبات والعوامل التي تؤثر في حل المسائل الرياضية

 ةتحوي كثيرا من العوامل االدراكي تعتبر عملية معقدة سائل الرياضيةالمالمشكالت و إن عملية حل 
وطبيعة هذا  ،واالنفعالية وأيضا بعض من العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض وبصورة معقدة

التفاعل بين هذه العوامل الكثيرة هو ما يجعل عملية حل المشكالت من اعقد النشاطات التي يمارسها 
العوامل التي تؤثر في عملية حل الطالب ( 2013)، ويلخص السلمي اإلنسان على اإلطالق

 :في أربعة أقسام كالتالي لمشكالت الرياضيةل

، ضعف خبراته عدم قدرة الطالب على قراءة وفهم المشكلة: عوامل مرتبطة بالطالب مثل. 1
 .السلبي نحو حل المشكالت الرياضية االتجاهار خطوات الحل، السابقة، صعوبة اختي

المعلمين، عدم اهتمام بعض ضعف القدرات العلمية لبعض : عوامل مرتبطة بالمعلم مثل. 2
المعلمين بحل المشكالت الرياضية أو التنويع فيها، عدم تزويد الطالب بالخطوات 
واالستراتيجيات المناسبة لحل المشكالت واالكتفاء بالحلول الجاهزة، عدم تقديم مشكالت 

 .رياضية من خالل أسئلة االختبارات أو التكليفات المنزلية أو التطبيقات الفصلية
صعوبة المفردات اللغوية المستخدمة في : عوامل مرتبطة بطبيعة المشكلة الرياضية مثل. 3

طول الصياغة اللفظية والكتابية للمشكلة، صياغة المشكلة، كثرة عدد خطوات حل المشكلة، 
 .كثرة ما هو مطلوب في المشكلة

مالئمة، عدم مناسبة ضخامة المقرر الدراسي، قلة الوسائل التعليمية ال: عوامل أخرى مثل. 4
 .البيئة الصفية، ضعف التفاعل بين المنزل والمدرسة
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  الرياضية المسألة في مراعاتها للمعلم ينبغي مقترحات

 الرياضية المسألة في مراعاتها المعلم على ينبغيالتي   مقترحاتال بعض( 2007)يذكر رصرص  
 :منها

 . اللغوية وثروته التلميذ مستوى وفي وواضحة مفهومة المسألة كلمات تكون أن  -

 . تاًما وضوًحا واضحة المسألة في والمطلوب المعطيات تكون أن - 

 . المعطاة المسائل حلاًل لودلي نموذًجا يكون أن يصلحاًل مثااًل أو  التالميذ يتعلم أن  -

 . واضًحا المسألة حل من الهدف يكون أن  -

 . واحدة وتيرة أو واحد نمط على المسائل كل تكون ال أن  -

 . ومستواه التلميذ مقدرة حدود في الصعوبة متدرجة المسائل تكون أن  -

ويرى الباحث أن من أهم واجبات المعلم مساعدة الطالب مساعدة طبيعية حذرة ال تطفل فيها وال 
يجب إقحام، فيجب على المعلم أن يقوم بإلقاء أسئلة وتوجيهات عامة ترشد الطالب الى الطريق الذي 

أن يسلكه لحل المسألة، وكذلك يجب أن يتأكد من أن الطالب متمكنون من المتطلبات السابقة الالزمة 
 لحل المسألة من مفاهيم وحقائق ومهارات ومبادئ قبل أن يبدؤوا في الحل، ومن المهم أيضا عندما

 .يواجه الطالب صعوبات أن يقدم المعلم اقتراحات معاونة ال حلواًل كاملة

 

 القلق الرياضي  4.1.2

 الطلبة، لدى القلق إلثارةرًا مصد منها تجعل المشكالت حل على وتركيزها ودقتها الرياضيات طبيعة نا
وكأنه غبي أو أحمق أو  يظهر الفرد يجعل موقف أنها على الرياضيات إلى الطلبة بعض ينظر حيث

 إلى باإلضافة والكفاءة، نزااالت نفسه فى يرى الذى وهو داخله من للفرد تهديداً  وتصبحغير متقن، 
تركي، ) جداً  البارع سوى معها التعامل يستطيع ال موضوعات أنها على تقدم الرياضيات فإن ذلك

2008.) 
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 شبحاً  الرياضيات يرى الناس من كثير أن إال دور من ومالها للرياضياتالكبيرة  األهميةمن  رغمبالو 
ان ينظر لها الناس نظرة جديدة غير النظرة  إلى بحاجة فهي لذا المعقدة، األشياء من غابة وأنها مخيفاً 

 الرياضيات تعلم أن نرى الواقع، إلى نظرال وفي الطالب، عنها يعزفتي ينظرون بها فال التقليدية
الطلبة صعوبات  فيواجه المعرفة، نقل في وقصوراً  التحصيل في وتدنياً  وعزوفاً  سلبية اتجاهات يواجه

عند الطلبة من مادة الرياضيات  مما تشكل هذه الصعوبات الخوف والقلقفي مادة الرياضيات، 
ختباراتها، حيث ان نسبة كبيرة من الطلبة ال يحبون الرياضيات، وال يتحمسون لدراستها، بل وا

يبديه المتعلم عند مواجهة المسائل  وف من خالل التصرفات والشعور الذييكرهونها، ويالحظ ذلك الخ
الرياضية واختبارات الرياضيات حتى وان كانت بسيطة، وبالتالي يتسبب قلق الرياضيات بالعديد من 

 (.2013، ؛ شعت1998 الحمضيات،)م التى يواجهها الطلبة مشكالت التعل

أو ضيق ينبع من  خوف أو توتر: تعرف الجمعية األمريكية للطب النفسي القلق بشكل عام على أنه
توقع خطر ما يكون مصدره مجهواًل الى درجة كبيرة، كما يعد مصدره كذلك غير واضح، حيث 
يصاحب كاًل من القلق والخوف عدد من التغيرات الفيزيولوجية، فهو حالة انفعالية مؤقتة يشعر بها 

 (. 2010:25الحويلة، )اإلنسان عند ادراكه لموقف يهدد ذاته 

 Kogelman & Warrenتعريف ( Aksu & Saygi, 1988:393) أكسو وسايجي وذكرت دراسة
تفاعل عاطفي شديد يوّجه ويتحكم بتوّجه الفرد نحو : للقلق من الرياضيات الذي يعرفانه على أنه
 ,Morris)موريس أما اء الرياضيات صعبًا أو مستحياًل، الرياضيات، إلى الدرجة التي يصبح فيها أد

بنية من المشاعر مثل التوتر، وقّلة الحيلة، : ف قلق الرياضيات على أنهفقد عر ( 1981:414
عرف و تتداخل لتؤثر على تحصيل الطلبة،  والّرهبة، والخجل، والّضغظ، وعدم القدرة على التكيف،

شعور المتعلم بالتوتر والجزع عند تعامله مع : القلق الرياضي بأنه( 2008:343)صوالحة وعسفا 
ويعرفه العابد ي الحياة اليومية أو االكاديمية، مسائل الرياضية ذات العالقة بمناحاالرقام أو حل ال

شعور عاطفي شديد أشبه بالخوف، مرده انخفاض قدرة الطلبة : على أنه( 2014:2478) الحةوص
 .في فهم الرياضيات وحل مسائلها

والتوتر اتجاه حل شعور الطالب بالضيق : القلق الرياضي على أنه( 2008:63)ويعرف الشهري 
مشكلة رياضية، ومحاولة التهرب من ممارسة مهارات حل المشكلة الرياضية إلحساسه بالخوف من 

 .الفشل في حلها
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حالة من التوتر والضيق واإلحساس : قلق الرياضيات على أنه( 2013:33)وعرفت عبد الهادي 
 .تعلم الرياضياتبالخوف من الفشل يشعر بها الطالب أثناء 

 حالة انفعالية تالزم الطالب وتتسم بالتوتر: ومن خالل ما سبق يعرف الباحث القلق الرياضي على أنه
أدائه عند مواجهة مسألة رياضية وتخوف الطالب من الفشل أو الرسوب في الرياضيات، وتؤثر على 

  .األكاديمي

 

 أسباب قلق الرياضيات

 أن هناكو  للرياضيات، حب عدم يكون ن أنم أكبر الرياضيات قلق أن إلى (2004)يشير األسطل 
 أو إنجاز عند الطالب تواجه التي الصعوبة: منها الرياضيات قلق على بها يستدل أن يمكن صور عدة
 اختيار ،للرياضيات المتضمنة والدروس المساقات وتحاشي بالرياضيات، عالقة لها أعمال أداء

 الضعف إلى إضافة بنجاح، بالمادة الخاصة االمتحانات اجتياز على القدرة وعدم الرئيس التخصص
 قلق تكوين في دور لها يكون أن يمكن التي العوامل من العديد هناك أن كمات، الرياضيا تحصيل في

 تدنِ  ، وكذلكالرياضيات في المشكالت وحل المشكالت هو العوامل هذه أهم أحد أن إال الرياضيات
 عامالً  الطالب ابه يمر التي الخبرات وتعد، حياتهم في وأهميتها الرياضيات لقيمة الطلبة إدراك مستوى
 المراحل في المادة بحب يبدءون الطلبة من كثيرا أن، و الرياضيات قلق تسبب التي العوامل من اً مهم

 خالل من سلبية اتجاهات لديهم وتصبح الزمن بمرور يتغير األمر أن إال الدراسة من األولى التعليمية
 .وتشكل لهم ازعاجًا وقلقاً  الرياضيات يتحاشون أن إلى يدفعهم مما بها؛ يمرون التي الخبرات

األسباب التي تؤدي الى القلق من من العديد  ((2013وعبد الهادي ( 2008)الشهري من كل  ويذكر
 : الرياضيات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

  .ارتباطها بمواقف الحياة اليوميةوتميزها بالجفاف وعدم صعوبة مادة الرياضيات  -
طريقة التدريس التي يتبعها المعلم والتي ال تهتم بنشاط الطالب، وتهديد الطالب دائمًا بالفشل،  -

ظهار ضعف قدراته في دراسة الرياضيات   .وا 
  .الضغط األسري المتمثل في معاقبة األبناء دون مشاركة فعالة لتحسين تحصيلهم -
  .والهروب من دراسة الرياضيات وبالتالي محاولة االبتعاد ،وقع الفشلسلوك الطالب نفسه في ت -
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  .في الرياضيات ات الطالب وبالتالي انخفاض تحصيلهضعف قدر  -
  .الخصائص الذاتية للطلبة ذوي صعوبات التعلم -
 . سلوكيات معلم الرياضيات وشخصيته -

 

 طرق وأساليب قياس قلق الرياضيات

 : س قلق الرياضيات ما يلياألساليب التي يتم من خاللها قيا من أهمالى أن ( 1988)أحمد سيد يشير 

حيث يتم قياس القلق بموجب هذا األسلوب عن طريق : أسلوب قياس االستجابات الفسيولوجية .1
، أو إفرازات العرق، أو ارتفاع ضغظ زيادة معدل ضربات القلبقياس االستجابات الفسيولوجية مثل 

هذا األسلوب الى بعض األدوات الخاصة وال يكون دقيقًا لدى األشخاص اللذين الدم، ويمكن أن يحتاج 
 .ال تبدو عليهم االستجابات الفسيولوجية بصورة واضحة

 ملية الّتعلم،ويتم ذلك من خالل مالحظة استجابة المفحوص أثناء ع: أسلوب المالحظة المباشرة .2
بحيث يالحظ سلوكه، وسرعة استجابته، وكما يعتبر هذا األسلوب ليس دقيقًا حتى لو تضمن مقابلة 

 . الشخص وسؤاله عما يحس به ويعانيه

ويعتبر هذا األسلوب حيث يقر المفحوص ذاته بما يحس به تجاه الموقف، : أسلوب التقرير الذاتي .3
طبيق ودقته، إال أّنه ال يخلو من بعض العيوب من أفضل األساليب لقياس القلق من حيث سهولة الت

 : مثل

صعوبة قياس التغييرات الطارئة في إحساس الفرد وشعوره، أي حين يكون القلق حالة عابرة  -
 . وليس سمة في الشخص

صعوبة القياس سّيما إذا برره الفرد بتبريرات دفاعية، حيث ينكر المفحوص حالة القلق التي  -
 . يعاني منها
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 بين حل المسألة الرياضية والقلق الرياضي العالقة

 القلق الى أن( 2008)ويشير صوالحة وعسفا تعتبر حالة القلق حالة موجودة لدى العديد من الطلبة، 
حالة من التوتر الشامل التي تصيب الفرد وتؤثر في العمليات العقلية لديه كاالنتباه  يشكل لدى الطلبة

والتذكر والتفكير والتخيل والحدس، والتي تعد من متطلبات األداء األكاديمي الجيد في مادة 
ًا الرياضيات، وبالتالي فإن حالة التوتر هذه تؤثر في حل المسألة الرياضية والتحصيل بشكل عام تأثير 

تؤكد العديد من البحوث والدراسات وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ارتفاع القدرة على كذلك و  ،سلبياً 
؛ عبد الهادي، 2008الشهري، )حل المسألة الرياضية وانخفاض القلق الرياضي ومن تلك الدراسات 

 .(2006متولي، ؛ 2011؛ كريري، 2013

 لم األدبية الدراسية المواد حتى الحياة مناحي كافة في تأثيرها لهاأصبح  الرياضياتأن  ويرى الباحث
 من والحد جهتهاامو  نبغيي ظاهرة أصبح الرياضيات دراسة من القلق فإن لذا ،منها األخرى هي تسلم
 نحو على المادة تلك لتدريس جديدة استراتيجيات من بد ال كان الوقع هذا أمام، و اإلمكان قدر أثارها
 أداء ، وأنللرياضيات تعلمهم عند الطلبة لدى الطمأنينة ويولد الظاهرة، هذه من اإلمكان قدر يحد

والتي تهتم بالمتعلم وتجعل  يستخدمها التي التدريس طرق وتطوير الرياضيات نحو واتجاهاته المعلم
 خفضو  تنمية قدرة الطلبة على حل المسائل الرياضية في زاً بار رًا دو  لعبت أن يمكنمنه محورًا للتعلم، 

 . ياضي لديهمالر  قلقال

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 الدراسات السابقة  2.2

العالقة بموضوع الدراسة  ذاتالعربية واألجنبية قام الباحث بمراجعة ما امكن من البحوث والدراسات 
الدراسات بشكل يبين وسيتم عرض  ات التي سارت عليها تلك الدراسات،لالستفادة من االجراء الحالية،

مع  والنتائج التي توصلت اليها، ذي استخدم فيها وأدواتها وعينتها،وكذلك التصميم ال هدف كل دراسة،
وقد الحظ الباحث  األقدم،حدث الى حيث سيتم عرضها من األ الدراسات، مراعاة الترتيب الزمني لهذه
 ق الرياضي،ات ذات العالقة بالقلوكذلك الدراس  K.W.L.Plus بإستراتيجيةقلة الدراسات ذات العالقة 

  :محاور كما يأتي وتم تقسيمها الى أربعة

 

 . ات ما وراء المعرفة في التدريسستراتيجيدراسات تناولت إ: اوالً 

 . في التدريس K.W.Lستراتيجية دراسات تناولت إ: ثانياً 

 . ات تناولت حل المسألة الرياضيةدراس: ثالثاً 

 . دراسات تناولت القلق الرياضي: رابعاً 

 

 ستراتيجيات ما وراء المعرفةالدراسات المتعلقة بإ 1.2.2

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في ام إأثر استخد بدراسة هدفت الى استقصاء( 2014)قامت المطيري 
تباع المنهج وتم ا جدة،ينة الفهم القرائي باللغة االنجليزية لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمدتنمية 

عين على طالبة من طالبات الصف الثاني ثانوي موز ( 58)شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من 
تمثلت ادوات الدراسة في و  عينة الدراسة بالطريقة المتيسرة، واختيرت مجموعتين ضابطة وتجريبية،

الفهم القرائي اختبار و  صف الثاني ثانوي،ية لدى طالبات القائمة بمهارات الفهم القرائي باللغة االنجليز 
اتيجيات التفكير ما وراء المعرفي التخطيط ستر دليل للمعلمة والطالبة الستخدام إو  باللغة اإلنجليزية،

وق دالة احصائيا عند مستوى داللة وقد توصلت النتائج الى ان هناك فر  قويم،والمراقبة والت
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(≤0.05) درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي والبعدي بين متوسطي 
 .(الحرفي واالستيعابي والنقدي)عند المستويات الثالثة ككل 

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات ى أثر إالى التعرف عل( 2012) دراسة أبو بشير وهدفت
ولتحقيق  ف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى،طلبة الصالتفكير التأملي في منهاج التكنولوجيا لدى 

هدف الدراسة تم استخدام المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة التجريبية والضابطة مع قياس 
ت العينة الى مجموعتين طالب وطالبات وقسم( 104)وتكونت عينة الدراسة من  بعدي، –قبلي 

ستراتيجيات ما وراء المعرفة والمجموعة الضابطة ة باستخدام إست المجموعة التجريبيودر  متساويتين،
ادوات  بإعدادوقامت الباحثة  ،2011/2012طريقة االعتيادية في الفصل الدراسي االول من العام لبا

ناسبة لطلبة الصف التاسع األساسي، واختبار الدراسة التي تتمثل في قائمة بمهارات التفكير التأملي الم
وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند  لي، ودليل المعلم،التفكير التأم
التطبيق الضابطة في و درجات طلبة المجموعة التجريبية  يمتوسط ينب (≤0.05) مستوى داللة

 .ملي ولصالح المجموعة التجريبيةالبعدي الختبار التفكير التأ

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديل فاعلية إالى معرفة  (2012)دراسة الديب كما هدفت و 
واتبع الباحث المنهج شبه  في العلوم لدى طالب الصف التاسع، التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

ساسي في مدرسة ذكور المغازي سة من طالب الصف التاسع األالتجريبي حيث تم اختيار عينة الدرا
تدرس طالب تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية ( 60)ددها وبلغ عغزة قطاع في االعدادية لالجئين 

ولتحقيق اهداف  تدرس بالطريقة االعتيادية، ضابطةستراتيجيات ما وراء المعرفة ومجموعة باستخدام إ
وتوصلت النتائج الى ان  ص التصورات البديلة ودليل المعلم،خيبإعداد اختبار لتشالدراسة قام الباحث 

درجات طلبة المجموعة  يبين متوسط (≤0.05)احصائية عند مستوى داللة ت داللة ذا هناك فروق
لصالح طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التصورات البديلة و 

 . التجريبية

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في اكتساب على أثر استخدام إ الى التعرف( 2012)وهدفت دراسة زعرب 
تباع المنهج وتم ا روس القراءة للصف الثالث األساسي،في د( االبداعي  –التأملي ) مهارات التفكير 

التجريبي حيث تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف الثالث األساسي من مدرسة ذكور ابن سينا 
مهم الى مجموعتين تجريبية تم تقسي ،طالباً ( 80) االبتدائية لالجئين في قطاع غزة بلغ عددها
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ودرست المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة والضابطة بالطريقة  وضابطة،
اختبار للتفكير  ، وتم اعداد اختبارين،2011/2012االعتيادية في الفصل الدراسي الثاني من العام 

ان هناك فروق ذات داللة وتوصلت نتائج الدراسة الى  ل المعلم،ودلي االبداعي واختبار للتفكير التأملي
درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة  يبين متوسط (≤0.05) احصائية عند مستوى داللة

وأيضا الى ان هناك  ي لصالح طالب المجموعة التجريبية،في التطبيق البعدي الختبار التفكير االبداع
درجات طلبة المجموعة  يبين متوسط (≤0.05) احصائية عند مستوى داللةت داللة فروق ذا

 . ي لصالح طالب المجموعة التجريبيةالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأمل

إلى معرفة فاعلية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في  (2012)وهدفت دراسة األحمدي 
 ،لدى طالبات المرحلة المتوسطة أثر ذلك على التفكير فوق المعرفيبداعية و إلالقراءة ا مهاراتتنمية 

طالبة ( 25)طالبة بواقع ( 50)واتبعت الباحثة المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 
بإعداد  لباحثةولتحقيق هذا الهدف قامت اطالبة للمجموعة الضابطة، ( 25)للمجموعة التجريبية و 

وتصميم دليل المعلمة لتدريس  ،مناسبة لطالبات المرحلة المتوسطةبداعية الاإلئمة بمهارات القراءة قا
و  ،دام استراتيجيات ما وراء المعرفةبعض دروس القراءة من الكتاب المقرر على الطالبات باستخ

عرفي وقد تم بداعية والتفكير فوق المإلن الطالبات من مهارات القراءة اإعداد اختبار لقياس تمك
ة اللفروق ذات د نتائج الدراسة الى أن هناكقد توصلت و  ،خدامه في التطبيق القبلي والبعدياست

بداعية ومستوى التفكير فوق اإلق البعدي لمهارات القراءة إحصائية في درجات الطالبات في التطبي
ية بين طالبات المجموعة ة إحصائاللكما توجد فروق ذات د ،ي لدى طالبات المجموعة التجريبيةالمعرف

بداعية ومستوى التفكير فوق المعرفي إلالتجريبية في مهارات القراءة ا الضابطة وطالبات المجموعة
 . ةبيلصالح المجموعة التجري

الى معرفة فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ( 2011)دراسة بدر الدين كما هدفت 
 المرحلة االبتدائية، وتم اتباع المنهج شبه التجريبي طلبة واالتجاه نحو الهندسة لدى التحصيل

الصف السادس االبتدائي  مجموعة من طلبة، حيث تكونت عينة الدراسة من والتصميم شبة التجريبي
وقسمت عينة الدراسة الى مجموعتين بمدارس المرحلة االبتدائية بمديرية اإلسماعيلية التعليمية، 

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قبلي وبعدي،  ضابطة بتطبيقيناحداهما تجريبية واألخرى 
اختبار تحصيلي لوحدة الهندسة والقياس، ومقياس االتجاه نحو الهندسة، وتوصلت نتائج الدراسة الى 
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واالبعدي في القبلي  بين التطبيقين درجات الطلبةوجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي 
وسطي االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، وأن هناك فروق ذات داللة احصائية بين مت

القبلي والبعدي في مقياس االتجاه نحو الهندسة لصالح المجموعة  بين التطبيقين ات الطلبةدرج
 . التجريبية

برنامج مقترح في ضوء ى فاعلية الى التعرف علدراسة هدفت ( 2010) عبد الهادي وأجرى
 ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الحس العددي وبعض مهارات التفكير العليا في الرياضياتإ

وتم اتباع المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من  لدى طالب الصف الخامس االبتدائي،
تم تقسيمهم الى مجموعة  لخامس االبتدائي بمحافظة القاهرة،من طلبة الصف ا طالب وطالبة( 76)

ستراتيجيات ما ضوء إدرست المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج المعد في  ضابطة، تجريبية وأخرى
ستراتيجيات ما اد البرنامج المقترح القائم على إولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بإعد وراء المعرفة،

 التدريس ذجة، التفكير بصوت مرتفع، التساؤل الذاتي،التعلم التعاوني، النم"عرفة التى شملت وراء الم
ان هناك وتوصلت النتائج الى  واختبار في الحس العدد للرياضيات، واختبار التفكير الناقد، ،"التبادلي

 . العددي لصالح المجموعة التجريبيةفروق ذات داللة احصائية في التطبيق البعدي الختبار الحس 

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية للتعرف على أثر توظيف إ( 2008)قشطة وهدفت دراسة 
وقد اتبع الباحث  ى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة،المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية بالعلوم لد

حيث تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف الخامس األساسي في  ،المنهج الوصفي والتجريبي
مها الى مجموعتين تجريبية طالب وتم تقسي( 74)وبلغ عددها  لالجئين،" ب"ة رسة ذكور االبتدائيمد

فة والضابطة بالطريقة ستراتيجيات ما وراء المعر ست المجموعة التجريبية باستخدام إودر  وضابطة،
اهيم العلمية والمهارات الحياتية، واختبار ولتحقيق اهداف الدراسة تم اعداد قائمة بالمف االعتيادية،

وجود فروق ذات وأسفرت النتائج عن  اتية ودليل للمعلم،للمهارات الحي وكذلك اختبار اهيم العلمية،للمف
درجات طلبة المجموعة التجريبية  يبين متوسط (≤0.05) داللة احصائية عند مستوى داللة

وأيضا  ة لصالح طالب المجموعة التجريبية،والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمي
درجات طلبة المجموعة  يبين متوسط (≤0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 . لصالح طالب المجموعة التجريبيةالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات الحياتية 
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في تدريس  ستراتيجية ما وراء المعرفةالى معرفة أثر استخدام إ (2007) دراسة خطابكما هدفت 
  حلقة الثانية من التعليم األساسي،ال نمية التفكير االبداعي لدى طالبالرياضيات على التحصيل وت

طالب من طلبة ( 137)واتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 
بية درست وحدة وتم تقسيمها الى مجموعة تجري االعدادي في مدارس مدينة الفيوم، الصف الثاني

وحدة  ومجموعة ضابطة درستستراتيجية ما وراء المعرفة باستخدام إ" موعة االعداد النسبيةمج"
ام الباحث بإعداد اختبار ولتحقيق اهداف الدراسة ق ة االعتيادية،بالطريق" مجموعة االعداد النسبية"

وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات  ر للتفكير االبداعي في الرياضيات،واختبا للتحصيل،
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي  يداللة احصائية بين متوسط

 يوان هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسط لتحصيل لصالح المجموعة التجريبية،الختبار ا
التطبيق البعدي الختبار التفكير االبداعي في  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

 . اضيات ولصالح المجموعة التجريبيةالري

الى التعرف دراسة هدفت ( Desoete, Roeyers & De Clercq, 2003)ديست وآخرون  وأجرى
ثر التعلم في على فاعلية برنامج لتنمية مهارات ما وراء المعرفة وحل المشكالت الرياضية وبقاء أ

ب طالب من طال( 237)وتم اتباع المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من  االبتدائية، المرحلة
دام استراتيجيات ما مجموعة درست باستخ وتم تقسيمها الى خمس مجموعات، الصف الثالث االبتدائي

درست باستخدام االنشطة  ومجموعة المعرفي المباشر، استخدام التعلمومجموعة درست ب وراء المعرفة،
دام انشطة لتنمية ومجموعة درست باستخ باستخدام انشطة للعالقات الكمية، ومجموعة درست الحياتية،

وتوصلت النتائج  دام اختبار حل المشكالت الرياضية،ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخ مهارة الهجاء،
لمقارنة با عرفة وحل المشكالت الرياضية،ء المالى تفوق الطالب الذين درسوا باستراتيجيات ما ورا

 . بالمجموعات االخرى

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في الى معرفة أثر برنامج قائم على إ (2001)هدفت دراسة السليمان 
وتم اتباع  لقراءة في الصف السادس االبتدائي،صعوبات ا مهارة الفهم القرائي لدى طالباتتنمية 

نسيبة "في مدرسة  ذوات صعوبات الفهم القرائي طالبة( 23)ونت العينة من المنهج التجريبي حيث تك
موعتين وقسمت العينة الى مج ،االبتدائية للبنات في منطقة مدينة حمد بدولة البحرين" بنت كعب

المجموعة التجريبية على االنشطة والمهارات  وتم تدريب طالبات متكافئتين تجريبية وضابطة،
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تتلق المجموعة الضابطة أي  بينما لم" ستراتيجيات التفكيرالقراءة وا  " مج التجريبيالمتضمنة في البرنا
بار التحصيلي في القراءة واالخت ة استخدمت الباحثة اختبار الذكاء،ولتحقيق اهداف الدراس تدريب،

ومقياس بار مهارات الفهم القرائي البعدي، واخت المهارات المسبقة للفهم القرائي، واختبار الصامتة،
نتائج  وتوصلت ستراتيجيات ما وراء المعرفة،دام إوالبرنامج العالجي المعد باستخ الوعي القرائي،
 ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الفهم القرائيالدراسة الى 
 التنبؤ،"وراء المعرفة التالية  ماستراتيجيات في كل إستراتيجية من إ المجموعة التجريبية، لدى طالبات

بينما  ذلك لصالح التطبيق البعدي،و " والتلخيص لمعاني الضمنية والفكرة الرئيسية،او المعاني الرئيسية 
 . التقييم لدى المجموعة التجريبية ستراتيجيةين التطبيقين القبلي والبعدي في إال توجد فروق ب

ستراتيجية ما وراء المعرفة في الرياضيات أثر إ الى معرفة( Maqsud,1998)وهدفت دراسة مقصود 
وتم اتباع  نخفضي التحصيل في مادة الرياضيات،على تحصيل الطلبة واتجاههم نحوها لدى الطلبة م
 من طلبة التحصيل المنخفض،طالب وطالبة ( 40)المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 

ستراتيجية ما وراء المعرفة يبية درست باستخدام إوتم تقسيمها الى مجموعتين متساويتين احداهما تجر 
ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام اختبار تحصيلي في  ية،واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتياد

اللة احصائية بين وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات د الرياضيات، ومقياس االتجاه نحوها،
اضيات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي في الري

ووجود فروق ذات داللة احصائية بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة  ولصالح المجموعة التجريبية،
 . موعة التجريبيةاضيات ولصالح المجالمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو مادة الري

 

   K.W.Lالدراسات المتعلقة بإستراتيجية  2.2.2

في التحصيل المعرفي وأداء  K.W.Lرف على تأثير استراتيجية الى التع( 2014)راضي هدفت دراسة 
بعض المهارات الدفاعية بكرة السلة لطلبة الصف الثاني بقسم التربية الرياضية بكلية التربية األساسية 

ة من مجموعتين، نهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسفي الجامعة المستنصرية، واتبع الباحث الم
طالب، ومجموعة ( 28)لغ عدد أفرادها وب K.W.Lمجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية 

طالب، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ( 28)ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 
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للمهارات الدفاعية، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناك بإعداد اختبار في التحصيل المعرفي واختبار 
، K.W.Lبعدية للمجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية فروق بين نتائج االختبارات القبلية وال

وهذا يدل على تأثير االستراتيجية في تطور التحصيل المعرفي واألداء المهاري لبعض المهارات 
الدفاعية بكرة السلة، وايضًا تقدم المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل المعرفي والمهارات الدفاعية 

 . عن المجموعة الضابطة( سحب الدفاعيخطوات الدفاع، ال)

في تعديل   K.W.Lستراتيجية الى معرفة أثر توظيف إدراسة هدفت ( 2013)العفيفي  أجرتو 
واستخدمت الباحثة  لدى طالبات الصف السابع األساسي، التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية

–المجموعة الواحدة مع اختبار قبليوصفي التحليلي والمنهج التجريبي القائم على تصميم لالمنهج ا
طالبة من طالبات الصف السابع األساسي في مدرسة ( 35)حيث تكونت عينة الدراسة من  بعدي،

