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 كر وتقديرش
جاز هذه أنو  الرسالةهذه  إتمامد، الحمد هلل أن يسر لي ه التي ال تحصى وال تعمالحمد هلل على نع

 .بعنايته الدراسة

بالفضل ألهل الفضل أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور غازي جمال خليفه المشرف  عترافاوا

المعطاء الذي لم يبخل يومًا  األستاذعلى رسالتي له مني كل االحترام والتقدير على سعة صدره، 

 أحد. في علمه على

والخطة  الدراسةالمحكمين لتفضلهما بالتحكيم على أداتي  السادةاالحترام إلى الشكر و بكل  أتقدمكما 

 . التدريسية

مدرسة زيد بن حارثه الثانوية للبنين ومدرسة و مديرية تربية مادبا عامة ،  وال يسعني إال أن أشكر

، لتعاونهم في إنجاز هذه لبنين خاصة ل الثانويةعبيده  أبوومدرسة  ،للبنين الثانوية المأمونية

 الدراسة.

وفي النهاية يسعدني أن أتوجه بكل مشاعر الحب واالحترام إلى زمالئي المعلمين، ولكل من مد لي 

 .وجزاهم اهلل خير الجزاء  صورة،لخروج هذا المجهود في أفضل  والمساعدةيد العون 
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 ملخص
إلى تقصيي أثير تيدريس ميادة  الرياضييات باسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول الدراسة  هذه هدفت

تكونييت عينيية الدراسيية  .ودافعيييتهم الصييف العاشيير فييي مييادة الرياضييياتالمشييكلة فييي تحصيييل طييالب 

 بطريقييية هم، تيييم اختييييار فيييي محافظييية مادبيييااألساسيييي  العاشيييرالصيييف  الب( طالبيييًا مييين طييي45مييين )

،  ( طالبيياً 35إلييى مجموعيية تجريبييية ضييمت ) بالطريقيية العشييوائية قصييدي،ة، وقييد وزعييت عينيية الدراسيية

 تحصييليواسيتخدمت أداتيان فيي هيذه الدراسية همياا اختبيار  ،( طالبيًا 33ومجموعة ضابطة ضيمت )

باسيتخدام تحلييل التبياين  وفي مادة الرياضيات، ومقياس الدافعية، تم التحقق مين صيدقهما وثباتهميا، 

 ااآلتية( أسفرت الدراسة عن النتائج ANCOVAالمشترك )

 ( وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائيةα ≥ 0,05 ) الدراسيية علييى بييين متوسييطات أداء مجمييوعتي

، ولصيييييالج المجموعييييية التجريبيييييية التيييييي درسيييييت ميييييادة الرياضييييييات عيييييدياختبيييييار التحصييييييل الب  

 .بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

  وجيود فييروق ذات دالليية إحصييائية(α ≥ 0,05  ) بيين متوسييطات أداء مجمييوعتي الدراسيية علييى

جموعيية التجريبييية التييي درسييت مييادة ولصييالج الم مييادة الرياضيييات نحييومقييياس الدافعييية البعييدي 

 .الرياضيات باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

 تدريس الرياضيات ، التعلم المتمركز حول المشكلة ، التحصيل ، الدافعيةالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 
This study aimed at investigating the effect of teaching mathematics by using the 
problem centered learning strategy on the achievement of tenth grade students and 
their motivation. 
The sample of due study was chosen purposefully consisted of (45) students from the 
students of tenth grade of Madaba Govermorate , they were distributed Randomly into 
two groups, the first one was experimental group which consisted of (25) students, the 
second was the control group which consisted of (20) students. The researcher 
developed two instruments: The achievement test and the motivation scale, their 
validity and reliability were assured using ANCOVA the study revealed the following 
results 

 There were significant differences (α ≥ 0,05 )  between the means of 
mathematics achievement of the two groups, in the favor of the experimental 
group who studied the mathematic course by using the problem centered 
learning strategy. 

 There were significant differences (α ≥ 0,05 )  between the means of the 
students' motivation toward the mathematics, in the favor of the experimental 
group who studied the mathematics course by using the problem centered 
learning strategy. 

Key words: Teaching mathematics, problem centered learning, Achievement, 
Motivation 
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 ولاأل  الفصل

 الدراسة وأهميتها خلفية

 امقدمة    

هيائاًل وتطيورًا تكنولوجييا واسيعًا  لميياً القيرن العشيرين تطيورًا ع نالعيالم فيي الفتيرة األخييرة مي شهد       

 اسييهاماً الرياضيييات  تماسييه، وقييد  الثالثيية األلفيييةزال مسييتمرًا مييا بييدايات  وميياشييتى المجيياالت ،  فييي

مكانيية عاليية بييين  احتليترمزيية عالمييية  ةلغيي تعيد فالرياضيييات ،العلمييي والتكنوليوجي التطيور يفيي اً رائيد

 العلمية . المعرفةصفوف 

 قييديعت ميوادإليى  امتيد اسيتخدامهاأن  حتيى ،مين أهيم الميواد العلميية األساسييية  الرياضييات وتعيد      

، التربويية ليومالجتماعيية والعكالعلوم ا الرياضيات وبين بينهاعدم وجود عالقة  المتخصصين بعض

 المعرفييةمييادة أساسييية فييي كييل حقييل ميين حقييول  وأصييبحتالمجيياالت  معظييمالرياضيييات  تدخليي  لقييد

 .( 2008، الكبيسيالمعارف ) لبناء

 إذوالشييرح ميين قبييل المعلييم ،  اإللقيياء علييى ائمييةالق الطريقييةعلييى تييدريس الرياضيييات  يغلييب لكيين      

إليى  أدىمميا  ،التامية لبيةبحيي  أصيبحوا بحالية مين السي لهادون فهم  للطالب جاهزة علوماتيقدم الم

 ،سييييلبية نحييييو الرياضيييييات  اتجاهييييات، كمييييا ولييييد لييييديهم  الرياضيييييةالمعلومييييات  إتقييييان فييييي ضييييعفهم

فييي مييادة  ليهمبعييدم الرضييا عيين مسييتوى تحصيي إحسيياس، كمييا تولييد لييديهم  هييانحو  يهمدافعتيي وانخفضييت

 قطيير  علييىللطلبيية  تدريسييهمفييي  اعتمييدوا، ذلييك ألن المعلمييين  فضيياًل عيين عييدم المبيياالة ،الرياضيييات

 للطلبيةإليى قصيور عيام  أدىالرياضيية دون فهمهيا ، مميا  اتالعمليي اءتقليدية قائمة على الحفيظ وأجير 

 (. 2001،  ي) الوقففي الرياضيات 
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 ميين االسييتفادة الرياضيييات إلييى منيياهج يالمتخصصييون فيي اتجييهسييبق  مييا ىعليي تغلييبال وألجييل      

المتمركيز حيول  اليتعلم اسيتراتيجية تعيدالتعلم ، و  نظرياتعلى  المبنيةالحديثة  واالستراتيجياتالنماذج 

أفضيل أنييواع اليتعلم هيو الييذي  أن إذ ،المعتمييدة والحديثية فيي هييذا العصير سيتراتيجياتاال نمي ةالمشيكل

يدفعييه  حييي  ، تعلممييميين بيئيية ال مييأخوذةواقعييية  التتكييون المشييك أنعلييى  كالتيييتم ميين خييالل المشيي

 ( . 2011) الساعدي ،  حياتيهفي مواقف  هلحل مشكالت قد تواجه منها فادةذلك إلى حلها واالست

 ،تشيكل فرصيا جدييدة لليتعلم حياتيهالفيرد فيي  يواجههياالتيي  والتحيديات والعقبيات كالتالمش أن       

وحيدة  مختيارة  تيدريسييد ، وقيد يكيون مين المف بهيا طيةوفهيم للمعيارف المرتب دراكينيتج عنيه مين إ مياو 

للييتعلم  اً وأساسيي ىحتييذي  فييي الحييياة والواقييا ، ولتشييكل نموذجييا  صييلمييادة الرياضيييات لتشييابه مييا يح ميين

 بنياءمين أجيل مسياعدة الطاليب عليى  ،رئيسةيعتمد على طرح تساؤالت  الذي لةالمتمركز حول المشك

فيي  تظهيرم لمواجهة المشيكالت التيي إلى التعل الحاجة من لمادةالطالب ل لمتع وليبدأ ،بنفسه  معرفته

 المواقف الصفية .

 حييلالتييي يجنيهيا الطالييب مين الييتعلم المتمركيز حييول المشيكلة فييي  الفوائيد إنفيي ،جهيية أخيرى مين      

 ،العلييا ةلطاليب إليى المسيتويات العقليياتفكيير  مسيتوىفقد ترفا من  ،ومتنوعة يرةالمشكلة الرياضية كث

ميين  وتحسيين ،الرياضيية الجديييدة  تالمفيياهيم والتعميمييا تعلييم لدييه وينمييي ،والتركيييب والتقييويم كالتحلييل

 .( Bell & Kerry , 2001االبتكارية )  ولبالثقة عند الوصول إلى الحل وتشعره،  دافعيته

تفاعلييه  خييالليبنييي الطالييب معرفتييه بنفسييه ميين  أن إلييى المشييكلةالييتعلم المتمركييز حييول  ويييدعو       

معيارف سيابقة فيي ضيوء  مين هبميا لديي وربطهيا ، الجدييدةالمعرفية  ماعليمي و ما الموقف الت المباشر

 رضيييهتع لمييين خيييال المعرفييييةفيييي بنيييية الطاليييب  تغيييييراً اليييتعلم  هيييذا مثيييل ويحيييد  ، المعليييم وجيهييياتت

يجادلمشكالت   (.  2007في بيئة تفاوضية ) زيتون ,  لها لحلو  وا 
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أخييرى ،  إليىمين مرحلية  وانتقالييهالميتعلم فيي دراسيته زييادة التحصييل الدراسيي معيييارًا لتقيدم  وتعيد     

لييييىبشييييكل عييييام  للتييييدريس متطلييييب أساسيييييفتعييييد  ،للرياضيييييات الطييييالبدافعييييية  دةأمييييا زيييييا مييييادة  وا 

 األولى ألي تعلم .  وةهي الخط افعيةوجه الخصوص، ذلك أن الد علىالرياضيات 

فيييي االمتحانيييات اليوميييية  طالبهيييم صييييلتح بتيييدني مثيييلتت المعلميييينهناليييك شيييكوى مييين قبيييل  إن     

 بيالمواد مقارنية ،تمثل هيذا التيدني أو الرسيوب فيي ميادة الرياضييا انفضاًل عن  ، والنهائية والشهرية

األسياس إلييى  لدرجييةبا ذليك يعييود وقيد المييدارس، أغليبواضييحًا وملموسيًا فييي  ميازال ،األخييرىالدراسيية 

عليى  الطيالبتحي   التييطيرق األخيرى اعتماد كثير مين المدرسيين عليى طريقية التلقيين ميا إهميال ال

 تخليوالرياضية ، كما أنيه يغليب عليى دروس الرياضييات أمثلية وتطبيقيات مجيردة  المشكالتالتفكير ب

 (.  2411شبه المحسوسة ) الساعدي ،  أو حسوسةمن األمثلة الم

طييالب رغبية ال ضيعففيي العمييل التربيوي  ينوالمهتمي األميور ييياءوأول نكثيير مين المعلميي ويشيعر     

 ربتسيي إلييى ؤدييييو  ، واآلبيياء نالمعلمييي يقلييقفييي االتجيياه السييلبي  رغبييةهييذه ال واسييتمرارفييي التعليييم ، 

 نحيوقد يؤدي إلى انخفياض دافعيية الطيالب  يالذ راألم ، الدراسي ضعفال أو درسةالطالب من الم

 م .تزيد من دافعية الطالب نحو التعل مفإن زيادة الرغبة في التعل ،ذلك وعكس م،التعل

بواقييييا  الموضيييوعات تيييربطمتنوعييية  تيييدريسإليييى اسيييتخدام اسييييتراتيجيات  بحاجيييةالطيييالب  أن        

دافعييية  تنميييةعلييى  وتحيي  ، للطالييب واإلجتماعيييةالييدرس بالحاجييات الذهنييية  افأهييد تييربطو  تهم،حيييا

 ( . 2002الصفية ) مرعي ،  الغرفةداخل  األنشطةفي  اركةللتعلم والمش واستثارتهاالطالب 

 دريسحديثييية فييي تييي تحاجيية إليييى تجريييب نمييياذج واسييتراتيجيا هنييياك بييأن باحييي ال شييعر ،ولهييذا      

 ،التحصييييل الدراسيييي  بتيييدنيوالمشيييكالت المتعلقييية  وباتللتغليييب عليييى الصيييع ليييةكمحاو  ضييييات،الريا

 المتمركز حيول المشيكلة التعلم ستراتيجيةا تكون وقد ت،الرياضيا مادةنحو  الطالبدافعية  وانخفاض
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 فييأثير هيذه االسيتراتيجية   بتقصييالباحي   قام ولذلك ألغرضاالستراتيجيات لتحقيق هذا  ى هذهإحد

 نحوها  . ودافعتيهمالعاشر في الرياضيات  الصفتحصيل طالب 

 الدراسة : مشكلة

 باشيير،علييى اسييتخدام التلقييين الم تقييوم أنهييا ضييياتالريا لمييادة يسالتييدر  سيياليببأ هييتمالم يالحييظ       

مراعيييياة لميييييول الطييييالب  دون فييييةبطريقيييية جا يييييانمهمييييات التعليمييييية تقييييدم فييييي أغلييييب األحكمييييا أن ال

 نتيائجيحققيون  الطيالبفئية مين  جعيلمثل هذه المهمات ، الشيء اليذي  حلعلى  اتهموحاجاتهم وقدر 

ميييول سييلبية نحييو المييواد  هييورميين نفييور وملييل وظ لييك، ومييا يرافييق ذ التحصيييلمتدنييية فييي اختبييارات 

 (. 2001،  قفيبشكل عام  ) الو  المدرسةأو  لمعلمينا، أو  راسةالد

فييي  يالدراسيي يلهمفييي تحصيي اً التييي تييؤثر سييلب عليميييةالت لمشييكالتا ميينالعديييد  الطييالب يواجييهو       

وذلييك  ،تطبيييق مييا تعلمييوه فييي مواقييف حياتيييه  لييىع البضييعف قييدرة هييؤالء الطيي نهيياالرياضيييات وم

إليى  الوصيول دون،  ضييةالريا والتعميميات فاهيمفي الحفظ للم لةالممث التلقينية التقليديةنتيجة للطرق 

وهيذا التيدني فيي  ،عليى حيل المشيكالت الضيعيفةقيدرتهم  وكيذلك،  واستيعابهاالكافي من فهمها  القدر

 العاميل ضيياتمبح  الريا يف المستخدمةالتدريس  راتيجيات، وتمثل است ةله أسباب متعدد التحصيل

 ( .    2007) أبو عماره ، األساس في عالج هذا التدني 

 مييييادة علييييىالصييييف العاشيييير  بعييييدد كبييييير ميييين طييييال الإقبيييي ضييييعفالحييييظ الباحيييي   ولقييييد        

فضاًل على أن الدراسات السابقة قيد قيدمت توصييات  ،من خالل خبرته التدريسية الطويلةالرياضيات 

كدراسية س الرياضييات تدعو إلى ضرورة استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حيول المشيكلة فيي تيدري

 قيياً تتضييمن دروسيًا معييدًة وف ليةأد بإعييدادالتييي أوصيت ( 2413،مصيلج )دراسيية و  ،(2414،الشيهراني)

التييييي أوصييييت بتنظيييييم محتييييوى منيييياهج  (2414، عبييييد القييييادر)لهييييذه االسييييتراتيجية، وكييييذلك دراسيييية 

دراسييية الحاليييية ال حاوليييت وليييذلكواسيييتراتيجية اليييتعلم المتمركيييز حيييول المشيييكلة،  يتفيييقالرياضييييات بميييا 
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اليييتعلم  اسيييتراتيجية باسيييتخدامالعاشييير  للصيييفالرياضييييات فيييي تيييدريس الدراسييية  مشيييكلةاإلجابييية عليييى 

 .والدافعية  التحصيلفي  أثرها وتقصيالمتمركز حول المشكلة 

 الدراسة : فاهدأ

 ا اآلتيهذه الدراسة الى  هدفت

تحصييل طيالب  فييول المشكلة المتمركز ح التعلم باستراتيجية الرياضيات تدريسفاعلية  تقصي -1

 الصف العاشر في الرياضيات .

دافعيييية  تنمييييةاليييتعلم المتمركيييز حيييول المشيييكلة فيييي  باسيييتراتيجية الرياضييييات تيييدريستقصيييي أثييير  -2

 .  تالرياضيا نحوالصف العاشر  طالب

 الدراسة : أسئلة

 -اآلتيتين ا السؤالينالدراسة اإلجابة عن  هذه حاولت     

الييتعلم المتمركيييز حييول المشيييكلة فييي تحصييييل  باسيييتراتيجية رياضييياتالأثييير تييدريس ميييادة  مييا -1

   ؟مادة الرياضيات تدريس يف العاشرطالب الصف 

اليييتعلم المتمركيييز حيييول المشيييكلة فيييي دافعيييية  باسيييتراتيجيةأثييير تيييدريس ميييادة الرياضييييات  ميييا -2

  ؟طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات 

 الدراسة : فرضيات

 ا  اآلتيين الصفريتين يتيناختبار الفرض تمراسة عن سؤالي الد لإلجابة

( في تحصييل طيالب الصيف العاشير فيي  α ≥ 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) ال -1

الييييتعلم المتمركييييز حييييول المشييييكلة مقارنيييية بالطريقيييية  السييييتراتيجية تعييييزى ،مييييادة الرياضيييييات 

 .ةاالعتيادي
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فعيية طيالب الصيف العاشير فيي ( فيي دا α ≥ 0,05 توجد فروق ذات داللية إحصيائية ) ال -2

التعلم المتمركيز حيول المشيكلة مقارنية بالطريقية  الستراتيجية عزىت   ،مادة الرياضيات تدريس 

 . ةاالعتيادي

 الدراسة :  أهمية

 ا تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية     

 التيية  بالخطية التدريسيي االسترشياد فيي لرياضيياتالدراسية معلميي ا ذها تساعد ه نيالمعلم -1

 .قيامهم بتدريس وحدات أخرى عند ،المتمركز حول المشكلة التعلم باستراتيجيةعدادها إتم 

 كميا ، التعليميية االسيتراتيجياتجدييدة مين  اسيتراتيجيةللطلبية   الدراسيةا توفر هذه  الطالب -2

 اآلخيرين مياالذاتي ، االتصيال  التعلم التعاون،في تنمية بعض مهاراتهم منها  تساعدهمقد 

 المتعلمييين مسييؤولية تعلمهييم  كييونهم يضييعون حلييوالً  وتحمييل ،الهييواحتييرام ارائهييم واالسييتماع 

 محتملة للمشكالت التي تواجههم.

تطيييوير المقيييرر الدراسيييي للكتيييب العلميييية ميييثاًل  أوالكتيييب ا ييييتم ذليييك عنيييد صيييياغة  يميييؤلف -3

 . العلومالرياضيات، 

تيدريس  مييدان يفي حديثيةال الدراسيات مأمياالدراسية المجيال  هيذه تفيتجالمستقبلية ا  الدراسات -4

تعليمييييه تعلمييييه  اسيييتراتيجيات وبنييياء ،جدييييدة  اسيييتراتيجيات بوتجريييي ،والعليييوم تالرياضييييا

 مستقبلية . لدراساتهذه الدراسة مرجعًا  تكون قدحديثة و 

 الدراسة : حدود

 ضمن الحدود اآلتية : اسةتنفيذ الدر  تم     

 . 2417/  2416الدراسي األول من العام  الفصل -1

 الصف العاشر األساسي . طالب -2
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 اتميادة الرياضييعليهيا مين  تالفصل األول من الوحدة األولى وهيو كثييرات الحيدود والعملييا -3

 للصف العاشر األساسي .

 الدراسة : محددات

 باآلتي :  اسةالدر  نتائج تعميم يتحدد     

عييدهما أالدافعييية اللييذان  التحصيييل ومقييياس اختبييارصييدق أداتييي الدراسيية وثباتهمييا فييي  دالالت -1

 الباح  لهذا العرض .

