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  "ملخص الدراسة"
 مقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم          هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية       

نحو الرياضيات، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث تم بناء االستراتيجية واستخدامها في تعلـيم طلبـة                   
  .مسائل الهندسية في وحدة المساحات والتكافؤ في األشكال الهندسيةالصف الثامن األساسي حل ال

طالبة تم اختيارها من مدرسة من مدارس مدينة غزة، حيث قسمت العينة إلى             ) 96(وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من        
  .بطة تعلمت بالطريقة التقليديةاهما تجريبية تعلمت حل المسائل باستخدام االستراتيجية المقترحة، واألخرى ضادمجموعتين، اح

وقد صمم الباحث اختباراً تحصيلياً ومقياس اتجاه لمعرفة أثر هذه االستراتيجية على كل من التحـصيل واالتجـاه، وأظهـرت                    
  -:النتائج
صيل بين متوسـط درجـات طلبـة المجموعـة        ح في الت  0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة          -1

  .ح المجموعة التجريبية، لصالالتجريبية
 في االتجاه نحو الرياضيات بين طلبـة المجمـوعتين   0.05عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية     -2

 .التجريبية والضابطة

هذا وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف هذه االستراتيجية في حل المسائل الهندسية وتشجيع المعلمين على اسـتخدامها                  
  . التعليميةهمفي ممارسات

  
"Abstract" 

This study aimed at identifying the effect of using a proposed strategy in teaching problem 
solving in geometry for the students of 8th class on their achievement and attitudes towards 
mathematics. 
To achieve the objective of this study, the researcher used the experimental method, He 
prepared the strategy and used it in one school in Gaza. A random sample of (96) students was 
selected from the population of the study, and an achievement test and attitude scale were 
designed for this purpose. 
The results showed that: 
1) There were significant differences at (α ≤0.05) in achievement between the mean of marks 

of the students in the experimental group and their fellows in the control group in favor of 
the experimental group students. 

2) There were no significant differences at (α ≤0.05)  in the attitudes towards mathematics, 
between the students of the control group. 

 Consequently the study recommended: 
Encouraging math's teachers to use this strategy in teaching geometry and in their performance.  
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لى تحصیل الطلبة أثر استخدام استراتیجیة مقترحة لحل المسائل الریاضیة الھندسیة ع
  واتجاھاتھم نحو الریاضیات

  
  -:مقـدمة 

لقد طرأ على الرياضيات المدرسية في السنوات األخيرة تغيير جذري في أكثـر بـالد العـالم، فقـد             
تغيرت المناهج والمقررات، وأدخلت فروع جديدة على الرياضيات في جميع المراحل التعليميـة، وصـممت               

شتى المؤتمرات الدولية ونوقشت فيها عدة مسائل تتعلق بتعليم الرياضـيات           عدة مشروعات تجريبية، وعقدت     
  .وتعلمها
تطورات عديدة عالمياً ومحلياً، فعلى المستوى العالمي بـدأت معظـم           وقد شهدت مناهج الرياضيات       

الدول المتقدمة في مراجعة برامج تدريس الرياضيات بها مراجعة شاملة بغرض تطويرهـا واإلرتقـاء بهـا،       
تى تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، وكان نتاجاً لذلك ظهور مشروع المنـاهج المدرسـية للقـرن         ح

الحادي والعشرين في كثير من الدول، كما واكب هذه التطورات ظهور بعض المداخل الجديدة فـي تـدريس                  
  .نالرياضيات، ومنها تشجيع األبحاث الرياضية واألنشطة الخاصة بالمتفوقين والمبدعي

وانعكست هذه التطورات على مناهج الرياضيات وتدريسها محلياً، فقد طرأ في اآلونة األخيرة اهتمام                
خاص في تعلم الرياضيات وفي تعليمها على نحو يجعل الطلبة يدركون عملية تعلمها، وقد لوحظ هذا االهتمام                 

مهم يقتصر على تعليم المعلومات وإكساب      من خالل تغيير نظرة المعلمين لتعليم هذه المادة، فبعد أن كان اهتما           
الطلبة مهارة إجراء العمليات الرياضية، أصبح اآلن يتركز في تنمية قدرات الطلبة على مواجهة المـشكالت                
في صورة تدريبات ومسائل مطلوب حلها بواسطة معطيات محددة، وتهيئة المواقـف التـي تثيـر التفكيـر                  

ة، وإكسابهم مهارات التفكير التي تساعدهم على اسـتخالص وإدراك          وتساعدهم على استدعاء الخبرات السابق    
   . وربط العالقات الموجودة بين عناصر المشكلة، وخبراتهم السابقة للوصول إلى حل لهذه المشكلة

   )2 : 1985شاهين،  (                                                                                   
 شعروا أن عليهم أن يحدثوا تغييراً ما في عملهم أو في طريقة تدريسهم كي ينعكس ذلك وبشكل                  اوبهذ  

  .إيجابي على اتجاهات طلبتهم نحو الرياضيات ومستوى تحصيلهم فيها
هها لتحديث التدريس قد أعطت اهتماماً كبيراً السـتخدام         لباحث أن التربية الحديثة في توج     وقد أدرك ا    

تفق والقدرات الفكرية للطلبة، وتؤدي إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم العقلية، وليس ذلك هـو    أساليب وطرائق ت  
ما تهدف إليه طريقة تدريس الرياضيات فحسب، وإنما يكمن الهدف في تنمية االتجاه نحـو التأمـل والبحـث        

   ) Hudgins ، 1986 : 53.  ( واالستقصاء
ون الهدف األسمى من تعليمهم نقل ما جاء في الكتب إلى           ويرى الباحث أن الكثير من المعلمين يعتبر         

أذهان طلبتهم، والتأكد من حفظهم لمحتوى هذه الكتب من أجل النجاح في االمتحان، وبالتالي يصبح الطالـب                 
              الحقائق والقوانين وإجراء العمليات الرياضية، وهذا نابع من نظرتهمالجيد في نظرهم هو األقدر على حفظ
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للرياضيات على أنها مجرد عمليات وقوانين ومهارات، دون أن يدركوا أنها طريقة منطقية للبحث تقوم علـى             
وأن الهدف من تعليم الرياضيات لـيس  .  التفكير والتأمل واالستنتاج، وأن إجراء العمليات هو أقل ما فيها شأناً 

 الرياضية، وحل مسائل مجردة ال تمت بصلة للواقع، وإنما يهـدف تعليمهـا              فقط تنمية مهارة إجراء العمليات    
أيضاً إلى إكساب الطلبة أساليب التفكير الصحيح بما ينمي قدراتهم على حل ما يـواجههم فـي بيئـتهم مـن                     

   ) .4 : 1997دياب ، .  ( مشكالت في حاضرهم أو مستقبلهم
  -:وهذا ما دفع الباحث إلى تركيزه على التساؤل   
  -:ما الذي يعلمه المعلم ؟ وإنما تعدى ذلك ليشمل التساؤالت األخرى   
  كيف يعلمه ؟ ولماذا يعلمه ؟ وإلى أي مدى تتحقق األهداف التعليمية المنشودة ؟  
شملت مؤتمرات تطـوير منـاهج    من قبل التربويين والتي توال ينكر الباحث الجهود الكبيرة التي بذل     

 تي كان من أبرزها مؤتمر المعلمين العـرب الـسادس لتـدريس الرياضـيات             وطرق تدريس الرياضيات وال   
 في البالد العربية إلى تنمية القدرة على االكتشاف واالبتكار وإكساب الطلبـة اتجاهـات         المعاصرة والذي عقد  

اليب وعادات اجتماعية سليمة مثل الموضوعية والتفكير والدقة والتنظيم، واستخدام أس         إيجابية نحو الرياضيات    
  .التخطيط والتصميم في حل المشكالت

كما ركز مؤتمر المشرفين التربويين للرياضيات في مناطق عمل وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين،             
م، على ضرورة تطوير مناهج الرياضيات لتحقـق        1996والذي نظم برعاية منظمة اليونسكو في عمان سنة         

كير كمنتج تعليمي لمساعدتهم على حل ما       ف واالهتمام بتنشيط الت   من أهدافها األساسية تنمية قدرة التفكير المنظم      
    . يواجههم من مشكالت، وهذا ما أكدته أيضاً كثير من الدراسات، وطالبت به، والتـي مـن أهمهـا دراسـة                   

)25 : 1993 Rice & others , (     كما بذلت جهود عديدة الستحداث مداخل وأسـاليب جديـدة لتـدريس ،
م مـن خـالل     1993حل التعليمية المختلفة، وقد قدمت أفكار عديدة للتدريس اإلبداعي عام           الرياضيات بالمرا 