ة ستراتيجيحيث تم تدريسهم باستخدام إ الوسطى، –عبد اهلل بن رواحة التابعة لمديرية التربية والتعليم 
K.W.L ، ختبار التصورات وا باحثة بإعداد اداة تحليل المحتوى،ولتحقيق اهداف الدراسة قامت ال

الطاقة  وجود العديد من التصورات البديلة لمفاهيم وحدةوتوصلت نتائج الدراسة الى  البديلة للمفاهيم،
في  (≤0.05) ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة لدى طالبات عينة الدراسة،

مستوى التصورات البديلة قبل وبعد التجريب لدى طالبات الصف السابع األساسي تعزى لتوظيف 
 . ولصالح االختبار البعدي   K.W.Lاستراتيجية 

( K.W.L.H)الى التعرف على فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي ( 2013)دراسة جواد وعباس  وهدفت
في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء، وتم استخدام 

درست باستخدام التصميم التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، مجموعة تجريبية 
 درست بالطريقة االعتيادية طالبة ومجموعة ضابطة( 34)تكونت من و  K.W.L.Hاستراتيجية 

الباحثتان بإعداد اختبار لمهارات التفكير ولتحقيق أهداف الدراسة قامت طالبة، ( 34)تكونت من و 
العلمي، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطالبات في 

التطبيق  المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي على اختبار مهارات التفكير العلمي لصالح
 . البعدي للمجموعة التجريبية

في تنمية المفاهيم   K.W.Lستراتيجية عرفة أثر استخدام إالى م( 2012)هدفت دراسة أبو سلطان و 
لتربية والتعليم بمديرية بمدارس اوالتفكير المنطقي في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساسي 
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المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من شعبتين  استخدمت الباحثة في هذه الدراسة غرب غزة،
درست  وقسمت العينة على مجموعتين متساويتين مجموعة تجريبية طالبة،( 78)دراسيتين بلغ عددهما 

ة ولتحقيق اهداف الدراس ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وأخرى   K.W.Lستراتيجية باستخدام إ
وتوصلت  المفاهيم الرياضية، واختبار التفكير المنطقي، واختبار اعدت الباحثة اداة تحليل محتوى،

بين متوسطي درجات  (≤0.05) النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
 لصالح طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الرياضية

بين متوسطي  (≤0.05) ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة المجموعة التجريبية،
 ي لصالحدرجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير المنطق

 . المجموعة التجريبية

في اكتساب المفاهيم ومهارات   K.W.Lستراتيجية إالى معرفة أثر  (2012)دراسة عرام كما هدفت 
واتبعت الباحثة  ،التفكير الناقد في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي بمدينة خان يونس

ة من طالبات الصف السابع األساسي، وتم طالب( 97)المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 
ضابطة  ومجموعة  K.W.Lستراتيجية جريبية درست باستخدام إمجموعة ت تقسيمها الى مجموعتين،

بإعداد قائمة بالمفاهيم العلمية،  ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة درست بالطريقة االعتيادية،
دليل للمعلم و  وقائمة بمهارات التفكير الناقد، واختبار للمفاهيم العلمية، واختبار لمهارات التفكير الناقد،

وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى وتوصلت نتائج الدراسة الى  وصحائف عمل للطالبات،
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  (≤0.05) داللة
وأيضا وجود فروق ذات داللة احصائية عند  ،المجموعة التجريبية تبار المفاهيم العلمية لصالحالخ

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق  (≤0.05) مستوى داللة
 . المجموعة التجريبية مهارات التفكير الناقد لصالح البعدي الختبار

تنمية  في( K.W.L) استراتيجية الجدول الذاتي الى التعرف على أثر( 2012)وهدفت دراسة المالكي 
تم و  ،معاهد إعداد المعلماتفي لتعبيري لدى طالبات الصف الثالث مهارات القراءة الناقدة واألداء ا
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ، مجموعة تجريبية درست اتباع منهج البحث التجريبي، 

طالبة، ومجموعة ضابطة ( 33)وبلغ عدد أفرادها ( K.W.L)باستخدام استراتيجية الجدول الذاتي 
طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد ( 33)عدد أفرادها درست بالطريقة االعتيادية وبلغ 
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ي تطالبات المجموعة التجريبية الال تفوقالى  ، وتوصلت نتائج الدراسةاختبار لمهارات القراءة الناقدة
ي تلبات المجموعة الضابطة الالعلى طا( K.W.L) الجدول الذاتي بإستراتيجيةدرسن مادة المطالعة 

األداء التعبيري وبداللة في اختبار مهارات القراءة الناقدة و  عتياديةالمادة نفسها بالطريقة اال درسن
اعلية في تنمية مهارات القراءة الناقدة ف( K.W.L)ي الجدول الذات إلستراتيجيةوتبين أَن  ،إحصائية

 . واألداء التعبيري

 (K.W.L) ية الجدول الذاتياستراتيجأثر على تعرف الإلى  (2012)دراسة الساعدي كما هدفت 
طالبات معاهد إعداد  لدىالبنائي في التحصيل وتنمية الميل نحو مهنة التدريس  وأنموذج التعلم

من طالبات الصف طالبة ( 70) تكونت العينة منواستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، و  ،المعلمات
تم اختيارهن باألسلوب  الرصافة الثالثة، -عداد المعلمات الصباحي في بغداد الثالث من معهد إ

( 23)العشوائي وقسمن إلى ثالث مجموعات اثنتان منها تجريبيتان بلغ عدد طالبات المجموعة األولى 
أما المجموعة التجريبية الثانية فبلغ عدد  ،(K.W.L) طالبة درسن وفق استراتيجية الجدول الذاتي

المجموعة الثالثة ضابطة وبلغ  كانتعلم البنائي، في حين نموذج التطالبة درسن وفق أ( 24)طالباتها 
اختبار  تم إعدادولتحقيق أهداف الدراسة  عتيادية،طالبة درسن بالطريقة اال( 23)عدد طالباتها 

لمجموعة التجريبية تفوق ا وتوصلت نتائج الدراسة الى ،مقياس الميل نحو مهنة التدريسو تحصيلي 
ست بالطريقة وعة الضابطة التي در مالجدول الذاتي على المج بإستراتيجيةرست األولى التي د

وتفوقت المجموعة التجريبية الثانية على المجموعة  ،تحصيل مادة طرائق التدريس العامةفي  العتياديةا
وعة متفوقت المج كذلك ،تحصيل مادة طرائق التدريس العامةالتجريبية األولى والمجموعة الضابطة في 

في تنمية الميل نحو مهنة ة على المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة التجريبية الثاني
بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  ،التدريس

األولى ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في تنمية الميل نحو مهنة التدريس في االختبار 
 . يوالبعد قبليال

في ( K.W.L.H)ي استراتيجية الجدول الذات الى التعرف على أثر( 2012)وهدفت دراسة برو 
كسابهم مهارات التفكي  ،ر فوق المعرفياستيعاب طلبة الصف الرابع العلمي للمفاهيم الفيزيائية وا 

 زمار والعياضية مديريتيمي في المدارس الثانوية في واقتصرت الدراسة على طلبة الصف الرابع العل
تكونت حيث  X 2 2ي التصميم العامل تم استخداموقد ، 2011/2012محافظة نينوى للعام الدراسي ب
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، ولتحقيق (25،25،25،32)طالبًا وطالبة وزعوا إلى أربع مجموعات بواقع ( 107) عينة الدراسة من
اب المفاهيم الفيزيائية اختبارين موضوعيين األول يقيس استيعأهداف الدراسة قام الباحث بإعداد 

داللة  اتق ذو فر  توصلت نتائج الدراسة الى أن هناكوقد  ،يقيس مهارات التفكير فوق المعرفيوالثاني 
حصائية بين متوسط استيعاب مجموعات الدراسة للمفاهيم الفيزيائية يعزى لمتغير طريقة التدريس ا

حصائية بين متوسط اداللة  اتق ذو فر  وجود، وكذلك (K.W.L.H) ولصالح استراتيجية الجدول الذاتي
متغير طريقة التدريس ولصالح استراتيجية الجدول الذاتي  وفقب مهارات التفكير فوق المعرفي اكتسا
 . ثمتغير الجنس ولصالح اإلنا وفقلك وكذ

على  K.W.Lدراسة هدفت الى التعرف على أثر استعمال استراتيجية ( 2012)وأجرى نايف وردام 
كربالء بالعراق،  لتاريخ العربي اإلسالمي في محافظةتحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة ا

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، مجموعة تجريبية 
ست طالبًا، ومجموعة ضابطة در ( 33)وبلغ عدد أفرادها  K.W.Lدرست باستخدام استراتيجية 

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار طالبًا، ( 33)بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 
ت داللة احصائية عند مستوى داللة فروق ذا ي، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناكتحصيل

(≤0.05)  بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار
 . التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية

التعليمية في مستوى الذكاءات  K.W.Lة الكشف عن أثر استراتيجي الى( 2012)دراسة حربي  تهدفو 
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، حيث  ،الصف األول المتوسط في الرياضياتالمتعددة لطالبات 

طالبة درست وفق ( 35) اهما تجريبية بلغ عدد أفرادهاتكونت عينة الدراسة من مجموعتين أحد
بة درست وفق الطريقة طال( 35) األخرى ضابطة بلغ عدد أفرادهاو  ،التعليمية K.W.Lية استراتيج
، الرصافة األولى - رية العامة للتربية في بغدادمديوقد اختيرت العينة من إحدى مدارس ال، االعتيادية

الذكاء )ثة أنماط منها هي إعداد اختبار للذكاءات المتعددة لثالولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ب
ذات ق و فر  وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناك ،(والذكاء البصري ،و ذكاء المنطق الرياضي ،اللفظي

درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة  بين متوسطي احصائية لةالد
 . عة التجريبيةفقرات اختبار الذكاءات المتعددة ولصالح المجمو ل التطبيق البعدي الضابطة في
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في الوعي بالعمليات  K.W.Lهدفت الى الكشف عن أثر استراتيجية ( 2012)دراسة سليم هدفت و 
المعرفية لدى طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية الرياضية، والتعرف على الفروق بين أفراد 
المجموعتين في التفكير الخططي بكرة القدم والوعي بالعمليات المعرفية لدى طالب السنة الثالثة في 

الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة  واستخدم كلية التربية الرياضية بجامعة صالح الدين،
طالبًا، ( 28)وبلغ عدد أفرادها  K.W.Lمن مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية 

طالبًا، ولتحقيق أهداف الدراسة ( 28)ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 
الخططي ومقياس الوعي بالعمليات المعرفية، وتوصلت نتائج  قام الباحث بإعداد مقياس التفكير

الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 . التفكير الخططي بالعمليات المعرفية لصالح المجموعة التجريبية

على التحصيل   K.W.Lتراتيجية سالى معرفة أثر استخدام إ( 2011)هدفت دراسة الزهراني كما 
وتم اتباع  ألول المتوسط بمدينة مكة المكرمة،الدراسي في مقرر اللغة االنجليزية لدى طالبات الصف ا
 من طالبات الصف األول المتوسط،طالبة ( 62)المنهج شبه التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 

  K.W.Lستراتيجية مجموعة تجريبية درست باستخدام إ تقسيمها الى مجموعتين متساويتين، وتم
عداد اختبار مت الباحثة بإولتحقيق اهداف الدراسة قا ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، ومجموعة
وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود  ، K.W.Lستراتيجية ودليل للمعلم للتدريس باستخدام إ تحصيلي،
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  (≤0.05)داللة  ات داللة احصائية عند مستوىفروق ذ

" التطبيق التذكر، الفهم،"ن مستويات بلوم المعرفية التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عند كل م
 . وعند الدرجة الكلية لالختبار 

 استراتيجية الجدول الذاتي في تحصيل مادة األدب الى معرفة أثر( 2011)دراسة بريج  تهدفو 
 وتم اختيار معهد الصدرين إلعداد المعلمين ،ا لدى طالب معاهد إعداد المعلمينوالنصوص واستبقائه

وتم اتباع المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  ،بصورة قصدية -الثالث  الرصافة -
( 34)وبلغ عدد أفرادها مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية الجدول الذاتي 

طالبًا، ولتحقيق أهداف ( 34)طالبًا، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 
فقرة، تقع في أربعة أسئلة من نوع االختبارات ( 35)اختبار تحصيلي مكون من الدراسة تم إعداد 
طي درجات حصائية بين متوساداللة  اتق ذو فر  توصلت نتائج الدراسة الى وجودالموضوعية، وقد 
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ال وأنه طالب المجموعة التجريبية،  صالحابطة في االختبار التحصيلي لالمجموعة التجريبية والض
حصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي اداللة  اتق ذو يوجد فر 

داللة  اتق ذو فر  ، وأن هناكالثة أسابيع لمادة األدب والنصوصواالختبار التحصيلي المؤجل بعد ث
حصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي واالختبار التحصيلي ا

 . صثالثة أسابيع لمادة األدب والنصو المؤجل بعد 

 في( K.W.L.H)تي استراتيجية الجدول الذاالى التعرف على أثر  (2011)دراسة حسن هدفت و 
 عينة بلغتوتم اتباع المنهج التجريبي، حيث  ،ف الخامس العلميي لدى طالبات الصاالستيعاب القرائ

مركز  -يرية العامة لتربية محافظة بابل طالبة من ثانوية الوائلي للبنات التابعة للمد( 74) الدراسة
وقمسمت الى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية الجدول الذاتي المحافظة، 

(K.W.L.H ) طالبة، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد ( 37)أفرادها وبلغ عدد
، وتوصلت نتائج في االستيعاب القرائي اختبار إعدادتم طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة ( 37)أفرادها 

حصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االستيعاب اداللة  تذا قو هناك فر  الدراسة الى أن
 . ةالمجموعة التجريبيلصالح ئي و القرا

 K.W.Lأثر التدريس باستخدام استراتيجية فحص دراسة هدفت الى ( 2011) ناصر والعزاوي وأجرت
في التحصيل الدراسة لدى طلبة المرحلة الثالثة بقسم الرياضيات بمادة المناهج وطرائق التدريس في 

المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  استخدم الباحثانكلية التربية بالجامعة المستنصرية، و 
طالب وطالبة، وتم تقسيمها بالتساوي الى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام ( 40)

ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية،  K.W.Lاستراتيجية 
وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناك فروق ذات  اختبار تحصيلي في مادة المناهج وطرائق التدريس،

 المجموعتين التجريبية والضابطة في مستويات التفكير العليا وفيداللة احصائية بين متوسط درجات 
 . مستويات التفكير الدنيا لصالح المجموعة التجريبية

لمعرفة في تدريس الى التعرف على أثر استخدام إستراتيجيات ما وراء ا( 2010)وهدفت دراسة عقيلي 
العلوم على التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة واالتجاه نحو المادة لدى التالميذ المكفوفين بمدينة 

طالب ( 10)سوهاج، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي في دراسته، حيث تكونت عينة الدراسة 
جموعة تجريبية تدرس باستخدام من مدرسة النور للمكفوفين وتم تقسيمها الى مجموعتين متساويتين م
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، ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة "K.W.Lالنمذجة، التساؤل الذاتي، "إستراتيجيات ما وراء المعرفة 
االعتيادية، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اعداد اختبار تحصيلي، ومقياس مهارات ما وراء المعرفة، 

ت داللة احصائية عند اسة الى وجود فروق ذاومقياس االتجاه نحو مادة العلوم، وتوصلت نتائج الدر 
بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق  (≤0.05)مستوى داللة 

 . ل لصالح طالب المجموعة التجريبيةالبعدي الختبار التحصي

استراتيجية )إلى تقصي أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة  (2010)عبد اهلل  دراسةكما هدفت 
K.W.L )صف الثاني اإلعدادي، ال حصيل والتفكير الهندسي لدى طلبةفي تدريس الهدنسة على الت

من الصف الثاني اإلعدادي من  طالبة( 80)وتم اتباع المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 
مدرسة أم المؤمنين بجزيرة شندول بجمهورية مصر، حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، 

ومجموعة ضابطة  K.W.Lمجموعة تجريبية درست وحدتي المساحات والمساقط باستخدام استراتيجية 
هداف الدراسة تم بناء اختبار درست وحدتي المساحات والمساقط بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أ

تحصيل المعرفي واختبار التفكير الهندسي، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة 
المجموعتين التجريبية  بين متوسطي درجات طالبات (≤0.05) احصائية عند مستوى داللة

التجريبية، وأن هناك لصالح المجموعة ختبار التحصيل المعرفي والضابطة في التطبيق البعدي ال
المجموعتين  بين متوسطي درجات طالبات (≤0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
 . ختبار التفكير الهندسي لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ال

دراسة هدفت الى معرفة أثر ( Siribunnam & Tayraukham, 2009)وأجرى سيربونام وتايركهام 
ستراتيجية( الياءات السبعة)التدريس باستخدام استراتيجية دورة التعلم  في تنمية التفكير  K.W.L وا 

التحليلي والتحصيل العلمي واالتجاه نحو تعلم الكيمياء لدى طالب الصف الخامس في مقاطعة 
طالبًا ( 154)وقد تكونت عينة الدراسة من مهاساراكام بتايالند، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، 

الصف الخامس، حيث قسمت العينة الى ثالث مجموعات، مجموعة تجريبية درست من طالب 
ومجموعة  K.W.Lباستخدام استراتيجية دورة التعلم ومجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية 

م إعداد اختبار للتفكير التحليلي واختبار ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة ت
للتحصيل العلمي ومقياس االتجاه نحو الكيمياء، وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن هناك فروق ذات 

بين الطالب ولصالح داللة احصائية في اختبار التفكير التحليلي واختبار التحصيل العلمي 
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كانت  K.W.Lا باستخدام دورة التعلم واستراتيجية المجموعتين التجريبيتين، وأن الطالب الذين درسو 
 . اتجاهاتهم نحو تعلم الكيمياء مرتفعة أكثر من الطالب الذين درسوا بالطريقة االعتيادية

ستراتيجيات ما وراء المعرفة الى التعرف على فاعلية احدى إدراسة هدفت ( 2009)الجليدي  وأجرى
"K.W.L.Plus " بي لدى طالب الصف الثاني الثانوي، وتم اتباع المنهج األدفي تنمية مهارات التذوق

التجريبية المجموعتين  طالبًا تم تقسيمهم الى( 66)حيث تكونت عينة الدراسة من  شبه التجريبي،
والمجموعة الضابطة   K.W.L.Plusستراتيجية ست المجموعة التجريبية باستخدام إدر  والضابطة،

واختبار  احث قائمة لمهارات التذوق األدبي،داف الدراسة استخدم الببالطريقة االعتيادية ولتحقيق اه
وتوصلت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح  صيلي لقياس مهارات التذوق األدبي،تح

وأشارت الى ارتفاع فاعلية  يل البعدي لمهارات التذوق األدبي،المجموعة التجريبية في التحص
 . بي لدى طالب الصف الثاني الثانويفي تنمية مهارات التذوق األد" K.W.L.Plus"ستراتيجية إ

تدوين  ستراتيجيةوا    K.W.Lستراتيجية ستخدام إثر االى معرفة أ( Tok,2008)وهدفت دراسة توك 
وتم اتباع  م والتكنولوجيا واتجاهاتهم نحوها،المالحظات على التحصيل الدراسي للطلبة في مادتي العلو 

طالب من طلبة الصف الخامس األساسي ( 121)المنهج شبه التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 
 م عينة الدراسة الى ثالث مجموعات،وتم تقسي س الحكومية بمقاطعة هاتاي بتركيا،في المدار 

دام تدوين ى تدرس باستخواألخر   K.W.Lستراتيجية جريبيتين تدرس احداهما باستخدام إمجموعتين ت
الدراسة تم اعداد اختبار  ولتحقيق اهداف ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، ومجموعة المالحظات،
فاعلية وتوصلت نتائج الدراسة الى  ه نحو مادتي العلوم والتكنولوجيا،ومقياس لالتجا تحصيلي،

ة نحو مادتي العلوم بوتدوين المالحظات في تنمية التحصيل الدراسي واتجاه الطل K.W.Lستراتيجيتي إ
 . والتكنولوجيا

ستراتيجيات الذكاءات المتعددة الى معرفة أثر التدريس باستخدام إ (2008)دراسة البركاتي هدفت و 
في التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث ( K.W.L)والقبعات الست و

ة من طالبات الصف الثالث وتم اتباع المنهج التجريبي على عين بمدينة مكة المكرمة، المتوسط
 ؛طالبة جرى توزيعهن عشوائيا على اربع مجموعات( 95)حيث تكونت عينة الدراسة من  المتوسط،

ستراتيجية الذكاءات ام إحيث درست المجموعة االولى باستخد ثة منها تجريبية والرابعة ضابطة،ثال
 ،K.W.Lستراتيجية والمجموعة الثالثة باستخدام إ ية باستخدام القبعات الست،ة الثانوالمجموع المتعددة،
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ولتحقيق اهداف الدراسة تم اعداد اختبار تحصيلي  ابعة باستخدام الطريقة التقليدية،والمجموعة الر 
وتوصلت نتائج الدراسة  مهارتي التواصل والترابط الرياضي،لقياس تحصيل الطالبات واختبار لقياس 

 .ية الثالثة على المجموعة الضابطةوتفوق المجموعات التجريب وجود فروق ذات داللة احصائية،الى 

لية نموذج تدريس مقترح قائم على الى التعرف على مدى فعا( 2008)دراسة محمد  تهدفكما 
ل حيث اشتم د لدى طالبات الصف األول الثانوي،ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير الناقإ

ولتحقيق  ،(K.W.L، SOLVE العصف الذهني، ولن فليبيس،)ستراتيجية ح على إالنموذج المقتر 
وتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من طالبات  سة تم اتباع المنهج شبه التجريبي،اهداف الدرا

لبة طا( 86)حيث تكونت عينة البحث من  انوية للبنات في محافظة بور سعيد،اكتوبر الث 6مدرسة 
دم يق اهداف الدراسة استخولتحق ن احداهما تجريبية واألخرى ضابطة،قسمت الى مجموعتين متساويتي
ت داللة احصائية عند وجود فروق ذاالى  وتوصلت نتائج الدراسة الباحث اختبار للتفكير الناقد،

ق التطبيبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في  (≤0.05)مستوى داللة 
 .ولصالح المجموعة التجريبية البعدي الختبار التفكير الناقد،

هدفت الى التعرف على أثر استخدام ثالث استراتيجيات دراسة ( Stahel, 2008)وأجرى ستاهل 
على قراءة وفهم العلوم لدى طالب الصف الثاني ( ، الصور المتحركةK.W.Lالتفكير الموجه، )

إحدى مدارس طالبًا من طلبة الصف الثاني االبتدائي ب( 32)الدراسة من االبتدائي، وتكونت عينة 
والية نيويورك، حيث تم تقسيم عينة الدراسة الى أربع مجموعات، مجموعة تجريبية أولى تدرس 

، K.W.Lباستخدام استراتيجية التفكير الموجه، ومجموعة تجريبية ثانية تدرس باستخدام استراتيجية 
الثة تدرس باستخدام الصور المتحركة، ومجموعة رابعة ضابطة تدرس بالطريقة ومجموعة تجريبية ث

االعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي لقياس قراءة وفهم العلوم، وتوصلت 
نتائج الدراسة الى أن هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات الطلبة الذين درسوا 

ور المتحركة والتفكير الموجه، وبين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في باستخدام الص
االختبار البعدي لصالح المجموعتين التجريبيتين، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية بين 

ومتوسط درجات  K.W.Lمتوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجية 
  . الضابطة لصالح المجموعة التجريبية طلبة المجموعة
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-زاوج-فكر)و( K.W.L.A)الى معرفة فعالية استراتيجيتي ( 2008)وهدفت دراسة عطية وصالح 
في تدريس الرياضيات على تنمية التواصل واإلبداع الرياضي لدى طلبة المرحلة االبتدائية، ( شارك

لسادس االبتدائي بمحافظة الشرقية بمصر، طالبًا من طلبة الصف ا( 111)وتكونت عينة الدراسة من 
طالب، مجموعة ( 37)تكونت كل مجموعة من و  قسيمها الى ثالث مجموعات متساويةحيث تم ت

، ومجموعة تجريبية ثانية درست باستخدام K.W.L.Aتجريبية أولى درست باستخدام استراتيجية 
، ومجموعة ثالثة ضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية، ولتحقيق (شارك-زاوج-فكر)استراتيجية 

أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار للتواصل الرياضي واختبار لإلبداع الرياضي، وتوصلت 
حصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة ا

، ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في (K.W.L.Aالذين درسوا باستخدام استراتيجية )األولى 
اإلبداع الرياضي لصالح المجموعة التجريبية األولى، ووجود فروق ذات داللة التطبيق البعدي الختبار 

الذين درسوا باستخدام استراتيجية )جموعة التجريبية الثانية احصائية بين متوسطي درجات طلبة الم
، ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التواصل الرياضي (شارك-زاوج-فكر

الذين درسوا باستخدام )لصالح طلبة المجموعة التجريبية الثانية، وتفوق المجموعة التجريبية األولى 
 . على المجموعة الضابطة في اختبار التواصل الرياضي (K.W.L.Aاستراتيجية 

المعدلة وبرنامج دافعية االلتزام  K.W.L.Hمعرفة أثر استراتيجية الى  (2007)دراسة سالم هدفت و 
في مقرر العلوم في ضوء نظرية بالهدف في تنمية ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف الثالث االبتدائي 

ونظرية دافعية االلتزام بالهدف، وتم اتباع المنهج التجريبي ذا المجموعة التعلم المستند الى الدماغ 
طالبة، حيث تم تقسيمها الى ثالث ( 45)الضابطة والمجموعتين التجريبيتين، وتكونت عينة الدراسة 

( 15)وعددها K.W.L.H مجموعات متساوية، مجموعة تجريبية أولى درست باستخدام استراتيجية 
طالبة، ( 15)وعددها  تجريبية ثانية درست باستخدام برنامج دافعية االلتزام بالهدف، ومجموعة طالبة

طالبة، ولتحقيق أهداف الدراية قامت ( 15)ومجموعة ثالثة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعددها 
لتزام بالهدف، واختبار دافعية اال( التقريرية، اإلجرائية، الشرطية)الباحثة بإعداد اختبار ما وراء المعرفة 

بين المجموعة التجريبية األولى وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية 
والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة في التطبيقات البعدية الختبار ما وراء المعرفة 

جد فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعتين التجريبيتين، وال تو ( التقريرية، اإلجرائية، الشرطية)
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بين المجموعتين التجريبية األولى والثانية مما يدل على تحسن أداء المجموعتين في أنواع المعرفة 
 . نتيجة التعرض للبرنامجين( التقريرية، اإلجرائية، الشرطية)

الى معرفة أثر استخدام التعلم التعاوني ( Shaw et al. , 1997)وآخرون دراسة شو  تهدفو  
 K.W.Lفي حل المشكالت الرياضية، من خالل تعديل استراتيجية  K.W.D.Lباستخدام استراتيجية 
ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن اكتشف؟ ماذا فعلت؟ ماذا )فتصبح االستراتيجية  Dالمعروفة بإضافة 

الباحثون اختبارات قبلية وبعدية لمعرفة أثر ، وتم اتباع المنهج التجريبي، حيث استخدم (تعلمت؟
االستراتيجية على حل المشكالت بطريقة جماعية على عينة من طالب الصف الرابع االبتدائي في 
والية الميسيسيبي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار لحل المشكالت الرياضية، وتوصلت نتائج 

عات المتعاونة التجريبية عن أقرانهم في المجموعات الدراسة الى أن هناك تقدم ملحوظ للمجمو 
االعتيادية، وأن هناك أثر لكتابة التالميذ حول خبراتهم في حل المشكالت الرياضية في الربط بين 

يساعد  كإطار K.W.D.Lاستراتيجية  تصال وتحسين تفكيرهم، وكذلك استخدامالرياضيات ومهارات اال
 . قد برهن على فاعليته في التدريس عملهمعلى بدء تنظيم وتوثيق  المجموعات

 

 الدراسات المتعلقة بحل المسألة الرياضية 3.2.2

الى تقصي أثر برنامج تعليمي مدعم بالتأثيرات الضوئية في  (2014)دراسة العابد وصالحة هدفت 
حل المسألة الرياضية والقدرة المكانية لدى طلبة الصف السابع األساسي في فلسطين، واستخدم في 
هذه الدراسة التصميم شبه التجريبي لمجموعتين، من مدرسة جمال عمر المصري في محافظة نابلس، 

طالبة، ( 35)برنامج التعليمي المدعم بالتأثيرات الضوئية وعدد طالباتها مجموعة تجريبية طبق عليها ال
طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم ( 32)ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعدد طالباتها 

أن هناك  إعداد اختبار لحل المسألة الرياضية ومقياس القدرة المكانية، وتوصلت نتائج الدراسة الى
في اختبار حل المسألة الرياضية في  (≤0.05) ت داللة احصائية عند مستوى داللةفروق ذا

المجموعتين التجريبية والضابطة يعزى الى البرنامج المدعم بالتأثيرات الضوئية، كما أظهرت النتائج 
 في القدرة المكانية يعزى الى البرنامج (≤0.05) وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 . المدعم بالتأثيرات الضوئية
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ستراتيجية النمذجة الرياضية على استيعاب الى معرفة أثر استخدام إ( 2014)هدفت دراسة توبة و 
ي وحدة القياس في المفاهيم الرياضية وحل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف السابع األساسي ف

طالبة من ( 76)عينة الدراسة من  واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي حيث تكونت محافظة قلقيلية،
طالبات الصف السابع األساسي في مدرسة الشهيدة فاطمة غزال األساسية وتم اختيار شعبتين من 

ستراتيجية النمذجة الرياضية كمجموعة تجريبية درست باستخدام إ ثالثة شعب اعتمدت احداهما
اختبار  ولتحقيق اهداف الدراسة استخدمت الباحثة ت بالطريقة االعتيادية،ة درسضابط واألخرى

وتوصلت نتائج  تحصيلي في حل المسائل الرياضية، واختبار الرياضية، لمفاهيمتحصيلي الستيعاب ا
بين متوسطي درجات  (≤0.05) وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةالدراسة الى 

رياضية لصالح المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار استيعاب المفاهيم الطالبات 
بين متوسطي  (≤0.05) ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة المجموعة التجريبية،

ة درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسائل الرياضي
 . لصالح المجموعة التجريبية

 GeoGebraأثر استخدام برمجية جيوجبرا الى معرفة دراسة هدفت ( 2014)العابد وصالحة  وأجرى
لمرحلة األساسية العليا في نابلس، وتم اتباع في حل المسألة الرياضية وفي القلق الرياضي لدى طلبة ا

