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الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ...
مف عمي بإتماـ ىذه الدارسة كاخراجيا إلى حيز الكجكد ثـ بفضؿ
كبعد فإنني أشكر اهلل عز كجؿ الذم ّ
القمكب الطيبة ،كاأليادم المباركة مف أىؿ العمـ ،كخاصة الذيف أسيمكا بعمميـ الكافر كعكنيـ الصادؽ
لي ،ككقتيـ الثميف .فالشكر الجزيؿ لمدكتكر "زياد قباجة" الذم أشرؼ عمى ىذه الدراسة كحرص أشد
عمي بعممو كعممو ،كاخراجو بأفضؿ صكرة ممكنة ،فمو مني كؿ التقدير
الحرص عمى إث ارئو ،كأفاض ّ
كأسمى آيات العرفاف بالجميؿ كالفضؿ .كالشكر المكصكؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة لما قدمكه مف
تكجييات خبلؿ الدراسة كالعرفاف كالتقدير لمحكمي أدكات الدراسة لما بذلكه مف جيد ككقت .كما أتقدـ
بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف مف جامعة القدس ممثمة برئيسيا كعمادة الدارسات العميا كعمادة كمية
أخير
التربية ككافة أعضاء الييئة التدريسية لما قدمكه مف تسييؿ في إتماـ إجراءات ىذه الدراسة .ك ا
أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف أككف قد كفقت لما فيو الخير ،فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل كحده كما كاف
مف نقص أك تقصير فمف نفسي كالكماؿ هلل.

الباحثة :لباب جعبة
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الممخص
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثربرنامجٌستندإلى الدمجبٌنإستراتٌجٌتً التوسعٌةو مكارثًفً
القدرةعلىحلالمسألةالجبرٌةوتنمٌةالتفكٌرالجبريلدىطالباتالصفالتاسعاألساسً ،كتككف
مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية
كالتعميـ كسط الخميؿ ،كالمنتظميف في الدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  2016\2015ـ
كالذيف بمغ عددىـ ( ) 4761طالبا كطالبة.
ككتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع االساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية
كالتعميـ كسط الخميؿ ،تككنت عينة الدراسة القصدية مف (  ) 81طالبة مف مدرسة الرياف الثانكية
لمبنات ،منتظمات في شعبتيف إحداىما شعبة ضابطة كتككنت مف ( )40طالبة كشعبة تجريبية كتككنت
مف ( )41طالبة ،درسف بالطريقة المستندة إلى الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي ،كاستخدمت
الباحثة المنيج التجريبي كالتصميـ شبو التجريبي نظ ار لمبلءمتو الغراض الدراسة.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تحضير أداتيف كىما :اختبار تنمية التفكير الجبرم ،كاختبار القدرة عمى حؿ
المسألة الجبرية ،كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما بالطرؽ المناسبة،كقد تـ إعداد مادة تعميمية كفؽ
الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي.
كقد تكصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج كىي كما يمي :كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر برنامج
يستند إلى دمج إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي في حؿ المسألة الجبرية كفي تنمية التفكير الجبرم
لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية .كما أظيرت النتائج
كجكد فركؽ دالة إحصائيان أثر استخداـ برنامج يستند الى دمج إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي في حؿ
المسألة الجبرية كتنمية التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع تعزل لمتغير التحصيؿ السابؽ،
كلصالح مستكل التحصيؿ المرتفع .كأظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان أثر استخداـ برنامج يعتمد
عمى دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في حؿ المسألة الجبرية كتنمية التفكير الجبرم لدل طالبات
الصؼ التاسع يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات.
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كقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا :تكظيؼ برنامج يستند إلى الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية
كمكارثي في تدريس الرياضيات ،كتدريب المعمميف عمى ىذا البرنامج ،كاجراء دراسات كأبحاث جديدة
تتناكؿ الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي عمى مستكيات مختمفة كمباحث أخرل.
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Effect of using a program based on merging between the expansionary
strategy and McCarthy on the ability to solve the algebraic problem and
the development of the algebraic thinking of the ninth grade students.
Prepared by: Lubab “M.Yousef” Jobah
Supervisor: Dr. Ziad Qabaja

Abstract:
This study aimded to investigate the effect of using a program based on merging between
the expansionary strategy and McCarthy on the ability to solve the algebraic problem and
the development of the algebraic thinking of the ninth grade students.
The population of this study consisted of all the ninth grade female students in the
governmental schools in the Directorate of Education at the middle of Hebron, and who
were regularly in their study for the second semester in the academic year 2015/2016, The
whole population was (4764) students.
The Purposive sample of this study compromised of (81) female students at AL-Rayyan
Secondary Girls School. Students were distributed into two groups، one of them was
control group consisted of (40) students، and the other was experimental group consisted
of (41) students. and the researcher used the experimental approach involving the choice of
semi-experimental design.
To achieve the study aims، two instruments were prepared: the development of the
algebraic thinking test, and the ability to solve algebraic problem test. The reliability and
validity of instruments were achieved through suitable methods, the researcher also
develop a program based on merging between expansionary strategy and McCarthy to
achieve the aims of study.
The study revealed the following findings:
There were statistically significant differences in the effect of using the merging strategies
of the expansionary and McCarthy according to solve algebraic problem and development
of algebraic thinking for the ninth grade female students due to the methods of teaching in
favor of experimental group. and there were statistically significant differences in the
effect of using the merging strategies of the expansionary and McCarthy to solve algebraic
problem and development of algebraic thinking for the ninth grade female students due to

ج

pre-achievements level in favor of the high level of pre acheivment in Math.and there were
no statistically significant differences in the effect of using the merging strategies of the
expansionary and McCarthy strategies to solve algebraic problem and development
algebraic thinking for the ninth grade female due to the Interaction between the method of
teaching and pre-achievement level in math.

The study came out of several recommendations:
Using a strategy that merging between the expansionary and McCarthy method in teaching
mathematics، training teacher for using this method، and conducting new studies due to the
merging between the expansionary and McCarthy in different studying levels and other
topics.
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الفصل األول
خمفية الدراسة

1.1المقدمة
تعد الرياضيات مف أىـ المكاد الدراسية المقررة ،إذ غ از عمـ الرياضيات جميع مجاالت الحياة كحتى
أجزائيا الصغيرة منيا كالكبيرة ،كتعمؿ الرياضيات عمى تنظيـ حياة البشر كتسيير أمكرىـ كحاجاتيـ
كمعامبلتيـ ،كتظير الحاجة الممحة لعمـ الرياضيات في المؤسسات كالمصانع كالشركات ،كما يحتاجو
جميع أفراد المجتمع مف تاجر كمزارع كميندس كمحاسب ،ككمما ازداد تطكر المجتمع ،ازداد اىتمامو
بعمـ الرياضيات(سميماف.)2015 ،
كتمقى مادة الرياضيات اىتماما مف المربيف كاإلدارات كأكلياء األمكر ،كقد يككف أىـ دكاعي ىذا
االىتماـ اعتقاد الناس عامة بالعبلقة الكطيدة التي تربط التحصيؿ في الرياضيات بالقدرة عمى التفكير
كحؿ المشكبلت ،فالرياضيات ضربا مف ضركب التفكير المجرد الذم يعتمد الرمكز بدال مف
المحسكسات(عبلكنة .)2002 ،فالتغيرات كالتطكرات التي حدثت في الربع األخير مف القرف العشريف
كالتي تمثمت في التقدـ التكنكلكجي ،كثكرة المعمكمات كاالتصاؿ ،كتطكر في العمكـ الرياضية ذاتيا أدت
بالضركرة إلى التأكيد عمى تعديؿ محتكل الرياضيات المدرسية ،كأساليب تعميميا بما يتناسب مع طبيعة
تحديات ىذا العصر ،كمجاراة التغيرات الحادثة .كنظ ار ألىمية دكر الرياضيات في مكاجية تمؾ
التحديات ،فقد أشار التقرير الصادر مف منظمة اليكنسكك  UNESCOعاـ  1992حكؿ تعميـ
الرياضيات لمقرف الحادم كالعشريف إلى بعض الرؤل المستقبمية لتدريس الرياضيات كذلؾ أشار التقرير
الصادر عف مجمس البحث القكمي بالكاليات المتحدة

NRCعاـ 1989

بمستقبؿ تعميـ الرياضيات ككيفية عبلجيا (ركفائيؿ كيكسؼ.)2001 ،
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إلى القضايا المتعمقة

لقد تعالت األصكات التي تنادم باستخداـ المعمـ لطرائؽ كاستراتيجيات تدريس حديثة ،يتبعيا في
تدريسو في الغرفة الصؼ لممساعدة في تنمية ميارات التفكير لدل طمبتو كفؽ المبادئ كاالفتراضات
األساسية لنظريات التعمـ الحديثة(ك ازرة التربية كالتعميـ.)2005 ،كيرل شاؿ كككنراد) Chall & 1991
 )Conard,أ ّف تنظيـ المحتكل بطريقة تسيؿ استخدامو بصكرة صحيحة ،يساعد في تنمية قدرات
المتعمميف عمى القراءة العقمية السميمة ،كالتحصيؿ األكاديمي ،بؿ أكثر مف ذلؾ يعد أحد الكسائؿ

اليامة في التطكير التربكم كالتجديد بصفة عامة.
كتعد النظرية التكسعية مف أحدث النظريات التي ابتكرت لتنظيـ التعميـ كتدريسو عمى المستكل
أم القائـ عمى التفصيؿ المكسع لمخبرة باعتبار مساعدات التذكر التي يتـ معاممتيا
المكسعّ ،
كمساعدات معرفية لبلحتفاظ بالمعمكمات مف ناحية ،كأحد أكجو زيادة الفيـ عف طرؽ الربط بيف

المعمكمات الجديدة كبيف ما يتكفر لدل المتعمـ مف خبرة سابقة في الذاكرة طكيمة المدل مف ناحية
أخرل(قطامي كقطامي.)1998 ،كيرل رايجمكث(صاحب االستراتيجية التكسعية) أف تنظيـ المعرفة
كالمكاد الدراسية كفؽ اإلستراتيجية التكسعية يساعد المتعمميف عمى إدراؾ الخصائص المختمفة
كالعبلقات المشتركة ،كتحديد أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف أجزاء المعرفة ،كىذا بدكره يساعد عمى
استيعاب المعارؼ المتعممة(برىكـ.)2012 ،
كقد طكرت مكارثي ( )McCarthyفي عاـ  1987نظاما لممعمميف لتخطيط خبرات التعمـ ذم المعنى
لجميع أنماط المتعمميف أسمتو نمكذج الفكرمات ( )4matكمف خبلؿ االعتماد عمى نظريات جكف
ديكم كديفيد ككلب .حيث أف مدرسة ديكم الفكرية القائمة عمى التعمـ بالعمؿ ذات أىمية قصكل في
بناء النظريات التي تعنى بأنماط التعمـ كتعد نظرية التعمـ بالخبرة لديفيد ككلب مساىما آخر لتطكير
أف التعمـ عممية تتكرر باستمرار يحسف خبلليا األفراد
نظاـ الفكرمات ،كفي قمب نظريتو ىناؾ اعتقاد ّ

قدراتيـ في الفيـ كالتفكير كالعمؿ كالشعكر( عياش كزىراف.)2013 ،

كيبلحظ المتتبع لممؤتمرات العالمية المنعقدة في الكقت الحاضر ّأنيا تتجو في تكصياتيا إلى إعداد
أفراد مؤىميف لمتعامؿ مع التغيرات المتسارعة ،بما تحققو ليـ كلمجتمعاتيـ مف التمييز في االنتفاع مف

اإلمكانيات المادية كالمعرفية المتكافرة .أماـ ىذا الكاقع تبرز أىمية ميارات التفكير كعممياتو حيث أف
ميارات التفكير ىي بمثابة األدكات التي يحتاجيا الطالب حتى يتمكف مف التعامؿ بفاعمية مف أم نكع
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مف المعمكمات أك المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ .كتعمـ ميارات التفكير أداة رئيسية لمبحث عف
مصادر المعمكمات ،كفي اختيار المعمكمات البلزمة لممكقؼ التعميمي(الخطيب.)2002 ،
كفي دراسة قاـ بيا معيد كايتماف في ساف فرنسيسكك ،أشارت إلى أّنو منذ عيد ليس بقريب اىتـ الكثير
مف القيادات التعميمية بدراسة طبيعة التعميـ كالمناىج الدراسية كأساليب كاستراتيجيات التعميـ في القرف

الحادم كالعشريف .كيتضح مف تحميؿ ىذه األبحاث أنيا كانت تعتمد فقط عمى مكضكعات
االستراتيجيات المعرفية كالميارات كاألنماط المعرفية .أما المراحؿ التالية مف الدراسة فقد اتجيت إلى
دراسة عكامؿ تفعيؿ دكر المناىج التعميمية في القرف الجديد بأساليب كطرائؽ جديدة (حبيب.)2002 ،
كلكحظ أف في اآلكنة األخيرة اىتماـ أساتذة المناىج كطرؽ التدريس بالتفكير الرياضي بمختمؼ الطرؽ
كاألساليب لتنميتو ،إذ كجيت نداءات مف الرياضييف التربكييف بضركرة تنمية التفكير الرياضي
كاإلبداعي كالجبرم كالنقدم ،كذلؾ لمبلحقة تحديات العصر التكنكلكجي كاآللي كالذم تمعب الرياضيات
فيو دك ار كبي ار(المقاطي .)2007 ،كتنمية قدرة الطمبة عمى التفكير يعني االىتماـ بالبحث عف الطرائؽ
كاألساليب التي تؤدم إلى امتبلؾ الطمبة لميارات حؿ المشكبلت التي تكاجييـ في حياتيـ ،كأف ىذه
الميمة تقع في صمب أىداؼ المدرسة الحديثة ،كلكي يككف التدريس ذا فائدة ينبغي ّأال نجعؿ الحقائؽ
كالمفاىيـ كالعمميات غاية في ذاتيا ،بؿ نستخدميا كأداة لحؿ المسائؿ .كال تشتمؿ كممة حؿ المسائؿ
التي تقع بيف دفتي كتاب الرياضيات المدرسي فقط ،بؿ يتعدل ذلؾ ليشتمؿ عمى المسائؿ العممية التي
تنبعث مف مكاقؼ الحياة اليكمية(أبك بكر كأبك جزر.)1994 ،
يعتقد الكثيركف أف المسألة ليا طريقة كاحدة في الحؿ ،كنتيجة تعكدىـ عمى ذلؾ في حؿ المسائؿ خبلؿ
مراحميـ التعميمية ،لذلؾ تعد عممية تككيف إستراتيجية لحؿ المسألة (الرياضية بأنكاعيا ىندسية أك
جبرية كغيرىا)تعتبر عممية ميمة يتكقؼ عمييا نجاح حؿ المسألة ،فمعظـ الطمبة الذيف يتعثركف في
حؿ المسألة ال تككف استراتيجيات حؿ المسألة كاضحة بالنسبة ليـ ،لذلؾ كاف بركنر ( ) Bruner
يقكؿ"ليس الميـ حؿ المسألة بؿ األىـ ىك طريقة الحؿ"(عابد.)2009 ،
ككذلؾ فا ّف استراتيجيات حؿ المسألة مف أىـ المكضكعات التي يجيب عمى الطمبة معرفتيا في مادة

الرياضيات ،نظ ار لفاعميتيا في تمكيف المتعمـ مف إجراءات البحث كاالبتكار الجديد مف المعرفة
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الرياضية ،كتنمية القدرة عمى فرض الفركض ،كاختيار المبلئـ منيا طبقا لمبادئ كقكانيف رياضية
يحددىا المتعمـ كيرل ّأنيا مفيدة لمتكصؿ إلى حمكليا الممكنة (عفانة.)2002 ،
كبناء عمى ما سبؽ لع ّؿ كبلن مف اإلستراتيجية التكسعية كاستراتيجية مكارثي يعد استخداميما ضركريا
الكتساب الطالبات الميارات البلزمة في العممية التعميمية كخاصة في مادة الرياضيات ،لذلؾ حاكلت
ىذه الدراسة استقصاء أثر الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في القدرة عمى حؿ المسالة
الجبرية كتنمية التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي.
 2.1مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ خبرة الباحثة في تعميـ الرياضيات لمػراحؿ مختمفة ،الحػظػت الضػعؼ لدل كثير مػف
الطالبات في تحصيميف ،كعدـ قدرتيف عمى استيعاب عديد مف المكضكعات الرياضية ك خاصة ح ّؿ
المسألة الجبرية كتأتي ىذه الدراسة محاكلة لبلستجابة لمعطيات كاقع تدريس الرياضيات كىذا ما أكدتو
نتائج االختبارات الك ازرية التي طبقت عمى مدارس فمسطيف(ك ازرة التربية كالتعميـ ،)2011،كالتي
أظيرت عدـ تمكف الطمبة في أساسيات المادة (الخبرات السابقة) ،كضعؼ في التفكير الجبرم لدييـ
كىذا كاضح في نتائج الطالبات في االختبارات الك ازرية المكحدة ،كقد يعكد ذلؾ إلى األساليب التي
يستخدميا المعمميف في طريقة تنظيـ المادة الدراسية كطريقة عرضيا ،كعدـ م ارعاة الفركؽ الفردية بيف
الطمبة.
البد مف التنكع في أساليب التدريس كاستخداـ استراتيجيات كنماذج تعميمية جديدة تساعد عمى
ليذا كاف ّ
حدكث تعمـ كتعميـ كتفكير أفضؿ ،كتأتي ىذه الدراسة الستخداـ طرؽ كأساليب جديدة قد تساعد عمى
تسييؿ عممية التدريس ،كاكتساب الطمبة الميارات الرياضية البلزمة ،كتحديدان جاءت ىذه الدراسة
لئلجابة عف السؤاؿ األتي:
ما أثر برنامج يستند إلى الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي في القدرة عمى حؿ المسألة
الجبرية كتنمية التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي؟.
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 3.1أسئمة الدراسة:
سعت ىذه الدراسة لئلجابة عف السؤاليف اآلتييف :
.1ما أثر برنامج يستند إلى دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في حؿ المسألة الجبرية لدل طالبات
الصؼ التاسع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس (الدمج بيف التكسعية ك مكارثي،
االعتيادية) كمستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات(مرتفع ،منخفض) كالتفاعؿ بينيما؟
 .2ما أثر برنامج يستند إلى دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في تنمية التفكير الجبرم لدل
طالبات الصؼ التاسع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس (الدمج بيف التكسعية
كمكارثي ،االعتيادية) كمستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات(مرتفع ،منخفض) كالتفاعؿ بينيما؟
 4.1فرضيات الدراسة
حاكلت ىذه الدراسة اختبار الفرضيتيف اآلتيتيف:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ) 0.05  بيف المتكسطات الحسابية
لحؿ المسالة الجبرية لدل طالبات الصؼ التاسع تعزل إلى طريقة التدريس (الدمج بيف إستراتيجيتي
التكسعية كمكارثي ،االعتيادية) كمستكل تحصيؿ الطالبات السابؽ في الرياضيات(مرتفع ،منخفض)
كالتفاعؿ بينيما.
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ) 0.05  بيف المتكسطات الحسابية
لمتفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع تعزل إلى طريقة التدريس (الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية
كمكارثي ،االعتيادية) كمستكل تحصيؿ الطالبات السابؽ في الرياضيات(مرتفع ،منخفض) كالتفاعؿ
بينيما.
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 5.1أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
.1التعرؼ إلى أثر برنامج يستند إلى الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي في حؿ المسألة
الجبرية في مادة الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع في مدينة الخميؿ ،كفيما إذا كاف ىناؾ أثر
لمتغير مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات كالتفاعؿ بيف الطريقة كمستكل التحصيؿ السابؽ.
 .2التعرؼ إلى أثر برنامج يستند إلى الدمج إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي في التفكير الجبرم في
مادة الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع في مدينة الخميؿ كفيما إذا كاف ىناؾ أثر لمتغير مستكل
التحصيؿ السابؽ في الرياضيات كالتفاعؿ بيف الطريقة كمستكل التحصيؿ السابؽ.
 6.1أىمية الدراسة
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف طبيعة المكضكع الذم تناكلػو بالبحث عف أثر الدمج بيف إستراتيجيتي
التكسعية ك مكارثي .إذ تتكقع الباحثة اإلسياـ في مساعدة مراكز تصميـ كتطكير المناىج بك ازرة التربية
كالتعميـ في إثراء مناىج الرياضيات باألنشطة التي تشجع عمى تنمية التفكير الجبرم ،كما يمكف اف
يككف ليذه الدراسة أىمية عمى الصعيد النظرم كالبحثي كالعممي.
فيما يتعمؽ باألىمية النظرية قد تساعد القائميف عمى تدريب المعمميف كخاصة معممك الصؼ التاسع
إلى استخداـ استراتيجيات جديدة منيا الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي الف ىذه الدراسة
تحتكم عمى تحميؿ كتصميـ لكحدة كمخططة كفقا لمدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي كما.
كعمى الصعيد العممي فقد سعت ىذه الدراسة إليجاد طرؽ فاعمة لتدريس الرياضيات في الغرفة الصفية
كزيادة التفاعؿ ما بيف الطمبة كمادة الرياضيات ،مف خبلؿ محتكل الكحدات المقدمة كفقا لمدمج بيف
إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي.
بأنيا قد تفتح آفاقا أماـ دراسات أخرل تتناكؿ جكانب
كعمى الصعيد البحثي فتكمف أىمية الدراسة ّ
كمتغيرات مختمفة لـ تتطرؽ ليا الدراسة الحالية.
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7.1حدود الدراسة
تقتصر ىذه الدراسة عمى المحددات اآلتية:
.1الحدكد البشرية :طالبات الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية كسط
الخميؿ ،في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  2016\2015ـ.
.2الحدكد المكانية :مديرية كسط الخميؿ.
.3الحدكد الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  2016\2015ـ.
.4الحدكد المفاىيمية :حددت ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا.
.5الحدكد المنيجية:حددت ىذه الدراسة بالمنيج التجريبي ك األدكات التي كضعت خصيصا ليا.
 8.1مصطمحات الدراسة :
تعتمد ىذه الدراسة عمى التعريفات كالمصطمحات االتية:
اإلستراتيجية التوسعية :
يعرفيا اينجمش ك ريجمكث ( )English and Reigeluth,1996عمى أنيا معالجة معرفية في صكرة
مفاىيـ أك نظريات أك إجراءات مف المجمؿ العاـ إلى مستكيات تكسعية ،أم التدرج مف الصكرة الكمية
لممكضكع اك المجمؿ العاـ إلى األجزاء الفرعية بغية تكضيحيا ،ثـ تأتي عممية التمخيص ،كمف ثـ
التركيب التي يقصد بيا ربط األجزاء بالكؿ.
إستراتيجية مكارثي :
عرفتيا مكارثي ( )Mc Carthy, 1987بأنيا طريقة تدريس تعتمد عمى نمط التعمـ الفردم الذم يقكـ
عمى دائرة االقتراح كاالبتكار العممي ،كذلؾ عند مكاجية الطمبة لمشكمة عممية ثـ يطمب منيـ العمؿ
عمى حميا مستعينيف بالمختبرات كاألجيزة كالكسائؿ المختمفة الكتشاؼ المعمكمات كالمفاىيـ كالقكانيف
المطمكبة بحسب أنماط التعمـ المختمفة كقد سمتو بنظاـ(.)4 MAT
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كىك نمكذج تعميمي يسير في دكرة تعمـ رباعية مف مراحؿ متتابعة بتسمسؿ ثابت كىذه المراحؿ ىي:
المبلحظة التأممية ،بمكرة المفيكـ ،التجريب النشط ،الخبرات المادية .كطكر ىذا النمكذج مف قبؿ
مكارثي  Bernice McCarthyسنة ( 1987الخميمي.)1996 ،
الدمج بين اإلستراتيجيتين التوسعية ومكارثي:
كتعرفو الباحثة بانو نمكذج تعميمي يسير في خمس خطكات :المبلحظة التأممية ،كبمكرة المفيكـ،
كالتجريب النشط ،كالخبرات المادية كالتمخيص .حيث أف الخطكات األربع األكلى مأخكذة مف نمكذج
مكارثي كالخطكة الخامسة مف اإلستراتيجية التكسعية كيتـ تنفيذ كؿ خطكة بتدرج مف الصكرة الكمية إلى
األجزاء الخاصة ،كقامت الباحثة بإعداد كحدة دراسية ك دليؿ لممعمميف كفؽ ىذا النمكذج.
الطريقة االعتيادية :
ىي الطريقة التي يككف فييا لممعمـ الدكر الرئيس في العممية التعميمية كيشكؿ محكرىا ،حيث يقكـ
المعمـ بالشرح كالمناقشة كطرح األسئمة ،كينحصر دكر الطالب في اإلجابة عف األسئمة أك التعميؽ عمى
إجابة زميمو ،أك طرح التساؤالت عمى المعمـ(نجـ.)2012 ،
القدرة عمى حل المسألة الجبرية:
ىي النشاط الذم يقكـ بو الطالب أثناء حؿ المسالة الرياضية ،مبينا الخطكات التالية :تحديد
المعطيات ،كتحديد المطمكب ،ككضع (أكصياغة) الفركض لمجاىيؿ المسألة ،تككيف المعادالت
الجبرية ،كحؿ ىذه المعادالت الجبرية كايجاد القيمة (أك القيـ) العددية لممجاىيؿ المطمكبة في المسالة،
كالتحقؽ مف صحة الحؿ ،كيقاس ذلؾ بعبلمة الطالب في االختبار الذم يعده الباحث( أبك شمالة،
 .)1999كالتعريؼ اإلجرائي لمقدرة عمى حؿ المسألة الجبرية ىك العبلمة التي تحصؿ عمييا الطالبة
في االختيار الذم أعدتو الباحثة
كقامت الباحثة بإعداد اختبار خصيصان ليذه الدراسة لقياس القدرة عمى حؿ المسالة الجبرية لدل
طالبات الصؼ التاسع األساسي.
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التفكير الجبري:
يعرفو العالماف ىيربيت ك بركف ) )Herbet& Brown,1997بأنو استعماؿ الرمكز كاألدكات لتحميؿ
أكضاع حسابية مختمفة بكاسطة استخبلص المعمكمات مف ىذه األكضاع أكال ،كثانيا تمثيؿ تفسير ىذه
المعمكمات المستخمصة بكاسطة الكممات ،كالجداكؿ ،كالرسكـ البيانية ،كالمعادالت ،كثالثا تفسير ىذه
المعمكمات بإيجاد الحؿ بالنسبة لممجاىيؿ ،كفحص الفرضيات المختمفة.
كتعرؼ الباحثة التفكير الجبرم بأنو استخداـ الرمكز لتحميؿ أكضاع حسابية مختمفة ،كتمثيميا برمكز
كمعادالت ،كحؿ المعادالت إليجاد الحؿ لممجاىيؿ.
كقد قامت الباحثة بإعداد اختبار خصيصا ليذه الدراسة لقياس التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ
التاسع.
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2اإلطار النظرم
 1.1.2اإلستراتيجية التكسعية
 2.1.2إستراتيجية مكارثي
3.1.2حؿ المسألة الجبرية
4.1.2التفكير الجبرم

2.2الدراسات السابقة
1.2.2الدراسات التي تناكلت اإلستراتيجية التكسعية
2.2.2الدراسات التي تناكلت إستراتيجية مكارثي
3.2.2الدراسات التي تناكلت القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية
4.2.2الدراسات التي تناكلت التفكير الجبرم

 3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة
تناكؿ ىذا الفصؿ كبل مف اإلطار النظرم كالدراسات السابقة حكؿ اإلستراتيجية التكسعية كاستراتيجية
مكارثي كحؿ المسألة الجبرية كالتفكير الجبرم.
 1.2اإلطار النظري
إذ شمؿ اإلطار النظرم لمدراسة المحاكر اآلتية :اإلستراتيجية التكسعية ،إستراتيجية مكارثي ،كحؿ
المسألة الجبرية كالتفكير الجبرم.
1.1.2المحور األول :اإلستراتيجية التوسعية
تعد اإلستراتيجية التكسعية مف االستراتيجيات الحديثة التي تجمع عددا مف االستراتيجيات التعميمية،
كتيتـ في المقاـ األكؿ بتنظيـ المحتكل سكاء لمقرر دراسي كامؿ يتضمف أكبر عدد المكضكعات
المختمفة يتـ تدريسو في سنة دراسية كاممة أك تنظيـ لمكضكع كاحد يتـ تدريسو في حصة أك محاضرة
كاحدة ،كما أنيا تيتـ بتدريس ىذا المحتكل في ضكء التنظيـ المتبع (عيسى.)2003 ،
بأف التعمـ يأتي عف طريؽ الكؿ
تقكـ ّ
النظرية التكسعية كتنبثؽ عف المدرسة الجشطالتية ،كالتي تؤمف ّ
كليس الجزء ،كما تنبثؽ مف فكرة أكزكبؿ عف منظكمة المعمكمات القبمية التي تنظـ فييا األفكار
كالمبادئ كالمفاىيـ العامة لممادة التعميمية المدركسة ،أكما يسميو بالمنظـ المتقدـ ،بطريقة تساعد
المتعمـ عمى إدراؾ محتكل ىذه المادة كفيمو .فيذه المنظكمة القبمية تشكؿ أساسا يساعد المتعمـ عمى
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دمج ما يتعممو مف معمكمات جديدة بالمعمكمات السابقة المكجكدة عنده كبطريقة ذات معنى(العدكاف
كالحكامدة.)2010 ،