 الدراسة ومجتما الدراسة المسحوبة منه والمجتمعات المماثلة . عينة -2

 :وتعريفاتها اإلجرائية الدراسة  مصطلحات

 المشكلة : حولالتعلم المتمركز  استراتيجية     

للميييتعلم  تتيييجاعي ، فهييي العمييل الجمييي علييىالبنائييية والتييي تعتميييد  النظريييية اسييتراتيجياتإحييدى  هييي"

 هييذه تبييدأحييي   ،، ودمجهييا مييا مييا تييم تعلمييه السييابقة المعرفييةربييط  لفهييم ذي معنييى ميين خييال صيينا

يجياد الحليول إعليى  لبتحليلهيا، والعمي ونويقومي ،يواجههيا الطيالب حقيقيية مشكلة تقديمب  االستراتيجية

ثالثية  مين االسيتراتيجية ههيذ وتتكيون ،أكتسيابها  يتم التي، والمهارات  المعرفةالمناسبة لها من خالل 

 (   6 ،2008،   " . ) برغو ركةعناصر أساسية وهي المهام والمجموعات الصغيرة والمشا

 : إجرائياا الباحث  يعرفها

 ،) واقعييية ( يييةفييي صييورة مشييكالت حقيق لموضييوعاتل علييمخطييوات متتابعيية تبييدأ بطييرح الم هييي     

 ،الراجعييية  التغذيييية إلعطييياء لمعليييموتقيييديمها ل ،لهييياحليييول  عييين والبحييي  ،فيهيييا التفكييييرالطيييالب  دأويبييي

 الباح  لهذا الغرض . أعدهاكل ذلك بالخطة التدريسية التي  ويتمثل
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 : الدافعية

" هييي عملييية داخلييية تنشييط لييدى الفييرد وتقييوده وتحييافظ علييى توجهييه نحييو تحقيييق أهدافييه ، وهييذه      

لية سيلوكه ، وهيي طاقية أو محيرك هيدفها تمكيين الفيرد العملية الداخلية هي التي تستخدم أهدافه وفاع

 (  Baron , 1999 , 45من اختيار أهداف معينة والعمل على تحقيقها " . ) 

 : إجرائيا الباحث يعرفها

الباحي  باختييار  أعيدهالتي حصيل عليهيا المسيتجيب عليى فقيرات مقيياس الدافعيية اليذي  بالدرجة     

 تطويره ليناسب أغراض هذه الدراسة .الذي تم اسات السابقة ، أحد المقاييس المستخدمة في الدر 

 في الرياضيات :  التحصيل

" هيييي المعرفييية والفهيييم والمهيييارات فيييي مبحييي  الرياضييييات التيييي اكتسيييبها الميييتعلم نتيجييية خبيييرات      

 (  12،  2005تربوية محددة مر بها " . ) السعدي ، 

 إجرائيا : الباحثيعرفه 

 أعيده ، اليذي يفيي االختبيار التحصييل بالطالي االيذي حصيل عليهي الدرجةد به ا يقص التحصيل     

 هذه الدراسة   . ألغراضالباح  
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 الثاني الفصل

 لسابقةا تالنظري والدراسا األدب

 

الدراسة  بموضوعالمرتبطة الباح  في هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة  تناول       

 وضيج لذلك .ت يالحالية وفيما يل

 :يالنظر  األدب: أول

المتمركز  التعلم استراتيجية مفهوم تناول الموضوعات اآلتية اتم تحت هذا العنوان         

استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ، وخصائص استراتيجية  ومراحلحول المشكلة ، 

علم المتمركز حول المشكلة ، الت استراتيجية، ومبررات استخدام علم المتمركز حول المشكلةالت

 لمهاراتالمؤثرة في التحصيل ،وا والعواملالتحصيل  ومفهوم االستخدامهذا  ومعيقات

تدني تحصيل الطالب  وأسباباألساسية في التحصيل التي يجب على المدرسة تطويرها ، 

   -اتفصيل لذلك   يووظائفها وفيما يل افعيةومفهوم الد الرياضياتفي مادة 

 :التعلم المتمركز حول المشكلة  ستراتيجيةا مفهوم

أجييل مسيياعدة المييتعلم  نميي علييميسييتخدمها الم تيييالتييدريس بأنهييا الخطييط ال اسييتراتيجية عييرفت           

خبرة في موضوع معين ، وتكون عملية االكتساب هذه مخططة ومنظمة بحيي  تحقيق  اكتسابعلى 

 ،فيييي تحسيييين عمليييية التعلييييم واليييتعلم ةيسيييية كثيييير فوائيييد االسيييتراتيجيات التدر  نوا   ،األهيييداف المرجيييوة 

ويزيييد ميين  ،مسييتوى التحصيييل رفييا تعلييم جيييد يعمييل علييى يصييعب تحقيييقوبييدون هييذه االسييتراتيجيات 

 دافعية المتعلمين نحو دراسة المواد الدراسية بشكل عام ، ومادة الرياضيات بصورة خاصة  .
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وتيزداد  ،يية يحيد  اليتعلم عليى النحيو األفضيلعندما يتعامل الطالب ميا مشيكالت حياتييه واقعو      

ميا أكدتيه نظرييات اليتعلم  وهيذا ،مين خيالل محياوالت إيجياد حيل لهيذه المشيكالت  ليتعلمنحو ا الدافعية

الموقيف  فييذليك  كيانأن التعلم الجيد يبرز في صورة حل المشكالت التي تواجه المتعلم ، سواء  من

 حياتي . موقففي  أم الصفي

الموسييوم ) الييتعلم المتمركييز حييول   وعنوانييه(   Wheatley)ن اسييتخدام نمييوذج ويتلييي فييإ لييذا        

إجيراءات مين  وتتطليب ،المشكلة ( يركز على تعلم المحتوى من خيالل مشيكالت حقيقيية ذات معنيى 

اليتعلم  استراتيجية(  Wheatley , 1991 , P10ويعرف ويتلي )  .المتعلم بشكل مكتوب أو شفهي

 ،التالميذ على فهم ما يتعلمونه وبناء معنيى ليه اعدشكلة بأنها ا " نوع من التعلم يسالمتمركز حل الم

 لديهم الثقة في قدراتهم على حل المشكالت " . وينمي

 هيييي( عليييى أن اليييتعلم المتمركييز حيييول المشيييكلة ، Delisle , 1997)  ديليسييييل  أكيييد لقييد      

فيي خطيوات منظمية تعميل  الجيدة تتطلب التفكير تعليمية تعلميه ، تهدف إلى تقديم مشكل استراتيجية

 وتحفييز كيييرالتييي تثييير التف فسيييراتعلييى حلهييا ، وذلييك عيين طريييق طييرح مجموعيية ميين األسييئلة ، والت

 المتاحييةالبييدائل  وتقييييم ،حلييول عدييدة ممكنيية  واقتييراح ،عليى جمييا  المعلومييات ميين مصيادر مختلفيية 

 أجل الوصول إلى الحل األفضل .  من

المشيييكلة اسيييتراتيجية وتعرفهيييا اليييتعلم المتمركيييز حيييول  ان(  2003،  3)  الجنيييدي تعيييرفو           

والمجموعييات  Tasks" أحييد نميياذج الفلسييفة البنائييية وتتكييون ميين ثالثيية عناصيير وهييي المهييام  هبأنهيي

 " . Sharingوالمشاركة  Cooperative Groupsالمتعاونة 

بنائية يعتمد التيدريس بهيا  ستراتيجيةبأنها" إ المشكلةل التعلم المتمركز حو  ستراتيجيةفت ار، ع   كما     

مييا ثييم يلييي ذلييك  لةعلييى وجييود مهميية تتضييمن موقفييًا مشييكال يجعييل المتعلمييين يستشييعرون وجييود مشييك
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المجموعييات  بمشيياركةمجموعييات صيغيره ، ويختييتم اليتعلم  خياللميين  لهياالمتعلمييين عين حلييول  بحي 

 (  196ا  2003" . ) زيتون وزيتون ، بعضها البعض في مناقشة ما تم التوصل إليه

النظرييية البنائييية التييي تعتمييد علييى  يجيات(  "هييي إحييدى اسييترات 6 ،2008،   عرفهييا) برغييو و       

السيابقة ، ودمجهيا  رفيةالعمل الجماعي ، فهي تتيج للمتعلم صنا فهم ذي معنيى مين خيالل ربيط المع

 ونويقومييي نو المتعلميييمشييكلة حقيقييية يواجههيييا  تقيييديمب  االسيييتراتيجيةهيييذه  تبيييدأمييا ميييا تيييم تعلميييه حييي  

 اكتسيابها،الحلول المناسبة لها مين خيالل المعرفية ، والمهيارات التيي ييتم  إيجادبتحليلها، والعمل على 

 " .  ةمن ثالثة عناصر أساسية وهي المهام والمجموعات الصغيرة والمشارك االستراتيجيةوتتكون هذه 

حيييول المشيييكلة تركيييز عليييى تعليييم المحتيييوى مييين خيييالل  كيييزالمتمر اسيييتخدام اليييتعلم  نإفييي ،ليييذا          

بشيكل  علمإجيراءات مين الميت وتتطليب ،دراسيتها بطيرق متعيددة  ويمكن ،ذات معنى  يةمشكالت حقيق

مجموعات متعاونة أهمية كبرى في عمليية  إلىمكتوب أو شفهي ، كما تمثل عملية تقسيم المتعلمين 

وهيذا مييا  بعضياً لمناقشية وجهييات نظيرهم المختلفية ميا بعضيهم لهيم  رصيةخيالل إتاحية الف مين ، اليتعلم

 ( . 26،  2414التعلم المتمركز حول المشكلة . ) الشهراني ،  استراتيجيةتحاول أن تقدمه 

التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها" موقف تعلميي يواجيه فييه الطاليب  استراتيجية عرفت كما      

الطالييييب وفييييق مراحييييل محييييددة ، مسييييتخدما عمليييييات البحيييي   فيهييييا ويسييييير ، اقعيييييةو  يييييةمشييييكلة حقيق

سماعيل ، لهاواالستقصاء والتفكير المنطقي حتى يصل إلى حل   (  27، 2414" ) صديق وا 

( " بأن التعلم المتمركيز حيول  274،  2415)  سعادة( المشار إليه في  Holly)هولي  يرى      

 رةالمقيير  ةالوحيدات الدراسيي صيميمعلييى ت صيلي األتعليميية تقيوم في اسييتراتيجيةالمشيكلة هيو عبيارة عين 

أكاديميييية محيييددة تعتميييد فيييي تحضييييرها عليييى عيييدد مييين المشيييكالت ذات العالقييية الوثيقييية بحيييياة  لمييادة
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الحقيقيييية ، بحيييي  تشيييد انتبييياههم ، وتثيييير التفكيييير الفعيييال ليييديهم ، وتيييؤدي بهيييم فيييي نهايييية  الطيييالب

 المشكالت". لتلكالمطاف إلى حل 

فييي  لموضييوعات علييممال بتقييديمتدريسييية تبييدأ  اسييتراتيجية( بانهييا  2411لسيياعدي ) ا أوضييجو       

 ،هييذه المهمييات علييى المجموعييات المعلييم يييوزع ،فييي صييورة مشييكالت اتالرياضيييات علييى هيئيية مهميي

عيين طريييق ممارسيية أنشييطة خييالل مجموعييات  لهييا،التالميييذ التفكييير فيهييا والبحيي  عيين حلييول  ويبييدأ

شيراف ،تنتهيي بمشياركة المجموعيات فيي مناقشية ميا تيم التوصيل إلييه تحيت  ،صغيرة متكافئة متعاونة

 .  المعلم

تدريسييية تبيدأ بطيرح المعلييم موضيوعات الوحييدة  خطية(  بانهييا "371، 2412) الشيحات وعرفتهيا     

عيين  البحيي الدراسييية علييى هيئيية مهييام حقيقييية فييي صييورة مشييكالت، ويبييدأ المتعلمييون بييالتفكير فيهييا، و 

طرييييييق ممارسييييية أنشيييييطة خيييييالل مجموعيييييات متعاونييييية صيييييغيرة، تنتهيييييي بمشييييياركة حليييييول لهيييييا عييييين 

 "كلها في مناقشة وتقويم ما تم التوصل إليه تحت إشراف المعلم ،المجموعات

( بأنهيييا نيييوع مييين اسيييتراتيجيات اليييتعلم القيييائم عليييى النظريييية البنائيييية 2414)عبيييدالقادر واشيييار        

مشيكالت حقيقييية  لييىن األنشيطة المنظمية التييي تعتميد عتعتميد عليى العمييل الجمياعي ، وهييي تتيابا ميي

على التعلم بحي  يبحثون عن حلول لهيذه المشيكالت مين خيالل مجموعيات صيغيرة ،  الطالبتحفز 

 في مناقشة تلك الحلول . اً يتبا ذلك مشاركة المجموعات مع ثم

عيل ميين الميتعلم صييانعًا تج ةالييتعلم المتمركيز حييول المشيكل إسيتراتيجيةأن  لقيد بينيت التعريفييات السيابقة

عليييى أن  أكيييدتكميييا  ،للمعلوميييات فيييي عقيييل الميييتعلم  اً ليسيييت حشيييو  أوللمعرفيية ، ولييييس مسيييتقباًل لهيييا 

 من خالل مشكالت يتعاون المتعلمون في حلها . يتمالتعلم 
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بأنهييا خطييوات متتابعيية منظميية تبييدأ  إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلهالباحيي   فعيير، ولهييذا ي

ثيييم يبيييدأ الطيييالب البحييي   ومييين ،التفسييييرات والتوضييييحات ليييبعض المفييياهيم واعطييياءمشيييكلة بطيييرح ال

عن حلول لهذا المشكالت خالل مجموعات صغيرة ، تنتهي بمشياركة المجموعيات كلهيا  واالستقصاء

عطاءفي مناقشة   التغذية الراجعة من قبل المعلم . وا 

 : ةالتعلم المتمركز حول المشكل ةيراتيجتاس مراحل

 الييييتعلم اسييييتراتيجية داخييييل الحجييييرة الصييييفية باسييييتخدام ياتفكييير المعلييييم فييييي تييييدريس الرياضيييي إذا     

اسيتراتيجية  اليتعلم  سيتخدامخطوات يجب اتباعها في ا أونه توجد مراحل إالمتمركز حول المشكلة ، ف

 ةتعاونيوالمجموعيات الم Tasks المهيام  ا هيي أساسيية بمراحيل ثيال  تتمثلالمتمركز حول المشكلة 

Cooperative Groups  كةوالمشار Sharing ا توضيج لذلك ييل وفيما 

 م التعل تاممهأولا:  

 ،حياتيية  أممشيكالت رياضيية  اكانيتالمتعلم مجموعة مين المشيكالت سيواء  هماتم تمثل         

 وتعيد ،المتعلمين للمشاركة فيي حلهيا  لمجموعات ةالمعلم ويخططها خالل أوراق العمل المقدم يعدها

فيي االختييار  نجاحهياويتوقيف  ،اليتعلم المتمركيز حيول المشيكلة اسيتراتيجيةفيي  األساس اتهذه المهم

فيي هيذه المهمية مجموعية مين  افراليذي يتطليب أن تتيو  األمير ، المعلميينالدقيق لتلك المهام من قبيل 

 (  2443) زيتون وزيتون ،  وهذه الشروط هي اثمارها  االستراتيجيةالشروط حتى تؤدي 

 أو حبكة فنية.  محيرةمشكال أو تشتمل على مواقف  موقفاً  اتالمهم تضمنت نأ -

 معقدة . ونمن حي  المستوى المعرفي لكل متعلم بحي  ال تك ةمناسب كونت أن -

 من طريفة للحل . أكثروجود  ماتح  المتعلمين على صنا القرارات  أن -

 على طرح أسئلة " ماذا يحد  لو " . علمينتشجا المت أن -

 ؤدي إلى نتيجة معينة .ت أن -
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 للمتعلم . عقلية متعةيمثل البح  في المشكلة  أن -

واآلراء  االجتهييياداتبمعنيييى أن تسيييمج يتعيييدد  ،تشيييجا المتعلميييين عليييى المناقشييية والحيييوار أن -

 حولها. 

   اونةالمجموعات المتع ثانياا:

 متعاونييية،ن الشييروط التييي ينبغييي توافرهييا فييي المجموعييات الصييغيرة كييي تكييو  ميينيوجييد عييدد        

 (.2444) مرسال،  أهمها

 . يجابيةاإل المشاركة -1

 . الطالب بينالمعزز  التفاعل -2

 المناسب للمهارات االجتماعية التي يطلبها العمل التعاوني . االستخدام -3

المجموعييييات  بييييينبييييين المجموعييييات ميييين خييييالل المشيييياركة فييييي المناقشيييية والحييييوار  التفاعييييل -4

 المختلفة.

الدراسييييية إلييييى عييييدة  الغرفييييةداخييييل  الطييييالبيييييتم تقسيييييم  ه( أنيييي 2415 ، سييييعادة)   ضييييجو و         

( أفراد ، عليى أن يكيون مين ذوى التحصييل  6-3كل مجموعة ما بين ) يبلغ عدد أفراد  ،مجموعات

أجل نجاح عمل هذه المجموعيات المتعاونية فإنيه  ومن.  ومنخفض،  ومتوسط،  مرتفا بينالمختلف 

 البد من إتباع المراحل اآلتية ا 

المشيييكلة أو المهمييية المطروحيييية للنقيييا  ميييا تحديييييد  اسيييتيعابا وفيهيييا يييييتم  عيييرفالت مرحلييية -1

 ، كذلك تحديد الوقت المطلوب . مطلوبة، ووضا اإلشارات ال الخاصةالمعطيات 

، وتحدييييد  ألدوارأفيييراد المجموعييية الواحيييدة عليييى توزييييا ا ينالبليييورة ا ييييتم االتفييياق بييي مرحلييية -2

 جموعة ، وكيفية الوصول إلى القرارات المشتركة.لكل فرد داخل الم سؤولياتالم
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اإلنتاجيييية ا ينشييغل أفيييراد المجموعييات المختلفييية فييي هيييذه المرحليية فيييي العمييل بشيييكل  مرحليية -3

 ، والتعاون فيما بينهم من أجل أنجاز المهام المطلوبة . جواض

تتطلييب اإلنهيياء ا هنييا تييتم عملييية كتابيية التقرييير إذا كانييت المهميية تتطلييب ذلييك ، أو  مرحليية -4

 إليه المجموعة في جلسة الحوار العام بين أعضائها . وصلتالعمل على عرض ما ت

هيييذا التعييياون يشيييجا عليييى زييييادة حريييية التفكيييير وتنميييية الثقييية بيييين أفيييراد المجموعييية  مثيييل إن       

 وذليييك ، والتوجييييهفيييي الوقيييت اليييذي يقيييوم فييييه المعليييم بتقيييديم كيييل وسيييائل اليييدعم والمسييياندة  ،الواحيييدة

 دوره على إعطاء المعرفة . اقتصارالتفكير والتأمل بداًل من  إعادةعلى  مهلتشجع

وفييي حييال تييوفر الشييروط السييابقة فييي الموقييف التعليمييي فييإن ذلييك سييوف يثميير العديييد ميين        

 ا هاالجوانب التي تميز الموقف التعليمي الجيد عن غيره من المواقف التعليمية ومن

 الطالب . صيلفاع معدالت تحوارت التذكرالقدرة على  زيادة 

 مهارات حل المشكالت . نمو 

 الحافز نحو التعلم الذاتي . زيادة 

 بشكل كبير .، وبينهم وبين المعلم بين الطلبة أنفسهم العالقات االيجابية  نمو 

 بذاته . الطالبثقة  زيادة 

 بين الطالب . السلوكيةالمشكالت  انخفاض 

 ة التي ال تنمو إال داخل العمل التعاوني .العديد من المهارات االجتماعي اكتساب 

 المشاركة  ثالثاا:

كافيييا لتقييديم مييا  وقتيياً الطييالب  إعطيياء( علييى ضييرورة  Wheatley , 1991) ويتليي   ركييز     

أعطيت لهم من قبل المعلم بحي  يقدم أفيراد كيل مجموعية شيرحًا  التيتوصلوا إليه من حلول للمهام  

حلييول مختلفيية  إلييىالمجموعييات  صييلوصييلوا إليييه ، ونظييرًا الحتمالييية تو وافيييًا لبقييية المجموعييات لمييا ت
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فيما بيينهم إذا كيان ذليك ممكنيا ،  تفاقإلى نوع من اال للوصولفإنه تدور مناقشات بين المجموعات  

إذ أن تليييك المناقشيييات تعميييل عليييى تعمييييق فهيييم الطيييالب لكيييل مييين الحليييول واألسييياليب المتبعييية فيييي 

 . االوصول إليه

هييو  بيل ،ال يقيوم المعليم بيدور الحكيم اليذي يحكيم بفيوز مجموعية عليى أخيرى  ،ذه المرحليةوفيي هي    

ميسر للتعليم، حي  يعمل على توجيه مناقشات الطالب دون تدخل فيها للوصيول إليى اتفياق أو رأي 

 . وحدم

ميين القواعييد والمعييايير  عيية( مجمو  2415) سييعادة( المشييار إليييه فييي Harmenهييارمن )  حييدد     

 جب اتخاذها عند تنفيذ عنصر المشاركة .الوا

 على ما يدور بينهم من اراء وأفكار . لإلطالع الطالبالمعلم بين  جولت ضرورة -

 المعلم للطالب من المجموعة التي توصلت مبكرًا إلى الحل . اختيار ضرورة -

 . الطالباالتصال والتفاعل بين  مهارةالمعلم على  تركيز -

 الطييالببييأن الهييدف األساسييي فييي هييذا الوقييت هييو أن يييتعلم المعلييم للطلبيية  يجتوضيي ضييرورة -

 . بعضاً ما بعضهم 

 الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة داخل الصف الدراسي . الطالبإعطاء  ضرورة -

 التعلم المتمركز حول المشكلة : خصائص

 (  2415التعلم المتمركز حول المشكلة بالخصائص اآلتية ا ) سعادة ،  يمتاز             

 خييالل العملييية التعليمييية  عيييةعلييى تحمييل المسييؤولية الذاتييية والمسييؤولية الجما الطييالب ربيييد

 .التعلمية

 اإلبداعي . التفكير مهارات ينمي 
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 فيي واقيا  ييةمواجهية المشيكالت الحقيق ىيجعلهم قادرين عل مما ،على البح   الطالب يشجا

 الحياة 

 االجتماعية . المهاراتمن على تنمية مبدأ التعلم الذاتي ما تنمية عدد  يساعد 

 جوانبهيييا المختلفييية  اقشيييةومن ،لهيييا للتصيييديبالدرجييية األسييياس عليييى وجيييود المشيييكالت  يعتميييد

 والتوصل إلى الحلول المناسبة لها .

 التعلم روح اإلثارة والمتعة في وقت واحد . يعطي 

 توياتهمفرصا متنوعة لمشاركة جميا المتعلمين على اختالف مس يعطي . 

 المتنوعة دون قيود . فكارهملطرح ارائهم وأ للطالبالحرية  يعطي 

 ألولىواإلرشاد بالدرجة ا التوجيهفيه على عملية  المعلمدور  يقتصر . 