طالبا وتم تقسيمها الى مجموعتين احداهما ( 64)حيث تكونت عينة الدراسة من  المنهج التجريبي،
ولتحقيق اهداف  ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، تجريبية طبق عليها برمجية جيوجبرا واألخرى

وتوصلت نتائج الدراسة الى  اختبار حل المسألة الرياضية، ومقياس القلق الرياضي،الدراسة تم اعداد 
وتخفيض  ل الطلبة في حل المسألة الرياضية،ادة تحصيفي زيوجود أثر الستخدام برمجية جيوجبرا 

 . لديهم ولصالح المجموعة التجريبيةمستوى القلق الرياضي 

إلى الكشف عن فاعلية استخدام خرائط التفكير في تنمية مهارات ( 2012)أبو سكران دراسة هدفت و 
واستخدم الباحث حل المسألة الهندسية واالتجاه نحو الهندسة لدى طالب الصف الثامن األساسي، 

من طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة حطين  المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة
درست باستخدام خرائط  تجريبيةمجموعة يمها إلى مجموعتين، األساسية في مدينة غزة، وتم تقس

وبلغ عدد أفرادها  درست بالطريقة االعتيادية ، ومجموعة ضابطةطالباً  (38)وبلغ عدد أفرادها  التفكير
اختبار لقياس مهارات حل المسألة الهندسية ومقياس تم إعداد لتحقيق أهداف الدراسة و ، طالباً ( 36)
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عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية الى  نتائج الدراسة توصلت وقد ،سةاالتجاه نحو الهند
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في  (≤0.05) داللة

 وجود فروق، وكذلك لصالح المجموعة التجريبية تبار مهارات حل المسألة الهندسيةالتطبيق البعدي الخ
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية  (≤0.05) ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

وذلك لصالح المجموعة ، ةوطالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الهندس
 . ةالتجريبي

إلى الكشف عن أثر تنمية مهارات االتصال الرياضي في القدرة على حل  (2012)دراسة نجم هدفت و 
تكونت عينة وتم اتباع المنهج التجريبي، حيث  ،ية لدى طلبة الصف الثامن األساسيالمسألة الرياض
تم اختيار إحداهما األساسي موزعين على شعبتين،  ا من طلبة الصف الثامنطالبً ( 102)الدراسة من 

تدرس الرياضيات من خالل تنمية طالبًا و ( 51)بلغ عدد أفرادها المجموعة التجريبية عشوائيا لتكون 
تدرس بالطريقة طالبًا و ( 51)بلغ عدد أفرادها الضابطة  مهارات االتصال الرياضي، واألخرى المجموعة

بيق ، وبعد تطاختبار حل المسألة الرياضية ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد عتيادية،اال
ت داللة احصائية ووجود فروق ذا التجربة تم استخدام التحليل االحصائي وتوصلت نتائج الدراسة الى

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة  (≤0.05)عند مستوى داللة 
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية، مما يدل 

 . الطلبة على حل المسألة الرياضية األثر اإليجابي لتنمية مهارات االتصال الرياضي في قدرةعلى 

الى التعرف على أثر تعليم الجوار الهندسي ( Harter & Ku, 2010) دراسة هارتر وكو تهدفو 
وتم اتباع المنهج باستخدام الحاسوب على حل المسألة الرياضية الكالمية المكونة من خطوتين، 

طالبًا من طلبة الصف السادس في والية كولورادو، ( 98)التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
الى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام الحاسوب، ومجموعة وقسمت العينة بالتساوي 

ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار لحل المسألة الرياضية 
الكالمية، وتوصلت نتائج الدراسة الى زيادة قدرة طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

 . مسألة الرياضية الكالمية مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطةالحاسوب في حل ال

مية الى التعرف على أثر برنامج مقترح في الهندسة التحليلية على تن( 2010)وهدفت دراسة الشافعي 
مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، واتبعت الباحثة المنهج 
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التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، مجموعة تجريبية درست الوحدة األولى من 
طالبة، ( 30)باستخدام البرنامج المقترح وبلغ عدد أفرادها ( النظريات والتطبيقات)الهندسة التحليلية 

ة، وكانت طالب( 30)ومجموعة ضابطة درست الوحدة نفسها بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 
المجموعتين من مدرسة السيدة رقية األساسية العليا ومدرسة مصطفى حافظ أ للبنات، ولتحقيق أهداف 
الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية، وتوصلت نتائج الدراسة الى ووجود 

الطالبات في اختبار  بين متوسط درجات (≤0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
 مهارات حل المسألة الرياضية قبل وبعد التطبيق، مما يدل على فاعلية البرنامج المقترح، وكذلك الى

في متوسط درجات الطالبات مرتفعات  (≤0.05) وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
التحصيل في المجموعة التجريبية، التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح مرتفعات 

في متوسط درجات الطالبات  (≤0.05) ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
منخفضات التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح منخفضات التحصيل في المجموعة 

 . التجريبية

ى أثر تدريب طالبات الصف الثالث دراسة هدفت الى التعرف عل( 2010)وأجرى الشرع والجلبي 
المتوسط على استراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية في تحصيلهن وقدرتهن االستداللية، وتم اتباع 

طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط في ( 65)المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
الرصافة األولى، وتم تقسيمها الى  –بغداد محافظة ربية لتمتوسطة زمزم للبنات التابعة للمديرية العامة 

طالبة ودرست باستخدام االستراتيجية المقترحة، ( 33)مجموعتين، مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها 
طالبة ودرست بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة ( 32)ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها 

القدرة االستقرائية والقدرة )اختبار تحصيلي واختبار القدرة االستداللية بمجاليها قام الباحثان بإعداد 
 ، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة(االستنتاجية

(≤0.05) وفق االستراتيجية  موعة التجريبية اللواتي يدرسنبين متوسط درجات تحصيل طالبات المج
وفق  مجموعة الضابطة اللواتي يدرسنترحة لحل المسائل الرياضية وبين متوسط درجات تحصيل الالمق

 احصائية عند مستوى داللةالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة 
(≤0.05) اتيجية وفق االستر  موعة التجريبية اللواتي يدرسنبين متوسط درجات تحصيل طالبات المج
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وفق  لمجموعة الضابطة اللواتي يدرسنالمقترحة لحل المسائل الرياضية وبين متوسط درجات تحصيل ا
 . الطريقة االعتيادية في القدرة االستداللية ولصالح المجموعة التجريبية

الت الرياضية المتعددة في استقصاء أثر استخدام التمثي الى( 2010)وهدفت دراسة البالصي وبرهم 
 ،ة، في وحدة العالقات واالقتراناتوقدرتهم على حل المسائل اللفظي الطالب للمفاهيم الرياضية اكتساب

 طالبًا من (60)تكونت عينة الدراسة من وتم اتباع المنهج التجريبي، حيث  ،لدى طلبة الصف الثامن
م محافظة المفرق، وقد ت التابعة لمديرية تربية البادية الشمالية في، مدرسة الحمراء الثانوية للبنين

 ،تجريبية درست باستخدام التمثيالت الرياضية المتعددةمجموعة  ،تقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين
لقياس اكتساب ر الدراسة تم بناء اختباولتحقيق أهداف  ،ضابطة درست بالطريقة التقليديةومجموعة 

وتوصلت نتائج الدراسة  اللفظية، حل المسائللقياس قدرة الطلبة على  واختبار م الرياضيةالطلبة للمفاهي
بين متوسطي درجات طلبة  (≤0.05) لةت داللة إحصائية عند مستوى دالوجود فروق ذاالى 

لتدريس ولصالح تعزى إلى متغير طريقة االمجموعة التجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة 
 . ةالمجموعة التجريبي

الى التعرف على أثر التدريس بمساعدة  (Bintas & Camli, 2009)دراسة بنتاس وكاملي وهدفت 
مفهومي المضاعف المشترك األصغر، والقاسم المشترك  حاسوب في حل المسألة الرياضية فيال

طالبًا من طلبة الصف ( 102)األكبر، وتم استخدام المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
ووزعت على مجموعتين، مجموعة تجريبية درست بمساعدة الحاسوب، السادس في إقليم أزمير بتركيا 

أسابيع، ولتحقيق أهداف ( 5)ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، واستمرت الدراسة لمدة 
الدراسة تم إعداد اختبار في حل المسألة الرياضية، وبعد تطبيق التجربة توصلت نتائج الدراسة الى 

ية التي درست باستخدام الحاسوب على أقرانهم في المجموعة الضابطة والتي تفوق المجموعة التجريب
، في حل المسائل الرياضية التي تضمنت مفهومي المضاعف المشترك درست بالطريقة االعتيادية

 . األصغر والقاسم المشترك األكبر

الى التعرف على أثر استخدام االستراتيجيات الخاصة في حل ( 2009)دراسة العبودي  تهدفو 
المسائل الرياضية بوحدة الكسور على تحصيل طلبة الصف الخامس اإلبتدائي في محافظة النجف، 

طالبًا وطالبة تم تقسيمهم الى ( 118)واتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
درست باستخدام االستراتيجية الخاصة بحل المسألة الرياضية، ومجموعة مجموعتين، مجموعة تجريبية 
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ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وتكونت كل مجموعة من شعبتين من الصف الخامس اإلبتدائي، 
شعبة للذكور من مدرسة حجر بن عدي للبنين، وشعبة لإلناث من مدرسة الطبرسي للبنات، ولتحقيق 

أن هناك ، وتوصلت نتائج الدراسة الى احث بإعداد اختبار حل المسائل الرياضيةقام الب أهداف الدراسة
في تحصيل طلبة الصف الخامس اإلبتدائي  (≤0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
 . في تحصيل طلبة الصف الخامس اإلبتدائي تعزى للجنس (≤0.05) داللة

استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية  دراسة هدفت الى( 2009)وأجرى عايد 
، وتم اتباع المنهج صيلهم للرياضيات في محافظة نابلسلطلبة الصف األول الثانوي العلمي في تح

طالبة من طلبة الصف األول الثانوي ( 73)طالبًا و( 70)الدراسة من تكونت عينة  التجريبي، حيث
العلمي في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس في الفصل الدراسي الثاني 

 واحدة تجريبية واألخرى ضابطةوتم تقسيم العينة الى مجموعتين،  ،2007/2008للعام الدراسي 
تدربت شعبتا المجموعة التجريبية على برنامج و  وتكونت كل مجموعة من شعبة ذكور وشعبة إناث،

أما الشعبتان في  ،يجيات خاصة لحل المسألة الرياضيةلتدريبهم على استرات ،تدريبي من إعداد الباحث
لدراسة تم ولتحقيق أهداف ا بالطريقة االعتيادية، بطة فقد درست المحتوى الرياضيالمجموعة الضا

عند وجود فروق ذات داللة إحصائية إعداد اختبار حل المسألة الرياضية، وتوصلت نتائج الدراسة الى 
بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية وعالمات طلبة المجموعة  (≤0.05)مستوى داللة 

ريب على استراتيجيات وتعزى للتد ،ولصالح المجموعة التجريبية لبعديالضابطة في اختبار التحصيل ا
بين متوسطي  (≤0.05) عند مستوى داللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  حل المسألة الرياضية،

 عالمات طالب المجموعة التجريبية والطالبات في المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي،
 (≤0.05) مستوى داللةعند وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،ولصالح طالب المجموعة التجريبية

لضابطة في اختبار التحصيل بين متوسطي عالمات طالبات المجموعة التجريبية وطالب المجموعة ا
عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وعدم موعة التجريبيةولصالح طالبات المج ،البعدي
وجود أيضًا وعدم بين متوسطي تحصيل الطلبة في الرياضيات تعزى للجنس، و  (≤0.05) داللة

بين متوسطي تحصيل الطلبة في  (≤0.05) عند مستوى داللةفروق ذات داللة إحصائية 
 .الرياضيات تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس
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الى معرفة فاعلية برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل  (2007)دراسة رصرص هدفت و 
المسألة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة، واتبع الباحث المنهجين الوصفي 

شعبتين ذكور من مدرسة كمال والتجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة التجريبية من أربع شعب، 
 مكونة ة رابعة العدواية، حيث تمثل المجموعة التجريبية شعبة ذكورعدوان، وشعبتين إناث من مدرس

المجموعة الضابطة شعبة ذكور مكونة من طالبة، وتمثل ( 43) مكونة طالب وشعبة إناث( 40)
اختبار  أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق ولتحقيق، طالبة( 41)طالب وشعبة إناث مكونة من ( 41)

تشخيصي لألخطاء قبليًا وبعديًا، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن هناك فروق ذات داللة احصائية عند 
بة المجموعة التجريبية ومتوسط في االختبار البعدي بين متوسط درجات طل (≤0.05)مستوى داللة 

اللة احصائية عند درجات طلبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات د
في االختبار البعدي بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية مرتفعي  (≤0.05) مستوى داللة

التحصيل وبين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة مرتفعي التحصيل ولصالح المجموعة 
في االختبار البعدي بين  (≤0.05) وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةالتجريبية، و 

متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية منخفضي التحصيل وبين متوسط درجات طلبة المجموعة 
 . الضابطة منخفضي التحصيل ولصالح المجموعة التجريبية

دراسة هدفت الى التعرف على أثر مهارات ( Hwang et al. , 2007)ن وأجرى هوانج وآخرو 
من خالل استخدام سبورة مهارة حل المشكالت الرياضية إبداع الطلبة، و  متعددة علىالتمثيالت ال

لدى طلبة المدارس اإلبتدائية، وتم اتباع المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة الوسائط المتعددة 
حيث تم اختيار الطلبة المتفوقين من طالبًا من المدارس اإلبتدائية في مختلف المراحل، ( 25)من 

ختبار للتفكير، وتم تقسيم الطلبة الى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام مهارات خالل ا
طالبًا، ومجموعة ضابطة درست ( 13)التمثيالت المتعددة وسبورة الوسائط المتعددة وبلغ عدد أفرادها 

ختبار لإلبداع طالبًا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ا( 12)بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 
واختبار لحل المشكالت الرياضية، وتوصلت نتائج الدراسة الى فعالية التمثيالت المتعددة في حل 
المشكالت الرياضية واإلبداع الرياضي، وكذلك فعالية السبورة متعددة الوسائط في تحسين مهارات 

 . التمثيالت المتعددةالطلبة في 



66 
 

برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الى استقصاء أثر  (2005)وهدفت دراسة عرسان و أبو زينة 
ى طلبة وعلى التحصيل في الرياضيات لد ،القدرة على حل المسألة الرياضية الرياضية في تنمية

في مدارس وكالة الغوث بمنطقة اربد التعليمية، واتبع الباحثان المنهج  المرحلة األساسية العليا
، في الفصل األول للعام طالبة (246)طالبًا و( 246)لدراسة من التجريبي، حيث تكونت عينة ا

ن من كل بواقع شعبتي .ثالثة للذكور وثالثة لإلناث :ار ست مدارسياخت ، تم 2002/2003الدراسي
درست المحتوى الرياضي بالطريقة كل مدرسة واحدة ضابطة  عشوائيًا من ناالشعبت وزعت مدرسة،

درست باستخدام البرنامج التدريبي الستراتيجيات حل المسألة  تجريبيةاالعتيادية، واألخرى 
لقياس  ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار رياضي، محتوىبجانب دراستها ل الرياضية

مقدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية، واختبار تحصيلي في الرياضيات، وتوصلت نتائج الدراسة 
بين متوسط درجات اختبار  (≤0.05) ت داللة احصائية عند مستوى داللةالى أن هناك فروق ذا

التحصيل في الرياضيات لطلبة المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود 
بين متوسط درجات اختبار حل المسألة  (≤0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 . الرياضية لطلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

دراسة هدفت الى استقصاء أثر استخدام استراتيجية بوليا في تدريس المسألة ( 2003)وأجرى المصري 
في المدارس الحكومية التابعة الرياضية الهندسية في مقدرة طلبة الصف التاسع األساسي على حلها 

لمحافظة جنين، واتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، مجموعة 
شعب من الذكور وأربع شعب من اإلناث، ثالث  تخدام استراتيجية بوليا وتتمثل فيتجريبية درست باس

ث شعب من الذكور وأربع شعب من ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وتتمثل في ثال
اإلناث، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي لقياس مدى تحصيل الطلبة، 

في مقدرة  (≤0.05) وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
صالح التدريس وفقًا الستراتيجية بوليا، الطلبة على حل المسألة الهندسية تعزى لطريقة التدريس، ول
لبة على حل في مقدرة الط (≤0.05) وكذلك يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 . لجنس الطالب ولصالح اإلناث المسألة الهندسية تعزى

لى اداء طلبة المرحلة الى التعرف ع( Montague et al. ,2000) وهدفت دراسة منتيجو وآخرون
ستمراريتهم في حل المسائل الرياضية اللفظية حسب مستوياتهم التحصيلية وحسب طرق المتوسطة وا
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وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصفين السابع والثامن  ات حل المسألة الرياضية المتعددة،ستراتيجيا  و 
مستواهم طالبًا وطالبة مقسمين حسب ( 54)وبلغ عددها  ن احدى مدارس جنوب والية فلوريدا،م

ولتحقيق اهداف الدراسة  م،التحصيلي الى طلبة متميزين ومتوسطي التحصيل وذو صعوبات في التعل
 ،(تفكير صامت وتفكير مسموع)نوعين مسائل كالمية على ( 6)تم استخدام اختبار مكون من 

وعدم  أ،دالت الحل وزمن الحل ونسبة الخطوتوصلت نتائج الدراسة الى تفوق الطلبة المتميزون في مع
 . التفكير المسموع والتفكير الصامتوجود فروق ذات داللة احصائية بين طريقة الحل الكالمية ب

دراسة هدفت الى معرفة أثر تدريب طلبة الصف األول ثانوي على استراتيجية ( 1999)وأجرى بركات 
بع الباحث في تل في محتوى رياضي بمدينة دبي، واحل المسألة الهندسية في مقدرتهم على حل مسائ

طالبًا موزعين على أربع شعب من ( 112)دراسته المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
تجريبية وشعبتين كمجموعة  شعب الصف األول الثانوي بمدينة دبي، وبواقع شعبتين كمجموعة

بعد التجربة ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء اختبارين تحصيليين، طبق األول ضابطة
 ل، وقد توصلت نتائج الداسة الى وجودمباشرة والثاني بعد مرور أسبوعين على تطبيق االختبار األو 

الثانوي على في أداء طالب الصف األول  (≤0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
داللة  د فروق ذاتة التجريبية، وكذلك وجو االختبار األول تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموع

 .في االختبار الثاني ولصالح المجموعة التجريبية (≤0.05) احصائية عند مستوى داللة

الى التعرف على أثر التعلم التعاوني على زيادة القدرة  (Roberta, 1991)دراسة روبيرتا هدفت و 
على طالب الثانوية  ، وتم اتباع المنهج التجريبي، حيث تم تطبيق الدراسةعلى حل المسائل الرياضية

مجموعتين، مجموعة  طالب تم تقسيمهم( 105) في مادتي الجبر والهندسة، وتكونت عينة الدراسة من
تجريبية درست باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، 

ت تحصيلية، وتوصلت نتائج اختباراولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث من جامعة رميديال 
الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط 
طلبة درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وبالتالي زيادة في قدرات طلبة 

 . لتحصيليةالمجموعة التجريبية على حل المسائل الرياضية وزيادة في قدراتهم ا
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 الدراسات المتعلقة بالقلق الرياضي 4.2.2

الى التعرف على فاعلية التدريب على مهارات الدراسة وتقليل ( 2014)هدفت دراسة عبود وجرادات 
من طلبة  ةعلية الذاتية االكاديمية لدى عينالحساسية المنتظم في خفض قلق االختبار وتحسين الفا

طالب من ( 45)وتم اتباع المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من  الصف العاشر في عجلون،
وقد ووزع  ى الدرجات في مقياس قلق االختبار،طالب الصف العاشر األساسي الذين حصلوا على اعل

مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة  وائيًا الى ثالث مجموعات متساوية،المشاركون في الدراسة عش
ى برنامج تقليل الحساسية وتلقت مجموعة اخر  وعات التدريب على مهارات الدراسة،موتلقت احدى المج

ة تم ولتحقيق اهداف الدراس ثالثة ضابطة ولم تتلقى أي معالجة،في حين كانت المجموعة ال المنتظم،
 وتوصلت النتائج الى ان كال من األكاديمية،ومقياس الفاعلية الذاتية  استخدام مقياس قلق االختبار،

التدريب على مهارات الدراسة وتقليل الحساسية المنتظم قد اظهر فاعلية اكثر من المجموعة الضابطة 
وقد تبين ان فاعلية تقليل الحساسية المنتظم في تخفيض  ض قلق االختبار في القياس البعدي،في خف

سة في ات الدرااما فاعلية برنامج التدريب على مهار  تبار قد استمرت في قياس المتابعة،قلق االخ
كما بينت النتائج ان برنامج التدريب على مهارات الدراسة كان اكثر  خفض قلق االختبار لم تستمر،

فاعلية من اللذين لم يتلقوا أي معالجة في تحسين الفاعلية الذاتية االكاديمية في القياس البعدي 
الضابطة وتقليل المجموعة حيث اظهرت تفوقًا على كل من  ة،واستمرت فاعليته في قياس المتابع

 . الحساسية المنتظم

ستراتيجية خرائط المفاهيم في استخدام إالى معرفة أثر دراسة هدفت ( 2013) وأجرت عبد الهادي
 ي في مدارس محافظة جنين الحكومية،التحصيل وقلق الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساس

لبة من طالب وطا( 149)واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 
ومجموعة  مجموعة للذكور)وقسمت العينة الى مجموعتين تجريبيتين  طلبة الصف السابع األساسي،

 ادية،ابطتين درست بالطريقة االعتيستراتيجية خرائط المفاهيم ومجموعتين ضدرست باستخدام إ( لإلناث
وتوصلت  عداد اختبار تحصيلي قبلي وبعدي، ومقياس قلق الرياضيات،إ ولتحقيق اهداف الدراسة تم

بين متوسطي درجات  (≤0.05) النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
تعزى لطريقة التدريس التحصيلي طبيق البعدي لالختبار طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في الت

بين  (≤0.05) ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ،لصالح المجموعة التجريبية
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متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس قلق الرياضيات 
ائيًا بين ارتفاع التحصيل رتباطية موجبة ودالة احصوأنه يوجد عالقة ا ،ولصالح المجموعة التجريبية

 . لق لدى طلبة الصف السابع األساسيفي الرياضيات وانخفاض مستوى الق

الى استقصاء أثر استخدام كتابة المجلة في تحصيل طلبة الصف ( 2013)دراسة العبسي هدفت و 
تكونت التاسع ومسنوى القلق واالتجاهات نحو الرياضيات، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث 

عينة الدراسة من شعبتين تم تعيين إحداهما عشوائيًا كمجموعة تجريبية ودرست باستخدام كتابة المجلة 
 طالبة، وتعيين الشعبة األخرى كمجموعة ضابطة ودرست بالطريقة االعتيادية( 35)وبلغ عدد أفرادها 
ومقياس  د اختبار تحصيلي، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداطالبة( 35)وبلغ عدد أفرادها 

، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات للقلق من الرياضيات ومقياس لالتجاه نحو الرياضيات
جموعة التجريبية بين متوسطي درجات طالبات الم (≤0.05) داللة احصائية عند مستوى داللة

 المجموعة التجريبية، بينما الوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ولصالح 
بين متوسطي درجات طالبات  (≤0.05) توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

 . في القلق الرياضي وفي االتجاه نحو الرياضيات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

الى مقارنة ( Baspinar, Dereboy & Eskin,2012)وهدفت دراسة باسبنر وديريبوي واسكن 
وتكونت عينة الدراسة من  رفي للحد من قلق االختبار،ج المعفاعلية تقليل الحساسية المنتظم مع العال

ن سيقدمون اختبار اللذي( طالب  14طالبة و   36) طالبًا وطالبة من خريجي المدراس الثانوية ( 50)
لقت برنامج للتدريب على تقليل مجموعة ت تقسيم عينة الدراسة الى مجموعتين،وتم  القبول الجامعي،

( 9)وتم تدريب المجموعتين على مدى  الثانية تلقت العالج المعرفي، الحساسية المنتظم والمجموعة
وتوصلت نتائج  لق واالكتئاب بمقياس القلق المعد،ثم تم قياس مستوى الق جلسات ومع نفس المدرب،

جموعتين في الحد من المظاهر المعرفية وجود فروق ذات داللة احصائية في كال الم الدراسة الى
 . ي مستوى القلق في كال المجموعتينفان هناك انخفاض  والفسيولوجية لقلق االختبار اي

بدراسة هدفت الى التعرف على فاعلية استخدام برنامج حاسوبي مقترح في ( 2011)وقام كريري 
بمنطقة جازان التعليمية، واتبع  األساسيالتحصيل واختزال القلق الرياضي لدى طالب الصف الرابع 

الباحث المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية 
( 24)باستخدام البرنامج الحاسوبي وبلغ عدد أفرادها ( الضرب في عدد من رقم واحد)درست وحدة 
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طالبًا، وقام الباحث ( 24)دية وبلغ عدد أفرادها طالبًا، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيا
لة بإعداد اختبار تحصيلي ومقياس للقلق الرياضي، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات دال

بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات  (≤0.05)احصائية عند مستوى داللة 
الختبار التحصيل ومقياس القلق الرياضي وذلك طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

لصالح طالب المجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج فعالية استخدام البرنامج الحاسوبي في التحصيل 
واختزال القلق الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية، وأظهرت أيضًا وجود عالقة ارتباطية سالبة 

 . لرياضيبين التحصيل والقلق ا( 0.84-)عالية 

الى تقصي فعالية استخدام اجراءات التعزيز في خفض ( 2008)دراسة صوالحة وعسفا  تهدفو 
وتم  من طالبات الصف السادس في االردن،مستوى قلق االختبار في مادة الرياضيات لدى عينة 
طالبة من طالبات مدارس وكالة الغوث ( 60)استخدام المنهج التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من 

طالبة ( 40)وتم تقسيم العينة الى مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من  الدولية في مدينة اربد،
المادية واللفظية : واستخدم الباحثان نوعين من المعززات طالبة،( 20)واألخرى ضابطة تكونت من 

يات على جميع دراسة تم استخدام مقياس قلق الرياضولتحقيق اهداف ال تجريبية،ألفراد المجموعة ال
ت داللة احصائية عند مستوى داللة وتوصلت نتائج الدراسة الى انه توجد فروق ذا افراد عينة الدراسة،

(≤0.05)  بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس
  .جريبيةاضيات ولصالح المجموعة التقلق الري

الى التعرف على أثر برنامج مقترح في الهندسة باستخدام الكمبيوتر  (2008)دراسة تركي كما هدفت 
لدى طلبة  تنمية اإلبداع الهندسي واختزال قلق حل المشكلة الهندسية ليمي متعدد الوسائط وأثره فيالتع

المرحلة اإلعدادية، وتم اتباع التصميم التجريبي القائم على نظام المجموعتين، حيث تم اختيار شعبتين 
من الصف األول اإلعدادي بمدرسة بنات القنايات اإلعدادية بمحافظة الشرقية، قسمت الى 

طالبة، ( 30)د أفرادها مجموعتين، مجموعة تجريبية درست الهندسة باستخدام البرنامج المقترح وبلغ عد
ولتحقيق أهداف  طالبة،( 30)ومجموعة ضابطة درست الهندسة بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها 

الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار حل المشكلة الهندسية واختبار اإلبداع الهندسي ومقياس قلق حل 
 ق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةوجود فرو المشكلة الهندسية، وتوصلت نتائج الدراسة الى 

(≤0.01)  بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين، التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
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مهارات حل المشكلة الهندسية بشكل عام ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة 
درجات طلبة المجموعتين، التجريبية والضابطة  بين متوسطي(≤0.01)  احصائية عند مستوى داللة

في التطبيق البعدي الختبار اإلبداع الهندسي بشكل عام ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق 
بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين، التجريبية  (≤0.01) ذات داللة احصائية عند مستوى داللة

حل المشكلة الهندسية بشكل عام ولصالح المجموعة  والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس قلق
 . التجريبية

التساؤل )الى التعرف على أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة ( 2008)وهدفت دراسة الشهري 
في تدريس الرياضيات لتنمية مهارات حل المشكلة واختزال ( النمذجةالذاتي، التفكير بصوت مرتفع، 

طالب الكلية التقنية بأبها، وتم اتباع المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة القلق الرياضي لدى 
المتمثلة في التساؤل  من مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة

طالبًا، ومجموعة ضابطة درست ( 26)وبلغ عدد أفرادها  الذاتي، والتفكير بصوت مرتفع، والنمذجة،
طالبًا، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار ( 27)الطريقة االعتيادية وبلغ عدد أفرادها ب

جود و  مهارات حل المشكلة الرياضية ومقياس قلق حل المشكلة الرياضية، وتوصلت نتائج الدراسة الى
بطة في التطبيق فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضا

البعدي الختبار مهارات حل المشكلة الرياضية، ومقياس قلق حل المشكلة الرياضية لصالح المجموعة 
بين درجات الطالب  (≤0.01) وجود ارتباط سالب دال احصائيا عند مستوى داللة، وكذلك التجريبية

 . مشكلة الرياضيةفي اختبار مهارات حل المشكلة الرياضية ودرجاتهم في مقياس قلق حل ال

معرفة فاعلية تدريس الهندسة في الصف الثاني اإلعدادي  الى( 2007)دراسة مرسال  تهدفو 
لة الهندسية لدى باستخدام مدخل ما وراء المعرفة في تنمية التفكير الهندسي وخفض قلق حل المشك

طالب ألصلي للدراسة من تألف المجتمع اوتم اتباع المنهج التجريبي، حيث  ،هذا الصف طلبة
تم اختيار مدرستين من مدارسها اإلعدادية و  ،إلعدادي في محافظة االسكندريةالصف الثاني ا وطالبات
ثم تم ، تجربة الدراسة لتطبيق الرمل اإلعدادية للبنات عشوائياً و  ،عبداهلل النديم اإلعدادية للبنينهما 

 للمجموعة الضابطة شعبة، و مدخل ما وراء المعرفة درست باستخدام للمجموعة التجريبية شعبة)اختيار 
اختبار  ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ،اختيارًا عشوائياً من كل مدرسة  (درست بالطريقة االعتيادية