*األفكار التي تستند إلييا اإلستراتيجية التوسعية:
حدد برىكـ ( )2012األفكار التي كضعت اإلستراتيجية التكسعية بناء عمى كثير مف النظريات ك
األفكار التربكية المتمثمة في:
-1أفكار اكزكبؿ  Ausubelالتي تيتـ

بتتابع المحتكل التعميمي مف العاـ إلى الخاص ،ككذلؾ

المنظمات المتقدمة  Advanced Organizersالتي تساعد المتعمـ عمى ربط المعمكمات الجديدة
بالمعمكمات المكجكدة عنده ربطا متكامبل ال يتجزأ.
-2أفكار جانييو  Gagneعف التعمـ اليرمي ،التي تيتـ بتنظيـ المحتكل التعميمي في شكؿ ىرمي،
كأىمية المتطمبات السابقة لمتعمـ التي تؤكد عمى أف تعمـ مفاىيـ معينة البد أف يسبقو اكتساب حقائؽ
كمفاىيـ أخرل تساعد عمى تعمـ المفاىيـ.
-3أفكار نكرماف  Normanعف التعمـ الشبكي التي تؤكد عمى ضركرة تنظيـ المفاىيـ التي يتضمنيا
المحتكل التعميمي في صكرة شبكة مفاىيمية كتكضح العبلقة التي تربط المفاىيـ األساسية بالمفاىيـ
الفرعية المتضمنة فيو.
-4أفكار ميرؿ  Merrillكتتمثؿ باستخداـ أسمكبيف األكؿ أسمكب تحميؿ الميمة كاألسمكب الثاني نظرية
عرض المككف التي تؤكد عمى ضركرة تمخيص األدكار .
كتستند اإلستراتيجية التكسعية عمى مفاىيـ المدرسة المعرفية في عمـ المناىج ،كما تقكـ عمى مجمكعة
مف الفرضيات منيا:
.1التعمـ يبدأ بالفكرة العامة المجردة أكال ،ثـ يتدرج إلى تعمـ األمثمة مف المادة المحسكسة.
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.2تنظيـ المحتكل التعميمي يجب أف يسير مف أعمى إلى أسفؿ ،كمف المجرد البلمحسكس إلى
المحسكس ،كمف العاـ إلى الخاص ،بعكس تنظيـ "جانييو"اليرمي الذم يسير مف أسفؿ إلى أعمى كمف
الخاص إلى العاـ.
.3التعميـ يأتي عمى مراحؿ :أكليا تككف عامة كشاممة كمكجزة ،كتتضمف أىـ عناصر الميمة التعميمية
المراد تنظيميا ،ثـ يبدأ المعمـ بالتفصيؿ كالتكسع في ىذه العناصر شيئا فشيئا شريطة أف تجرم عممية
الربط بيف كؿ مرحمة تعميمية كاألخرل التي تسبقيا أك تمييا ،كمف ثـ فاف تنظيـ المحتكل التعميمي طبقا
لئلستراتيجية التكسعية يتطمب القياـ ببعض المياـ اإلجرائية ىي :تحديد المقدمة الشاممة ،كالقياـ بعممية
التشبيو ،كتحديد مراحؿ التفصيؿ ،كالقياـ بعممية الربط ،كالتمخيص ،كالتركيب كالتجميع ،كالخاتمة
الشاممة(محمكد.) 2001،
*المكونات األساسية لإلستراتيجية التوسعية:
أف مككنات النظرية التكسعية الرئيسية ىي:
يرل رايجمكث (ّ ) Reigeluth,1992
المقدمة الشاممة ( ،)Epitomeكعمميات التشبيو( ،) Simile Operationsكمستكيات التكسع
) ،)Levels of Elaborationكالتمخيص ( ،(Summarizingكالتركيب ) ،)Synthesizingكتحكـ
المتعمـ (.)Learner control
كيكضح العطار() 1998ىذه الخطكات كما يمي:
.1المقدمة الشاممة( :)Epitomeكتتضمف األفكار الرئيسية التي تتضمنيا الحصة الدراسية،
أف اإلستراتيجية التكسعية عممية إضافة تفصيبلت إلى
كاإلجراءات التي سيقكـ بيا المعمـ .كما ّ
المعمكمات الجديدة لتصبح ذات معنى أكثر ،كليذا يتـ تشفيرىا بسيكلة ،كتساعد عمى تحكيؿ

المعمكمات الجديدة مف الذاكرة قصيرة المدل إلى الذاكرة طكيمة المدل.
.2عمميات التشبيو( :)Simile Operationsكيتـ مف خبلؿ مقارنة المقدمة الشاممة كتشبيييا بمكضكع
مألكؼ لدل المتعمميف كلو عبلقة بما جاء في المقدمة كذلؾ لبياف ما ىك مألكؼ كما ىك غير مألكؼ
كأكجو الشبو كاالختبلؼ كبياف التعمـ الجديد كالقديـ.
14

.3مستكيات التكسع أك التفصيؿ  : Levels of Elaboratiتصميـ المحتكل يجب أف يقكد مف العاـ
إلى الخاص ،كالبدء بالدركس التي تحتكم عمى األساسيات كاألفكار الممثمة (محسكس -تطبيؽ)،
كتعتمد المراحؿ التي تقسـ إلييا عمى حجـ المادة التعميمية.
 .4التّمخيص  : Summarizingعرض مكجز ألىـ األفكار التي تتضمنيا المادة التعميمية ،عف
طريؽ إعطاء تعريفات عامة (األفكار -المفاىيـ -المبادئ -اإلجراءات) دكف إعطاء أمثمة كعمؿ
تغذية راجعة كما يحدث في المقدمة الشاممة.
.5التركيب :Synthesizingيتـ عمى شكؿ مخطط بحيث يساعد المتعمميف عمى إحداث تكامؿ بيف
عناصر المحتكل مف اجؿ أف يككف الكؿ ذا معنى ،كالخريطة تدفؽ اإلجراءات أك جداكؿ اتخاذ القرار،
كالربط بيف السبب كالنتيجة ،كتكضيح العبلقات الداخمية .كيطمؽ البعض عمى ىذه المرحمة اسـ منشط
اإلستراتيجية المعرفية.
.6تحكـ التعمـ : Learner controlكىي الحالة التي تكضح العبلقات الخارجية بيف األفكار الرئيسية
التي كردت في المادة التعميمية كذات العبلقة في مكضكعات أخرل (ترابط المكضكعات).
كترل الباحثة أف التدرج التي تتبعو النظرية التكسعية في تقديـ المفاىيـ كالميارات المختمفة ،كتدرجيا
مف األعمى إلى األسفؿ تساعد في تكصيؿ المعمكمات كالميارات إلى الطالب بأبسط صكرىا،
كبصكرتيا الكاممة.
*دور المعمم في إطار االستراتيجية التوسعية:
.1تحمؿ مسؤكلية عرض المعمكمات كتنظيميا لمساعدة الطمبة عمى استيعابيا.
.2مساعدة الطبلب عمى إدراؾ الكمي لما يعرض عمييـ مف خبرات مجزأة ،كاستدعاء الخبرات السابقة
المرتبطة بالمحتكل التعميمي.
إما أف
.3إعداد كتصميـ مجمكعة مف األشكاؿ الستخداميا في أثناء عرض الدرس ،كىذه المخططات ّ
تككف مخططات تمثؿ المبادئ المتضمنة في الدرس.
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إما بشكؿ رأسي ،أك شكؿ أفقي.
.4عرض التفصيبلت ّ
.5ممارسة عمميات االختبار ،كالتدرج كالتركيب ،كالتمخيص لمخبرات السابقة المتضمنة في المحتكل
التعميمي ،ثـ تفصيميا كفؽ مراحؿ متتالية حتى يتـ تكضيح جميع عناصر المكضكع الكاحد ،في حيف
يتـ في التكسع األفقي تفصيؿ كؿ عنصر مف العناصر الرئيسية لؤلفكار بصكرة تدريجية مف خبلؿ
مراحؿ متتالية حتى يتـ تكضيح كؿ العناصر قبؿ االنتقاؿ إلى أفكار أخرل جديدة( Wilson and
.)Cole,1992
*مزايا االستراتيجية التوسعية:
تعددت مزايا االستراتيجية التكسعية فذكر الجندم كالصادؽ( )2000ىذه المزايا كىي:
تعميـ الطمبة المفاىيـ بصكرة مكسعة يؤدم إلى بقاء أثر التعمـ ،كتساعد الطمبة عمى ربط الدرس
بالدركس األخرل ،يساعد الطمبة عمى تعمـ المفاىيـ المجردة بصكرة مبسطة كمكسعة ،كىذا يجعؿ

التعمـ ذا معنى ،المنياج المنظـ بطريقة مكسعو يساعد المعمـ عمى تنظيـ محتكل دركسو ،كىذا يؤدم
إلى تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ ،المنياج المنظـ بطريقة مكسعة يساعد المتعمـ عمى الفيـ
كاالستيعاب في اقصر كقت كاقؿ جيد ممكف ،المنياج المنظـ بطريقة مكسعة يشجع الطبلب عمى

االستمرار في عممية التعمـ لفترة طكيمة ،كفي ىذا زيادة لمدافعية ،كتحسيف لؤلداء.
2.1.2االمحور الثاني :إستراتيجية مكارثي

يرل أكرىاف ( )Orhune , 2007أف مف أىـ خصائص اإلنساف أنو قادر عمى التعمـ .فنحف نتعمـ
السمككيات الميمة لحياتنا مف خبلؿ تأثير البيئة التي نعيشيا ،كالكراثة .فميارات التعمـ لمفرد تؤثر عمى
نمط حياتو باستمرار .لذا فاف المجتمعات المتحضرة تعمؿ عمى تطكير طرؽ التعميـ كالتعمـ بأنظمتيا
التعميمية بشكؿ مستمر.
كضع المعيد الكطني لتعميـ الرياضيات المعايير األساسية التي يقكـ عمييا تعميـ الرياضيات كمنيا:
الربط أك التركيب ،كحؿ المشكبلت(حؿ المسائؿ المفظية) ،كالتمييز  ،كايجاد العبلقات.
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كتعتبر إستراتيجية مكارثي احد النماذج التي تعتمد عمى أنماط التعمـ التي يعتمد عمييا المتعميـ في
التعمـ .
*مفيوم أنماط التعمم:
عرؼ دف كدف ()Dunn and Dunn, 1993أنماط التعمـ عمى ّأنيا الطريقة التي يبدأ بيا كؿ متعمـ
بالتركيز عمى ،كالقياـ بػاسترجاع المعمكمات الجديدة كالصعبة ،اعتبا انر أف ىذا التفاعؿ يتـ بطريقة
تختمؼ مف شخص إلى آخر ،كما أضاؼ أنيا مجمكعة مف الصفات كالخصائص الشخصية
كالبيكلكجية كالتطكرية التي مف شأنيا أف تجعؿ التعمـ نفسو فعاال لبعض الطبلب كغير فعاؿ لآلخريف.
كما عرفيا أبك حطب كصادؽ( )1994بأنيا الطرؽ الشخصية التي يستخدميا األفراد في التعامؿ مع
المعمكمات في أثناء عممية التعمـ.
كتعرفيا العيمة( ) 2012بأنيا طريقة الفرد الخاصة في استقباؿ المعمكمات كطريقتو في معالجتيا،
كذلؾ مف خبلؿ استخداـ طرؽ خاصة كمفضمة لديو.
*نماذج أنماط التعمم:
لقد أدل التنكع كالتكسع الكبير في البحكث لظيكر عدد كبير مف الطرؽ التي تسعى إلى تصنيؼ
الطمبة كفؽ طرؽ كتفضيبلت التعمـ لدييـ ،كبذلؾ ظيرت أنماط التعمـ كالذم يحمؿ كؿ نمكذج اسـ
العالـ الذم قاـ بتطكيره ،إذ قاـ العمماء كالباحثكف بتصنيؼ أنماط التعمـ ،كتـ كضعيا ضمف فئات
خمس رئيسية كىي :فئة الكسائط الحسية اإلدراكية ،فئة التفضيبلت المعرفية ،فئة التفاعؿ االجتماعي،
فئة معالجة المعمكمات ،كفئة النماذج الشخصية (ناصيؼ.)2007 ،
ومن ىذه النماذج:
*نموذج ديفيد كولب ألنماط التعمم ( )Kolb's learning styles modelكيقكـ ىذا النمكذج
عمى نظرية األنماط النفسية النابعة مف أفكار ( )Jungكىي أف السمكؾ ال يرجع إلى الصدفة ،كلكف
ينتج عف فركؽ قابمية القياس في الكظائؼ العقمية حيث يقسـ الطمبة إلى نمط الحكميف أك القضائييف
(الكناني ك الكندرم.)2005 ،
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النموذج التعميمي لنموذج كولب:
تقدـ الحاالت األربعة التي تعتمد عمى بعديف كصفا لنمكذج أك عممية التعمـ ذات المراحؿ األربعة ك
تستطيع أف تبلحظ إذا استخدـ بعدا كاحدا فإنو سيحصؿ عمى أسمكب كاحد مف األساليب األربعة
التعميمية:
البعد األكؿ :كيؼ ندرؾ؟ كنحس كنفكر.
*الشعكر أك اإلحساس (التجربة المادية) ،إدراؾ المعمكمات ،يمثؿ ىذا البعد طريقة تعميمية عمى أساس
التجربة الحسية أم أنيا تعتمد عمى األحكاـ الصادرة عف الشعكر ،فقد كجد المتعممكف عمكما أف
الطرؽ النظرية غير مجدية كلذلؾ فيـ يفضمكف معالجة كؿ حالة عمى انفراد .كيتعممكف بشكؿ أفضؿ
مف خبلؿ أمثمة معينة يمكنيـ أف ينغمسكا بيا ،كذلؾ عف طريؽ االتصاؿ مف النظائر كليس عف طريؽ
المراجع ،فالقراءات النظرية ليست مجدية دائما بينما العمؿ مع مجمكعة كالتغذية االسترجاعية مف
النظير يؤدم غالبان إلى النجاح.
*التفكير(التعميـ أك المفاىيـ المجردة) ،يقارف كيؼ أنيا تتناسب مع تجاربو الخاصة ،كيميؿ ىؤالء
األفراد كثي ار لمتكيؼ مع األشياء كالرمكز في حيف لدييـ ميكال ضعيفة نحك التكيؼ مع أشخاص آخريف،
فيـ يتعممكف بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ المراجع كالحاالت التعميمة غير الشخصية كالتي تؤكد عمى
النظرية كالتحميؿ التنظيمي ،كما أنيـ قميمك االستفادة مف طرؽ التعمـ باالكتشاؼ"غير المنظمة"
كالتماريف ،كتساعد كؿ مف الدراسات الحالة كالقراءات النظرية كتماريف التفكير االنعكاسي ىذا المتعمـ.
البعد الثاني :كيؼ نعالج؟ نتأمؿ كنفعؿ:
*المراقبة (المبلحظة المتأممة) ،يعتمد ىؤالء األفراد كثي ار عمى المبلحظة أثناء إصدار األحكاـ ،كىـ
يفضمكف الحاالت التعميمية التي تأخذ شكؿ محاضرات كالتي تسمح لممراقبيف المكضكعييف كغير
المتحيزيف بأف يأخذكا أدكارىـ ،كيتصؼ ىؤالء األفراد بأنيـ انطكائيكف ،لذالؾ فاف المحاضرات تساعد
ىؤالء المتعمميف(فيـ بصريكف ك سمعيكف) ،إذ ينظر فييا المتعممكف إلى المسيؿ الذم يعمؿ كمناظر
كمرشد معا ،كيحتاج ىؤالء المتعممكف لتقييـ أدائيـ كفقا لمعايير خارجية.
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*االنجاز(التجريب العممي) ،يتعمـ ىؤالء األفراد بشكؿ أفضؿ عندما يمكنيـ مف االنشغاؿ بأشياء
كالمشاريع كاألعماؿ المنزلية أك المناقشات في مجمكعة ،فيـ يكرىكف الحاالت التعميمية الخاممة
كالمحاضرات ،حيث كؿ مف حؿ المشكمة ،كالمناقشات ضمف مجمكعة صغيرة ،كالتغذية االسترجاعية
مف النظير ،كالكاجبات الشخصية ،ىؤالء األشخاص .كيرغب ىذا المتعمـ برؤية كؿ شيء كتحديد
معاييره الخاصة حكؿ العبلقة بالمكضكع.
أف آلية الجمع ما بيف الطريقة التي يدرؾ بيا الناس كالطريقة التي يعالجكف بيا ىي التي
كجد ككلب ّ

تككف الشكؿ المتكازف لنمط التعمـ -كىك أكثر الطرؽ راحة لمتعمـ -كرغـ أف ككلب قد فكر بيذه األنماط
عمى أنيا سمسمة متصمة يمر بيا الشخص مع الكقت ّإال أف ىناؾ أشخاصا يفضمكف كيعتمدكف نمطا

كاحدا دكف البقية(العيمة.)2012 ،
*نموذج ىيل ( )Hillلألنماط الذىنية:
ركزت بعض األبحاث عمى النمط الذىني ( ،)Congnitive Styleحيث اعتبره ىيؿ ()Hillالطريقة
التي يستقبؿ بيا الطمبة المعمكمات كيعالجكنيا الستئناؼ المعاني مف بيئتيـ كخبراتيـ الشخصية
( ،)Jonassen and Grabowski, 1993كأ ّكد أف األنماط الذىنية تعتمد عمى الخمفية العائمية،
كالميكؿ كاألىداؼ الشخصية كالخبرات التي تؤثر عمى طريقة إدراؾ الفرد لممعمكمات كطريقة تنظيميا
كاسترجاعيا .كما قاـ ىيؿ بتطكير أداة لتشخيص النمط الذىني عند الفرد ،كىي :الرمكز كمعانييا،
كالمحددات الثقافية ،كأشكاؿ االستنتاج ،كالذاكرة التعميمية(جابر كقرعاف.) 2004 ،
*نموذج دن ودن (:)Dun and Dun
يقدـ نمكذج دف كدف إطا انر تعميميا عبلجيا كتشخيصيا ،كيعتمد ىذا النمكذج عمى أف كؿ طالب يتعمـ
أفضؿ بطريقتو الخاصة ،لذلؾ يدعك إلى تشخيص الطرؽ المفضمة لدل الطالب التي يتعمـ بيا بالشكؿ
األفضؿ ،كقد استخدـ ذلؾ في تصميـ اإلجراءات كاألكضاع التعميمية التي تبلئـ نمط ىذا الطالب .كقد
اىتـ بالعناصر المتفاعمة ،كىي العناصر البيئية كمتغيرات اجتماعية كانفعالية ،كجسمية ،كلكؿ منيا
عكامؿ فرعية(جابر ك قرعاف.)2004 ،
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*نموذج مكارثي الفورمات(:)4MAT
قامت بيرنيس مكارثي بكضع نمكذج اعتمادا عمى نظرية أنماط التعمـ لديفيد ككلب ،كمف البحكث
كالدراسات في مجاؿ التربية ،كعمـ النفس ،كأبحاث الدماغ .كنمكذج مكارثي عبارة عف دكرة تعمـ تتككف
مف ثماني خطكات تعظـ شأف أنماط التعمـ كتفضيبلت الييمنة الدماغية لمفردMorris and ( .
.)McCarthy,1990

كسمى نظاـ الفكرمات بيذا االسـ ألنو يركز عمى أربعة أنماط متداخمة مع بعضيا كالنسيج ( كممة
 MATتعنى حصيرة )  ،كقد بني ىذا النظاـ عمى نظرية ديفيد ككلب التي تفيد بأف األفراد يتعممكف
المعمكمات الجديدة كيكاجيكف األكضاع الجديدة بإحدل طريقتيف :المشاعر أك التفكير ،كترتبط كؿ
مرحمة مف مراحؿ الدكرة األربع بنكع معيف مف التفكير أك نمط التعمـ  ،كتستند أنماط التعمـ األربعة ىذه
إلى المداخؿ المختمفة في استقباؿ كمعالجة المعمكمات ،كاألنماط الربعة ىي :لماذا أتعمـ؟ ،ماذا إذا؟،
ماذا سأتعمـ؟ ،كيؼ سأطبؽ ما تعممتو؟.
كترل الباحثة أف إستراتيجية مكارثي إستراتيجية تعميمية تدريبية تجمع المبادئ األساسية لعدة نظريات
قائمة في التطكر اإلنساني باإلضافة إلى النظريات الحديثة في كظائؼ الدماغ.
في السبعينات مف القرف العشريف ،أشارت نظريات الدماغ إلى الجانبيف األيمف كاأليسر مف الدماغ .ثـ
تطكر إلى ما يعرؼ بمفيكـ الدماغ الثبلثي ( )Human three part brainكفي مفيكـ الدماغ
أف التعمـ يبقى كيرسخ في الجزء األسفؿ مف الدماغ ،كاالنفعاالت
الثبلثي افترض )ّ (Paul Mcclean
في منتصؼ الدماغ ،كأكامر التفكير العالي تحدث في الجزء العمكم منو ،كاف التعمـ المستند إلى الدماغ
يشمؿ حاليا عمى رؤية مكضكعية حكؿ الدماغ ،كمما يستند عميو في ذلؾ نظرية الجشطالت ،التي
أف الكؿ أىـ مف األجزاء مجتمعة(التياف.)2014 ،
تشير إلى ّ
كما يعد نمكذج مكارثي نمكذجان عبلجيان لمتخطيط كحؿ المشكبلت ،كترتبط كؿ مرحمة مف مراحؿ
النمكذج بنكع معيف مف التفكير أك نمط التعمـ ،كتستند أنماط التعمـ األربعة ىذه إلى المداخؿ المختمفة
في استقباؿ كمعالجة المعمكمات ،كتصؼ عمميتا اإلدراؾ كالمعالجة التعمـ بأكمميا عند المتعمميف،
فبينما ينخرط المتعممكف بكؿ طرؽ التعمـ ،كيفضؿ معظميـ طريقة كاحدة محددة تتبع أحد أنماط التعمـ
التالية:
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المتعمـ التخيمي :الذم يبحث عف المشاركة الشخصية كالمعاني كالترابطات في كؿ ما يتعممو كيتفاعؿ
جديا كيتأمؿ بخبرتو يحتاج لمعرفة لماذا يتعمـ شيئان معينا .أما استراتيجيات التعمـ المرتبطة بيذا النمط
فتشمؿ االستماع كالتحدث كالتفاعؿ كالعصؼ الفكرم كالذىني.
المتعمـ التحميمي :الذم يبحث عف الحقائؽ كالمعمكمات كيفكر مف خبلؿ األفكار المجردة .كيفضؿ
العمميات المجردة كالتأمؿ كيحتاج لمتركيز عمى محتكل ما يتعممو .كتتضمف استراتيجيات التعمـ
المناسبة لو المشاىدة كالتحميؿ كالتصنيؼ ككضع النظريات.
المتعمـ المنطقي :يتعمـ مف خبلؿ الفعؿ كالتجريب كتطبيؽ النظريات كيحصؿ عمى المعمكمات مف
خبلؿ التجريب النشط كالمعالجة المجردة ،كيحتاج لمعرفة كيؼ يمكف تطبيؽ ما يتعممو ،أما
استراتيجيات التعمـ المبلئمة ليذا المتعمـ فيي التجريب كالتفاعؿ.
المتعمـ الديناميكي :يتعمـ مف خبلؿ االستكشاؼ كالبحث عف اإلمكانيات كاالكتشاؼ مف خبلؿ
المحاكلة كالخطأ .يحب التجريب كفحص تجاربو عمميا يحب تطبيؽ ما تعممو في المكاقؼ الجديدة
كتبني ما يتعممو كتعديمو مف خبلؿ طرح أسئمة مثؿ ماذا إذا؟ يستخدـ ىذا النكع مف المتعمميف
استراتيجيات معينة مثؿ التعديؿ كالتبني كحب المغامرة كاإلبداع(فريحات.)2007 ،
كمما سبؽ ترل الباحثة انو يمكف استخبلص أف نمكذج مكارثي الفكرمات يناسب معظـ أنكاع
المتعمميف ،مما يجعمو نمكذجا مراعيا لمفركؽ الفردية بيف الطمبة ،كمناسبا لمطمبة بمستكياتيـ المختمفة.
*مراحل نموذج مكارثي
مراحؿ النمكذج األربعة كىي:
 -1المرحمة األكلى :المبلحظة التأممية :يكفر المعمـ في ىذه المرحمة الفرصة لمتمميذ لبلنتقاؿ مف
الخبرات المادية المحسكسة إلى المبلحظة التأممية ك يفضؿ البدء معيـ ببياف قيمة خبرات التعمـ كمف
ثـ منحيـ الكقت الكتشاؼ المعنى المتضمف في ىذه الخبرات ،كفي ذلؾ ما يسكغ سبب التعمـ ك
يتمخص ما يقكـ بو المعمـ ىنا بالنقاط اآلتية:
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ػ بياف قيمة خبرات التعمـ التي ستتـ في الدرس.
ػ التأكد مف أف لمدرس أىمية شخصية بالنسبة لممتعمـ.
ػ إيجاد بيئة تعمـ تساعد الطبلب في اكتشاؼ األفكار دكف أف يتـ تقكيميـ.
 -2المرحمة الثانية :بمكرة المفيكـ :ينتقؿ المتعمـ مف المبلحظة التأممية إلى بمكرة المفيكـ مف خبلؿ
مبلحظاتو كيتـ التدريس في ىذه المرحمة بالشكؿ التقميدم لما يقكـ بو المعمـ ،كيمكف تمخيص ما يقكـ
بو المعمـ ىنا بالنقاط اآلتية:
ػ تزكيد التبلميذ بالمعمكمات الضركرية.
ػ تقديـ المفاىيـ بطريقة منظمة.
ػ تشجيع التبلميذ عمى تحميؿ البيانات كتككيف المفاىيـ.
 -3المرحمة الثالثة :التجريب النشط :ينتقؿ التمميذ مف مرحمة بمكرة المفيكـ إلى التجريب كالممارسة
كثير كىي تمثؿ الكجو العممي لمعمـ كدكر المعمـ في
ا
اليدكية كيفمح التبلميذ العاديكف في ىذه المرحمة
ىذه المرحمة ىك تقديـ األدكات كالمكاد الضركرية ،كاعطاء الفرص لمطبلب كي يمارسكا العمؿ بأيدييـ
كيتمخص ما يقكـ بو المعمـ ىنا بالنقاط اآلتية:
ػ فسح المجاؿ لمتبلميذ بالقياـ بالنشاطات.
ػ متابعة أعماؿ التبلميذ كتكجيييـ.
 -4المرحمة الرابعة :الخبرات المادية المحسكسة :ينتقؿ الطالب في ىذه المرحمة مف التجريب النشط
إلى الخبرات المحسكسة كيدمج التمميذ المعرفة مع خبراتو الذاتية كتجاربو ،فيكسع مفاىيمو السابقة
كيطكر ىذه المفاىيـ بصكرة جديدة ،كيستخدـ األفكار في أشكاؿ مختمفة كيمكف تمخيص ما يقكـ بو
المعمـ في ىذه المرحمة بالنقاط اآلتية:
ػ السماح لمتبلميذ باكتشاؼ المعاني كالمفاىيـ بالعمؿ.
ػ تحدم التبلميذ بمراجعة ما قد حدث.
22

ػ تحميؿ الخبرات بمعايير األصالة كالمبلءمة (الجباكم.)2011 ،
كترل الباحثة أف الخطكات التي تسير بيا استراتيجية مكارثي تساعد عمى تنظيـ كترتيب أفكار الطالب،
كتراعي جميع مستكيات الطمبة،كتساعدىـ عمى استرجاع كاستذكار المعمكمات بسيكلة.
كما ذكر فريحات( )2007فكائد لتطبيؽ نمكذج مكارثي :
-1تحسف استرجاع المعمكمات.
-2تحصيؿ أفضؿ عند الطمبة في االختبارات.
-3زيادة الدافعية حيث أبدل المعممكف تعاكنا أكبر بالتقييـ كتقدير لدكرىـ كمحفزيف لمتعميـ.
-4تناقص الحاجة لمتعمـ العبلجي حيث يزيد النمكذج مف نجاح الطبلب ذكم التحصيؿ المتدني كذكم
الحاجات الخاصة كما تقؿ الحاجة لتعميميـ بطريقة خاصة.
 -5ميارات التفكير المتطكرة :حيث أظير الطمبة الذيف تعممكا باستخداـ نمكذج مكارثي مقدرة اكبر
عمى التحكـ في ميارات التفكير األساسية .كقد ظيرت التحسينات في مجاؿ القدرات المفظية كالتفكير
اإلبداعي.
كترل الباحثة اف ىناؾ عدة نقاط تمتقي فييا االستراتيجيتيف التكسعية كمكارثي كمنيا اعتماد كمتا
االستراتيجيتيف عمى التطبيؽ كالمحسكس في عممية التدريس كعممية الربط بيف االجزاء كالتي تساعد
عمى احداث التعمـ ذك المعنى لدل المتعمـ.