م لتكون مصادر يستعين بها المعلمـون       1995 ،   1994المناهج الدراسية، تال ذلك إعداد قوائم مماثلة لألعوام         
  .عند تدريس الرياضيات لتنمية اإلبداع عند طلبتهم

  
  -:الشـعور بالمشكلة 

لباحث من خالل عمله مشرفاً لمادة الرياضيات ورئيساً لمركز التطوير التربوي في وكالة الغـوث          لقد الحظ ا   
مدة تزيد على العشرين عاماً، ومن خالل لقاءاته مع عدد من معلمي الرياضيات أثناء إشـرافه علـى طلبـة                    

 جعل طلبـتهم قـادرين      الجامعة في مقرر التربية العملية أن الكثير من هؤالء المعلمين يواجهون صعوبة في            
ويستطيع معلمو الرياضيات في مدارس قطـاع       .  على حل المسائل الرياضية وبشكل خاص المسائل الهندسية       

غزة التابعة للوكالة اكتشاف قدرات طلبتهم الضعيفة في حل المسائل، وذلك من خـالل مالحظـاتهم للحيـرة                
سائل الهندسية، وبالرغم من معـرفتهم أن لهـذا         واالرتباك في وجوه طلبتهم، وهم يحاولون حل واحدة من الم         

الضعف أسباباً عديدة، إال أنهم يميلون إلى تقـديم الحلـول لطلبـتهم دون الـسعي إلـى إكـسابهم طرائـق                    
المعلـم  واستراتيجيات تنمي قدراتهم على التفكير والحل، ويقوم الطلبة بنسخ الحلول وهم يتعجبون من اهتداء               
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بينما لم يستطيعوا هم أن يحلوا تلك المسائل على الرغم من معـرفتهم للنظريـات        إلى مثل هذا الحل المرتب،      
  .والقوانين أو سماعهم بها

كما تكررت شكوى الطلبة وأولياء أمورهم من أن مادة الرياضيات وبالذات أحد فروعها وهو الهندسة                 
ة، ولذا فإن تعلمها يمثل صـعوبة       على درجة عالية من التجريد والصعوبة بالمقارنة بغيرها من المواد الدراسي          

للطلبة، ويظهر ذلك جلياً من خالل تدني مستوى تحصيلهم الدراسي وخاصة في حـل المـشكالت والمـسائل     
  .الرياضية الهندسية

  :هذا وقد توصل الباحث إلى هذه النتائج من خالل ما يلي   
  .ياتآراء الكثير من المعلمين والمشرفين القائمين على تدريس مادة الرياض •
 .فحص نتائج الطلبة في مادة الرياضيات وبشكل خاص في فرع الهندسة •

  .شكوى أولياء أمور الطلبة من تدني مستويات تحصيل أبنائهم مقارنة بنتائج المواد األخرى •
 ،في إعادة معالجة هذا الموضوع باقتراح استراتيجية تعلـيم مناسـبة      وهذا ما دفع الباحث إلى التفكير         

 إيماناً منه أن طريقـة التـدريس ال   ،سة هذه الموضوعات بما يناسب طلبة المرحلة األساسية تسهل مهمة ودرا  
تقل أهمية عن العناصر األخرى المكونة لعملية التعليم والتعلم بصفة خاصة وللمنهاج بصفة عامة إن لم تكـن             

  .أهمها
 االستراتيجية المقترحـة     يتعرف على أثر هذه     هذه القضية بالبحث والدراسة لعله     ولهذا تناول الباحث    

  .في تدريس المسائل الهندسية على تحصيل الطلبة في الرياضيات وعلى اتجاهاتهم نحو ما يتعلمون
وقد راعى أن تكون خطوات االستراتيجية المقترحة مناسبة لمستوى الطلبة بحيث يسهل لهـم تحديـد             

 بتسلسل منطقي، وتدريبهم على المهـارة  المشكلة وفهمها وتقسيمها إلى مشكالت فرعية، وتوالي خطوات الحل 
عند وضع خطة الحل وتنفيذها، كما راعى أن تكون هذه االستراتيجية المقترحة على هيئة منظومة متدرجـة                 
بشكل منطقي ومناسبة لمستوى الطلبة العقلي، وتحقق التكامل بين أساليب وطرق تدريس الرياضيات بفروعها              

  .المتعددة
  

  -:مشكلة البحث 
  -:ء ما سبق تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي في ضو  

    ما أثر استخدام االستراتيجية المقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية على تحصيل طلبة الصف الثـامن               
  األساسي في الرياضيات، واتجاهاتهم نحوها؟ 

  -:ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية   
  ومـا أسـس بنـاء هـذه          ستراتيجية المقترحة لحل المسألة الرياضـية الهندسـية ؟        ما خطوات اال   -1

  االستراتيجية وتطبيقها ؟
ما أثر استخدام االستراتيجية المقترحة لحل المسألة الرياضية الهندسية على تحصيل طلبـة الـصف                -2

 الثامن األساسي في الرياضيات ؟
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ألة الرياضية الهندسية علـى اتجـاه الطلبـة نحـو           ما أثر استخدام االستراتيجية المقترحة لحل المس       -3
 الرياضيات ؟

  
  -:هـدف البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف االستراتيجية المقترحة لحل المسألة الرياضـية الهندسـية                 
على تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات وكذلك اتجاهاتهم نحوها، وذلك من خالل إعداد دليل للمعلم يتـضمن             

ريقة استخدام االستراتيجية المقترحة وتوظيفها في تعليم وتعلم طلبة الصف الثامن األساسي للهندسـة مـن                ط
خالل عينة الدراسة ثم قياس أثر هذه االستراتيجية المقترحة علـى تحـصيلهم الدراسـي فـي الرياضـيات                   

  .واتجاهاتهم نحوها
  

  -:فرضيات الدراسة 
  -:م الباحث ببناء الفرضيات االحصائية التاليةولإلجابة على أسئلة الدراسة، فقد قا  

)05.0(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى       -1 α≥    في االختبـار التحـصيلي بـين 
 . البحث التجريبية والضابطةوسط درجات الطلبة في كل من مجموعتيمت

)05.0(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى          -2 α≥          فـي مقيـاس االتجـاه نحـو
 . البحث التجريبية والضابطةكل من مجموعتيالرياضيات بين متوسط درجات الطلبة في 

  
  -:أهميـة البحث 

  -:تنبع أهمية البحث لكونه   
  .محاولة لبناء استراتيجية تعليمية لحل المسائل الرياضية الهندسية -1
 .فيذها بطريقة فاعلة قد يفيد معلمي الرياضيات في بناء خطط دروسهم وتن -2

يزود معلمي الرياضيات بدليل للمعلم يساعدهم في تدريس الهندسة وتعلـيم طالبهـم حـل المـسائل                 -3
 .الرياضية

يزود المعلمين وطلبة الدراسات العليا بمقياس اتجاه نحو مادة الرياضيات يمكن االسـتفادة منـه فـي            -4
 .البحوث التربوية وفي مشاريع تخرجهم

مؤلفي الكتب المدرسية استراتيجية، يمكن من خاللها تنمية قدرات         مي المناهج و  يضع بين أيدي مصم    -5
 .الطلبة على حل المسائل الرياضية الهندسية

من الدراسات النادرة التي تناولت المسألة الهندسية وذلك في حدود علم الباحث واعتقـاده، والحاجـة               -6
التعلمية وتحسينها مـن أجـل تعـديل        / عليميةالماسة لمثل هذه الدراسات التي تنشد تطوير العملية الت        
 .اتجاهات الطلبة نحو هذه المادة وخلق جيل مفكر مبدع
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  -:حدود البحث 
اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف الثامن األساسي لتطبيق وإجراء التجربة عليها تـم                  

  .اختيارها من مدرسة من مدارس وكالة الغوث في مدينة غزة
فـي  " المساحات والتكافؤ   "  على توظيف االستراتيجية المقترحة في تعليم الطلبة وحدة          كما اقتصرت   

  .األشكال الهندسية المقررة على طلبة الصف الثامن األساسي
 2003/2004ومن حيث المجال الزمني فقد تم تنفيذ التجربة في النصف الثاني من العـام الدراسـي                   

  .لشهرولفترة زمنية محددة مدتها شهر ونصف ا
  

  -:مصطلحات البحث 
االستراتيجية التعليمية بأنها مجموعـة مـن الخطـوات        ) 35 : 1990أورستين،  ( عرف   -:االستراتيجية  

  .والممارسات التي يتبعها المعلم داخل الفصل بحيث تساعده على تحقيق األهداف المنشودة
المتتابعة المخططة التي يقـوم     بأنها مجموعة من األفعال      ) 53 : 1986نظلة خضر ،    ( كما عرفتها     