جراء التفكير الهندسي  عداد المظهر الكيفي للتفكير الهندسيمقابلة شخصية لتحليل وا  مقياس قلق ، وا 
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عند متسوى  ةحصائيا اللةدذات ق و هناك فر  وتوصلت نتائج الدراسة الى أن، حل المشكلة الهندسية
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  طلبةبين متوسطي درجات  (≤0.05)داللة 

ين ب ئيةحصاا اللةدذات ق و فر  ، وكذلك وجودلهندسي لصالح التطبيق البعديالختبار التفكير ا
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الهندسي  طلبةمتوسطي درجات 

 طلبةبين متوسطي درجات  ةحصائيا اللةدذات ق و فر  ، ووجودالمجموعة التجريبية طلبةح لصال
هندسية لصالح التطبيق المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس قلق حل المشكلة ال

المجموعتين التجريبية  طلبةبين متوسطي درجات  ةحصائيا ذات داللةق و فر ايضًا وجود ، و البعدي
 . المجموعة التجريبية طلبةحل المشكلة الهندسية لصالح والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس قلق 

الى تقصي أثر استخدام البرهنة غير المباشرة في تنمية مهارات البرهان  (2006)دراسة متولي هدفت و 
يات الرياضي واختزال قلق البرهان وتحسين مهارات التواصل الرياضي لدى الطالب معلمي الرياض

، وتم استخدام المنهج التجريبي، 2005/2006لفصل الدراسي بكلية التربية بصور في عمان في ا
لسنة الثالثة كمجموعة تجريبية وطالب السنتين الثانية والرابعة كمجموعات حيث تم اعتبار طالب ا

البرهان الرياضي ومهارات ضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار مهارات 
التواصل الرياضي، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن استخدام البرهنة غير المباشرة أظهر فعالية كبيرة 

اضي هارات البرهان الرياضي واختزال القلق البرهان الرياضي وتحسبن مهارات التواصل الريفي تنمية م
 . لدى الطالب معلمي الرياضيات

بدراسة هدفت الى استقصاء أثر استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على ( 2004)وقامت أبو دالخ 
ل لطلبة الصف التاسع في الكيمياء وعلوم التحصيل العلمي ودافع اإلنجاز وقلق االختبار اآلني والمؤج

األرض في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في قباطية، وتم اتباع المنهج التجريبي، 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي، موزعين على ( 155)حيث تكونت عينة الدراسة من 

، وتم اختيار شعبتين (تان للذكور ومدرستان لإلناثمدرس)أربع شعب في أربع مدارس مختلفة 
درستا باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية، وكذلك ( شعبة للذكور وشعبة لإلناث)تجريبيتين 

درستا بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة ( شعبة للذكور وشعبة لإلناث)شعبتين ضابطتين 
بار التحصيل العلمي ومقياس دافع اإلنجاز ومقياس قلق االختبار، وتوصلت قامت الباحثة بإعداد اخت

بين المتوسطات  (≤0.01) نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
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الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسع على اختبار التحصيل العلمي ودافع اإلنجاز وقلق 
لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية االختبار تعزى 

بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسع  (≤0.01) عند مستوى داللة
على قلق االختبار تعزى للجنس ولصالح اإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة، وال يوجود فروق 

بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات  (≤0.01) ة احصائية عند مستوى داللةذات دالل
 . الطلبة على قلق االختبار تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

الى الكشف عن أثر استخدام ثالث استراتيجيات في طرح األسئلة على ( 2002)وهدفت دراسة عياش 
القلق نحوها لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس وكالة تنمية التفكير في الهندسة واختزال 

لالجئين " ب"ة ذكور جباليا اإلعدادية نهج التجريبي، وقد تم اختيار مدرسالغوث بغزة، وتم اتباع الم
لتكون ميدانًا لتطبيق الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من أربعة صفوف دراسية، ثالثة منها مثلت 

استراتيجية القمة، )التجريبية درست باستخدام ثالث استراتيجيات في طرح األسئلة المجموعات 
( 44)طالبًا والصف الثاني ( 46)وضم الصف األول  ،(واستراتيجية الهضبة، واالستراتيجية المختلطة

طالبًا، وأعتبر الصف الرابع مجموعة ضابطة درس بالطريقة االعتيادية ( 48)طالبًا والصف الثالث 
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار التفكير الرياضي ومقياس القلق  طالبًا،( 44)م وض

 في الهندسة، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
(≤0.01)  في مستوى التفكير في الهندسة في كل أبعاده محل الدراسة لدى طالب الصف التاسع
وكذلك وجود فروق ذات داللة يعزى لمتغير طرح األسئلة وذلك لصالح المجموعات التجريبية الثالثة، و 

في مستوى القلق لدى طالب الصف التاسع الذين يتعلمون  (≤0.01) احصائية عند مستوى داللة
األسئلة وذلك الهندسة لكل من األبعاد الثاني والرابع والمقياس ككل، يعزى لمتغير استراتيجية طرح 

، إال أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند (الهضبة والمختلطة)لصالح المجموعتين التجريبيتين 
يعزى لمتغير استراتيجية طرح في مستوى القلق على البعدين األول والثالث  (≤0.05) مستوى داللة

 . األسئلة

الى معرفة أثر الطرق التدريسية البديلة التي تقوم على  (Newstead, 1998)دراسة نيوستيد  تهدفو 
سنة، وتكونت عينة ( 9-11)حل المشكالت في قلق الرياضيات لدى الطلبة في الفترة العمرية من 

طالب وطالبة بالصفين الخامس والسادس اإلبتدائي،حيث بلغت نسبة اإلناث ( 246)الدراسة من 
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تم تقسيم عينة الدراسة الى مجموعتين، مجموعة ، حيث %51.6وبلغت نسبة الذكور % 48.4
تجريبية درست باستخدام الطرق البديلة التي تقوم على حل المشكالت ومجموعة ضابطة درست 
بالطريقة التقليدية، ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس قلق الرياضيات الذي سبق له أن 

عمرية، ويتكون من عدة مجاالت مختلفة متعلقة وهو مناسب لهذه المرحلة ال 1992))أعده عام 
( الذين درسوا بالطريقة التقليدية)بالرياضيات، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن طلبة المجموعة الضابطة 

 (. الذين درسوا بالطرق البديلة)سجلوا مستويات أعلى من القلق مقارنة بطلبة المجموعة التجريبية 

الى التعرف على أثر عمليات التشخيص والعالج الخطاء ( Frye, 1983)دراسة فراي كما هدفت 
المهارات الرياضية األساسية لدى الطلبة على مستوى القلق في الرياضيات، تم استخدام المنهج 

اختبار القلق في التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من طالب بعض الكليات، وطبق عليهم 
طالب من حيث القلق، حيث تم تقسيمهم ( 50)م اختيار أعلى تطبيقًا قبليًا، وت( MARS)الرياضيات 

وفي نهاية التدريس تم اعطاء جميع درست بعض المقررات الرياضية، متساويتين و الى مجموعتين 
الطالب مجموعة اختبارات تشخيصية للمهارات الرياضية األساسية التي تم تعليمها لهم خالل دراسة 

والحساب، وتم اطالع طلبة المجموعة التجريبية فقط على نتائج المقرر في مجال الهندسة والجبر 
بعض حلهم لالختبارات وتصحيح اجاباتهم وكتابة بعض المالحظات عليها، ووصف للعالج الخاص ب

األخطاء التي وقع فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق اختبار القلق تطبيقًا بعديًا على 
سة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين، وتوصلت نتائج الدرا

 . المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية

 

 : التعقيب على الدراسات السابقة

، التي تناولت استراتيجيات ما وراء دب التربوي وبالذات الدراسات السابقةمن خالل استعراض األ
بشكل خاص، وأثرها في العملية التعليمية سواء أكانت دراسات  K.W.Lمعرفية بشكل عام واستراتيجية 
نالحظ أن معظم هذه الدراسات أجمعت على األهمية البالغة لتطبيق عربية أم أكانت أجنبية، 

حفيز التفكير لدى المتعلمين، وتنادي بأن في عملية التعلم من خالل تنمية وت K.W.Lأستراتيجية 
لخبرات الجديدة وربط المعرفة او ا ت السابقة للطلبة،التعلم ال يتم اال من خالل التعرف على الخبرا
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يصبح التعلم ذو معنى، ومن ثم اعادة تنظيم خبرات الطالب؛ لينتقل الى مرحلة االعتماد  بالقديمة لكي
ستمرارية التعلم من خالل تقديم الدعم والمساندة للطالب، لم الذاتي واذلك لتحقيق مبدأ التعو على نفسه، 

كونه يعمل على منح  K.W.Lجدول هذه الدراسة استخدمت ا تميزت به الدراسة الحالية، و وهذا م
عن الطلبة الفرصة في تحديد االفكار الرئيسية للموضوع ووضع أسئلة حول ما يريدون تعلمه، والبحث 

وهذا ألسئلة التي لم يحصلوا على إجابة عليها، وعمل خرائط مفاهيمية وتلخيص للمعلومات، إجابات ا
وذلك حتى يستطيع المتعلم  سيط،و ما يجعل دور المعلم في هذه االستراتيجية كميسر ومحفز ومرشد و 

 .الفّعال يتحقق التعلم وحتى ها بمفرده ليصل الى درجة االتقانإنجاز المهام التي ال يستطيع أن يقوم ب

 اعتمدت الدراسة الحالية على طلبةحيث من حيث المرحلة واختلفت الدراسات مع الدراسة الحالية  
ت االصف الثامن األساسي، وكذلك من حيث تناولها لحل المسألة الرياضية والقلق الرياضي كمتغير 

في التحصيل بشكل عام كما ورد في  K.W.Lحيث بينت معظم الدراسات دور استراتيجية تابعة، 
، (2011الزهراني، )و، (2012نايف وردام، )و ،(2012الساعدي، )و ،(2014راضي، )دراسة 

، (2010عبد اهلل، )و، (2010عقيلي، )و، (2011العزاوي وناصر، )و، (2011بريج، )و
في  ودورها ،(2008البركاتي، )و، (Tok,2008)و، (Siribunnam & Tayraukham, 2009)و

، (2012برو، )كما ورد في دراسة والوعي بالعمليات المعرفية تنمية ما وراء المعرفة والتفكير الناقد 
وتنمية التواصل واإلبداع  ،(2012سليم، )و، (2008محمد، )و ،(2012عرام، )و ،(2007سالم، )و

تنمية مهارات التذوق األدبي كما في دراسة  وفي، (2008عطية وصالح، )الرياضي كما في دراسة 
وتنمية االستيعاب القرائي وتنمية مهارات القراءة الناقدة واألداء التعبيري كما ورد ، (2009الجليدي، )

، ودورها أيضًا في مستوى الذكاءات المتعددة كما في (2012المالكي، )و( 2011حسن، )في دراسة 
أبو سلطان، )هيم والتفكير المنطقي والعلمي كما في دراسة وتنمية المفا، (2012حربي، )دراسة 
، ودورها في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم كما في دراسة (2013جواد وعباس، )و ،(2012

 (. 2013العفيفي، )

أثبتت الدراسات جميعها أنه يمكن تطبيق تلك االستراتيجية على مختلف المواد التعليمية، حيث كما 
 K.W.Lأظهرت نتائج معظم الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الى استخدام استراتيجية 

 . لتوظيف االسترتيجية في التعليم يثبت الد ور الفّعالفي التعليم ولصالح المجموعة التجريبية، وهذا 
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ي استخدامها ف K.W.Lواختلفت أيضًا هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي استخدمت استراتجية 
وكذلك اختلفت في استخدام استراتيجية  ،(2012برو، )بإستثناء دراسة للجنس كمتغير مستقل، 

K.W.L.Plus  حيث أن معظم الدراسات السابقة كانت تبحث في أثر استراتيجيةK.W.L  وتعديالتها
 في( 2009الجليدي، )فيما اتفقت مع دراسة ،  K.W.D.L و K.W.L.A  و K.W.L.Hمن 

 . K.W.L.Plusاستخدام استراتيجية 

في اتباعها للمنهج  K.W.Lواتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي استخدمت استراتيجية 
االختبارات، ومقاييس االتجاهات، وقد اعتمد : التجريبي، واعتمادها أيضًا على أدوات كمية تمثلت في
الرياضية، ومقياس للقلق  اختبار لحل المسألة: الباحث في هذه الدراسة على أدوات كمية تمثلت في

 . الرياضي

طار النظري، وفي اختيار منهج الدراسة حيث اتبعت استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في بناء اإل
المنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة بقياسين قبلي وبعدي، 

في حل المسألة الرياضية والقلق الرياضي بالمقارنة مع  K.W.L.Plusلمقارنة أثر استخدام استراتيجية 
وفي إعداد دليل  K.W.L.Plusأيضًا من إجراءات تنفيذ استراتيجية الطريقة التقليدية، واستفادت 

دوات المستخدمة في الدراسات السابقة، حيث قام الباحث باالطالع على باإلضافة إلى األالمعلم، 
للقلق ( 2011)ومقياس كريري ( 2008)اختبارات حل المسألة الرياضية واالستعانة بمقياس تركي 

القلق الرياضي المستخدم في الدراسة، وكذلك التعرف الى المراجع التي تفيد الرياضي في إعداد مقياس 
 . وتثري الدراسة الحالية

تأكيد األدب التربوي السابق والدراسات السابقة على أهمية دور المتعلم في العملية  سبق يتضحمما 
سات السابقة حسب علم التعليمية، وكذلك أهمية معرفة المعلم باألساليب التدريسية، ومن خالل الدرا

في حل المسألة  K.W.L.Plusالباحث عدم وجود دراسات سابقة تناولت أثر استخدام استراتيجية 
 . الرياضية والقلق الرياضي
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 ثالثالفصل ال

جراءاتها  : طريقة الدراسة وا 

 

جراءاتها التي يتناول هذا الفصل عرضاً  اتبعها الباحث في الدراسة متضمنا منهج  ألدوات الدراسة وا 
ل ادوات الدراسة كما يشم والطريقة التي اختيرت على أساسها،الدراسة وعينتها الدراسة وتحديد مجتمع 

جراءات الدراسة، جراءات بنائها، وتصميم وا  المناسبة الختبار فرضيات ثم األساليب االحصائية  وا 
 . الدراسة

 

 : منهج الدراسة 1.3

في حل المسألة  K.W.L.Plus؛ الستقصاء أثر استراتيجية لتجريبيالمنهج اقام الباحث باستخدام 
تبع الباحث وا لمالئمته لموضوع الدراسة،الرياضية والقلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي، 

 .بقياسين قبلي وبعدي( ضابطة –تجريبية )للمجموعتين تجريبي الشبه  التصميم

 : ع الدراسةمجتم 2.3

األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية  الدراسة من جميع طلبة الصف الثامنتكون مجتمع ي
طالب وطالبة وذلك وفقًا إلحصائيات مديرية ( 3637)والبالغ عددهم  ،لتعليم جنوب الخليلالتربية وا

الدراسي األول من العام الدراسي التربية والتعليم جنوب الخليل، والمنتظمين في الدراسة للفصل 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس، وعدد الطلبة، ( 1.3)، ويبين الجدول (م2015/2016)

 . وعدد الشعب
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 توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب(: 1.3)جدول 

 عدد الطلبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 1616 52 28 ذكور
 1529 48 25 إناث

 492 26 23 المختلطة
 3637 126 76 المجموع

 

 : عينة الدراسة 3.3

مدرسة ذكور  الخليل،مدارس مديرية التربية والتعليم جنوب  مدرستين من بين من الدراسةعينة ت تكون
لى ا عمإلحتوائهبطريقة قصدية تم اختيارهما ، حيث بيت عوا الثانوية ومدرسة بنات بيت عوا الثانوية

تعليمية الضرورية إلنجاح المناسبة للدراسة، وتوفر األجهرة واألدوات العدد مناسب من الشعب الدراسية 
كل منهما تحتوي على و  تعاون الطاقم اإلداري مع الباحث،الدراسة، وكذلك سهولة الوصول اليهما و 

 الشعب في كل مدرسة تم تعيينو  ،نفس المدرستدرس من و  ،األساسي ين من طلبة الصف الثامنشعبت
درست وحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي الى شعبة تجريبية  عشوائياً 

وبلغ درست الوحدة نفسها بالطريقة التقليدية، وأخرى ضابطة ،  K.W.L.Plusباستخدام استراتيجية 
 للمدرسةتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا ( 2.3)الجدول ويبين  ،طالب وطالبة( 111)عدد عينة الدراسة 

 (. تجريبية، ضابطة)والمجموعة 

 والمجموعة توزيع عينة الدراسة تبعًا للمدرسة: (2.3)جدول 

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المدرسة
 69 32 37 بنات بيت عوا الثانوية
 42 19 23 ذكور بيت عوا الثانوية

 111 51 60 المجموع
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 : أدوات الدراسة 4.3

 K.W.L.Plusثالث أدوات في هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام استراتيجية باستخدام الباحث  مقا
في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي والقلق الرياضي لديهم، والتي تتمثل في 
اختبار حل المسألة الرياضية، واستبانة لقياس القلق الرياضي، باإلضافة الى دليل المعلم الذي أعده 

 . K.W.L.Plusة الباحث لتدريس وحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن وفقًا الستراتيجي

 : وكانت اإلجراءات التي اتبعها الباحث في إعداد األدوات كما يلي

 : (K.W.L.Plusدليل المعلم وفق استراتيجية ) المادة التعليمية 1.4.3

 كتاب الرياضيات، للصف الثامن في لوحدة الثانيةوهي ا وحدة الهندسة، م الباحث بتحليل محتوىقا
تشتمل و ، (م2015/2016)والذي يدرس في المدارس الحكومية في فلسطين للعام الدراسي األساسي،

المثلث  ،المثلث، المثلث المتساوي الساقين: ستة دروس وهيالمادة الدراسية في هذه الوحدة على 
وبعد االطالع  ؛المتساوي األضالع، التباين وخصائص المتباينة، متباينة المثلث، نظرية فيثاغورس

 األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بحل المسألة الرياضية واستراتيجيات تدريسها، وكذلك على
قام الباحث بإعداد دليل المعلم  K.W.L.Plusاألدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة باستراتيجية 

أعرف  ماذا)، بما تتضمنه من خطوات K.W.L.Plusلتدريس وحدة الهندسة وفقًا إلستراتيجية 
، باإلضافة الى قيام الطالب بعمل (؟...؟ ، ماذا تعلمت عن...؟ ، ماذا أريد أن أعرف عن...عن

وتضمن الدليل مقدمة ونبذة عامة عن استراتيجية خريطة مفاهيمية وملخص لموضوع الدرس، 
K.W.L.Plus خطوات تطبيق استراتيجية عرض مفصل ل، وK.W.L.Plus ، وتوجيهات عامة تتعلق

باإلضافة الى األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة، والتوزيع الزمني للموضوعات الوحدة، بتدريس 
 .دقيقة لكل حصة( 40)حصة دراسية، بزمن قدره ( 20)المراد تدريسها، وقد تم تدريس الوحدة في مدة 

والمصادر والوسائل  ،وشملت خطة السير في تدريس الوحدة على األهداف السلوكية لكل درس
باإلضافة ألنشطة وعروض ، K.W.L.Plus، والخطوات اإلجرائية الستراتيجية التعليمية التعلمية

 . (2) ملحق وأوراق عمل للطلبة عند نهاية كل درس والوظائف البيتية
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تدعم المحتوى  التي أعدها الباحث بطريقة مناسبةوتضمنت المادة التعليمية مجموعة من أوراق العمل 
 (. 3)كل درس ملحق وقد ُأعطيت للطلبة بعد االنتهاء من شرح 

 :صدق المادة التعليمية

 المحكمين المختصين مجموعة من ها علىعرضقام الباحث بالتحقق من صدق المادة التعليمية، ب
 باإلضافة ،بالمناهج وأساليب التدريس من أساتذة جامعيين ومشرفين تربويين من وزارة التربية والتعليم

لالستفادة من خبراتهم ومالحظاتهم حول المادة  األساسي، ي الرياضيات للصف الثامنالى معلم
جراءالتعليمية   . (1)ق ملح المادة التعليمية بشكلها النهائيلتخرج  لتعديالت الالزمةا وا 

 

  : اختبار حل المسألة الرياضية 2.4.3

 : وفق الخطوات التاليةاختبار حل المسألة الرياضية  بإعدادم الباحث قا

وتم اختيار الوحدة الثانية ، K.W.L.Plusتحديد الوحدة المراد تدريسها باستخدام استراتيجية  -
 . من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي( الهندسة)

االختبار، حيث يهدف االختبار الى قياس قدرة الطلبة على حل المسائل تحديد الهدف من  -
 .الرياضية المتضمنة في وحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي

صفات لمعرفة األوزان النسبية ألجزاء المحتوى بناء جدول مواوحدة الدراسية و تحليل المحتوى لل -
 . (6)ملحق المراد قياسها ألهداف االعلمي ومستويات 

االطالع على العديد من االختبارات المشابهة لدراسات سابقة لالستفادة منها في بناء فقرات  -
 . االختبار موضوع اإلعداد

 K.W.L.Plusصياغة فقرات االختبار على شكل أسئلة مقالية للتحقق من أثر استراتيجية  -
مسألة ( 12)تكون االختبار بصورته النهائية من الطلبة للمسألة الرياضية، حيث على حل 
 . (4)ملحق  رياضية

ضوحها، ومالئمتها صياغة تعليمات االختبار ووضعها في مقدمة االختبار مع مراعاة و  -
 . لمستوى الطلبة

  .(5)ملحق  ابات الصحيحة على فقرات االختبارإعداد مفتاح الحل لالختبار، ويتضمن اإلج -
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  :صدق الختبار 1.2.4.3

المحكمين  عرضه على مجموعة منختبار حل المسألة الرياضية وذلك من خالل من صدق ا تم التأكد
ومشرفي ومعلمي الرياضيات من  الرياضياتمن ذوي االختصاص في مجال المناهج واساليب تدريس 

وكذلك  جلها،وضعت من أ هداف التيتحقق األمن اجل التأكد من ان فقرات االختبار  ،ذوي الخبرة
واألخذ بعين االعتبار بآراء ومالحظات المحكمين  لمستوى الطلبة والوقت المخصص له، مناسبته

جراء التعديالت المناسبة    .(1)ملحق  ليخرج االختبار بصورته النهائيةوا 

 :ومن المالحظات التي سجلت على االختبار من قبل السادة المحكمين

 .تؤدي الغرض منها بطريقة أوضحأستبدال بعض الفقرات بفقرات أخرى  -
 . حذف بعض الفقرات لتماثل فكرتها مع فقرة أخرى -
 . اختصار بعص الفقرات -
 . إعادة صياغة بعض الفقرات باسلوب أبسط -

 : ثبات الختبار 2.2.4.3

للتحقق باستخدام طريقة كرونباخ ألفا  م الباحث باستخراج معامل ثبات اختبار حل المسألة الرياضيةقا
ستطالعية االختبار على عينة اتم تطبيق حيث  ار قادر على تحقيق اغراض الدراسة،االختبمن ان 

طالبة من طالبات الصف ( 30)وتكونت من  نة الدراسة،خارج عيومن  من افراد مجتمع الدراسة،
( 0.78)الثامن األساسي في مدرسة الشهيدة دالل المغربي المختلطة، وبلغ معامل الثبات لالختبار 

  .هذا المعامل جيدًا ألغراض إجراء الدراسة ويعد

 : زمن الختبار 3.2.4.3

من خالل التطبيق االستطالعي لالختبار قام الباحث بتقدير الزمن المناسب لالختبار من خالل 
( 60)، حيث بلغ زمن االختبار ه الطلبة في اإلجابة على االختبارحساب متوسط الزمن الذي استغرق

  .دقيقة
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  : معامل الصعوبة والتمييز 4.2.4.3

د تطبيقه وذلك بع لة الرياضية،اختبار حل المسألصعوبة والتمييز لفقرات م الباحث بحساب معامل اقا
وقد استخدام الباحث المعادلة التالية لحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من  على العينة االستطالعية،

 : فقرات االختبار

 

وهي قيم متفقة  ،(7)، ملحق (0.65 – 0.25)لفقرات االختبار بين وقد تراوحت معامالت الصعوبة 
وتم حساب معامل التمييز لفقرات االختبار  مع معيار الصعوبة المقبول ألغراض البحوث التربوية،

 : باستخدام المعادلة اآلتية

 

 :حيث

 مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا : مج س

 مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا : مج ص

 الدرجات المخصصة للسؤال : مج م

 عدد أفراد أحدى المجموعتين: ن

وهي قيم مقبولة  ،(7)، ملحق (0.75 – 0.35)بين  تمييز لفقرات االختبارمعامالت الوقد تراوحت 
الصعوبة لفقرات االختبار ما بين يجب ان تتراوح معامالت انه ( 1996)يرى أبو لبدة حيث تربويًا، 

عتبر الحد األدنى المقبول وا ،تربوياً حتى تكون متفقة مع معامالت الصعوبة المقبولة ( 0.90 -0.10)
 . (0.25)لمعامل التمييز 
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 : القلق الرياضي استبانة 3.4.3

من خالل االطالع على  األساسي، رياضي لطلبة الصف الثامنالقلق ال ث ببناء استبانةم الباحقا
قلق حل المسألة المستخدمة  واالستفادة من استبانات ي والدراسات السابقة ذات العالقة،األدب التربو 
 فقرة باستخدام التدريج الخماسي( 24)، وتكونت من (2011)ودراسة كريري ( 2008)تركي في دراسة 

حيث تم صياغة  ،(لة، بدرجة قليلة جداً بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قلي)
مع مراعاة قصر  األساسي، للغوي لطلبة الصف الثامنبلغة سهلة لتالئم المستوى ا فقرات االستبانة

  .(8)ملحق ما وضعت من أجلهل لفقرات، وقياسهاا

 

 : صدق الستبانة 1.3.4.3

أساتذة جامعيين  من على مجموعة من المحكمين ذو الخبرة واالختصاص قام الباحث بعرض االستبانة
الفقرات وذلك لألخذ بآرائهم حول مدى وضوح  ومشرفين تربويين، وعدد من معلمي الرياضيات،

والدقة اللغوية  لقياس القلق الرياضي عند الطلبة، ومدى مناسبة الفقرات ومناسبتها لمستوى الطلبة،
اضافة من تعديل او حذف او التعديالت الالزمة وفقًا آلرائهم ومالحظاتهم  إجراءوتم  غة الفقرات،لصيا

خراجه ،جديدة بما يتناسب مع البيئة الفلسطينيةلفقرات   .(1)ملحق  النهائية ابصورته اوا 

 :ومن المالحظات التي سجلت على االستبانة من قبل السادة المحكمين

 .التقليل من عدد فقرات االستبانة -
 . حذف بعض الفقرات التي يوجد بها تشابه مع فقرات أخرى -
 . إعادة صياغة بعض الفقرات بصورة أبسط بحيث تالئم مستوى الطلبة -
 . تجزئة بعض الفقرات المركبة -

 : ثبات الستبانة 2.3.4.3

خارج عينة ومن  من أفراد مجتمع الدراسة، ستطالعيةقام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة ا
استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل الثبات، حيث تم  راسة؛ للتحقق من ثبات االستبانة،الد

 . مما يدل على أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات( 0.83)والذي بلغ 
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 : الطريقة واإلجراءات 5.3

 : الخطوات التاليةتبع الباحث في تنفيذ دراسته ا

تسهيل المهمة الموجه إلى مراجعة كلية الدراسات العليا بجامعة القدس والحصول على كتاب  -
 (. 9)لحق م ل مهمة تطبيق الدراسة في المدارسلتسهي مدير التربية والتعليم جنوب الخليل؛

التوجه الى مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل والحصول على كتاب تسهيل المهمة الموجه  -
 (. 10)تسهيل مهمة تطبيق الدراسة ملحق دارس في تربية وتعليم جنوب الخليل؛ لإلى الم

وهو استخدام  ابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة،دب التربوي والدراسات الساالطالع على األ -
 . المسألة الرياضية والقلق الرياضيعلى حل   K.W.L.Plusستراتيجية إ
األساسي في  سة من كتاب الرياضيات للصف الثامنداختيار المادة الدراسية وهي وحدة الهن -

عداد 2015/2016الفصل الدراسي األول  للوحدة وفق استراتيجية دليل المعلم  وا 
K.W.L.Plus ملحق  مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة على ، والتحقق من صدقه بعرضه

(1 .) 
معلم دليل ال ،القلق الرياضي استبانة ،اختبار حل المسألة الرياضية)ادوات الدراسة اعداد  -

والتحقق من صدقها بعرضها على  (K.W.L.Plusستراتيجية للمادة الدراسية المعد وفق إ
جراء التعديالت الالزمة،مجموعة من ال  .والتحقق من ثباتها محكمين وا 

تطبيق االدوات على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة، ومن خارج عينة الدراسة؛ للتحقق  -
ت االختبار واالستبانة، والتحقق من سالمة الفقرات ووضوحها ولتدوين استفسارات من ثبا

من )الطلبة وحساب معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، وتحديد الزمن الالزم لالختبار 
خالل حساب متوسط الوقت الذي استغرقه أول طالب أنهى االختبار والوقت الذي استغرقه 

 (. آخر طالب
واالجتماع مع المدير والمعلمين للتعاون مع  تم تطبيق الدراسة فيها،رس التي المدا اختيار -

وتوزيع المادة  ،الشعب التجريبية والضابطة فيها وتعيين ،الباحث من اجل تطبيق الدراسة
لالسترشاد  K.W.L.Plusستراتيجية بعد صياغتها وتعريفها باستخدام إ الدراسية على المعلمين

 .شرحها للطلبة في الشعب التجريبيةواالستفادة منها و  بها،
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تم من خاللها ن خالل سلسلة من اللقاءات معهم، تدريب المعلمين على تطبيق الدراسة م -
 .خطوات الالزم اتباعها في التدريسمناقشة الدليل وال

قبلية على عينة  كاختباراتالقلق الرياضي  ختبار حل المسألة الرياضية واستبانةتطبيق ا -
  .، وذلك في بداية التجربة(الضابطةالتجريبية و )الدراسة كلها 

للمجموعة التجريبية باستخدام ( ةالهندس)تم تدريس الوحدة الثانيةحيث ) التجربة بدء تطبيق -
 .(وتدريسها للمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية  K.W.L.Plusستراتيجية إ
ى عل بعد القيام بالتجربةالقلق الرياضي  رياضية واستبانةار حل المسألة التطبيق اختب -

 .تجريبية والضابطة، وفي نفس الوقتالمجموعتين ال
لجات االحصائية والقيام بالمعا ورصد النتائج الرياضي القلق االختبارات واستباناتجمع  -

 . الستخراج النتائج وتفسيرها المناسبة
 . ونقاشها بشكل علمي وموضوعي النتائج  تفسير -
 . كتابة التوصيات والمقترحات، ووضع تجربة الباحث بين يدي الباحثين الالحقين -