 3.1.2المحور الثالث :حل المسألة الجبرية
حؿ المسألة في الرياضيات مف أىـ المكضكعات التي شغمت العامميف في مجاؿ التدريس لمادة
الرياضيات كبطرؽ تدريسيا منذ فترة طكيمة كحتى كقتنا ىذا .فقد ارتبطت المسائؿ الكبلمية في
أف لممسائؿ
الرياضيات بمصطمح المسألة الرياضية أكثر مف التماريف الرياضية ،كقد يككف السبب ّ
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أف االستفادة مف التماريف في تنمية قدرة
الكبلمية ليا اثر أقكل في تعميـ حؿ المسألة مف التماريف ،كما ّ

الطبلب عمى حؿ المسألة لـ يكف سميما كفعاال ،كيعتبر سؤاؿ مسألة رياضية إذا كاف يعتمد عمى

مستكل المعرفة كالخبرة التي يمتمكيا الطالب ،كما ىك مسالة عند طالب قد ال يككف كذلؾ عف طالب
آخر كقد يختمؼ عند نفس الطالب مف كقت إلى آخر(السرحيف.)2007 ،
بأف
ىناؾ اختبلؼ بيف التربكييف عمى تعريؼ المسألة الرياضية ،كلع ّؿ ما اتفقت عميو عدة دراسات ّ

المسألة مكقؼ يحتاج حبلن أك برىانان أك تفسي انر أك إجابة ،كيعرفيا آخركف عمى أنيا مكقؼ محير في
الرياضيات ينظر إليو الشخص الذم يقكـ بالحؿ عمى انو مشكمة ،كحتى يتصؼ المكقؼ بالنسبة لفرد
ما مسألة أك مشكمة يجب أف تتكفر فيو شركط ثبلثة كىي:
.1أف يككف لمشخص ىدؼ محدد ككاضح يشعر بالحاجة لتحقيقو.
.2أف يككف ىناؾ ما يمنع تحقيقو ليدفو كىذه المعيقات ال تزيؿ عادات الشخص كردكد فعمو العادية.
.3فيـ الشخص لممكقؼ كيحدد معالميا كيتبيف الطرؽ كالكسائؿ المختمفة التي تصمح باف تككف
فرضيات أك حمكال فيأخذ بتفحص ليرل جدكل الفركض العممية(المشيراكم.)2003 ،
*الفرق بين المسألة والتمرين:
ىناؾ خمط عند البعض بيف مفيكـ السؤاؿ كالتمريف كالمسألة ،كلكف ىناؾ فركؽ بيف كؿ مف ىذه
فرؽ عابد(  )2009بيف ىذه المفاىيـ كما يمي:
المفاىيـ حيث ّ
التمرين) : (Exerciseمكقؼ ييدؼ إلى اكتساب المتعمـ القياـ بميارة أك تدريب يستند إلى معمكمة.
مثاؿ :اكجدم ناتج = 542+326
المسألة ( :)Problemمكقؼ جديد يتطمب التفكير فيو ثـ تحميمو كاستخداـ ما تعممو الطالب سابقا
لمكصكؿ إلى الحؿ.
مثاؿ :إذا كاف ثمف ثبلجة ( )850دينا ار ،ككاف ىناؾ خصـ بنسبة ( )%5كـ يصبح ثمنيا بعد

الخصـ؟ كما فرؽ بكدنير كمكميميف ( )Bodner and Mcmillen,1986بيف المسالة كالتمريف :بأف
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الفرد يكاجو مسألة عندما يجد فجكة بيف ما ىك عميو اآلف ،كما يريد أف يككف عميو ،كيجد الصعكبة في

تخطي ىذه الفجكة ،أما إذا عرؼ الفرد يمكنو استخدامو لتجاكز الفجكة فيعد ذلؾ تمرينا كليس مسألة.

كقد اىتمت العديد مف الدراسات بأىداؼ تدريس الرياضيات لممرحمتيف األساسية كالثانكية ،ال سيما

تطكير قدرة الطمب عمى حؿ المسألة الرياضية.

إف مف أىـ المكضكعات التي شغمت العامميف في مجاؿ التدريس لمادة الرياضيات عمى مستكل
ّ
المؤسسات كالمراكز المتخصصة مثؿ المركز القكمي في العمكـ كالرياضيات في بريطانيا ،كىيئة

مجمس الرياضيات كالعمكـ في الكاليات المتحدة ،كالباحثيف التربكييف .كلعؿ ىذا االىتماـ يعكد لما لح ّؿ
المسألة الرياضية مف أثر عمى رفع مستكل التفكير لدل الطبلب كزيادة قدرتيـ عمى حؿ المشكبلت
المختمفة.) NCTM, 2000( .
لعؿ العبلقة الكطيدة بيف المسألة الرياضية ،كالمشكبلت التي يكاجييا الفرد في حياتو اليكمية ،جعمت
حؿ المسألة إحدل أىـ المكضكعات التي اىتـ بيا التربكيكف كالمعممكف.
أف الميارات التي يتـ تنميتيا لدل الطبلب عند حؿ المسائؿ الرياضية:
كيرل عفانة(ّ )1996
ميارة قراءة المسألة  ،Reading Problem Skillكميارة تفسير المسألة  ،Explaning Skillكميارة
تنظيـ المسألة .Organizing Problem Skill
كتنقسـ ميارة تنظيـ المسألة إلى ما يأتي:
ميارة تحديد المعمكمات البلزمة ،كميارة تحديد المعمكمات كثيقة الصمة ،كميارة تحديد الخطكات
الكسيطية ،كميارة التفكير في الحؿ  ، Thinking in Solving Skillsكميارة التنبؤ Predicting
 ،Skillكميارة تقييـ اإلستراتيجية .Evaluation Strategy Skill

كذكرت المشيراكم( )2003الميارات المراد تنميتيا عند ح ّؿ المسألة الرياضية ،كىي ذات أطكار
أربعة:
.1الطكر األكؿ :المعرفة كالفيـ:
أ.ق ارءة المسألة قراءة متمعنة.
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ب.التعبير عف المسألة بمغة الطالب الخاصة.
.2الطكر الثاني :التحميؿ:
أ.تحديد المعمكمات الزائدة.
ب.التعبير عف المسألة بالرمكز كتحديد معانييا.
ج.تحديد المعطيات كالمطمكب.
كترل الباحثة أف ىذه اإلستراتيجية تصمح في تطبيؽ دراستيا .
الطكر الثالث:اإلنتاج:
أ.التخميف أك التقدير.
ب.االطبلع عمى نماذج لحمكؿ مشابية أك ذات عبلقة كربطيا بالمسألة.
ج.تكليد معمكمات جديدة تساعد عمى حؿ المسألة كربطيا بالمسألة (إذا لزـ ذلؾ).
د.حؿ المسألة باستخداـ الطرؽ الممكنة.
الطكر الرابع :االختيار:
أ.إعادة تتبع خطكات الح ّؿ كالتّأكد مف صحة الحؿ.
ب.البحث عف حمكؿ ممكنة لمتحقؽ مف صحة الح ّؿ.
كذكر السرحيف( )2007أىمية تدريس حؿ المسألة الرياضية في تعميـ كتعمـ الرياضيات:
.1تعتبر كسيمة لتعمـ مفاىيـ جديدة.
.2يكتسب التدريب عمى الميارات الحسابية معنى.
.3تساىـ في اكتشاؼ انتقاؿ أثر التعمـ.
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حب االستطبلع لدل الطالب.
.4تشجع ّ
.5تكسب الطالب ميارات كمعارؼ جديدة.
.6استخداـ مسائؿ رياضية مناسبة تثير الدافعية لدل الطبلب.
يعتبر ح ّؿ المسألة الرياضية كخاصة الجبرية مف أعقد األنشطة العقمية إف لـ تكف أعقدىا ،األمر
الذم جعؿ البعض يعرؼ الذكاء عمى انو حؿ المشكبلت ،لما يعتبر بأنو نشاط عقمي ذك مستكل
عالي ،حيث يتضمف كثي ار مف العمميات العقمية المتداخمة مثؿ :التخيؿ ،كالتصكر ،التذكر ،كالتجديد،
كالتحميؿ ،كالتركيب ،كالتعميـ ،كسرعة البديية باإلضافة إلى الميارات العامة (األميف.) 1997 ،
كتظير أىمية ح ّؿ المسألة الجبرية حسب ما ذكره عابد( )2009في أنيا تقكـ بسد الفجكة بيف
الرياضيات كعمـ تجريدم يتـ تدريسو في الغرفة الصفية ،كبيف مشكبلت الحياة اليكمية المعقدة التي

تكاجو الطمبة.

كقد قامت الباحثة بكضع ىذا البرنامج حيث ترل أف عممية حؿ المسألة الجبرية تمر بثبلث خطكات :
.1المعطيات :حيث تكتب الطالبة فييا المعمكمات المعطاة التي تحتاجيا في حؿ المسألة.
.2المطمكب :حيث تقكـ الطالبة بتحديد المطمكب مف السؤاؿ بشكؿ دقيؽ كمفيكـ.
.3الحؿ :كيتضمف مرحمتيف األكلى كضع الفرضية المناسبة كحؿ المسألة .كالمرحمة الثانية :التحقؽ مف
حميا بالطريقة المناسبة.
 4.1.2المحور الرابع :التفكير الجبري
ىناؾ عدة تعريفات طرحت لمفيكـ التفكير كمف ىذه التعريفات تعريؼ الكثيرم كالنذير()2000المذاف
عرفاه عمى أّن و عممية عقمية يكظؼ فييا الفرد تجاربو كخبراتو كقدراتو الذىنية لمكاجية المكاقؼ
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كالمشكبلت التي يكاجييا بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج ،كتتطكر ىذه العممية بناء عمى ما يتمقاه الفرد مف
تعميـ لك تدريب.
كيرل( إبراىيـ )2000 ،أف خبلصة عدة تعريفات لمتفكير يمكف أف تككف :
التفكير تتميز بيا الكائنات ذات الذكاء ،كالتفكير يعني االستنتاج مف الكقائع أك المقدمات ،كالتفكير
يحتاج في جميع الحاالت إلى ىدؼ محدد كغامض.
كمما سبؽ تمخص الباحثة تعريؼ التفكير ىك :القدرة عمى استخداـ نتائج التجارب السابقة في حؿ
مشكبلت جديدة كالقدرة عمى المقارنة كالتمييز كاالستنتاج كاتخاذ القرار.
كيذكر عدس( )1996بأ ّف التربكييف يعتبركف التفكير ىك النافذة التي يطؿ المتعمـ منيا عمى المنجزات

العممية كالتكنكلكجية الحديثة ،لمحاكلة فيميا كالتماشي معيا مف جية كاإلسياـ في دفع عجمتيا إلى

األماـ مف جية أخرل ،لذلؾ تيتـ حركات اإلصبلح التربكم بضركرة المكازنة بيف التدريس القائـ عمى
الحفظ كالتدريس الذم يكسع المدارؾ كينشط عمميات التفكير ،كيكضح نيكماف ()Newman, 1990
أف اإلنساف في المكاقؼ الحياتية العادية يحتاج إلى أف يصنؼ كيقارف كيكضع الفرضيات ،كأف يصؿ
إلى استنتاجات كاف يحؿ المشكبلت كيصنع الق اررات ،كيتطمب ذلؾ اكتساب ميارات التفكير التي
تساعد الفرد عمى مكاجية التغيرات السريعة التي تحدث بسبب الثكرة االلكتركنية كالنمك السريع كالتعقد
الحاصؿ لممشكبلت.
كذكرت المقاطي( )2007في دراستيا أدكات لتنمية التفكير كما يمي:
)1تكسعة أفؽ الطمبة مف خبلؿ النظر إلى جزيئات األفكار كتحديد ايجابياتيا كسمبياتيا كحصر العكامؿ
المؤثرة في المشكمة كاالستفادة مف تجارب اآلخريف كتكظيفيا في حؿ المشكمة المطركحة.
 )2تنظيـ كترتيب أفكار المتعمميف مف خبلؿ تحميؿ المشكمة إلى أجزاء أساسية كثانكية كتحديد أكجو
الشبو كاالختبلؼ بيف الظكاىر مف خبلؿ المقارنة بينيا.
)3التفاعؿ كالمشاركة بيف األفكار الكاردة مف خبلؿ تحديد قيمة كنكعية الفكرة المطركحة.
)4إتاحة الفرصة لمطمبة في استخداـ الميارات التفكيرية في المبلحظة كالتفسير كالبحث.
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)5االستماع إلى أحاديث الطمبة كمشاركتيـ فيما تكصمكا إليو مف نتائج.
)6تشجيع الطمبة عمى المراجعة النقدية لؤلنشطة التي قامكا بيا كتشجيعيـ عمى التفكير بطرؽ أخرل
جديدة في حؿ المكاقؼ التي يتعرضكف إلييا.
)7تكفير البيئة التي تساعد عمى استثارة التفكير.
 )8تشجيع الطمبة عمى االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس.
)9عدـ نقد ما يقدمكنو مف أفكار كالتقميؿ مف قيمتيا خصكصان في مراحميا األكلية.
)10التعزيز كالمديح كالثناء يككف في الصميـ كعمى العمؿ الذم يستحؽ.
 )11تكفير الكقت الحر الكافي لمطمبة لمنقد كاالبتكار.
)13إبعاد الطمبة عف كؿ ما يعيؽ انطبلؽ خياليـ كتشجيعيـ عمى اإلبداع كعدـ نقد األفكار في
مراحميا األكلية.
)14اتباع األسمكب الديمقراطي في تدريب الطمبة كاعطائيـ الحرية في اختيار النشاط المناسب لقدراتيـ
كامكانياتيـ.
)15االيجابية في سمكؾ المعمـ كاظيار الرغبة في التعمـ كاف يككف بمثابة القدكة ليـ.
لمرياضيات مميزات مف حيث المحتكل كالطريقة ذكرىا ىنداـ(  )1980كجعميا مجاال لتدريب الطبلب
عمى أنماط مف أساليب التفكير السميـ كذلؾ بسبب الخاصيتيف المتيف يتمتع بيما كىما:
الرياضيات لغة تمتاز عف المغة العادية بالدقة في التعبير كالكضكح كاإليجاز ،كالرياضيات ليا مميزات
خاصة في تنمية التفكير المكضكعي كذلؾ ببركز الناحية المنطقية ،ككضكح الحقائؽ ،كخمكىا مف
العاطفة التي تؤثر في استخبلص النتائج .أم أف تدريس الرياضيات يجب أف يكسب الطالب أساليب
معينة في التفكير تبلزميـ طيمة حياتيـ.
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2.2الدراسات السابقة:
تناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى الدراسات السابقة المتعمقة بكؿ مف اإلستراتيجية التكسعية،
إستراتيجية مكارثي ،حؿ المسألة الجبرية كالتفكير الجبرم.
 1.2.2الدراسات المتعمقة بالمحور األول اإلستراتيجية التوسعية

قاـ برىكـ ( )2012بدراسة ىدفت إلى التعرؼ أثر تكظيؼ نظرية رايجمكث التكسعية عمى تنمية بعض
المفاىيـ كالميارات التكنكلكجية لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي بغزة ،كقد تككنت العينة مف شعبة
كاحده( )38طالبا قاـ الباحث بتقسيميا إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية ،ككانت العينة قصدية .أما
األدكات فكانت بطاقات المبلحظة لمميارات التكنكلكجية كاختبار تحصيمي ،كأظيرت النتائج كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية كبيف متكسطات درجات
المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية ،ككجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية كبيف متكسطات درجات
المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقات المبلحظة لصالح المجمكعة التجريبية.
كقاـ إبراىيـ كشيباف( )2011بدراسة ىدفت إلى دراسة أثر مستكل التحصيؿ السابؽ كالتعميـ باستخداـ
نمكذج رايجمكث (اإلستراتيجية التكسعية) في تحصيؿ بعض مفاىيـ مادة الدراسات االجتماعية ،كما
ىدفت إلى البحث عف التفاعؿ بيف نمط التعميـ كمستكل التحصيؿ السابؽ في تحصيؿ طمبة الصؼ
الرابع األساسي لبعض مفاىيـ مادة الدراسات االجتماعية في محافظة البلذقية ،كقد صمـ الباحثاف
برنامجا تعميميا كفؽ نمكذج رايجمكث كقد استخدمت االختبار التحصيمي تـ تطبيقو عمى العينة التي
تككنت مف ( )70طالبا كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة .كتكصؿ البحث إلى النتائج
التالية :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
في االختبار التحصيمي البعد يعزل إلى نمط التعمـ المستخدـ ،حيث تفكقت المجمكعة التجريبية التي
تعممت باستخداـ نمكذج رايجمكث عمى المجمكعة الضابطة التي تعمـ بالطريقة االعتيادية ،كما تبيف
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
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االختبار التحصيمي البعدم يعزل إلى مستكل التحصيؿ السابؽ(مرتفع -متكسط -منخفص) ،حيث
تفكؽ الطمبة مرتفعك التحصيؿ عمى متكسطي التحصيؿ كمنخفضو ،كما تفكؽ الطمبة متكسطك
التحصيؿ عمى منخفضي التحصيؿ.
كقامت عيسى( )2003بدراسة ىدفت إلى قياس فعالية تنظيـ مقترح لمقرر العمكـ لمصؼ الرابع
االبتدائي كفؽ نمكذج التعميـ المكسع(االستراتيجية التكسعية) في التحصيؿ ،كبعض عمميات العمـ،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )82طالبا كتـ تقسيميا مف قبؿ الباحث إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية
( )41طالبا ،كمجمكعة ضابطة تتككف مف ( )41طالبا ،كقد استخدمت الباحثة اختبار عمميات العمـ،
كتـ تطبيؽ االختبار قبميا كبعديان عمى مجمكعتي الدراسة .كتكصمت النتائج بأنو تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطي درجات مجمكعتي الدراسة عمى االختبار التحصيمي ،كاختبار عمميات العمـ
لصالح طبلب المجمكعة التجريبية.
كقاـ عبد القادر( )2002بدراسة ىدفت إلى قياس فعالية تنظيـ محتكل منيج الرياضيات كفؽ نظرية
رايجمكث التكسعية عمى تنمية التحصيؿ كالتفكير اليندسي لدل طبلب المرحمة االبتدائية ،كقد اختار

الباحث عينة لمدراسة مف مدرستيف مختمفتيف لممرحمة االبتدائية كتبنى الباحث المنياج التجريبي حيث

قسـ العينة إلى مجمكعتيف تجريبية تتككف مف ( )60طالبا كطالبة ،كمجمكعة ضابطو ( )59طالبا
كطالبة كطبؽ الباحث اختبارم التحصيؿ كالتفكير اليندسي كأدكات لمدراسة ،كقد خرج بالنتائج بأنو

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) 0.01  بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية كما أثبتت

النتائج بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ) 0.01  بيف متكسطي
درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اليندسي لصالح

المجمكعة التجريبية.
كقاـ محمكد( )2001بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نظرية ريجمكث التكسعية في رفع مستكل
تحصيؿ التبلميذ في الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا .كقد تـ اختيار عينة الدراسة بصكرة عشكائية مف

تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي بمحافظة اإلحساء بالمنطقة الشرقية بالسعكدية ،كقد بمغ عددىا()82
طالبا مف الصؼ الرابع االبتدائي ككزعت عشكائيا الى مجمكعتيف :األكلى تجريبية مف( )41طالبا

كالثانية ضابطة ( )41طالبا كتـ إعداد أدكات الدراسة كالتي كانت اختبار لقياس التحصيؿ الدراسي،
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كمقياس االتجاىات نحك مادة الرياضيات كىك مقياس دكتكف( (Duttonلبلتجاىات نحك الرياضيات.

كقد دلت نتائج الدراسة عمى ما يمي :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05 =
بيف متكسطات عبلمات طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ في (المفاىيـ،

التعميمات ،الميارات) كذلؾ في مستكيات (التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ) كىذه الفركؽ لصالح أداة طبلب
المجمكعة التجريبية.

كقاـ كؿ مف الجندم كصادؽ( )2000بدراسة ىدفت إلى التعرؼ بحث فعالية نظرية اريجمكث التكسعية
في تنظيـ تدريس بعض المفاىيـ الكيميائية المتضمنة في كحدتي " الطاقة الكيربائية مف التفاعؿ

الكيميائي" ك"الطاقة الشمسية" .في التحصيؿ كاالتجاه نحك مادة الكيمياء لدل طبلب الصؼ األكؿ

الثانكم ،كقد اشتممت العينة عمى مجمكعتيف ضابطة ( )42طالبا كاألخرل تجريبية ( )40طالبا
كاستخدـ المنياج التجريبي بعد إعادة تنظيـ محتكل الكحدتيف ،كانت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب كبل مف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ،كما أثبتت
النتائج عف فعالية نظرية اريجمكث التكسعية في التحصيؿ.
كما أجرل اينجمش ك ريجمكث ( ) English & Reigiluth, 1996بدراسة ىدفت لمتعرؼ إلى بحث
شكمي عف تنظيـ التعميـ مع نظرية التكسع كقد ىدفت الدراسة إلى تحديد نقاط الضعؼ في النظرية
التكسعية لرايجمكث كسبؿ التغمب عمييا ،كمف خبلؿ مراجعة أربعة فصكؿ عف تحميؿ الدارات الكيربائية
كفؽ ىذه النظرية تمت درايتيا في مرحمتيف ،المرحمة األكلى قامت باستخداـ جميع المعطيات التفاعمية
مف أجؿ الحصكؿ عمى استجابات كاقتراحات مباشرة مفصمة لمتنظيـ ،المرحمة الثانية استخدمت جميع
المعطيات التفاعمية لتقييـ المصداقية الخارجية لمنتائج ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )26طالبا مف
السنة الثانية في جامعة تكساس ،أما بالنسبة لمنتائج فمـ تظير ضركرة حذؼ أم مف العناصر ،كتـ
تحديد نقاط الضعؼ عمى شكؿ كسائؿ يجب إضافتيا إلى النظرية كأساليب يجب تعديميا كتحسينيا
كبالمجمؿ كانت تنظيمات التكسع فعالة كمرغكبة مف قبؿ الطمبة.
كما قاـ سميث ككدماف (  )Smith &Wedman, 1995بدراسة ىدفت الى دراسة مقارنة بيف التنظيـ
اليرمي (جانييو) كالتنظيـ التكسعي(رايجمكث) ك ىدفت إلى المقارنة بيف نظريتي جانييو اليرمية
كرايجمكث التكسعية كمعرفة أييما أكثر فاعمية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )16طالبا كطالبة مف
طمبة الدراسات العميا في جامعة فرجينيا في الكاليات المتحدة األمريكية قسمكا إلى مجمكعتيف
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تجريبيتيف ،المجمكعة األكلى تعممت بطريقة جانييو اليرمية ،كالثانية تعممت بطريقة رايجمكث التكسعية.
كقد أظيرت النتائج تفاعؿ الطمبة الذيف تعممكا النص المعركض عمييـ كفؽ طريقة جانييو مع التجربة
كاستجابكا ليا أكثر مف أكلئؾ الذيف تعممكا النص نفسو كفؽ رايجمكث ،كما أنيـ حمكا عددا اكبر مف
التماريف خبلؿ التجربة ،إال أف الطمبة الذيف تعممكا كفؽ طريقة جانييو اليرمية ،كيعكد السبب في ذلؾ
إلى أف مجمكعة الطريقة التكسعية التي تعرضت لمقدمة شاممة سيمت ىذه المقدمة عمييـ ترميز
المعمكمات كخزنيا في الذاكرة كدمجيا ضمف المخزف سابقا.
كما قاـ ىانكمكسكي ) )Hanclosky, 1986بعمؿ دراستيف قارف فييما بيف نظرية رايجمكث التكسعية
ككؿ مف نظرية جانييو اليرمية كنمكذج اكسيؿ في منظكمة المعمكمات ،كافترض الباحث أف النظرية
التكسعية ستفكؽ عمى كؿ منيما ،كفي دراستو التجريبية األكلى التي كانت عبارة عف دراسة أكلية(
 )pilot studyاستخدـ عينة عشكائية مف طمبة جامعييف بمغت ( )92طالبا كطالبة ،كبمغ متكسط
أعمارىـ ( )22-17سنة ثـ كزعيـ عشكائيا إلى ثبلث مجمكعات تجريبية :كاحدة تمقت محتكل تعميميا
كفؽ نظرية ريجمكث التكسعية ،كالثانية تمقت المحتكل نفسو كفؽ طريقة اكسبؿ كعمى اختبار بعدم
كقبمي كقاس القدرة عمى التذكر لممفاىيـ العامة ،كالمبادئ العامة اظير تحميؿ التبايف األحادم فرقا
إحصائيا إلى جانب النظرية التكسعية ،حيث فاؽ أداء ىذه المجمكعة أداة المجمكعتيف المتيف تمقتا
التنظيـ اليرمي كتنظيـ اكسبؿ عمى التي تمقت تنظيـ جانيو اليرمي إال أف ىانكمكسكي شعر باف
المتغيرات قد يككف ليا اثر عمى سير النتائج كالعمر الزمني كمستكل الخبرة السابقة كمستكل التحصيؿ
األكاديمي كالجنس كعندىا قاـ بإجراء دراستو عمى عينة مف طمبة مدرسة صفية جامعية بمغ متكسط
أعمارىـ ( )35-27سنة كذلؾ لدراسة المتغيرات كعندما استخدـ تحميؿ التبايف األحادم لدراسة ىذه
العكامؿ لـ يجد داللة إحصائية بينيـ إال لصالح العمر الزمني عندما استخدمو كمتغير دخيؿ.
2.2.2الدراسات المتعمقة بالمحور الثاني إستراتيجية مكارثي
أجرت شاكر( )2015دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى اثر إست ارتيجية مكارثي( )4MATفي اكتساب
المفاىيـ الرياضية كتنمية التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي ،حيث تككنت عينة
الدراسة مف ( )121طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ السابع األساسي( 54ذكك ار ك 67إناثان) مقسميف في
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 4شعب دراسية اثنتيف ضابطة(كاحدة ذككر كثانية إناث) كاثنتيف تجريبية (كاحدة ذككر كأخرل إناث)،
كقد استخدمت الباحثة اختباريف ،األكؿ اختبار اكتساب المفاىيـ الرياضية ،كالثاني اختبار التفكير
اليندسي.ككانت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا في كؿ مف اكتساب الطمبة لممفاىيـ الرياضية
كتنمية التفكير اليندسي لصالح المجمكعة التجريبية .بينما لـ يكف ىناؾ فركقا دالة إحصائيان في
اكتساب الطمبة لممفاىيـ الرياضية كتنمية التفكير اليندسي تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس أك
الطريقة كمستكل التحصيؿ أك الجنس كمستكل التحصيؿ.
كأجرل كبل مف اليدايبة كأمبكسعيدم( )2015دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج مكارثي في
تنمية التفكير التأممي كتحصيؿ العمكـ لدل طالبات الصؼ السادس األساسي ،حيث تككنت عينة
الدراسة مف ( )55طالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي في مدرستيف بمحافظة الداخمية بسمطة
عماف ،ككانت العينة قصدية كقسمت العينة إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية كتككنت مف ( )31طالبة
كاألخرل ضابطة كتككنت مف ( )24طالبة ،إذ استخدـ الباحثاف اختبار لقياس الميارات لمتفكير
التأممي ،كاختبار آخر لقياس تحصيؿ العمكـ ،ككانت النتائج قد بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف المتكسطات الحسابية لدرجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في مجمؿ ميارات
التفكير التأممي ككذلؾ في مجمؿ االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.
كما قامت النعيمي( )2014بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر نمكذج مكارثي في تحصيؿ طالبات المرحمة
االبتدائية كاتجاىاتيف نحك مادة الرياضيات ،كقد اختارت الباحثة مدرسة الشفؽ االبتدائية في بغداد،كقد
بمغت العينة ( )72طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي بكاقع ( )36طالبة لكؿ مجمكعة مف
مجمكعتي البحث،كاعدت الطالبة اختبا ار تحصيميان كاستخدمت مقياس لبلتجاىات كقد نتجت مف الدراسة
تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف كفؽ نمكذج مكارثي عمى طالبات المجمكعة الضابطة
البلتي درسف بالطريقة االعتيادية.
كأجرت التياف( )2014دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجي الفكرمات ،كالتدريس التبادلي
في تنمية التفكير التأممي في العمكـ ،لمصؼ الثامف األساسي بغزة ،ككانت عينة الدراسة قصدية
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كتككنت مف ( )82طالبة مف طالبات مدرسة الماجد لمبنات بغزة،حيث قسمت العينة إلى ( )41طالبة
في المجمكعة التجريبية درسف كفؽ إستراتيجية مكارثي )41( ،طالبة مف المجمكعة التجريبية درسف
كفؽ إستراتيجية التدريس التبادلي ،أما أدكات الدراسة فكانت اختبا ار لقياس ميارات التفكير التأممي لدل
الطالبات ،أما نتائج الدراسة فكانت تشير إلى فعالية تكظيؼ التدريس التبادلي لدل طمبة الصؼ الثامف
األساسي مف خبلؿ ميارة الرؤية البصرية ،كميارة كضع حمكؿ مقترحة ،كتكصمت أيضا إلى عدـ كجكد
عبلقة ارتباطيو في القياس البعدم بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمى مقياس ميارة
الكصكؿ إلى استنتاجات ،كميارة إعطاء تفسيرات مقنعة،كميارة الكشؼ عف المغالطات.
كما أجرتا عياش كزىراف( )2013دراسة ىدفت إلى استقصاء اثر نمكذج مكارثي عمى تحصيؿ طالبات
الصؼ السادس في مادة العمكـ كتحسيف اتجاىتيـ نحكىا في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف.
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ السادس األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية
كعددىف ( )5972طالبة لمعاـ الدراسي  2012\2011ككانت العينة لمدراسة قصدية مف مدرسة
اعدادية في منطقة اربد كتككنت مف ( )72طالبة ،عينت المجمكعتاف التجريبية كالضابطة عشكائيا،
ككانت المجمكعة التجريبية تتككف مف( )36طالبة درست بطريقة مكارثي )36( ،طالبة لممجمكعة
الضابطة درست بالطريقة التقميدية .كقد استخدمت الباحثتاف مادة تعميمية محضرة كفؽ نمكذج مكارثي
اختبار لمتحصيؿ كمقياس االتجاىات نحك تعمـ العمكـ كأدكات لمدراسة .كأظيرت
ا
لكحدة ،كقد استخدمت
نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في نتائج اختبار التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككجكد
فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات الطمبة نحك تعمـ العمكـ لصالح المجمكعة التجريبية .
قاـ أكفيز ( )Ovez,2012دراسة ىدفت إلى تحميؿ تأثير استخداـ نمكذج مكارثي عمى التحصيؿ
الجبرم ،ككذلؾ عمى مستكل األداء المطمكب تحقيقو في مجاالت الجبر األربعة :العبلقة بيف األنماط،
كالتعبير الجبرم ،كالمعادالت ،كالمتباينات .كتككنت عينة الدراسة مف ( )150مف طمبة الصؼ الثامف
كقسمكا كالى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية .كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا
في تركياّ ،
في التحصيؿ الجبرم لصالح المجمكعة التجريبية ،كما حققت المجمكعة التجريبية مستكل أداء أعمى

في مجاالت الجبر المختمفة مقارنة بالمجمكعة الضابطة.
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كما قاـ ميرت ( )Mert, 2012بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير التدريس باستخداـ نمكذج مكارثي
عمى تحصيؿ الرياضيات كاالتجاه نحكىا.كتككنت العينة مف ( )81طالبا في الصؼ السابع في تركيا
النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان
تـ تكزيعيـ عشكائيا إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية.كقد أشارت ّ

في تحصيؿ الرياضيات كاالتجاه نحكىا لصالح المجمكعة التجريبية.