  .بها المعلم للوصول إلى نتائج معينة
بأنها مجموعة من األفعال التي يقوم بها المعلم         ) 188 : 1997محبات أبو عميرة ،     ( وكذلك عرفتها     

بعد تخطيط مسبق ألحد الموضوعات وفق أنشطة تعليمية وأوراق عمل للتلميذ وإرشـادات للمعلـم محـددة                 
  .م، بحيث تحقق هذه الخطة أهدافاً معينة ونتائج مقصودةوأساليب تقوي

  -:وقد تبنى الباحث التعريف التالي لالستراتيجية   
هي مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي يقوم بها المعلم مستخدماً التقنيات التعليميـة واألنـشطة                

  .دة مسبقاًالمتعددة والتي تساعده على تحقيق األهداف التعليمية المقصودة والمحد
  

 تتعدد تعريفات االتجاه ، إال أن معظم اآلراء تتفق على أن االتجاه هو شعور الفرد الثابت نـسبياً                   -:االتجاه  
. الذي يحدد استجابته نحو موضوع معين أو قضية معينة من حيث القبول أو الرفض أو التأييد أو المعارضـة           

. بأنه اإلحساس بحب الرياضـيات واالهتمـام بهـا        ويعرف االتجاه نحو الرياضيات      ) 45 : 1992حسن،  ( 
  ).20-19 : 1984المليجي، (

 نسبياً للـسلوك واالسـتجابة      بأنه استعداد مسبق وثابت ومطرد    ) 145 : 1990الدسوقي،  (كما يعرفه     
  .بطريقة معينة إزاء األشخاص واألشياء والقضايا

علم العام والثابت نسبياً بالقبول أو الرفض       ويعرفه الباحث في هذه الدراسة إجرائياً على أنه شعور المت           
  .مادة الرياضيات، ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس اتجاه خصص لذلكنحو 
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  -:التحصيل الدراسي 
جاء تعريف التحصيل في قاموس التربية وعلم النفس بأنه إنجاز عمل ما، أو إحراز التفوق فـي مهـارة                   
   ).15 : 1960جار، ن. ( معينة
بأنه نتاج عملية التعلم، وهو إدراكي في معظمـه يتركـز علـى              ) 107 : 1986حمدان ،   ( وقد عرفه        

  .المعارف والخبرات التي اكتسبها المتعلم نتيجة مروره بخبرات ومواقف تعليمية
  -:أما الباحث فقد تبنى التعريف التالي     

" المـساحات والتكـافؤ  " ن معارف ومهارات واتجاهات نتيجة دراسة وحدة        التحصيل ناتج ما اكتسبه المتعلم م     
  .من خالل االستراتيجية المقترحة، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اختبار يصمم لذلك

  
  -:المسألة الرياضية 

يملـك  يعرف كالوسماير المسألة بأنها موقف مشكل يواجه الفرد، وعليه أن يستجيب لـه، ولكنـه ال              
  .الوسائل والمعلومات الجاهزة التي يمكنه استخدامها في الوصول إلى الحل

  .ويعرفها فيلبس أنها موقف يواجه الفرد دون أن يكون لديه إجراء جاهز يتبعه للوصول إلى الحل  
أما بوليا فيعرفها بأنها سؤال يطلب اإلجابة عليه، بحيث يشكل هدفاً للفرد يريد تحقيقـه، وال يـستطيع          

بلوغه بالطرق المألوفة لديه، ويشكل تحدياً ال يمكن بلوغه بالطرق العادية، وقبول الفرد التحدي والتصدي لـه        
   ).202 : 1982أبو زينة ، . ( شرط أساسي من شروط المسألة

  -:وقد تبنى الباحث التعريف التالي للمسألة 
جابة جاهزة لهذا الموقف، ويتطلـب      بأنه موقف جديد يواجه المتعلم ألول مرة دون أن يكون لديه است             

  .مهارات عقلية عليا للوصول إلى الحل
وحل المسألة الرياضية أشبه ما يكون بعملية وصول شخص ما إلى مكان محدد من خالل طريق لـم                    

  .يسلكه من قبل، ويتوقف اختيار الطريق على الخلفية العلمية للفرد وعلى بصيرته وخبرته
  

  -:اإلطار النظري 
  -: اإلطار النظري جزئين رئيسين وهما يتناول  
  .االستراتيجية ومفهومها وأنواعها، وحل المشكالت كاستراتيجية لحل المسائل  

  -:االستراتيجية التعليمية : أوالً 
يقوم المعلم بوضع تصور مسبق لما سيقوم به في تنفيذه للموقف التعليمي من أجل تحقيـق األهـداف                   

 الفكري يضع المعلم نتاج تفكيره في صورة خطوات إجرائية وتدابير مرسـومة،             المنشودة، ونتيجة لهذا العمل   
  -:التنفيذي من عمل المعلم حيث يقوم بما يلي وبعد ذلك يأتي الجانب العملي 

  .اختيار وتحديد االستراتيجيات والطرائق واألساليب والنشاطات المناسبة  -1
 .تنظيم المتعلمين في فرق عمل -2
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  .التعلمية المتوافرة /  والموارد والمصادر التعليميةاختيار وتوظيف المواد -3
ويالحظ أن جميع ما ذكر يقع في دائرة سيطرة المعلم، وباستطاعته تكييفها وتوظيفها بفاعلية في سبيل تحقيـق       

" التعلمية مصطلح   / تعليم وتعلم فعاليين، ويطلق على جملة الطرائق واألساليب المستخدمة في العملية التعليمية           
  :أي بمعنى أنها " ستراتيجية اال

من المبادئ والقواعد والطرائق التي توجه خطوات المعلم والمتعلم من أجل تنظـيم عمليـة                مجموعة  
   ) .128 : 2001دياب، . ( التعليم والتعلم، وبلوغ األهداف المنشودة

ليـات والـسياسات    التخطيط والتوجيه الشامل لجميع العم    " وقد جاء تعريفها في قاموس التربية بأنها          
   ) .Oxford American Dict. 1980:77. ( لخدمة أهداف معينة

ومما سبق يرى الباحث أن االستراتيجية أشمل وأعم من الطريقة واألسلوب، فالطريقة ال تتم إلى فـي           
وتنقـسم  .  ضوء استراتيجية معينة ومسبوقة، أما األسلوب فهو جزء سـلوكي متـضمن فـي االسـتراتيجية         

  :يجيات إلى قسميناالسترات
وتتكون من قواعد ومبادئ وطرائق يتبناها المعلم من أجل مساعدة تالميـذه علـى   : استراتيجية تعليم    - أ

  .التعلم
وتتكون من قواعد ومبادئ وطرائق يستخدمها المتعلم من أجل اكتـساب الخبـرات             : استراتيجية تعلم  -  ب

 .المطلوبة

  -: المعايير األساسية التاليةوتصنف استراتيجيات التعليم في فئات متعددة بحسب
  .دور المعلم ومسؤوليته فيها   . أ 
 .الوقت الذي يتطلبه تنفيذها . ب 

 .دور المتعلم فيها  .ج 

  .نوعية التعلم الحاصل وثباته وديمومته  .د 
  -:وهذه االستراتيجيات هي 

  واستراتيجية االستكشافاستراتيجية العرض واستراتيجية التفاعل     
ما يتصل بها من طرائق وأساليب وتقنيات على دور المعلم، حيـث يـشكل              وتعتمد استراتيجية العرض و       

الدور الرئيس في كل عملياتها وأساليبها، فهو الذي يمارس النشاط التعليمي بـصورة كاملـة طيلـة الوقـت،      
وينحصر دور المتعلمين في إطار هذه االستراتيجية على االستقبال فقـط، ومـن الطرائـق التـي تتـضمنها       

طريقة المحاضرة وطريقة العـرض والتوضـيح وطريقـة الـشرح ، وتعـد هـذه                :   العرض   استراتيجية
  .م الرياضياتياالستراتيجية أقل االستراتيجيات مناسبة لتعل

أما استراتيجية التفاعل فتقوم على الطرائق واألساليب التي تحقق نوعاً من التوازن بين دور كل من المعلـم                   
رة فـي عمليـة التعلـيم    علمين إلى استخدامها على الكثير من العوامل المـؤث  والمتعلم، ولكن يتوقف لجوء الم    

والتعلم، ومنها الوقت المتوافر للموقف ومستوى المتعلمين ومدى التجانس بينهم وطبيعة الموضوع الدراسـي              
ئق هذه  واألهداف المنشودة من تعليمه، ومدى توافر األدوات واألجهزة والمصادر التعليمية التعلمية، ومن طرا            