 

 : لدراسةتصميم امتغيرات و  6.3

حل المسألة  في  K.W.L.Plusاستخدام استراتيجية أثر  صممت هذه الدراسة بهدف التعرف على
على مجموعة من المتغيرات  واشتملت األساسي، الثامنضي لدى طلبة الصف الرياضية والقلق الريا

 :وهي

 : المتغير المستقل 1.6.3

 . ( K.W.L.Plusواستراتيجية  ،الطريقة التقليدية) :طريقة التدريس وهي بمستويين

 : المتغيرات التابعة 2.6.3

 :وتتضمن متغيرين هما

 . حل المسألة الرياضية. 1
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 . القلق الرياضي .2

  :المتغير المعدل 3.6.3

 . (ذكور وأناث: )نس وله مستويانالج

 : المتغيرات المضبوطة 4.6.3

 . والطلبة من نفس المرحلة العمرية األساسي الصف الثامن: ف والمرحلة العمريةالص. 1

األساسي الفصل األول من العام  وحدة الهندسة من كتاب الصف الثامن: المحتوى الدراسي. 2
 . 2015/2016الدراسي 

 . في كل مدرسة ذاته المعلم التجريبية والضابطة من قبل الشعبحيث تم تدريس : المعلم خبرة .3

وتطبيق  ي للمجموعتين التجريبية والضابطة،متساو  حصص تدريس الوحدة المختارة عدد: الزمن. 4
 . ة الدراسةزمني لجميع مدارس عين االختبار ومقياس القلق في توافق

 : تصميم الدراسة

EG : O1 X O2 

CG : O1    O2 

EG  : المجموعة التجريبية 

CG  : المجموعة الضابطة 

O1  : ةالقبلي اتاالختبار جملة  

O2  : ةالبعدي اتاالختبار جملة  

 X   : المعالجة التجريبية( استراتيجيةK.W.L.Plus  ) 

 



87 
 

 : المعالجات الحصائية 7.3

واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعة التجريبية والمجموعة تم استخراج المتوسطات الحسابية 
الضابطة على اختبار حل المسألة الرياضية، واستبانة القلق الرياضي، حيث تم استخدام تحليل التغاير 

لمقارنة متوسطات أداء الطلبة على أدوات الدراسة واإلجابة على ( ANCOVA)المصاحب الثنائي 
فة داللة الفروق في متوسطات أداء الطلبة في ختبار حل المسألة الرياضية أسئلة الدراسة، ولمعر 

برنامج الرزمة االحصائية  ، باستخداموالتفاعل بينهما الجنسالمجموعة و حسب واستبانة القلق الرياضي 
 (. SPSS)للعلوم االجتماعية 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

أثـر اسـتخدام التـي هـدفت إلـى استقصـاء و ، إليها الدراسة تللنتائج التي توصليتناول هذا الفصل عرضًا 
 ثــــامنفــــي حــــل المســــألة الرياضــــية والقلــــق الرياضــــي لــــدى طلبــــة الصــــف ال K.W.L.Plusاســــتراتيجية 
والتفاعـــل  الجـــنسطريقـــة التـــدريس و بـــاختالف  لـــفختي ا األثـــرلك معرفـــة مـــا إذا كـــان هـــذوكـــذ، األساســـي
 .بينهما

 :للنتائج في هذا الفصل تبعًا للمتغيرات التابعة كما يلي عرضي لوفيما ي

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 1.4

في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن   K.W.L.Plusما أثر استخدام استراتيجية
 الجنس والتفاعل بينهما؟ذا األثر باختالف األساسي؟ وهل يختلف ه

  

لعالمــات نحرافـات المعياريـة الباحـث بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واإل عـن السـؤال األول قـام ولإلجابـة
 اختبار حل المسألة الرياضيةعلى الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة 

 مجمـــوعتيني الولحســاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة، تــم اعتمـــاد عالمـــات الطلبـــة فـــ 
ويبين الجدول ، المجموعة والجنسوذلك بحسب  حل المسألة الرياضية اختبارالضابطة والتجريبية على 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية( 1.4)
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 مجموعتينالطلبة في ال األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات(: 1.4)جدول 
في االختبارين القبلي  المجموعة والجنس ، حسبحل المسألة الرياضية الضابطة والتجريبية في اختبار

 .والبعدي

 
 الدرجات البعدية الدرجات القبلية

 الجنس المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 العدد

المجموعة 
 ضابطةال

 19 5.38 6.08 19 1.92 1.37 ذكر

 32 8.05 11.20 32 3.09 3.06 أنثى

 51 7.54 9.29 51 2.82 2.43 المجموع

المجموعة 
 التجريبية

 23 10.87 15.28 23 1.88 2.09 ذكر

 37 9.02 14.35 37 2.40 2.08 أنثى

 60 9.69 14.71 60 2.20 2.08 المجموع

 المجموع
 42 9.88 11.12 42 1.91 1.76 ذكر

 69 8.67 12.89 69 2.76 2.54 أنثى

 111 9.14 12.22 111 2.49 2.24 المجموع

 

أن هنـــاك فروقـــًا ظاهريــة فــي المتوسطـــات الحســابية لعالمــات الطلبــة فــي  (1.4) مــن الجـــدول الحــظيو 
، (التجريبيـة والضـابطة) لدى طلبـة الصـف الثـامن بـين مجمـوعتي الدراسـة حل المسألة الرياضيةاختبار 

المتوسـطات الحسـابية لعالمـات الطلبـة ذات داللـة إحصـائية ولمعرفة ما إذا كانت الفـروق الظاهريـة فـي 
ت النتــائج ، وكانــ(ANCOVA) نــائيدام اختبــار تحليــل التغــاير الث، تــم اســتخ(≤0.05)عنــد المســتوى 
 : التالي( 2.4)كما في جدول 
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حل المسألة لعالمات الطلبة في اختبار ( ANCOVA) نائينتائج تحليل التغاير الث(:2.4)جدول 
 اموالتفاعل بينه والجنس المجموعةحسب بالرياضية 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الدللة 
 اإلحصائية

 *0.00 98.14 3875.88 1 3875.88 الختبار القبلي

 *0.00 27.68 1093.12 1 1093.12 المجموعة 

 0.98 0.00 0.02 1 0.02 الجنس

الجنس×  المجموعة  22.59 1 22.59 0.57 0.45 

 39.50 106 4186.53 الخطأ

  

مجموعال  25773.25 111 

   

 110 9195.842 الكلي المعدل

   

 (≤0.05)دالة عند المستوى *       

 

 :المجموعةالنتائج المتعلقة ب

المحسوبة للفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين ( ف)أن قيمة ( 4.2)من الجــدول رقم  يتضح
( K.W.L.Plusاستراتيجية التي درست بطريقة )والتجريبية ( التي درست بالطريقة التقليدية)الضابطة 

وأن قيمة الداللة اإلحصائية ( 27.67)هي  بحسب المجموعة حل المسألة الرياضيةفي اختبار 
ضية الصفرية والتي وعليه يتم رفض الفر ، (≤0.05) أقل من مستوى الداللة ذه القيمةوه( 0.00)

ن متوسطات بي (≤0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ال توجد "تنص على أنه 
األمر ، "عزى لطريقة التدريسطلبة الصف الثامن األساسي في اختبار حل المسألة الرياضية ت عالمات

 الستخدام( ≤0.05) ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللةى االستنتاج أن هناك أثرًا الذي يقودنا إل
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يعزى  لدى طلبة الصف الثامن األساسيفي حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusاستراتيجية 
 .لمجموعةل

حـــل لمتغيـــر  معدلـــة واألخطـــاء المعياريـــةتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية ال ولمعرفـــة مصـــدر الفـــروق
 (: 3.4) ، كما في الجدولالمسألة الرياضية

 

حسب في حل المسألة الرياضية  معدلة واألخطاء المعياريةالمتوسطات الحسابية ال(: 4.3)جدول 
 المجموعة

 مجموعةال
 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل

 الضابطة
 

8.71 0.91 

 التجريبية
 

15.21 0.84 

 

المتوسـط المعـدل للمجموعــة الضـابطة التـي درسـت بالطريقـة التقليديـة هــو أن ( 4.3) مـن الجـدول يتبـين
( K.W.L.Plusراتيجية ســتالتــي درســت بطريقــة ا)وهــو أقــل مــن متوســط المجموعــة التجريبيــة ( 71.8)

 .، مما يدل على أن الفروق بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية(15.21) الذي بلغ

 

 :بمتغير الجنسالنتائج المتعلقة 

المحسوبة للفرق بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين ( ف)أن قيمة  (4.2) يالحظ من الجدول
( K.W.L.Plusراتيجية استالتي درست بطريقة )والتجريبية ( التي درست بالطريقة التقليدية)الضابطة 
الداللة اإلحصائية وأن قيمة ( 0.00)بحسب متغير الجنس هي  حل المسألة الرياضية في اختبار

وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية والتي  ،(≤0.05)أكبر من مستوى الداللة  وهذه القيمة (0.98)
 بين متوسطات (≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة "تنص على أنه 

  ."طلبة الصف الثامن األساسي في اختبار حل المسألة الرياضية تعزى للجنس عالمات
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 :والجنس المجموعةتعلقة بالتفاعل بين النتائج الم

المحســوبة للفــرق بــين متوســطي عالمــات طلبــة المجمــوعتين ( ف)أن قيمــة  (4.2)مــن الجــدول  يتضــح
اســــــــــتخدام التــــــــــي درســــــــــت بطريقــــــــــة )والتجريبيــــــــــة ( التــــــــــي درســــــــــت بالطريقــــــــــة التقليديــــــــــة)الضــــــــــابطة 
والجـنس  المجموعـة بحسـب التفاعـل بـين حـل المسـألة الرياضـيةفي اختبـار (  K.W.L.Plusاستراتيجية

وعليـه  ،(≤0.05)، وهي أكبر من مستوى الداللة (0.45)اإلحصائية وأن قيمة الداللة ( 0.57)هي 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة "يتم قبول الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه 

(≤0.05) طلبـة الصـف الثـامن األساسـي فـي اختبـار حـل المسـألة الرياضـية  ن متوسـطات عالمـاتبـي
 ". تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 

 

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 2.4

في القلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي؟   K.W.L.Plusأثر استخدام استراتيجيةما 
 الجنس والتفاعل بينهما؟ ذا األثر باختالف وهل يختلف ه

نحرافـــات المعياريـــة علـــى قـــام الباحـــث بحســـاب المتوســـطات الحســـابية واإل الثـــانيولإلجابـــة عـــن الســـؤال 
 .مقياس القلق الرياضي

ـــم   مجمـــوعتينالطلبـــة فـــي ال درجـــات اعتمـــادولحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة، ت
( 4.4)ويبين جدول  ،المجموعة والجنسوذلك بحسب  القلق الرياضي مقياسالضابطة والتجريبية على 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية
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الطلبة في  درجاتيارية لاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع(: 4.4)جدول 
في  المجموعة والجنس، حسب القلق الرياضي مقياسالضابطة والتجريبية في  مجموعتينال

 القبلي والبعدي مقياسينال

 
 الدرجات البعدية الدرجات القبلية

 الجنس المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 العدد

المجموعة 
 التجريبية

 

 23 5.52 50.83 23 7.40 88.00 ذكر

 37 18.03 55.14 37 17.94 71.62 أنثى

 60 14.64 53.48 60 16.77 77.90 المجموع

المجموعة 
 ضابطةال

 19 13.65 85.84 19 8.91 76.00 ذكر

 32 14.86 75.75 32 16.33 68.41 أنثى

 51 15.11 79.51 51 14.41 71.24 المجموع

 المجموع
 42 20.23 66.67 42 10.04 82.57 ذكر

 69 19.50 64.70 69 17.16 70.13 أنثى

 111 19.71 65.44 111 16.01 74.84 المجموع

 

 

الطلبـــة فـــي  درجاتة فـــي المتوسطــــات الحســـابية لـــأن هنــــاك فروقــــًا ظاهريـــ (4.4) مـــن الجــــدول يتضـــح
 (.جريبية والضابطةالت) مجموعتي الدراسةبين  مقياس القلق الرياضي

الطلبــة ذات داللـة إحصــائية  درجاتيـة فــي المتوسـطات الحســابية لـولمعرفـة مــا إذا كانـت الفــروق الظاهر 
، وكانــت النتــائج (ANCOVA) نــائيدام اختبــار تحليــل التغــاير الث، تــم اســتخ(≤0.05)عنــد المســتوى 
 (. 5.4) كما في الجدول
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 مقياس القلقالطلبة في  درجاتل( ANCOVA) نائيائج اختبار تحليل التغاير الثنت(:5.4)جدول 
 .اموالتفاعل بينه والجنس المجموعةحسب الرياضي 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الدللة 
 اإلحصائية

 0.66 0.19 41.06 1 41.06 الختبار القبلي

 *0.00 86.33 18355.69 1 18355.69 المجموعة

 0.27 1.21 257.53 1 257.53 الجنس

الجنس×  المجموعة  1246.50 1 1246.50 5.86 0.02* 

 212.63 106 22539.09 الخطأ

  

مجموعال  518098.00 111 

   

 110 42731.37 الكلي المعدل

   

 (≤0.05)دالة عند المستوى * 

 

 :المجموعةالنتائج المتعلقة ب

المحسوبة للفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين ( ف)أن قيمة ( 4.5) من الجــدول يتضح
( K.W.L.Plusاستراتيجية التي درست بطريقة )والتجريبية ( التي درست بالطريقة التقليدية)الضابطة 

، (0.00)وأن قيمة الداللة اإلحصائية ( 86.32)هي  المجموعةبحسب  مقياس القلق الرياضيفي 
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه  ، (≤0.05) الداللةوهي أقل من مستوى 

بين متوسطات استجابات طلبة  (≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة "
ى األمر الذي يقودنا إل، "الصف الثامن األساسي على مقياس القلق الرياضي تعزى لطريقة التدريس

استراتيجية  الستخدام( ≤0.05) ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة أثراً االستنتاج أن هناك 
K.W.L.Plus  لمجموعةيعزى ل لدى طلبة الصف الثامن األساسي مستوى القلق الرياضيفي. 
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القلـــق لمتغيـــر  معدلـــة واألخطـــاء المعياريـــةتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية ال ولمعرفـــة مصـــدر الفـــروق
 (.6.4) الجدول، كما في الرياضي

 حسب القلق الرياضيفي  معدلة واألخطاء المعياريةالمتوسطات الحسابية ال(: 4.6)جدول 
 .المجموعة

 مجموعةال
 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل

 تجريبيةال
 

53.19 2.00 

 ضابطةال
 

80.68 2.13 

 

راتيجية تســالتــي درســت بطريقــة ا)التجريبيــة  المتوســط المعــدل للمجموعــة أن( 4.6) مــن الجــدول يتبــين
K.W.L.Plus ) التــــي درســــت بالطريقــــة ) الضــــابطةن متوســــط المجموعــــة قــــل مــــوهــــو أ( 53.19)هــــو

، ممــا يــدل علــى أن الفــروق بــين المجمــوعتين كانــت لصــالح المجموعــة (80.68) الــذي بلــغ (التقليديــة
 .التجريبية

 

 :النتائج المتعلقة بمتغير الجنس

طلبـــة المجمـــوعتين  درجــاتالمحســوبة للفـــرق بــين متوســـطي ( ف)أن قيمـــة  (4.5)مـــن الجــدول يتضــح 
( K.W.L.Plusتراتيجية اسـالتـي درسـت بطريقـة )والتجريبيـة ( التي درست بالطريقة التقليديـة)الضابطة 

، (0.27)وأن قيمـة الداللـة اإلحصـائية ( 1.21)بحسـب متغيـر الجـنس هـي  القلـق الرياضـي مقياسفي 
وعليــه يــتم قبــول الفرضــية الصــفرية والتــي تــنص علــى أنــه   ،(≤0.05)لداللــة وهــي أكبــر مــن مســتوى ا

بــين متوســطات اســتجابات طلبــة  (≤0.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة "
  ."الصف الثامن األساسي على مقياس القلق الرياضي تعزى للجنس
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 :والجنس المجموعةالنتائج المتعلقة بالتفاعل بين 

طلبـة المجمـوعتين الضـابطة  اتالمحسـوبة للفـرق بـين متوسـط( ف)مـة أن قي (4.5)من الجدول  يتضح
(  K.W.L.Plusاسـتخدام اسـتراتيجية التـي درسـت بطريقـة )والتجريبية ( التي درست بالطريقة التقليدية)

الداللـــة وأن قيمـــة ( 5.86)والجـــنس هـــي  المجموعـــةبحســـب التفاعـــل بـــين  مقيـــاس القلـــق الرياضـــيفـــي 
وعليــه يــتم رفــض الفرضــية الصــفرية  ،(≤0.05)مــن مســتوى الداللــة  قــل، وهــي أ(0.02)اإلحصــائية 

ــــه  ــــى أن ــــنص عل ــــة "والتــــي ت ــــد مســــتوى دالل ــــة احصــــائية عن ــــروق ذات دالل ــــين  (≤0.05)ال توجــــد ف ب
متوســطات اســتجابات طلبــة الصــف الثــامن األساســي علــى مقيــاس القلــق الرياضــي تعــزى للتفاعــل بــين 

ذا داللة إحصائية عند مستوى  ى االستنتاج أن هناك أثراً األمر الذي يقودنا إل، "طريقة التدريس والجنس
لدى طلبة الصـف  مستوى القلق الرياضيفي  K.W.L.Plusاستراتيجية  الستخدام( ≤0.05) الداللة

 .لتفاعل بين المجموعة والجنسيعزى ل الثامن األساسي

القلـــق لمتغيـــر  المعياريـــةتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية المعدلـــة واألخطـــاء  ولمعرفـــة مصـــدر الفـــروق
 (.7.4) ، كما في الجدولالرياضي بحسب التفاعل بين المجموعة والجنس

التفاعل حسب  القلق الرياضيفي  واألخطاء المعياريةمعدلة المتوسطات الحسابية ال(: 4.7)جدول 
 بين المجموعة والجنس

مجموعةال  الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل الجنس 

 تجريبيةال
 3.30 51.39 ذكر

 2.42 55.00 أنثى

 ضابطةال
 3.35 85.89 ذكر

 2.65 75.48 أنثى

 

بطريقــــة التــــي درســــت )للــــذكور  تجريبيــــةالمتوســــط المعــــدل للمجموعــــة ال أن( 4.7) مــــن الجــــدول يتبــــين
التـــي )للـــذكور لضـــابطةن متوســـط المجموعـــة اقـــل مـــوهـــو أ( 51.39)هـــو  (K.W.L.Plusراتيجية تســـا
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كانــت لصــالح المجموعــة  يــدل علــى أن الفــروق، ممــا (85.89)الــذي بلــغ   (الطريقــة التقليديــةدرســت ب
راتيجية تســــــالتــــــي درســــــت بطريقــــــة ا)لإلنــــــاث  تجريبيــــــةالمتوســــــط المعــــــدل للمجموعــــــة ال أنو  ،التجريبيـــــة

K.W.L.Plus)  ــــل مــــوهــــو أ( 55.00)هــــو ــــاث  ضــــابطةن متوســــط المجموعــــة الق ــــي درســــت )لإلن الت
 .التجريبيةكانت لصالح المجموعة  يدل على أن الفروق، مما (75.48)الذي بلغ  ( بالطريقة التقليدية

فـــروق بــين المجموعـــة والجـــنس، حيــث كـــان المتوســـط الحســابي المعـــدل للـــذكور فـــي ويالحــظ أن هنـــاك 
، (55.00)فـي المجموعـة التجريبيـة والمتوسط الحسابي المعدل لإلنـاث ( 51.39)المجموعة التجريبية 

 . أكثر من اإلناث K.W.L.Plusمما يدل على أن الذكور استفادوا من استراتيجية 

 

 : ملخص نتائج الدراسة 3.4

لدى في حل المسألة الرياضية  (≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائياً وجود فروق دالة . 1
 . K.W.L.Plusستراتيجية عزى لطريقة التدريس ولصالح ات طلبة الصف الثامن األساسي

حل المسألة الرياضية في  (≤0.05)عند مستوى داللة  فروق دالة إحصائياً عدم وجود . 2
 .تعزى لمتغير الجنس األساسيلدى طلبة الصف الثامن 

في حل المسألة الرياضية  (≤0.05)عند مستوى داللة  فروق دالة إحصائياً عدم وجود . 3
 .طريقة التدريس والجنس منعزى للتفاعل بين كل ت لدى طلبة الصف الثامن األساسي

لدى مستوى القلق الرياضي في  (≤0.05)عند مستوى داللة فروق دالة إحصائيًا  وجود. 4
 . K.W.L.Plusستراتيجية لطريقة التدريس ولصالح ا عزىت طلبة الصف الثامن األساسي

مستوى القلق الرياضي في  (≤0.05)عند مستوى داللة فروق دالة إحصائيًا عدم وجود . 5
 .تعزى لمتغير الجنس لدى طلبة الصف الثامن األساسي

لدى مستوى القلق الرياضي في  (≤0.05)عند مستوى داللة فروق دالة إحصائيًا وجود . 6
، وكانت طريقة التدريس والجنس منتعزى للتفاعل بين كل  طلبة الصف الثامن األساسي

 .  K.W.L.Plusالفروق لصالح الذكور واإلناث الذين درسوا باستخدام استراتيجية 
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 خامسالفصل ال

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

الدراسة هذه هدفت تناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ووضع التوصيات، إذ 
في حل المسألة الرياضية والقلق الرياضي لدى  K.W.L.Plusإلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية 

 . طلبة الصف الثامن األساسي

مقياس القلق الرياضي قبل البدء و  رياضية،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق اختبار حل المسألة ال
بالمعالجة التجريبية وبعد االنتهاء منها، ومن ثم تحليل النتائج وعرضها وفيما يأتي مناقشة لهذه 

 . النتائج

 : مناقشة النتائج 2.5

  السؤال األولمناقشة النتائج المتعلقة ب 1.2.5

في حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن   K.W.L.Plusما أثر استخدام استراتيجية
 الجنس والتفاعل بينهما؟ ذا األثر باختالف األساسي؟ وهل يختلف ه

بين  (≤0.05) مستوى الداللةذات داللة إحصائية عند أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق 
ومتوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية طلبة مات عال متوسط

، على اختبار حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusالمجموعة التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية
وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، إذ كان متوسط عالمات الطلبة في المجموعة التجريبية 

 . أعلى من متوسط عالمات الطلبة في المجموعة الضابطة
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 على مكوناتها فيتعتمد  K.W.L.Plusث أن السبب في ذلك يعود الى أن استراتيجية ويرى الباح
مة والمرتبة التي يتبعها تتضمن مجموعة من الخطوات المنظ، فهي المعرفة اكتساب في البنائية النظرية

الجديدة، ارتكاز لربطها بالمعرفة تعمل على تنشيط المعرفة السابقة لديهم وجعلها محور الطلبة بحيث 
وكذلك  افكار جديدة وتكوين معنى للتعلم واالحتفاظ بالمعرفة وعدم نسيانها، مما يزيد من فرصة توليد

لهدف والحصول على المزيد من التعلم واالكتشاف وتعمق لوصول الى ال نمي روح التحدي لدى الطلبةت
 .خبراتهم حول الموضوع

تساعد على اعادة تنظيم وبناء البنية المعرفية للطلبة،  K.W.L.Plusباإلضافة الى أن استراتيجية 
فإنها تعمل على تنمية قدرة الطلبة على التفكير السليم وترتيب خطوات حل المسألة الرياضية بشكل 

وكذلك منظم، مما يسهل على الطلبة بناء المعرفة ويساعدهم على التحديد والتمييز الدقيق للمفاهيم، 
عمل  K.W.L.Plusمجموعات ومساعدة بعضهم البعض في تعبئة جدول توزيع الطلبة على شكل 

مما على تنمية روح المشاركة والتعاون وتعزيز فكرة التعلم التي تجعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية، 
 . يتيح للطلبة التعامل مع المسائل الرياضية المختلفة وتطوير االستراتيجيات المناسبة لحالها

الذاتي لدى الطلبة وتزيد من تحصيل فرص التعلم  راتيجية واجراءاتها تزيد مناالستوكذلك طبيعة 
يجاز  الطلبة ومعرفتهم، حيث يقوم الطلبة بمهارات عديدة كالقراءة وتوليد األفكار وتنظيمها والمناقشة وا 

رياضية المعرفة، حيث تساعد الخرائط المفاهيمية المتبعة في االستراتيجية على توضيح المفاهيم ال
والعالقات التي تربط بينها وترتيب خطوات حل السألة الرياضية بشكل يسهل عملية الفهم واالستيعاب 

 . على الطلبة، وهذا ما يفتقر إليه طلبة الطريقة التقليدية

جواد وعباس، )و، (2013العفيفي، )و، (2014راضي، )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
 ،(2012الساعدي، )و، (2012المالكي،)و، (2012عرام، )و ،(2012أبو سلطان، )و ،(2013

الزهراني، )و ،(2012سليم، )و ،(2012حربي، )و ،(2012نايف وردام، )و ،(2012برو، )و
 ،(2010عقيلي، )و ،(2011العزاوي وناصر، )و ،(2011حسن، )و ،(2011بريج، )و ،(2011

 ،(2009الجليدي، )و ،(Siribunnam & Tayraukham, 2009)و، (2010عبد اهلل، )و
سالم، )و ،(2008عطية وصالح، )و ،(Stahel, 2008)و ،(2008البركاتي، )و ،(Tok,2008)و

، حيث أظهرت هذه الدراسات فاعلية استخدام استراتيجية (Shaw&et.al, 1997)و ،(2007
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K.W.L  البديلة وتنمية مهارات التفكير في التحصيل والمفاهيم العلمية وتعديل التصورات بأنواعها
  .العلمي والعديد من المتغيرات المختلفة

بين  (≤0.05) مستوى الداللةكما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
متوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط عالمات طلبة 

 على اختبار حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusبية الذين درسوا وفق استراتيجيةالمجموعة التجري
 . تعزى للجنس

هذه الدراسات هدفت  ، حيث(2009عايد، )، (2009العبودي، )كل من وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 مسائل الرياضية،استخدام االستراتيجيات الخاصة في حل الالتدريب على الى التعرف على أثر 

طلبة الفي تحصيل  (≤0.05) اشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةو 
 . في حل المسألة الرياضية تعزى للجنس

ث في اكتساب مهارات وجود فروق لصالح االناأظهرت  ، حيث(2012برو، )دراسة مع  وتتعارض
 .التفكير فوق المعرفي

 

بين متوسط  (≤0.05) مستوى الداللةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
عالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط عالمات طلبة المجموعة 

تعزى على اختبار حل المسألة الرياضية   K.W.L.Plusالتجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية
 .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

كور في التدريس تناسب كل من الذ K.W.L.Plusويمكن تفسير هذه النتيجة أّن استخدام استراتيجية 
واإلناث، حيث كان كل من المعلم والمعلمة قريبين الى حد كبير في تدريسهم لوحدة الهندسة، 

في بداية الحصة  K.W.Lمون بتوزيع جدول ، فكانوا يقو K.W.L.Plusواستخدامهم الستراتيجية 
ويتابعون الطلبة خالل تعبئتهم للجدول وحل أوراق العمل ، وأيضًا الوسائل التعليمية التي أستعملها كل 

إضافة الى التقارب الكبير في الخبرات السابقة لدى من المعلم والمعلمة كانت متشابهة الى حد ما، 
 . يئة التعليميةالطلبة كونهم من نفس المستوى والب
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عند فروق ذات داللة إحصائية التي أظهرت عدم وجود ( 2009عايد، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
بين متوسطي تحصيل الطلبة الذين تدربوا على استراتيجيات حل المسألة  (≤0.05) مستوى داللة

تعزى للتفاعل بين المجموعة والطلبة الذين لم يتدربوا على استراتيجيات حل المسألة في الرياضيات 
 .والجنس

 

 لمتعلقة بالسؤال الثاني مناقشة النتائج ا 2.2.5

في القلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي؟   K.W.L.Plusما أثر استخدام استراتيجية
 الجنس والتفاعل بينهما؟ ذا األثر باختالف وهل يختلف ه

بين  (≤0.05) مستوى الداللةأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند 
متوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط عالمات طلبة 

على مقياس القلق الرياضي، وكانت   K.W.L.Plusالمجموعة التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية
من  ريبية أقلالطلبة في المجموعة التج ، إذ كان متوسط درجاتالفروق لصالح المجموعة التجريبية

 . الطلبة في المجموعة الضابطة متوسط درجات

تعمل على دمج المعلومات  K.W.L.Plusالسبب الكامن وراء ذلك الى أن استراتيجية ويعزو الباحث 
المعرفية لدى الطلبة وعرضها بصورة هرمية من األكثر الجديدة مع المعلومات السابقة في البنية 

ظهار  عمومية الى األقل عمومية، كما تجعل الطلبة محورًا للعملية التعليمية وتركز على نشاطهم وا 
والتقليل  قدراتهم في دراسة الرياضيات، مما يؤدي الى زيادة استيعاب الطلبة للمادة وزيادة ثقتهم بأنفسهم

وتغيير ل المسائل الرياضية، وبالتالي فهي تقلل من القلق الرياضي لدى الطلبة من توقع الفشل في ح
 . اتجاهاتهم السلبية نحو مادة الرياضيات

في بداية تدريس كل مفهوم جديد، وتوزيع الطلبة في مجموعات  K.W.L.Plusوكذلك توزيع جدول 
أسئلة ار الرئيسية للموضوع ووضع ومتابعتهم أثناء تعبئتهم للجدول واعطائهم الفرصة في تحديد االفك

 البحث عن األسئلة التي لم يحصلوا على إجابة عليها في المراجع المتعددة،حول ما يريدون تعلمه، و 
لمعلومات، كل هذا ساعد في خلق جو من االنسجام داخل غرفة لتلخيص وعمل خرائط مفاهيمية و 
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عكس إيجايًا على اتجاهات الطلبة نحو مادة الصف وساعد الطلبة على التفاعل مع االستراتيجية مما ان
 . ، مما ساهم في اختزال القلق الرياضي لديهمالرياضيات بشكل عام

 & Siribunnam)و ،(Tok,2008)و ،(2010عقيلي، )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
Tayraukham, 2009) حيث أظهرت هذه الدراسات فعالية استراتيجية ،KWL   في تنمية اتجاهات
 . الطلبة نحو المواد الدراسية

بين  (≤0.05) مستوى الداللةكما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط درجات طلبة 

على مقياس القلق الرياضي تعزى   K.W.L.Plusالمجموعة التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية
 . للجنس

داللة ، حيث أظهرت أن هناك فروق ذات (2004أبو دالخ، )وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة 
 .احصائية الستخدام الخرائط المفاهيمية في قلق االختبار تعزى للجنس ولصالح اإلناث

 

بـــين متوســـط  (≤0.05) مســـتوى الداللـــةأظهــرت النتـــائج أن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد و 
درجـــات طلبـــة المجموعـــة الضـــابطة الـــذين درســـوا بالطريقـــة التقليديـــة ومتوســـط درجـــات طلبـــة المجموعـــة 

لتفاعـل بـين علـى مقيـاس القلـق الرياضـي تعـزى ل  K.W.L.Plusالتجريبية الذين درسوا وفق اسـتراتيجية
 . ولصالح المجموعة التجريبية عند الذكور واإلناث طريقة التدريس والجنس

، والفــرق بــين (3.61)حيــث كــان الفــرق بــين المتوســط المعــدل للــذكور واإلنــاث فــي المجموعــة التجريبيــة 
ممــا يـــدل علــى أن الفــرق كـــان ، (10.41)المتوســط المعــدل للـــذكور واإلنــاث فــي المجموعـــة الضــابطة 

 . ريبيةلصالح المجموعة التجريبية، حيث اختزلت هذه الطريقة القلق بين الجنسين في المجموعة التج

نميــة المعرفــة هــي إحــدى الوســائل المســتخدمة لت K.W.L.Plusوتعــزى هــذه النتيجــة الــى أن اســتراتيجية 
، وتســـهم فـــي تعميـــق الفهـــم وفـــي متابعـــة عمليـــات الـــتعلم وحـــل المشـــكالت، إذ هـــي الســـابقة لـــدى الطلبـــة

، والــذي ملمهــفــي تع العصــف الــذهني الــذي يقــوم بــه الطلبــةأنمــوذج لتنشــيط التفكيــر، وذلــك مــن خــالل 
يســـــاهم بشـــــكل كبيـــــر فـــــي تنميـــــة مهـــــارات الطالقـــــة والمرونـــــة لـــــدى الطلبـــــة، وكـــــذلك تـــــوفر اســـــتراتيجية 
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K.W.L.Plus باســتمرار لتقــويم نفســه حــول مــا يعــرف، ومــا ال يعــرف، إذ إنــه حينمــا  الفــرص للطالــب
ب علـى الصـعوبات للتغلـيعترف بما ال يعرف فإنه سيركز عنايته وقدراته على القضايا التـي ال يعرفهـا، 

التـي تعيـق اسـتيعابه لموضـوع الــدرس، باإلضـافة الـى أن الطالـب يــؤمن أنـه يسـتطيع أن يـدرك المعرفــة، 
 . والمهارات الكامنة داخله، األمر الذي يمنحه المزيد من الثقة في التعلم

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ( 2004أبو دالخ، )مع دراسة هذه النتيجة وتتعارض 
 . احصائية الستخدام الخرائط المفاهيمية في قلق االختبار تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 

 : التوصيات 3.5

 : في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية

م باستخدام استراتيجية لدروسه ضرورة أن يقوم معلموا الرياضيات بالتخطيط. 1
K.W.L.Plus لتساعد الطلبة في حل المسائل الرياضية واختزال القلق الرياضي لديهم. 