 المشكلة : حولالتعلم المتمركز  استراتيجيةوفق  لتدريسا إجراءات

 وراشيييييد النجيييييدي) أآلتييييييةحيييييول المشيييييكلة بيييييالخطوات  ركيييييزالتيييييدريس وفيييييق اليييييتعلم المتم يكيييييون       

 (  425 - 424،  2445وعبدالهادي ، 

بعض األسئلة المرتبطية بموضيوع اليدرس  إثارة بواسطةالمتعلم ،  دىالمعرفة المسبقة ل تحديد -1

 الطالب على السبورة . اراء، وتسجيل 

عبييارة  ميياتعلييى الطييالب بعييد تقسيييمهم إلييى مجموعييات صييغيرة ، وهييذه المه المهمييات توزيييا -2

المجموعييية ، أو  أفييراد ينحييوار بيي جلسييةيتطلييب  ؤالو سييأ استفسييارعيين مشييكلة عملييية ، أو 

 تجربة أو مجموعة من التجارب . إجراءمعينة، أو  نشاطاتتنفيذ 

المعلم خيالل عميل المجموعيات بالمراقبية والتجيوال فيميا بينهيا  ، ومحياورة الطيالب دون  يقوم -3

عطياء بعييض والحييوار ، ويقيوم بإ يير، وتشييجيعهم عليى التفك يحةأن يعطييهم اإلجابيات الصيح

 التلميحات، إذا وجد أن هنالك بعض المجموعات ال تستطيا تكملة المهمة .
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كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه من حلول أو نتائج أو تفسيرات ، ثم ييدور النقيا   تقوم -4

النقييا  بييين  إدارةالمعلييم  ويتييولىوتعميييق الفهييم وبلييورة المفيياهيم والمبيياد  ،  تلبنيياء التفسيييرا

ويصييوا المبييدأ بالشييكل المتعييارف  ،كمييا يجييب المفهييومم فييي النهاييية بعييرض ثييم يقييو  ،الطييالب

 عليه علميا .

 حول المشكلة : لمتمركزالتعلم ا داماستخ مبررات

الستخدام التعلم المتمركز حول المشكلة بيداًل مين الطريقية التقليديية  تالعديد من المبررا هنالك      

 (Dempsey,2000) ا يأتيوهي كما 
 

 المحاضرة التقليدية . إطارفي  هتعلمو  ابقليل مم متعلمونال يحتفظ -

 المعرفة التي يتعلمونها بطريقة صحيحة . عادةاالعتيادية  بالطريقة المتعلمونيستخدم  ال -

 التلقين.طريقة خالل من مما تعلموه  ثيراً ك المتعلمون ينسى -

ف من خالله في ميزات، كون المعلومات توظ بثال المشكلة  حولالتعلم المتركز  يتميز -

السابقة كما أنه  ماتبالمعلو  وربطها ،يساعد على استردادها  مما ،مواقف الحياة المختلفة 

 .لتتوافق ما المعرفة الجديدة  هاويعيد بناء ،ينشط المعرفة السابقة

 : لةالتعلم المتمركز حول المشك تخداماس معيقات

قلية وجيود معلميين أكفيياء ميدربين عليى  استخدام التعلم المتمركيز حيول المشيكلة من معيقات    

حييول المشييكلة  اسييتخدام الييتعلم المتمركييز يعيييق قييد كمييا طريقيية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة،

وقيييد يكيييون المنهييياج طيييويال مميييا قيييد ييييؤدي إليييى العيييدد الكبيييير للطيييالب داخيييل الغرفييية الصيييفية ، 

علم المتمركيز حيول المشيكلة إليى صعوبة تنفيذ التعلم المتمركز حول المشكلة ، كما قد يحتاج الت

الموجييودة فييي المقييرر المدرسييي ،  مشييكالتالغييير  ةخاصيية تشييتمل علييى مشييكالت جديييد امراجيي
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خيياص ميين  مويحتيياج الييتعلم المتمركيز حييول المشييكلة إليى نظييا .وهيذا يحتيياج الييى امكانيات مادييية

    .وفي كل مرحلة يجب تقويم الطالب ،مراحل من ثال  يتكونالتقويم إذ انه 

  الواقع ومماثلة  المشكلة حول المتمركز التعلم    

 بإلييى  تيدريب الطييال هيدفي الييذي تقيوده المشييكالت اليتعلم( بيي   3313)لقىزعيي  ا ييى           

يعينهم فيي مواجهية التحيديات المهنيية  بولعل هذا التدري ،على الطرق الفع،الة في حل المشكالت

النيييوع مييين اليييتعلم  ذاويتمييييز هييي .هم مييين المدرسيييةوالشخصيييية التيييي سيييتقابلهم كراشيييدين بعيييد تخيييرج

موقفيًا إشيكاليًا  بففيي مقدمية الوحيدة، يواجيه الطيال ،في البداية ولييس فيي النهايية المشكلةبظهور 

 بهييذا الموقييف ميين خييالل سيييناريو، بحييي  يكييون الطييال يظهييرو  ،فوضييويًا غييير واضييج المعييالم

 يتلقيىو هيذا الموقيف مين خيالل سييناريو،  يظهيرو طرفًا أساسييًا وذا عالقية فيي موضيوع المشيكلة. 

السيناريو معلومات مبدئية عن المشكلة، لكين يبقيى هنياك نقيص فيي المعلوميات  هذا في بالطال

أن يكيييون هييييذا  يجييييبو  ،أن يمليييؤوا هيييذه الفجييييوات بأنفسيييهم بوفجيييوات فيييي الفهييييم، وعليييى الطييييال

قيييات مييين االستقصييياء ، بحيييي  يثيييير فضيييولهم وييييدخلهم فيييي حلبالسييييناريو المشيييكل مثييييرًا للطيييال

الرئيسيييية فيييي السييييناريو أسيييئلة مفتاحيييية توليييد العدييييد مييين  ألسيييئلةا تكيييونو  ،والبحييي  واالكتشييياف

للمشييكلة موضييوع  تولييد فهميًا مختلفيياً  الطييالبالتيي يجمعهييا  دةالجدييي المعلوميياتو  ،األسيئلة الفرعييية

ويتزايييييد  يرةينظييييرون إلييييى المشييييكلة األساسييييية بطريقيييية مغييييا بالبحيييي ، وهييييذا الفهييييم يجعييييل الطييييال

هييذه األثنيياء، يقييوم المعلييم  بمسيياندة  فيييو  ،إحساسييهم بفهمهييا حتييى يمكيينهم اختيييار حييل مناسييب

فييي حييل المشييكلة ميين خييالل تسييهيل العمييل التعيياوني، ومسيياعدتهم علييى طييرح األسييئلة  بالطييال

مفكييرين  صييبحواالجيييد، ومسيياعدتهم لي فكيييراألهييم بوضييوح وفعالييية، وتشييجيعهم علييى الجييدل والت

 ن مبدعين.ناقدي
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 :  التحصيل مفهوم

والتييي تتحقييق  ،ا مسييتوى الطالييب ميين الكفيياءة الدراسييية علييى أنييه التحصيييللقييد تييم تعريييف         

 ( . 1334،  دويعن طريق االختبارات أو تقدير المعلمين أو االثنين معا ) ب

والمهيارات فيي  " المعرفية والفهيم أما التحصيل في مادة الرياضيات فقد تيم تعريفيه عليى أنيه     

 2005المتعلم نتيجة خبرات تربوية محددة مر بهيا " . ) السيعدي ،  اكتسبهامبح  الرياضيات التي 

 ،12 ) 

 لنتاجياتبا ويقياسالنياتج العيام ليتعلم الطاليب بعيد ميدة زمنيية  بأنيهالباح  التحصيل  فعر، ي  و   

 .التي حصل عليها ذلك الطالب وبالدرجة تحقيقهاالمتوقا 

 الدراسي : التحصيل يف لمؤثرةا العوامل

(  منهييييا البيئيييية األسييييرية  2443عييييدة عوامييييل تيييؤثر فييييي التحصيييييل الدراسييييي ) دوييييك ،  هناليييك     

تعلييييم  ومسيييتوى ،ذاتيييية تخيييص الطاليييب  وعواميييل ،فيييي المدرسييية  التعلمييييةالتعليميييية  والبيئيييةللطاليييب، 

بيين  ييةالفرد والفيروق ،ولوجييا التعليميية التكن واسيتخدام ،المعليم علمييا ومهنييا  وكفاءة  ،أولياء األمور

 االقتصادي والثقافي لعائلة الطالب . والمستوىالمعلمين .

 األساسية في التحصيل التي يجب على المدرسة تطويرها : هاراتمال

 (  2413للتحصيل يجب على المدرسة تطويرها . ) ناصر ،  تعدة مهارا توجد         

 ة على تطبيق المعرفة ما التركيز على حل المشكلة .القدر  وهيا مليةالع المهارات 

 على استخدام الحقائق في مواقف تتطلب ذلك  . القدرة 

 والثقة بالنفس . الدافعية 

 على النفس . دوالتواصل ما اآلخرين واالعتما لعلى االتصا بالطال قدرة 

 البحثية . المهارات 
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 تدني تحصيل الطالب في الرياضيات : أسباب

 إلى تدني تحصيل الطالب في الرياضيات أهمها ا تؤديعدد من األسباب التي قد  جديو         

 ،الكتييب التقليدييية والمنيياهج علييى بعييض الموضييوعات عديميية القائييدة أو التييي فقييدت أهميتهييا اشييتمال

المنيياهج والكتييب المدرسييية لمواكبيية التطييورات  افتقييادالمعلييم بالشييكل المهنييي المطلييوب، و  إعييداد عييدمو 

األسيييياليب والطييييرق  واسييييتخدامالعصيييير وحاجييييات األفييييراد والمجتمييييا . اتمتطلبيييي يتلبيييي ،التييييية الحديثيييي

فييي المنيياهج والكتييب المدرسييية ) سييبيتان ،  شييويقالتدريسييية القديميية  وعييدم تييوفر عنصيير الدافعييية والت

2412 .) 

 : الدافعية مفهوم

ألنهييا ميين العوامييل األساسييية  ذلييك ،بالدافعييية  ونوأولييياء األمييور والمعلميي صييونخصتاهييتم الم        

بالشيييكل  سيييتغاللهااظهيييار الطاقييية الكامنييية الداخليييية للفيييرد و إفيييي تنميييية مهيييارات الشيييخص وتولييييد أو 

 (.   2415)خشاشنه ، المناسب

 تتمثيييل عنييد الطيييالب ميين خيييالل ميييولهم إليييى أنشيييطة الدافعييية أن(  2008)  شيييري  أبييو  رأىو      

فالدافعيييية هيييي  ،تعليييم يشيييبا حاجييياتهم ومييييولهم أو ،خليييية دا مكافييي ت لتحقييييق ،ذات معنيييى ةأكاديميييي

 . هورغب بشغف خارجيةال داخل اإلنسان لألشياء امنةالك نفعاالتالذي يحرك اال جدانيالو  محركال

نحيو هيدف معيين ،  الموجيهالسيلوك  ثيارهإ( عليى أنهيا عمليية  2009السلطي والريماوي )  اوعرفه   

فيييي اليييتعلم حتيييى يجعيييل الطيييالب  هيييمدور م وليييه ،السيييلوك  هيييذاوهيييو ميييا ييييؤدي إليييى تصيييرف النييياس ب

    .تسهل التعلم  يفكرون في أنشطة

كون يإذ  ،الدافعية الداخليةب يمثلقسم الباح  الدافعية إلى قسمين رئيسيين القسم األول و  لقد     

، من داخل الطالب بدون أي محفزات خارجية، ألنه يرى أن التعلم قيمة بحد ذاتهللتعلم الدافا 
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قيام الطالب بعملية التعلم من أجل والمتمثل بالدافعية الخارجية  يشير إلىوالقسم الثاني من الدافعية 

 رضا الوالدين أو المعلمين أو لغايات أخرى .

دافعيييية األشيييخاص  شييييطالتيييي تعميييل عليييى تن العواميييل إليييى ( 2010 ) قاويالشييير  شييياروأ       

الن  ،بمعنييى وضييوح األهييداف أي ،مطلييوب تعلمهيياحييول الموضييوعات ال اهاالنتبيي تركيييز اأهمهييا

مسيتوى  بتنشييطالحاجية إليى االنجياز  تحقييق وكيذلك  ،فاعلية األداء يادةذلك له أثر واضج في ز 

 ظهييرالتييي ت جتماعيييةالاوهييي ميين الحاجييات  ،ويييرتبط ذلييك بحيياجتهم إلييى النجيياح ،الطييالبأداء 

 ،دافالمييول لتحقييق األهي تنمييةو  ،يزهيا الخبرات السابقة التي ليم ييتم تعز وب ، الطالب بعضعند 

على ذلك تنميية مييول مجموعية بالميدح  مثالو  ،التعلم اعليةيساعد على تحقيق ف أن مثل ذلك إذ

الفردييية  قرو فيالبييد مين مراعيياة ال هنياو  ،تعلمييه المطليوبالعمييل  ومسيتوى ،شييء جيييد ب القيييام عنيد

ومييييييولهم  تهماوقيييييدر  الطيييييالب لمسيييييتويات اً مناسيييييب عميييييليجيييييب أن يكيييييون ال كميييييا ،طيييييالببيييييين ال

القييدرات عنييد الفييرد وهييو عبييارة عيين  يييدميين المفيياهيم التييي تز  يعتبييرالييذي  الحييافزو  ،واحتياجيياتهم 

 عدييدة شيكالأعليى صيورة  يكيونف الثيواب اميا ،مكافأة إلشباع الحاجة التيي تظهير ليدى هيذا الفيرد

التهدييد و  ةسحب المكافيأ منها لأشكا عدة عقابولل ،وغيرهاالرمزية  الهداياو منها عبارات التشجيا 

 .وغيرها الحرمانو 

الدافعية لها الدور األول في التعلم ، فتعلم  بأن" ( 26، 2415 )سليمان   ويى         

الرياضيات يحتاج إلى دافعية الفرد نحوها ، لما تحتاجه من تفسير وفهم ونشاط وطاقة وحل 

لطالب أثناء حصة الرياضيات للتعلم، مسائل ومشكالت ، لذلك ال بد من استثارة دافعية ا

 .  "واالستمرار بالبح  للتعلم وتغيير سلوكه نحو األفضل
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 :هاالتي تقلل من األساليبو الدافعية  وظائف 

والحيوافز  اتالمثيير  بمسياعدة المحركية،وظيائف الدافعيية فيي عمليية اليتعلم بتزوييد الفيرد بالطاقية  تتمثل

النشيياط واختييياره ميين  وتحديييد ،السييلوك نحييو الهييدف  كيييتحر ب قييومتو  ،الداخلييية الييدوافاالخارجييية مييا 

شباعها جيهتو   .  ( 2004،)سلمان ونبهان السلوك لتحقيق الحاجات وا 

والريميييياوي  السييييلطيوهناليييك عييييدد مييين األسييييباب التيييي تقلييييل ميييين دافعيييية المتعلمييييين ذكرهيييا   

الضيعيفة  العالقياتو  ، لميتعلما اتعليم شييء ال يرغيب بهي عليىأو اإلكيراه  اإلجبارأهمها ا  ،( 2009)

 ، ونقيييصالطيييالبيميييارس عليييى  اليييذيييييز يوالتم الظليييم ، عالقييية التنيييافس السيييلبية أوالمتعلميييين  بيييين

   . اتساق القوانين والسياسيات عدمو  ،التغذية الراجعة أو عدم وضوحها

السييلوك نحييو هييدف معييين  توجيييهأهمهييا  ميين وجهيية نظيير الباحيي  لدافعييية عييدة وظييائفلأن  

عليييى الجيييد  وتشيييجيعهم األهيييدافوطاقييياتهم المبذولييية نحيييو هيييذه  نالمتعلميييي جهيييودوزييييادة  ،م بيييه للقييييا

                                                                                                                                                                 والمثابرة للقيام بما هو مطلوب تحقيقه .

 السابقة : الدراسات ثانياا 

اليتعلم المتمركيز حيول   باسيتراتيجيةالصيلة   ذاتالدراسيات السيابقة  الجيزء هذافي  الباح  تناول     

 اتيالنحو اآل علىإلى األحد   األقدممن  وذلكالمشكلة 
 

أثيير  ةإلييى معرفيي  هييدفت التييي(  Cobb , 1993)  وبكيي دراسييةأولييى هييذه الدراسييات  وميين     

اليييتعلم المتمركيييز حيييول المشيييكلة فيييي تيييدريس الحسييياب عليييى تحصييييل التالمييييذ  اسيييتراتيجية اسيييتخدام

الصيف الثيياني االبتيدائي ، حييي  كيان عييدد  طييالبمين  اً طالبيي 233وشييملت العينية  لليتعلم،ودافعييتهم 

( طاليييييب ،  141( طالبييييا وعيييييدد أفييييراد المجموعيييية الضييييابطة )  137أفييييراد المجموعيييية التجريبييييية ) 

وتحيددت أدوات الدراسية فييي االختبيار التحصيييلي ومقيياس الدافعييية ، وتوصيلت الدراسيية لنتيائج أهمهييا 
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توجيد  أنيهال توجد فروق دالة أحصائيا ين متوسطي درجات المجميوعتين فيي االختبيار التحصييلي ، و 

مجموعييية الدافعيييية لصيييالج ال مقيييياسفيييي  عتيندالييية أحصيييائيا بيييين متوسيييطي درجيييات المجميييو  فيييروق

 التجريبية .

أثيير إسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي  تعييرف( إلييى  2005دراسيية علييي )  وهييدفت    

التفكييييير  ومسييييتوياتعلييييى تحصيييييلهم المعرفييييي  اإلعييييدادي  الثاليييي لصييييفتييييدريس الهندسيييية لطييييالب ا

راسيية مييين الد عينيية تكونيييتواسييتخدام الباحيي  المييينهج شييبه التجريبييي ،  ،الهندسييي لييديهم فييي مصييير 

 أدوات تمثليييت، و  اً ( طالبييي 62عيييدد أفيييراد العينييية كييياماًل هيييو )  ،كيييانمجميييوعتين تجريبيييية وضيييابطة 

واختبار التفكير الهندسي ، وكان من أهم النتيائج  التيي توصيلت إليهيا  يلياالختبار تحص فيالدراسة 

الهندسييي لصييالج  وحييل المشييكالت والتفكييير تطبيييقالفهييم وال فيييفييروق داليية إحصييائيا  وجييودالدراسيية  

 . المشكلةالتعلم المتمركز حول  ستراتيجيةا استخدمتالمجموعة التجريبية التي 

ويتليييي فيييي تيييدريس  ج( إليييى قيييياس فاعليييية نميييوذ 2005هيييدفت دراسييية عبيييد الحكييييم )  كيييذلك       

فيييي مصييير ،  ةالرياضييييات عليييى تنميييية التحصييييل والتفكيييير الرياضيييي ليييدى طالبيييات المرحلييية الثانويييي

ج التجريبيي  المينه الباحثية اسيتخدمتالصيف األول الثيانوي ، حيي   طالبياتعينية الدراسية مين وكانت 

ضيييابطة وعيييددها  واألخيييرى ( طالبييية . 45مجموعييية تجريبيييية وعيييددها )  ،ناوكانيييت هناليييك مجموعتييي

وتوصيييلت  ،الرياضيييي رتحصييييلي واختبيييار التفكيييي ار( طالبييية ، وكانيييت أدوات الدراسييية هيييي اختبييي43)

جييود فييروق داليية إحصييائيا لصييالج المجموعيية التجريبييية علييى المجموعيية الضييابطة فييي الدراسيية إلييى و 

 كال االختبارين .

( على فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول Kappa,2007ركزت دراسة كابا)             

ادة المشكلة في تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير والقدرة على إتخاذ القرار والدافعيه نحو م

عاما ، تم  14-13طالبًا من ذوي األعمار من  231الرياضيات ،اشتملت عينة الدراسة من 
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عشر صفًا ، تم توزيعهم عشوائيا على أربا أربعة ( 14اختيارهم من صفوف دراسية بلغ عددها )

مجموعات منها ثالثة مجموعات تجريبية استخدمت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة 

عة الرابعة ضابطة استخدمت الطريقة اإلعتيادية حي  استخدم الباح  المنهج شبه تجريبي والمجمو 

وكانت أداة االختبار واالستبانة هي أدوات الدراسة، إذ أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعات 

 التجريبية الثالثة على المجموعة الضابطة في أداتي الدراسة.

( إلييييى معرفيييية أثيييير توظيييييف نمييييوذج الييييتعلم  2443زق  ) حييييين هييييدفت دراسيييية ر  فييييي             

المتمركيييز عليييى المشيييكلة فيييي برمجيييية تعليميييية فيييي وحيييدة المجموعيييات فيييي الرياضييييات عليييى تنميييية 

مسيييتويات  والثالثييية،  والتطبييييق،  والفهيييم،  التيييذكر وهيييي اليييدنيا عرفييييةعنيييد المسيييتويات الم حصييييلالت

، مين طالبييات الصيف األول المتوسييط بمدرسيية  بييةل( طا50مجتمعية ، وتكونييت عينية الدراسيية ، مين )

حيي  كيان عيدد أفيراد المجموعية  ،فيي المملكية العربيية السيعودية  مكرمةمكة ال بمدينةاألهلية  ضلالف

الدراسية هيي  دوات( طالبية ، وكانيت أ 25( طالبة وعدد أفراد المجموعة الضابطة )  25التجريبية ) 

 ةالمجموعيية التجريبييي لطالبييات اً عاميي اً نتييائج الدراسيية تفوقيي اختبييار تحصيييلي وبرمجييية تعليمييية وأظهييرت

 ييياعلييى المجموعيية الضييابطة عنييد جميييا المسييتويات المعرفييية الثالثيية ا التييذكر والفهييم والتطبيييق وجم

 مجتمعة . الثةالمستويات الث

سيييماعيل )  راسيييةكمييا سيييعت د      ( إلييى تعيييرف أثييير اسيييتخدام اسيييتراتيجية  اليييتعلم  2010صيييديق وا 

مركز حول المشكالت في تدريس رسم منحنيات الدوال على تحصيل طيالب الرياضييات بجامعية المت

الثانييييية رياضيييييات واسييييتخدام الباحيييي  الميييينهج التجريبييييي ، وتحييييددت عينيييية الدراسيييية  السيييينةاليرمييييوك 

(  32وعييييددها )  والضيييابطة ،( طالبيييا  34التجريبييييية وعيييددها )  وليييىبمجميييوعتين ا  المجموعييية األ

 ،حييداهما فييي موضييوع رسييم منحنيييات الييدوال إن ياألدوات  فييي اختبييارين تحصيييلي حييددتوت ،طالبييا 

تفيوق طيالب  هياإلي الدراسية( ومن أهم النتائج التي توصلت  1)  التكاملمقرر التفاضل و  في واآلخر
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درسيوا موضيوع رسيم منحنييات اليدوال باسيتخدام  اليذين ،المجوعة الضيابطة  علىالمجموعة التجريبية 

عليييى طيييالب المجموعييية الضيييابطة، كيييذلك تفيييوق طيييالب  مشيييكلةجية اليييتعلم المتمركيييز حيييول الإسيييتراتي

( باسيييييتخدام إسيييييتراتيجية اليييييتعلم  1المجموعييييية التجريبيييييية اليييييذين درسيييييوا مقيييييرر التفاضيييييل والتكاميييييل ) 

 المتمركز حول المشكلة على طالب المجموعة الضابطة. 