االستراتيجية طرح األسئلة والحوار والمناقشة ولعب األدوار، ومعظم هذه الطرائق تحقـق أكبـر قـدر مـن      
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وأمـا اسـتراتيجية   .  المشاركة الفعالة للمتعلمين والمعلمين وبالتالي تحقق استيعاباً أكثر للمعلومات والخبرات     
 للمتعلم، وينحصر دور المعلم على تنظيم الموقف        االستكشاف فهي استراتيجية يكون الدور األكبر في طرائقها       

التعليمي وقيادته، وتوفير المثيرات والمصادر التي تيسر عمليات التعلم، وقد تكون اسـتراتيجية االستكـشاف               
  .وما يتصل بها من طرائق وأساليب أفضل الطرائق في تعليم وتعلم الرياضيات

تخدام االستراتيجية المناسبة للموقف التعليمـي ولموضـوع        وهكذا فالمعلم الجيد والكفي هو الذي يخطط الس        
دراسته ولمستوى تالميذه، ويختار الطريقة التي يرى أنها ضرورية لمساعدة المتعلم على تـشكيل واكتـساب                

         )131 : 2001دياب ،    ( .البنى العقلية التي تمكنه من االستكشاف وأداء المهارات وحل المشكالت
  -:لمشكالت حل ا: ثانياً 

أو أنماط التعليم لجانييه، األهـداف التعليميـة المتعلقـة بحـل            " النتاجات التعليمية   " لقد جاء في قمة هرم        
نوصل تبرها الهدف النهائي الذي يجب أن       المسائل، إذ أن جانييه اعتبر حل المشكالت من أهم األهداف بل اع           

  .  السلوك اإلنساني تعقيداً أو أهميةالمتعلم إليه، وذلك لكون هذا الهدف من أكثر أشكال
  )71 :1982أبو زينة،(                                                                                    

وفي الكتب المدرسية لمبحث الرياضيات، يتم تعليم حل المشكالت من خالل حل المسألة الرياضـية، وهـو                 
خدم فيه المبادئ واألساليب بنسق فكري متقدم وذلك للوصول إلى هدف محدد، ومـن  نشاط يقوم به الفرد ويست  

خالل حل المسألة الرياضية يتم اتقان تعليم المبادئ والمفاهيم والعالقات والمهارات، فحل المسألة لـيس هـو                 
بعمليات فكرية عليا،   تطبيق للقوانين والمبادئ، بل هو أيضاً عملية تنتج تعلماً جديداً، حيث يقوم المتعلم              مجرد  

يضع الفرضيات ويجربها ويستدعي الخبرات، وهو عندما يتوصل إلى حل للمسألة، يكتسب طرائق وأسـاليب               
  )340 : 1993برامج جامعة القدس املفتوحة، (  . تتميز بقابلية انتقال أثرها إلى مواقف ومسألة جديدة

إذا كان لديه هدف واضح ومحدد، ويعي       أن الفرد يكون في موقف مشكل       ) عبيد وآخرون   ( كما يرى     
ما لدى الفرد من معلومات متاحة عن الموقـف،         ف يحول دون ذلك،     اًبه ويريد أن يصل إليه، ولكن هناك عائق       

إلى الحل المطلوب، ولكي يحـل هـذه        وكذلك ما هو مكتسب لديه من خبرات سابقة، ال يسمحان له أن يصل              
 أبعاد الموقف حتى يكون على وعي تام بالمشكلة، ثم يحـددها بدقـة    في اعتباره جميعالمشكلة، عليه أن يأخذ   

ووضوح، وفي ضوء فهمه للمشكلة يضع فروضاً  متنوعة للوصول إلى الحل معتمداً علـى العالقـات التـي     
 من جهة، وخبراته السابقة من جهة أخرى، ثم يختبر هـذه الفـروض   يجب أن يدركها بين المعلومات المتاحة    

  ).110 : 1992عبيد وآخرون ، . ( الصحيح ليصل إلى الحل
ويرى كذلك أنه لكي يستخدم المعلم طريقة حل المشكالت في حجرة الدراسة، فإن هنـاك خطـوات                    

  -:إجرائية يمكن اتباعها وهي 
  .تقديم مشكلة وتحديدها بدقة ووضوح •
 .توجيه نظر المتعلم إلى البيانات ذات العالقة بالمشكلة •

ن الهدف المراد الوصول إليه والمعلومات المتاحة لكـي يجـري الخطـوات             توجيه المتعلم ليربط بي    •
 .السليمة لحل المشكلة

 .تقويم الحل الذي يصل إليه المتعلم •
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 في حل المسائل الرياضية حيث وضـحها        إتباعهاكما وضح مجموعة من الخطوات التي يمكن استخدامها أو          
  :بما يلي
راءة بعناية ودقة وفهم ألن ذلك مهم لحل المسألة، ومما يعوق الفهـم      ويقصد بها الق  :  قراءة المسألة  -1        

  .أن تشمل المسألة على كلمات ال توجد في حصيلة المتعلم من المفردات 
فمعظم المسائل في كتب الرياضيات المدرسية تحتوي على ما يحتاجـه           :  تحديد ما بها من بيانات     -2   

مادة خارجية ولذا يسهل عادة أن يحدد ما تحتوي عليه المسألة           المتعلم لحل المسألة دون الرجوع إلى أي        
  . من بيانات

ولذا يتطلب من المتعلم فحص عبـارات المـسألة لتحديـد    :  تحديد المطلوب إيجاده أو البحث عنه     -3        
لقـراءة  المطلوب وإيجاده، فقد يرد المطلوب في نهاية المسألة أو في بدايتها، وينبغي أن يحدد المطلوب بعـد ا    

  . للمسألة مباشرة
 تحديد العمليات الضرورية والتي تستخدم ما يتوافر في المسألة من بيانات للوصـول إلـى الحـل                  -4       

فبعد أن يقرأ المتعلم المسألة بعناية وبعد تحديد بياناتها والمطلوب إيجاده، عليه أن يحدد العمليـات                : المطلوب
  . لة، وهذه من أصعب الخطوات التي تواجههالتي يراها الزمة ويرتبها لحل المسأ

حيث يتطلب الحل إجراء المتعلم عمليات رياضية قد يعجز القيام بهـا، ولـذلك فمـن          :  حل المسألة  -5     
  .الضروري أن يلم المتعلم بالحقائق والعمليات ليستطيع حل المسألة حالً صحيحاً

 العمليات الرياضية بدقة ومراجعة المـسألة بواسـطة    أي أن يقوم المتعلم بمراجعة    :  مراجعة الحل  -6        
عملية مختلفة عن تلك التي أجريت للوصول إلى الحل، أي بطريقة عكسية تبدأ من المطلـوب بعـد إيجـاده                    

       .وصوالً للبيانات المعطاة
خدام      وهناك بعض األساليب واإلجراءات التي تساعد المعلمين في توجيه طلبتهم الكتـساب مهـارة اسـت       

  :أسلوب حل المشكالت وهي
  :  أن يقوم المعلم بمساعدة طلبته في اكتساب مهارة تحليل المسألة، ويشتمل تحليل المسألة ما يلي-1

  .فهم العالقات العامة في المسألة وكذلك العالقات داخل كل جزء منها على حدة        * 
  .القدرة على التعبير عن مضمون المسألة        * 

  .تصور المسألة تصوراً ذهنياً وتمثيلها بالشكل  *       
  :  وفي ضوء ذلك يمكن للمدرس مساعدة طلبته في تحليل المسألة وفهمها من خالل ما يلي

إثارة دوافع الطلبة نحو تحليل المسألة، وتكون هذه الدوافع أكثر سهولة على االثارة إذا كان الهـدف                 -       أ
لبة، وعلى المعلم أن يجعل طلبته يدركون أهمية حل المسألة من خـالل جعلهـم   واضحاً وفيه تحٍد لقدرات الط 

 .يواجهون مشكلة تدفعهم إلى دراسة موضوعات الرياضيات وعملياتها التي يحتاجونها للحل

 مساعدة طلبته على القراءة الواعية والتعبير عن مضمون المسألة بلغتهم الخاصة، وليكن واضـحاً         -       ب
 أن لفظاً واحداً في المسألة ال يفهمه الطالب قد يعوقه عن فهم المسألة برمتها، ولذلك وجـب علـى   لدى المعلم 

 .المعلم توضيح معنى المصطلحات واأللفاظ الصعبة في المسألة

  . مهارة رسم األشكال التي تعبر عن المسألة ووضع الرموز وقراءتهاتسابمساعدة طلبته على اك-        ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 12

لمعلم موقف المسألة بحياة الطلبة كلما أمكن، فهذا يضفي على الرياضيات فاعليتهـا، ويبـين              ربط ا -        د
  .وظيفتها في المجتمع

ألسـئلة  جعل المناخ الصفي يسوده الود والعالقة التعاونية التـي تـشجع الطلبـة علـى توجيـه ا                 -        ه
  .لة ومضمونها واالستفسارات عن لغة المسأ