في تدريس مادة الرياضيات بمختلف  K.W.L.Plusضرورة استخدام استراتيجية . 2
 . مجاالتها

م في التعل K.W.L.Plusالخدمة وأثناءها على استراتيجية  تأهيل وتدريب المعلمين قبل. 3
 . لما تحققه من فائدة للطلبة

وتنظيمها وتعميقها من خالل تدريبهم على  طلبة على اكتساب المعرفةضرورة تشجيع ال. 4
 . لما لها من أثر إيجابي على تعلمهم K.W.L.Plusاستراتيجية 

ه أثر توفير بيئة تعليمية يسودها جو من المشاركة والتعاون والمودة، ّمما لالتأكيد على . 5
 . فّعال في زيادة تحصيل الطلبة في حل المسائل الرياضية واختزال القلق الرياضي لديهم

االهتمام بإعداد دليل لمعلمي الرياضيات يتم فيه توظيف استراتيجيات حديثة كاستراتيجيات . 6
بشكل خاص، لما لها من أثر فّعال في تنمية  K.W.L.Plusما وراء المعرفة واستراتيجية 

 . التفكير لدى الطلبة والوصول الى األهداف المرجوة بالشكل السليم
 . في بناء المناهج الفلسطينية K.W.L.Plusضرورة تضمين استراتيجية . 7
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 : المقترحات 4.5

في تدريس  K.W.L.Plusأثر استخدام استراتيجية  سات وأبحاث تستهدفعمل درا. 1
 . موضوعات أخرى في الرياضيات

في تدريس مواد دراسية  K.W.L.Plusعمل دراسات تبحث في أثر استخدام استراتيجية . 2
 . أخرى

كاستراتيجية  K.W.Lستراتيجيات دراسة فعالية استخدام استراتيجيات معدلة أخرى من ا. 3
K.W.L.D واستراتيجية ،K.W.L.H واستراتيجية ،K.W.L.Aتراتيجية ، واسK.W.L.M ،

 . وذلك للتعرف على أثرها على التحصيل بشكل عام وعلى حل المسألة الرياضية بشكل خاص
على متغيرات أخرى غير التي وردت في  K.W.L.Plusدراسة أثر استخدام استراتيجية . 4

 . الدراسة وعلى مستويات صفية أخرى
واالستراتيجيات األخرى التابعة  K.W.L.Plusالمقارنة بين أثر استخدام استراتيجية . 5

 . الستراتيجيات ما وراء المعرفة، في تحصيل الطلبة لمادة الرياضيات
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 (1) ملحق

 : أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية وأدوات الدراسة

 مكان العمل طبيعة العمل/ التخصص السم الرقم

 جامعة القدس المفتوحة أساليب تدريس الرياضيات عادل ريان. د. أ 1

 جامعة القدس مناهج وأساليب تدريس الرياضيات إبراهيم الصليبي. د 2
 جامعة القدس المناهج وأساليب التدريس إبراهيم عرمان. د 3
 جامعة القدس المناهج وأساليب التدريس إيناس ناصر. د 4
 جامعة القدس المناهج وأساليب التدريس زياد قباجة. د 5
 جامعة القدس المناهج وأساليب التدريس عفيف زيدان. د 6
 جامعة القدس المناهج وأساليب التدريس محسن عدس. د 7
 جامعة بيت لحم أساليب تدريس الرياضيات معين جبر. د 8
 جامعة القدس علم النفس نبيل عبد الهادي. د 9
 جامعة القدس المفتوحة علم النفس التربوي نبيل المغربي. د 10
 تربية جنوب الخليل مشرفة تربوية تغريد حابس. أ 11
مدرسة ذكور بيت عوا  مدرس رياضيات عبد الحميد السويطي. أ 12

 الثانوية
مدرسة بنات بيت عوا  مدرسة رياضيات عبير السويطي. أ 13

 الثانوية
 تربية جنوب الخليل مشرفة تربوية فلسطين الخطيب. أ 14
/ تربية جنوب الخليل محاضر/ مشرف تربوي نايف الطيطي. أ 15

 جامعة القدس المفتوحة
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 دليل المعلم(: 2)ملحق 

وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي من كتاب الرياضيات للجزء لتدريس  تحكيم دليل المعلم بطاقة
  K.W.L.Plusوفقاا إلستراتيجية  األول

 :................ الدرجة العلمية:..................                      الدكتور/األستاذ 

 :..............  مكان العمل/الوظيفة:........................                   التخصص

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                            

في حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusأثر استخدام استراتيجية "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
وذلك لنيل درجة الماجستير في أساليب تدريس " والقلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي

وحدة الهندسة من كتاب دلياًل للمعلم لتدريس  لقدس، واستلزم ذلك إعدادالرياضيات من جامعة ا
 . الرياضيات الجزء األول للصف الثامن األساسي

بداء آراءكم وملحوظاتكم حوله، في ضوء خبرتكم، وذلك  دليللذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم ال وا 
 : من حيثُ 

 مالءمة دليل المعلم مع خطوات استراتيجية  مدىK.W.L.Plus . 

 دقة الصياغة السلوكية ألهداف الدروس المتضمنة بالدليل. 

 وجود اتساق بين األهداف التعليمية لكل درس ومحتواه . 

 دقة وسالمة الصياغة اللغوية والعلمية للدليل . 

 مالءمة األنشطة الواردة في الدروس، وكذلك أوراق العمل بالنسبة لمستوى الطلبة . 

 ويم المستخدمة لما يتضمنه الدرس واألهدافمالءمة أساليب التق . 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 الباحث                                     

 محمد تيسير سويطي                                                                      
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 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس

 

 

 

من كتاب الرياضيات الجزء ( الهندسة)دليل المعلم لتدريس الوحدة الثانية 
  K.W.L.Plusاألول للصف الثامن األساسي وفقاا إلستراتيجية 

 

 

 

 سويطيعلي محمد تيسير : باحثإعداد ال

 

 

 فلسطين –القدس 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :مقدمة الدليل

 عزيزي معلم الرياضيات ،،، 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،، 

يعتبر دليل المعلم بمثابة المرشد الذي سيقوم بإرشادك الى كيفية استخدام استراتيجية معينة في تدريس 
الرياضيات، ونضع بين يديك هذا الدليل، وقد تم إعداده من خالل دراسة األدبيات التربوية، والدراسات 

من ( الهندسة)بطة بإستراتيجيات ما وراء المعرفة، ليكون لك عونًا في تدريس مفاهيم الوحدة الثانية المرت
 K.W.L.Plusكتاب الرياضيات الجزء األول من مقرر الصف الثامن األساسي، وفقًا إلستراتيجية 

على تحمل  والتي هي إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تهدف بشكل عام الى تدريب المتعلم
مسؤولية تعلمه، وتنشيط المعرفة السابقة لديه، وتجعل المعرفة السابقة المحور الرئيسي للمعرفة 
الجديدة؛ حيث تعمل على استرجاع خبرات المتعلم السابقة وربط المعرفة او الخبرات الجديدة بالقديمة 

 . وبالتالي يصبح التعلم ذو معنى

 : ويشتمل الدليل على مايلي

، وتوجيهات عامة تتعلق بتدريس الوحدة الثانية  K.W.L.Plusمة عن استراتيجية نبذة عا .1
من كتاب الرياضيات الجزء األول للصف الثامن األساسي، المعاد صياغتها وفقًا ( الهندسة)

 . K.W.L.Plusللخطوات االجرائية الستراتيجية 
 . ضوعات المراد تدريسهااألهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة، والتوزيع الزمني للمو  .2
 : خطة تدريس كل درس من دروس الوحدة متضمناً  .3

 . األهداف السلوكية لكل درس -
 . المصادر والوسائل التعليمية التعلمية -
 . خطوات سير الدرس -
 . أسئلة التقويم والواجب البيتي -
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 : K.W.L.Plusنبذة عن استراتيجية 

إستراتيجيات ما وراء المعرفة، حيث تعتبر حدى على انها إ K.W.L.Plusف إستراتيجية تعر 
إستراتيجية واسعة االستخدام، وتهدف الى تنشيط معرفة الطالب السابقة وجعلها نقطة انطالق او 

 :محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة، حيث تنقسم الى اربعة مكونات وهي

           ?K : What I already knowماذا اعرف مسبقّا ؟ 

            ?W : What I want to learn   اريد ان اتعلم ؟ماذا 

                        ?L : What I Learnedماذا تعلمت ؟ 

Plus   : للموضوع  يةخرائط مفاهيمقيام الطالب بعمل خطوتين مهمتين تتمثل في(Concept Map )
  (.Summarizing Information)خيص المعلومات التى تعلمها ثم القيام بتل

طريق خطوط  أشكال تخطيطية تربط المفاهيم ببعضها البعض عن"وهي عبارة عن  خرائط المفاهيمو 
، وعند إعداد هذه وأخر أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين مفهوم

 "األقل فاألقلتتدرج المفاهيم  الخرائط يراعى وضع المفاهيم األكثر عمومية في قمة الشكل، ثم

 

 

 :في تدريس الرياضيات   K.W.L.Plusخطوات تطبيق إستراتيجية 

اختيار الموضوع او النص المراد تدريسه، ويقوم المعلم بكتابة عنوان الموضوع على السبورة، مع  .1
  .نبذه موجزة عن أطره العامة

 . على السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية( K.W.L)يقوم المعلم برسم جدول  .2
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 : ...........................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

 

 

  

 

 . يجعل المعلم طالبه وحدة واحدة في صفهم الدراسي، أو يقوم بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة .3

 : تدريب المعلم الطلبة على كيفية تعبئة الجدول من خالل الخطوات التالية .4

  .على الجدولكتابة الموضوع في أ -

  .توزيع الجدول كأوراق نشاط على الطلبة -

 ما كل فيه يسجلحيث  ،(K) األول العمود إلى طلبةال اهتمام ويوجه الجدولالمعلم  يعرض -
 ثم ،الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من الموضوع، عن عرفهي

 بالمعلومات السابقة المعلومات ربط بهدف السبورة، على المعلم قبل من اإلجابات تسجل
 في األساس هي السابقة المعلومات أن من البنائية، النظرية ذلك على أكدت كما الحالية،
 علمللمت السابقة الخبرة تعتبرحيث  ،الجديدة بالمعلومات السابقة المعلومات وربط ،التعلم

 الخطوات أكثر من الخطوة هذه تعتبر لذا الجديدة، المعرفة لبناء منه نطلقي الذي األساس
  .التعلم هدف نحو للتوجه المتعلم، لدى التحدي خلق في أهميةً 

 يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -
 ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم الموضوع، عن معرفته
 . النشط والتعلم الذاتي التعلم على ذلك ويشتمل عليها اإلجابة المراد األسئلة الطلبة

البدء بتقديم النشاطات التعليمية المتضمنة في الدرس والتي تحقق أهدافه والتي يكون فيها  -
 . المتعلم محورًا للعملية التعليمية والمعلم مرشدًا وموجهاً 
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 ويسجل، بعد دراسة الموضوع بشكل متعمق (L) الثالث العمود في األسئلة على المتعلم جيبي -
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة  موضوعل الخبرات والمعارف التي تعلمها خال

المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود 
 بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  الثاني، مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها

 .إضافي

 . ة، كعملية تقويمية لإلستراتيجيةاهيمية، أو خريطة ذهنييلخص المتعلم ما تعلمه في خريطة مف -

 . يكتب كل متعلم ملخص للدرس والمعلومات التي تعلمها -

 . يمكن أن يوظف المتعلم الخبرات الجديدة في سياقات حياتية -

 

الجزء األول من منهج الرياضيات ( الهندسة)األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة الثانية 
 : للصف الثامن

 .أن يتعرف الطالب الى المثلث المتساوي الساقين وخصائصه  .1
أن يستنتج الطالب بعض النظريات المتعلقة بالمثلث المتساوي الساقين ويوظفها في حل   .2

 . تمارين منتمية
 . أن يتعرف الطالب الى التباين وخصائصه  .3
 . أن يحل الطالب مسائل على التباين ويوظفه هندسياً   .4
 . يتعرف الطالب الى نظرية فيثاغورس وعكسهاأن   .5
 . أن يوظف الطالب نظرية فيثاغورس وعكسها في حل تمارين منتمية  .6
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 (:الهندسة)التوزيع الزمني لموضوعات الوحدة الثانية 

 عدد الحصص الموضوع درسال الوحدة

الوحدة 
الثانية 

 (الهندسة)

 حصتان المثلث  -1
  المثلث المتساوي الساقين  -2

 حصص 3 خصائص المثلث المتساوي الساقين ( 1
 حصتان تساوي زاويتين في مثلث ( 2

 حصتان المثلث المتساوي األضالع  -3
  التباين وخصائص المتباينة  -4

 حصص 3 خصائص المتباينة ( 1
 حصتان التباين في أضالع المثلث وقياسات زواياه ( 2

 حصتان متباينة المثلث  -5
  نظرية فيثاغورس  -6

 حصتان نظرية فيثاغورس ( 1
 حصتان عكس نظرية فيثاغورس ( 2

 حصة 22 المجموع
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 المثلث: الدرس األول

 :األهداف السلوكية 

 . أن يتعرف الطلبة على عناصر المثلث األساسية -1

 . أن يصنف الطلبة المثلثات حسب قياسات زواياها -2

 . أن يصنف الطلبة المثلثات حسب اطوال اضالعها -3

 . أن يتعرف الطلبة على مفهوم تطابق المثلثات وحاالته -4

 . أن يحدد الطلبة أزواج المثلثات المتطابقة من مجموعة مثلثات -5

 . ويربطها بواقع الحياةأن يحل الطالب مسائل على حاالت تطابق المثلثات  -6

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، اللوحة المسمارية، أوراق عمل مرسوم 
 . توزع على الطلبة، أوراق عمل K.W.Lعليها جدول 

 

 : خطوات سير الدرس

  .السبورة، مع نبذه موجزة عن أطره العامةعلى ( المثلث) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية
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 .................: ..........اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

   

 

ماذا تعرف )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال ( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
 ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من ،لمثلثا عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(؟عن المثلث

 . السبورة على المعلم قبل من اإلجابات تسجل ثمالمثلث،  موضوع حول سابقاً  هونيعرف ما

 :  مثال

 : ...........................المثلث                          اليوم والتاريخ: عنوان الدرس 

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

أن اتعلم عن  ماذا أريد
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

يتكون المثلث من ثالث -1
 . أضالع

يتكون المثلث من ثالث -2
 . زوايا
مجموع قياسات زوايا -3

 . درجة 182المثلث 
  :     :      :    :   : 

  

 



131 
 

ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
 ويساعدهم ،المثلث موضوع عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن المثلث؟

 . عليها اإلجابة المراد األسئلة الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم

 :مثال

 : ...........................اليوم والتاريخ           المثلث               : عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

يتكون المثلث من ثالثة -1
 . أضالع

يتكون المثلث من ثالثة -2
 . زوايا
 182مجموع زوايا المثلث -3

 . درجة
    :      : :     :      : 

 ما معنى التطابق؟ -1

 كيف يتطابق مثلثان؟ -2

ما هي حاالت تطابق -3
 المثلثات؟ 

:    :     :     :    :    : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يقوم المعلم بعرض عدة مثلثات مختلفة الزوايا واألضالع باستخدام اللوحة المسمارية، أو رسمها  -6
على السبورة، ثم يطلب من الطلبة تصنيف المثلثات المعروضة حسب قياسات زواياها وأطوال 

ا ومن أضالعها، ثم يقود الطلبة للتوصل الى تعميم بالنسبة لتصنيف المثلثات حسب األضالع والزواي
ثم كتابته على السبورة، ويعرض الطلبة عدة أمثلة حول انواع المثلثات حسب قياسات زواياها وأطوال 

 . أضالعها وذلك على السبورة، ويقوم الطلبة باستحضار أمثلة واقعية من الحياة اليومية
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اقشته وحله من التدريبات الصفية على دفتره ثم من 44ص( 1)ثم يطلب المعلم من الطلبة حل سؤال 
 . على السبورة وذلك كشكل من أشكال التقويم التكويني

باستخدام اللوحة المسمارية أو الورق المقوى لتوضيح مفهوم التطابق بشكل عام ثم  المعلم أبدثم ي -7
تطابق المثلثات ويتم ذلك بالمناقشة مع الطلبة بعرضهم عدة أمثلة من الحياة اليومية عن تطابق 

من خالل صياغة نشاط  المثلثات تطابق حاالت عرضدهم المعلم بأفكار إيحائية، ويالمثلثات ويساع
، السبورة على ورسمها كتابتهاعليها والتوصل مع الطلبة الى حاالت التطابق وشروطه، ومن ثم 

من ( 5+4+3)وعرض العديد من األمثلة حول حاالت تطابق المثلثات، ثم يتم مناقشة األسئلة 
 . وحلها على السبورة 52ص التدريبات الصفية

وذلك من خالل العمل في مجموعات ثنائية، ومتابعة ( 1)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -8
 . الطلبة أثناء حلهم لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

الخبرات  ويسجل ،(ماذا تعلمت عن المثلث؟) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -4
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة المعلومات الجديدة  موضوعوالمعارف التي تعلمها خالل 

مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، مالحظًا أية أسئلة لم تتم 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  االجابة عليها

 يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلموه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية، -12
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام

 

 

 

 

 

 



132 
 

 :التقويم

شراك الطلبة في حلها على السبورة  . يتم حل هذه األنشطة بالمناقشة مع الطلبة وا 

 ( :1)نشاط 

 ف المثلثات األتية حسب قياسات زواياها أو أطوال أضالعها؟صن

 

 ( : 2)نشاط 

 حدد أزواج المثلثات المتطابقة فيما يلي مع ذكر السبب في كل حالة؟ 

 

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 51ص ( 3+2+1)حل تمارين ومسائل 
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 (المثلث المتساوي الساقينخصائص ) -1: المثلث المتساوي الساقين: الدرس الثاني

 :األهداف السلوكية

 . أن يتعرف الطلبة على المثلث المتساوي الساقين -1

 . أن يرسم الطلبة مثلث متساوي الساقين -2

 .أن يتعرف الطلبة على خصائص المثلث المتساوي الساقين -3

 . أن يجد الطلبة قياس زاوية مجهولة باستخدام خصائص المثلث المتساوي الساقين -4

 . أن يثبت الطالب بعض النظريات المتعلقة بالمثلث المتساوي الساقين -5

 :الوسائل والمواد التعليمية

 الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

( خصائص المثلث المتساوي الساقين: المثلث المتساوي الساقين) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .على السبورة، مع نبذه موجزة عن أطره العامة

 رسم المعلم الجدول علىالطلبة وي علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية
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 : ...........................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

 ماذا تعلمت عن الموضوع ؟
(L) 

   

 

ماذا تعرف )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال ( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
المتساوي الساقين  لمثلثا عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(المتساوي الساقين؟ عن المثلث

 ثم، المثلث المتساوي الساقين موضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من ،
 . السبورة على المعلم قبل من اإلجابات تسجل

 :  مثال

 ( خصائص المثلث المتساوي الساقين)المثلث المتساوي الساقين : عنوان الدرس

 : ...........................اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

احد انواع المثلثات له  -1
 . ثالثة اضالع وثالثة زوايا

 . فيه ضلعين متساويين -2
 182مجموع زواياه  -3

 . درجة
 :       :       :       : 
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ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
 موضوع عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن المثلث المتساوي الساقين؟

 الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم ،المثلث متساوي الساقين
 . عليها اإلجابة المراد األسئلة

 :مثال

 ( خصائص المثلث المتساوي الساقين)المثلث المتساوي الساقين : عنوان الدرس

 : ...........................اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

احد انواع المثلثات له  -1
 . ثالثة اضالع وثالثة زوايا

 . فيه ضلعين متساويين -2
 182مجموع زواياه  -3

 . درجة
 :     :      :      :      : 

ما هي خصائص المثلث  -1
 المتساوي الساقين؟ 

حل أسئلة منتمية حول  -2
 . المثلث المتساوي الساقين

ايجاد زاوية مجهولة في  -3
 . اوي الساقينمثلث متس

اثبات بعض النظريات  -4
والنتائج وتوظيفها في حل 

 . مسائل منتمية

:      :      :     :    : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5
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يقوم الطلبة برسم المثلث أ ب جـــــ المتساوي الساقين هندسيًا على السبورة، والتعريف بعناصره من  -6
رأس وقاعدة وزوايا وأضالع، ويناقش المعلم الطلبة بأنه لو قمنا بإنزال عمود من أ الى ب جــــ ماذا 

م يطرح المعلم على الطلبة عدة ، ث(يصبح لدينا مثلثان، المثلث أ ب د والمثلث أ جــــ د)يصبح لدينا؟ 
ثم ...( هل يتطابق المثلثان؟ ما قياس الزوايا في المثلثان؟ ) أسئلة حول المثلث المتساوي الساقين 

 . يستنتج المعلم مع الطلبة نظرية المثلث المتساوي الساقين وخصائصه ويدونها على السبورة

 

يرسم المعلم مثلث مجهول الزوايا، وذلك إليجادها باستخدام خصائص المثلث المتساوي الساقين،  -7
حيث يترك للطلبة المجال إليجادها، ويكون دور المعلم مرشدًا وموجهًا للطلبة، باإلضافة الى عرض 

ب صفي المعلم من الطلبة حل تدريعدة أمثلة حول خصائص المثلث المتساوي الساقين، ثم يطلب 
 .  على الدفتر ومتابعتهم أثناء حله والثناء على االجابات الصحيحة وتصويب الخاطئة 55ص

وذلك من خالل مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء ( 2)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -8
 . حلهم لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

 ،(ماذا تعلمت عن المثلث المتساوي الساقين؟) (L) الثالث عمودال في سؤالال على المتعلم جيبي -4
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل

المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها

 ه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية،يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلمو  -12
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام
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 :التقويم

 :نشاط 

شراك الطلبة في حله على السبورة  . يتم حل هذا النشاط بالمناقشة مع الطلبة وا 

 :في كل حالة عزيزي الطالب جد قياسات الزوايا المجهولة، وأبين السبب  -

 

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 58ص ( 2+1)حل تمارين ومسائل 
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 (تساوي زاويتين في المثلث) -2: المثلث المتساوي الساقين: الدرس الثاني

 :األهداف السلوكية

 . أن يعرف الطلبة أن تساوي زاويتان في مثلث تجعل المثلث متساوي الساقين -1

 . أن يكتب الطلبة الضلعين المتساويين في مثلثين متساوية الساقين ومعلومة الزوايا -2

 . أن يجد الطلبة قياس ضلع مجهول في مثلث متساوي الساقين باستخدام خواص المثلث -3

أن يثبت الطلبة أن العمود النازل من رأس المثلث الى منتصف القاعدة المقابلة يجعل المثلث  -4
 . ساقينمتساوي ال

أن يجد الطلبة قياسات اطوال اضالع مجهولة في شكل هندسي باستخدام المثلث المتساوي  -5
 . الساقين

أن يثبت الطلبة أنه اذا كان منصف زاوية الرأس في مثلث عمودًا على القاعدة فإن المثلث  -6
 . متساوي الساقين

 :الوسائل والمواد التعليمية

سية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول الكتاب المقرر، األدوات الهند
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

على ( تساوي زاويتين في مثلث: المثلث المتساوي الساقين) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .السبورة، مع نبذه موجزة عن أطره العامة

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية
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 : ...........................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

اتعلم عن  ماذا أريد أن
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

   

ماذا تعرف )ة عن السؤال الذي يتعلق باإلجاب( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
 ،تساوي زاويتين في مثلث عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن تساوي زاويتين في مثلث؟

 ثم، المثلث المتساوي الساقين موضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من
 . السبورة على المعلم قبل من اإلجابات تسجل

 : مثال

 ( تساوي زاويتين في مثلث)المثلث المتساوي الساقين : عنوان الدرس

 : ...........................اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

اذا كان المثلث متساوي  -1
الساقين فإن قياس زاويتي 

 . القاعدة تكونان متساويتان
 182مجموع زواياه  -2

 .  درجة
المعلومات والنتائج عن  -3

نظرية المثلث المتساوي 
 . الساقين

:     :      :      :      : 
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ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
تساوي  موضوع عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن تساوي زاويتين في مثلث؟

 األسئلة الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم ،زاويتين في مثلث
 . عليها اإلجابة المراد

 :مثال

 : ...........................تساوي زاويتين في مثلث            اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

اذا كان المثلث متساوي  -1
الساقين فإن قياس زاويتي 

 . القاعدة تكونان متساويتان
 182مجموع زواياه  -2

 .  درجة
المعلومات والنتائج عن  -3

نظرية المثلث المتساوي 
 . الساقين

:      :     :      :      : 

ما هو نص نظرية تساوي  -1
 زاويتين في مثلث؟ 

حل أسئلة منتمية حول  -2
 . ساوي زاويتين في مثلثت

:     :      :    :     : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يرسم المعلم مثلث أ ب جـــ التالي والذي فيه زاويتا القاعدة متساويتان، وينزل من رأسه على القاعدة  -6
أ ب د والمثلث أ جـــ د، ويتوصل الطلبة من المقابلة العمود أ د والذي يعتبر ضلع مشترك بين المثلث 

خالل مناقشة المعطيات وحاالت التطابق الى أن المثلثان متطابقان ثم يبدأ المعلم بتطبيق المثلثان 
الضلع = ، وبالتالي يكون الضلع أ ب (ضلع، وتر)الناتجان والتوصل الى تطابق حسب الحالة الرابعة 

 .ي الساقينأ جـــ، وهذا يعني أن المثلث متساو 
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، 57ص( 2+1)يكتب المعلم النظرية على السبورة، ثم يطلب من الطلبة حل تدريبات صفية  -7
 . ويتابع المعلم الطلبة ويقوم بالثناء على االجابات الصحيحة وتصويب الخاطئة منها

يطلب المعلم من الطلبة رسم مثلث وينزل من رأسه الى القاعدة المقابلة عمود ينصف هذه  -8
د جـــ ، والضلع أ د مشترك، والزاوية = ب د )القاعدة، ويناقش المعلم مع الطلبة المعطيات في المثلث 

المعلم الطلبة ، ومن خالل هذه المعطيات يقود (الزاوية أ جـــ د الن أ د عمود على ب جـــ= أ ب د 
أنه اذا كان العمود النازل من رأس "للتوصل الى ان المثلث متساوي الساقين، وهذا ما تنصه النظرية 

مثلث الى القاعدة المقابلة ينصف هذه القاعدة فإن المثلث متساوي الساقين، ثم يقوم المعلم بكتابة 
 . النظرية على السبورة

 

، في الدفتر، ومتابعتهم أثناء حلها، ثم حلها 62ص 2و 1ات يطلب المعلم من الطلبة حل تدريب -4 
 .على السبورة امام الطلبة ومناقشتهم أثناء الحل

يرسم المعلم منصف زاوية الرأس في مثلث وعمودي على القاعدة ويقود الطلبة للتوصل الى  -12
ى القاعدة فإن المثلث ، والتي تشير الى أنه اذا كان منصف زاوية الرأس في مثلث عمودًا عل(5)نتيجة 

 .متساوي الساقين
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من خالل مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء حلهم ( 3)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -11
 . لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

 ،(الساقين؟ماذا تعلمت عن المثلث المتساوي ) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -12
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل

المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، 
 .إضافي بحثي شاطن أو واجب إلى تحويلها يمكنو  مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها

 يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلموه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية، -13
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام
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 :التقويم