أثيير اسييتخدام نمييوذج ويتلييي إلييى التعييرف  دفتهيي( بييأجراء دراسيية  2414قييام الشييهراني )  كمييا       

 صيييفواالتجييياه نحيييو الرياضييييات ليييدى تالمييييذ ال يلعليييى التحصييي والتناسيييبوحيييدة النسيييبة  تيييدريسفيييي 

 واسيتخدام ،الجرجاني االبتدائيية بمحافظية جيدة بالمملكية العربيية السيعودية  بمدرسةالسادس االبتدائي 

توزعييييت العينيييية علييييى المجمييييوعتين  اً ( طالبيييي 64وتكونييييت العينيييية ميييين )  ،التجريبييييي الميييينهجالباحيييي  

 شيييملالتحصييييلي  االختبييياربالتسييياوي مجموعييية تجريبيييية ومجموعييية ضيييابطة، وقيييد اسيييتخدام الباحييي  

الرياضيييات وذلييك قبليييا وبعييديا  نحييو لالتجيياه مقييياسوالفهييم باإلضييافة إلييى  التييذكرالمسييتويين األوليييين 

جييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات توصييلت الدراسيية إلييى و  ،تطبيييق للدراسيية .  كييأدوات

 لصييالج االتجيياهالتحصيييلي ومقييياس  االختبيياردرجييات المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية فييي كييل ميين 

 تتوصيل حيي التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية  التعلم المتمركز حول المشكلة،  وعةالمجم

ضيييات باسييتخدام اسييتراتيجية الييتعلم المتمركييز حييول الدراسيية إلييى تنمييية التحصيييل واالتجيياه نحييو الريا

 .  شكلةالم

( ، إليييى معرفييية أثييير اسيييتخدام اسيييتراتيجية اليييتعلم  2411فيييي حيييين هيييدفت دراسييية السييياعدي )        

المتمركز حول المشكلة في تحصيل مادة الرياضيات لدى طيالب الصيف الخيامس العلميي واتجياههم 

دولية العيراق ، تيم  فيي ميسيانرسة ثانوية العمارة من محافظية عينة عشوائيا من مد رتنحوها ، واختي

المييييادة العلمييييية للدراسيييية   وشييييملتضييييابطة ،  ىتوزيعهمييييا إلييييى مجمييييوعتين أحييييداهما تجريبييييية واألخيييير 

عييدد أفييراد  وكييان، المتتابعييات ، القطييوع المخروطييية ،   تالفصييول الثالثيية األولييى وهييي اللوغاريتمييا
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، وقيد أعيد الباحي   اً ( طالبي 23وعدد أفراد المجموعة الضيابطة )  اً لب( طا 34المجموعة التجريبية ) 

أداتين للبح  هما االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضييات ، وقيد أظهيرت نتيائج البحي  

دالليية إحصيائية فييي االختبييار التحصييلي ومقييياس االتجيياه نحيو الرياضيييات لصييالج  اتذ روقوجيود فيي

( ، ومعادلية  2) ت ( ، ) كيا اختبيارالطرق اإلحصيائية  لباح ا استخدمحي   ،المجموعة التجريبية 

 .  سيبرمانومعادلة  ، كرونباخالفا 

الييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي  اسييتراتيجية توظيييف( أثيير  2013دراسيية مصييلج )  وبينييت      

لييدى طالبييات الصييف تنمييية مهييارات حييل المعييادالت والمتباينييات الجبرييية ، واالتجيياه نحييو الرياضيييات 

فيييالتر األساسيييية  فعينييية الدراسييية بطريقييية قصيييدية مييين مدرسييية رودلييي يييياراخت وتيييمالتاسيييا األساسيييي ،

المشيييتركة التابعييية لمديريييية التربيييية والتعلييييم المحافظييية الوسيييطى غيييزة ،  وتكونيييت عينييية الدارسييية مييين 

( طالبية  23وعيددها )  التجريبييةشعبيتين للصف التاسا األساسي ، ثم اختيارهميا المجموعية األوليى 

 اإلحصييائية قوقييد اسييتخدمت الباحثيية الطيير  ،( طالبيية  26)  وعييددهاالضييابطة  ثانيييةال جموعيية، والم

حيي  أظهييرت نتييائج  ايتييا اوحجيم التييأثير باسيتخدام مربيي مسييتقلتينالتاليية وهييي اختبيار " ت " لعينتييين 

فيييي  ةالتجريبيييي المجموعييية لجلصييياو إليييى وجيييود فيييروق بيييين المجميييوعتين الضيييابطة والتجريبيييية  ةالدراسيي

االتجيييياه نحييييو  مقييييياسفييييروق فيييي  وجييييودالجبرييييية ، باإلضيييافة إلييييى  اينيييياتاختبييياري المعييييادالت والمتب

 الرياضيات .

( إليى بييان أثير إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول  2014حين سعت دراسة عبد القيادر )  في       

نحييو الرياضيييات لييدى طالبييات الصييف العاشيير  هواالتجيياالمشييكلة فييي برهنيية مسييائل الهندسيية الفراغييية 

األساسييي فييي محافظييات غييزة ، حييي  اسييتخدم الباحيي  أداتييين كييأدوات لتطبيييق الدراسيية وهييي اختبييار 

 اهمامين مجميوعتين إحيد ةالفراغية ومقيياس االتجياه نحيو الرياضييات ، وتكونيت عينية الدراسي الهندسة

( طالبييية ، تييييم اختيارهميييا ميييين  42ددها ) ( طالبيييية ، واألخيييرى ضييييابطة وعييي 42تجريبيييية وعيييددها ) 
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ولقيييد أسيييتخدم الباحييي  لتحلييييل نتيييائج هيييذه الدراسييية اختبيييار)ت(  ،مدرسييية خولييية بييييت األزور الثانويييية 

نتيييائج الدراسييية إليييى وجيييود فيييروق ذات داللييية  وتوصيييلتلعينتيييين مسيييتقلتين ومعاميييل ارتبييياط بيرسيييون، 

لمجموعييية التجريبيييية فيييي اختبيييار الهندسييية الضيييابطة والتجريبيييية لصيييالج ا مجميييوعتينإحصيييائية بيييين ال

 الفراغية وفي مقياس االتجاه نحو الرياضيات .

 السابقة تاعلى الدراس التعليق

الدراسات السابقة ما بين دراسات عربيية وأجنبيية وييرى الباحي  فيي الدراسيات السيابقة  تنوعت        

  تمثليت ةتابعي اتحول المشيكلة  ومتغيير مستقل وهو استراتيجية التعلم المتمركز  متغيرأنه كان هنالك 

 ، وغيرها  . تجاه، الدافعية ، اال بالتحصيل

 ةتوجد فروق دالية إحصيائيا لصيالج المجموعية التجريبيي بأنهالدراسات السابقة  جميالقد اتفقت        

حيول تيدرس بطريقية اليتعلم المتمركيز  التييواالتجياه  صييلالمدروسة وأهمها التح ابعةفي المتغيرات الت

(  التيي أظهيرت عيدم وجيود  Cobb, 1993)  كيوبالمشكلة في الدراسات السيابقة ، ميا عيدا دراسية 

توجيد فيروق  نيهدالة إحصيائيا بيين متوسيطي درجيات المجميوعتين فيي االختبيار التحصييلي ، وأ روقف

 دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين في مقياس الدافعية لصالج المجموعة التجريبية .

المنهج  جميا الدراسات السابقة جميا الدراسات السابقة اتبعتلدى حي  المنهج المستخدم  منو  

 نهجالم االتي استخدمKappa,2007) دراسة كابا)و(  2445عدا دراسة علي )  ماالتجريبي ، 

على االختبارات  اعتمدتأن جميا الدراسات السابقة  لوحظت الدراسة واأما أد ، التجريبي شبه

الدراسات  تنوعتتتعلق بالمتغيرات التابعة ، و  تعلى بيانا للحصول تكأدوا تحصيلية واالستباناالت

بالمرحلة االساسية منها دراسة  اختصتمراحل تعليمية متنوعة فهنالك دراسات  باستخدامالسابقة  

ودراسة  (Kappa,2007دراسة كابا) و(2445)علي ( ودراسة  Cobb, 1993)  كوب

 ،( 2414)عبدالقادر(  ودراسة 2413( ودراسة مصلج )2414اسة الشهراني )( ودر 2443رزق)
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(، ودراسة عبد 2411الساعدي ) دراسةالثانوية منها  رحلةدراسات سابقة بالم اختصتفي حين 

سماعيل )  صديقدراسة  اختصتحين  في ،(  2445الحكيم ) ( في المرحلة الجامعية .  2010وا 

التعلم المتمركز حول  ةابقة كان المحور الرئيس لها هو استراتيجيالس راساتالد ابأن جمي يالحظو 

 مستقل. كمتغيرالمشكلة 

 ا تيآلبا عن الدراسات السابقة الدراسة الحالية تتميز

الدراسة على طلبة الصف العاشر وهيي مين الدراسيات األوليى فيي حيدود عليم الباحي   تركيز -1

مادة الرياضييات وأثيره فيي التحصييل  ريستد بالتعلم المتمركز حول المشكلة في أهتمتالتي 

 األردن . في

األوليى فيي حيدود عليم الباحي   اسياتعلى طلبة الصف العاشر وهيي مين الدر  راسةالد تركيز -2

فييي  اوأثرهيي اضييياتفييي مييادة الري شييكلةالم حييول مركييزالمت الييتعلم اسييتراتيجية اسييتخدمتالتييي 

 في األردن.  الدافعية

ميادة عليهيا مين  تاألوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييا الفصل األول مين الوحيدة تدريس تم -3

 ، مشيكلةباستخدام اسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز حيول ال  للصف العاشر األساسي اتالرياضي

باستخدام استراتيجية اليتعلم المتمركيز موضوعا كاماًل  تتناول يالت األولىوهي من الدراسات 

 يبدو األمر أكثر دقة .لحول المشكلة 
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 

تناول الباح  في هيذا الفصيل المينهج المسيتخدم فيي هيذه الدراسية وكيذلك تحدييد أفيراد الدراسية ،      

والتأكييد ميين صييدقهما وثباتهمييا ، ثييم بيييان متغيييرات الدراسيية وتصييميمها  اسييةأداتييي الدر  إعييدادوكيفييية 

جراءاتها والمعالجة اإلحصائية التي    .، وفيما يلي توضييج ليذلكالختبار فرضيتي الدراسة استخدمتوا 

 : المستخدم المنهج

 ستخدم الباح  المنهج شبه التجريبي لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها .أ     

 الدراسة : أفراد

مديريييية  مييينتيييم اختييييار شيييعبتين دراسييييتين مييين شيييعب الصيييف العاشييير فيييي مدرسيييتين مختيييارتين      

عشييوائيا بحييي  تكييون  دراسيية، وتييم توزيييا مجمييوعتي ال ديةعليييم لييواء مادبييا بالطريقيية القصييالتربييية والت

بيين حارثيية الثانوييية  ميين مدرسيية زيييد للمجموعيية التجريبييية اً ( طالبيي35بلييغ عييددها)الييذي الشييعبة األولييى 

مين  عليهيا تالفصل األول من الوحيدة األوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييا التي تم تدريسهاو  ،للبنين

 2416/2417للفصيل الدراسيي األول مين العيام الدراسيي  للصيف العاشير األساسيي اتميادة الرياضيي

( 33بلييغ عييددها)الييذي الشييعبة الثانييية  كانييتالييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة ، فييي حييين  باسييتراتيجية

األول مين  الفصيلالتيي تيم تدريسيها ، و من مدرسية المأمونيية الثانويية للبنيين ابطةللمجموعة الض اً طالب

للصيف العاشير األساسييي  اتميادة الرياضييعليهييا مين  تالوحيدة األوليى وهيي كثييرات الحيدود والعملييا

 بالطريقة االعتيادية .
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 الدراسة : أدوات

اختبيييار تحصييييلي مييين نيييوع االختييييار مييين متعيييدد بأربعييية أبيييدال ، وحسيييب المسيييتويات  إعيييداد تيييم     

فهييم ، تطبيييق ( ، ومقييياس الدافعييية ميين بييين المقيياييس األولييى ميين تصيينيف بلييوم ) تييذكر ،  ةالثالثيي

( 2415تييم تطييوير المقييياس المسييتخدم فييي دراسيية سييليمان ) حييي  ،سييابقة  دراسيياتالمسييتخدمة  فييي 

مييين ميييادة  الفصيييل األول مييين الوحيييدة األوليييىاليييذي تنييياول متغيييير الدافعيييية واختييييار ميييا يتناسيييب ميييا 

 وضيج لذلك .ت يلي ماالرياضيات على طالب الصف العاشر وفي

 : لتحصيليا: الختبار  أولا 

( فقيرة مين نيوع األختييار مين متعيدد بأربعية 34يتكيون مين ) تحصيلي اراختب إعدادالباح  ب قام     

ميين مييادة الرياضيييات  فييي كثيييرات الحييدود والعمليييات عليهييا األولييىلوحييدة للفصييل االول ميين ا أبييدال

 الخطوات اآلتيةا بإتباع، للصف العاشر
 

 .األولى لوحدةالفصل االول من ا الهدف العام من تحديد -

 .األولى لوحدةالفصل االول من امحتوى  تحليل -

 .األولى لوحدةللفصل االول من ا الخاصة الدروسمية لخطط النتاجات التعل تحديد -

 .األولى لوحدةالفصل االول من اجدول المواصفات في ضوء مفردات  بناء -

 نتاجات التعليمية .في ضوء ال رفقرات االختبا اختيار -

 الختبار التحصيلي : صدق

المواصييفات  جييدولمصييحوبا ب ( فقييرة34الييذي يتكييون ميين ) بصييورته األولييية تبييارعييرض االخ تييم     

مييية علييى مجموعيية مييين المحكمييين والطلييب ميينهم إبيييداء أرائهييم بفقييرات االختبييار مييين والنتاجييات التعل

ويية ، وميدى ارتبياط كيل فقيرة بمسيتوى النتياج العلميي حي  ا سالمة الفقيرات مين الناحيية العلميية واللغ
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بداء أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة .  وفيي ضيوء مالحظياتهم ليم ييتم حيذف أي المقصود به ، وا 

فقرة وتركزت مالحظاتهم على الصيياغة اللغويية للفقيرات وتيم اعتمياد االختبيار بصيورته النهائيية اليذي 

 . (2ملحق ) ( فقرة34يتكون من )

   :التحصيلي ت الختبارثبا

علييى عينيية اسييتطالعية ميين خييارج عينيية  فقييد تييم تطبيقييه بغييرض التحقييق ميين ثبييات االختبييارو         

، وتيييم حسيياب معاميييل الثبيييات ميين مدرسييية  أبوعبيييدة الثانويييية للبنييين  ( طالبييياً 33الدراسيية بليييغ عييددها)

( KR-20() 33ريتشاردسيون) -بطريقتينا االولى طريقة االتساق اليداخلي وباسيتخدام معادلية كييودر

، واميا الطريقية (0.87لقياس مدى االتساق الداخلي لفقرات االختبار، ووجد أن معامل الثبيات يسياوي)

عيييادة  عليييى العينييية  االختبيييار حيييي  تيييم تطبييييق االختبيييارالثانيييية فكانيييت باسيييتخدام طريقييية االختبيييار وا 

وتييم حسيياب معاميييل  الطييالبس ميييرة اخييرى علييى نفيي ية وبعييد مييرور اسييبوعين تييم تطبيقييهاالسييتطالع

( وعييدت هييذه القيييم 3.32الختبييار بهييذه الطريقيية يسيياوي ) اارتبيياط بيرسييون ووجييد أن معامييل الثبييات 

 كافية ألغراض هذه الدراسة.  

لقييييد تييييم حسيييياب معييييامالت الصييييعوبة والتمييييييز لكييييل فقييييرة ميييين فقييييرات االختبييييار التحصيييييلي  

 ( يشير الى تلك المعامالت.1والجدول)
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 ( 0جدول )ال  

 لالختبار التحصيلي والتمييز معامالت الصعوبة

 رقم الفقرة
 معامل

 الصعوبة 

 معامل

 التمييز
 رقم الفقرة

 معامل 

 الصعوبة

 معامل

 التمييز

1 0.47 0.47 16 0.50 0.33 

2 0.50 0.40 17 0.75 0.33 

3 0.40 0.40 18 0.50 0.40 

4 0.63 0.53 19 0.37 0.47 

5 0.37 0.53 20 0.38 0.47 

6 0.57 0.33 21 0.63 0.40 

7 0.63 0.40 22 0.47 0.36 

8 0.47 0.53 23 0.75 0.60 

9 0.50 0.33 24 0.57 0.33 

10 0.37 0.40 25 0.37 0.53 

11 0.33 0.37 26 0.53 0.41 

12 0.60 0.47 72 0.31 0.33 

13 0.75 0.57 72 0.75 0.60 

14 0.33 0.33 72 0.40 0.47 

15 0.40 0.40 03 0.47 0.53 

 

 ( أن قيم معامالت الصعوبة لالختبار التحصيلي تراوحت بين 1يتبين من الجدول)

( واعتبيرت جمييا هيذه 3.63 - 3.22(، وفي حين تراوحت معيامالت التميييز بيين )3.75 - 3.21)

 - 3.22فقيييد أشييييار األدب التربيييوي أن معييييامالت الصيييعوبة الجيييييدة تتيييراوح بييييين ) المعيييامالت كافييييية

 .(1993، ة) عود (3.63 - 3.22ت التمييز بين )( وتتراوح معامال3.63

 :   الدافعية قياس: م ثانياا 

الييتعلم المتمركييز  باسييتراتيجيةقييياس الدافعييية لييتعلم الرياضيييات  التعييرف علييىهييدف هييذا المقييياس      

عليى البحيو   االطيالع تيم ولتحدييد هيذا المقيياس األساسييحول المشكلة لدى طالب الصف العاشر 

تنياول متغيير  اليذي( 2415تم تطوير المقياس المستخدم في دراسية سيليمان) حي سابقة والدراسات ال
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وتم تعيديل الفقيرات التيي ، وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي ، ( فقرة 22والذي بلغ عدد فقراته )  الدافعية

ميييادة عليهيييا مييين  توهيييي كثييييرات الحيييدود والعملييييا ،الفصيييل األول مييين الوحيييدة األوليييى ميييا تتناسيييب

 .للصف العاشر األساسي اتاضيالري

 اختبار مقياس الدافعية : صدق

 إليييهم المشييارللتأكييد ميين صييدق مقييياس الدافعييية المختييار تييم عرضييه علييى مجموعيية المحكمييين      

مييا  الئمتهيياومييدى سييالمة الفقييرات وم ،متييه لقييياس مييا وضييا لييه ئللتأكييد ميين مييدى مال ، (5ملحق)بييال

للصيف  اتميادة الرياضييعليهيا مين  تكثييرات الحيدود والعمليياالفصل األول من الوحدة األوليى وهيي 

وفييييي ضييييوء مالحظييييات المحكمييييين علييييى فقييييرات المقييييياس فييييي مييييادة الرياضيييييات  العاشيييير األساسييييي

( التييي تركييزت علييى الصييياغة اللغوييية وتييم تعييديل المقييياس ووضييعه 3فييي الملحييق)بصييورتها األولييية 

 . (4بصورته النهائية كما في ملحق )

 :س الدافعيةثبات مقيا

على عينة استطالعية من خارج  فقد تم تطبيقه مقياس الدافعيةبغرض التحقق من ثبات         

، وتم حساب معامل الثبات  من مدرسة  أبوعبيدة الثانوية للبنين اً طالب( 33عينة الدراسة بلغ عددها)

على العينة  ق االختبارحي  تم تطبي (test - retest) االختبارباستخدام طريقة االختبار واعادة 

 الطالب أنفسهم،مرة اخرى على  تم تطبيقهمن التطبيق األول ية وبعد مرور اسبوعين االستطالع

ووجد  بين استجابات الطالب على فقرات المقياس في التطبيقين تم حساب معامل ارتباط بيرسونو 

، كما تم حساب الثبات (3.34الختبار بهذه الطريقة يساوي ) للدرجة الكلية لأن معامل الثبات 

وعدت هذه  ( 3.37بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا وبلغ معامل الثبات )

 .القيم كافية ألغراض هذه الدراسة

  



25 

 

 ثالثا: الخطة التدريسية

ليك قام الباح  بإعداد خطة تدريسية استنادًا على إستراتيجية التعلم المتمركيز حيول المشيكلة، وذ     

بعيييد اختييييار الفصيييل األول مييين الوحيييدة األوليييى مييين ميييادة الرياضييييات المقيييررة عليييى طيييالب الصيييف 

 العاشر األساسي بعنوان كثيرات الحدود والعمليات عليها. 