كما أجرل الجباكم( )2011دراسة ىدفت إلى معرفة أثر نمكذج مكارثي في التحصيؿ الدراسي لدل
طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء .حيث اختار الباحث عينة قصدية مف مدرسة إعدادية
الزرقاء لمبنات كتككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبة في المجمكعة التجريبية ك( )30طالبة في
أما أدكات الدراسة فكانت مادة تعميمية محضرة كفؽ نمكذج الفكرمات كاختبار
المجمكعة الضابطةّ ،

تحصيمي مككف مف ( )40فقرة مف نكع االختيار مف متعدد .كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في اختبار التحصيؿ النيائي لصالح المجمكعة التجريبية.

كقد أجرل فممباف( )2010دراسة ىدفت إلى معرفة أثر تطبيؽ نمكذج مكارثي في التحصيؿ الدراسي
كالتفكير االبتكارم لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم بمكة المكرمة في مادة المغة االنجميزية ،كقد
كانت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية كقد كانت أداة الدراسة
االختبار التحصيؿ .كما نتج مف الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان لصالح نمكذج مكارثي في
اختبار تكرانس لمتفكير االبتكارم كفي الطبلقة كالمركنة بينما لـ تكف ىناؾ فركؽ في مجاؿ األصالة
الكارد في اختبار تكرانس ،كلـ تتكصؿ الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف التحصيؿ كالتفكير االبتكارم عند
الطالبات.
أجرل تارتار كديكيكي ( )Tartar and Dikici, 2009دراسة ىدفت إلى تحديد فعالية التدريس
بنمكذج مكارثي في تدريس العمميات الثنائية كخكاصيا في الرياضيات كتككنت العينة مف( )58طالبا
مف الصؼ التاسع األساسي .حيث اختار شعبتيف األكلى تجريبية كالثانية ضابطة ،كاستخدـ االختبار
كأداة لمدراسة .كأظيرت النتائج أف التدريس بطريقة مكارثي ذك فاعمية أكثر مف الطريقة التقميدية في
تدريس العمميات الثنائية في الرياضيات.
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كقامت راجي( )2007بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير تدريس المفاىيـ باستخداـ نمكذجي دانياؿ
كمكارثي التعميمييف في اكتساب المفاىيـ كاالتجاه نحك مادة العمكـ ،إذ تككنت عينة الدراسة مف
()78طالبة مف الصؼ الخامس االبتدائي ،قسمت عشكائيا إلى ثبلث مجمكعات األكلى درسف
باستخداـ نمكذج مكارثي كالثانية درست كفؽ نمكذج دانياؿ كالثالثة مجمكعة ضابطة ،إذ استخدمت
الباحثة اختبا ار كمقياس لبلتجاىات ،كقد أظيرت النتائج تفكؽ طالبات المجمكعة التي درست حسب
مكارثي في اكتساب المفاىيـ كاالتجاه نحك مادة العمكـ عمى طالبات المجمكعتيف األخرييف ،بينما ظير
تفكؽ المجمكعة التي درسف باستخداـ نمكذج دانياؿ في اكتساب المفاىيـ بينما لـ يظير ىذا التفكؽ في
االتجاه نحك مادة العمكـ.
كما كأجرل الناجي( )2007دراسة ىدفت إلى تنمية الميارات الحياتية كفؽ نمكذج مكارثي لطبلب
المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية(دراسة تطبيقية في مدينة الرياض) ،استخدـ الباحث عدة
مناىج في البحث الكصفي ،كالتجريبي كأسمكب دلفام ككانت أىـ النتائج التي ظيرت عدة نتائج
منيا :تحديد الميارات الحياتية البلزـ تعميميا لطبلب المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية،
كبمغ عددىا  52ميارة حياتية ،مكزعة عمى  8مجاالت ،كتدني مستكل تمكف طبلب المرحمة الثانكية
مف الميارات الحياتية البلزـ تعمميا كذلؾ بمستكل متكسط منخفض ،التعرؼ عمى أىـ البرامج العالمية
في تنمية الميارات الحياتية ،كفي أمريكا كبريطانيا كاستراليا ككندا كسنغافكرة كاليند ،التكصؿ إلى قائمة
بأسس بناء برنامج تنمية الميارات الحياتية كفؽ نمكذج مكارثي .كبمغ عددىا  88أساسان تكزعت عمى
 9مجاالت ،كبناء برنامج لتنمية الميارات الحياتية لطبلب المرحمة الثانكية كفؽ نمكذج مكارثي.
كقامت الشرماف( )2006بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ طريقة مكارثي إلى اكتساب
طمبة الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحك العمكـ في مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني
لمتميز ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )98طالبا كطالبة مف طبلب الصؼ الثامف األساسي في
مدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز في محافظة اربد ،مكزعيف عمى أربع شعب صفية شعبتيف ذككر
كشعبتيف إناث ،ككزعت ىذه الشعب إلى مجمكعتيف تـ تدريس شعبة مف الذككر كشعبة مف اإلناث
باستخداـ طريقة مكارثي ،كىي المجمكعة التجريبية ،كالمجمكعة األخرل كالتي تـ تدريسيا بالطريقة
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التقميدية اعتبرت مجمكعة ضابطة كقد قامت الباحثة بإعداد اختبار الكتساب المفاىيـ العممية ،كمقياس
لبلتجاىات نحك العمكـ .بينما لـ تظير كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان في أم مف المجمكعتيف بيف
اكتساب الطمبة لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحك العمكـ.
قامت ديبلني ( )Delaney, 2002بدراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية نمكذج مكارثي في تدريس
العمكـ لطمبة الصفكؼ المتكسطة .كتككنت العينة مف ( )89طالبا ،كتـ الحصكؿ عمى البيانات
باستخداـ ثبلث طرؽ لتحديد مدل التحصيؿ في العمكـ كاتجاىات الطمبة نحكىا .ككانت النتائج عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التدريس بنمكذج مكارثي مقابؿ الطريقة التقميدية سكاء بالتحصيؿ
أك باالتجاىات .بينما أكدت الباحثة عمى أىمية نمكذج مكارثي كفائدتو ،كذلؾ مف خبلؿ مبلحظتيا
أثناء الدراسة .حيث عزت النتيجة التي تـ التكصؿ إلييا لمعديد مف محددات الدراسة مثؿ :قصر مدة
تطبيؽ البرنامج.
أجرل كريفيف ( )Creven, 2000دراسة بعنكاف مكارثي :تطبيؽ نمط التعمـ البتكار عركض تقديمية
مبتكرة كممتعة ،ككاف الغرض منيا تحسيف ميارات االتصاؿ كالعرض ،كاحتراـ أنماط التعمـ الخاصة
بالطمبة ،كتطكير ميارات العمؿ الجماعي في بيئة التعمـ .كقد أكضحت نتائج الدراسة فعالية النمكذج
في تحسيف ميارات العرض كاالتصاؿ لدل الطمبة ،مع مشاركة الحضكر الفاعمة كاندماجيـ أثناء
العرض.
3.2.2الدراسات المتعمقة بالمحور الثالث حل المسألة الجبرية
قاـ سميماف( )2015بدراسة ىدؼ إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ بعض استراتيجيات حؿ المسألة
الرياضية عمى التحصيؿ الرياضي لطبلب الصؼ السابع األساسي في كحدة الجبر كآرائيـ فييا،
ككانت عينة الدراسة مككنو مف ( )112طالبا مف مدرستي ذككر سامي حجازم الثانكية كذككر بمعا
األساسية العميا ،مكزعيف عمى مجمكعتيف :ضابطة (الطمبة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية) كبمغ عددىـ
( )57طالبا ،كمجمكعة تجريبية(الطمبة الذيف درسكا باستخداـ بعض استراتيجيات حؿ المسألة
الرياضية) كبمغ عددىـ ( )55طالبا .كاستخدـ الباحث اختبار لقياس التحصيؿ الرياضي ،كما قاـ
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الباحث بإجراء مقابمة مع مجمكعة طبلب مف عينة الدراسة ،كتـ اختيارىـ عشكائيا كبمغ عددىـ ()40
طالبا .كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(=
 )0.05بيف متكسطي درجات التحصيؿ بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لدل طبلب
الصؼ السابع األساسي ،كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية .كما أظيرت الدراسة كجكد نظرة ايجابية
لطبلب الصؼ السابع األساسي نحك استراتيجيات حؿ المسألة الرياضية.
كأجرل عابد( )2009دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر التدريب عمى استراتيجيات حؿ المسألة
الرياضية لطمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي في تحصيميـ الرياضيات في محافظة نابمس ،حيث
تككنت عينة الدراسة مف ( )70طالبا ك ( )73طالبة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي في
المدارس الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ في مدينة نابمس حيث أف العينة كانت قصدية مككنة مف
مدرستيف كاحدة ذككر كاألخرل إناث ،بكاقع شعبتيف في كؿ مدرسة إحداىا ضابطة كاألخرل تجريبية،
أما أداة الدراسة فكانت االختبار التحصيمي كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطي عبلمات الطمبة في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم تعزل إلى
استراتيجيات حؿ المسألة الرياضية بينما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان بيف متكسطي
عبلمات الطمبة في االختبار البعدم بيف عبلمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل لمجنس أك
التفاعؿ بيف الجنس كالمجمكعة.
كقاـ السرحيف( )2007بدراسة ىدفت إلى دراسة أثر استخداـ إستراتيجية حؿ المشكبلت في معالجة
المسألة الجبرية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في لكاء الرمثا ،حيث اف مجتمع الدراسة
كاف جميع طمبة الصؼ السابع األساسي في مديرية التربية كالتعميـ لمكاء الرمثا لعاـ ،2006\2005
ككانت العينة عشكائية بمغت ( )365طالبا كطالبة ،مكزعيف عمى ( )8شعب مف شعب السابع
األساسي ( )4ذككر ك( )4إناث ،حيث تـ اختيار المجمكعة التجريبية عشكائيا التي تـ تدريسيا
بإستراتيجية حؿ المشكبلت ،كقد أعدت الباحثة اختبا ار تحصيميان ،ككانت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية ،كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الذككر في
المجمكعة الضابطة كتساكم في المجمكعة التجريبية.
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كما أجرت جكىاىغ ( ( Johanning, 2004دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى استراتيجيات حؿ المسألة
الجبرية التي تعتمد عمى المعادالت الخطية ،حيث كانت عينة الدراسة مككنة مف ( )31طالبا مف
الصفكؼ (السادس ،السابع ،كالثامف) ،كاستخدمت الباحثة اختبا ار لحؿ المسائؿ الجبرية ،كتركت المجاؿ
لمطمبة لمتعبير شفكيا عف االستراتيجيات التي استخدمكىا لحؿ المسألة الجبرية مف خبلؿ المقاببلت
الشخصية مع كؿ طالب مف عينة الدراسة يعد تطبيؽ االختبار مباشرة ،كقد أظيرت النتائج أف الطمبة
يستخدمكف طرقا غير رسمية (غير الطرؽ التي شرحيا المدرس) لح ّؿ المسائؿ الجبرية ،كما ّأنيـ

يستخدمكف التخميف في حؿ المسائؿ كتطكير مياراتيـ في التفكير الجبرم.

كقاـ تيكنغ ( )Teong, 2003بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى اثر التدريب الفكؽ معرفي عمى حؿ
المسائؿ الرياضية المفظية .كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )40طالبا كطالبة مف ذكم التحصيؿ
المتدني كالذيف تقع نتائجيـ بيف( )%70-%50حسب نتائج اختبار نياية العاـ الدراسي ،قسـ الباحث
عينة الدراسة إلى مجمكعتيف ،أحداىما تجريبية دربت عمى استخداـ إستراتيجية القراءة بعناية
( )CRIMEلمدة ثبلثة أسابيع ،كتيدؼ إلى تطكير المستكيات المتدنية في القدرات لمرقابة كالتقدير
إلعماؿ الطمبة أثناء حؿ المسالة الرياضية المفظية ،حيث كؿ مرحمة مف مراحؿ حؿ المسألة الرياضية
مجمكعة أسئمة تكجو لمطمبة لتنظيـ كرقابة حؿ المسالة،ككانت المجمكعة األخرل الضابطة حمت
المسائؿ بطريقة ( )Word Mathبدكف استخداـ اإلستراتيجية ،كصمـ الباحث دراستو باستخداـ التفكير
التعاكني المرتفع ،كقد أدل طمبة المجمكعتيف اختبا ار قبميا كبعديا ،كأظيرت النتائج أف أداء طمبة
المجمكعة التجريبية تأثرت بالتدريبات عمى استخداـ اإلستراتيجية فكؽ المعرفة ،كاف ليا دك ار في
المساىمة في تحسيف أداء ذكم التحصيؿ المتدني في حؿ المسألة الرياضية المفظية.
كقامت المشيراكم( )2003بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ البرنامج المقترح عمى تنمية
القدرة عمى المسالة الجبرية المفظية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بمحافظة غزة ،كقد تككنت
عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف طالبات الصؼ التاسع ككانت العينة قصدية ،كقد اختارت الباحثة
شعبتيف بطريقة عشكائية أحداىا كمجمكعة ضابطة كالثانية كمجمكعة تجريبية ،كقد استخدمت الباحثة
االختبار التحصيمي كأداة لدراستيا ،ككانت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
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بيف متكسطي درجات الطالبات في التطبيؽ البعدم الختبار القدرة عمى حؿ المسالة الجبرية المفظية
بيف الطالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكات التحصيؿ المرتفع ،لصالح المجمكعة التجريبية
ذكات التحصيؿ المرتفع ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطي درجات الطالبات في
التطبيؽ البعدم الختبار القدرة عمى حؿ المسالة الجبرية المفظية بيف طالبات المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة ذكات التحصيؿ المرتفع ،لصالح طالبات المجمكعة التجريبية ذكات التحصيؿ المرتفع ،كما
أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ
البعدم الختبار القدرة عمى حؿ المسالة الجبرية المفظية بيف طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
ذكات التحصيؿ المنخفض لصالح طالبات المجمكعة التجريبية ذكات التحصيؿ المنخفض.
كىدفت دراسة قاـ بيا قاسـ( )2001إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات حؿ المسائؿ
الرياضية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي بمحافظة غزة .حيث اف العينة تككنت مف( )176طالبا
كطالبة مف طمبة الصؼ السادس األساسي منيـ( )87طالبا ك( )89طالبة مكزعيف عمى()4
مجمكعات ،مجمكعتيف تجريبيتيف ،كمجمكعتيف ضابطتيف .كقد استخدـ الباحث اختبا ار كأداة لمدراسة
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات حؿ المسائؿ الرياضية بيف طمبة
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح التجريبية ،باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في ميارات حؿ المسائؿ الرياضية بيف طمبة المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ذكم التحصيؿ
المنخفض في الرياضيات.
كقاـ مكنتاغك كارجكر كمرجاف( )Montague, Warger and Morgan, 2000بدراسة مف خبلؿ
تقديـ برنامج تدريسي أطمؽ عميو اسـ "حميا"( )Solve itلمساعدة الطمبة الذيف يعانكف مف صعكبات
تعمـ حؿ المسألة الرياضية المفظية ،ككانت ىذه الدراسة عبارة عف ثبلث دراسات مختمفة ،حيث كانت
عينة الدراسة مككنو مف ( )84طالبا كطالبة ،كقد قسـ كالى ثبلث مجمكعات كؿ مجمكعة طبقت عمييا
دراسة مختمفة ،حيث شممت الدراسة األكلى ( )6طبلب في المدرسة الثانكية تـ تدريسيـ بشكؿ فردم،
ككاف البرنامج التعميمي دقيقا ،كالدراسة الثانية شممت ( )6طبلب مف طمبة الصفكؼ السادس كالسابع
كالثامف .بينما شممت الدراسة الثالثة ( )72مف طمبة الصؼ السابع .كتككف البرنامج التدريسي مف
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الخطكات التالية :القراءة لمفيـ ،كصياغة المسألة بكممات الطمبة الخاصة ،كالتخيؿ البصرم ،كصكر
مف الرسـ ،كالرسـ البياني ،ككضع فرضيات خطة حؿ المسالة ،كحؿ المسألة ،كالتأكد مف الحؿ.
ككانت النتائج التي ظيرت تحقيؽ النتيجة األساسية منو كىي الحصكؿ عمى سبع مسائؿ مف عشرة،
مف خبلؿ أربع اختبارات متتالية في المسائؿ المفظية ،كما أشارت النتائج إلى أف الطمبة تعممكا كيؼ
يقرؤكف المسألة لمفيـ ،ككيؼ يحممكف المسألة بمغتيـ الخاصة ،ككضعكا حمكال مختمفة ،كتعممكا أيضا
إستراتيجية التقييـ الذاتي كالضبط النفسي البلزمة لحؿ المسألة.
4.2.2الدراسات المتعمقة بالمحور الرابع التفكير الجبري
قامت الرمحي( )2014بدراسة ىدفت إلى تحديد مستكيات التفكير اليندسي التي تقدميا كتب
الرياضيات المدرسية الفمسطينية في كؿ صؼ مف الصفكؼ( ،)10-1كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة بتحميؿ األنشطة كالتماريف التي كردت في
كحدات اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية لمصفكؼ( )10-1لتحديد مدل تكافؽ ىذه التماريف
كاألنشطة مع مستكيات(فاف ىيؿ) لمتفكير اليندسي .كقد ظيرت الدراسة عدة نتائج نذكر منيا كجكد
نقمة سريعة مف المستكل البصرم إلى المستكل التحميمي دكف الحصكؿ عمى التدرج المناسب لذلؾ.
كبدا االختبلؼ كاضح في طرح األنشطة كالتماريف في مستكل االستنتاج الشكمي في كتب الصفكؼ
السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر األساسية ،كخبل كتاب الرياضيات لمصؼ السابع مف أيو تماريف أك
أنشطة ضمف نفس المستكل ،ككاف( )%42مف التماريف كاألنشطة في كتاب الصؼ الثامف ضمف ذلؾ
المستكل ،كلكف النسبة في كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع بمغت( ،)%19بينما كانت النسبة()%31
لكتاب الصؼ العاشر لمادة الرياضيات.
كقاـ رادفكرد( )Radford, 2012بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ التفكير الجبرم في
اليندسة في المرحمة الثانكية كاستخداـ الطبلب لممتغيرات ك المجاىيؿ .ككانت عينة الدراسة مككنو
مف( )6طبلب مف مدرستيف مختمفتيف كانت مدة تطبيؽ الدراسة  3أشير ،كاستخدـ الباحث اختباريف
احدىـ مف إعداد الباحث كاالختبا ار الخر قاـ الباحث بتطكير اختبار (فاف ىيؿ) ،ككانت أىـ نتائج
42

الدراسة أف كثير مف الصعكبات تعكد إلى الصعكبات العامة في الجبر كمف بعض المشكبلت األخرل
التي ترجع إلى الضعؼ العاـ لمفاىيـ اليندسة كالجبر األساسية.
كما قاـ الركاحي( )2011دراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية نمكذج تركبردج كبايبي البنائي في تدريس
الرياضيات عمى التحصيؿ كالتفكير الجبرم لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي ،حيث تككف مجتمع
الدراسة مف طبلب الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ
بمحافظة مسقط كالمنتظميف في مدارسيـ لمعاـ الدراسي  .2011\2010كتككنت عينة الدراسة مف
( )69طالبا مكزعيف في شعبتيف في مدرسة كعب بف زيد لمتعميـ األساسي .كلقد تـ تقسيـ عينة الدراسة
إلى مجمكعتيف .كقسمت إلى مجمكعتيف تجريبية( )34طالبا كضابطة( )35طالبا ،كقد استخدـ الباحث
أداتيف ىما اختبار التحصيؿ الجبرم ،كاختبار لمتفكير الجبرم ،كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطي أداء المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ لصالح المجمكعة
التجريبية ،كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان بيف متكسطي أداء طمبة المجمكعتيف
الضابطة كالتجريبية في اختبار التفكير الجبرم لصالح المجمكعة التجريبية.
كقاـ المنصكر( )2011بدراسة ىدفت إلى البحث عف العبلقة بيف التحصيؿ في الرياضيات كاألداء
عمى مقياس ميارات التفكير لدل عينة مف طمبة الصؼ السادس األساسي ،حيث بمغت عينة الدراسة
( )241طالبا كطالبة مف مدارس دمشؽ الرسمية ،كقد استخدـ الباحث مقياس مياراات التفكير كأداة
لمدراسة ،كقد نتج مف الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية ايجابية بيف التحصيؿ في مادة الرياضيات كاألداء
عمى مقياس ميارات التفكير .ككجكد أثر لمتغير الجنس(ذككر ،إناث) في مستكل التحصيؿ في مادة
الرياضيات كفي مستكل األداء الكمي عمى مقياس ميارات التفكير .كنتج أيضا كجكد أثر لمستكل
التحصيؿ في مادة الرياضيات(مرتفع ،كسط ،ضعيؼ) كمستكل األداء الكمي عمى مقياس ميارات
التفكير.
كقاـ ترىي( )2010بدراسة ىدفت إلى معرفة األخطاء الشائعة في المفاىيـ الجبرية األساسية
كاستراتيجيات التفكير المصاحبة ليذه األخطاء لدل طمبة الصفيف الثامف كالعاشر في القدس ،عينة
الدراسة تككنت مف ( )529طالبا كطالبة مف  20شعبة مف الصفيف الثامف كالعاشر األساسييف.
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كاستخدمت الدراسة أداتيف قامت ببنائيما الباحثة حيث أف األداة األكلى اختبار مقالي لممفاىيـ الجبرية
كاألداة الثانية المقاببلت الفردية مع ( )10طبلب مف الصؼ الثامف ك( )10طبلب مف الصؼ
العاشر ،كتـ اختيارىـ عشكائيا .كأظيرت النتائج كجكد عدد كبير مف األخطاء الشائعة لدل طمبة
الصفيف الثامف كالعاشر في المفاىيـ الجبرية األساسية كقدمت ذخيرة معرفية كاسعة عف األخطاء
الجبرية الشائعة كأنماط تكرارىا لدل الطمبة الفمسطينييف.
كقاـ المغربي كالجابرم( )2007ببحث ىدؼ إلى التعرؼ إلى ميارات التفكير المتضمنة في تدريبات
كأسئمة مناىج الرياضيات الفمسطينية لممرحمة األساسية العميا(الصفكؼ  )10-6في الجبر ،كذلؾ
حسب ميارات التفكير كفؽ تصنيؼ ركبرت مارزانك كآخركف ،قاـ الباحثاف بتحميؿ كتب الرياضيات
لمصفكؼ األساسية ( )10-6لمعاـ الدراسي  2008\2007كتحيد الميارات المكجكدة في كؿ كتاب،
كتحديد النسب لكؿ ميارة .كقد أظيرت النتائج أف أكثر الميارات تكظيفا في الجبر ىي ميارة اإلنتاج
كبينت تدني النسب المئكية لميارات التفكير الدنيا حيث كانت  %7.5بينما ميارات التفكير الكسطى
فكانت نسبتيا  %19.5كالميارات العميا فقد بمغت نسبتيا %73كىي نسبة مرتفعة ،كيستخمص أف
المناىج الفمسطينية لمصفكؼ األساسية ( ) 10-6تركز عمى ميارات التفكير العميا في الجبر.
كما قاـ كارنت (  )Warren, 2006بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى مدل تطكير ميارات التفكير في
تعمـ االقترانات الخطية البسيطة في استراليا ،ككانت عينة الدراسة مككنو مف شعبتيف مف طمبة الصؼ
الرابع األساسي ممف لـ يدرسو الجبر مسبقا ،ككانت مدة الدراسة أربع حصص قاـ الباحث بتدريسيا،
كصممت الدركس لبناء التمثيبلت المعرفية مف خبلؿ مبلحظة العبلقة بيف المدخبلت كالمخرجات
العددية لممعادالت الخطية البسيطة ،كقد أظيرت الدراسة النتيجة اآلتية :الطمبة ليسك قادريف عمى
تطكير ميارات التفكير في حؿ المعادالت فقط بؿ ىـ قادركف عمى كصؼ طرؽ تفكيرىـ لفظيا كرمزيا.
كأجرل كام ( )Cai, 2005دراسة لتحميؿ مناىج الرياضيات في كؿ مف الكاليات المتحدة كالصيف
كككريا الجنكبية كسنغافكرة كركسيا لمتعرؼ عمى طرؽ تقديـ المفاىيـ الجبرية كتطكرىا .كقد تبيف مف
النتائج أف جميع المناىج تركز عمى العبلقات الكمية ،كلكف تختمؼ في طريقة تقديـ تمؾ المفاىيـ
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الجبرية كتركز األىداؼ عمى :كيؼ تنتقؿ ىذه المناىج مف التفكير الحسابي إلى التفكير الجبرم؟ إلى
أم مدل تتشكؿ المفاىيـ الجبرية لدل الطمبة في المراحؿ االبتدائية؟ إلى أم مدل تكظؼ ىذه المناىج
التفكير الجبرم في المراحؿ الدراسية االبتدائية؟ كالى أم مدل تككف التطبيقات العممية ضركرية لتعمـ
الجبر في الصفكؼ االبتدائية؟.كقد أظيرت النتائج أف مناىج الكاليات المتحدة تركز عمى فيـ النماذج
كاست خداـ التطبيقات الرياضية كتحميؿ المتغيرات كال تركز عمى استخداـ الرمكز الجبرية .أما مناىج
الصيف كسنغافكرة كككريا الجنكبية فتركز عمى فيـ النماذج كاستخداـ الرمكز الجبرية .أما مناىج الصيف
كسنغافكرة كككريا الجنكبية فتركز عمى فيـ النماذج كاستخداـ الرمكز الجبرية كالتطبيقات الرياضية كال
تركز عمى تحميؿ المتغيرات ،أما مناىج ركسيا فتركز عمى استخداـ الرمكز الجبرية كالتطبيقات
الرياضية كتحميؿ المتغيرات كلـ تركز عمى فيـ النماذج.