شراك الطلبة في حلها على السبورة  . يتم حل هذه األنشطة بالمناقشة مع الطلبة وا 

 ( :1)نشاط 

 :عزيزي الطالب سمي الضلعين المتساويين 

 

 

 ( :2)نشاط 

 في الشكل المجاور، أوجد قياس كل من الزاويتين ب، د ؟

 

 

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 61ص( 3+2+1)حل تمارين ومسائل 
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 المثلث المتساوي األضالع: الدرس الثالث

 :األهداف السلوكية

 . أن يتعرف الطلبة على المثلث المتساوي األضالع وعناصره -1

 .أن يرسم الطلبة مثلث متساوي األضالع -2

 . أن يرسم الطلبة محاور تماثل المثلث المتساوي األضالع -3

 .يساوي نصف الوتر 32ة أن يستنتج الطلبة أن طول الضلع المقابل للزاوي -4

 . أن يجد الطلبة قياس زوايا وأضالع مجهولة باستخدام خصائص المثلث المتساوي األضالع -5

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول 
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

على السبورة، مع نبذه موجزة عن ( المثلث المتساوي األضالع) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .أطره العامة

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . ةالسبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجي
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 : ...........................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

   

 

ماذا تعرف )ة عن السؤال يتعلق باإلجابالذي ( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
المثلث المتساوي  عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن المثلث المتساوي األضالع؟

 اإلجابات تسجل ثم، الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من ،األضالع
 . السبورة على المعلم قبل من

 : مثال

 : ........................المثلث المتساوي األضالع              اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

أحد انواع المثلثات من  -1
 . حيث األضالع

 . اضالعه متساوية الطول -2
جميعها فيه ثالثة زوايا و  -3

أي أن قياس كل )متساوية 
 (. درجة 62زاوية 

:      :     :     :     : 

  

 



146 
 

ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
 موضوع عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن المثلث المتساوي األضالع؟

 معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم ،المثلث المتساوي األضالع والتوسع فيه
 . عليها اإلجابة المراد األسئلة الطلبة ويضع

 :مثال

 : ....................المثلث المتساوي األضالع               اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

؟ ماذا أعرف عن الموضوع 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

أحد انواع المثلثات من  -1
 . حيث األضالع

 . اضالعه متساوية الطول -2
فيه ثالثة زوايا وجميعها  -3

أي أن قياس كل )متساوية 
 (. درجة 62زاوية 

:      :     :      :      : 

التعرف على محاور  -1
التماثل ورسمها في المثلث 

 . المتساوي األضالع
التوسع في موضوع  -2

 . المثلث المتساوي األضالع
حل أسئلة منتمية حول  -3

 . المثلث المتساوي االضالع
:      :     :      :      : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يقوم المعلم برسم مثلث متساوي األضالع أ ب جـــ على السبورة لتوضيح عناصره األساسية،  -6
ويطلب من الطلبة انزال عمود أ س على الضلع ب جــــ فينقسم الضلع ب جـــ الى نصفين متساويين، 

علم الى أن وبالتالي يتشكل المثلث أ ب س القائم الزاوية وكذلك المثلث أ جـــ س القائم، ويشير الم
هو نصف مثلث متساوي األضالع، وأن قياس كل  42، 62، 32المثلث القائم الزاوية الذي زواياه 

ما العالقة بين الضلع أ )درجة، ويسأل المعلم الطلبة  62زاوية في المثلث المتساوي األضالع تساوي 
نصف طول أ  ، وبما أن المثلث متساوي األضالع يتبين أن طول ب س يساوي(ب والضلع ب س؟

في المثلث قائم  32طول الضلع المقابل للزاوية "ب، ومن خالل ما سبق يتم التوصل الى النظرية 
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على  63ص( 2+1)، ويطلب المعلم من الطلبة حل تدريبات صفية "الزاوية يساوي نصف طول الوتر
 . الدفتر ومتابعة الطلبة أثناء حلهم

 

وي األضالع، ويرسم الطلبة فيه أعمدة تصل بين كل رأس ثم يطلب المعلم من الطلبة رسم مثلث متسا
من رؤوس المثلث المتساوي األضالع والقاعدة المقابلة له، ويطلب منهم أن يطبقوا المثلثات الناتجة 

ثم يقوم المعلم بتوضيح محاور التماثل في المثلث . من أحد األعمدة، ومالحظة المحاور الناتجة
 :السبورة المتساوي األضالع بالرسم على

 

من خالل مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء حلهم ( 4)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -7
 . لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

 ،(ماذا تعلمت عن المثلث المتساوي األضالع؟) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -8
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل

المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها
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 يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلموه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية، -12
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام

 

 :التقويم

شراك الطلبة في حلها على السبورة  . يتم حل هذه األنشطة بالمناقشة مع الطلبة وا 

 ( :1)نشاط 

 :ل المجاور أوجد ما يلي مع ذكر السببفي الشك

 قياس كل من أ جــ، ب د  وقياس الزاوية ج أ د ؟ 

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 63ص ( 2+1)حل تمارين ومسائل 
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 (خصائص المتباينة) -1: التباين وخصائص المتباينة: الدرس الرابع

 :األهداف السلوكية

 .مفهوم التباينأن يتعرف الطلبة على  -1

 . أن يتعرف الطلبة على خاصية اإلضافة والطرح -2

 . أن يتعرف الطلبة على خاصية الضرب والقسمة على عدد موجب -3

 .أن يتعرف الطلبة على خاصية التعدي، وخاصية جمع الطرفين المتناظرين في متباينتين -4

 . أن يثبت الطلبة صحة خصائص المتباينة باألمثلة العددية -5

 . أن يحل الطلبة تمارين منتمية حول خصائص المتباينة -6

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول 
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

على السبورة، مع نبذه موجزة عن ( التباين وخصائص المتباينة) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .أطره العامة

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية
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 : ...........................اليوم والتاريخ................................... : عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

   

 

ماذا تعرف )السؤال ة عن الذي يتعلق باإلجاب( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
التباين وخصائص  عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن التباين وخصائص المتباينة؟

 من اإلجابات تسجل ثم، الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من ،المتباينة
 . السبورة على المعلم قبل

 : مثال

 ( خصائص المتباينة) -1: التباين وخصائص المتباينة: عنوان الدرس

 : ........................اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

التباين يعني االختالف او  -1
 . عدم التساوي

تختلف عن المعادلة حيث  -2
يكون فيها مقداران جبريان 

، وليس >او   <بينهما اشارة 
 . كما في المعادلة= 

:      :      :      :     : 
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ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
خصائص  موضوع عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن خصائص المتباينة؟

 المراد األسئلة الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم ،المتباينة
 . عليها اإلجابة

 :مثال

 ( خصائص المتباينة) -1: التباين وخصائص المتباينة: عنوان الدرس

 ......................: اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

التباين يعني االختالف او  -1
 . عدم التساوي

تختلف عن المعادلة حيث  -2
يكون فيها مقداران جبريان 

، وليس >او   <بينهما اشارة 
 . كما في المعادلة= 
:     :     :      :      : 

ما هو نص نظرية  -1
 التباين؟  

ما هي خصائص  -2
 المتباينة؟  

حل أسئلة منتمية حول  -3
 . خصائص المتباينة

 :      :      :     :     : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يبدأ المعلم الحصة بتوضيح مفاهيم المعادلة والمتباينة والتمييز بينهما، وذلك من خالل استخدام  -6
الميزان ذو الكفتين والمقارنة بين الميزان عندما تكون كفتاه متوازنات وعندما ال تكون متوازنات، ومن 

ويكتشف الطلبة المتباينة وأن ، =خالل المناقشة يكتشف الطلبة المعادلة وأن طرفيها متساويان وبينهما 
، ويطلب المعلم من الطلبة اعطاء أمثلة على معادالت >أو  <طرفيها غير متساويان وبينهما اشارة 

 . ومتباينات
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يقوم المعلم بتوضيح خواص اإلضافة والطرح والضرب والقسمة من خالل وسيلة إيضاح تعليمية،  -7
 .ةوتشجيع الطلبة على اعطاء امثلة عددية متنوع

توضيح المعلم خواص التعدي واألطراف المتناظرة من خالل وسيلة إيضاح تعليمية، وتشجيع  -8
 . الطلبة على اعطاء امثلة عددية متنوعة

 . مع الطلبة، وذلك كتطبيق مباشر على موضوع الدرس 68ص( 2+1)مناقشة مثال  -4

نائية، ومتابعة الطلبة أثناء وذلك من خالل مجموعات ث( 5)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -12
 . حلهم لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

 ،(ماذا تعلمت عن خصائص المتباينة؟) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -11
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل

المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها

 ه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية،يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلمو  -12
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام

 :التقويم

شراك الطلبة في حله على السبورة  . يتم حل هذا النشاط بالمناقشة مع الطلبة وا 

 :اعطي مثااًل يوضح صحة كل من العبارات اآلتية: نشاط 

 فإن   ب <اذا كان أ، ب عددان حقيقيان، وكان أ  -1

 جـــ + ب  <جـــ + أ 

 .د + ب  <جــــ + د فإن أ  <ب ، جــــ <اذا كان أ ، ب عددان حقيقيان، وكان أ  -2

 .من الكتاب المدرسي 71ص( 2)حل تمارين ومسائل   :الواجب البيتي
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 (التباين في أضالع المثلث وزواياه) -2: التباين وخصائص المتباينة: الدرس الرابع

 :األهداف السلوكية

 .أن يعرف الطلبة أن الضلع األكبر في مثلث يقابل زاوية كبرى والعكس صحيح -1

 .أن يستنتج الطلبة أن الضلع األصغر في مثلث يقابل زاوية صغرى والعكس صحيح -2

 .ازلياً أن يرتب الطلبة زوايا وأضالع مثلث ترتيبًا تصاعديًا او تن -3

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول 
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

مع نبذه موجزة  على السبورة،( التباين في أضالع المثلث وزواياه) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .عن أطره العامة

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية

 ......: .....................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 
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ماذا تعرف )ة عن السؤال الذي يتعلق باإلجاب( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
التباين في  عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن التباين في أضالع المثلث وزواياه؟

 ثم، الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من ،أضالع المثلث وزواياه
 . السبورة على المعلم قبل من اإلجابات تسجل

 : مثال

 ( التباين في أضالع المثلث وزواياه) -2: التباين وخصائص المتباينة: عنوان الدرس

 ........................: اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

خصائص المتباينة  -1
االضافة، الطرح، القسمة، )

التعدي، جمع الطرفين 
 (. المتناظرين في متباينتين

اذا تساوى طوال ضلعين  -2
في مثلث، تساوى قياسا 

زاويتين المقابلتين للضلعين ال
 . وكان المثلث متساوي الساقين

:       :       :      : 

   

 

ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
 عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن التباين في أضالع المثلث وزواياه؟

 مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم ،التباين في أضالع المثلث وزواياه موضوع
 . عليها اإلجابة المراد األسئلة الطلبة ويضع معرفته،
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 :مثال

 ( التباين في أضالع المثلث وزواياه) -2: التباين وخصائص المتباينة: عنوان الدرس

 ......................: اليوم والتاريخ

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

خصائص المتباينة  -1
االضافة، الطرح، القسمة، )

التعدي، جمع الطرفين 
 (. المتناظرين في متباينتين

اذا تساوى طوال ضلعين  -2
في مثلث، تساوى قياسا 
الزاويتين المقابلتين للضلعين 
 .وكان المثلث متساوي الساقين
 :     :     :      :      : 

معرفة العالقة بين  -1
الزاويتين المتقابلتين لضلعين 
 . مختلفين في الطول في مثلث

حل أسئلة منتمية حول  -2
التباين في أضالع المثلث 

 . وزواياه
:      :      :      :      : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يرسم المعلم مثلث مختلق األضالع والزوايا، ويقيس اطوال أضالعه باستخدام المسطرة، وكذلك  -6
تقيس زوايا المثلث باستخدام المنقلة، ويقوم المعلم باستثارة تفكير الطلبة والسؤال عن العالقة بين قياس 

 .العهزوايا المثلث وطول أض
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اذا اختلف طوال )يكتشف الطلبة العالقة بين اطوال األضالع وقياس الزوايا والتوصل الى النظرية  -7
والعكس صحيح ( ضلعين في مثلث فإن الضلع األكبر يقابل زاوية أكبر من التي يقابلها الضلع اآلخر

لعًا أكبر من الضلع الذي يقابل اذا اختلف قياسا زاويتين في مثلث فإن الزاوية األكبر تقابل ض: )أي أنه
 . ويقوم المعلم بتوضيحها وكتابتها على السبورة( الزاوية األصغر

شراك الطلبة في  -8 يرسم المعلم مثلثات مختلفة لترتيب أضالعها او زواياها تصاعديًا أوتنازليًا، وا 
 . على الدفتر ومتابعتهم ثم حلها على السبورة 72ص( 2+1)لب منهم حل تدريبات صفية الحل، ثم يط

وذلك من خالل مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء ( 6)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -4
 . حلهم لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

أضالع المثلث  ماذا تعلمت عن التباين في) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -12
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل ،(وزواياه؟

بمناقشة المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  الثاني، مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها

 يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلموه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية، -11
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام
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 :التقويم

شراك الطلبة في حله على السبورة  . يتم حل هذا النشاط بالمناقشة مع الطلبة وا 

 :نشاط 

 : رتب جميع قياسات زوايا المثلث أ ب جـــ من الكبير الى الصغير

 

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 71ص ( 4+3+1)حل تمارين ومسائل 
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 متباينة المثلث: الدرس الخامس

 :السلوكيةاألهداف 

 . أن يتعرف الطلبة على متباينة المثلث -1

 . أن يعطي الطلبة أمثلة حول اطوال أضالع مثلثات تحقق خاصية متباينة المثلث -2

 . أن يعطي الطلبة أمثلة على اطوال أضالع مثلثات ال تحقق خاصية متباينة المثلث -3

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول 
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

  .على السبورة، مع نبذه موجزة عن أطره العامة( متباينة المثلث) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) ع جدول العملبتوزييقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية

 : ...........................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

عن  ماذا أريد أن اتعلم
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 
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ماذا تعرف )ة عن السؤال الذي يتعلق باإلجاب( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
 استثارة خالل من ،متباينة المثلث عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن متباينة المثلث؟

 . السبورة على المعلم قبل من اإلجابات تسجل ثم، الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله

 : مثال

 : ........................متباينة المثلث                        اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

الموضوع ؟ ماذا تعلمت عن 
(L) 

تنص نظرية التباين على  -1
اذا اختلف طوال ضلعين : أنه

في مثلث فإن الضلع األكبر 
يقابل زاوية أكبر من التي 
يقابلها الضلع اآلخر والعكس 

 . صحيح
المتباينة تختلف عن  -2

المعادلة حيث يكون فيها 
 <مقداران جبريان بينهما اشارة 

كما في = ، وليس >او  
 . المعادلة

:      :      :      :     : 

   

 

ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
 ،متباينة المثلث موضوع عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن اتعلم عن متباينة المثلث؟

 اإلجابة المراد األسئلة الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم
 . عليها
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 :مثال

 : ......................متباينة المثلث                        اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

تنص نظرية التباين على  -1
اذا اختلف طوال ضلعين : أنه

في مثلث فإن الضلع األكبر 
يقابل زاوية أكبر من التي 
يقابلها الضلع اآلخر والعكس 

 . صحيح
المتباينة تختلف عن  -2

المعادلة حيث يكون فيها 
 <مقداران جبريان بينهما اشارة 

كما في = ، وليس >او  
 . المعادلة

      :      ::      :      : 

ما هو نص نظرية متباينة  -1
 المثلث؟ 

ما الفرق بين نظرية  -2
 التباين ومتباينة المثلث؟ 

حل أسئلة منتمية حول  -3
 .متباينة المثلث

:      :     :     :     : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يعرض المعلم أشرطة خشبية ملونة، ويطلب من الطلبة تشكيل مثلثات منها، ومالخظة األشرطة  -6
التي تشكل مثلث واألشرطة التي ال تشكل مثلث، ثم يقوم المعلم بتوضيح متباينة المثلث على السبورة 

قشة الطلبة، ، ويقوم بكتابة متباينة المثلث على السبورة مع منا72بالرسم والرموز من خالل نشاط ص
 . والتوصل الى أن مجموع طولي أي ضلعين في مثلث أكبر من طول ضلعه الثالث

تشجيع الطلبة على كتابة اطوال اضالع لمثلثات تحقق متباينة المثلث وأخرى ال تحققها، ثم يطلب  -7
  .على الدفتر ومتابعتهم ثم حلها على السبورة 73ص( 2+1)المعلم من الطلبة حل تدريبات صفية 
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وذلك من خالل مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء ( 7)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -8
 . حلهم لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

 ويسجل ،(ماذا تعلمت عن متباينة المثلث؟) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -4
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة المعلومات  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل 

الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، مالحظًا أية 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  أسئلة لم تتم االجابة عليها

 يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلموه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية، -11
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام

 

 :التقويم

شراك الطلبة في حله على السبورة  . يتم حل هذا النشاط بالمناقشة مع الطلبة وا 

 :نشاط 

 :سم، أجب عما يلي4= سم ، ب جـــ 6= فيه أ ب أ ب جـــ مثلث 

 سم ؟17= هل يمكن أن يكون طول أ جـــ ( أ

 .خمن قيمة ممكنة للضلع أ جـــ ( ب

 .خمن قيمة غير ممكنة للضلع أ جـــ ( جـــ

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 74ص( 4+3+2+1)حل تمارين ومسائل 
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 (نظرية فيثاغورس) -1: نظرية فيثاغورس: الدرس السادس

 :األهداف السلوكية

 .أن يتعرف الطلبة على نظرية فيثاغورس -1

 .أن يكتب الطلبة نص نظرية فيثاغورس -2

 . أن يبرهن الطالب نظرية فيثاغورس عملياً  -3

 . أن يتعرف الطلبة على ضلعي القائمة والوتر في المثلث القائم الزاوية -4

 . ل نظرية فيثاغورسأن يحل الطلبة مسائل منتمية حو  -5

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول 
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

نبذه موجزة عن أطره على السبورة، مع ( نظرية فيثاغورس) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .العامة

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) بتوزيع جدول العمليقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية
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 ...........................: اليوم والتاريخ: ..............................      عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

   

 

ماذا تعرف )ة عن السؤال الذي يتعلق باإلجاب( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
 خالل من ،نظرية فيثاغورس عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن نظرية فيثاغورس؟

 على المعلم قبل من اإلجابات تسجل ثم، الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة
 . السبورة

 : مثال

 : ........................نظرية فيثاغورس                        اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

الموضوع ؟  ماذا أعرف عن
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

تنطبق نظرية فيثاغورس  -1
 .  على المثلث القائم الزاوية

تنص على أن مربع الوتر  -2
يساوي مجموع مربعي طولي 

 . ضلعي الزاوية القائمة
:      :      :      :    : 

  

 

ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
 ،وع نظرية فيثاغورسموض عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن عن نظرية فيثاغورس؟
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 اإلجابة المراد األسئلة الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم
 . عليها

 :مثال

 : ......................نظرية فيثاغورس                   اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

تنطبق نظرية فيثاغورس  -1
 . على المثلث القائم الزاوية

تنص على أن مربع الوتر  -2
يساوي مجموع مربعي طولي 

 . ضلعي الزاوية القائمة
:      :     :     :     : 

التوسع في نظرية  -1
 . فيثاغورس

هل يمكن تطبيق نظرية  -2
فيثاغورس على مثلثات غير 

 قائمة؟ 
حل تمارين منتمية حول  -3

 . نظرية فيثاغورس
:      :      :     :      : 

 

 

 . يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يقوم المعلم باسترجاع ما تم دراسته في بداية الوحدة حول انواع المثلثات بمعلومية قياس زواياه،  -6
 . وخاصة المثلث قائم الزاوية

ل ضلع يطلب المعلم من الطلبة رسم مثلث قائم الزاوية معلوم األضالع وأن ينشئ مربع على ك -7
من أضالع المثلث القائم، ويطلب منهم أن يحسبوا مساحة كل مربع من المربعات القائمة على أضالع 
المثلث، ثم يقود المعلم الطلبة ليتوصل الى العالقة بين مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي 

 . ا على السبورةالقائمة ومساحة المربع المنشأ على الوتر، والتوصل الى نظرية فيثاغورس وكتابته
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عرض عدة امثلة حول استخدام نظرية فيثاغورس إليجاد طور الوتر أو طول ضلع مجهول في  -8
على الدفتر ومتابعتهم ثم  77ص( 2+1)مثلثات قائمة، ويطلب المعلم من الطلبة حل تدريبات صفية 

 .  حلها على السبورة

مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء وذلك من خالل ( 8)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -4
 . حلهم لورقة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورة

 ويسجل ،(ماذا تعلمت عن نظرية فيثاغورس؟) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -12
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة المعلومات  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل 

الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، مالحظًا أية 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  أسئلة لم تتم االجابة عليها

 ه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية،يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلمو  -11
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام
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 :التقويم

شراك الطلبة في حله على السبورة  . يتم حل هذه النشاط بالمناقشة مع الطلبة وا 

 :نشاط 

 :جد طول الضلع المجهول في األشكال األتية

  

 

 :الواجب البيتي

 .من الكتاب المدرسي 78ص( 3+2+1)حل تمارين ومسائل 
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 (عكس نظرية فيثاغورس) -2: نظرية فيثاغورس: الدرس السادس

 :األهداف السلوكية

 .أن يتعرف الطلبة على عكس نظرية فيثاغورس -1

 .أن يحدد الطلبة نوع المثلث باستخدام نظرية فيثاغورس -2

 .الطلبة بين نظرية فيثاغورس وعكس نظرية فيثاغورسأن يميز  -3

 . أن يعطي الطلبة أمثلة ألعداد فيثاغورية -4

 . أن يستنتج الطلبة قاعدة لمعرفة اذا كانت األعداد تحقق نظرية فيثاغورس ام ال -5

 :الوسائل والمواد التعليمية

الكتاب المقرر، األدوات الهندسية، الطباشير الملونة، السبورة، أوراق عمل مرسوم عليها جدول 
K.W.L توزع على الطلبة، أوراق عمل . 

 

 : خطوات سير الدرس

على السبورة، مع نبذه موجزة عن أطره ( عكس نظرية فيثاغورس) يقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس -1
  .العامة

 الطلبة ويرسم المعلم الجدول على علىكأوراق نشاط ( K.W.L) توزيع جدول العملبيقوم المعلم  -2
 . السبورة، مذكرًا الطلبة بعمليات هذه االستراتيجية
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 : ...........................اليوم والتاريخ: ................................... عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

أن اتعلم عن ماذا أريد 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

   

 

ماذا تعرف )ة عن السؤال الذي يتعلق باإلجاب( K) األول العمود إلى طلبةال اهتمامالمعلم  يوجه -3
 ،عكس نظرية فيثاغورس عن ونهعرفي ما كل فيه جل الطلبةيسحيث  ،(عن عكس نظرية فيثاغورس؟

 قبل من اإلجابات تسجل ثم، الموضوع حول سابقاً  هونيعرف ما ومناقشة م،عقوله استثارة خالل من
 . السبورة على المعلم

 : مثال

 : ........................عكس نظرية فيثاغورس               اليوم والتاريخ: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

عن الموضوع ؟ ماذا تعلمت 
(L) 

تنطبق على المثلث القائم  -1
 . الزاوية

تنص نظرية فيثاغورس  -2
على أن مربع الوتر يساوي 
مجموع مربعي طولي ضلعي 

 . الزاوية القائمة
   :      :     :     :     : 
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ماذا أريد )الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  (W) الثاني العمود إلى الطلبة اهتمام المعلم يوجهثم  -4
وع عكس نظرية موض عن معرفته يريدون ما كل الطلبة يسجل وفيه ،(أن عن عكس نظرية فيثاغورس؟

 المراد األسئلة الطلبة ويضع معرفته، مطلوب هو ما حول إيحائية بأسئلة المعلم ويساعدهم ،فيثاغورس
 . عليها اإلجابة

 :مثال

 : ......................نظرية فيثاغورس                 اليوم والتاريخ عكس: عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

تنطبق على المثلث القائم  -1
 . الزاوية

تنص نظرية فيثاغورس  -2
على أن مربع الوتر يساوي 
مجموع مربعي طولي ضلعي 

 . الزاوية القائمة
:      :     :      :      : 

ما هو نص عكس نظرية  -1
 فيثاغورس؟ 

ما المقصود باألعداد  -2
 الفيثاغورية؟ 

حل تمارين منتمية حول  -3
 . عكس نظرية فيثاغورس

:      :     :     :     : 

 

 

 .يوجه المعلم الطلبة لإلنتباه وذلك استعدادًا للدرس -5

يقوم المعلم بتذكير الطلبة بنص نظرية فيثاغورس بالكلمات والرموز، ومن خاللها يقوم الطلبة  -6
باستقراء عكس نظرية فيثاغورس، ويقوم المعلم بكتابة نص عكس نظرية فيثاغورس على السبورة والذي 

كانت مساحة المربع المنشأ على أحد أضالع مثلث تساوي مجموع مساحتي اذا : )ينص على انه
ويعرض المعلم ( المربعين المنشأين على الضلعين اآلخرين فإن الزاوية التي تقابل هذا الضلع قائمة

 .كتطبيق مباشر على عكس نظرية فيثاغورس 82مثال ص
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ير فيثاغورية والتوصل الى قاعدة كجدول بأعداد مختلفة فيثاغورية وغ 74يعرض المعلم نشاط ص -7
 82ص( 2+1)لمعرفة األعداد الفيثاغورية من غيرها، ويطلب المعلم من الطلبة حل تدريبات صفية 

 . على الدفتر ومتابعتهم ثم حلها على السبورة

وذلك من خالل مجموعات ثنائية، ومتابعة الطلبة أثناء ( 4)تكليف الطلبة بحل ورقة عمل رقم  -8
 . ة العمل، ثم حلها وتصويبها على السبورةحلهم لورق

 ،(ماذا تعلمت عن عكس نظرية فيثاغورس؟) (L) الثالث العمود في سؤالال على المتعلم جيبي -4
الدرس لتكملة الجدول، ويقوم المعلم بمناقشة  موضوعالخبرات والمعارف التي تعلمها خالل  ويسجل

المعلومات الجديدة مع الطلبة ويطلب منهم مقارنتها مع ما كانوا يريدون تعلمه في العمود الثاني، 
 .إضافي بحثي نشاط أو واجب إلى تحويلها يمكنو  مالحظًا أية أسئلة لم تتم االجابة عليها

 ه في خريطة مفاهيمية، كعملية تقويمية لإلستراتيجية،يطلب المعلم من الطلبة تلخيص ما تعلمو  -11
 .التي تعلمها ملخص للدرس والمعلوماتبكتابة كل متعلم  وأيضًا قيام
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 :التقويم

شراك الطلبة في حلها على السبورة  . يتم حل هذه األنشطة بالمناقشة مع الطلبة وا 

 ( :1)نشاط 

 :في الشكل المجاور أوجد 

 طول الضلع أ جـــ ؟  -2طول العمود أ د ؟              -1

 

 ( :2)نشاط 

 في الشكل المجاور، هل الزاوية عد الركن أ قائمة ؟

 

 :الواجب البيتي

 . من الكتاب المدرسي 81ص( 4+3+2+1)حل تمارين ومسائل 

 

 

 تم بحمد اهلل 
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 أوراق العملو  K.W.L.Plusجدول  :(3)ملحق 

 

 العليا عمادة الدراسات

 جامعة القدس

 

 

أوراق العمل المستخدمة لوحدة الهندسة عند تطبيق  K.W.L.Plusجدول 
 لطلبة الصف الثامن األساسي K.W.L.Plusاستراتيجية 

 

 

 

 سويطيعلي محمد تيسير : باحثعداد الإ

 

 

 فلسطين –القدس 

 م2015/ هـ 1436
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  K.W.L.Plusجدول 

 .................................: المجموعة/االسم

 : .........................اليوم والتاريخ: ...................................    عنوان الدرس

ماذا أعرف عن الموضوع ؟ 
(K) 

ماذا أريد أن اتعلم عن 
 (W)الموضوع ؟  

ماذا تعلمت عن الموضوع ؟ 
(L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االستعانة بألوان مختلفة لتعبئة الجدوليمكنك : مالحظة
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يمكنك . أرسم خريطة مفاهيمية تمثل المفاهيم الواردة في الدرس باستخدام كلمات الربط المناسبة
 . K.W.Lاالستعانة بالمعلومات الموجودة في العمود الثالث من جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سابقةيمكنك االستعانة بالخريطة ال. لخص ما تعرفه عن موضوع الدرس
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 المثلث : الدرس األول(: 1)ورقة عمل 

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

في الفراغ المخصص اذا كان المثلث يحقق ( نعم)هيا بنا نكمل الجدول األتي، بوضع (: 1)نشاط 
 : اذا كان المثلث ال يحقق الخاصية( ال)الخاصية، أو 

 

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  المثلث
 الزوايا

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
 الزاوية

منفــــــــــــــــــــــــــــرج 
 الزاوية

ـــــــــــــــــــــف  مختل
 األضالع

وي متســـــــــــــــــــا
 الساقين

متســـــــــــــــــــاوي 
 األضالع

(1)       
(2)       
(3)       
(4)       
(5)       

 : هيا بنا نبحث عن المثلثات المتطابقة من بين المثلثات األتية(: 2)نشاط 

 

 . اطوال اضالعهابة المثلثات حسب قياسات زواياها و أن يصنف الطل -1:  األهداف

 . أن يتعرف الطلبة على مفهوم تطابق المثلثات وحاالته -2           
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  (:2)ورقة عمل 

 (خصائص المثلث المتساوي الساقين)المتساوي الساقين المثلث : الدرس الثاني

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 :فيما يلي هيا بنا نكمل الفراغ (: 1)نشاط 

 ...............في المثلث المتساوي الساقين زاويتا قاعدته  -1

 . هذه القاعدة............ العمود النازل من رأس المثلث المتساوي الساقين على قاعدته  -2

على القاعدة ........... منصف زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين يكون -3
 .....................و................... و

 

 : هيا بنا نجد قياس الزوايا المجهولة س، ص، ع، في الشكل المجاور، مع بيان السبب (: 2)نشاط 

 

درجة، جد قياس زاوية  52اذا كانت احدى زاويتي قاعدة مثلث متساوي الساقين تساوي (: 3)نشاط 
 الرأس؟ 

 

 .يتعرف الطلبة على خصائص المثلث المتساوي الساقين أن -1: األهداف

 . أن يجد الطلبة قياس زاوية مجهولة باستخدام خصائص المثلث المتساوي الساقين -2          
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  (:3)ورقة عمل 