قيييام الباحييي  بتحلييييل محتيييوى الوحيييدة بيييالتعرف عليييى المهميييات الرئيسيييية والفرعيييية التيييي ينبغيييي        

غة المهمييات بأهييداف سييلوكية محييددة، وميين ثييم أعييدت علييى إنجازهييا ميين قبييل الطييالب وميين ثييم صيييا

( دقيقيية 45( حصيية صييفية وخصصييت )12)تنفيييذها  تشييكل دروس بلييغ عييددها أربعيية دروس تطلبيي

 كل حصة صفية، واشتملت الخطة على العناصر األساسية اآلتيةا 

 لكل درس.نتاجات التعلم  -1

 التدريس.المصادر والوسائل التي تم استخدامها ضمن إجراءات  -2

 إجراءات التدريس والتي قسمت إلى مهمات التعلم ومجموعات متعاونة ومشاركة. -3

إجييراءات التقييويم التييي اشييتملت علييى اسييئلة وتركييزت علييى األهييداف ووضييعت الخطيية التدريسييية  -4

بصييورتها األولييية وعرضييت علييى مجموعيية ميين المحكمييين وفييي ضييوء مالحظيياتهم التييي تركييزت علييى 

داف وعليى إجيراءات التيدريس وخاصية التمهييد المعيد لليدرس وأخيذت مالحظياتهم صيياغة بعيض األهي

 (.1وفي ضوئها تم تعديل الخطة ووضعت بصورتها النهائية ملحق) باالعتبار

 الدراسة : متغيرات

 الدراسة على المتغيرات اآلتية ا اشتملت    

 هما امستويان  لهو  ةالتدريسي االستراتيجيةالمستقل ا ويمثل  المتغير - 

 المتمركز حول المشكلة . تعلمال استراتيجية -1

 االعتيادية . الطريقة -2
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 التابعة ا المتغيرات -

 الدراسي . التحصيل -1

 . الدافعية -2

 :تصميم الدراسة 

المتعلقتييين بهمييا تييم اسييتخدام تحليييل  فريتينواختبييار الفرضيييتين الصي اسييةلإلجابية عيين سييؤالي  الدر     

 لييالدراسة تصيميم المجموعية الضيابطة باختبيار قب استخدمتو ( ،  ANCOVAالمصاحب )  باينالت

 والذي يمكن تمثيله بالرموز كما يأتي ا Pre-post test control group designوبعدي 

 2O  1O  ×   2O 1O 

 2O 1O  -   2O 1O 

 ا حي 

 1O اأو الدافعية القبلياختبار التحصيل القبلي  

  2Oا بعديالبعدي أو الدافعية الاختبار التحصيل  

 × االمجموعة التجريبية 

 - االمجموعة الضابطة  

 الدراسة : إجراءات

 تنفيذ الدراسة باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات على النحو اآلتي ا تم     

 والدراسات السابقة . يإلى األدب النظر  الرجوع -1

 أداتي الدراسة وصدقهما وثباتهما . إعداد -2
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للفصيييل األول مييين الوحيييدة األوليييى وهيييي كثييييرات الحيييدود ميييية الخطيييط التدريسيييية اليو  إعيييداد -3

اليتعلم  اسيتراتيجية دامباسيتخ للصيف العاشير األساسيي اتميادة الرياضييعليها مين  توالعمليا

 المتمركز حول المشكلة وعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص .

 من جامعة الشرق األوسط . ةعلى كتاب لتسهيل المهم الحصول -4

على كتاب لتسهيل المهمة من وزارة التربيية والتعلييم لتطبييق الدراسية فيي مدرسيتين  لحصولا -5

اسييتخدمت  ي، فضييال عيين مدرسيية ثالثيية التييادبييماوالتعليييم لييواء  تربيييةميين مديرييية ال نيتمختييار 

 . كعينة استطالعية للتأكد من ثباتي أداتي الدراسة

 أفراد الدراسة .  تحديد -6

 تي الدراسة وصالحية الخطة التدريسية.التأكد من صدق وثبات أدا -7

 أداتي الدراسة قبليا على أفراد الدراسة . تطبيق -3

علييييى المجموعيييية  التدريسييييية اليومييييية التييييي تييييم إعييييدادها فييييي ثالثييييا ططالتييييدريس بييييالخ تنفيييييذ -3

 التجريبية.

 أداتي الدراسة بعديا على أفراد الدراسة . تطبيق -14

 . SPSS اإلحصائيةالرزم  باستخدام إحصائياالبيانات وتحليلها  تفريغ -11

 نتائج الدراسة . عرض -12

 واستقراء التوصيات في ضوء ما تم التوصل إليه . االستنتاجات، غةالنتائج وصيا مناقشة -13
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 : هدفت إلىتناول هذا الفصل عرضاً  لنتائج الدراسة التي         

تحصييل طيالب  فييالمتمركز حول المشكلة  التعلم يةباستراتيج الرياضيات تدريسفاعلية  تقصي -1
 الصف العاشر في الرياضيات .

دافعييية  تنميييةالييتعلم المتمركييز حييول المشييكلة فييي  باسييتراتيجية الرياضيييات تييدريستقصييي فاعلييية  -2
  .  تالرياضيا نحوالصف العاشر  طالب

 وتم عرض النتائج على النحو التالي ا

ما أثر تدريس مادة  الرياضيات باستراتيجية التعلم " على اآلتي:الذي نص  نتائج السؤال األول
 ".؟المتمركز حول المشكلة في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء  تم عن هذا السؤال لإلجابة      
 اآلتي الجدولو  والقبلي البعدي ،الرياضيات دةما في التحصيلاختبار  مجموعتي الدراسة على 

 ايوضج ذلك

 ( 7جدول )ال

 في التحصيلالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار 
  والقبليالبعدي  ،الرياضيات مادة

 العدد المجموعة

النهاية 
 العظمى

 لالختبار

 الختبار البعدي الختبار القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 72 التجريبية
03 

11.76 4.49 25.96 4.59 

 3.65 19.20 4.75 10.95 71 الضابطة
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تعلمت باستخدام أن، المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي  الجدول السابق من يالحظ

(، في حين بلغ المتوسط 25.96إذ بلغ ) كان األعلى المشكلة استراتيجية التعلم المتمركز حول

(، ولتحديد فيما إذا كانت 02.73بالطريقة االعتيادية ) تعلمتالحسابي للمجموعة الضابطة التي 

قام  (α ≤ 3.35مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يالفروق بين متوسط

(،  وجاءت نتائج تحليل التباين ANCOVAاألحادي ) صاحبالمبتطبيق تحليل التباين  الباح 

 ا اآلتي (2) على النحو الذي يوضحه الجدول المصاحب

 (3جدول )ال

 مجموعتي الدراسة تحصيل ي( للفروق بين متوسطANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

 الرياضيات مادة البعدي في التحصيل اختبار على

 مصدر التباين

 مجموع

 تالمربعا

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة 

 )ف( المحسوبة

 مستوى الدللة

 0.433 0.627 11.158 1 11.158 لالختبار القبلي التطبيق

 0.000 27.577 490.478 1 490.478 التعلم استراتيجية

   17.786 42 747.002 الخطأ 

    44 1265.911 الكلي المعدل

        

، (27.577بلغت ) التعلم ستراتيجيةاليظهر من الجيدول السابيق أن قيمة ) ف ( بالنسبية         

 (، مما يدل علىα ≤ 4.45(، وهذه القيمة دالة عند مستوى )0.000وبمستوى داللة يساوي )

 التحصيل اختبار علىأداء مجموعتي الدراسة  يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 توجد ال: وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على ،الرياضيات مادة في البعدي
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 العاشر الصف طالب تحصيل في (،α ≤ 4.45)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق

 ،مقارنة بالطريقة االعتيادية المشكلة حول المتمركز التعلم الستراتيجية تعزى ،الرياضيات مادة في

وتظهر النتائج  تعرف لصالج اي مجموعة كان الفرق،لل متوسطات الحسابية المعدلةوتم استخراج ال

 في الجدول اآلتيا

 (4الجدول )

 التحصيل اختبار علىالمتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 

 الرياضيات مادة في البعدي

 العدد المجموعة

 المتوسط

   المعدل الحسابي

 خطأال

 المعياري

 0.85 25.92 72 التجريبية

 0.95 19.25 71 الضابطة

         

أن، المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية التي  (4)يالحظ من الجدول السابق       

(، في حين 25.32كان األعلى إذ بلغ ) المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجيةتعلمت باستخدام 

(، وهذا يشير 13.25لحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية )بلغ المتوسط ا

 المتمركز التعلم استراتيجيةتعلمت باستخدام  التي إلى أن الفرق كان لصالج المجموعة التجريبية

 طالب تحصيلفي  أثركان له  المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية أنبمعنى ، المشكلة حول

 . الرياضيات مادة في عاشرال الصف
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ما أثر تدريس مادة  الرياضيات باستراتيجية التعلم " الذي نص على اآلتي: الثانينتائج السؤال 

 ".؟المتمركز حول المشكلة في دافعية طالب الصف العاشر في مادة الرياضيات

عيارية ألداء استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات الم تم عن هذا السؤال لإلجابة      

 ايوضج ذلك (5) اآلتي الجدولو ، والقبلي البعدي مقياس الدافعية مجموعتي الدراسة على 

 (2جدول ) ال

 الدافعية مقياسالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على 

  والقبليالبعدي 

 العدد المجموعة

النهاية 

 العظمى

 لالختبار

 البعدي القياس القبلي القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 72 التجريبية المعياري
113 

45.5 19.3 96.16 12.86 

 14.84 71.85 22.3 43.6 71 االعتيادية

تعلمت باستخدام أن، المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي  الجدول السابق من يالحظ

(، في حين بلغ المتوسط 96.16إذ بلغ ) كان األعلى ة التعلم المتمركز حول المشكلةاستراتيجي

(، ولتحديد فيما إذا كانت 20.27بالطريقة االعتيادية ) تعلمتالحسابي للمجموعة الضابطة التي 

قام  (α ≤ 3.35الفروق بين متوسطات مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

(،  وجاءت نتائج تحليل التباين ANCOVAاألحادي ) المصاحبطبيق تحليل التباين بت الباح 

 التاليا  (6) المشترك على النحو الذي يوضحه الجدول
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 (6جدول )ال

مجموعتي ل الدافعية ي( للفروق بين متوسطANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

 اتالرياضي مادة نحوالبعدي  الدافعية مقياس على الدراسة

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة 

 )ف( المحسوبة

 مستوى الدللة

 0.000 37.223 3832.981 1 3832.981 التطبيق القبلي للمقياس

 0.000 59.122 6088.016 1 6088.016 استراتيجية التعلم

   102.975 42 4324.929 الخطأ 

    44 14724.311 الكلي المعدل

        

، (59.122بلغت ) التعلم ستراتيجيةاليظهر من الجيدول السابيق أن قيمة ) ف ( بالنسبية         

 (، مما يدل علىα ≤ 4.45(، وهذه القيمة دالة عند مستوى )0.000وبمستوى داللة يساوي )

 البعدي دافعيةمقياس ال علىأداء مجموعتي الدراسة  يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 فروق توجد ال: والتي تنص على الثانيةوهذا يعني رفض الفرضية الصفرية  ،الرياضيات مادة في

 مادة في العاشر الصف طالب دافعية في (،α ≤ 4.45) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات

وتم  ،عتياديةمقارنة بالطريقة اال المشكلة حول المتمركز التعلم الستراتيجية تعزى ،الرياضيات

وتظهر النتائج في  لتعرف لصالج اي مجموعة كان الفرق، استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة

 اآلتيا (7)الجدول
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 (2الجدول )

 الدافعية مقياس علىالمتوسطات الحسابية المعدلة  واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 

 الرياضيات مادة نحو البعدي

 العدد المجموعة

 المتوسط

   المعدل الحسابي

 الخطأ

 المعياري

 2.03 95.77 72 التجريبية

 2.27 72.34 71 االعتيادية

         

يالحظ من الجدول السابق أن، المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية التي تعلمت        

(، في حين بلغ 95.77كان األعلى إذ بلغ ) المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجيةباستخدام 

(، وهذا يشير إلى 72.34المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية )

 حول المتمركز التعلم استراتيجيةتعلمت باستخدام  التي أن الفرق كان لصالج المجموعة التجريبية

 الصف طالب دافعية في أثرله كان  المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية أنبمعنى ، المشكلة

 . الرياضيات مادة في العاشر
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات نتائج الدراسةمناقشة 

 تييدريسفاعلييية  تقصييي :إلييىهييدفت نتييائج الدراسيية التييي مناقشيية تنيياول هييذا الفصييل عرضيياً  ل       

الب الصييف العاشيير طييودافعييية تحصيييل  فيييالمتمركييز حييول المشييكلة  الييتعلم باسييتراتيجية الرياضيييات

   على النحو اآلتيا التي توصلت اليها الدراسةوالتوصيات  ،الرياضيات مادة في 

 أولا: مناقشة النتائج

ما أثر تدريس مادة  الرياضيات باستراتيجية " الذي نص على التي: نتائج السؤال األول مناقشة

 ".؟ادة الرياضياتالتعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل طالب الصف العاشر في م

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (3األول كما يشير إليها الجدول )أظهرت نتائج السؤال      

وهذا يعني  ،الرياضيات مادة في البعدي التحصيل اختبار علىأداء مجموعتي الدراسة  يمتوسط

 مستوى عند ائيةإحص داللة ذات فروق توجد ال: رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على

 الستراتيجية تعزى ،الرياضيات مادة في العاشر الصف طالب تحصيل في (،α ≤ 4.45) الداللة

كان لصالج المجموعة  أن الفرق وتبين ،مقارنة بالطريقة االعتيادية المشكلة حول المتمركز التعلم

 استراتيجية أنبمعنى  ،المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجيةتعلمت باستخدام  التي التجريبية

       . الرياضيات مادة في العاشر الصف طالب تحصيلفي  أثركان له  المشكلة حول المتمركز التعلم

 التعلم استراتيجيةالمجموعة التجريبية التي  استخدمت  ويمكن أن يعود السبب وراء تفوق  

عطائه  ،موعات متعاونةمن خالل تعلمه في مج ،إيجابية المتعلمإلى  المشكلة حول المتمركز وا 

حرية التعلم المسؤول، وقد أدى هذا إلى تهيئة بيئة تعليمية تعلمي،ة تمتاز بجٍو من التعاون والتشارك 

قبالهم على التعلم ،الطالببين  وتنفيذ  ،وبالتالي زيادة تشجيعهم في أثناء المواقف التعليمية وا 



45 

 

وتدوينها وقراءتها  ،ائج علمية سليمةوالتوصل إلى نت ،األنشطة بشيء من الحماس والفاعلية

قبل عرضها على أفراد المجموعات  ،ومناقشتها ومراجعتها؛ للتأكد من صحتها وانتقاء األفضل منها

ومن المعلم  ،الصفية الغرفةثم أخذ التغذية الراجعة حول هذه األفكار من أقرانهم داخل  ،األخرى

عادة كتابتها وتصنيفها.   وا 

تهييتم بتقييديم المعلومييات واألفكييار فيييي  هييذه االسييتراتيجيةدريس وفييق كمييا أن إجييراءات التيي

 الطيالب االيوميية؛ مميا شيج الطيالبعلى شكل مشكلة حقيقية ترتبط بواقا حيياة  ،بداية كل درس

ودراسيييتها بعنايييية وربطهيييا بميييا ليييديهم مييين  ،علييى تبنيييي هيييذه المشيييكالت اليييواردة فيييي دروس الوحيييدة

مين خيالل العيودة إليى مصيادر متنوعية )قيراءة  ،انات والمعلومياتأفكار، والبح  والتنقيب عن البي

وهييييذا قييييد يسيييياعد علييييى إدراك  ،طلييييب المسيييياعدة ميييين الييييزمالء( ،سييييؤال المعلييييم ،الكتيييياب المقييييرر

وتحليلهيا وتصينيفها وتحدييد  ،الخصائص والعالقيات المشيتركة بيين المعيارف واألفكيار والمعلوميات

هيييا بالمعلوميييات واألفكيييار التيييي يمتلكهيييا الطاليييب. وكيييذلك ومقارنت ،أوجيييه التشيييابه واالخيييتالف بينهيييا

عييييادة  ،فإنهييييا قييييد تعمييييل علييييى إثييييارة انتبيييياه الطالييييب حييييول المشييييكلة المرتبطيييية بموضييييوع الييييدرس وا 

وتحدييييد المفييياهيم واألفكيييار الرئيسييية فيييي  ،واسيييتخدام األشيييكال والرسيييوم فيييي توضييييحها ،صيييياغتها

 حل المشكلة. وتفعيل دور االستقصاء في الوصول إلى  ،المشكلة

قييد وفييرت فرصييًا متعييددة ومتنوعيية  ، االسييتراتيجية هييذه وفييقوقييد تكييون إجييراءات التييدريس 

لممارسييية أليييوان النشييياط المختلفييية المتمثلييية فيييي اسيييتخدام مهيييارات التفكيييير المتنوعييية ذات العالقييية  

ة للوصييول وجمييا البيانييات واألفكييار الضييروري ،باسييتخدام المفيياهيم واألفكييار المتييوافرة لييدى الطالييب

أو  ،واسيتخدام خطيوات محيددة وواضيحة فيي معالجية الموقيف ،إلى حلول متوقعة وسيليمة للمشيكلة

وتحليلهييا واسييتخالص السييؤال الييرئيس منهييا  ،المشييكلة المطروحيية ميين مثييلا قييراءة المشييكلة وفهمهييا
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دراكيييييه وأخييييييرا تنفييييييذ الحيييييل  ،ثيييييم وضيييييا خطييييية تصيييييورية)ذهنية( أو مكتوبييييية إلجيييييراءات الحيييييل ،وا 

 عته. ومراج

 إلييييييى مييييييا تحققييييييه علييييييى المجموعيييييية االعتيادييييييية   االسييييييتراتيجية هييييييذهوقييييييد يعييييييزى تفييييييوق 

 ،في تعزيز التعلم ذي المعنى المتمثل في إعطياء فييرصة النشياط المعرفييي للمتعلمييناالستراتيجية 

والمشاركة في الصراع المعرفي القيائم عليى المناقشية  ،وتفسير البيانات ،مثيل التفكير بصوت عالٍ 

ثييم  ،وتطييوير الفييروض وكتابتهييا بلغيية الطالييب الخاصيية ،فاعليية والبنيياءة حييول الموقييف المييدروسال

 محاولة اختبارها والوصول إلى الحلول.

ييتم تجزئية المهيام التعليميية الكبييرة إليى مهيام أصيغر  االسيتراتيجية هذه وفقوفي التدريس 

جياح الطاليب فيي إنجياز المهيام ون ،منها؛ حي  ينجزها الطالب فيي سلسيلة متواليية محيددة وبنجياح

يعني إعطياء دافيا قيوي للطاليب إلنجياز المهيام األكبير مين خيالل تجزئتهيا وتفتيتهيا إليى  ،الصغيرة

فييي التييدريس  االسييتراتيجية هييذهكمييا أن اسييتخدام  ،والتعبييير عنهييا بلغتييه الخاصيية ،مهمييات أصييغر

تيييوى العلميييي للمييييادة مييين خيييالل التفاعيييل ميييا المح الطييييالبربميييا كيييان ليييه أثييير فيييي جيييذب انتبييياه 

يجياد العالقيات بيين األفكيار  بالتعليمية، وما الطال أنفسهم وما المعلم لتبادل األفكيار وتعيديلها وا 

 والبيانات المجموعة. 