3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
فيما يتعمؽ بالدراسات السابقة التي تناكلت فاعمية استخداـ اإلستراتيجية التكسعية عمى بعض المتغيرات
فقد أكدت العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية عمى فعالية ااالستراتيجية في تنمية التحصيؿ لدل
الطمبة مثؿ دراسات (أبراىيـ ك شيباف( ،)2011 ،عيسى( ،)2003 ،عبد القادر( ،)2002 ،محمكد،
 ) 2001ك(.( English &Reigeluth, 1996
كما أف اإلستراتيجية التكسعية استخدمت في تنظيـ المنياج كالمادة الدراسية ،حيث اف ىناؾ العيد مف
الدراسات العربية كاالجنبية التي اطمعت عمييا الباحثة ككانت تيدؼ الى تنظيـ المنياج كمنيا دراسة
(الجندم كصادؽ.)Hanclosky,1986( ،)Smith &Wed man, 1995( ،)2000 ،
كما أف الباحثة اطمعت عمى دراسة (برىكـ )2012 ،كالتي ىدفت إلى تنمية المفاىيـ كالميارات
باستخداـ اإلستراتيجية التكسعية
فيما يتعمؽ بالدراسات السابقة التي تناكلت فاعمية استخداـ إستراتيجية مكارثي عمى بعض المتغيرات
فقد أكدت العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية عمى فعالية ااالستراتيجية في تنمية التحصيؿ لدل
الطمبة مثؿ دراسات(شاكر( ،)2015 ،اليدايبة كامبكسعيدم( ،)2015 ،النعيمي(،)2014 ،عياش
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كزىراف( ، ) Mert, 2012) ،)Ovez, 2012( ،)2013 ،فمبماف،)Delane, 2002( ،) 2010 ،
(الجباكم. )2001 ،
كفيما يتعمؽ بالدراسات التي تناكلت حؿ المسالة الجبرية فقد اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات
العربية كاالجنبية التي تناكلت تنمية القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية باستخداـ العديد مف البرامج
الستراتيجيات حؿ المسألة الجبرية كاطمعت عمى العديد مف الدراسات التي ىدفت التعرؼ عمى
استراتيجيات حؿ المسألة مثؿ دراسة (عابد.)Mallay,1995( ،)Johanning,2004( ،)2009 ،
فيما يتعمؽ بالدراسات التي تناكلت التفكير الجبرم فقد اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات العربية
كاألجنبية التي تناكلت التفكير الجبرم ،حيث أف الباحثة اطمعت عمى دراسة استخدمت فييا نمكذج
أف ىناؾ عدة دراسات بحثت
تركبرج كبايبي البنائي كأثرىا عمى التفكير الجبرم(الركاحي )2011 ،كما ّ
أف ىناؾ
في ميارات التفكير بأنكاعو مثؿ دراستي( :المقاطي )2007 ،ك(المنصكر .)2003 ،كما ّ

دراسات بحثت في ميارات التفكير االمتضمنة في المنياج مثؿ دراسة (المغربي كالجابرم)2007 ،

ك( )Cai, 2005ك(الرمحي )2014 ،كىناؾ دراسة بحثت في التفكير الجبرم في اليندسة كىي(:
.)Redford, 2012
كقد تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ّأنيا الدراسة األكلى التي تبحث في أثر برنامج
يستند إلى الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية كتنمية التفكير
الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي حسب ما اطمعت الباحثة مف دراسات أجنبية كدراسات
عربية ،حيث أنيا الدراسة األكلى بحسب ما اطمعت الباحثة التي

تبحث في أثر الدمج بيف

إستراتيجيتيف (التكسعية كمكارثي) ،حيث أف الدراسات التي اطمعت الباحثة عمييا كانت تستخدـ إحدل
اإلستراتيجيتيف .كىي الدراسة األكلى التي بحسب ما اطمعت الباحثة التي تستخدـ المنيج التجريبي في
دراسة الدمج بيف اإلستراتيجيتيف (التكسعية كمكارثي) ،كاألكلى التي بحثت بحسب ما اطمعت الباحثة،
عمى حؿ المسالة الجبرية كالتفكير الجبرم.
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الفصل الثالث:
طريقة الدراسة واجراءاتيا
تناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة كبل مف منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينتيا ،كأدكاتيا ،كاجراءاتيا،
كمتغيراتيا كالمعالجة اإلحصائية.
 1.3منيج الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي كالتصميـ شبو التجريبي نظ ار لمبلءمتو ألغراض
الدراسة.
 2.3مجتمع الدراسة
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية
التربية كالتعميـ كسط الخميؿ كالمنتظميف في الدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  2016\2015ـ
كالذيف بمغ عددىـ ( )4761طالبا كطالبة كذلؾ حسب احصائيات قسـ التخطيط في مديرية التربية
كالتعميـ كسط الخميؿ.
 3.3عينة الدراسة
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية ،مف المدارس الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ كسط
الخميؿ ،حيث اختيرت مدرسة الرياف الثانكية لمبنات كذلؾ لمبلئمتيا الغراض الدراسة كسيكلة الكصكؿ
الييا ،كالتي فييا ( )4شعب لمصؼ التاسع حيث يبمغ عددىف(  ) 164طالبة اختيرت شعبتيف
عشكائيا ،شعبة ضابطة كتتككف مف ( )40طالبة كشعبة تجريبية كتتككف مف( )41طالبة .كقد تـ
اختيار الشعب عشكائيان كتـ تدريس طالبات الشعبة التجريبية كحدة المعادالت التربيعية مف كتاب
الصؼ التاسع األساسي الجزء الثاني كفؽ الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي ،بينما تـ تدريس
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الشعبة الضابطة نفس المادة التعميمية بالطريقة االعتيادية كخضعت المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
إلى اختبار حؿ المسألة الجبرية ،كاختبار التفكير الجبرم قبؿ كبعد تطبيؽ الدراسة لقياس مستكيات
القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية كالتفكير الجبرم .كقد تـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية بعد مكافقة
إدارة المدرسة.
 4.3أداتا الدراسة
تـ استخداـ أداتيف في ىذه الدراسة بيدؼ معرفة أثر تدريس الرياضيات كفؽ برنامج قائـ عمى الدمج
بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية كتنمية التفكير الجبرم ،كتمثمت
األداتاف في:
.1اختبار لقياس القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية.
.2اختبار لقياس التفكير الجبرم.
كفيما يمي عرض إلجراءات التي تـ فييا إعداد األداتيف كالتأكد مف صدقيما كثباتيما:
1.4.3اختبار القدرة عمى حل المسألة الجبرية:
لقياس قدرة الطالبات عمى حؿ المسألة الجبرية المتضمنة في كحدة "المعادالت التربيعية" مف كتاب
الرياضيات لمصؼ التاسع الجزء الثاني ،قامت الباحثة ببناء اختبار كفؽ الخطكات اآلتية:
.1االطبلع عمى الدراسات السابقة الخاصة بحؿ المسالة الجبرية لئلفادة منيا في تطكير اختبار يتبلءـ
مع ىذه الدراسة.
.2تحديد ىدؼ االختبار كىك قياس قدرة الطالبات عمى حؿ المسألة الجبرية.
.3إجراء تحميؿ محتكل لكحدة (المعادالت التربيعية) كفؽ المستكيات المختمفة لؤلىداؼ المعرفية ممحؽ
(.)4
.4عمؿ جدكؿ مكاصفات لبلختبار حسب مستكيات ىرـ بمكـ المعرفي ممحؽ (.)4
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.5صياغة فقرات االختبار في ضكء جدكؿ المكاصفات الذم تـ إعداده.
 .6إعداد صكرة أكلية الختبار حؿ المسألة الجبرية.
.7التأكد مف صدؽ كثبات االختبار.
.8حساب معامبلت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار الممحؽ (.)9
.10الحصكؿ عمى الصكرة النيائية لبلختبار.
.11كتككف االختبار مف  9فقرات ككانت العبلمة العميا لبلختبار( )45كالدنيا (صفر).
صدق اختبار القدرة عمى حل المسألة الجبرية
تـ التحقؽ مف صدؽ اختبار حؿ المسالة الجبرية مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ممحؽ
رقـ ( )3مف ذكم الخبرة كاالختصاص ،كقامت الباحثة بحذؼ كتعديؿ عدد مف الفقرات كذلؾ تماشيا
مع آراء المحكميف ،حيث تـ حذؼ بعض الفقرات كذلؾ الف عدد الفقرات كاف كبيرا،كتـ تعديؿ صياغة
احدل الفقرات.
ثبات اختبار القدرة عمى حل المسألة الجبرية
تـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقة (  )Test-retestكذلؾ بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية
( )Pilot studyمف نفس مجتمع الدراسة ،كخارج عينة الدراسة األصمية تككنت مف (  )18طالبة كتـ
تطبيؽ االختبار بفارؽ زمني مقداره ( )20يكمان عمى نفس العينة كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ
معامؿ ارتباط بيرسكف ،كالذم بمغ(  ) 0.97كىذا يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات
كمناسبتو ألغراض الدراسة.
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معامل الصعوبة الختبار القدرة عمى حل المسمة الجبرية
تـ حساب معامؿ الصعكبة يدكيان لكؿ فقرة مف فقرات االختبار بناء عمى العينة االستطبلعية كفؽ
المعادلة :
معامؿ الصعكبة

×

=

%100

كقد تراكحت معامبلت الصعكبة لمفقرات ما بيف ،%67- %20كتعتبر القيمة مقبكلة تربكيا حسب ما

كرد في األدب التربكم إذا تراكحت بيف  %80-%20حسب ما كرد في (الحريرم .)2012 ،كيظير
في الممحؽ ( )9معامبلت الصعكبة لجميع الفقرات.
معامل التمييز الختبار القدرة عمى حل المسألة الجبرية
تـ حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار جميعيا كيقصد بمعامؿ التمييز (قدرة السؤاؿ عمى التمييز
بيف المجمكعة العميا كالدنيا مف المتعمميف)،كقد تـ حساب معامؿ التمييز كفؽ المعادلة التالية:
معامؿ التمييز =

س–ص

× % 100

ف|2
حيث:
س:عدد اإلجابات الصحيحة مف الفئة العميا.
ص:عدد اإلجابات الصحيحة مف الفئة الدنيا.
ف:حجـ العينة االستطبلعية الكمي.
كقد تراكحت معامبلت التمييز لفقرات االختبار بيف %78 - %33

كيعتبر معامؿ التمييز مقبكال إذا

بمغت قيمتو  %30فأعمى حسب ما كرد في األدب التربكم (الحريرم )2012 ،كيظير الممحؽ( )9

معامبلت التمييز لفقرات اختبار حؿ المسالة الجبرية.
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 2.4.3اختبار التفكير الجبري
لقياس مستكيات التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي ،قامت الباحثة ببناء اختبار كفؽ
الخطكات اآلتية:
. 1االطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت التفكير الجبرم لبلستفادة منيا في كضع اختبار يتبلءـ
مع ىذه الدراسة.
 .2تحديد اليدؼ مف االختبار كىك قياس ميارات التفكير الجبرم األربعة :ميارة االستقراء كاالستنتاج،
ميارة التعبير بالرمكز كالنمذجة ،التخميف كميارة التفكير التأممي في الجبر.
.3قامت الباحثة بكضع اختبار لقياس التفكير الجبرم لدل الطالبات.
.4قامت الباحثة بعرض االختبار عمى عدد مف المحكميف لمتأكد مف صدؽ االختبار.
.5كما تأكدت الباحثة مف ثبات االختبار.
.6كانت عبلمة االختبار العميا(  )20كالدنيا (صفر).
صدق اختبار التفكير الجبري.
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار حيث تـ عرضو بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف ممحؽ رقـ
( ) 3مف ذكم الخبرة كاالختصاص ،مف أساتذة جامعات كمعمميف لمادة الرياضيات كأساتذة مف قسـ
التربية لمراجعة فقرات االختبار كالحكـ عمييا مف حيث جكدتيا العممية كفاعمية البدائؿ كمدل قياس كؿ
فقرة لميدؼ الخاص بيا ،كتـ عرضو عمى مختصة بالمغة العربية كذلؾ لمتأكد مف سبلمة المغة
المستخدمة ،كتـ تعديؿ الفقرات بمكجب آراء المحكميف مف حيث الحذؼ كاإلضافة كالتعديؿ.حيث تـ
حذؼ قفرتيف كذلؾ لكجكد تشابو في الفقرات،كتعديؿ صياغة عدة فقرات.
ثبات اختبار التفكير الجبري
تـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقة (  )Test-retestكذلؾ بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية
تـ إعادة االختبار بفارؽ زمني قدره  20يكما ،تـ حساب
(  ) Pilot studyمف نفس مجتمع الدراسة ،ك ّ
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معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف الذم بمغ ( ،) 0.94كىذا يدؿ عمى أف االختبار عمى
درجة عالية مف الثبات مناسبة إلغراض الدراسة.
3.4.3تصميم البرنامج (اعداد دليل المعمم والمادة التعميمية)
.تـ اختيار كحدة المعادالت التربيعية مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي الجزء الثاني
ّ 1

لمناسبتيا ألغراض البحث.

.تـ تحميؿ الكحدة كذلؾ بتحديد األىداؼ كتكزيعيا حسب ىرـ بمكـ كعمؿ جدكؿ المكاصفات لمكحده .
ّ 2
.3قامت الباحثة بإعداد تصميـ الكحدة كصياغتيا كفؽ الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي،
كاعداد دليؿ المعمـ ممحؽ ( )1الذم كضحت فيو كيفية تدريس الدركس في كحدة المعادالت التربيعية
حسب إستراتيجية الدمج بيف التكسعية كمكارثي ،مف خبلؿ تصميـ مذكرات تدريس الكحدة كالتي
تضمنت عنكاف الدرس ،األىداؼ اإلجرائية ،األدكات كالمكاد المستخدمة في الدرس ،إجراءات التنفيذ
كالتدريس ،األنشطة العممية المرافقة لمدرس ،كأساليب التقكيـ.حيث استخدمت الباحثة خطكات
إستراتيجية مكارثي األربعة كأضافت إلييا خطكة خامسة كىي التمخيص كىي مف اإلستراتيجية
التكسعية ،كتـ السير في الخطكات حسب مبادئ اإلستراتيجية التكسعية.
.4عممت الباحثة عمى التحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية بعرضيا بصكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف
المحكميف ممحؽ رقـ ( )3مف ذكم الخبرة كاالختصاص مف أساتذة جامعات كمعمميف لمادة الرياضيات
كالمغة العربية لمتأكد مف مناسبة مذكرات التدريس لمغرض الذم صممت ألجمو ،كتـ التعديؿ حسب
مبلحظات المحكميف.
5.3اجراءات الدراسة:
لتنفيذ الد ارسة اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية:
.1االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة بمكضكع الدراسة بيدؼ االستفادة منيا في تصميـ
المادة التعميمية كبناء أدكات الدراسة.
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.2تـ الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس مكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ كسط
الخميؿ ممحؽ (.)11
.3الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف مديرية التربية كالتعميـ كسط الخميؿ مكجو إلى مديرة
المدرسة التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا ممحؽ رقـ (.)12
 .4تـ تحديد المجمكعات المشاركة في الدراسة كتكزيعيا عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بطريقة
عشكائية.
.5قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ كالذم تضمف مذكرات تدريس الكحدة باستخداـ الدمج بيف
إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي كالتي شممت عمى( عنكاف الدرس ،األىداؼ اإلجرائية ،األدكات كالمكاد
المستخدمة في الدرس ،التنفيذ كالتدريس ،األنشطة العممية المرافقة لمدرس ،أساليب التقكيـ ،كالتمخيص
لمدرس) ،باإلضافة إلى أكراؽ العمؿ التي قدمت لمطالبات عمى كؿ درس مف دركس الكحدة.
.6عممت الباحثة عمى التحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف
ذكم الخبرة كاالختصاص ،ثـ أجرت التعديؿ كالحذؼ كاإلضافة كذلؾ مف مبلحظات المحكميف.
.7إعداد اختبارم حؿ المسألة الجبرية كالتفكير الجبرم لدل الطالبات كذلؾ باالستفادة مف الدراسات
السابقة ،ثـ التحقؽ مف صدؽ األداتيف بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة
كاالختصاص ،ثـ أجرت الباحثة التعديؿ كالحذؼ كاإلضافة كذلؾ مف مبلحظات المحكميف.
. 8التحقؽ مف ثبات االختباريف لدل الطالبات مف خبلؿ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية كحساب
معاممي االرتباط لبلختباريف ،كقد أظي ار ارتباطا كبيرا.
.9اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية ،بما يتناسب مع أغراض الدراسة ،كتـ تعييف مجمكعتي الدراسة
الضابطة كالتجريبية بشكؿ عشكائي.
.10تـ تطبيؽ اختبارم ح ّؿ المسألة الجبرية كالتفكير الجبرم لدل الطالبات عمى المجمكعتيف الضابطة
كالتجريبية قبؿ بداية التجربة كبعد انتيائيا.
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.11تـ احتساب نتيجة الطالبات في اختبار ح ّؿ المسالة الجبرية القبمي بيدؼ تقسيـ الطمبة حسب
مستكل التحصيؿ (مرتفع  ،منخفض) عف طريؽ حساب المدل لعبلمات الطالبات في كؿ شعبة حيث
كاف مستكل التحصيؿ المرتفع في عبلمات الشعبتيف  64فأعمى كالمستكل المنخفض في التحصيؿ اقؿ
مف . 64
.تـ تدريس المجمكعة التجريبية كفؽ الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي ،أما المجمكعة
ّ 12
الضابطة فتـ تدريسيا كفؽ الطريقة االعتيادية.
تمت إعادة تطبيؽ االختباريف عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.
ّ .13
تـ جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيان كاستخراج النتائج كتفسيرىا.
ّ .14
 6.3متغيرات الدراسة
شممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية :
المتغيرات المستقمة :
.1طريقة التدريس كليا مستكياف (الطريقة االعتيادية ،دمج التكسعية كمكارثي)
.2مستكل التحصيؿ كلو مستكياف (مرتفع ،منخفض).
المتغيرات التابعة :
.1حؿ المسألة الجبرية.
.2التفكير الجبرم.
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 7.3المعالجة اإلحصائية
تمت الم ػ ػعالجة اإلح ػص ػائية باست ػ ػخداـ اإلحص ػ ػاء الكصػػفي باستػػخراج التك اررات ،كالنسػ ػبة المئكية،
كالمتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية لدل أفراد العينة كاستجابتيـ عمى االختبارات ،كتـ فحص
فرضيات الدراسة باستخداـ تحميؿ التغاير الثنائي المصاحب( .)Two Way ANCOVAكاستخدمت
الباحثة طريقة إعادة االختبار ( )Test-retestثـ تـ حساب ثبات األداة باستخداـ معامؿ ارتباط
بيرسكف ،كذلؾ باستخداـ الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (.)SPSS
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الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة

 1.4النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول.

 2.4النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني.

3.4ممخص نتائج الدراسة.
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الفصل الرابع:
عرض نتائج الدراسة:
مقدمة
تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،التي ىدفت إلى استقصاء أثر دمج
إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في القدرة عمى حؿ المسألة الجبرية كتنمية التفكير الجبرم لدل طالبات
الصؼ التاسع األساسي ،ككذلؾ معرفة ما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة التدريس،
كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما.
كفيما يأتي عرضا لمنتائج في ىذا الفصؿ تبعان لممتغيرات التابعة كما يمي:

1.4النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول.
السؤال األول :ما أثر برنامج يستند إلى دمج إستراتيجيتي التوسعية ومكارثي في حل المسألة
الجبرية لدى طالبات الصف التاسع؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس(االعتيادية،
دمج التوسعية ومكارثي) ،ومستوى التحصيل السابق( مرتفع ،منخفض ) ،والتفاعل بينيما ؟
كلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية في حؿ
المسألة الجبرية.
كلحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،تـ اعتماد عبلمات الطالبات في العينتيف
الضابطة كالتجريبية في ح ّؿ المسألة الجبرية كذلؾ بحسب طريقة التدريس(االعتيادية ،دمج التكسعية
كمكارثي) كمستكل التحصيؿ السابؽ( مرتفع ،منخفض ) ،كما في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ ( :)1.4األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطالبات في العينتيف
الضابطة كالتجريبية في اختبار حؿ المسألة الجبرية ،حسب طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ السابؽ
في االختباريف القبمي كالبعدم.
بعدي

قبمي
طريقة

مستوى

المتوسط

االنحراف

التدريس

التحصيل

الحسابي

المعياري

منخفض

المجمكعة
الضابطة

مرتفع
المجمكع

المجمكعة
التجريبية

منخفض
مرتفع
المجمكع
منخفض

المجمكع

مرتفع
المجمكع

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العدد

8.83

5.59

23

13.87

5.42

23

16.89

7.20

18

24.17

6.56

18

12.37

7.46

41

18.39

7.85

41

7.25

5.73

20

19.65

6.89

20

10.62

5.96

20

29.71

6.81

20

8.98

6.02

40

24.80

8.46

40

8.09

5.64

43

16.56

6.73

43

13.51

7.21

39

27.15

7.18

39

10.67

6.95

81

21.60

8.72
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أف ىنػاؾ فركقػان ظاىرية في المتكسطػات الحسابية لعبلمات الطالبات في
يتضح مف الجػدكؿ (ّ )1.4

اختبار حؿ المسألة الجبرية كذلؾ بحسب طريقة التدريس (الضابطة كالتجريبية).

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية
عند المستكل ( ،)0.05≤تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير الثنائي (،)Two Way ANCOVA
ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ (:)2.4نتائج تحميؿ التغاير الثنائي ( )Two Way ANCOVAلعبلمات الطمبة في اختبار حؿ
المسألة الجبرية كذلؾ بحسب طريقة التدريس ك مستكل التحصيؿ السابؽ كالتفاعؿ بينيا.
درجات

متوسط

قيمة ف

الحرية

المربعات

المحسوبة

432.97

12.02

0.001

26.28

0.0001
0.0001
0.56

مصدر التباين

مجموع المربعات

االختبار القبمي

432.97

1

طريقة التدريس

946.25

1

946.25

مستوى التحصيل

1052.35

1

1052.35

29.22

12.22

1

12.22

0.34

الخطأ

2772.97

77

36.01

المجموع المعدل

6157.72
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طريقة التدريس×مستوى التحصيل

مستوى
الداللة
اإلحصائية

* دالة عند مستكل ()0.05≤
النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:
يتضح مف الجػػدكؿ ( )2 .4أف قيمة (ؼ) المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف
الضابطة (التي درست بالطريقة التقميدية) كالتجريبية (التي درست بطريقة دمج إستراتيجيتي التكسعية
أف قيمة الداللة
كمكارثي) في اختبار ح ّؿ المسألة الجبرية بحسب طريقة التدريس ىي ( )26.28ك ّ

اإلحصائية ( ،)0.0001كىي أقؿ مف مستكل الداللة( ،)0.05≤كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ أث انر ذا
داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05≤الستخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي لدل
طالبات الصؼ التاسع يعزل لطريقة التدريس.
كلمعرفة مصدر الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ،تـ حساب المتكسطات الحسابية المعدلة
كاألخطاء المعيارية البعدية لمتغير حؿ المسألة الجبرية ،كما في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ ( :)3 .4المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في حؿ المسألة الجبرية
حسب طريقة التدريس.
الطريقة

المتوسط الحسابي المعدل

المجمكعة الضابطة
المجمكعة التجريبية

الخطأ المعياري

18.17

0.98

25.35

0.96

يتبيف الجدكؿ ( )3 .4أف المتكسط المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ىك
( )18.17كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية (التي درست بطريقة دمج إستراتيجيتي التكسعية
كمكارثي) الذم بمغ ( ، )25.35مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة
التجريبية.
النتائج المتعمقة بمتغير مستوى التحصيل:
بالرجكع إلى الجدكؿ ( ،)2.4يتضح أف قيمة (ؼ) المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات المجمكعتيف
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) كالتجريبية (التي درست بطريقة دمج إستراتيجيتي التكسعية
كمكارثي) في اختبار ح ّؿ المسألة الجبرية بحسب متغير مستكل التحصيؿ ىي ( )29.22كأف قيمة
الداللة اإلحصائية ( ،)0.0001كىي أقؿ مف مستكل الداللة ( .)0.05≤مما يشػير إلى كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي لدل طالبات الصؼ التاسع
يعزل لمستكل التحصيؿ.
كلمعرفة مصدر الفركؽ بيف مستكيات التحصيؿ ،تـ حساب المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء
المعيارية البعدية لمتغير حؿ المسألة الجبرية ،كما في الجدكؿ التالي:
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جدكؿ ( :)4 .4المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في حؿ المسألة الجبرية
حسب متغير مستكل التحصيؿ.
المتوسط الحسابي

مستوى التحصيل

المعدل

الخطأ المعياري

منخفض

17.78

0.96

مرتفع

25.75

1.02

المعدؿ لمستكل التحصيؿ المرتفع ىك ( )25.75كىك أكبر
يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )4 .4أف المتكسط
ّ
مف متكسط المستكل المنخفض ( ،)17.78مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف متغير مستكل التحصيؿ
كانت لصالح المستكل المرتفع.

النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس ومستوى التحصيل
يتضح مف الجدكؿ ()2 .4أف قيمة (ؼ) المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طالبات المجمكعتيف
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) كالتجريبية (التي درست بطريقة استخداـ دمج إستراتيجيتي
التكسعية كمكارثي) في اختبار حؿ المسألة الجبرية بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كمستكل
التحصيؿ ىي ( )0.34كأف قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.56كىي أكبر مف مستكل الداللة
( .)0.05≤مما يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثر استخداـ برنامج يستند الى
دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في اختبار حؿ المسألة الجبرية لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل
لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ.

62

2.4النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني.
السؤال الثاني :ما أثر برنامج يستند إلى دمج إستراتيجيتي التوسعية ومكارثي في تنمية التفكير
الجبري لدى طالبات الصف التاسع؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس(االعتيادية،
دمج التوسعية ومكارثي) ،ومستوى التحصيل السابق( مرتفع ،منخفض) ،والتفاعل بينيما ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية العتماد عبلمات
الطالبات في العينتيف الضابطة كالتجريبية عمى اختبار التفكير الجبرم كذلؾ بحسب طريقة التدريس
كمستكل التحصيؿ ،كيبيف الجدكؿ ( )5.4ىذه المتكسطات كاالنحرافات المعيارية.

جدكؿ ( :)5.4األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطالبات في العينتيف
الضابطة في اختبار التفكير الجبرم ،حسب طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ في االختباريف القبمي
كالبعدم.
القبمي
طريقة

مستوى

المتوسط

االنحراف

التدريس

التحصيل

الحسابي

المعياري

البعدي
العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العدد

المجمكعة

منخفض

7.13

2.75

23

8.83

2.29

23

التقميدية

مرتفع

7.89

2.08

18

10.78

2.51

18

7.46

2.48

41

9.68

2.56

41

7.20

2.82

20

11.20

2.59

20

9.67

2.60

21

14.00

2.65

21

8.46

2.95

41

12.63

2.95

41

8.85

2.51

39

12.51

3.03

39

7.96

2.76

82

11.16

3.12

82

المجمكعة
التجريبية

المجمكع

منخفض
مرتفع

المجمكع

منخفض
المجمكع

مرتفع

المجمكع

7.16

2.75
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43

9.93

2.69

43

يتضح مف الجػدكؿ ( )5.4أف ىنػاؾ فركقػان ظاىرية في المتكسطػات الحسابية لعبلمات الطالبات في
اختبار التفكير الجبرم بيف مجمكعتي الدراسة (الضابطة كالتجريبية) كذلؾ بحسب طريقة التدريس بيف
الطريقتيف (التقميدية كالتجريبية).كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية
لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند المستكل ( ،)0.05≤تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير
الثنائي ( ،)Two Way ANCOVAككانت النتائج كما في الجدكؿ (:)6.4
جدكؿ (:)6.4نتائج اختبار تحميؿ التغاير الثنائي ( )Two Way ANCOVAلعبلمات الطالبات في
اختبار التفكير الجبرم كذلؾ بحسب طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيا.
درجات

متوسط

قيمة ف

الحرية

المربعات

المحسوبة

128.73

27.47

0.00

23.03

0.00
0.002
0.997

مصدر التباين

مجموع المربعات

االختبار القبمي

128.73

1

طريقة التدريس

107.93

1

107.93

مستوى التحصيل

46.04

1

46.04

9.82

طريقة التدريس× مستوى التحصيل

5.89

1

5.89

1.26

الخطأ

360.89

77

4.69

المجموع المعدل

786.94
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* دالة عند المستكل ()0.05≤
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مستوى
الداللة
اإلحصائية

النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:
يتضح لنا مف الجػػدكؿ رقـ ( )6.4أف قيمة (ؼ) المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار التفكير الجبرم بحسب طريقة التدريس ىي ( )23.03كأف
قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0. 00كىي أقؿ مف مستكل الداللة( ،)0.05≤مما يدؿ أف ىناؾ فركقان
ذات داللة إحصائية بيف عبلمات طالبات المجمكعة الضابطة مقارنة مع عبلمات طالبات المجمكعة
التجريبية ،كلمعرفة مصدر الفركؽ فاف الجدكؿ ( )7.4يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء
المعيارية البعدية حسب طريقة التدريس.
جدكؿ ( :)7 .4المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في اختبار التفكير الجبرم
حسب طريقة التدريس.
المتوسط الحسابي

الطريقة

المعدل

الخطأ المعياري

المجمكعة الضابطة

10.03

0.34

المجمكعة التجريبية

12.37

0.34

يتبيف مف الجدكؿ ( )7 .4أف المتكسط المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية ىك
( )10.03كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية (التي درست بطريقة دمج إستراتيجيتي التكسعية
كمكارثي) الذم بمغ ( ،)12.37مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة
التجريبية.
النتائج المتعمقة بمتغير التحصيل:
بالرجكع الى الجدكؿ ( ،)6 .4يتضح أف قيمة (ؼ) المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طالبات
المجمكعتيف الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) كالتجريبية (التي درست بطريقة دمج
إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي) في اختبار تنمية التفكير الجبرم بحسب متغير مستكل التحصيؿ
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السابؽ ىي ( )9.82كأف قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.002كىي أقؿ مف مستكل الداللة
( .)0.05≤مما يشػير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثر استخداـ برنامج يستند إلى دمج
إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ السابؽ.
كلمعرفة مصدر الفركؽ بيف مستكيات التحصيؿ السابؽ ،تـ حساب المتكسطات الحسابية المعدلة
كاألخطاء المعيارية البعدية لمتغير تنمية التفكير الجبرم ،كما في الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( :)8 .4المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في تنمية التفكير الجبرم
حسب متغير مستكل التحصيؿ.
المتكسط الحسابي

مستكل التحصيؿ

المعدؿ

الخطأ المعيارم

منخفض

10.41

0.34

مرتفع

11.99

0.36

يتبيف لنا مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )8 .4أف المتكسط المعدؿ لمستكل التحصيؿ المرتفع ىك ()11.99
كىك أكبر مف متكسط المستكل المنخفض ( ،)10.41مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف متغير مستكل
التحصيؿ السابؽ ككانت لصالح مستكل التحصيؿ المرتفع.
النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والتحصيل
يتضح مف الجدكؿ ()6 .4أف قيمة (ؼ) المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طالبات المجمكعتيف
الضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) كالتجريبية (التي درست بطريقة استخداـ دمج إستراتيجيتي
التكسعية كمكارثي) في اختبار التفكير الجبرم بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ
ىي ( )1.26كأف قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.997كىي أكبر مف مستكل الداللة ( .)0.05≤مما
يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي
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في اختبار تنمية التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس
كمستكل التحصيؿ السابؽ.
 .3.4ممخص نتائج الدراسة.
.1كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في حؿ المسألة
الجبرية لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية.
.2كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في حؿ المسألة
الجبرية لدل طالبات الصؼ التاسع تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ السابؽ ،كلصالح مستكل التحصيؿ
السابؽ المرتفع .
.3عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في حؿ
المسألة الجبرية لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدريس
كمستكل التحصيؿ السابؽ .
.4كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في تنمية التفكير
الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية.
.5كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ دمج إست ارتيجيتي التكسعية كمكارثي في تنمية التفكير
الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ ،كلصالح مستكل التحصيؿ
المرتفع.
.6عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أثر استخداـ دمج إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في تنمية
التفكير الجبرم لدل طالبات الصؼ التاسع يعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدريس
كالتحصيؿ السابؽ.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج
1.5المقدمة
تناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كمناقشتيا كالتعميؽ عمييا،
كالخركج بالتكصيات التي تكصمت إلييا الباحثة مف خبلؿ نتائج الدراسة .