  .  لم مبدأ الفروق الفرديةمراعاة المع-         و
أن يساعد المعلم طلبته في اكتساب المهارة في فرض الفروض لحل المسألة الرياضـية واختبارهـا                 -3

 .واختيار الصحيح منها

ويعتمد فرض الفروض واختبارها على المهارة في استخدام طرق التفكير التأملي والتفكير االستداللي             
  .التي تقود إلى التفكير الخالق

  :كن للمعلم مساعدة طلبته في اكتساب هذه المهارة من خالل ما يليويم
  .          هاو خطئتشجيع الطلبة على فرض الفروض للحل بغض النظر عن صحتها أ  - أ

  .فالطالب الذي يفرض فرضاً خطأ للحل أفضل من الذي ال يفكر في أي فرض على اإلطالق
  .ساعدة المعلم له في اختيار فروضهمساعدة الطالب على أن يرى الخطأ بنفسه عن طريق م -  ب
  . إرشاد الطلبة نحو االتجاه الصحيح من خالل أسئلة موجهة نحو هذه اإلرشادات -ج
 تشجيع الطلبة على استخدام الطريقة التحليلية في الحل، أي البدء بالمطلوب دائماً والتأكـد علـى        -د

  .العالقة المعطاة في المسألة
روض دون إصرار المعلم على التفكير المنظم خطوة خطوة، بـل            مساعدة الطلبة على فرض الف     -ه

يجب أن يدع أفكارهم تنطلق على سجيتها، مع تركيزه وإصراره على أن يعطي الطالب سـبباً لكـل      
  .خطوة يقوم بها

ار الفروض والتحقق ممن صحة اإلجابة عن طريـق اختبـار مـا اذا               مساعدة الطلبة على اختب    -و
  . المعطيات وتحقق العالقات المعطاة في المسألةكاننت النتيجة تقود إلى

  
  -:خطوات الدراسة وإجراءاتها 

  -:مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية في مدينة غزة،                 

  .مدرسة ) 44(طالباً وطالبة في ) 8620(حيث يبلغ عدد الطلبة 
  

  -:عينة الدراسة 
تمثلت عينة الدراسة في صورة مجموعتين، إحداهما تجريبية طبق على طلبتها االستراتيجية المقترحة               
 طالباً، وقد تم اختيار     48 طالباً ، واألخرى ضابطة درست بالطريقة السائدة في المدارس وعددها            48وعددها  

ة هذه الصفوف فـي مـستواهم       الشعبتين بطريقة عشوائية من أربعة صفوف دراسية بعد التأكد من تكافؤ طلب           
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التحصيلي واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات، من خالل تطبيق اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه أعدا خصيـصاً               
لهذا الغرض، حيث أنه بعد تحليل نتائجها تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات               

 المحسوبة للشعبتين فـي كـل مـن   ) ت( حيث بلغت قيمة  المجموعتين التجريبية والضابطةالطلبة في كل من  
وذلك عنـد مـستوى   ) 94(عند درجة حرية ) 1.98(  المجدولة وهي )ت(التحصيل واالتجاه أصغر من قيمة   

  -:التاليين )  2 (والجدول رقم)  1 (كما هي موضحة في الجدول رقم)  0.05(
  

   )1( جـدول رقم 
  لقبلينتائج الطلبة في االختبار التحصيلي ا

  مستوى الداللة  اختبارات  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الطلبة  المجموعة
  5.4  14  48  التجريبية
  5.25  13.6  48  الضابطة

  غير دالة  0.18
  .احصائياً

  
   )2( جدول رقم 

  نتائج الطلبة في مقياس االتجاه قبل البدء في التجربة
  مستوى الداللة  اختبارات  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الطلبة  المجموعة
  14.1  81.1  48  التجريبية
  15.2  82.7  48  الضابطة

  غير دالة  0.75
  .احصائياً

  
بطريقة   التي تم اختيارها   هذا وقد تم اختيار هذه الصفوف من مدرسة بنات الرمال اإلعدادية لالجئات             

تأكد الباحث من تماثل المدارس في مدينة غزة        د أن   وبعقصدية، وذلك لقرب المدرسة من مكان عمل الباحث،         
  . من حيث البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وكذلك من حيث الظروف الفيزيقية

  ).16 : 1992 الدراسات الفلسطينية،مركز(
  

  -:منهج الدراسة وتصميمها 
اسـتخدام االسـتراتيجية    تعتمد هذه الدراسة على المنهج  التجريبي حيث إنه المناسب لقيـاس أثـر                 

المقترحة في حل المسألة الرياضية الهندسية على التحصيل الدراسي للطلبة في مادة الرياضيات، واتجاهـاتهم               
  .بنتائج األسلوب العادي والسائد في التدريسنحوها، ومقارنة هذه النتائج 

تين متكافئتين إلى حد مـا  وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على التصميم التجريبي مستخدماً مجموع    
من طلبة الصف الثامن األساسي، واختبار قبلي وبعدي ويرمز لهذا التصميم بالشكل التالي              

2
1

O
RxO   حيثR :

  . القياس القبلي والبعديO2 ، O1 تشير للمعالجة أي تطبيق االستراتيجية المقترحة و Xتشير للعشوائية و 
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المستوى، الجنس، العمر الزمني، المعلم، المـادة       ( العوامل غير التجريبية    وقام الباحث بضبط جميع       
  .بحيث يعزي ما قد يحدث من فروق إلى المعالجة التجريبية دون غيرها) الدراسية 

  
  -:أدوات الدراسة 

  -:أعد الباحث األدوات التالية   
 -) :القبلي والبعدي(االختبار التحصيلي   -أ 

اً قبلياً لتوظيفه في اثبات تقارب وتماثـل المـستوى التحـصيلي لطلبـة              أعد الباحث اختباراً تحصيلي   
المجموعتين التجريبية والضابطة، وقد شمل المفاهيم والتعميمات والنظريـات التـي سـبق للطلبـة               

االختيـار مـن    ( من نوع االختبارات الموضوعية المعروفة       عددراستها قبل البدء في التجربة، وقد أُ      
.  ز بارتفاع معدل صدقها وثباتها عالوة على تمتعها بدرجة عالية من الموضـوعية            والتي تتمي ) متعدد

أما االختبار البعدي فقد قام الباحث بإعداده متبعاً خطوات جرونالند في بناء االختبـارات التحـصيلية     
  :والتي يمكن تحديدها كما يلي ) 35 : 1988جرونالند، (

والنظريات والمهارات الرياضية التي يتـضمنها المحتـوى،        تحليل المحتوى الدراسي لتحديد المفاهيم       •
  .وقد تم تحديد الوزن النسبي لكل جزء وفقاً ألهميته

: تحديد أهداف االختبار حيث تم تحديد األهداف التي يقيسها االختبار في المستويات المعرفية التاليـة               •
 .يد الوزن النسبي لكل مستوىوقد تم تحد"  حل المشكالت– التطبيق – الفهم واالستيعاب –التذكر "

إعداد جدول المواصفات موزعاً عليه األوزان النسبية لكل جزء من أجزاء المحتوى، ولكل مـستوى                •
 .من مستويات األهداف المعرفية

صياغة البنود االختبارية بحيث تكون سليمة لغوياً وواضحة ومحددة ومنتميـة للمحتـوى، وممثلـة                •
 .لألهداف المراد قياسها 

الختبار على لجنة من المحكمين للوقوف على مدى صحة البنود، ومدى انتمائها ومناسـبتها              عرض ا  •
 .لمستوى الطلبة، وفي ضوء ما ارتآه المحكمون قد تم تعديل بعض البنود

 طالباً من طلبة مدرسة ذكور الزيتـون        40تطبيق االختبار وتجريبه على عينة استطالعية مكونة من          •
ب معامل الصعوبة والتميز لكل بند، وتم حذف األسئلة التـي بلـغ معامـل               اإلعدادية بغزة، وتم حسا   

 . فأكثر، وحذف البنود التي لها قوة تمييز سالبة أو قريبة من الصفر% 90صعوبتها 

 ).344 : 1987أبو لبدة، (

 فهـم  8 تـذكر،  4( بنـداً اختباريـاً    20وأصبح االختبار التحصيلي في صورته النهائية مكوناً مـن          
  ) حل مشكالت2 تطبيق، 6اب، واستيع

 
 -:التأكد من صدق االختبار  •

  : وهي 21تم التأكد من صدق االتساق الداخلي باستخدام معادلة كوردر ريتشاردسون رقم 
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 0.81بلغ معامـل االتـساق       التباين، و  S2 المتوسط،   Mعدد البنود،   : Kمعامل االتساق،    : Rحيث  
أما ثبات االختبار فقد تم حسابه عن طريق التجزئة النـصفية          .  وهو معامل يسمح للباحث باستخدامه      

وحساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات الطلبة علـى جزئـي االختبـار فـي العينـة                  
  :لة سبيرمان وبراون وهي  ثم حسب معامل الثبات باستخدام معاد0.73االستطالعية وكان مساوياً 
م                           

ر
=

+
=

+
=

1
ر2

173.0
2x73.085.0  

  .وهو معامل ثبات عاٍل يسمح باستخدام االختبار في الدراسة
  

 -:مقياس االتجاه نحو الرياضيات  -ب 

يهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات، ويتكون من عدد من البنود يـستجيب                
 موافق ، متردد، غيـر موافـق، غيـر    موافق بشدة،(س متدرج من خمس فئات     الب وفق مقيا  لها الط 

  :، وينقسم إلى أربعة أبعاد فرعية هي)موافق بشدة
 االتجاه نحـو    – االتجاه نحو تعلم المادة      – االتجاه نحو قيمة المادة      –االتجاه نحو طبيعة الرياضيات     ( 

  ).االستمتاع بالمادة
تم عرضه على لجنة من المحكمين ليقوموا بتعديل بعض بنوده، كما تم حساب             ولقياس صدق المقياس    

االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين كل بعد والمقياس ككل، حيث تراوحت ما بين                
  .، وكانت جميعها دالة إحصائياً )0.82 – 0.78(

 وهـي قيمـة تطمـئن       0.86 معامل ثباته    أما ثبات المقياس فتم حسابه بطريقة التجزئة النصفية وبلغ        
  .بصالحية استخدام المقياس

  . بنداً موزعة على األبعاد األربعة32هذا وتكون مقياس االتجاه في صورته النهائية من 
 

 -:دليل المعلم وفق االستراتيجية المقترحة  -ج  

ها االسـتراتيجية   األسس التي تقوم علي   " المساحات والتكافؤ   " حيث روعي أثناء تصميم الدليل لوحدة       
المقترحة، وتضمن الدليل على نماذج من المواقف التعليمية التي تـم تدريـسها لطلبـة المجموعـة                 
التجريبية مستخدماً فيها االستراتيجية المقترحة لحل المسألة الهندسية، وقد تم عـرض الـدليل علـى               

  .إلجراء التعديالت الالزمةمجموعة من المختصين والمشرفين التربويين 
  

  -:االستراتيجية المقترحة لحل المسألة الهندسية 
  -:حدد الباحث األسس التي تقوم عليها االستراتيجية فيما يلي 

  .تدريب الطلبة في المجموعة التجريبية على خطوات االستراتيجية -
 .راتيجية المقترحةتدريس الوحدة الدراسية وتمريناتها ومسائلها باالست -
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 .ورة تساعد على تنمية القدرة على التفكير واالبتكارعرض المواقف التعليمية في ص -

 .تشجيع الطلبة على إنتاج أكبر قدر من األفكار ووضع الفروض واختبارها  -

 .تشجيع الطلبة على الحل بأكثر من طريقة للمسألة الواحدة -

 .استخدام الوسائل واألنشطة المناسبة للدرس التي تساعد على فهم الدرس  -

 .بعض األنشطة التعليمية المناسبة لكل درستكليف الطلبة بعمل  -

  
  -:االستراتيجية المقترحة

 المعلمون في تدريس المسائل الهندسية باختالف أنفسهم، فلكـل مـنهم   اتختلف الطرائق التي يستخدمه   
وجهة نظره الخاصة به، وليس من السهل أن يحدد المرؤ أفضل الطرق لتعليم الطلبة حل المـسائل الهندسـية      

م قدرات فعالة في هذا المجال، والسبب في ذلك هو كثرة العوامل التي تؤثر على النجاح فـي الحـل                    وإكسابه
فضالً عن أن طبيعة التغير الذي يحدث عندما ينتقل المتعلم من وضع المبتدئ إلى وضع الخبيـر فـي حـل                     

لة قد تحدث أثراً إيجابيـاً      المسائل ما زالت غير واضحة تماماً، ولهذا قدم الباحث عدداً من المقترحات المتكام            
  :على أداء الطلبة في حل المسائل الرياضية، ومن هذه المقترحات ما يلي

أن يكون تعلم الطلبة ذا معنى أي بمعنى أن يفهم الطلبة فهماً تاماً لكل ما يتعلمونه ألن ذلـك يـساعد                   -1
  .تفكير تؤدي إلى الحلعمليات على تمكين الطلبة من القيام ب

طلبته بتقديم حلول متنوعة وطرق متعددة لحل المـسألة وال يكتفـي بالطريقـة التـي         تشجيع المعلم ل   -2
 .يستعملها 

أن يتبنى نموذجاً واضحاً لمناقشة المسائل الرياضية واإلكثار من اتباعه وتوظيفه في حل             ال بد للمعلم     -3
 .المسائل

أعمال مخططة تهـدف إلـى    وهي عبارة عن    " المعينات  "  من   لمعلم أن يهتم بتعليم طلبته عددٍ     ال بد ل   -4
 .المساعدة على اكتشاف الحل والوصول إليه

  -:ومن هذه المعينات 
  .رسم شكل أو نموذج للمسألة -
 .تمثيل المسألة للمساعدة على تخيل ما تتضمنه المعطيات -

 . البحث عن نمط -

 .واختبار صحتها) تخمينات ( وضع فرضيات  -

 .معالجة المسألة وحل الشكل المبسط -

 .لة مشابهة واالستعانة بأسلوب حلهاالبحث عن مسأ -

أي مسائل أسـلوب حلهـا   ) غير روتينية ( ال بد أن يكثر المعلم من إعطاء طلبته مسائل غير نمطية             -5
 .غير معروف مسبقاً

العمل على تنمية قدرة الطلبة على حل المسائل وذلك بقيام الطلبة باإلكثار من حل المسائل المتعـددة                  -6
 . من جانب المعلمبأقل قدر ممكن من التدخل
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  .ال بد للمعلم أن يعد مسائل رياضية لطلبته تقع في نطاق قدراتهم العقلية وتناسب مستواهم -7
وفي ضوء هذه المقترحات وضع الباحث االستراتيجية المقترحة لحل المسألة الهندسية والتي تعتمد علـى               

  :مراحل ثالث هي 
رية المتعلقـة بهـا ومرحلـة تكـوين الفرضـيات           مرحلة التكيف للمسألة ومرحلة استحضار المادة الفك      

  .واختبارها
  -:وتتلخص خطوات االستراتيجية المقترحة في الخطوات التالية

يقوم المعلم بعرض المسألة على طلبته ويطلب منهم قراءتها ثم يوجه لهم أسئلة تدور حول المفـاهيم                  -1
 .الواردة فيها للتأكد من معرفتهم بها

الذي يمثل معطيات المسألة في كراساتهم متتبعين التعليمات الواردة فـي   يطلب من طلبته رسم الشكل       -2
 .نص المسألة

يحدد الطلبة المعطيات والمطلوب ويدونون ذلك في كراساتهم أو بذكرها شـفاهة ووضـع الرمـوز                 -3
 .واإلشارات الدالة عليها

تـي لهـا عالقـة    طلب المعلم من طلبته التفكير في المعطيات وتحديد النظريـات أو المعلومـات ال     ي -4
 .بالمعطيات، أي استحضار المادة الفكرية المتعلقة بها

 .يحدد الطلبة أكثر النظريات ارتباطاً بالمعطيات مع ذكر األسباب التي أدت إلى هذا االعتقاد -5

يضع الطلبة فرضيات متعددة ويبدأون باختبارها وذلك بمراقبة المعلم وإرشاده، ويطلب مـن المعلـم                -6
 .تبادل الحلول من أجل توسيع تعلمهم وزيادة قدرتهم على الحلإعطاء طلبته فرصة 

محاكمة الحل ومراجعته وذلك من خالل سؤال الطلبة عن إمكانية إيجاد النتيجة بطريقـة أخـرى، أو       -7
 .التأكد من معقولية الحل

  
  :ولتوضيح هذه الخطوات أورد الباحث المثال التالي

  .، م ب ، م ج ، م د م أ ت نقطة م داخلة، وصلت سم، فرض6 ، 8 طوال بعديه أ ب ج د مستطيل
   2 سم15=   م أ ب ∆وكانت مساحة سطح 

  . م ج د ∆جد مساحة سطح 
  -:تتم معالجة المسألة على النحو التالي 

 -:ية يطلب المعلم من الطلبة قراءة السؤال قراءة صامتة ويوجه لهم األسئلة التال -1

  ما معنى مستطيل ؟ وما خصائصه ؟ وما مساحته ؟ §
 ما عدد المثلثات في المستطيل ؟ §

  ما مساحة هذه المثلثات ؟ §
 الطلبة نص السؤال ويطلب منهم رسم المسألة بناء علـى فهمهـم لهـا، مـع                  أن يتتبع  يطلب المعلم  -2