إتاحييية الخبيييرات والفيييرص  االسيييتراتيجية هيييذهوميين اإلجيييراءات التيييي يقيييدمها التيييدريس وفيييق 

 ،ل االسيتماع إليى التفسييرات المختلفيةمين خيال ،ب إلعادة ترتيب أفكارهم ما بعضهم بعضياً للطال

عطيياء الفرصيية للمتعلمييين بالحييدي  عيين  ،ومييا يييتم طرحييه ميين أفكييار ومبييررات وبييراهين مناسييبة وا 

وهييييذا يحقييييق مسيييياعدة المتعلمييييين لفهييييم كيييييف ولميييياذا يمكيييين أن تفسيييير وتتنبييييأ بييييبعض  ،أفكييييارهم

 ،مين وجهية نظيرهم البالطيالمعلومات بصيورة أكثير صيحًة مين المعلوميات األخيرى التيي يمتلكهيا 

 كما يساعد الطالب في فهم كيف؟ ولماذا؟ وماذا يتعلم؟ 



47 

 

تطيييرح العدييييد مييين التسييياؤالت  االسيييتراتيجية هيييذهكميييا أن األنشيييطة التيييي تيييم عرضيييها فيييي 

والتفاعل معهيا ، واسيتنباط ميا  الدروس،، وتتطلب منهم قراءة مفاهيم  الطالبالمثيرة للتفكير لدى 

المهيييارات العقلييية العلييييا؛ وذلييك لإلجابييية عيين األسيييئلة الكمييية والكيفيييية  وممارسيية ،فيهييا ميين أفكيييار

وتفسييييرها بأسيييلوب علميييي قيييائم عليييى  ،بهيييدف الوصيييول إليييى إجابيييات صيييحيحة ،المتضيييمنة فيهيييا

وهيييو ميييا أد،ى إليييى ربيييط المعيييارف المتحصيييلة بيييالخبرات  ،مالحظيييات دقيقييية واسيييتنتاجات صيييحيحة

نحو اليتعلم ، وحرصيهم عليى ممارسية  الطالبيادة دافعية السابقة للمتعلم؛ األمر الذي أسهم في ز 

 وبالتييالي زيييادة وعيييهم مييا وراء المعرفييي لتلييك المفيياهيم. ،المهييارات السييابقة فييي المواقييف المتنوعيية

الفرصية  وتتييج  ،المتعلم محور العملية التعلمية التعليمية تجعل هذه االستراتيجيةأن استخدام  كما

ويعطييييان الفرصييية للطلبييية للمناقشييية  ،علم ومهيييارات التفكييييرتملييييات اليييأميييام المتعلميييين لممارسييية ع

ومنظميين  ،أو ما الزمالء؛ مما يكسبهم لغة الحوار السليمة ويجعلهم نشيطين ،والحوار ما المعلم

 ،وقادرين على تحديد المشكالت وتحليلها إلى عناصيرها الرئيسية وتمحيصيها ،في تفكيرهم وعملهم

وبالتيالي فيإن الميتعلم بهيذا  ،م مجياالت جدييدة مين مجياالت البحي  العلمييوهذا قد يفتج الباب أميا

وقيادرًا عليى  ،وواعييًا ألنمياط تفكييره ،األسلوب يكون مشاركًا نشيطًا فيي عمليية التفكيير الخاصية بيه

 .ويصبج مدركًا لما إذا كان أو لم يكن قد حقق الهدف ،تنظيم كيفية قيامه بالتعليم والتعلم

( ، ) السيياعدي ، 3313هييذه الدراسيية مييا دراسيية كييل ميين )الشييهراني ،وقييد اتفقييت نتييائج 

 .(  1992( واختلفت ما دراسة ) كوب ، 3314( ) عبد القادر ،  3312(، ) مصلج ، 3311
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ما أثر تدريس مادة  الرياضيات باستراتيجية التعلم المتمركز حول "الثاني نتائج السؤال  مناقشة

 ".؟لعاشر في مادة الرياضياتالمشكلة في دافعية طالب الصف ا

أداء  يوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط (6جدول) الثاني السؤال نتائج أظهرت       

وهذا يعني رفض الفرضية  ،الرياضيات مادة في البعدي مقياس الدافعية علىمجموعتي الدراسة 

 4.45) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: والتي تنص على الثانيةالصفرية 

≥ α،) المتمركز التعلم الستراتيجية تعزى ،الرياضيات مادة في العاشر الصف طالب دافعية في 

تعلمت  التي لصالج المجموعة التجريبية الفرق كانو  ،مقارنة بالطريقة االعتيادية المشكلة حول

 حول المتمركز التعلم ستراتيجيةا أنبمعنى ، المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجيةباستخدام 

 . الرياضيات مادة في العاشر الصف طالب دافعية في أثركان له  المشكلة

على تعلم أساليب جديدة في  الطالببأنها ساعدت  ةويمكن تفسير سبب تفوق هذه االستراتيجي

ظهار كيف حاولوا التعا مل ما الدراسة، وساعدتهم على توقا المعلومات التي يجب تقديمها، وا 

الة في النقا  العلمي لمحتوى المادة إلى المشاركة الفع،  الطالبمشكالتهم األكاديمية . كما ونقلت 

من  الطالبالعلمية من خالل تسلسل خطواتها وساعدتهم في تنمية اإلدراك فوق المعرفي لدى 

 الطالبام خالل عمليات التأمل في تخطيط المهارة وتنفيذها من خالل كتابة التقارير حول ما ق

بعمله، وهذا يستدعي التأمل فيما حصل وتقييمه ونقده، وبيان حسناته وعيوبه وما يمكن استنتاجه 

 .منه

األميير الييذي يجعلهييا اسييتراتيجية تركييز علييى مهييارات التفكييير العليييا، وميين بينهييا اإلدراك فييوق 

تييه المعرفييية بصييورة إلييى أن الفييرد يقييوم بنشيياطات فييوق معرفييية يعييالج فيهييا أنظمممييا يشييير  ،المعرفييي

مناسييبًا الكتسيياب  متواصييلة ومسييتمرة، ويقييوم باختبييار قييراره وتعديلييه للوصييول إلييى القييرار الييذي يعتبييره 
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ن أربمييا تكييون قييد سيياهمت تنمييية مهييارات اإلدراك فييوق المعرفييي ميين خييالل تركيزهييا علييى و ، المفيياهيم

 الطييالبطواتهيا أثنياء تعليم مين خييالل خو بحيل المواقيف المشييكلة التيي تعيرض علييهم .  الطيالبيقيوم 

فييي تلييك  ميين خييالل التركيييز علييى الموقييف المشييكل المفيياهيملمهييارة فكرييية معينيية تعتمييد علييى تحديييد 

ثييم اختيييار الحييل األكثيير قبييوال، ومراجعتييه ميين  ،وطييرح البييدائل المختلفيية لحييل هييذا الموقييف المفيياهيم،

وهيييذه  ،فيييي مواقيييف جدييييدة خيييالل اسيييترجاع ميييا دار فيييي ذهنيييه مييين خطيييوات، ثيييم اسيييتخدام المهيييارة 

عليى  الطيالبن هذه االستراتيجية ربميا سياعدت إوالمراقبة والتحكم، لذلك ف،العمليات تشمل التخطيط 

كميييا أنهييا تسييياعد  ،ومتيييى ولميياذا يقوميييون بييذلك، وكييييف يسييتخدمون ميييا يعرفونييه  ،ين ميييا يعرفونييهيييتب

حييل وتقويمييه وهيييذا مييا يعيييرف علييى التخطييييط لحييل المواقييف المشيييكلة ومراجعيية تنفيييذ هيييذا ال الطييالب

   .بتنظيم المعرفة

محييورًا للعمليية التعليميية؛ مميا يجعييل  الطيالبفيي جعيل  أسييهمت  االسيتراتيجيةهيذه كميا أن  

إسييهام وكييذلك  ل،الييروتين الممييم ميين وخييروجه، أكثيير حيوييية وتفيياعاًل داخييل الغرفيية الصييفية  الطييالب

 ،عالييية تفكيييير، وتنميييية قيييدرتهم عليييى المشييياركة الف، ودافعييييتهم لل الطيييالباإلسيييتراتيجية فيييي إثيييارة انتبييياه 

وحيوييية فييي طييرح ، أكثيير مرونيية الطييالب، ممييا يجعييل رواألفكييا واآلراءواالسييتقالل فييي طييرح الحقييائق 

 .الحقائق واآلراء واألفكار داخل الغرفة الصفية

 الطالبالتي تعمل على تحسين أداء  االستراتيجياتمن أكثر  االستراتيجيةهذه  وقد تكون

 الطالبسيعطي  االستراتيجيةكما أن االلتزام بهذه  .على العمليات العقلية العليا؛ كالتحليل والتقويم

لقدرتها على ، وذلك الفرصة الكبيرة في تطوير قدراتهم بالتفكير؛ وخاصة التفكير الناقد بنجاح عالٍ 

فة مثلا هارات مختلووضعهم في مواقف تفكيرية متنوعة تتطلب م،  الطالبوتحفيز أذهان  ،استثارة

من مهارات التفكير،  كبيرر واالستنتاج؛ مما يؤدي إلى تطوير قد، ، مهارة التصنيف، والتفسير

، في المادة العلمية المطروحة المفاهيمحول عالية أو مرتفعة وبالتالي الوصول إلى درجة تفكير 
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،  (Kappa,2007)و، ( Cobb , 1993)  وبك ولقد اتفقت نتائج هذه الدراسة ما دراسة كل من

 (.2413) مصلج ، و( ، 2414) الشهراني ، و

 ثانياا: التوصيات:

 لقد توصلت الدراسة الى االستنتاجين اآلتيين ا    

تفوق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على الطريقة االعتيادية في تحصيل مادة  -1

 الرياضيات للصف العاشر .

لمتمركز حول المشكلة على الطريقة االعتيادية في تنمية دافعية تفوق إستراتيجية التعلم ا -2

 الطالب لمادة الرياضيات . 

ا الدراسييية الحاليييية، فيييإن الباحييي  يوصيييي ميييالتيييي توصيييلت إليه هيييذين االسيييتنتاجينفيييي ضيييوء        

 باآلتيا 

  شكلةالم حول المتمركز التعلمتشجييا المعلميين العاملين في الميدان التربوي على استخدام 

 .الطالبما في المواقف الصفية 

  وكتبها نماذج  الرياضياتتضمين مناهج االهتمام ببناء البرامج التعليمية باإلضافة إلى

 ليفيد منها المعلمون في تدريسهم. المشكلة حول المتمركز التعلملدروس تقوم على 

  القائمة  التعليمية حول إعداد البرامج  مادة الرياضياتعقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات

واستخدامها في العملية التعليمية التعل،مية لما لهما من  ،المشكلة حول المتمركز التعلمعلى 

 .الطالبأثر في زيادة تحصيل 
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  إعداد البرامج المتعلقة باستخدام  بالبحو ستمرار في القيام االتشجيا الباحثين على

في تنمية العمليات  واستخداماتها ، مشكلةال حول المتمركز التعلمالقائمة على التعليمية 

 ., ولوحدات أخرىالرياضياتفي مجال  وفي تنمية اتجاهاتهمالمختلفة، العقلية

  حول المتمركز التعلمعلى القائمة إجراء دراسات مماثلة للكشف عن أثر البرامج التعليمية 

والتأملي واإلبداعي،  في تنمية قدرات التفكير المختلفة مثلاالتفكير االستنتاجي،  المشكلة

 .مادة الرياضياتمن خالل تدريس 
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 لمراجعا

 أولا :المراجع العربية :

 للنشر والتوزيا . المعتزعمان ا ،التدريس  استراتيجيات( ،  2008شري  ، شاهر )  أبو -

اسرتخدام أنمروذجين لردوره الرتعلم ) المعدلرة (  أثرر( ،  2007يوسيف )  لعمارة ، طال أبو -

لمبنية على إستراتيجية بوليا لحل المشكالت والتساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية القدرة ا

) أطروحية دكتيوراه   على حل المشكالت الرياضية لدى طلبة المرحلة األساسية فري األردن

 للدراسات العربية العليا ، عمان ، األردن . لعربيةمنشورة ( ، جامعة عمان ا رغي

، القياهرة ، دار الفكيير  مصرطلحات التربيررة والتعلريم معجررم( ،  1980، أحميد زكيي )  بيدوي -

 .التربوي 

اسررتخدام إسررتراتيجية الررتعلم المتمركررز  أثررر(،  2008فييؤاد عطييا )  حمييود، محمييد م برغييو  -

حرررول المشررركلة علرررى تنميرررة بعرررل المهرررارات فررري التكنولوجيرررا لطرررالب الصرررف السرررادس 

 ،كلييية التربييية ، الجامعيية اإلسييالمية ، غييزة )رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة (  زةغرراألساسرري ب

 فلسطين

( ، أثير اسيتخدام نميوذج ويتليي فيي تنميية التحصييل ومهيارات 2443، أمنية السييد ) الجندي -

عمليات العلم األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي فيي ميادة العليوم ، 

 .  ( 3( ، العدد)6، المجلد) التربية العملية مجلة

أسرررلوبي " أنظرررر قبرررل أن تسرررمع " " وبنررراء الثقرررة  اسرررتخدام( ،  2015، الرا )  خشاشييينه -

والمحافظررة عليهررا " فرري ترردريس اللغررة العربيررة لطالبررات الصررف السررابع األساسرري بمدينررة 
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) رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة ( ، جامعية الشيرق  ،عمان وأثرهمرا فري الدافعيرة والتحصريل

 األوسط ، عمان ، األردن .

 لوعالقتهررررا بالررررذكاء والتحصرررري الوالديررررةالمعاملررررة  أسرررراليب( ،  2008، نجيييياح )  دويييييك -

، ) رسييالة ماجسيتير غييير منشييورة ( ،  فرري مرحلررة الطفولررة المترأخرة فررالاألط دىالدراسري لرر

 . فلسطينكلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

رمجيرة بمرادة الرياضريات علرى توظيف التعليم البنائي في ب أثر( ،  2008، حنيان )  رزق -

 ر) رسيييالة ماجسيييتير غيييي،تحصررريل طالبرررات الصرررف األول المتوسرررط بمدينرررة مكرررة المكرمرررة

 منشورة (، كلية التربية، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .

 والتدريس من منظور التربية البنائيرة التعلم( ،  2003، حسن ؛ وزيتون ، كميال )  زيتون -

 كتب .، القاهرة ، دار عالم ال

، عميان  1ط ،البنائيرة واسرتراتيجيات تردريس العلروم النظريرة( ،  2007)  اي ، ع زيتون -

 ا دار الشروق للنشر والتوزيا .

اسيتخدام إسيتراتيجية اليتعلم المتمركيز المشيكلة فيي  أثير( ، 2011، عمار طعمه )  الساعدي -

 مجلررة ، هيياو الرياضيييات لييدى طييالب الصييف الخييامس العلمييي واتجاهيياتهم نح ادةتحصيييل ميي

 . 243– 222( ،  3العدد )  جامعة النبار

،  وطرائررق ترردريس الرياضرريات للمرحلررة األساسررية أسرراليبه( ،  2012، فتحييي )  سييبيتان -

 عمان ا دار الخليج للنشر والتوزيا .

، عمييان ا دار المسيييرة للنشيير  1ط والررتعلم التفكيررر مهررارات( ،  2015، جييودت )  سييعادة -

 والتوزيا والطباعة .



54 

 

في تنمية قدرة طلبة الصف  بيبرنامج تدري فاعلية( ،  2005، سلطان علي )  السعدي -

) أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،التاسع على التفكير الرياضيات والتحصيل في الرياضيات

 ( جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ، األردن .

عميان  ، 2. ط المسرتند إلرى الردما  لريمالتع(  2009محميد ، ) الريمياوي و ، ناديا  السلطي -

 والتوزيا . ردار المسيرة للنش :

عميانا  والتعليم الصفي لمالتع سيكلوجية(  2004، سلمان محمد ، ونبهان محميد ) سلمان -

 دار يافا للنشر والتوزيا .

تدريس وحدة الهندسة باسرتخدام معمرل الرياضريات  أثر،  (2415)، أماني عيدنان سليمان -

والدافعيررة نحررو تعلررم الرياضرريات لرردى طلبررة الصررف السررادس فرري مرردارس  فرري التحصرريل

النجيييياح الوطنييييية ، نييييابلس ،  جامعيييية منشييييورة( ييييير)رسييييالة ماجسييييتير غ ،محافظررررة طررررولكرم

 .فلسطين 

المشيييكلة فيييي تنميييية  حيييولاسيييتراتيجية اليييتعلم المتمركيييز  فعاليييية(. 2412دعييياء، ) الشيييحات، -

كليرة  مجلرة ،لدى تالميذ الصف الخيامس االبتيدائيبعض المهارات الحياتية في مادة العلوم 

 . 336 -366 ،(12)جامعة بورسعيد،  ،التربية

االنجلييو  مكتبييةالقيياهرة ا  ،التعلرريم نظريررات وتطبيقررات ،(  2010، أنييور محمييد )  الشييرقاوي -

 .المصرية 

اسررتخدام نمروذي ويتلرري فري ترردريس  أثرر(،  2010، محميد بين بييرجس مشيعل )  الشيهراني -

 ،التحصيل الدراسي والتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس البتردائي علىت الرياضيا

 ( ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، السعودية . رة)أطروحة دكتوراه غير منشو 
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سيييييماعيل ، جيييييالل )  صيييييديق - اليييييتعلم  اسيييييتراتيجية سيييييتخداما أثييييير( ، "  2010، محفيييييوظ وا 

ييييييات اليييييدوال عليييييى تحصييييييل الطيييييالب المتمركييييز حيييييول المشيييييكالت فيييييي تيييييدريس رسيييييم منحن

( ،  159)  ،دراسررات فرري المنرراهج وطرررق الترردريس مجلررة ، الرياضيييات بجامعيية اليرمييوك

59 – 15 . 

                  التعليم المتمحور حول المشكالت،، (2412)عبد اهلل بن علي، القرزعي، -

http://child-trng.blogspot.com/2012/05/problem-based-

learning.html retrievedon25/7/2016 

 اربد، دار األمل.القياس والتقويم في العملية التدريسية، ( ، 1332عودة، أحمد سليمان ) -

اسييتخدام نمييوذج ويتلييي للييتعلم البنييائي فييي  فعالييية(  2005الحكيييم ، شيييرين صييالح )  عبييد -

 اضييياتالثييانوي فييي مييادة الري لتنمييية التحصيييل والتفكييير الرياضييي لييدى طييالب الصييف األو 

 ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات . تربويات الرياضيات مجلة ،( 3) ،المجلد

الررتعلم المتمركرز حرول المشركلة فرري  اسرتراتيجية أثرر( ،  2014القيادر ، خاليد فيايز )  عبيد -

برهنرره مسررائل الهندسررة الفراغيررة والتجرراه نحررو الرياضرريات لرردى طالبررات الصررف العاشررر 

 فلسطين. ،، جامعة األقصى ، غزة  غزةاألساسي في محافظات 

الررتعلم المتمركررز حررول المشرركلة فرري  اسررتراتيجيةاسررتخدام  أثررر( ،  2005، طييه )  علييي -

)رسيالة  الحلقرة اإلعداديرة ذتدريس الهندسة علرى التحصريل والتفكيرر الهندسري لردى تالمير

 . مصر،  قناماجستير غير منشورة ( كلية التربية بسوهاج ، جامعة جنوب الوادي ، 

، مكتبييية المجتميييا  تررردريس الرياضررريات طررررق(،  2008، عبيييد الواحيييد حمييييد )  الكبيسيييي -

 العربي ، عمان .
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استخدام نموذي ويتلي للتعلم البنائي في تنميرة  فاعلية(  2004، محمد أكرامي )  مرسال -

، ) رسييالة ماجسييتير وغيييير  السررتدلل التناسرربي لررردى تالميررذ الصرررف الخررامس البتررردائي

 ، مصر . كندرية(، كلية التربية ، جامعة اإلسمنشورة 

، عمييييان ، دار المسييييييرة للنشييييير  التررررردريس العامرررررة طرائرررررق( ،  2002، توفييييييق )  مرعييييي -

   .والتوزيا

المشكلة فري  حولتوظيف إستراتيجية التعلم المتمركز  أثر( ،  2013، صيابرين )  مصلج -

ه نحرو الرياضريات لردى طالبرات تنمية مهارات حرل المعرادلت والمتباينرات الجبريرة والتجرا

التربيييية ،  ة) رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييورة ( كلييييالصرررف التاسرررع فررري المحافظرررة الوسرررطى

 فلسطين . ،جامعة األزهر ، غزه 

العصرف الرذهني والرياضريات الترفيهيرة فري التحصرريل  فاعليرة( ،  2013، عليي )  ناصير -

) أطروحيية دكتييوراه غييير  ، متوسررط للرردى طررالب الصررف األو ضررياتيوتنميررة الحرردس الريا
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 ( 1ملحق رقم )

 الخطة التدريسية وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

 ( حصص 3وتتكون من ) 1.1

 ( حصص3وتتكون من ) 1.1

 ( حصص4وتتكون من ) 3.1

 ( حصتين1وتتكون من ) 4.1
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 ( حصص3وتتكون من ) 1.1الخطة 

                               المادة : الرياضيات                                            الصف : العاشر                                                    

 حصص( 3)الزمن :       الموضوع : كثيرات الحدود                               

 

 األهداف التعليمية:   

 أن يميز كثير الحدود عن غيره من االقترانات . -1

 أن يتعرف درجة االقتران . -2

 أن يتعرف المعامل الرئيس القتران كثير حدود. -3

 أن يكتب اقتران كثير حدود بالصورة القياسية وأن يحدد معامالته. -4

 المصادر والوسائل 

 لمدرسي ، السبورة ، طباشير ملونه ، أوراق عمل.الكتاب ا

 ( دقيقة45الحصة األولى ا )

 اإلجراءات والتنفيذ

 نشاط تمهيدي:

 عرف االقتران ؟ (1

 ؟ ( أعط مثاال  لثالثة أقترانات2
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 (1( ورقة عمل )1مهمة التعلم )   
 أن يميز كثير الحدود عن غيره من االقترانات . الهدف التعليمي :

 ( التالية   1من الطالب التفكير في حل  مهمة التعلم ) ي طلب
 ميز االقتران كثير الحدود عن غيره من االقترانات ؟ 
 1س+2هي)س( =  -2                              7ق)س( =  -1
 
 5+ 1/2ل)س( = س -4س                            3ق)س(=  -3
 
3و)س(= -6             4+3س2ع)س(=  -5

 üسد )س( =   -7               س
 

 المجموعات المتعاونة 

يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة إلى مجموعات غير متجانسة، تتكون المجموعة الواحدة   -

 ( طالب .6-5من )

 تقوم كل مجموعة بتحديد منسق ومقرر -

ا األدوار على كل مجموعة  ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصل يقوم المنسق بتوزي -

 إليها .

 يطلب من طالب كل مجموعه مناقشه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -

يقوم المعلم بمراقبه النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر يشجا الطالب   -

طالب على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة دون أعطاء على العمل التعاوني ويحفز ال

عطاء التغذية الراجعة لهم كأن يقول يمكن تحويل الجذر على شكل قوى  إجابات جاهزة لهم  وا 

 .كسرية 
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 المشاركه

يطلب من مقرر كل مجموعه عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات  -

 األخرى.

دو  حوارات ومناقشات بناءه تحت إشراف المعلم وكأن المجموعات كلها قد تحولت يعقب ذلك ح -

 إلى مجموعه واحده نشطه يحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم الصحيج وتقديم التغذية الراجعة.

 ( دقيقة44الحصة الثانية : )

 المجموعات المتعاونة 

 يطلب من طالب كل مجموعه مناقشه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني.   -

يقوم المعلم بمراقبه النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر يشجا الطالب   -

دة عند الحاجة دون أعطاء على العمل التعاوني ويحفز الطالب على التفكير ما تقديم المساع

عطاء التغذية الراجعة لهم كأن يقول الدرجة الرابعة على أس هو  ، الدرجة 4إجابات جاهزة لهم  وا 

 وهكذا ..... 3الثالثة أعلى أس هو 

 (  1( ورقة عمل )1مهمة التعلم )
 ن .أن يتعرف درجة االقتراالهدف التعليمي : 

 (  التالية 2ي طلب  من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )
 

 أكتب مثاال على اقتران كثير حدود من الدرجة الثالثة ويتكون من ثالثة حدود؟ -1
 

 ما أكبر عدد ممكن من الحدود يلزم لتكوين كثير حدود من الدرجة الرابعة؟ -2
 
 من الدرجة الخامسة؟ما هو أقل عدد ممكن من الحدود يلزم لتكوين كثير حدود  -3
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 المشاركه

يطلب من مقرر كل مجموعه عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات  -

 األخرى.