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول
ما أثر برنامج يستند إلى دمج إستراتيجيتي التوسعية ومكارثي في حل المسألة الجبرية لدى طالبات
الصف التاسع؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس (الدمج بين التوسعية ومكارثي،
االعتيادية)ومستوى التحصيل(مرتفع ،منخفض) ،و التفاعل بينيما؟
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤بيف متكسطات
عبلمات الطالبات عمى اختبار حؿ المسألة الجبرية لدل طالبات المجمكعة التجريبية المكاتي درسف
باستخداـ طريقة الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي .كمتكسطات عبلمات المجمكعة الضابطة
المكاتي درسف نفس المادة التعميمية كلكف بالطريقة االعتيادية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية ،أم أف
التدريس المعتمد عمى الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي يحدث قدرة أعمى عمى حؿ المسألة
الجبرية.
كتبرر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف بناء المادة التعميمية باستخداـ الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية
كمكارثي ساعدت عمى تنظيـ المادة التعميمية كذلؾ باستخداـ خطكات إستراتيجية مكارثي كالمركر
خبلؿ ىذه الخطكات باستخداـ اإلستراتيجية التكسعية حيث إف استخداـ اإلستراتيجية التكسعية منح
الطالبات الفرصة عمى التعرؼ عمى خطكات حؿ المسالة الجبرية كاستخداـ ىذه الخطكات في حؿ
المسالة الجبرية بطريقو متسمسمة كسيمة ككاضحة مما ساعد عمى تنظيـ كترتيب أفكار الطالبات في
طريقة الحؿ ،كما ساعد استخداـ الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في تنظيـ المادة التعميمية
مف األعمى إلى األسفؿ كالبدء مف المجرد كتتدرج حتى الكصكؿ إلى المحسكس  .كعممية التمخيص
69

عممت عمى ترتيب األفكار لدل الطالبات كعممت عمى ترتيب خطكات حؿ المسألة الجبرية بطريقة
منطقية سيمة التذكر كالتسمسؿ.
كما ساعد الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي في إحداث فيـ أعمؽ كأكسع لممادة التعميمية
حيث أنيا راعت عدت أنماط مف المتعممات(التخيمي ،التحميمي ،المنطقي ،الديناميكي).كما ساعدت
عمى إحداث التعمـ ذم معنى لدل الطالبات ،كما جعؿ المادة التعميمية أكثر متعة كاقرب إلى الكاقع
كذلؾ عند الربط بيف المفاىيـ المجردة كالخبرات الحسية لدل الطالبات.
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع عدة دراسات منيا (عيسى( ،)2003،عبد القادر( ،)2002،الجندم
كصادؽ( )2000،شاكر( ،)2015 ،اليدايبة كأمبكسعيدم(، )2015 ،النعيمي( ،)2014 ،عياش
كزىراف( ،)Tartar and Dikici,2009( ،)Oves ,2012( ،)2013،راجي.)2007،
كما أظيرت النتائج فركقا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05≤في تنمية القدرة عمى حؿ
المسالة الجبرية تبعا لمتغير مستكل التحصيؿ السابؽ لصالح الطالبات ذكات مستكل التحصيؿ
المرتفع ،كتبرر الباحثة ىذه النتيجة باف الطالبات ذكات التحصيؿ المرتفع انجذبف بشكؿ اكبر لمطرؽ
المختمفة لتقديـ المادة التعميمية مما أدل إلى ارتفاع في التحصيؿ لدييف مقارنة مع الطالبات ذكات
مستكل التحصيؿ المنخفض.
أما فيما يتعمؽ في التفاعؿ بيف طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ السابؽ فمـ تظير النتائج فركقا دالة
إحصائيا عند مستكل الداللة ( )0.05≤في القدرة عمى ح ّؿ المسالة الجبرية كىذا يدؿ عمى أف
الطريقة المتبعة في التدريس مناسبة لجميع مستكيات الطالبات في المجمكعة التجريبية بغض النظر
عف مستكل التحصيؿ السابؽ.
باف جميع الطالبات خضعف لممادة التعميمية نفسيا كمف قاـ بتدريس المادة التعميمية
كتبرر الباحثة ذلؾ ّ

ىي المعممة نفسيا ،لذلؾ لـ يكف ىناؾ أثر داؿ إحصائيا لمتفاعؿ بيف المتغيرات عمى القدرة عمى حؿ

المسالة الجبرية.

71

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ما أثر برنامج يستند إلى دمج إستراتيجيتي التوسعية ومكارثي في تنمية التفكير الجبري لدى طالبات
الصف التاسع األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس(االعتيادية ،دمج التوسعية
ومكارثي) ،ومستوى التحصيل السابق(مرتفع ،منخفض )،والتفاعل بينيما ؟
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤بيف متكسطات
عبلمات الطالبات في اختبار التفكير الجبرم لدل طالبات المجمكعة التجريبية المكاتي درسف باستخداـ
الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية ك مكارثي ،كمتكسطات عبلمات الطالبات المكاتي درسف نفس المادة
أف التدريس المعتمد عمى
التعميمية كلكف بالطريقة االعتيادية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية ،أم ّ

الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي يحدث أث ار ايجابيا في التفكير الجبرم لدل الطالبات.

كىذه النتيجة أظيرت لمباحثة أف الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي أحدث تحسنا في تنمية
التفكير الجبرم لدل الطالبات مقارنة بالطالبات المكاتي درسف بالطريقة التقميدية(االعتيادية) ،كيمكف
إف المادة المبنية كفؽ الدمج بيف استراتيجي التكسعية كمكارثي عممت عمى تكفير العديد
تفسير ذلؾ ّ

مف األنشطة المرافقة لممادة التعميمية التي تساعد الطالبات بالربط بيف المادة الجبرية كالبيئة
المحيطة،كتكصميف إلى التفكير الجبرم بطرؽ مختمفة عف الطريقة االعتيادية ،كربما ساعدت في تنمية
أف الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي يجعؿ مف الطالب محكر
التفكير الجبرم لدييف .حيث ّ

العممية التعميمية .بينما الطريقة االعتيادية تعتمد عمى الحفظ كاالستظيار بشكؿ أكبر كىك ما ال يساعد
عمى تنمية التفكير الجبرم لدل الطالبات.
أف الدمج بيف استراتيجي التكسعية كمكارثي يعمؿ عمى الربط بيف المعمكمات المدخمة كالمعرفة
كما ّ

السابقة المكجكدة في البنية المعرفية لممتعمـ ،ككمما كانت األفكار كالمعمكمات المكجكدة في البنية
المعرفية كاضحة كمنظمة فانو يسيؿ الربط بيف المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة .
كاستناد اإلستراتيجية التكسعية إلى أفكار اكزكبؿ التي تيتـ بتتابع المحتكل التعميمي مف العاـ إلى
الخاص كاىتماميا بالمنظمات المتقدمة ،التي تساعد المتعمـ عمى ربط المعمكمات الجديدة بالمعمكمات
المكجكدة عند الطالبة ربطا متكامبل ال يتجزأ.
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حيث أف المادة التعميمية التي أعدتيا الباحثة استندت إلى ىذه األفكار ،كاستخدمت الباحثة المنظمات
المتقدمة ككسيمة لتحسيف كزيادة كتنمية التفكير الجبرم لدل طالبات المجمكعة التجريبية .كىذا ما
أكدتو نتائج الدراسة ،كما الحظت الباحثة استمتاع الطالبات بالحصة الدراسية كتفاعميف مع المادة
التعميمية كذلؾ مف خبلؿ مبلحظة التفاعؿ الصفي لدييف.
كلـ تجد الباحثة مف خبلؿ العدد الكبير مف الدراسات التي اطمعت عمييا ،دراسات قامت عمى الدمج
بيف استراتيجي التكسعية كمكارثي .
كما أنيا لـ تجد العدد الكبير مف الدراسات التي درست اثر استراتيجيات عمى التفكير الجبرم لمقارنتيا
مع ما حصمت عميو مف نتائج بنتائجيا إال أنيا اطمعت عمى دراسة ( )Radford,2010كالتي درست
مدل استخداـ التفكير الجبرم في اليندسة في المرحمة الثانكية ،كاستخداـ الطبلب لممتغيرات
كالمجاىيؿ ،كالتي كانت أىـ نتائجيا كجكد صعكبات عامة في الجبر.
كما اطمعت الباحثة عمى دراسة(الركاحي )2011،كالتي درست فاعمية نمكذج تركبردج كبايبي البنائي
في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ كالتفكير الجبرم لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي ،كقد
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية كىك ما يتفؽ مع نتائج
الدراسة الحالية .أم أف استخداـ االستراتيجيات الحديثة يساعد في تنمية التفكير الجبرم.
فيما يخص متغير مستكل التحصيؿ السابؽ فمـ تجد الباحثة دراسة قامت ببحث التفكير الجبرم كفؽ
مستكل التحصيؿ السابؽ.
أما متغير مستكل التحصيؿ السابؽ ،فقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل
الداللة ( )0.05≤في متكسطات عبلمات الطالبات في اختبار التفكير الجبرم تعزل لمستكل
التحصيؿ السابؽ كلصالح ذكات التحصيؿ المرتفع ،كتبرر الباحثة ىذه النتيجة بأف الطالبات ذكات
التحصيؿ المرتفع أكثر قدرة عمى فيـ التجريد كىك أىـ صفات مادة الجبر كما يرتبط بيا مف تفكير
جبرم.
أما فيما يخص متغيرات الدراسة األخرل كىي التفاعؿ بيف الطريقة كمستكل التحصيؿ،فمـ تظير النتائج
فركقا دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( ،)0.05≤في تنمية التفكير الجبرم كىذا يعني أف الطريقة
المتبعة في التدريس مناسبة لجميع الطالبات في المجمكعة التجريبية كبغض النظر عف التحصيؿ
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السابؽ لمطالبات ،كتبرر الباحثة ىذه النتيجة باف جميع الطالبات خضعف المادة التعميمية نفسيا،
كلممعمـ نفسو في التدريس ،لذا لـ يكف ىناؾ اثر داؿ إحصائيان لمتفاعؿ بيف المتغيرات عمى التفكير
الجبرم.
توصيات الدراسة
في ضكء نتائج التي تكصمت ليا الدراسة تكصي الباحثة بما يأتي:
.1اعتماد الدمج بيف استراتيجي التكسعية كمكارثي كإستراتيجية تدريس متبعة في تدريس مادة
الرياضيات.
.2تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ الدمج بيف االستراتيجيات المختمفة في التدريس ،كذلؾ لما
يكفر مف مكاقؼ تعميمية مناسبة لمطبلب لتنمية أنكاع التفكير المختمفة كخاصة التفكير الجبرم.
.3إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ أثر الدمج بيف استراتيجي التكسعية كمكارثي عمى
مستكيات صفية مختمفة كمباحث مختمفة ،كاجراء المزيد مف الدراسات التي تتناكؿ متغيرات مختمفة عف
المتغيرات التي استخدمتيا الباحثة .
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الممحؽ رقـ ()1البرنامج( نمكذج دليؿ المعمـ لتدريس كحدة المعادالت التربيعية بطريقة الدمج بيف
استراتيجتي التكسعية كمكارثي)

جامعةالقدس 
عمادةالدراساتالعلٌا 

تحكٌمدلٌلالمعلم 

حضرةالسٌد\ة.......................................المحترم\ة 
تقومالباحثةبدراسةبعنوان" أثر برنامج ٌستند الى الدمج بٌن استراتٌجٌتً التوسعٌة ومكارثً فً
القدرة على حل المسألة الجبرٌة وتنمٌة التفكٌر الجبري لدى طالبات الصف التاسع االساسً"وذلك
استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستٌرفًأسالٌبالتدرٌسمنجامعةالقدس .

لذاومناجلقٌاسالتفكٌرالجبريلدىالطالباتأعدتالباحثةهذهاألداة 

ونظرالماعهدناهفٌكممنخبرةعلمٌةوعملٌةٌرجىمنحضرتكمالتكرمبتحكٌمدلٌلالمعلموابداء
الرأيفًفقراتهوأضافةوحذفماترونهمناسبا 

مع الشكر والتقدٌر
الباحثة
لباب :محمد ٌوسف" جعبة 

84

البرنامج (دليل المعمم)
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دليؿ المعمـ:
دليؿ المعمـ لتدريس كحدة المعادالت التربيعية مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي كفؽ
الدمج بيف إستراتيجيتي التكسعية كمكارثي.
ىذا الدليؿ يتضمف دكرؾ كمعمـ رياضيات كقد خصص ىذا الدليؿ لمعمـ الرياضيات الذم يقكـ بتدريس
كحدة المعادالت التربيعية مف كتاب الصؼ التاسع األساسي الجزء الثاني.
مقدمة:
مع التقدـ المعرفي كالتكنكلكجي الذم نتعرض لو كاضافة إلى االستراتيجيات الحديثة التي تدعك إلى أف
يككف الطالب ىك محكر العممية التعميمية كليس المعمـ ،كقد ظيرت استخداـ التعمـ النشط في االكنة
األخيرة.
فقد قامت الباحثة بكضع برنامج قائـ عمى الدمج بيف اإلستراتيجية التكسعية كمكارثي لتدريس الكحدة
المذككرة حيث يتككف البرنامج مف خمس مراحؿ كىي:
)1المرحمة األكلى  :المبلحظة التأممية:
حيث يحاكؿ الطالب في ىذه المرحمة اإلجابة عمى السؤاؿ لماذا؟
كدكر المعمـ في ىذه المرحمة:
أػ بياف قيمة خبرات التعمـ التي ستتـ في الدرس .
ب ػ التأكد مف أف لمدرس أىمية شخصية بالنسبة لممتعمـ .
ج ػ إيجاد بيئة تعمـ تساعد الطبلب في اكتشاؼ األفكار دكف أف يتـ تقكيميـ .
 -2المرحمة الثانية :بمكرة المفيكـ:ينتقؿ المتعمـ مف المبلحظة التأممية إلى بمكرة المفيكـ مف خبلؿ
مبلحظاتو كيتـ التدريس في ىذه المرحمة بالشكؿ التقميدم لما يقكـ بو المعمـ .

دكر المعمـ في ىذه المرحمة:
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أػ تزكيد التبلميذ بالمعمكمات الضركرية .
ب ػ تقديـ المفاىيـ بطريقة منظمة .
ج ػ تشجيع التبلميذ عمى تحميؿ البيانات ك تككيف المفاىيـ .
 -3المرحمة الثالثة:التجريب النشط:
ينتقؿ التمميذ مف مرحمة بمكرة المفيكـ إلى التجريب كالممارسة اليدكية كيفمح التبلميذ العاديكف في ىذه
المرحم ة كثي ار كىي تمثؿ الكجو العممي لمعمـ ك دكر المعمـ في ىذه المرحمة ىك تقديـ األدكات كالمكاد
الضركرية،كاعطاء الفرص لمطبلب كي يمارسكا العمؿ بأيدييـ .
دكر المعمـ في ىذه المرحمة:
أػ فسح المجاؿ لمتبلميذ بالقياـ بالنشاطات .
ب ػ متابعة أعماؿ التبلميذ ك تكجيييـ .
 -4المرحمة الرابعة:الخبرات المادية المحسكسة:
ينتقؿ الطالب في ىذه المرحمة مف التجريب النشط إلى الخبرات المحسكسة كيدمج التمميذ المعرفة مع
خبراتو الذاتية كتجاربو،فيكسع مفاىيمو السابقة كيطكر ىذه المفاىيـ بصكرة جديدة،كيستخدـ األفكار في
أشكاؿ مختمفة .
دكر المعمـ في ىذه المرحمة:
أ ػ السماح لمتبلميذ باكتشاؼ المعاني ك المفاىيـ بالعمؿ .
ب ػ تحدم التبلميذ بمراجعة ما قد حدث .
ج ػ تحميؿ الخبرات بمعايير األصالة ك المبلءمة.
 )5المرحمة الخامسة :التمخيص:
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حيث يقكـ الطالب في ىذه المرحمة بتمخيص مجريات الحصة كما تكصؿ اليو مف مفاىيـ كمعمكمات
كيقكـ المعمـ بترتيب ىذه المعمكمات لتككف سيمة االستخداـ.
كفيما يمي دليؿ المعمـ لكحدة المعادالت التربيعية مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع االساسي الجزء
الثاني.
الدرس األول :المعادلة الخطية
عدد الحصص :حصتاف
األدوات والوسائل:السبكرة  ،طباشير ممكنة
األىداف المعرفية :
)1أف تحدد الطالبة المعادلة الخطية.
)2أف تحؿ الطالبة المعادلة الخطية.
اجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
التمييد إلى الدرس بعمؿ مجمكعات رباعية كتحضير مسبؽ ألكراؽ مكتكب عمييا معادالت مختمفة
(خطية كغير خطية) .كشرح أسمكب التنفيذ كذلؾ باختيار كرقو ككتابتو المعادلة عمى المكح كتحديد
نكعيا مف قبؿ المجمكعة .
مثاؿ :المعادلة 5 )1س9= 7+
)2
)3

=8

(معادلة خطية)
(معادلة خطية مف متغيريف)

( 10 = 6 +معادلة غير خطية)

 ( 1 = 9 – )4معادلة غير خطية)
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ثانيا:بمورة المفيوم
يكجد عدة أنكاع مف المعادالت الخطية كالتربيعية كالتكعيبية كدرجات اكبر مف  3كالشكؿ التالي يبيف
أنكاعيا :

خطٌة

انواعالمعادالت

تربٌعٌة

تكعٌبٌة

درجةاعلىمن3

تصنؼ الطالبات جميع المعادالت كتميزف بينيا كتقكـ المعممة في كؿ مرة بالسؤاؿ عف السبب.
تكتب المعممة مبلحظة تبيف فييا متى تككف المعادلة الخطية(.عندما يككف اكبر أس يساكم )1
تبيف المعممة طريقة حؿ معادلة الخطية كذلؾ بالمثاؿ التالي:
مثال:
حمي المعادالت اآلتية:
ب)

أ) 2س –  = 1س5+

=

س 5+

الحل:
أ) 2س –  = 1س5+
 -س=-س

( إضافة – س إلى الطرفيف)

..................
س–5=1
1+ = 1 +

(إضافة  1إلى الطرفيف)
مجموعةالحلللمعادلة 

إذف  :س = 6

={}6
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ب)

=

2س = 1 -

س 5+
س 10 +

( بضرب طرفي المعادلة في )2

 6س –  2 =3س 30+

(بضرب طرفي المعادلة في ) 3
( إضافة –  2س إلى الطرفيف)

 2س=2-سإذف 4س – 30=3
3=3+

(إضافة  3+إلى الطرفيف)

إذف :س =

مجموعةالحلللمعادلة 

التحقق:

={

}

نعكض قيمة س في الطرؼ األيمف كاأليسر مف المعادلة
الطرؼ األيمف =

= 7.75

الطرؼ األيسر = ×

7.75 = 5+

إذف :
الطرؼ األيمف = الطرؼ األيسر
ثالثا :التجريب النشط
تكزع المعممة كرقة عمؿ  1تحتكم عمى معادالت بعدد المجمكعات كتككف مرقمة ككؿ مجمكعة تحؿ
المعادلة التي تتفؽ مع رقـ مجمكعة.
تناقش الطالبات بعض المعادالت عمى السبكرة ،كذلؾ بإشراؼ المعممة .
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
طمب تككيف مسألة مف الحياة العممية ،تحتاج الى حؿ معادلة خطية كذلؾ ضمف المجمكعات أم كؿ
مجمكعة مسألة حياتية كاحدة .
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خامسا :التمخيص:
تقكـ الطالبات بتمخيص جميع مجريات الحصة عمى المكح ،كذلؾ بعد طرح المعممة السؤاؿ ماذا تعممنا
في الحصة ،فتقكـ بتدكيف األفكار األساسية في الحصة عمى المكح كما تقكـ بتمخيص مفيكـ المعادلة
الخطية ،كمثاؿ عمييا ،ثـ طريقة حؿ المعادلة الخطية كأخي انر بعض التطبيقات العممية لممعادالت
الخطية
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الدرس الثاني :المعادالت التربيعية
عدد الحصص 8:حصص
األدوات والوسائل:السبكرة  ،طباشير ممكنة ،المكح األبيض ،آلة حاسبة بسيطة.
األىداف المعرفية :
)1أف تحؿ الطالبة معادلة تربيعية بطريقة التحميؿ إلى العكامؿ
)2أف تحؿ الطالبة معادلة تربيعية غير المكتكبة كحاصؿ ضرب عكامؿ
)3أف تحؿ الطالبة معادلة تربيعية بطريقة إكماؿ المربع.
)4أف تحؿ الطالبة معادلة تربيعية بكاسطة القانكف العاـ.
إجراءات التنفيذ:
لتحقيؽ اليدؼ األكؿ  (:أف تحؿ الطالبة معادلة تربيعية بطريقة التحميؿ إلى العكامؿ)
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تكتب المعممة الصكرة العامة لممقدار التربيعي ( أ س+2ب س +جػ ) عمى السبكرة كمناقشة ما القيـ
التي يمكف أف تأخذىا أ،ب ك جػ كألم مجمكعة مف مجمكعات األعداد تنتمي ،كبياف معنى المعادلة
التربيعية بشكؿ عاـ .
إذا كاف المقدار أ س+2ب س +جػ = صفر يسمى معادلة تربيعية بحيث أ ،ب ك جػ أعداد حقيقية أ
≠ صفر  ،كلذا فاف ام معادلة عمى الصكرة أ س+2ب س +جػ = صفر ،حيث أ ≠ صفر ،ىي
معادلة تربيعية.
نشاط :
تعيف الطالبات المعادلة التربيعية فيما يأتي كتحدد قيمة أ  ،ب  ،جػ في المعادالت التربيعية منيا:
 2 )1س 5 + 2س – = 1صفر
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 )2س=2س
 )3س5 = 3س 1-
2( )4س ()1-س =)2+صفر
3 )5س( س= )7 +صفر
2 )6س –  = 3س 1+
لممعادلة التربيعيةعدة طرؽ لمحؿ:التحميؿ إلى العكامؿ حؿ المعادالت غير المكتكبة كحاصؿ
ضرب عكامؿ  ،إكماؿ المربع كبكاسطة القانكف العاـ

كيمكف تكضيحيا بالشكؿ التالي:
كتقكـ المعممة بإضافة المعمكمات أك األمثمة عمى الشكؿ بكؿ خطكة تمر فييا خبلؿ الكحدة
ثانيا:بمورة المفيوم
تكتب المعممة معادلة تربيعية كحاصؿ ضرب عامميف مثؿ ( س()2-س=)4+صفر كتطرح سؤاؿ متى
(س()2-س )4+تساكم صفر؟ .كتتـ المناقشة باستخداـ العصؼ الذىني كمناقشة اإلجابات كمف ثـ
بياف التعميـ التالي:
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اذاكانحاصلضربعددٌنٌساويصفر,فاناحدهماعلىاالقلٌساويصفر.اي
اذاكانأب=صفر,فانهاماأ=صفراوب=صفر.اوكالهما=صفراوٌمكن
استخدامهذهالخاصٌةفًحلالمعادالتالتربٌعٌةبطرٌقةالتحلٌلالىالعوامل.

تحؿ الطالبات بمساعده المعممة األمثمة التالية:
مثال (:)1
حؿ المعادلة اآلتية ( :س ()1-س =)2 +صفر
الحؿ(:س ()1-س =)2 +صفر
إما س –  =1صفر
إذف س =  ( 1بإضافة  1لمطرفيف

)

أك

( س = )2 +صفر

أك

س =  ( 2-بطرح  2مف الطرفيف )

كىما حمكؿ المعادلة كتسمى أيضا جذكر المعادلة التربيعية
مثاؿ (:)2
حؿ المعادلة اآلتية  :س(س= )4+صفر
الحؿ  :س(س= )4+صفر
إما س = صفر

أك

( س = )4 +صفر

إذف س = صفر

أك

س = 4-

( بطرح  4مف الطرفيف)

مثاؿ (:)3
حؿ المعادلة اآلتية  5 :س (2س –  =)3صفر
الحؿ 5 :س(2س= )3-صفر
إما 5س = صفر

اك

( 2س = )3 -صفر
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كمنيا س = صفر

اك

س=

مثاؿ (:)4
حؿ المعادلة اآلتية  3 :س (5س  =)4+صفر
الحؿ 3 :س(5س= )4+صفر
إما 3س = صفر

أك

( 5س = )4+صفر

كمنيا س = صفر

أك

س=

ثالثا :التجريب النشط
تحؿ الطالبات تدريبات صفية صفحة  51كتقكـ المعممة بتصحيحيا لمطالبات

كمف ثـ تناقش

التدريبات عمى السبكرة .
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
تكزيع كرقة عمؿ  2كالتي تحتكم عمى سؤاؿ كاحد عف مساحة المستطيؿ كتتـ اخذ اإلجابات برفع
اإلجابة مف قبؿ كؿ طالبة تنيي الحؿ عمى المكح األبيض ،كتقكـ المعممة بتعزيز الطالبات ذكات
اإلجابة الصحيحة.
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص جميع مجريات الحصة كما يمي:
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لتحقيق اليدف الثاني(أن تحل الطالبة معادلة تربيعية غير المكتوبة كحاصل ضرب عوامل)
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
نستطيع أف نستخدـ التحميؿ إلى العكامؿ إليجاد جذكر المعادلة التربيعية كما في المثاؿ التالي :
مثاؿ (:)1
أجد جذكر المعادلة س = 2س 2 +
الحؿ :
 )1نكتب المعادلة بحيث يككف احد طرفييا = صفر
س = 2س 2 +

س -2س –  =2صف ار

( اضافة –س  2-الى الطرفيف)

 )2نحمؿ الطرؼ األيمف إلى العكامؿ كما تعممنا في سنكات سابقة
س -2س –  =2صف ار

(س  () 2-س  = )1 +صفر

إما

س = 2-صفر

أك

س = 1+صفر

إذف

س=2

أك

س = 1-
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إذف

س= 1-،2

ثانيا :بمورة المفيوم
تحؿ الطالبات األمثمة التالية بمساعده المعممة :
مثاؿ ()2
احؿ المعادلة س2 = 2س 15 +
الحؿ :
س2 -2س –  =15صف ار
س=  5اك

( س – () 5س = )3 +صفر
مثاؿ ()3
احؿ المعادلة 2س+ 2س =1
الحؿ :
2س+ 2س  = 1-صفر
( 2س ( )1-س= )1 +صفر
إما 2س = 1-صفر
س=
إذف جذ ار المعادلة ىما

أك س = 1 +صفر
اك س = 1-
1- ،

مثاؿ ()4
أجد جذكر المعادلة  2س32= 2
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س = 3-

الحؿ:
 2س32= 2

( قسمة الطرفيف عمى ) 2
س = 16- 2صفر
س=4-،4

( س –  () 4س = )4 +صفر
ثالثا :التجريب النشط

تحؿ الطالبات تدريبات صفية كتماريف كمسائؿ صفحة  52كتناقشيا الطالبات عمى السبكرة ك تقكـ
المعممة بتنظيـ المناقشة.
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
تطمب المعممة مف كؿ طالبة إخراج كرقة ككتابة مثاؿ عمى مقدار تربيعي ،معادلة تربيعية ،كتبيف
استخدامان ليا في الحياة العممية.
خامسا :التمخيص
تقكـ الطالبات بتمخيص جميع مجريات الحصة عمى السبكرة كتمخصف تعريؼ المقدار التربيعي
كالمعادلة التربيعية مرفقا كؿ تعريؼ بمثاؿ كما يمي:
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لتحقيؽ اليدؼ الثالث (أف تحؿ الطالبة معادلة تربيعية بطريقة إكماؿ المربع )
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تطرح المعممة سؤاؿ ما المقصكد بالمربع الكامؿ .تستخدـ المعممة العصؼ الذىني لمتكصؿ لممفيكـ .