 (تساوي زاويتين في مثلث)الساقين المتساوي المثلث : الدرس الثاني

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 : هيا بنا نسمي الضلعين المتساويين في الطول فيما يلي(: 1)نشاط 

 

 : هيا بنا نجد قياس الضلع المجهول الذي يمكن ايجاده فيما يلي(: 2)نشاط 

 

 قياس الزاوية  د أ جـــ ، وطول ب جـــ ؟ :في الشكل المجاور، هيا بنا نجد كل من(: 3)نشاط 

 

 .أن يكتب الطلبة الضلعين المتساويين في مثلثين متساوية الساقين ومعلومة الزوايا -1: األهداف

 .أن يجد الطلبة قياس ضلع مجهول في مثلث متساوي الساقين باستخدام خواص المثلث -2       
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  (:4)ورقة عمل 

 المتساوي األضالعالمثلث : الدرس الثالث

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 (: 1)نشاط 

 . الوتر...........في المثلث القائم الزاوية يساوي  32طول الضلع المقابل للزاوية 

 (: 2)نشاط 

 : هيا بنا نستخدم خصائص المثلث المتساوي األضالع في إيجاد المجهول، مع ذكر السبب

 

 .......................................السبب=................... طول أ جــــ 

 .......................................السبب=................. طول س جــــ 

 ........................................السبب=.................. ب أ س  <

 ........................................السبب=.................. جـــ أ س  <

 

 

أن يجد الطلبة قياس زوايا وأضالع مجهولة باستخدام خصائص المثلث : األهداف
 .المتساوي األضالع
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  (:5)ورقة عمل 

 التباين وخصائص المتباينة: الدرس الرابع

 (خصائص المتباينة)

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 (: 1)نشاط 

 هيا بنا نذكر خصائص المتباينة ؟ 

 

 

 

 (: 2)نشاط 

 : هيا بنا نعطي مثااًل عدديًا يوضح صحة كل من العبارات اآلتية

 .صفر  >ب، حيث أ  Xأ  >جـــ  Xب ، فإن أ  >اذا كان جــــ  -1

 .أ  –د  >أ  -د فإن جـــ  >اذا كان جــــ  -2

 .أ  >أ فإن ب  >جـــ ، جـــ  >اذا كان ب  -3

 

 

 

 .خصائص المتباينةأن يذكر الطلبة  -1: األهداف

 .أن يعطي الطلبة مثااًل عدديًا يوضح صحة المتباينة -2          
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  (:6)ورقة عمل 

 المتباينةالتباين وخصائص : الدرس الرابع

 (التباين في أضالع المثلث وزواياه)

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

.....................  >..................  >في الشكل المجاور، الضلع  ب جــــ (: 1)نشاط 
 . وهي أكبر زاوية.................... والزاوية المقابلة للضلع ب جــــ هي 

 

 : هيا بنا نرتب زوايا المثلث أ ب جـــ ترتيبًا تصاعديا(: 2)نشاط 

 

 :هيا بنا نرتب أضالع المثلث أ ب جـــ ترتيبًا تنازلياً (: 3)نشاط 

 

 . أن يرتب الطلبة زوايا وأضالع مثلث ترتيبًا تصاعديًا او تنازلياً : األهداف
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  (:7)ل ورقة عم

 متباينة المثلث: الدرس الخامس

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 (: 1)نشاط 

 س ؟سم ما القيم الممكنة للضلع ع 12= سم ، ص ع 6= س ص ع مثلث فيه س ص 

 

 (: 2)نشاط 

وحدة، اكتب جميع قيم س الممكنة، علمًا بأن س  16، س، 6: مثلث اطوال أضالعه مرتبة تصاعدياً 
 .عدد صحيح

 

 

 

 

 

 . أن يحل الطلبة مسائل على متباينة المثلث:  األهداف
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  (:8)ورقة عمل 

 نظرية فيثاغورس: الدرس السادس

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 :هيا بنا نكمل ما يلي(: 1)نشاط 

مساحة المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع 
 .....................................................مساحتي

 : هيا نبا نجد طول الطلع المجهول في األشكال األتية(: 2)نشاط 

   

 (: 3)نشاط 

هيا بنا نبين فيما اذا كان المثلث س ص ع  قائم الزاوية ام ال مع ذكر السبب، ثم حدد الزاوية القائمة 
 : ان وجدت

 

 . أن يذكر الطلبة نص نظرية فيثاغورس -1: األهداف

 . أن يحل الطلبة مسائل حول نظرية فيثاغورس -2          
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  (:9)ورقة عمل 

 عكس نظرية فيثاغورس: الدرس السابع

 : ............................المدرسة: .............................            االسم 

 

 

 :نكمل مايليهيا بنا (: 1)نشاط 

اذا كانت مساحة المربع المنشأ على أكبر األضالع تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشأين على 
 ..............................الضلعين اآلخرين فإن الزاوية التي تقابل هذا الضلع 

 (: 2)نشاط 

سم، قائم 8= سم، أجــــ 7 =سم، ب جـــ 5= هيا بنا لنتحقق من أن المثلث أ ب جــــ الذي فيه أ ب 
 الزاوية ام ال ؟ 

 

 (: 3)نشاط 

 :أي االعداد التالية فيثاغورية

 6، 4، 3( أ

 13، 5، 12( ب

 

 .أن يذكر الطلبة نص عكس نظرية فيثاغورس -1: األهداف

 .أن يحل الطلبة مسائل حول عكس نظرية فيثاغورس -2          
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 اختبار حل المسألة الرياضية(: 4)ملحق 

بطاقة تحكيم اختبار حل المسألة الرياضية لوحدة الهندسة للصف الثامن األساسي من كتاب 
 الرياضيات للجزء األول

 :................ الدرجة العلمية:..................                      الدكتور/األستاذ 

 :..............  مكان العمل/الوظيفة:........................                   التخصص

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                            

في حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusأثر استخدام استراتيجية ''راسة بعنوان يقوم الباحث بإجراء د
وذلك لنيل درجة الماجستير في أساليب تدريس  ''والقلق الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي

الرياضيات من جامعة القدس، واستلزم ذلك إعداد اختبارًا لحل المسألة الرياضية لوحدة الهندسة من 
 . رياضيات الجزء األول للصف الثامن األساسيكتاب ال

بداء آراءكم وملحوظاتكم حوله، في ضوء خبرتكم، وذلك  لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم االختبار وا 
 : من حيثُ 

 قياس فقرات االختبار لما ُأعّدت لقياسه . 
 مدى وضوح تعليمات االختبار . 
 مدى مالءمة بنود االختبار لموضوع البحث . 
 مة صياغة األسئلة علميًا ولغوياً سال . 
 كفاية عدد األسئلة ومالءمتها للطلبة . 
 إجراء ما ترونه مناسبًا من إضافة أو حذف أو تعديل لفقرات االختبار . 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 الباحث                                     

 محمد تيسير سويطي                                                                      
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 اختبار حل المسألة الرياضية في وحدة الهندسة لطلبة الصف الثامن األساسي

 :.....................  الشعبة:............................                ة/اسم الطالب

 :.....................  التاريخ:.................................                 المدرسة

 درجة 42: دقيقة                                  درجة االختبار 62:  زمن االختبار

 

 : ة/تي الطالب/عزيزي

ياضية في وحدة الهندسة يهدف االختبار الذي بين يديك الى قياس مدى قدرتك على حل المسألة الر 
 . في مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي، والرجاء االطالع على االختبار وتعليماته واإلجابة عنه

 :تعليمات الختبار

 . سؤال، عليك االجابة عنها جميعاً ( 12)يتكون االختبار من  .1
 . الرجاء قراءة كل سؤال بعناية ودقة قبل البدء باإلجابة عنه .2
 . يرجى اإلجابة على نفس الورقة في المنطقة المخصصة لكل سؤال .3
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 : لتطابقمن بين هذه المثلثات، ُأحدد أزواج المثلثات المتطابقة منها، مع ذكر حالة ا: 1س

 (عالمات 3)

 

 

 

 

 

 

أ ب ج مثلث متساوي الساقين، إذا كان قياس زاوية رأسه ضعفي قياس احدى زاويتي القاعدة، : 2س
 (عالمات 3)                                أجد قياس زوايا المثلث ؟                        
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 (عالمات 5)       :                                                   في الشكل التالي: 3س

 ع، و، م، ن، مع تعليل اجابتك في كل حالة ؟: أجد قياس كاًل من الزوايا -1

 أجد قياس الزاوية ب أ د ؟  -2

 

 

 

 

 

       ب وعمود على الضلع أ ب ،       جـ ديوضح الشكل التالي أ ب جـ مثلث متساوي األضالع، فيه : 4س

 :الساقين ، ُأبين أن المثلث هـ ب جـ متساوي    جـ وطول =      ب دعمود على الضلع أ جـ ، وطول 

 (عالمات 4)                                                                                     
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ص ع ليكون ضلعًا لمثلث آخر، بحيث ينتج أستخدم أحد أضالع المثلث س : في الشكل التالي: 5س
 (تانعالم)طول الضلع ص ع ؟                   وما. من المثلثان مثلثًا جديدًا متساوي األضالع

 

 

سم، وقياس الزاوية ب أ د 4=      أ بفي المثلث المتساوي األضالع أ ب جـ التالي، إذا كان طول : 6س

 ( اتعالم 3)؟                                    ب جـ، وطول      ب دطول  -1: ، أجد مايلي 5 32= 

 قياس الزاوية  أ جـ ب ؟ -2                              

 

 قياس الزاوية >، ُأبين أن قياس الزاوية أ د جـ  أ دطول =      أ بفي الشكل التالي، طول : 7س

 (اتعالم 3)                          :                                            أ ب جـ 
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 ( اتعالم 4)                    :  أعِط مثااًل عدديًا يوضح صحة كل من العبارات اآلتية: 8س

1ب فإن   >اذا كان أ، ب عددان حقيقيان موجبان، وكان أ   -1
أ
 > 1

ب
 . 

 

 . صفر >د ، حيث د  Xب  <د  Xب ، فإن أ  <اذا كان أ، ب عددان حقيقيان، وكان أ  -2

 

 

طول الضلع ص ع  ، وطول الضلع ص  >في المثلث س ص ع إذا كان طول الضلع س ع : 4س
 (اتعالم 3.                  )تصاعديًا  طول الضلع س ص ، ُأرتب زوايا المثلث ترتيباً  >ع 

 

 

 

 

سم، وطول  4أراد نجار تصميم نافذة مثلثية الشكل بحيث يكون طول ضلعها األصغر يساوي : 12س
ما األطوال الممكنة للضلع الثالث، بحيث يكون طول الضلع الثالث . سم  13ضلعها األكبر يساوي 

 (اتعالم 3)                                     عددًا صحيحًا ؟                           
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متر من قاعدة عمود كهرباء قائم، ما البعد بين رأس  3سم على بعد  182يقف رجل طوله : 11س
 (اتعالم 3)متر ؟                          5.8هذا الرجل وقمة العمود علمًا بأن طول العمود 

 

 

 

 

 

 . جـ قائم الزاوية ، ُأثبُت أّن المثلث أ ب  5 42= في الشكل التالي قياس الزاوية أ جـ د : 12س

 (اتعالم 4)                                                                                 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتي للجميع بالنجاح
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 ( 5)ملحق 

 ار حل المسألة الرياضية اختبمفتاح إجابة 

 : من بين هذه المثلثات، ُأحدد أزواج المثلثات المتطابقة منها، مع ذكر حالة التطابق: 1س

 

 

 

 

 (عالمة)   ( وتر وضلع في مثلث قائم الزاوية)المثلث أ يطابق المثلث د   -1

 (عالمة)                      (ز، ز، ض) المثلث ب يطابق المثلث ز  -2

 (عالمة)                    (ض، ز، ض) لث ه المثلث ج يطابق المث -3
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أ ب ج مثلث متساوي الساقين، إذا كان قياس زاوية رأسه ضعفي قياس احدى زاويتي القاعدة، : 2س
 أجد قياس زوايا المثلث ؟ 

 : الحل

 درجة 182= مجموع زوايا المثلث 

 (زوايا القاعدة ب ، ج متساويتان) المثلث متساوي الساقين 

 س قياس الزاوية = ج قياس الزاوية = ب قياس الزاوية  

 (عالمة)    س 2= زاوية الرأس 

 س 4= س 2+ س+ س 

 (عالمة)     درجة  45= وبالتالي س  182= س 4

 (عالمة)  (. المثلث قائم الزاوية)درجة  42= درجة ، وزاوية الرأس أ  45= ج = اذًا الزاوية ب 

 

 :في الشكل التالي: 3س

 ع، و، م، ن، مع تعليل اجابتك في كل حالة ؟: قياس كاًل من الزوايا أجد -1

 أجد قياس الزاوية ب أ د ؟  -2
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 : الحل

 ( عالمة)       ( 182= ع +  65+  45) درجة  72= ع  -1

 ( عالمة)       ( 182= م +  65) درجة  115= م 

 (182= المثلث أ ج د مجموع زوايا ) ن الن المثلث أ ج د متساوي الساقين = و 

 ( عالمتان)      23.5= ن = اذًا و

 ( عالمة)   . درجة 122.5=  32.5+  72= قياس الزاوية ب أ د  -2

 

       ب وعمود على الضلع أ ب ،       جـ ديوضح الشكل التالي أ ب جـ مثلث متساوي األضالع، فيه : 4س

 : ، ُأبين أن المثلث هـ ب جـ متساوي الساقين    جـ وطول =      ب دعمود على الضلع أ جـ ، وطول 

 : الحل

 نبحث في تطابق المثلثين ب د هـ ، جـ و هـ 

 (بالفرض ) جـ و = ب د 

 (عالمة)  (زاوية مشتركة بالتقابل بالرأس)و هـ جـ  > = د هـ ب > 

 (عالمة)  ( قائمة)ب و جـ   > = ب د جـ > 

 (عالمة)    هـ جـ= ن التطابق أن ب هـ اذًا ينطبق المثلثان بزاويتين وضلع وينتج م

 (عالمة)  . أي أن المثلث هـ ب جـ متساوي الساقين
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أستخدم أحد أضالع المثلث س ص ع ليكون ضلعًا لمثلث آخر، بحيث ينتج : في الشكل التالي: 5س
 وما طول الضلع ص ع ؟ . من المثلثان مثلثًا جديدًا متساوي األضالع

 :الحل

 األضالع تكون جميع اضالعه متساويةالمثلث المتساوي 

 (عالمة)    سم  3.5= طول الضلع  ص ع 

 (عالمة للرسم)      يساوي نصف طول الوتر 32الن طول الضلع المقابل للزاوية 

 

سم، وقياس الزاوية ب أ د 4=      أ بفي المثلث المتساوي األضالع أ ب جـ التالي، إذا كان طول : 6س

 ؟       ب جـ، وطول      ب دطول  -1: ، أجد مايلي 5 32= 

 قياس الزاوية  أ جـ ب ؟ -2                              

 :الحل

 (عالمة)  ( 32مقابل للزاوية )سم  4.5= طول ب د  -1 

 ( عالمة) (المثلث متساوي االضالع)سم  4= طول الضلع ب جـ 

 ( عالمة)   درجة  62= قياس الزاوية أ جـ ب  -2

 

 قياس الزاوية >، ُأبين أن قياس الزاوية أ د جـ  أ دطول =      أ بفي الشكل التالي، طول : 7س

 :أ ب جـ 

 :الحل

 (عالمة)   (الن المثلث أ ب د متساوي الساقين)الزاوية أ د ب = الزاوية أ ب د  
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  65+ الزاوية أ د ب >  35+ اذًا الزاوية أ ب د 

 الزاوية أ د بقياس = بما أن قياس الزاوية أ ب د 

 (بالفرض)قياس الزاوية و  =   

 (عالمة)  65+ قياس الزاوية و >  35+ وينتج أن قياس الزاوية و 

 (عالمة)      قياس الزاوية أ ب جـ < وبالتالي قياس الزاوية ا د جـ 

 

 : أعِط مثااًل عدديًا يوضح صحة كل من العبارات اآلتية: 8س

1ب فإن   >موجبان، وكان أ اذا كان أ، ب عددان حقيقيان   -1
أ
 > 1

ب
 . 

1فإن      2= ، ب  4= أ  : مثال: الحل
2
  

1
4

 ( عالمتان)    

 . صفر >د ، حيث د  Xب  <د  Xب ، فإن أ  <اذا كان أ، ب عددان حقيقيان، وكان أ  -2

 ( عالمتان)  x 3  <4 x 3    6  <12 2فإن   3= ، د  4= ، ب  2= أ  : مثال: الحل 

 

طول الضلع ص ع  ، وطول الضلع ص  >في المثلث س ص ع إذا كان طول الضلع س ع : 4س
 .طول الضلع س ص ، ُأرتب زوايا المثلث ترتيبًا تصاعديًا  >ع 

 : الحل

 (عالمة) ( نظرية) الزاوية األكبر تقابل الضلع األكبر والعكس صحيح 

 ( عالمتان)   ص > س > ع : فيكون ترتيب الزوايا تصاعدياً 
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سم، وطول  4أراد نجار تصميم نافذة مثلثية الشكل بحيث يكون طول ضلعها األصغر يساوي : 12س
ما األطوال الممكنة للضلع الثالث، بحيث يكون طول الضلع الثالث . سم  13ضلعها األكبر يساوي 

 عددًا صحيحًا ؟ 

 ( عالمة)  13>س > 4س ،   = نفرض أن طول الضلع الثالث : الحل

 ( متباينة المثلث)  13<  4+ س

 (عالمة)    4< س        4 – 13< س 

 ( عالمة)  ( 12، 11، 12: )قيم س الممكنة هي 

 

متر من قاعدة عمود كهرباء قائم، ما البعد بين رأس  3سم على بعد  182يقف رجل طوله : 11س
 متر ؟  5.8هذا الرجل وقمة العمود علمًا بأن طول العمود 

 : الحل

 : حسب نظرية فيثاغورس

  (عالمة) مربع الضلع الثاني + مربع الضلع األول = مربع الوتر 

  2 4+  2 3= 2س

  16+  4=  2س

 25=  2س

 =  2( س)

 ( عالمة)  5= س 

 ( عالمة) (البعد بين رأس الرجل وقمة العمود)م  5= اذًا الوتر 
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 . ، ُأثبُت أّن المثلث أ ب جـ قائم الزاوية  5 42= في الشكل التالي قياس الزاوية أ جـ د : 12س

 

 : الحل

 نجد طول أ جـ حسب نظرية فيثاغورس  -1

 ( عالمة)  2(أ جـ+ ) 2(جـ د= ) 2(أ د)

  2(أ جـ+ ) 2(8= ) 2(17)

  2(أ جـ+ ) 64=  284

 ( عالمة)  سم 15= أ جـ      225=  2(أ جـ)

 : عكس نظرية فيثاغورس 

 ( عالمة)  2(أ ب+ ) 2(ب جـ= ) 2(أ جـ)

(15)2 ( =4)2 ( +12)2  

225  =81  +144  

225  =225 

 ( عالمة) .اذًا المثلث أ ب جـ قائم الزاوية في ب 
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 (6)ملحق 

 : فات اختبار حل المسألة الرياضية بناءاا على عدد األهدافمواصجدول 

 األهداف           
 المحتوى

 المعرفة المفاهيمية
41% 

 اإلجرائيةالمعرفة 
36% 

 المعرفة السياقية
 (حل المشكالت)

23% 
 المثلث
10% 

1 1 0 

خصائص المثلث 
 المتساوي الساقين

25% 

2 2 1 

المثلث المتساوي 
 األضالع
10% 

1 1 0 

 خصائص المتباينة
25% 

2 2 1 

 متباينة المثلث
10% 

1 1 0 

 نظرية فيثاغورس
20% 

1 2 1 
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 (7)ملحق 

 الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار حل المسألة الرياضيةجدول معامالت 

 الفقرة
 

 معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.65 0.71 
2 0.57 0.75 
3 0.51 0.59 
4 0.61 0.66 
5 0.35 0.47 
6 0.43 0.54 
7 0.55 0.70 
8 0.45 0.74 
9 0.27 0.49 
10 0.25 0.45 
11 0.32 0.35 
12 0.40 0.38 
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 مقياس القلق الرياضي(: 8)ملحق 

 لصف الثامن األساسي ستبانة القلق الرياضي لدى طلبة ابطاقة تحكيم ا

 :................ الدرجة العلمية:..................                      الدكتور/األستاذ 

 :..............  مكان العمل/الوظيفة:........................                   التخصص

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                            

في حل المسألة الرياضية  K.W.L.Plusأثر استخدام استراتيجية '' يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
وذلك لنيل درجة الماجستير في أساليب تدريس  ''طلبة الصف الثامن األساسيوالقلق الرياضي لدى 

ستبانة للكشف عن مستوى القلق الرياضي لدى الرياضيات من جامعة القدس، واستلزم ذلك إعداد ا
 . لصف الثامن األساسيطلبة ا

بداء آراءكم وملحوظاتكم حوله ستبانةلذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم اال ، في ضوء خبرتكم، اوا 
 : وذلك من حيثُ 

 قياس الفقرات لما ُأعّدت لقياسه . 
  وضوح الفقرات ومناسبتها لمستوى الطلبةمدى . 
 مدى مناسبة الفقرات لقياس مستوى القلق الرياضي لدى الطلبة . 
 الدقة اللغوية والعلمية لصياغة الفقرات . 
 ى فقرات األداةإجراء ما ترونه مناسبًا من إضافة أو حذف أو تعديل عل . 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 الباحث                                     

 محمد تيسير سويطي                                                                      
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 مقياس القلق الرياضي

 : عزيزتي الطالبة/عزيزي الطالب

لدى الطلبة، لذا يرجى منك أن تقرأ كل عبارة  ''القلق الرياضي''التي بين يديك تقيس هذه االستبانة 
أمام العبارة وتحت الخانة التي تشير الى مدى حدوثها لك، فإذا كان ( √)بعناية تامة ثم ضع عالمة 

، (بدرجة كبيرة جداً )في المربع األول ( √)ما جاء في العبارة يحدث دائما فإن عليك أن تضع عالمة 
بدرجة قليلة )وبالعكس اذا لم يحدث لك ما جاء في العبارة فإنك تضع العالمة في المربع الخامس 

بدرجة )، أما اذا كانت تحدث معك بين الحين واآلخر فإنك تضع العالمة في المربع الثالث (جداً 
بدرجة متوسطة فضع العالمة في المربع الثاني  ، واذا كنت بين بدرجة كبيرة جدًا وبين(متوسطة

، أما اذا كنت بين بدرجة متوسطة وبين بدرجة قليلة جدًا فضع العالمة في المربع الرابع (بدرجة كبيرة)
، مع العلم أنه ال توجد اجابات صحيحة وأخرى خاطئة، ولكن االجابات الصحيحة هي (بدرجة قليلة)

 . حو كل عبارةالتي تعّبر فعاًل عن وجهة نظرك ن

 

 : مثال

رقم 
 الفقرة

بدرجة كبيرة  الفقرة
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

     √ أشعر بتوتر عند دراسة الرياضيات 1
 

 :.......................... الشعبة:.................................             المدرسة

رقم 
 الفقرة

بدرجة  الفقرة
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

أشعر بالتوتر عندما أضطر الى قراءة  1
 . مسألة رياضية أمام زمالئي
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رقم 
 الفقرة

بدرجة  الفقرة
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

على تحديد الفكرة  يزعجني عدم قدرتي 2
العامة التي تدور حولها المسألة 

 .الرياضية

     

أشعر بالقلق لعدم فهمي معاني الرموز  3
 . التي ترد في المسألة الرياضية

     

أكون متوترًا عندما يطلب مني المعلم  4
إعادة صياغة مسألة رياضية بأسلوبي 

 . الخاص

     

أشعر باالرتباك عندما يطلب مني  5
المعلم تحديد المعطيات الواردة في 

 . المسألة الرياضية

     

يضايقني أن يطلب مني المعلم ترجمة  6
المطلوب في مسألة رياضية الى صورة 

 .رمزية أمام زمالئي

     

أضطرب عندما يطلب مني المعلم  7
التفكير في المسائل الرياضية التي بها 

 . معلومات ناقصة

     

أضطرب عندما يطلب مني المعلم  8
ترجمة مسألة رياضية الى رسم 

 .تخطيطي على السبورة

     

يزعجني صعوبة استدعاء مسألة  4
رياضية شبيهة بالمسألة المطلوب 

 . حلها، لالستفادة من فكرة حلها

     

أشعر بالقلق عندما يطلب مني المعلم  12
ترتيب خطوات حل المسألة الرياضية 

 . منطقيًا أمام زمالئي
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رقم 
 الفقرة

بدرجة  الفقرة
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

أتضايق عندما يطلب مني المعلم  11
تحديد القاعدة أو القانون أو النظرية 

التي يمكن استخدامها في حل المسألة 
 . الرياضية

     

يزعجني أن يطلب مني المعلم  12
التخطيط بأكثر من طريقة لحل المسألة 

 . الرياضية

     

أكون مضطربًا عندما يطلب مني  13
المعلم حل المسألة الرياضية في 

 .  دفتري

     

أتشكك في صحة الحل عندما يطلب  14
مني المعلم مراجعة حل المسألة 

 . الرياضية

     

أشعر بالتعب واالرهاق بمجرد االطالع  15
على أي مسألة رياضية في كتاب أو 

 . صحيفة أو مجلة

     

ال أحاول االشتراك في المسابقات التي  16
تتضمن حل مسائل رياضية حتى ولو 

 . كان مرصود لها جوائز ثمينة

     

عند التفكير في حل المسائل الرياضية  17
 . أشعر بالقلق وأفقد شهيتي للطعام

 

     

أشعر بأنني غير قادر على متابعة  18
المعلم في حصة الرياضيات مهما 

 .انتباهيحاول لفت 
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رقم 
 الفقرة

بدرجة  الفقرة
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة 

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

أحاول التهرب من حصص الرياضيات  14
بأية وسيلة سواء بالغياب أو االشتراك 
 .ببعض األنشطة التي تتيح لي هذا

     

يقلقني الفشل في حل المسائل  22
 . الرياضية

     

يزعجني عدم فهمي لما يشرحه المعلم  21
 . أثناء حصة الرياضيات

     

أتصبب عرقًا أثناء امتحان  22
الرياضيات، خاصة عندما يشتمل على 
مسائل رياضية غير مباشرة وتحتاج 

 . الى تفكير منطقي

     

أشعر بخوف واضطراب عندما تقترب  23
حصة الرياضيات بخالف المواد 

 . الدراسية األخرى

     

أشعر بالخوف عند حل المسائل  24
الرياضية، نظرًا ألنها ال تتناسب مع 

 . ميولي وقدراتي
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 (9)ملحق 

 كتاب طلب تسهيل المهمة من جامعة القدس
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 (10)ملحق 

 مديرية التربية والتعليمكتاب تسهيل مهمة من 
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
 

 رقم الصفحة

 78  توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب 1.3
 78  توزيع عينة الدراسة تبعًا للمدرسة والمجموعة 2.3
الطلبة في  المعيارية لعالماتاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  1.4

 ، حسبحل المسألة الرياضية الضابطة والتجريبية في اختبار مجموعتينال
  في االختبارين القبلي والبعدي المجموعة والجنس

89 

حل لعالمات الطلبة في اختبار ( ANCOVA) نائينتائج تحليل التغاير الث 2.4
  اموالتفاعل بينه والجنس المجموعةحسب بالمسألة الرياضية 

90 

في حل المسألة المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  3.4
  المجموعةحسب الرياضية 

91 

الطلبة في  درجاتيارية لاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع 4.4
، حسب القلق الرياضي مقياسالضابطة والتجريبية في  مجموعتينال

  القبلي والبعدي مقياسينفي ال المجموعة والجنس

93 

مقياس الطلبة في  درجاتل( ANCOVA) نائيائج اختبار تحليل التغاير الثنت 5.4
  اموالتفاعل بينه والجنس المجموعةحسب الرياضي  القلق

94 

 القلق الرياضيفي المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  6.4
  المجموعة حسب

95 

 القلق الرياضيفي المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  7.4
 التفاعل بين المجموعة والجنسحسب 

96 
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 فهرس المالحق

 رقم الملحق
 

 رقم الصفحة محتوى الملحق

  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية وأدوات الدراسة 1
 

120 

 دليل المعلم  2
 

122 

 وأوراق العمل  K.W.L.Plusجدول  3
 

173 

 اختبار حل المسألة الرياضية  4
 

185 

 مفتاح إجابة اختبار حل المسألة الرياضية  5
 

191 

 جدول مواصفات اختبار حل المسألة الرياضية  6
 

198 

7 
 

 199 جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار حل المسألة

 مقياس القلق الرياضي  8
 

201 

 كتاب طلب تسهيل المهمة من جامعة القدس  9
 

205 

 كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم  10
 

206 
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 فهرس األشكال

 محتوى الشكل رقم الشكل
 

 رقم الصفحة

 مكونات ما وراء المعرفة 1
 

16 
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 فهرس المحتويات

 المحتوى
 

 الصفحة

 أ اإلقرار 
 ب الشكر والتقدير 

 ج الملخص بالعربية 
 د الملخض باالنجليزية 

   خلفية الدراسة: الفصل األول
 1 المقدمة 

 5 مشكلة الدراسة 
 6 أهداف الدراسة 
 7 أسئلة الدراسة 

 7 فرضيات الدراسة 
 8 أهمية الدراسة 
 8 حدود الدراسة 

 9 مصطلحات الدراسة 
  اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني

 12 استراتيجيات ما وراء المعرفة 
 K.W.L.Plus  24استراتيجية 

 32 حل المسألة الرياضية 
 38 القلق الرياضي 

 43 الدراسات السابقة 
 74 التعقيب على الدراسات السابقة 

جراءاتها: الفصل الثالث   طريقة الدراسة وا 
 77 منهج الدراسة 
 77 مجتمع الدراسة 
 78 عينة الدراسة 
 79 أدوات الدراسة 
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 84 إجراءات الدراسة 
 85 متغيرات وتصميم الدراسة 

 87 المعالجة اإلحصائية 
  عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 88 النتائج المتعلقة بحل المسألة الرياضية 
 92 النتائج المتعلقة بالقلق الرياضي 

 97 تلخيص نتائج الدراسة 
  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس

 98 مناقشة النتائج المتعلقة بحل المسألة الرياضية 
 101 مناقشة النتائج المتعلقة بالقلق الرياضي 

 103 التوصيات 
 104 المقترحات 

 105 المراجع العربية 
 116 المراجع األجنبية 

 119 المالحق 
 207 فهرس الجداول 
 208 فهرس المالحق 
 209 فهرس األشكال

 210 فهرس المحتويات 
 

 

 