و  حوار ونقا  بين الطلبه والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم الى التعلم يعقب ذلك حد -

 .الصحيج وتقديم التغذية الراجعه عن درجة  اقتران كثير الحدود

 ( 3( ورقة عمل )3مهمة التعلم )
 أن يتعرف المعامل الرئيس القتران كثير حدود.الهدف التعليمي : 

 (  التالية 3تعلم )ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة ال
 حدد المعامل الرئيس لكل من االقترانات اآلتيةا

 14+3س5+  3س2س + 3-ق)س( =  -1
 

 4+2س7-3س5ل)س( =  -2
 

 7+ 3م)س( = س -3
 

 س2-3س4+3هي )س(= س -4
 المجموعات المتعاونة 

 يقوم طالب كل مجموعه بمناقشه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني  -

يشجعهم على الحوار والتفاعل ويقوم بتوجيههم ما تقديم يشجا المعلم الطالب على التفكير و  -

 المساعدة عند الحاجه دون إعطاء إجابات جاهزه.

 لمشاركها

 يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى. -
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لها قد تحولت يعقب ذلك حدو  حوارات ومناقشات بناءه تحت إشراف المعلم وكأن المجموعات ك -

إلى مجموعه واحده نشطه يحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم الصحيج وتقديم التغذية الراجعة 

 كأن يقول أن المعامل الرئيس هو معامل أكبر درجة في االقتران.

 ( دقيقة44الحصة الثالثة : )

 (4( ورقة عمل )4مهمة التعلم )

 بالصورة القياسية وأن يحدد معامالته. أن يكتب اقتران كثير حدودالهدف التعليمي : 

 (  التالية4ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )

 أكتب كل كثير حدود فيما يأتي بالصورة القياسيه وحدد  معامالته

 6+ 3س5 – 3+ س 7س4+  2س5ق)س(=  -1

 

 2- 2س3+ 5س7- 6س4هي )س(=  -2

 

 +س 11س5+ 3س4+  4ل )س( = س -3

  المجموعات المتعاونة

 يناق  طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -

عطاء بعض التلميحات البسيطة كأن يقول  - يقوم المعلم بمراقبة النشاط ، والتجول بين الطالب وا 

 المعلم حتى نكتب معامالت كثير الحدود يجب أن نكتب اقتران كثير الحدود بالصورة القياسية.

 المشاركه

 الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى .يعرض مقرر كل مجموعه 
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من خالل الحوار والنقا  بين الطالب ، يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج الطالب عن كيفية 

 كتابة معامالت كثير الحدود حي  نضا صفر معامل للحد المفقود في االقتران.

 التقويم 
 (4ورقة عمل )

 التمارين التالية ا ي طلب من الطالب حل 
 (1تمرين )

 حدد أي من القترانات اآلتية كثير حدود
 6سü  +2س –س 4ق)س( =  -1
 1س+2+ 3س4هي )س(=  -2
 1-7ل)س( = س -3

 (1تمرين)
 أكتب كل كثير حدود فيما يأتي بالصورة القياسية وحدد معامالته والمعامل الرئيس والدرجة.

 1+3س3+ 7س2 – 6س4ق )س( =  -1
 

+   3ل)س( = س -2
1
 5س4 –س 2

 
  1+ س +  5ع)س( = س -3
 
 1+  2س5 – 3س 7üك)س( =  -4 
 

 

 خاتمة الدرس

 يطلب المعلم من الطالب بأن يلعب أحدهم دور اقتران كثير حدود ويتحد  عن نفسه.   -

 النشاط المنزلي   -

  11من الكتاب المدرسي صفحه  3، س 2، س 1حل س

 



66 

 

 ( حصص3وتتكون من ) 1.1الخطة 

 المادة : الرياضيات                                            الصف: العاشر

 حصص (3)الموضوع : تمثيل كثيرات الحدود بيانيا                        الزمن : 

 

 األهداف التعليمية 

 ر الحدود بيانيا .أن يمثل االقتران كثي -1

 أن يمثل االقتران كثير الحدود باستخدام برمجية أكسل. -2

 أن يكتشف المقطا السيني والصادي القتران كثير حدود من خالل الرسم. -3

 أن يحدد المجال والمدى  القتران كثير حدود  -4

 المصادر والوسائل

 وب الكتاب المدرسي ، الطباشير ، السبورة ، أوراق عمل ، الحاس

 ( دقيقة44الحصة األولى : ) 

 نشاط تمهيدي 

 6س+5- 2إذا كان ق)س( = س

 ( 1-( ، ق)4( ،  ق)3( ، ق)2( ، ق)1أوجد ق)

 اإلجراءات والتنفيذ 

 أألنشطه واإلجراءات وفق استراتيجيه التعلم المتمركز حول المشكلة



67 

 

 (7( ورقة عمل )1مهمة التعلم )
 الهدف التعليمي : 

  ن كثير الحدود بيانياأن يمثل االقترا -1
 أن يمثل االقتران كثير الحدود باستخدام برمجية أكسل. -2
 
 

 (1ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )
 3س +2- 2إذا كان ق)س( = س

 مثل االقتران  ق بيانيا. -1
 
 مثل االقتران ق باستخدام برمجية إكسل -2
 

 المجموعات المتعاونة  

لطالب في بداية الحصة الى مجموعات غير متجانسة ، تتكون المجموعة  الواحدة      يوزع المعلم ا -

 ( طالب.5-6)

يقوم المنسق بتوزيا األدوار على كل مجموعة  ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصل  -

 إليها .

 يناق  طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -         

عطاء بعض التلميحات البسيطة كأن يقول  يقوم المع - لم بمراقبة النشاط والتجول بين الطالب وا 

 عند رسم المستوى البياني يجب أن تكون المسافة بين الوحدات متساوية.

 المشاركه

 .يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى  -
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شة بين الطالب والمعلم ، يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالب من خالل الحوار والمناق -

 عن رسم كثيرات الحدود وتقديم التغذية الراجعة.

 ( دقيقة44الحصة الثانية : ) 

 (8( ورقه عمل )1مهمة التعلم )
 أن يكتشف المقطا السيني والصادي القتران كثير حدود من خالل الرسم. الهدف التعليمي :

 (2الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ) ي طلب من
 مثل كل من االقترانات اآلتية بيانيا وحدد المقطا الصادي والمقطا السيني ) إن وجد ( 

 3ق)س( =  -1
 
 + س3هي)س( =  -2
 
 2ع)س( = س -3

 

 1- 3و)س( = س -4
 المجموعات المتعاونة  

 يناق  طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني . -

يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والميسر ويشجا الطالب  -

على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاهزة لهم كأن يقول المقطا 

الصادي هو مقطا االقتران في محور الصادات والمقطا السيني هو مقطا االقتران في محور 

 سينات.ال

 المشاركة

 يعرض مقرر كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى. -
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من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالب  -

 وتقديم التغذية الراجعة عن المقطا السيني والمقطا الصادي  .

 ( دقيقة44)  الحصة الثالثة :

 (9( ورقة عمل )3مهمة التعلم )

 أن يحدد المجال والمدى  القتران كثير حدودالهدف التعليمي : 

 (3ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )

 حدد المجال والمدى لكل مما يلي

  3+  2ق)س( = س -1

 +س5ق)س( =  -2

 3س -ق)س( =  -3

 

 المجموعات المتعاونة  

 طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني .يناق   -

يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم  بدور الموجه والميسر ويشجا  -

الطالب على العمل التعاوني ويحفزهم على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة كأن يقول  بعد 

 الرسم سوف يظهر لك المجال والمدى  .

 مشاركه ال

يعرض منسق كل مجموعه الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات  -

 األخرى.
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من خالل الحوار والنقا  بين الطالب والمعلم يحاول المعلم إيصال التعلم الصحيج للطالب عن  -

 مفهوم المجال ومفهوم المدى.

 التقويم 
 ي طلب من الطالب حل التمارين التالية 

 (1تمرين )
 مثل كل من االقترانات التالية بيانيا وحدد المقطا السيني والصادي.

 5س + 4- 2ق)س( = س -1
 
  2هي )س( =  -2
 
 + س 5م )س( =  -3

 ( 1تمرين )
 مثل كل من االقترانات التالية بيانيا وحدد المجال والمدى 

 1+  3ق)س( = س -1
 2+ س 2ع )س( =  -2
 

 خاتمة الدرس 

 به ما هو الشيء الجديد الذي تعلمناه في هذا الدرس ويستما إلى إجاباتهم .يسأل المعلم طال -1

 15من الكتاب المدرسي صفحة  5، س 4، س 3، س 2النشاط المنزلي  حل س -2
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 ( حصص4تتكون من ) 3.1الخطة 

 المادة : الرياضيات                                             الصف: العاشر

 حصص  4كثيرات الحدود طرحها وطرحها وضربها     الزمن :  الموضوع: جمع
 

 األهداف التعليمية

 ( أن يجما اقترانين كثيري حدود1

 ( أن يجد صورة عدد عند جما اقترانين كثيري حدود2

 ( أن يطرح اقترانين كثير حدود3

 ( أن يجد صورة عدد عند طرح اقترانين كثيري حدود4

 ود( أن يضرب اقترانين كثيري حد5

 (أن يجد صوره عدد عند ضرب اقترانين كثيري حدود6

 المصادر والوسائل

 الكتاب المدرسي، السبورة ، طباشير ملونه، أوراق عمل

 ( دقيقة44الحصة األولى : ) 

 نشاط تمهيدي 

التقريبية لمبيعات مصنا اسمنت من االسمنت األسود )د ( واالسمنت األبيض  يمكن تمثيل الكتلة

 ب الف األطنان باالقترانيين )ب( في س  شهر 

 334س + 3د )س( = 

 15س +  3ب )س ( = 

 شهور لكال االقترانيين؟ 14كم عدد األطنان المباعة في 
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 جمع كثيرات الحدود -1

 عند جما كثيري حدود نجما معامالت الحدود المتشابه فينتج كثير حدود وهذا يعني ان

 ق )س( + هي )س( = )ق + هي ()س(

 (11( ورقة عمل )1مهمة التعلم )
 أن يجما اقترانين كثيري حدود الهدف التعليمي :

 ( التالية1ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعليم )
 اوجد ناتج جما ق )س(  و هي )س( حي 

 5+  3س 7+ 4س  6– س  4+  4س 2ق )س( =

 6س + 7+  1س 5 – 4س 2+  3س 3   -   4س 7هي )س( = 

 وحدد درجة الناتج
............................................................................................................ 

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

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

 المجموعات المتعاونه

سة تتكون المجموعة الواحدة يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة إلى مجموعات غير متجان -

 ( طالب 6 – 5) من

 تقوم  كل مجموعة  بتحديد منسق ومقرر -

يقوم المنسق بتوزيا األدوار على كل مجموعة ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصل  -

 إليها 

 يطلب من طالب كل مجموعة مناقشة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -
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عطاء بعض التعليمات البسيطة كأن يقول قبل ان يقوم المعلم بدور ال - مشجا للعملية التعليمية وا 

 نبدأ بعملية الجما يجب كتابة االقترانات بالصورة القياسية.

 المشاركة

 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى -

يحاول المعلم إيصال التعلم الصحيج للطالب  عن  والمعلم الطالبمن خالل الحوار والنقا  بين -

 مفهوم جما اقترانيين كثيري حدود

 (11( ورقة عمل )1مهمة التعلم )
 أن يجد صورة عدد عند جما اقترانين كثيري حدود الهدف التعليمي :

 ( التالية2ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ) -

 اوجد  3س + 4 – 1س 13ك ) س( =  ،  1س + 5+   1س 2 – 3س 3اذا كان ل )س( = 

 ( 2) ل + ك ( )  -1
 ( وماذا تالحظ2( + ك )2ل )  -2
 (1-ك ( ) –) ل  -3
 (1) ل + ك ( )  -4

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

 المجموعات المتعاونة

 يناق  طالب كل مجموعة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني -

يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب والتجول بين الطالب اذ يقوم بدور تنشيط  -

عطاء بعض التلميحات البسيطة كان يقول نعوض العدد الطالب وتحف  2يزهم على حل المهمة وا 

 .مكان كل س
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 المشاركة 

 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى -

الب من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم  يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للط -

 .وتقديم التغذية الراجعة

 ( دقيقة44الحصة الثانية : ) 

 طرح كثيرات الحدود -2

 كثيري حدود نطرح معامالت الحدود المتشابه عند طرح

 هي ( )س( –هي )س( =) ق  –أي ان ق )س( 

 حي  ق ، هي كثيرا حدود

 (11( ورقة عمل )3مهمة التعلم )
 دودأن يطرح اقترانين كثير حالهدف التعليمي : 

 ( التالية3ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ) -

  5+ س  –  1س 5+  3س 4ق )س( =اذا كان  

 3س +  4+  1س 6هي )س( = 
 اوجد ناتج كل مما ياتي

 هي ( )س( –) ق    -1
 ق ( )س ( وماذا تالحظ -) هي    -2

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

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

 المجموعات المتعاونة
 يناق  طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -
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ما تقديم المساعدة دون  يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والتفاعل -

إعطاء إجابات جاهزة ، كأن يقول قبل أن نبدأ بعملية الطرح يجب كتابة االقترانات بالصورة 

  .القياسية

 المشاركة 

 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى  -1

يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج وتقديم  من خالل الحوار والمناقشة بين الطالب والمعلم -2

 التغذية الراجعة كأن يقول أن عملية طرح االقترانات ليست عملية تبديليه .

 (13( ورقة عمل )4مهمة التعلم )
 أن يجد صورة عدد عند طرح اقترانين كثيري حدود الهدف التعليمي :

 ( 3ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )
 6 –س 5+  1س3 – 4س4ق)س( =  إذ كان

 1س + 2 – 1+ س 3س – 4س3هي)س(= 
 (1ق () -)هي  -2(                                     1هي()-)ق - 1أوجد ا 
 (4هي() -)ق -4(                                   1-ق( ) -)هي - 3       

 المجموعات المتعاونة

 طلوبة بشكل تعاوني.يناق  طالب كل مجموعه المهمة الم -

يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والتفاعل ويقوم بتوجيههم ما تقديم  -

 المساعدة عند الحاجه دون إعطاء إجابات جاهزة.
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 المشاركه 

 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى  -1

و  حوار ونقا  بين الطالب والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم يعقب ذلك حد -2

 الصحيج وتقديم التغذية الراجعة .

 

 ( دقيقة44الحصة الثالثة : ) 
 

  ضرب اقترانين كثيري حدود -3

 ألي كثيري حدود ق)س( ، هي)س( 

 هي )س(× )ق.هي()س(= ق)س( 

 (14( ورقة عمل )4مهمة التعلم )
 أن يضرب اقترانين كثيري حدود ي :الهدف التعليم

 ( 5ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )
 5س+2س   ، ع)س(= 4+2،   هي)س(= س    1س+ - 2س 3اذا كان ق)س(=

 أوجد ناتج كل مما يأتيا
 )ق.هي()س(           - 1 

                
 )هي .ق ()س( -2 
 
 )ق . ع( )س(  - 3

                                  
 المجموعات المتعاونة

 يناق  طالب كل مجموعه المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -
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يشجا المعلم الطالب على التفكير ويشجعهم على الحوار والمناقشة ما تقديم المساعدة عند  -

عطاء التغذية الراجعة كأن يقول في حالة ضرب اقترانين كثيري حدود نجما القوى.  الحاجة وا 

 لمشاركه ا

يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات  -1

  .األخرى

يعقب ذلك حدو  حوار ونقا  بين الطلبه والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم  -2

 الصحيج وتقديم التغذية الراجعة .

 ( دقيقة44الحصة الرابعه : ) 

 (14عمل )( ورقة 6مهمة التعلم )
 أن يجد صوره عدد عند ضرب اقترانين كثيري حدود الهدف التعليمي :

 (6ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )

   2س+2+ 1س4+3،   هي)س(= س    6-س4+  1س 3اذا كان ق)س(=
 أوجدا

 (                                 1)ق.هي() - 1 
 (1)هي .ق () -2  
 (        4) )هي . ق( - 3  

 المجموعات المتعاونة

 يقوم طالب كل مجموعه بمناقشة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -

يشجا المعلم الطالب على التفكير، ويشجعهم على الحوار والمناقشة ما تقديم المساعدة عند  -

 الحاجة دون إعطاء إجابات جاهزة ما تقديم التغذية الراجعة.
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 المشاركه 

 ر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى يعرض مقر  -1

يعقب ذلك حدو  حوار ونقا  بين الطالب والمعلم ليحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم  -2

 الصحيج وتقديم التغذية الراجعة .

 (16التقويم ورقة عمل )

 ي طلب من الطالب حل التمارين التالية ا

   1+ 1+س3،   هي)س(= س   2س+4- 1+ س 3س 4اذا كان ق)س(= (1تمرين )
 هي ()س( -)ق   -2)ق+هي()س(                                      -1أوجدا 
 (2)ق +هي ()  -4)ق .هي ()س(                                      - 3     
 (1)ق . هي ()  -6(                                   1-هي () -)ق   -5     
 (1ق ) 3  -7     

 (1تمرين)

 1س، وارتفاعه  6+1س4صندوق على شكل متوازي مستطيالت قاعدته مربعه الشكل طول ضلعها 

 أكتب قاعدة االقتران ق الذي يمثل حجم الصندوق . -أ
 أكتب قاعدة االقتران هي الذي يمثل المساحة الكلية ألوجه الصندوق. -ب
 

 خاتمة الدرس

 أل المعلم طالبه ما هو الشيء الجديد الذي تعلمناه في الدرس .يس -

 . 24صفحة   3، س 1النشاط المنزلي حل  س -
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 ( حصتين1تتكون من ) 4.1الخطة 

 المادة : الرياضيات                                                 الصف: العاشر

 حصتينالزمن :                 الموضوع : قسمة  كثيرات الحدود                 
  

 األهداف التعليمية 

 أن يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد خارج قسمة اقترانات كثيرات الحدود. -1

 ان يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد باقي قسمة اقترانات كثيرات الحدود. -2

 أن يحل مسائل حياتيه على قسمة اقترانات كثيرة الحدود. -3

 لوسائل المصادر وا

 الكتاب المدرسي ، السبورة ، طباشير ملونه ، أوراق عمل .

 ( دقيقة44الحصة األولى : ) 

 نشاط تمهيدي

 وجد مصنا إلنتاج الدراجات الهوائية أن أقتران الربج الكلي لبيا )س( دراجة منتجة يوميًا هو 

جد عدد  ( دراجات يومياً 6( دينار ،إذا باع )43س ويربج المصنا )14+ 2س -ر)س( = 

 الدراجات التي يمكن أن يبيعها المصنا ويحصل على الربج نفسه.
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 قسمة كثيرات الحدود 

 المقسوم عليه + الباقي × المقسوم = خارج القسمة  

 (17( ورقة عمل )1مهمة التعلم )

 أن يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد خارج قسمة اقترانات كثيرات الحدود. الهدف التعليمي :

 ( التالية 1من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ) ي طلب

  3على هي)س(= س+  6س+5+  2جد خارج قسمة االقتران ق)س(= سخوارزمية القسمة باستخدام 

 

 المجموعات المتعاونه

يوزع المعلم الطالب في بداية الحصة إلى مجموعات غير متجانسة تتكون المجموعة الواحدة من _ 

 ( طالب 6 – 5)

 وم  كل مجموعة  بتحديد منسق ومقرر.تق -

يقوم المنسق بتوزيا األدوار على كل مجموعة ويتولى المقرر تدوين النتائج التي يتم التوصل  -

 إليها .

 يناق  طالب كل مجموعة المهمة المطلوبة بشكل تعاوني. -

سر ليشجا الطالب يقوم المعلم بمراقبة النشاط الذي يدور بين الطالب إذ يقوم بدور الموجه والمي -

على العمل التعاوني ويحفزهم على التفكير ما تقديم المساعدة عند الحاجة ) كأن يقول ناتج قسمة 

 على س هو س . 2س
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 المشاركة

يطلب من مقرر كل مجموعة عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات  -

 األخرى.

تحت إشراف المعلم وكأن المجموعات كلها قد تحولت يعقب ذلك حدو  حوار ومناقشة بناءه   -

إلى مجموعة واحدة نشطه يحاول المعلم الوصول بهم إلى التعلم الصحيج وتقديم التغذية الراجعة 

 كأن يقول في حالة القسمة تطرح األسس .

 (18( ورقة عمل )1مهمة التعلم )

 سمة اقترانات كثيرات الحدود.ان يستخدم خوارزمية القسمة إليجاد باقي ق الهدف التعليمي :

 ( التالية 2ي طلب من الطالب التفكير في حل مهمة التعلم )

يقبل القسمة  6-س – 3بين باستخدام خوارزمية قسمة كثيرات الحدود أن االقتران  ق)س(= س

 . 2-على هي)س( = س

 
 المجموعات المتعاونة

 تعاوني.يقوم طالب كل مجموعه بمناقشة المهمة المطلوبة بشكل  -

يقوم المعلم بمراقبة النشاط والتجول بين الطالب ويشجعهم ويحفزهم على إجراء العمليات  -

 المطلوبة في القسمة.

 المشاركة 

يطلب من مقرر كل مجموعة عرض الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي  -1

 المجموعات األخرى .
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يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالب  من خالل الحوار والنقا  بين الطالب و المعلم -2

وتقديم التغذية الراجعة كأن يقول إذا كان باقي قسمة ق)س( على هي )س( = صفر فان ق)س( 

 يقبل القسمة على هي )س( .