المربع الكامل هو كل مقدار ٌمكن كتابته كحاصل ضرب مقدارٌن متساوٌٌن
تناقش المعممة األمثمة التالية عمى مفيكـ المربع الكامؿ .
س6+2س=9+صفرٌسمىمربعكامل،وٌمكنكتابته(س()6+س=)6+صفر .
س8-2س=16+صفرٌسمىمربعكامل،وٌمكنكتابته(س()4-س=)4-صفر .
ثانيا:بمورة المفيوم
تعرض المعممة معادلة تربيعية قيمة ب =صفر
مثاؿ :تأممي المعادلة س 5 =2كبيني جذكر المعادلة.
إف أسيؿ طريقة لحؿ ىذه المعادلة ىي بأخذ الجذر التربيعي لمطرفيف كما يأتي :
س5 = 2
=
س =±
جذكر المعادلة ىي

+ك

-

كيمكف تطبيؽ ىده الطريقة عمى المعادالت التربيعية التي عمى صكرة فرؽ بيف مربيعيف كما في
المعادلة س = 4 – 2صفر ،كالتي يمكف كتابتيا عمى صكرة س4= 2
س=2±

99

تحؿ الطالبات األمثمة التالية بمساعدة المعممة
مثاؿ (:)1
حؿ المعادلة س = 3 – 2صفر  ،اكتبي الحؿ عمى صكرة جذر اصـ.
الحؿ:
س = 3 – 2صفر
س3 = 2
س=±
مثاؿ (:)2
حؿ المعادلة (س –  7= 2 )2كاكتبي الحؿ عمى صكرة أ ±
الحؿ:
الطرؼ االيمف مربع كامؿ  ،لذا نأخذ الجذر التربيعي لمطرفيف
(س–±=)2
س=±2
مثاؿ ( :)3
حؿ المعادلة س6 + 2س=9+صفر
الحؿ:
س6 + 2س=9+صفر
( س()3 +س =)3+صفر
إما س= 3-

أك

(الجذراف متساكياف)
س= 3 -
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كبطريقة أخرل  (:س = 2 )3 +صفر
س = 3+صفر

( بأخذ الجذر التربيعي لمطرفيف)

س= 3 -
مثاؿ (:)4
حؿ المعادلة س 6 + 2س – = 3صفر بطريقة إكماؿ المربع  ،كاكتبي الحؿ عمى صكرة أ ±
الحؿ:
)1

نضع الثابت في طرؼ المعادلة كليكف األيسر فتصبح س 6 + 2س =.3

)2

نجعؿ الطرؼ األيمف مربعا كامبل بإضافة مربع نصؼ معامؿ س الى الطرفيف
أم إضافة (

)2الى الطرفيف

ب=6
اذف

(

=3

)9= 2

س 6 + 2س 9+ 3=9 +
س 6 + 2س 12 = 9 +

)3نحمؿ الطرؼ األيمف مع مبلحظة انو أصبح مربعا كامبل
( س 12 = 2 ) 3 +
)4نكمؿ الحؿ كما كرد في األمثمة السابقة
س= 3 +
س = ± 3-
مثاؿ ()5
حؿ المعادلة  2س16- 2س = 4+صفر بطريقة إكماؿ المربع  ،كاكتبي الحؿ عمى صكرة أ ±
الحؿ:
111

2س16- 2س =4-

نقسـ الطرفيف عمى  2لجعؿ معامؿ س1=2

س8- 2س =2-
س8- 2س 16+ 2-= 16 +

نضيؼ  16إلى الطرفيف (لماذا)؟

(س14= 2)4-
س± = 4-
س=±4
ثالثا :التجريب النشط
تحؿ الطالبات تدريبات صفية كتماريف كمسائؿ كؿ سؤاؿ لكحده حيث يقكـ احد الطمبة بحمو كمناقشتو
مع الطمبة عمى السبكرة
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
تكتب المعممة المعادالت التالية عمى المكح كتطمب مف كؿ طالبة أف تختار معادلة كتقكـ بحميا عمى
دفترىا كبعد  5دقائؽ تناقش المعممة المعادالت عمى السبكرة
المعادالت:
)1س2+2س= 18
)2س4–2س– 1=11
2)3س4–2س– 1=11
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص طريقة حؿ المعادلة بطريقة إكماؿ المربع بالخطكات التالية:
2

-1قسمة جميع حدكد المعادلة عمى معامؿ س
 -2كضع الحد المطمؽ عمى الطرؼ اآلخر
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2

)

 -3اإلضافة إلى طرفي المعادلة القيمة التالية (
-4تحميؿ المعادلة كالتي ىي مربع كامؿ
-5إيجاد الجذر التربيعي لمطرفيف
 -6إيجاد قيمة س كمجمكعة الحؿ

لتحقيق اليدف الرابع (أن تحل الطالبة معادلة تربيعية بواسطة القانون العام)
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تقكـ المعممة بمراجعة طرؽ حؿ المعادالت التربيعية كؿ نكع بمثاؿ
 -1بطريقة التحميؿ إلى العكامؿ
مثاؿ :أجد جذكر المعادلة ( س()5 -س=)6+صفر
الحؿ :
أما س = 5-صفر

أك س= 6+صفر

إذف س=5

أك س=6-

-2حؿ المعادلة غير المكتكبة كحاصؿ ضرب عكامؿ:
مثاؿ :احؿ المعادلة س2=2س .15+
الحؿ:
س2- 2س = 15+صفر
(س()5-س=)3+صفر
س= 5أك س=3-
-3حؿ المعادلة بطريقة إكماؿ المربع
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مثاؿ :حمي المعادلة التالية  2س16- 2س = 4+صفر
الحؿ  2 :س 16- 2س = 4-
س 8- 2س =2-
س 8- 2س 16+ 2- =16+
(س14=2)4-
س=4-

اذف س= 4

ثانيا:بمورة المفيوم
تكتب المعممة الصكرة العامة لممعادلة التربيعية أ س+ 2ب س +جػ = صفر
كتطرح عمى الطالبات مف يمكنيا حؿ ىذه المعادلة بطريقة إكماؿ المربع ؟

كبمساعدة المعممة تقكـ بحؿ المعادلة كايجاد قيمة س.

-ب

ب4-2أجـ
2أ

كمنيا تستنتج قيمة س =  -ب  الممٌز√ =
2أ
كتبيف المعممة أف ىذا ىك القانكف العاـ لحؿ المعادلة التربيعية التي عمى صكرة أ س+ 2ب س +جػ =
صفر.
تقكـ الطالبات بحؿ األمثمة التالية بمساعدة المعممة عند الحاجة .
مثاؿ ()1
استخدمي القانكف العاـ لحؿ المعادلة التربيعية اآلتية :
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س7 + 2س=3+صفر .
الحؿ:
قيمة أ =  ، 1ب =  ، 7جػ= 3
س=

-ب

كبالتعكيض في القانكف االعاـ

ب4-2أجـ
2أ

س =

-

7

 1x3x4-27
 1×2

=  ، 0.46 -اك س =  6.54 -كذلؾ القرب منزلتيف عشريتيف.
مثاؿ ()2
،ص≠3

احؿ المعادلة ص = + 2
الحؿ:
ص= 2-
( ص()2-ص7= )3-
ص5- 2ص = 1-صفر
باستعماؿ القانكف العاـ
ص = 19. 50

أك

ص =  0.19 -ألقرب منزلتيف عشريتيف

ثالثا :التجريب النشط
تحؿ الطالبات كرقة عمؿ  3كذلؾ عمى شكؿ مجمكعات كتقكـ كؿ مجمكعة بحؿ سؤاؿ كاحد كعرضو
أماـ الطالبات .
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رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
تعرض المعممة المشكمة التالية عمى الطالبات "لديؾ مستطيؿ مساحتو تتمثؿ بالمعادلة 3س - 2س1-
" ما ىي احتماالت قيـ طكلو كعرضو.
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بمساعدة الطالبات عمى تمخيص مجريات الدرس ككتابة مبلحظات عمى السبكرة .القانكف

العاـ كالصكرة العامة لممعادلة التربيعية .
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الدرس الثالث :العالقة بين جذري المعادلة التربيعية
عدد الحصص :حصتاف
األدكات كالكسائؿ:السبكرة ،الطباشير الممكنة كالمكح االبيض
األىداؼ المعرفية :
)1اف تجد الطالبة مجمكع جذريي المعادلة التربيعية.
)2اف تجد الطالبة حاصؿ ضرب جذرم المعادلة
اجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تبدأ المعممة بمثاؿ :
حؿ المعادلة التربيعية التالية

4 -س  = 1+صفر

الحؿ:
بتطبيؽ القانكف العاـ لحؿ المعادلة التربيعية نجد أف :
س1

=+2

ك س- 2 =2

تطرح المعممة السؤاؿ مف تجد ناتج جمع الجذريف ؟
باختيار طالبة فتجد ناتج الجمع كتبقي الحؿ مكجكدا عمى السبكرة كتبرزىا باستخداـ الطباشير الممكنة.
ثـ تطرح المعممة السؤاؿ مف تجد حاصؿ ضرب الجذريف؟
باختيار طالبة فتجد الناتج .
تكتب المعممة الصكرة الع امة لممعادلة التربيعية كتستنتج العبلقة بيف عكامؿ المتغيرات في المعادلة
كناتج مجمكع الجذرييف كحاصؿ ضرب الجذرييف
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تأكد المعممة عمى النتيجة كذلؾ بتدكينيا عمى السبكرة .
مجموعالجذرٌنللمعادلةالتربٌعٌةعلىالصورةالعامة

-معاملس

=

=

معاملص

=

حاصلضربالجذرٌن =

جـ

الحدالمطلق

أ

2

معاملس




الصورةالعامةللمعادلةالتربٌعٌبةإذاعلمجذراها :

س(-2مجموعالجذرٌن)س+حاصلضربالجذرٌن=صفر 

ثانيا:بمورة المفيوم
تحؿ الطالبات األمثمة بمساعدة المعممة
مثاؿ( ) 1
اكجدم مجمكع كحاصؿ ضرب جذرم المعادلة التربيعية س5 = 2س7+
الحؿ:
نعيد ترتيب المعادلة س5 = 2س 7+عمى صكرة أس +2ب س+جػ =صفر:
س5 - 2س = 7-صفر  ،أ=  ، 1ب =  ، 5-جػ = 7-
مجمكع الجذريف =

=

حاصؿ ضرب الجذريف = =

=5
= 7-

مثاؿ( ) 3
ككني المعادلة التربيعية التي جذراىا 3، 2-
الحؿ:
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بأ

مجمكع الجذريف =  ، 1 = 3+2-كحاصؿ ضرب الجذريف = 6- = 3 × 2-
المعادلة س ( – 2مجمكع الجذريف ) س  +حاصؿ ضرب الجذريف = صفر
س – 2س  = 6- +صفر
س – 2س  = 6 -صفر
مثاؿ ( :)3
إذا كاف جذ ار المعادلة  2س6 + 2س =  18ىما ـ  ،ف فما ىي المعادلة التي جذراىا  3ـ  3 ،ف .
االحؿ:
 2س6 + 2س = 18
 2س6 + 2س –  = 18صفر
ـ+ف=
ـف= =

=

=3-

= 9-

جذ ار المعادلة المطمكبة ىما  3ـ  3 ،ف
مجمكع الجذراف =  3ـ3+ف= (3ـ+ف)=9- = 3- × 3
حاصؿ ضرب الجذريف = 3ـ 3.ف =  9ـ ف = 81- = 9- × 9
المعادلة ىي س)9-( - 2س  = 81- +صفر
إذف س9 + 2س  = 81-صفر
ثالثا :التجريب النشط
تحؿ الطالبات تدريبات صفية كتماريف كمسائؿ ص  61عمى شكؿ مجمكعات
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رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
تطرح المعممة المشكمة التالية في الغرفة الصفية كيتـ الحؿ عمى شكؿ مجمكعات
مثمت قائـ الزاكية مجمكع جذ ار المعادلة التي تمثؿ المساحة  11كحاصؿ ضرب الجذراف 30
ما أطكاؿ أضبلع المثمث،كارسمي ىذا المثمث
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص جميع مجريات الحصة عمى المكح حيث يكتب كيثبت عمى السبكرة الصكرة
العامة لممعادلة التربيعية ،مجمكع الجذراف كحاصؿ ضرب الجذراف.
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الدرس الرابع :تمثيل االقترانات التربيعية
عدد الحصص 5 :حصص
األدكات كالكسائؿ:السبكرة ،الطباشير الممكنة ،المكح األبيض ،المكح البياني كالمسطرة المترية
األىداؼ المعرفية :
)1أف تعرؼ الطالبة االقتراف التربيعي .
)2أف تحدد الطالبة مجاؿ كمدل االقتراف التربيعي.
)3أف تجد الطالبة حؿ معادلة تربيعية باستخداـ التمثيؿ البياني
األىداف النفسحركية
أف ترسـ الطالبة اقتراف تربيعي.
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تبدأ المعممة بتعريؼ االقتراف التربيعي كتقكـ بتثبيتو عمى السبكرة.

االقتران التربٌعً هو كل اقتران بمكن كتابته على الصورة :
ق(س)=أس+2بس+جـ ،

حٌث أ  ،ب  ،جـ أعدادا ٌ حقٌقٌة  ،أ ≠ صفر

تبيف المعممة كيفية تحديد المجاؿ لبلقتراف التربيعي ككيفية تحديد المدل لبلقتراف التربيعي.
اذا لـ يحدد المجاؿ في السؤاؿ  ،يعتبر المجاؿ جميع االعداد الحقيقية ح  ،اما المدل االقتراف فيك
مجمكعة جميع القيـ الممكنة لبلقتراف.
ثانيا:بمورة المفيوم
تحؿ الطالبات األمثمة التالية :
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مثاؿ ()1
ليكف ؽ(س)= س5 + 2س  6-اكجدم:
ؽ( ،)0ؽ(  ،)1-ؽ ( ، )1ؽ(، )2ؽ()3-
الحؿ :
ؽ( =)0صفر(5 + 2صفر) 6 - = 6-
ؽ(10-= 6- )1-(5 + 2)1-( =)1-
ؽ(=6-)1( 5 + 2)1( =)1صفر
ؽ(8=6- )2(5 + 2)2( = )2
ؽ(12-=6-)3-(5 + 2)3-( =)3-
مثاؿ :
ارسمي االقتراف ؽ (س)=
0

1

2

3

1-

2-

3-

س

ؽ(س) 0

1

4

9

1

4

9

األزكاج ()0،0

()1،1

()2،4

()3،9

()1،1-

()9 ،3-( )4 ،2-

المرتبة

نعيف األزكاج المرتبة عمى المستكل الديكارتي
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تطرح المعممة سؤاؿ ماذا تبلحظيف مف الرسـ؟
تتكصؿ مع الطالبات إلى القيمة الصغرل لبلقتراف كالقيمة كالى التماثؿ حكؿ محكر الصادات
تبيف المعممة اف النقطة ( )0،0تسمى الرأس كالشكؿ الناتج يسمى قطعا مكافئ

ٌمثلاالقترانالتربٌعًق(س)=أس+2بس+جـبٌانٌاٌبمنحنىمتماثل 
لمستقٌمرأسًٌمربرأسالمنحنىوٌسمىقطعمكافىء 
مثاؿ ()3
ارسمي االقترانات التربيعية اآلتية:
أ) ؽ( س ) = س2 + 2
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ب)ؽ(س)= س4- 2
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2

ج)ؽ(س)=  -4س

د) ؽ(س) = س2+ 2

تطرح المعممة السؤاؿ التالي  :ماذا تبلحظيف مف األشكاؿ السابقة :
 )1جميع االقترانات متماثمة حكؿ محكر الصادات ،
 )2عندما أ > صفر فاف :المنحنى مقعر لؤلعمى  ،كعندما أ< صفر  ،فاف المنحنى مقعر
لؤلسفؿ.
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االقتران ق(س) = س + 2ن هو انسحاب لالقتران ق(س) = س 2بمقدار ن
وحدة على محور الصادات الموجب إذا كانت ن موجبة  ،والسالب إذا كانت ن
سالبة .
مثاؿ (:)4
ارسمي االقترانات التربيعية اآلتية:
أ) ؽ( س) = ( س)3+

2

2

ب)ؽ(س)= (س )1-
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ج) ؽ(س) =(س ) 3+

2

نبلحظ:
)1جميع المنحنيات ليا قيمة صغرل كاحدة ىي صفر
)2محكر التماثؿ لكؿ منيا خط عمكدم ىك س =  ، 2-س= ، 1س=  3-عمى الترتيب
االقتراف ؽ(س) = ( س -ـ )

2

ىك انسحاب لبلقتراف ؽ(س) =س 2بمقدار ـ باتجاه محكر السينات

المكجب إذا كانت ـ مكجبة كالسالب إذا كانت ـ سالبة
مثاؿ (:)5
مثمي االقترانات اآلتية بيانيا:
أ)ؽ(س) =( س2+ 2)3-
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ب)ؽ(س) =( س2- 2)3+

إف التمثيؿ البياني لبلقتراف ؽ(س) =( س -ـ) + 2ف ىك انسحاب لبلقتراف ؽ(س)= س  2بمقدار ـ
كحدة باتجاه محكر السينات ثـ ف كحدة باتجاه محكر الصادات  ،كتككف إحداثيات رأس القطع
المكافئ ىي (ـ،ف).
ثالثا :التجريب النشط
باستخداـ المكح األبيض تقكـ كؿ طالبة بتمثيؿ االقتراف ؽ(س)=
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 3 -كتتـ متابعة الطالبات

رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
استخداـ المثاؿ السابؽ برسمة عمى كرقة بياني كالتاكد مف التماثؿ حكؿ محكر الصادات كذلؾ بطي
الكرقة كمبلحظة تطابؽ جزئي االقتراف
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص خطكات تمثيؿ االقتراف التربيعي كىي كالتالي:
-1كتابة االقتراف عمى الصكرة العامة.
-2عمؿ جدكؿ كاختيار قيـ لممتغير س (سالبة كمكجبة).
-3تككيف األزكاج المرتبة .
-4تمثيؿ الزكاج المرتبة كتكصيميا كالشكؿ الناتج يككف شكؿ االقتراف.
لتحقيق اليدف الثالث( أن تجد الطالبة حل المعادلة التربيعية باستخدام التمثيل البياني)
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تبيف المعممة أف أصفار االقتراف ىي حؿ لبلقتراف التربيعي نقطة التقاطع مع محكر السينات
مثاؿ:
ارسمي االقتراف ؽ(س) =

6 -س 5+

الحؿ :
نحاكؿ كتابة االقتراف ؽ(س) =
6 -س ( = 5 +

 6س  5+عمى صكرة ؽ(س)=6 -س 9- 5+) 9+
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+ف

=

4- +

إذف الرأس ( ) 4- ، 3كتمثيؿ االقتراف يككف كما يمي:

ثانيا:بمورة المفيوم
مثاؿ (:)1
ارسممنحنىتقرٌبًلالقترانق(س)=س4–2س 1+
الحل 
نحاولكتابةق(س)=س4–2س1+علىالصورةق(س) = ( س – م ) + 2ن 
س4–2س(=1+س–م)+2ن 
باالستفادةمنفكرةإكمالالمربعنضٌفونطرح(نصفمعاملس) 4=2)2-(=2
(س4–2س(=4-1+)4+س–م)+2ن 
(س–(=3–2)2س–م)+2ن 
م=،2ن=3-إحداثٌاتالرأس( )3-،2
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لالقترانالتربٌعًق(س)=أس+2بس+جـ
رأسالمقطعالمكافئ(م،ن)=

-ب

(

،

2أ

2

4أجـ-ب

)

4أ

-ب

معادلةمحورالتماثلهًس=

2أ

ثالثا :التجريب النشط
تحؿ الطالبات تدريبات صفية كتماريف كمسائؿ ص  68عمى شكؿ مجمكعات
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
طرح السؤاؿ مف قبؿ المعممة ماذا نستفيد مف رسـ االقتراف بيانيا
مف اإلجابات المقترحة حؿ االقتراف التربيعي،إيجاد أصفار االقتراف.
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص جميع مجريات الحصة عمى السبكرة حيث تثبت عمى السبكرة أف أصفار االقتراف
ىي حؿ االقتراف التربيعي
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الدرس الخامس :المميز وجذور المعادلة
عدد الحصص 3 :حصص
األدوات والوسائل:السبكرة ،الطباشير الممكنة كالمكح األبيض
األىداف المعرفية :
)1أف تمييز الطالبة العبلقة بيف إشارة المميز كطبيعة الجذريف لممعادلة التربيعية.
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تبيف المعممة معني المميز كقيمتو ثـ تكضح الحاالت الثبلثة لممميز كطبيعة جذكر المعادلة في كؿ
حالة كتعرض كؿ حالة مع الرسـ البياني كما يمي:
أوال -:
إذا كان ب 4 – 2أ جـ > صفر فإن للمعادلة التربٌعٌة المرافقة جذرٌن حقٌقٌٌن مختلفٌن
مثال-:إذاكانتس7-2س 1=11+
فإن(س–()2س– 1=)5
إما(س–1=)2أو(س– 1=)5
س=2أوس= 5
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وهذاٌعنًأنللمعادلةجذرٌنهما 5،2
وبمعنىآخرأنمنحنىالقطعالمكافىءٌقطعمحور 
السٌناتعندالنقطتٌن 5،2
وٌمكنتحدٌدطبٌعةالجذرٌنباستخدامالممٌزحٌث 
أ=،1ب=،7-جـ= 11
الممٌز=ب4–2أجـ=( 11×1×4-2)7-
=7=41-49العدد  0 > 7إذا ٌ الجذران حقٌقٌان 
ثانٌا ٌ -:
إذا كان ب 4 – 2أ جـ = صفر فإن للمعادلة التربٌعٌة المرافقة جذربن حقٌقٌٌن نتساوٌٌن
مثال-:ابحثنوعجذريالمعادلةس6+2س 1=9+
الحلأ=،1ب=،6جـ= 9
الممٌز=ب4–2أجـ=( 9×1×4-2)6
= 1=36–36
للمعادلة جذران متساوٌان
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-ب

6-

= 
وكلمنهما=
2أ

2

= 3-
ثالثا ٌ -:
إذا كان ب 4 – 2أ جـ < صفر فإن للمعادلة التربٌعٌة المرافقة جذرٌن تخٌلٌٌن
(لٌسلهاجذورحقٌقٌة)وبمعنىآخرأنمنحنىالقطعالمكافىءالٌقطعمحورالسٌناتعندأى
نقطةتقععلٌه 
مثال-:ابحثنوعجذريالمعادلة4س5+2س 1=3+
الحلأ=،4ب=،5جـ= 3
الممٌز=ب4–2أجـ=( 3×4×4-2)5
= 23-=48–25
العدد  < 23 -صفر
ال ٌوجد جذور حقٌقٌة للمعادلة وال تقاطع مع محور السٌنات
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ثانيا:بمورة المفيوم
تحؿ الطالبات األمثمة بمساعدة المعممة عند الحاجة
مثاؿ (:)1
بيني طبيعة جذكر المعادلة س5- 2س  = 6+صفر .
الحؿ:
س5- 2س  = 6+صفر

أ =  ، 1ب =  ، 5-جػ = 6

ب4 – 2أ جػ = (1 = 24-25 =)6()1(4 – 2)5-
ب4 – 2أ جػ > صفر

إذف يكجد جذراف حقيقياف غير متساكييف

مثاؿ (:)2
اكجدم قيمة ـ التي تجعؿ لممعادلة  2س – 2ـ س  = 8+صفر جذ ار كاحدا(جذريف متساكييف)
الحؿ:
 2س – 2ـ س  = 8+صفر ،أ = ، 2ب= -ـ ،جػ =8
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الجذراف متساكياف ب4 – 2أ جػ = صفر
(-ـ) =)8()2(4 – 2صفر
ـ= 64-2صفر
(ـ()8-ـ=)8+صفر
ـ= 8
ثالثا :التجريب النشط
يكزع المعمـ كرقة عمؿ  4تحتكم عمى عدد مف األشكاؿ القترانات ممثمة بيانيا حيث تحدد الطالبة
إشارة المميز كطبيعة الجذكر لبلقتراف.
تناقش كؿ شكؿ بالتفصيؿ.
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:
استخداـ أرضية الصؼ بدؿ مف المكح البياني كتقكـ طالبات بتحديد النقاط كالكقكؼ عمى النقطة كتمييز
حاالت المميز كطبيعة الجذكر
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص جميع كجميع الحاالت لممميز عمى السبكرة كطبيعة الجذكر في كؿ حالة

 )1إذا كان ب 4 – 2أ جـ > صفر فإن للمعادلة التربٌعٌة المرافقة جذرٌن
حقٌقٌٌن مختلفٌن.
 )2إذا كان ب 4 – 2أ جـ = صفر فإن للمعادلة التربٌعٌة المرافقة جذرٌن حقٌقٌٌن
متساوٌٌن.

 )3إذا كان ب 4 – 2أ جـ < صفر فإن للمعادلة التربٌعٌة المرافقة جذرٌن
تخٌلٌٌن.
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الدرس السادس :أسئمة عممية عمى حل المعادالت التربيعية
عدد الحصص :حصتاف
األدوات والوسائل:السبكرة ،طباشير ممكنة
األىداف المعرفية:
)1إف تحؿ الطالبة مسائؿ عممية عمى حؿ المعادالت التربيعة.
إجراءات التنفيذ:
أوال :النظرة التأممية الشمولية:
تتحدث المعممة بمشاركة الطالبات عف دكر الرياضيات في الحياة العممية كأىميتو في حياة اإلنساف
كتبيف إف المسالة الرياضية كالجبرية ىي جزء ال يتج أز مف الحياة العممية.
ثانيا:بمورة المفيوم
تحؿ الطالبات األمثمة التالية بمساعدة المعممة
مثاؿ (:)1
ما ىما العدداف المذاف حاصؿ ضربيما  88كالفرؽ بينيما .3
الحؿ:
نفرض أف العدد األكؿ =س كالعدد الثاني = ص
حاصؿ ضرب العدديف =  88أم أف س ص =)1(...........88
الفرؽ بيف العدديف =  3أم أف س – ص = 3كمنيا س= +3ص )2(...........
كالتعكيض في ( )1بدؿ س .
ص( +3ص)=88
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3ص+ص = 88- 2صفر
ص3+ 2ص  = 88-صفر
(ص()8-ص = )11+صفر
ص= ،8نعكض بدؿ ص في المعادلة س – ص = 3كمنيا:
س 3= 8-

إذف س= 11

ص =  ، 11-نعكض بدؿ ص في المعادلة س -ص =  3كمنيا:
س – ( 3 = )11-إذف س= 8-
لمتأكد مف الحؿ 88 = 11 × 8
 88 = 11- × 8أم أف العدديف ىما  8ك11

أك

 8-ك.11-

مثاؿ (:)2
إذا كاف أ ب جػ  ،مثمث قائـ الزاكية ب  ،كطكؿ كتره يساكم  15سـ  ،كطكؿ احد ضمعي القائمة يزيد
عف الضمع اآلخر بمقدار  3سـ .اكجدم طكؿ ضمعي الزاكية القائمة.

الحؿ :
نفرض أف احد ضمعي الزاكية القائمة = س،
فيككف طكؿ الضمع اآلخر = س 3 +
أ

بتطبيؽ نظرية فيثاغكرس:
2

س  ( + 2س)15( = 2 ) 3 +
س+ 2س6+2س 225= 9+

15سـ

2س6+2س=225- 9+صفر

س

س3 + 2س – = 108صفر
128

جػ

(س ()9-س =)12 +صفر

س3+

ب

س= 9أك (س =  12-ترفض)
إذف طكؿ الضمع األكؿ = 9سـ
طكؿ الضمع اآلخر = س3 +
12 = 3+9
أم أف ضمعي القائمة ىما  9سـ 12 ،سـ .
ثالثا :التجريب النشط
تقكـ المعممة بتنفيذ لعبة البطاقات حيث اف كؿ بطاقة تحتكم عمى مسألة كبلمية جبرية كتنفذ عمى

شكؿ مجمكعات حيث تقكـ كؿ مجمكعة بحؿ المسالة بخطكات متتالية كتناقشيا مع طالبات الصؼ .
رابعا:الخبرات المادية المحسوسة:

تعرض المعممة السؤاؿ التالي ككني مسألة مف حياتؾ العممية تحتاج إلى حؿ معادلة تعطي المعممة 3
دقائؽ كقتا لمطالبة لمتفكير ثـ تطمب مف كؿ طالبتيف المشاركة بكضع مسألة ثـ تعرض بعض

الطالبات السؤاؿ الذم اتفقف عميو لممناقشة.
خامسا :التمخيص
تقكـ المعممة بتمخيص خطكات حؿ المسالة بخطكات كما يمي:
)1قراءة المسألة جيدا كالتمييز بيف المتغيرات كالثكابت
)2رسـ مخطط إذا لزـ األمر.
)3تككيف فرض بالمطمكب في المسألة مثؿ المتغير س.
)4تككيف مقادير جبرية بدؿ الجمؿ المغكية.
)5تككيف معادلة بدؿ الجمؿ المغكية.
)6حؿ المعادلة الناتجة كايجاد قيمة المجيكؿ.
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الممحؽ رقـ ( )2دليؿ أنشطة الطبلبية
ورقت عًم ()1

انًعادالث انخطيت
اىهذف:
عضَضرٍ اىطبىجخ ثعذ االّزهبء ٍِ رْفُز اىْشبط وسقخ اىعَو َزىقع أُ رنىُ قبدسح عيً حو اىَعبدىخ
اىخطُخ.