 .مراقبتهم وهم يرسمون

  . التعرف على األسباب التي أدت إلى ذلكويقوم بإرشاد الذين ال يستطيعون رسم الشكل محاوالً
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 .ويركز المعلم أثناء مراقبته على وضع الطلبة للرموز واإلشارات المطلوبة

 ذلـك أو  ويـدونون . لمسألة ثـم تحديـد المطلـوب    من الطلبة تحديد المعطيات المتوافرة في ا   يطلب -3
 .ها شفاهةنيذكرو

وب وهـل تكفـي المعطيـات للوصـول إلـى           يسأل المعلم طلبته عن العالقة بين المعطيات والمطل        -4
 .المطلوب

على السبورة  ويكتبها   من طلبته المعلومات والنظريات الالزمة للوصول إلى حل المسألة            المعلم يطلب -5
 :وهي

  .مساحة المستطيل تقدر بحاصل ضرب بعديه
  . واالرتفاعمساحة المثلث تساوي نصف مساحة المستطيل المتحد معه في القاعدة 

 .لث تقدر بنصف حاصل ضرب قاعدته في ارتفاعهمساحة المث

 . أقرب النظريات والمعلومات الالزمة للحليحدد الطلبة -6

  :ويسأل المعلم
  لماذا اخترت هذه النظرية؟ أو تلك النظرية؟

 .مع إعطاء تبرير لذلك

 من يقترح فرضية لحل المسألة ؟ -7

 وكيف يمكن استخدامها واختبارها ؟

 .م وذلك وصوالً للحليقوم الطلبة باختبار فرضياته -8

 كيف نتأكد من صحة الحل ؟ -9

 من يقوم بالحل بطريقة أخرى؟-10

  
  :تطبيق التجربة 

بعد االنتهاء من إعداد االستراتيجية المقترحة ودليل توظيفها، تم اختيار معلم واحد لتنفيذ التجربة على                 
ة ومناقشة دليل توظيفها مع المعلم       والضابطة، كما تم توضيح االستراتيجي      التجريبية طلبة كل من المجموعتين   

المذكور ليقوم بالتنفيذ الفعلي للتجربة، والتي استمرت ستة أسابيع، وتم خالل فترة التطبيـق زيـارة المعلـم                   
زيارات متكررة لالطمئنان على عملية توظيف االستراتيجية المقترحة لطلبة المجموعة التجريبية فقط، وذلـك           

  .من خالل النماذج المعدة 
وبعد االنتهاء من التجربة تم تطبيق كل من االختبار التحصيلي ومقياس االتجـاه لكـل مـن طلبـة                     

  للتعرف على داللة الفروق بين متوسـطين       )ت(المجموعتين، والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار        
  .غير مرتبطين
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  -:نتائج الدراسة 
  -: في هذه الدراسة فيما يلي يمكن تلخيص النتائج التي أمكن التوصل إليها  

تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذي طبقت عليهم االستراتيجية المقترحة علـى طلبـة المجموعـة                -1
 تحصيلهم الدراسي في وحـدة  الضابطة الذين درسوا الوحدة بالطريقة التقليدية وذلك من حيث مستوى       

، وأعطـت    نفسه  االختبار جريبية في ت طلبة المجموعة الت    درجا المساحات والتكافؤ حيث زاد متوسط    
 ،ولصالح طلبة المجموعة التجريبيـة    )  0.05 (ة فرقاً ذا داللة احصائية عند مستوى الداللة       دهذه الزيا 

علماً بأن طلبة كل من المجموعتين كانوا متكافئين من حيث أعمارهم ودرجـاتهم فـي االختبـارات                 
 .معلوماتهم السابقة قبل دراسة الوحدة المقترحةالشهرية وكذلك درجاتهم في االختبار القبلي أي في 

  .ويظهر ذلك من خالل نتائج الجدول التالي 
  

 يبين داللة الفروق في التحصيل بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة )3 (جــدول رقم
  .الضابطة

  مستوى الداللة  اختبارات  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الطلبة  المجموعة
  5.3  16.4  48  لتجريبيةا

  4.8  12.1  48  الضابطة
  دالة احصائياً  4.2

  
وهذا يبين أن استخدام االستراتيجية المقترحة في تدريس طلبة المجموعة التجريبية قد أفـادهم مـن                 

  .حيث مستوى تحصيلهم الدراسي في الوحدة المعطاة
 

لطلبة المجموعـة    في مقياس االتجاه     كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تقارباً بين متوسط الدرجات          -2
التجريبية ومتوسط الدرجات لطلبة المجموعة الضابطة بحيث لم يظهـر فـرق دال احـصائياً عنـد                 

 ).0.05(الداللة مستوى 

  
   يبين داللة الفروق في االتجاه بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)4(جـدول رقم 

  مستوى الداللة  اختبارات  االنحراف المعياري  لحسابيالمتوسط ا  عدد الطلبة  المجموعة
  14.8  83.4  48  التجريبية
  14.7  82.1  48  الضابطة

  غير دالة احصائياً  0.61

  
وحيث إن هؤالء الطلبة في كل من المجموعتين التجريبية والضابطة كـانوا متكـافئين مـن حيـث                    

أن يستنتج من ذلك أنه لـم يظهـر أثـر السـتخدام             درجاتهم في االتجاه قبل بدء التجربة، وبناء عليه يمكن          
  .االستراتيجية المقترحة في تدريسهم الوحدة المذكورة سابقاً على اتجاهاتهم نحو المادة
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  :وعلى ضوء ما تقدم من نتائج فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية   
بية قد أدى إلى نتائج أفضل من       ان استخدام االستراتيجية المقترحة في تدريس طلبة المجموعة التجري         -1

استخدام الطريقة التقليدية التي اتبعت في تدريس طلبة المجموعة الضابطة ذلك من حيـث مـستواهم                
 .التحصيلي في وحدة المساحات والتكافؤ

استنتج الباحث أن استخدام االستراتيجية المقترحة في تدريس طلبة المجموعة التجريبية قد أثر علـى                -2
 لم يكن    بشكل واضح وملموس في حين لم يؤثر على اتجاهاتهم نحو الرياضيات حيث            نتائج تحصيلهم 

 .هناك فرق ذو داللة احصائية بينهم وبين طلبة المجموعة الضابطة في االتجاه نحو الرياضيات

  
    -:التوصيات 

 -:وعلى ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يلي   

 وتدريب الطلبة عليهـا منـذ       ياضية في تدريس الهندسة   االهتمام باستخدام استراتيجية حل المسائل الر      -1
  .السنوات األولى لتعلمهم الهندسة

إقامة الدورات التدريبية والحلقات الدراسية لتدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات حل المـسائل              -2
 . في تدريس الرياضياتالهندسية لزيادة قدراتهم ورفع كفاياتهم المهنية

 .دلة تساعدهم في تنظيم وتخطيط الدروس التعليمية لطلبتهمتزويد المعلمين بأ -3
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  )1(ملحق رقم 

  اختبار تحصيلي في وحدة المساحات والتكافؤ في األشكال الهندسية لطلبة الصف الثامن األساسي
   دقيقة90: زمن االختبار

   درجة100 -:النهاية العظمى لالختبار
  -:هدف االختبار

لمـساحات                يهدف هذا االختبار إلى قياس تحصيل طلبة الصف الثامن األساسـي فـي وحـدة ا               
  .والتكافؤ في األشكال الهندسية

  .وقد صمم ليكشف عن أثر استخدام االستراتيجية المقترحة لحل المسائل الهندسية على تحصيل الطلبة
  -:وصف االختبار

               يتكون هذا االختبار من عشرين بنداً اختبارياً من نوع االختيار من متعدد حيث يتضمن كل بند                
  . منها اجابة صحيحة واحدة فقطأربعة بدائل 

  -:اليتوقد وزعت البنود على النحو ال
  . بنود اختبارية لقياس قدرة الطالب على التذكر4          

  . بنود اختبارية لقياس قدرة الطالب على الفهم واالستيعاب6          
  . بنود اختبارية لقياس قدرة الطالب على التطبيق8          

  .ان اختباريان لقياس قدرة الطالب على حل المشكالت          بند
  .فيما يلي قائمة األهداف التي بني على أساسها االختبار لقياس مدى تحصيل الطلبة

  
  الهدف                                                         رقم البند الذي صمم لقياس الهدف

  1                                             يتعرف الشكل الهندسي الذي له مساحة    
  2                              يميز بين األشكال الهندسية التي لها مساحة               
  3                              يميز بين مفهوم التطابق والتشابه                         