 (19( ورقة عمل )3مهمة التعلم )

 أن يحل مسائل حياتيه على قسمة اقترانات كثيرة الحدود.الهدف التعليمي :  

 ( التالية 3الطالب التفكير في حل مهمة التعلم ) ي طلب من

( بالمتر المربا بنوع من 3-2س3أرادت سلمى تغطية أرضية غرفة مستطيلة الشكل مساحتها )

 را طوليا ستشتري من هذا السجاد ؟( مترا ، كم مت1-السجاد عرضه ) س

 المجموعات المتعاونة

 عاوني.يناق  طالب كل مجموعة المهمة المطلوبة بشكل ت -

يقوم المعلم بمراقبة النشاط والتجول بين الطالب وأعطاء بعض التلميحات البسيطة كأن يقول  -

 ناتج قسمة المساحة على العرض يساوي الطول.

 المشاركه 

 يعرض مقرر كل مجموعة الحلول التي توصلت إليها مجموعته على باقي المجموعات األخرى  -1

ن الطالب والمعلم يقوم المعلم بإيصال التعلم الصحيج للطالب من خالل الحوار والمناقشة بي -2

 وتقديم التغذية الراجعة .
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 (11التقويم   ورقة عمل )

 ي طلب من الطالب حل التمارين التاليه 

 (1تمرين)
 على  1س+2-3ساستخدم خوارزمية القسمة في إيجاد خارج قسمة االقتران ق)س( = 

 3-هي)س( = س
 (1تمرين)

 2-على هي)س(= س 32 -4سوارزمية القسمة في إيجاد باقي قسمة ق)س(= استخدم خ
 وهل ق)س( يقبل القسمة على هي)س( .

 
 ( 3تمرين)

بالمتر  27-3سلوحة إعالنات مستطيلة الشكل ، مساحتها تعطى باالقتران م)س(= 
 ( مترا جد عرضها بداللة س .3-المربا فإذا كان طولها يساوي ) س

 خاتمة الدرس

  المعلم الطالب ما هو الشيء الجديد الذي تعلمناه في هذا الدرس . يسال -

 النشاط المنزلي  - 

 24صفحة  2، س 1حل س

  



34 

 

 اآلتي : ويشمل ألتحصيلي( الختبار 1ملحق رقم )

 . األهداف العامة 1

 . مفردات المحتوى2

 . جدول المواصفات 3

 . األهداف السلوكية4

 . تعليمات االختبار 5

 ختبار . فقرات اال6

 . ورقة اإلجابة 7

 . اإلجابة النموذجية3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 األهداف العامة  -1

 * يتعرف على كثيرات الحدود .

 * يستخدم التكنولوجيا لتمثيل كثيرات الحدود بيانيا ويستقصي خصائصها.

 * يجما  كثيرات الحدود.

 * يطرح كثيرات الحدود. 

 * يضرب كثيرات الحدود.

 د.* يقسم كثيرات الحدو 

 * يحل مسائل حياتيه تتضمن كثيرات الحدود والعمليات كلها.

 مفردات المحتوى -1

 تمثيل كثيرات الحدود بيانيا         -2                 كثيرات الحدود .        -1

 قسمة كثيرات الحدود . -4      جما كثيرات الحدود وطرحها وضربها . -3

 جدول المواصفات لالختبار  -3  

 دافاأله

 المحتوى

 المجموع تطبيق فهم تذكر

 3 2 3 3 كثيرات الحدود

 3 4 5 - تمثيل كثيرات الحدود

 3 3 - - جما وطرح وضرب كثيرات الحدود

 4 4 - - قسمة كثيرات الحدود

 34 13 3 3 المجموع
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 األهداف السلوكية -4

 في الختبار رقم الفقرة الهدف الرقم

 1 ن غيره من االقتراناتان يميز اقتران كثير حدود ع 1

 2 ان يحدد درجة اقتران كثير حدود 2

 3 ان يستنتج المعامل الرئيس القتران كثير حدود 3

 4 ان يستخرج معامالت اقتران كثير حدود  4

 5 ان يتعرف درجة اقتران كثير حدود  5

 6 ان يستنتج الحد الثابت القتران كثير حدود 6

 7 ل الرئيس القتران كثير حدود بالترتيبان يستخرج الدرجة والمعام 7

 3 ان يتعرف على الصورة القياسية القتران كثير حدود 3

 3 ان يستخدم طرح اقترانين كثيري حدود في مسائل حياتيه كاقتران الربج 3

 14 ان يجد مجال اقتران كثير حدود 14

 11 ان يجد مدى اقتران كثير حدود 11

 12 لمنحنى اقتران كثير حدود ان يكتشف المقطا الصادي 12

 13 ان يكتشف المقطا السيني لمنحنى اقتران كثير حدود 13

 14 ان يستخدم التعويض اليجاد صورة اقتران عند عدد معطى  14

 15 ان يستنتج باستخدام الرسم المقطا السيني القتران كثير حدود 15

 16 يعي ان يحسب اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم من اقتران ترب 16

 17 ان يجد معادلة محور تماثل اقتران تربيعي 17

 13 ان يجما اقترانين كثيري حدود 13

 13 ان يطرح اقترانين كثيري حدود 13

 24 ان يجد صورة عدد عند جما اقترانين كثيري حدود 24
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 رقم الفقرة األهداف 

 2،5،3 أهداف التذكر

 1،3،6،12،13،15،17،23 أهداف الفهم

 4،7،3،14،11،14،16،13،13،24،21،22،23،24،25،26،27،23،34 أهداف التطبيق
 

 

 

 

 

 

 

 21 ان يجد صورة عدد عند طرح اقترانين كثيري حدود 21

 22 دان يضرب اقترانين كثيري حدو  22

 23 ان يستخرج درجة ناتج ضرب اقترانين 23

 24 ان يجد صورة عدد عند ضرب اقترانين  24

 25 ان يضرب عدد ثابت بصورة اقتران عند عدد معطى 25

 26 ان يستخدم خوارزمية القسمه اليجاد خارج قسمة اقترانين 26

 27 ان يستخدم خوارزمية القسمة اليجاد باقي قسمة اقترانين 27

 23 ان يستخدم قسمة االقترانات كثيرات الحدود في مسائل حياتيه 23

 23 ان يستنتج درجة االقتران من خالل رسم معطى 23

 34 ان يستخرج قيمة المعامل المجهول عند صورة معطاه القتران كثير حدود  34
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 تعليمات الختبار -4

 عزيزي الطالب ا 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة أبدال ، اقرأ كل فقرة بعناية 34يتكون هذا االختبار من )

ة الصحيحة أمام رقم كل فقرة من ( تحت رمز اإلجاب√وأختر اإلجابة الصحيحة وضا إشارة )

 فقرات االختبار في ورقة اإلجابة المرفقة في نهاية االختبار.

ليك المثال اآلتي ا   وا 

 هو ا  12×  11حاصل ضرب  -1

 144 -أ

 132 -ب

 123 -ج

 116 -د

( تحت الرمز )ب( أمام √ان الجواب الصحيج هو البديل )ب( وما عليك إال أن تضا إشارة )

 ( 1الرقم)

 د ج ب أ رقمال

1  √   
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 فقرات الختبار -6

 اقتران كثير حدود ا ليسأحد االقترانات التالية  -1

 3ق)س( = -أ

 1س+3ق)س(=  -ب

 س 4 – 3ق)س( = س  -ج

 7س+ 2ق)س(=  -د

 أي من االقترانات التالية اقتران كثير حدود  من الدرجة الرابعة؟-2

 2س +3+2س4ق)س( =  -أ

 4-س 3ق)س(=   -ب

 2+ 4+س 3(= سق)س -ج

 2س+ 4+ 5ق)س( = س -د

 هو ا 1س +2+ 3س5-2س4أن المعامل الرئيس لالقتران ق)س( = -3

     -5 -أ

        4 -ب

        2 -ج

 1 -د

 ا    1+ 4+ س 4س 2-3س 6س+ 4ان معامالت االقتران ق)س(=  -4

 2،1،4،1-،4،6-أ

 2،1،1-،6،4 -ب
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 1،2،4،1،-6 -ج

 1، 4، 6،4، 1،  -2 -د

 هيا   4س+2االقتران  ق)س( =درجة  -5

 األولى -أ

 الثانية -ب

 الثالثة -ج

 الرابعة -د

 س هوا    4+  2- 2س 5+ 3س 2+ 7س 3أن الحد الثابت لالقتران ق)س( =  -6

 3 -أ

 4 -ب

 7 -ج

 -2 -د

 بالترتيب هي ا  1س+ 2+4س 5أن الدرجة والمعامل الرئيس لالقتران  ق)س( = -7

 1،4 -أ

 2،4 -ب

 4،1 -ج

 4،5 -د

 بالصورة القياسية لالقتران كثير حدوداغير مكتوب واحد من االقترانات  -3

        2س +3+1س4- 3ق)س( = س -أ

 1+ 3س4- 1س7ق)س( =  -ب
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             14س + 2ق)س(=  -ج

     4-ق)س( =  -د

 وجدت شركة أجهزة كهربائية أن تكلفة اإلنتاج األسبوعي ألجهزة عددها س ثالجة يمكن تمثيلها -3

دينار  544، فاذا بيعت الثالجة الواحدة بمبلغ 14س+ 6 -2س2 -3بالعبارة اآلتية ك )س( = س

 فان اقتران الربج لبيا س ثالجة هو ا

     14-س  546+  1س2+ 3س-ر)س(=  -أ

 س 544ر)س( =  -ب

    514س+ 6 -2س2 -3ر)س( = س -ج 

    14س+ 434+ 2س 2- 3ر)س( = س -د

 فأن مجال ق)س( هوا  2+ 2س3+ 3اذا كان ق)س( = س -14

 +ح  -أ

 ح  -ب

 ص -ج

 ط -د

 هو ا   4+2ان مدى االقتران ق)س( = س -11

 (      ∞، 2]  -أ

 (      ∞، 4-] -ب

 (      ∞،4] -ج

 (                         ∞،4] -د
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 هو العدد ا     6س+ 5 – 2المقطا الصادي لمنحنى ق)س(= س-12

 2-أ

 3-ب

 6 -ج

 5 -د

 هو العدد ا 3نحنى ق)س( = س+المقطا السيني لم– 13

 -3 -أ

 3 -ب

 1-ج

 صفر -د

 ( يساوي ا1-فان ق)   5- 2س 3+ 5س 4إذا كان ق)س( =   -14

 6-أ

 -6 -ب

 2 -ج

 -12 -د

فإن   4(=1، ق)  3( =4، ق) 1-( =2، ق) 3( =4إذا كان ق اقترانا تربيعيا وكان ق)  -15

 منحنى االقتران  ق يقطا محور السينات  عند س يساويا

              4-أ

     2 -ب
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             1-ج

 4-د 

 م /  وفق العالقة  44قذف جسم راسيا إلى أعلى بسرعة ابتدائية مقدارها  -16

حي  ف االرتفاع باألمتار  ، ن الزمن بالثواني ، فإن أقصى ارتقاع     2ن 5-ن  44ف)ن( = 

 يصل إليه الجسم  هو ا

 164-أ

 44 -ب

 144 -ج 

 34 -د

 فإن معادلة محور التماثل االقتران ق هيا  5-س  4+ 2ذا كان ق)س( = سإ – 17

        2س=     -أ

     2-س=   -ب 

     2ص=     -ج

 2-ص =   -د 

، فأن ناتج  3س+4+2س3، هي)س(=1س+5+2س2+3س3اذا كان ق)س( = -13

 )ق+هي()س( يساوي ا

          3-س3+ 2س11+ 3س3-أ

 3س+3+ 1س3+ 3س3 -ب

           7+س + 1س7- 3س3-ج

     3س+3+1س11+ 3س3 -د
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 ، فأن  3س +4+ 1س6، هي )س( =  1+ 1س2- 3س7إذا كان ق)س( = -13

 ق( )س( يساويا  -ناتج )هي

        14س + 4+ 1س2- 3س7-أ

  3س+ 4+  3س -ب

      14س + 4+   1س 3+ 3س -ج

 3س+  4+  1س 3+ 3س7- -د 

 (هوا 1فأن قيمة )ق+هي() 5- 1س 3= ، هي )س( 1+ 1س 2+ 3س 6إذا كان ق)س( =-24

 -7 -أ

 7 -ب

 3-ج

 1 -د

 ، 2+ 1س – 3، هي)س( =س 1س+3+ 1س4-3س2إذا كان ق)س( =  – 21

 ( يساوي ا2هي()-فأن) ق

 1-أ

 -1 -ب

 7 -ج

 -7 -د

 س ،  4+ 1، هي )س( = س      1+ س+ 1س 2إذا كان ق)س( =  -22

 فان ناتج )ق . هي( )س(ا
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 1س+ 5+ 1س3 -أ

 1س + 3 – 2س -ب

 س4+ 1س 5+ 4س2-ج

 س 4+  1س5+  3س 3+ 4س2  -د

 ق)س( ،( × 5+ 3، إذا كان هي )س( =)س  1س + 4- 1س3+ 4اذا كان ق)س( = س -23

 فإن درجة هي)س( هي ا

                3 -أ

          4 -ب

          7 -ج

 12 -د 

 (ا  2( )س ، فان ناتج )هي . ق4+1،هي)س( = س    1س+– 1س2إذا كان ق)س( =-24

 34-أ

 14 -ب

 24 -ج

 12 -د

 (  هو ا1ق) 3فأن ناتج    1-س  3+1س6 - 3إذا كان ق)س( =س -25

         6   -أ

        3  -ب

          2  -ج

    -6  -د 
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 ، فإن خارج قسمة  1-، وكان هي )س( =س1- 1س 2- 3س3إذا كان ق)س(= -26

 ق)س( على هي )س( هوا

                1+س+ 1س3-أ

 1س+3+ 1س3 -ب

                1س +3- 1س-ج

 1س+3+1س -د

 يساوي ا  3-على هي )س( =س 1س +2 - 3باقي قسمة ق)س( =س -27

       25-أ

        24 -ب

       22-ج

  4 -د

بالمتر المربا ،  27-3لوحة إعالنات مستطيلة الشكل مساحتها تعطى باالقتران م)س( = س -23

 بداللة س هو ا ( ، فإن عرضها3-فإذا كان طولها يساوي )س

          3س +3+ 1س -أ

  3-س 3-1س -ب

                  3+1س -ج

  31س +27- 1س3- 4س -د 
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 درجة االقتران ق)س( المرسوم في الشكل المجاور هيا  - 23

 االولى        -أ

 الثانية          -ب

 الثالثة        -ج

 الرابعة  -د

 

، فإن قيمة  24ب س + – 1ن ق ، حي  ق )س( = سصفرًا لالقترا 5إذا كان العدد  -34

 الثابت ب هي ا

           11 -أ

             14 -ب 

            3 -ج

         5 -د
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 ورقة اإلجابة -7

 السم..................... المدرسة ..................... الصف................ الشعبة.............

                  

 البدائل

 رقم الفقرة

 د ي ب أ

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

3     

3     

14     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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13     

13     

24     

21     

22     

23     

24     

26     

27     

23     

23     

34     
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 اإلجابة النموذجية-8

                  

 البدائل

 رقم الفقرة

 د ي ب أ

1  /   

2   /  

3 /    

4    / 

5 /    

6    / 

7    / 

3  /   

3 /    

14  /   

11   /  

12   /  

13 /    

14  /   

15   /  

16    / 

17  /   

13    / 
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13    / 

24  /   

21 /    

22    / 

23   /  

24 /    

25 /    

26 /    

27   /  

23 /    

23   /  

34   /  
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 ( مقياس الدافعية بصورته األولية 3ملحق رقم )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتاري ايييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالصفاييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمدرسةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياالسمايييييي

 عزيزي الطالب ا

الطالب نحيو تعليم ميادة  يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعيية

بصدق  الرياضيات، وهذا المقياس ألغيراض البحي  العلميي فقيط ، ليذا يرجيى اإلجابية عنيه

 .وموضوعية حسب رأيك ومعرفتك

 تحيت االختييار اليذي)×( يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية، ثيم ضيا إشيارة ا  فقرات المقياس

 .ترأه  مناسباً 

 رقرررم
 قرةالف

 اوافق الرررفرررررقرررررة
 بشدة

 معارل معارل محايد اوافق
 بشدة

      .أحب مادة الرياضيات 1
 أحضرررر دروس الرياضررريات ألن 1

 .معلمي يرغب بذلك 
     

      .أعمل على حّل األسئلة والواجبات 3
      .أطرررح األسررئلة علررى المعلم باستمرار 4

      اضرريات بنشرراط وحماس.أنتظررر حصررة الري 4

 أرغب في قضراء وقرت أكثرر فري 6
 حصة الرياضيات.

     

      .المادة معلم الرياضيات يشجعنا علرى تعلرم 7
 أرغب في تعلم كل ما يمكننري تعلمره 8

 في الرياضيات
     

الحصة، فإنني  عنرردما ل أفهررم شرريء معررين فرري 9
 .المعلم هأرغب أن يزودنري بر

     



132 

 

الرياضيات   أحررب العمررل اليرردوي فرري مررادة 11
 .وتطبيقها

     

 عندما َأخطئ، فإنني أحرب أن أسرأل 11
 المعلم عررن الطريقررة الصررحيحة

 .للحل

     

 ل أحب أن أتعلم المسرائل الرياضرية 11
 .الصعبة

     

 أستمتع باألفكار الجديدة التري أتعلمهرا 13
 .مادة الرياضياتفي 

     

 جرد صرعوبة فري متابعرة حصرةأ 14
 .الرياضيات والنتباه للشرح

     

 أحب العمل الجمراعي أثنراء حصرة 14
 .الرياضيات

     

 أفضررل أن يعطينررا المعلم  أسررئلة 16
 .صعبة تحتاي لتفكير

     

      .الرياضيات  أحرررص علررى تطبيررق أنشررطة 17
 رياضيات أكثر سرهولة مرن براقيلا 18

 المواد.
     

 معلم الرياضريات دائمرا يرربط لنرا 19
 .الرياضيات بالحياة اليومية

     

 الرياضريات تسراعدنا علرى التفكيرر 11
 .الصحيح

     

 أتمنى أن اعمل بالمستقبل فري مجرال 11
 .الرياضيات

     

 الرياضيات تنمري مهرارات التفكيرر 11
 .التحليل وحل المشكالتو 
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 ( مقياس الدافعية بصورته النهائية 4ملحق رقم )

 يييييييييييييييييييي الصفايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي التاري ايييييييييييييييييييييييييييييييييييالمدرسةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي االسماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 عزيزي الطالب ا

يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس دافعيية الطالب نحيو تعليم ميادة 

بصدق  ألغيراض البحي  العلميي فقيط ، ليذا يرجيى اإلجابية عنيهالرياضيات، وهذا المقياس 

 .وموضوعية حسب رأيك ومعرفتك

 تحيت االختييار اليذي)×( يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية، ثيم ضيا إشيارة ا  فقرات المقياس

 .ترأه  مناسباً 

 رقرررم
 الفقرة

 اوافق الرررفرررررقرررررة
 بشدة

 معارل رلمعا محايد اوافق
 بشدة

      .أحب مادة الرياضيات 1
      .أحضرررر دروس الرياضررريات  1
      .أعمل على حّل األسئلة والواجبات 3
      .أطرررح األسررئلة علررى المعلم باستمرار 4

      أنتظررر حصررة الرياضرريات بنشرراط وحماس. 4

 أرغب في قضراء وقرت أكثرر فري 6
 ضيات.حصة الريا

     

      .المادة يشجعني معلم الرياضيات علرى تعلرم 7
 أرغب في تعلم كل ما يمكننري تعلمره 8

 . في الرياضيات
     

أرغب أن يزودني المعلم بما يساعدني على فهم  9
 الرياضيات 

     

      .الرياضيات  أفضل العمررل اليرردوي فرري مررادة 11
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 م عندما أخطئأحرب أن أسرأل المعل 11
 عررن الطريقررة الصررحيحة للحل .

     

 أجد مشكلة في تعلم المسرائل الرياضرية 11
 .الصعبة

     

 أستمتع باألفكار الجديدة التري أتعلمهرا 13
 .في مادة الرياضيات

     

 جرد صرعوبة فري متابعرة حصرةأ 14
 .الرياضيات والنتباه للشرح

     

 عي أثنراء حصرةأحب العمل الجمرا 14
 .الرياضيات

     

 أفضررل أن يعطينررا المعلم  أسررئلة 16
 .صعبة تحتاي لتفكير

     

      .الرياضيات  أحرررص علررى تطبيررق أنشررطة 17
 لرياضيات أكثر سرهولة مرن براقيأشعر أن ا 18

 المواد.
     

      مادة الرياضيات في الحياة اليومية يربط المعلم  19
 تساعدني الرياضريات علرى التفكيرر 11

 .الصحيح
     

 أتمنى أن اعمل بالمستقبل فري مجرال 11
 .الرياضيات

     

      تنمي الرياضيات لدي مهرارات التفكيرر . 11
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 ( قائمة أسماء المحكمين على أداتي الدراسة والخطة التدريسية4ملحق رقم )

 التخصص المحكم التسلسل

 مناهج وطرق التدريس مود الحديديأ.د مح  .1

 مناهج وطرق تدريس العلوم أ.د زيد علي البشايره  .2

 تكنولوجيا التعليم أ.د جمال الطوايعه  .3

 العلوم والرياضيات تدريسمناهج وطرق  د. محمد الرصاعي  .4

 العلوم تدريسمناهج وطرق  د. خالد عاشق ابو تايه  .5

 اضياتالري تدريسمناهج وطرق  د. محمود البشي   .6

 الرياضيات تدريسمناهج وطرق  د. احمد المساعفه  .7

 قياس وتقويم / مشرف تربوي نادر االمير  .3

 الرياضيات / خبير تربوي تدريسمناهج وطرق  رائد الزبيدي  .3

 الرياضيات / معلم تدريسمناهج وطرق  بالل الرحاحله  .14
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 ( كتب تسهيل المهمة6ملحق رقم )
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