اىَفبهٌُ اىشَبضُخ :اىَعبدىخ اىخطُخ  ،اىَعبدىخ غُش اىخطُخ ٍ،دَىعخ اىحو ىيَعبدىخ اىخطُخ
َشاط :
عهى شكم يجًىعاث تأخذ كم يجًىعت تقىو بحم يعادنت وتجذ انحم وتبيٍ عذد انحهىل ،ثى تُاقش
انًعادنت عهى انسبىرة .
4 =41 )4ط – 8
 2 )2ط 4 - = 7 +
3 )3ط – 2 = 5ط
2 )4ط 7 =4 +
 3 )5ط = 48
 )6س–5=2
4 )7س3=1+س–5
2 )8س9=3+
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ورقت عًم () 2
حم انًعادنت انتزبيعيت بانتحهيم نهعىايم

اىهذف:
عضَضرٍ اىطبىجخ ثعذ االّزهبء ٍِ رْفُز اىْشبط وسقخ اىعَو َزىقع اُ رنىُ قبدسح عيً حو ٍعبدىخ
رشثُعُخ ثبىزحيُو إىً اىعىاٍو

اىَفبهٌُ اىشَبضُخ :اىَعبدىخ اىزشثُعُخ،اىزحيُو إىً اىعىاٍو.
َشاط :
ىذَل اىشنو اىزبىٍ إرا عيَذ إُ ٍغبحخ اىَغزطُو رغبوٌ  31وحذح ٍشثعخ ٍ.ب طىه وعشض
اىَغزطُو؟
ط4+
ط
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ورقت عًم () 3
حم انًعادنت انتزبيعيت بانقاَىٌ انعاو

اىهذف:
عضَضرٍ اىطبىجخ ثعذ االّزهبء ٍِ رْفُز اىْشبط وسقخ اىعَو َزىقع أُ رنىُ قبدسح عيً حو ٍعبدىخ
رشثُعُخ ثبىقبّىُ اىعبً

اىَفبهٌُ اىشَبضُخ :اىَعبدىخ اىزشثُعُخ،اىقبّىُ اىعبً.
َشاط :
حييٍ اىَعبدالد اىزبىُخ ثبعزخذاً اىقبّىُ اىعبً .
 )1س4-2س=2-صفر
)2

س5-2س=6+صفر 

)3

2س3+2س–=13صفر 

)4

س2+2س–=5صفر 

6 )5س11-2س=6+صفر
 )6س7+2س=11+صفر
 )7س-2س=6-صفر
)8

2س4+2س=3+صفر 
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ورقت عًم () 4
انًًيز وجذور انًعادنت
اىهذف:
عضَضرٍ اىطبىجخ ثعذ االّزهبء ٍِ رْفُز اىْشبط وسقخ اىعَو َزىقع أُ رنىُ قبدسح عيً رَُُض إشبسح
اىََُض و رحذد ّىع اىدزسَِ

اىَفبهٌُ اىشَبضُخ :اىَعبدىخ اىزشثُعُخ ،اىََُض،خزوس اىَعبدىخ
َشاط :
ىذَل األشنبه اىزبىُخ حذدٌ إشبسح اىََُض وحذدٌ ّىع اىدزسَِ
)2

)4

إشبسح اىََُض ..........................

إشبسح اىََُض ........................

اىدزساُ .................................

اىدزساُ................................

)3

)4

إشبسح اىََُض ..........................

إشبسح اىََُض ........................

المدى={ص:ص< }3

اىدزساُ................................

اىدزساُ .................................
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لعبة البطاقات
تقكـ المعممة بقص البطاقات كتقكـ إحدل طالبات المجمكعة باختيار بطاقة كتحؿ المجمكعة المسألة
المكتكبة عمى البطاقة.
أجدالعددٌنالفردٌٌن
المتتالٌٌناللذٌن
حاصلضربهما
 .195

ماهماالعدداناللذان
حاصلضربهما91
والفرقبٌنهما9؟

إذاكانطول
مستطٌلٌزٌدعن
عرضه2سم،
أجدكالٌمنالطول
والعرضإذاكانت
مساحته63سم .2

مستطٌلٌزٌدطوله
عنعرضهبمقدار5
سم،فإذاكانتمساحة
المستطٌلتساوي
مساحةمربعطول
ضلعهٌنقص3سم
عنطولالمستطٌل،
جدكالٌمنطول
المستطٌلوعرضه.

إذاكانأبجـمثلث
قائمالزاوٌةفًب،
وطولضلعوتره
ٌساوي13سم،
وطولضلعزاوٌته
القائمةٌزٌدعن
ضلعهااآلحربمقدار
7سم،أوجدطول
ضلعًالقائمة .

مستطٌلٌزٌدطوله
عنعرضهبمقدار
1سم،فإذاكان
طولفطرهٌساوي
5سم،جدكالٌمن
طولهوعرضه
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ٍيحق سقٌ ( ) 3أعَبء اىَحنَُِ
اىشقٌ

اعٌ اىَحنٌ

طجُعخ اىعَو

4

دٍ.حغِ عذط

قغٌ

2

د.إثشاهٌُ عشٍبُ

3

د.إَْبط ّبصش

4

د.عبده سَبُ

5

دٍُْ .ش مشٍخ

ٍنبُ اىعَو

اىَْبهح خبٍعخ اىقذط

دىُو

اخزجبس

اخزجبس

حو

اىزفنُش اىَعيٌ

اىَغأىخ

اىدجش

اىدجشَخ

ٌ

√

√

اىزذقُق
اىيغىٌ

واعبىُت اىزذسَظ
قغٌ

اىَْبهح خبٍعخ اىقذط

√

√

√

واعبىُت اىزذسَظ
قغٌ

اىَْبهح خبٍعخ اىقذط

√

√

√

واعبىُت اىزذسَظ
د.أعبىُت

رذسَظ خبٍعخ

سَبضُبد
د.أعبىُت

اىقذط √

√

اىَفزىحخ \اىخيُو
رذسَظ خبٍعخ

ثىىُزنْل √

سَبضُبد

فيغطُِ\اىخيُو

√

√

6

أ.أََبُ عُبد

ٍذسعخ سَبضُبد

ٍذسعخ سَبضُبد

√

√

√

7

أ.عْبء اٍشَش

ٍذسعخ سَبضُبد

ٍذسعخ سَبضُبد

√

√

√

9

أ.حْبُ أثى اسٍُيخ ٍذسعخ سَبضُبد

ٍذسعخ سَبضُبد

√

√

√

41

أ.اََبُ اثى ششخ

ٍذسعخ ىغخ عشثُخ

ٍذسعخ ىغخ عشثُخ
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√

ٍيحق سقٌ ()4
خذوه ٍىاصفبد
األهذاف وٍغزىَبرهب
خذوه رحيُو ىَحزىي وحذح اىَعبدالد اىزشثُعُخ فٍ اىشَبضُبد ىيصف اىزبعع االعبعٍ َجُِ ٍغزىي
االهذاف حغت رصُْف ثيىً
الكحدة

المكضكع

التذكر

اليدؼ

المعادالت التربيعية

المعادالت الخطية

أف تميز الطالبة المعادلة

الفيـ

التطبيؽ

التحميؿ التركيب التقكيـ

X

الخطية
X

أف تحؿ الطالبة معادلة
خطية

المعادالت التربيعية

أف تميز الطالبة المعادلة

X

التربيعية
أف

طرؽ

تعدد

حؿ X

المعادلة التربيعية
أف تحؿ الطالبة معادلة

X

تربيعية بطريقة العكامؿ
أف تحؿ الطالبة معادلة
تربيعية

غير

X

مكتكبة

كحاصؿ ضرب عكامؿ

أف تحؿ الطالبة معادلة

X

تربيعية بطريقة إكماؿ

المربع

X

أف تستنتج الطالبة طريقة

إكماؿ المربع

أف تحؿ الطالبة معادلة
تربيعية بكاسطة القانكف

العاـ
التربيعية

المعادلة

جذرم

بيف

العبلقة

أف تذكر العبلقة بيف X
معامبلت

المتغيرات
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X

كمجمكع الجذريف
X

أف تجد الطالبة مجمكع

الجذريف لمعادلة تربيعية

أف تذكر العبلقة بيف X
معامبلت

كضرب الجذريف

المتغيرات

تمثيؿ االقترانات التربيعية

اف تعرؼ الطالبة االقتراف X

التربيعي

X

اف تحدد الطالبة مجاؿ

االقتراف التربيعي

اف تمثؿ الطالبة اقتراف

X

اف ترسـ اقتراف تربيعي

X

تربيعي

تحت تاثير االنسحاب

X

اف تحؿ الطالبة المعادلة

التربيعية باستخداـ التمثيؿ

البياني
االمميز كجذكر المعادلة
المعادالت التربيعية

أسئمة عممية عمى حؿ

اىززمش
%21

X

اف تجد الطالبة المميز
لمعادلة تربيعية

X

اف تبيف الطالبة طبيعة
جذكر المعادلة دكف ايجاد

الجذكر

اف تحؿ الطالبة اسئمة
عممية

عمى

المعادالت التربيعية
اىفهٌ
%45

X

حؿ

اىزطجُق
%41

اىَغزىَبد اىعيُب
%25
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ٍيحق سقٌ ( )5اخزجبس حو اىَغأىخ اىدجشَخ
جامعةالقدس 
عمادةالدراساتالعلٌا 
تحكٌماختبارحلالمسألةالجبرٌة 
حضرةالسٌد\ة.......................................المحترم\ة 
تقومالباحثةبدراسةبعنوان" أثر برنامج ٌستند إلى الدمج بٌن إستراتٌجٌتً التوسعٌة ومكارثً فً
القدرة على حل المسألة الجبرٌة وتنمٌة التفكٌر الجبري لدى طالبات الصف التاسع األساسً"وذلك
استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستٌرفًأسالٌبالتدرٌسمنجامعةالقدس .

لذاومناجلقٌاسالتفكٌرالجبريلدىالطالباتأعدتالباحثةهذهاألداة 

ونظرا لما عهدناه فٌكم من خبرة علمٌة وعملٌة ٌرجى من حضرتكم التكرم بتحكٌم هذا االختبار
وإبداءالرأيفًفقراتهوإضافةوحذفماترونهمناسبا 

معالشكروالتقدٌر 

الباحثة 
لباب:محمدٌوسف"جعبة 
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قجيٍ \ثعذٌ
ثغٌ هللا اىشحَِ اىشحٌُ
اخزجبس حو اىَغأىخ اىدجشَخ
وحذح اىَعبدالد اىزشثُعُخ
اىصف اىزبعع
اىشعجخ............................:

االعٌ .......................:
عضَضرٍ اىطبىجخ...

ثُِ َذَل اخزجبس ٍنىُ ٍِ (  ) 9أعئيخ َ،هذف االخزجبس اىً قُبط قذسرل عيً حو اىَغأىخ اىدجشَخ،ىنِ
قجو أُ رجذئٍ ثبإلخبثخ رَعٍْ فٍ اىزعيَُبد اىزبىُخ ثذقخ :
.4امزجٍ اىَعيىٍبد اىَزعيقخ ثل ثىضىذ وفٍ اىخبّخ اىَخصصخ .
.2اقشأٌ مو عؤاه ٍِ األعئيخ ثعْبَخ ودقخ ثٌ أخُجٍ عيُه.
.3أخُجٍ عِ خَُع األعئيخ.
.4ال رجذأٌ ثبإلخبثخ قجو أُ رأرُ اىَعيَخ.
.5صٍِ االخزجبس هى ( ) 45دقُقخ.
)1إذاكانطولمستطٌلٌزٌدعنعرضه 5سم،أجدكال ٌ منالطولوالعرضإذاكانتمساحته
84سم .2
المعطٌات:
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
المطلوب ......................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
)2عددٌنزوجٌٌنمتتالٌٌنحاصلضربهما841ماالعددٌن؟ 
المعطٌات
................................................................................................................
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................................................................................................................
 ................................................................................................................
المطلوب ......................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
)3إذا كانطول ضلعًقائمتًمثلثقائم(س(،)1+س)2-ماجذريالمعادلةالتًتمثلمساحة
المثلث؟اذاعلمتانمساحةالمثلثتساوي24سممربعا .
.:
المعطٌات
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
المطلوب ......................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
)4سألت المعلمة إحدى طالباتها السؤال التالً  للقطع المكافئ ق(س) =(س 7+ 2)4-رأس ما
احداثٌات هذا الرأس؟ ،ثموجهت سؤال آخر لطالبة أخرى عن محور التماثل لنفس القطع المكافئ
.هٌالنساعدالطالبتٌنفًاإلجابة .
.:
المعطٌات
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
المطلوب ......................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
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)5دخل سمٌر الى متاهة مكونة من  4ابواب وعلىكل بابعلق سؤالعلىسمٌر االجابةعلى
االسئلةحتىٌخرجمنالمتاهةساعدٌهلٌخرجمنالمتاهة.علىالباباألولالسؤالالتالً :
منالرسمالتالًماذٌسمىهذاالشكل .
علىالبابالثانًلماذاهذاالشكلمقعرالىاالعلى .
علىالبابالثالثواالخٌركٌفٌمكنجعلهذاالشكلمقعراالىاالسفل .

المعطٌات .:

 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ...............................................................................................................
 ...............................................................................................................
المطلوب .....................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
)6مستطٌل مساحته  561مترا مربعا .وطوله ٌزٌد عن عرضه بمقدار  8امتار .ما طول محٌط
المستطٌل .
.:
المعطٌات
................................................................................................................
................................................................................................................
 ............................................................................................
المطلوب ...............................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
 ........................................................................................
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)7مربعانٌزٌدطولضلعأحدهماعن طول ضلعاآلخر بمقدار 4سم ،ومجموعمساحتٌهما251
سممربعا،اوجديطولضلعكلمنهما .
.:
المعطٌات
................................................................................................................
................................................................................................................
 ................................................................................................................
المطلوب .....................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................
)8اشترتسعادعددامناألقالم ،فوجدتأنها إذا أضافتإلى مربععددهذهاألقالم  7لكانالناتج
43قلما،فماعدداألقالمالتًاشترتهاسعاد؟ 
.:
المعطٌات
................................................................................................................
 ................................................................................................................
المطلوب ...............................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
................................................................................................................
 ................................................................................................................
)9قالبخبزطوله72سمٌرادتقسٌمهإلىشرائحصغٌرةمتساوٌةطولكلشرٌحةسسم 
وقالبآخرلهنفسالطولٌرادتقسٌمهإلىشرائحصغٌرةمتساوٌةطولالواحدةأكبربمقدار1سم
عنالشرٌحةفًالقالبالسابق،فإذاكانعددالشرائحالتًطولهاسٌزٌدعنالشرائحالتًطولها
س1+بمقدار6شرائح،اكتبطولالشرٌحةفًكلحالة .
.:
المعطٌات
................................................................................................................
................................................................................................................
المطلوب .....................................................................................................:
الحل..........................................................................................................:
 ................................................................................................................
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ملحق()6نموذجاإلجابةالختبارحلالمسألةالجبرٌة 

رقم الفقرة

االجابة

1

 12،7

2

 31،28

3

 6،8-

4

(،)7،4س= 4

5

قطعمكافئ،قٌمةأموجبة،تغٌٌراشارةأالىسالبه 

6

96سم 

7

 13،9

8

6

9

 12
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ٍيحق سقٌ ( )7اخزجبس اىزفنُش اىدجشٌ

جامعةالقدس 
عمادةالدراساتالعلٌا 

اختبارالتفكٌرالجبري 

حضرةالسٌد\ة.......................................المحترم\ة 
تقومالباحثةبدراسة بعنوان" أثر برنامج ٌستند الى الدمج بٌن استراتٌجٌتً التوسعٌة ومكارثً فً
القدرة على حل المسألة الجبرٌة وتنمٌة التفكٌر الجبري لدى طالبات الصف التاسع االساسً"وذلك
استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستٌرفًأسالٌبالتدرٌسمنجامعةالقدس .

لذاومناجلقٌاسالتفكٌرالجبريلدىالطالباتأعدتالباحثةهذهاألداة 

ونظرا لما عهدناه فٌكم من خبرة علمٌة وعملٌة ٌرجى من حضرتكم التكرم بتحكٌم هذا االختبار
وابداءالرأيفًفقراتهوأضافةوحذفماترونهمناسبا 


مع الشكر والتقدٌر

الباحثة
لباب :محمد ٌوسف" جعبة
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قجيٍ \ثعذٌ
ثغٌ هللا اىشحَِ اىشحٌُ
اخزجبس اىزفنُش اىدجشٌ
وحذح اىَعبدالد اىزشثُعُخ
اىصف اىزبعع
اىشعجخ............................:

االعٌ .......................:
عضَضرٍ اىطبىجخ...

ثُِ َذَل اخزجبس ٍنىُ ٍِ (  ) 21عؤاه َ،هذف االخزجبس اىً قُبط رفنُشك اىدجشٌ ،ىنِ قجو أُ
رجذأٌ ثبإلخبثخ رَعٍْ فٍ اىزعيَُبد اىزبىُخ ثذقخ :
.4امزجٍ اىَعيىٍبد اىَزعيقخ ثل ثىضىذ وفٍ اىخبّخ اىَخصصخ .
.2اقشأٌ مو عؤاه ٍِ األعئيخ ثعْبَخ ودقخ ثٌ أخُجٍ عيُه.
.3أخُجٍ عِ خَُع األعئيخ.
.4ال رجذأٌ ثبإلخبثخ قجو أُ رأرُ اىَعيَخ.
.5صٍِ االخزجبس هى ( ) 31دقُقخ.

)1تقسم األعداد الطبٌعٌة إلى زوجٌة وفردٌة ،فً المعادلة  :ص= 2س 7+أي العبارات التالٌة
صحٌحة :
أ)صعددزوجًب)صعددفردي 
ج)صٌحتملأنٌكونعددازوجٌاأوفردٌاد)صٌساويصفرا 

ٌ)2مكن تحدٌد إشارة جذور المعادلة،فًالمعادلةس=5–2صفرالجذران:
أ)إشارتهمامتشابهةب)إشارتهمامختلفة 
ج)التوجدإشارةللجذراند)الٌوجدجذورللمعادلة 
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)3اذاكانتس6-2س(=4+س-م)+2نفانقٌمةم،نهً :
أ)م=،3ن=5-ب)م=،3-ن= 5
ج)م=،5ن=3د)م=،3-ن= 5-

)4فً عملٌة مقارنة األعداد الصحٌحة،إذاكانتس>ع،ص>ع،ع>أفان :
أ)عهًاصغرالقٌمب)سوصلهانفسالقٌمة 
ج)صأكبرالقٌم.د)أأصغرالقٌم 

)5لالقتران تربٌعً محور تماثل،إنمعادلةمحورتماثلاالقترانق(س)=(س3+2)2+هً :
أ)س=2ب)س= 3
ج)س= 2-د)س= 3-

)6فًالشكلالمجاورمساحةالمستطٌلتساوي:س 1+
أ)2س1+ب)2س2+س 
ج)س+2سد)س 1+2

ٌ)7مكن التعبٌر عن الجمل الكالمٌة برموز،فالجملة"عمرأبو احمدضعفعمرأحمد مضافاإلٌه 7
سنوات"تكتببالرموز :
أ)س7+ب)4س 7+
ج)2س7+د)2س 
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)8فًالشكلالمجاورقٌمةكهً 
ص 
أ)سب)صكس 
ج)س2+ج)س 222-
ص 2-
)9لتكــــن=14=،37وكانت=Xفانقٌمة= 
أ)247ب) 444
ج)144د) 518

)11إذاكان=سفانالشكل= 

أ)س2ب)س 6
ج)2سد)6س 
)11فًالشكلالمجاورنوعاالقتران :
أ)محاٌدب)ثابت 

أ×

×1

ج)شاملد)لٌساقترانا

ب×

×2

 

ج×

×3


)12إذا كانطولضلعمربع=س،وطولضلعمربعآخر =ص.بكمتزٌدمساحةالمربعاألول
عنمساحةالمربعالثانً 
أ)س–2ص2ب)ص–2س 2
ج)ص-سد)س–ص 
ٌ)13تقاضىمحللغسٌلالسٌارات(2س)أجرة لغسٌلسٌارةصغٌرةو(4س)أجرة لغسٌلسٌارة
كبٌرةفإذاكانإٌرادأسبوعٌساوي(111س)فكمسٌارةصغٌرةوكمسٌارةكبٌرةقدغسل :
أ)11سٌاراتصغٌرةو21كبٌرةب)51سٌارةصغٌرةو51سٌارةكبٌرة 
ج)31سٌارةصغٌرةو21سٌارةكبٌرةد)71سٌارةصغٌرةفقط 
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 )14لكل معادلة تربٌعٌة ممٌز ٌساعد فً الكشف عن جذور المعادلة ،فإذا كانب 4 – 2أجـ>
صفر،فٌكونللمعادلة :
أ)جذرانحقٌقٌانمختلفانب)جذرانحقٌقٌانمتساوٌان 
ج)الٌوجدجذورللمعادلةد)الشًءمماذكر 
)15سعر تذكرة الدخول للمهرجان الرٌاضً  3دنانٌر للصغار و  7دنانٌر للكبار فإذا حضر من
الصغارمثلًعددالكبار،وكاندخلالمهرجان1625دٌنار.فكمعددكلمنالصغاروالكبارالذٌن
حضرواالمهرجان :
أ)111كبار111،صغارب)351صغار251،كبار 
ج)251صغارو125كبارد)125كبار111،صغار 
)16كل مثلث قائم الزاوٌة تنطبق علٌة نظرٌة فٌثاغورس ،اذا كان س  ،س 1-و  س 2-أضالع
مثلثقائمالزاوٌةفانقٌمةس= 
أ)4ب) 5
ج)6د) 7
)17إذاكانتس+ص=7فانواحدةمنالعباراتالتالٌةخاطئة :
أ)الزوجالمرتب(ٌ)4،3مثلحالللمعادلةب)الخطالمستقٌمٌقطعمحورالسٌنات 
ج)الخطالمستقٌمٌقطعمحورالصاداتد)الزوجالمرتب(ٌ)2،7مثلحالللمعادلة 

)18لتكنف:س>صإذاس،ص ص +
ن:س<صإذاس،ص ص– 

فأيالعباراتالتالٌةصحٌة :
أ)ص>2س2إذاكانتس،ص ص-ب)ص=2س2إذاكانتس،ص ص -
ج)ص<2س2إذاكانتس،ص ص-د)ص>3س3إذاكانتس،ص ص +

)19لدٌكاألنماطالتالٌةط:1س،س،2س،3س ...،4
ط ...،5،4،3،2:2
ط:3س،2س،6س(،12ص) ،
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قٌمةصفًط3تساوي :
أ)س13ب)س 9
ج)س21د)س 22

)21ىذَل اىشنو اىزبىٍ ٍب قَُخ (ط) فَُب :

أ)24ب)25
ج)26د) 27
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ٍيحق سقٌ ( َّ ) 8ىرج اإلخبثبد اىصحُحخ ألعئيخ اخزجبس اىزفنُش اىدجشٌ
اإلخبثبد
اىشقٌ

أ

ة

4

√

2

√

3

ج

د

√
√

4
5

√

6

√

7

√

8

√

9

√

41

√

44
42

√
√

43
44

√
√

45
46

√
√

47
48

√
√

49
21

√
√
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ٍيحق سقٌ( ٍ )9عبٍالد اىصعىثخ و اىزَُُض ىفقشاد اخزجبس حو اىَغأىخ اىدجشَخ
سقٌ اىفقشح

ٍعبٍو اىصعىثخ

ٍعبٍو اىزَُُض

4

%67

%66

2

%28

%41

3

%39

%78

4

%44

%54

5

%33

%67

6

%33

%44

7

%28

%56

8

%28

%56

9

%21

%33
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ٍيحق سقٌ ( )41رخطُط دىُو اىَعيٌ
اىىحذح
اىَعبدالد
اىزشثُعُخ

عْىاُ اىذسط
اىَعبدىخ اىخطُخ

عذد اىحصص
2

اىَعبدالد اىزشثُعُخ

8

رَثُو االقزشاّبد

5

اىََُض وخزوس اىَعبدىخ

3

أعئيخ عَيُخ عيً حو اىَعبدالد اىزشثُعُخ

2

 21حصخ

اىَدَىع
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ٍيحق سقٌ ( )44مزبة رغهُو ٍهَخ ٍِ خبٍعخ اىقذط إىً ٍذَشَخ اىزشثُخ واىزعيٌُ وعط اىخيُو
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ٍيحق سقٌ ( )42مزبة رغهُو ٍهَخ ٍِ ٍذَشَخ اىزشثُخ واىزعيٌُ وعط اىخيُو اىً ٍذسعخ اىشَبُ اىثبّىَخ
ىيجْبد
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فهزس انجذاول
رقم الجدول عنوان الجدول
1.4

رقم الصفحة

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات

الطالبات في العينتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار حؿ

59

المسألة الجبرية ،حسب طريقة التدريس كالتحصيؿ في
االختباريف القبمي كالبعدم

2.4

نتائج اختبار تحميؿ التغاير الثنائي ( Two Way

 )ANCOVAلعبلمات الطالبات في اختبار حؿ المسألة

60

الجبرية كذلؾ بحسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيا.

3.4

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في

61

حؿ المسألة الجبرية حسب طريقة التدريس
4.4

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في

62

حؿ المسألة الجبرية حسب متغير مستكل التحصيؿ
5.4

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات

63

الطالبات في العينتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار التفكير
الجبرم ،حسب طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ في
االختباريف القبمي كالبعد

6.4

نتائج اختبار تحميؿ التغاير الثنائي ( Two Way

 )ANCOVAلعبلمات الطمبة في اختبار التفكير الجبرم

64

كذلؾ بحسب طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ

بينيا.
7.4

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في

65

8.4

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية في

66

تنمية التفكير الجبرم حسب طريقة التدريس

تنمية التفكير الجبرم حسب متغير مستكل التحصيؿ
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فهزس انًالحق
سقٌ اىصفحخ

سقٌ اىَيحق

عْىاُ اىَيحق

4

اىجشّبٍح(َّىرج دىُو اىَعيٌ ىزذسَظ وحذح اىَعبدالد

85

اىزشثُعُخ ثطشَقخ دٍح ثُِ اعزشارُدُزُِ اىزىععُخ
وٍنبسثٍ
2

دىُو األّشطخ اىطالثُخ

429

3

اعَبء ااىَحنَُِ

435

4

رحيُو ٍحزىي وخذوه ٍىاصفبد وحذح اىَعبدالد

436

اىزشثُعُخ
5

اخزجبس حو اىَغأىخ اىدجشَخ

438

6

َّىرج اخبثخ الخزجبس حو اىَغأىخ اىدجشَخ

444

7

اخزجبس اىزفنُش اىدجشٌ

445

8

َّىرج اخبثخ الخزجبس اىزفنُش اىدجشٌ

452

9

ٍعبٍالد اىصعىثخ واىزَُُض ىفقشاد اخزجبس حو اىَغأىخ

453

اىدجشَخ
41

رخطُط دىُو اىَعيٌ

454

44

مزبة رغهُو اىَهَخ ٍِ خبٍعخ اىقذط اىً ٍذَشَخ اىزشثُخ

455

واىزعيٌُ وعط اىخيُو
42

مزبة رغهُو اىَهَخ ٍِ ٍذَشَخ اىزشثُخ واىزعيٌُ اىً
ٍذسعخ اىشَبُ اىثبّىَخ ىيجْبد
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456

فهزس انًحتىياث
المحتكل

الصفحة

االقرار

أ

الشكر كالتقدير

ب

الممخص بالعربية

ت

الممخص باالنجميزية

ج
الفصل األول خمفية الدراسة

المقدمة

2

مشكمة الدراسة

5

أسئمة الدراسة

6

فرضيات الدراسة

6

أىداؼ الدراسة

7

أىمية الدراسة

7

حدكد الدراسة

8

مصطمحات الدراسة

8
الفصل الثاني:اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظرم

12

اإلستراتيجية التكسعية

12

إستراتيجية مكارثي

16
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حؿ المسالة الجبرية

23

التفكير الجبرم

27

الدراسات السابقة

30

التعقيب

46
الفصل الثالث:طريقة الدراسة واجراءاتيا

منيج الدراسة

49

مجتمع الدراسة

49

عينة الدراسة

49

أدكات الدراسة

50

إجراءات الدراسة

54

متغيرات الدراسة

56

المعالجة اإلحصائية

56
الفصؿ الرابع:عرض نتائج الدراسة

النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ

58

النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني

63

ممخص نتائج الدراسة

67

الفصل الخامس:مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ

69

مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني

71
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تكصيات الدراسة

73

المراجع العربية

74

المراجع األجنبية

80

المبلحؽ

83

فيرس الجداكؿ
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فيرس المبلحؽ

156

فيرس المحتكيات
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