  4                                لتشابه              يميز بين مفهوم التكافؤ والتطابق وا
  5                              يحدد نسبة  تقسيم المتوسطات في المثلث                

      6                            يتعرف خصائص متوازي األضالع                       
  7                                             يتعرف خصائص المربع                 

  8                                                    يتعرف خصائص المستطيل       
  9                                        يتعرف الشكل الرباعي المحدب أو المقعر     

  10                                                                يذكر مساحة المعين   
  11                                                           يذكر مساحة المستطيل     

  12                                                    يذكر مساحة متوازي األضالع    
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  13                                       يجد قطر المعين بداللة مساحته والقطر اآلخر  
  14        يجد العالقة بين مساحة المثلث والمستطيل المتحد معه في القاعدة واالرتفاع    

  15      يوظف عالقة مساحة المثلث والمستطيل في ايجاد أحد بعدي المستطيل           
  وظف نظريات مع تيجد العالقة بين مساحة كل مثلثين متقابلين والمستطيل

  18                                              التكافؤ في حل تمرينات ومسائل منتمية  
  19                            يوظف قاعدة مساحة المعين في حل مشكلة رياضية        

     20                   يوظف العالقة بين محيط مستطيل ومساحته في حل مشكلة رياضية 
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  في وحدةجدول مواصفات لالختبار التحصيل 

  المساحات والتكافؤ في األشكال الهندسية
  لطلبة الصف الثامن األساسي

  
  مستويات األهداف

            حتوىالم
  المعرفة  
  األولية 

  الفهم
  االستيعابو

  حل  التطبيق
  مشكالت

  عدد 
  الفقرات

  الوزن
  النسبي

  %5  1      1    فهوم المساحةم
  %5  1      1    مفهوم التكافؤ

  العالقة بين مفهوم التطابق
  والتشابه والتكافؤ

  2      2  10%  

  %20  4      4    خصائص األشكال الرباعية
  :لهندسيةاألشكال امساحة 
المربع -المستطيل-المثلث

  ...المعين-متوازي األضالع

  
1  
2                  

  
  

  
  
1  

  
1  
1  

  
2  

    4     

  
10%  
20%  

  تكافؤ المثلثات 
  تكافؤ متوازيات األضالع 

1    1    2  10%  

ث لالعالقة بين مساحة المث
  ومتوازي األضالع والمستطيل

    2    2  10%  

  المثلثين مساحةالعالقة بين
المرسومين على قاعدة 

ورأساهما على مستقيم يوازي 
  القاعدة 

    1    1  5%  

  %5  1    1          ّنظريات هندسية تتعلق بالتكافؤ

    20  2  6  8  4  عدد الفقرات

  %100  %10  %30  %40  %20  الوزن النسبي
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  أسئلة االختبار التحصيلي
  

  -:أمام رمز اإلجابة الصحيحة) ü(أربع إجابات، واحدة منهافقط صحيحة، ضع اشارة لكل بند مما يلي 
1-من األشكال التالية له مساحة ؟أي   

      -د          -     ج    -       ب  -أ
  
  أي من العبارات التالية خطأ ؟-2
   المنحنى البسيط المغلق له مساحة-كل األشكال الهندسية لها مساحة                 ب-أ

   المنحنى غير المغلق ليس له مساحة- كل شكل هندسي مغلق له مساحة              د-ج
  
  أي من العبارات التالية صحيحة ؟-3
   جميع المثلثات المتساوية األضالع متشابهة- المتساوية األضالع متطابقة      ب جميع المثلثات-أ

    جميع المثلثات قائمة الزاوية متشابهة- جميع المثلثات قائمة الزاوية متطابقة           د-ج
  
  التالية خطأ ؟أي من العبارات -4
  لثات المتطابقة متشابهة كل المث-  ب كل المثلثات المتطابقة متكافئة                -أ

   كل المثلثات المتطابقة أضالعها المتناظرة متساوية -  د كل المثلثات المتكافئة متطابقة               -ج
  
  :متوسطات المثلث تقسم بعضها من الداخل بنسبة -5
    من جهة الرأس1 : 3 -  من جهة الرأس                      ب2 : 1  -أ

    من جهة القاعدة1 : 2 -لرأس                       د من جهة ا1 : 2 -ج
  
  :  إذا تساوى ضلعان في الشكل الرباعي وتوازيا، فالشكل دائماً-6
   المربع- معين                                          ب-أ

   مستطيل- متوازي أضالع                               د-ج
  
  :ه متساويان ومتعامدان وينصف كل منهما اآلخر هو  الشكل الرباعي الذي قطرا-7
   المربع- المستطيل                                      ب-أ

   شبه المنحرف- المعين                                        د-ج
  
  : الشكل الرباعي الذي قطراه دائماً متساويان وغير متعامدين وينصف كل منهما اآلخر هو-8
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   المستطيل- المربع                                         ب-أ
   متوازي األضالع- المعين                                        د-ج
  
  : الشكل الرباعي الذي قطراه متساويان ومتعامدان دائماً هو-9
   المعين- شكل رباععي محدب أو مقعر                 ب-أ

   المستطيل-                               د المربع        -ج
  

  :المعين تساوي ناتج مساحة -10
   نصف حاصل ضرب قطريه- حاصل ضرب ضلعين متجاورين فيه          ب-أ

   نصف حاصل ضرب ضلعين متجاورين فيه- حاصل ضرب قطريه                         د-ج
  

  : مساحة المستطيل تساوي ناتج-11
   نصف حاصل ضرب قطريه-قطريه                        ب حاصل ضرب -أ

   نصف حاصل ضرب ضلعين متجاورين فيه- حاصل ضرب ضلعين متجاورين فيه        د-ج
  

  : مساحة متوازي األضالع تساوي ناتج-12
   حاصل ضرب ضلعين متجاورين فيه    - حاصل ضرب القاعدة في االرتفاع            ب-أ

   حاصل ضرب القاعدة في االرتفاع المناظر- نصف-عدة في االرتفاع المناظر   د حاصل ضرب القا-ج
  

 سم فإن 6 سم، فإذا كان طول أحد قطريه 4.8 سم، وطول االرتفاع النازل عليه 5 معين طول ضلعه -13
  :طول القطر اآلخر

   سم6 - سم                                        ب4 -أ
   سم10 -                        د سم               8 -ج
  

  :   مساحة سطح المثلث د م ج    : في الشكل-14
  2 سم17 -            د2 سم12 -       ج   2 سم7 -    ب           2 سم5 -أ
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  : فإن طول أ ب 2 سم6=إذا كانت مساحة سطح المثلث هـ ب ج : في الشكل -15

   سم  1.5 - سم            د3 -        ج سم    4 - سم            ب6 -أ

  
  

  -:مساحة سطح المثلث أ م د :  في الشكل -16
                              2 سم5 -  د                 2 سم7 -  ج            2سم9 -  ب         2 سم13 -أ     

  
  

  -:مساحة سطح المثلث م ا ب :   في الشكل-17
  2 سم5 -                 د2 سم6 -         ج2 سم10 -         ب   2 سم20 -     أ

  
  

 فإن مساحة سطح سم10= سم والعمود النازل من ا على امتداد  ج ب 16= إذا كان ب ج :   في الشكل-18
  -:المثلث أ هـ و 

  2 سم20 -                 د2 سم40 -         ج2 سم60 -          ب2 سم80  -    أ

                               
  

  -: سم، تكون مساحته 16 سم وطول أحد قطريه 40 معين طول محيطه -19
          2 سم100 -                                     ب2 سم128 -  أ

  2 سم48 -                                     د2 سم96 -   ج
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  -:يل أكبر مساحة عندما مستطيل محيطه عدد ثابت يصبح للمستط-20

   يتساوى طوله وعرضه - يزداد طوله وينقص عرضه                       ب-أ
   يتضاعف طوله فقط-ينص طوله ويزداد عرضه                       د_ ج
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  )2(ملحق رقم 

  مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات
  -:تي الطالبة عزيز/ عزيزي الطالب

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتعلق بمادة الرياضيات المرجو تحديد رأيك فيها بالموافقة أو المعارضة،                
  .أمام رقم العبارة وتحت الخانة التي تعبر عن رأيك ووجهة نظرك) x(وذلك بوضع عالمة 

  .ن وجهة نظركال توجد عبارات صحيحة وأخرى خطأ، ولكن الصحيح هو ما يعبر فعالً ع
  -:مثال

غير موافق   غير موافق  ال رأي  أوافق  أوافق بشدة  العبارة
  بشدة

سوف يزداد حبي للمدرسة إذا ألغيت 
  حصص الرياضيات

        x 

 
  .الحظ أن الطالب قد وضح رأيه في هذه العبارة بأنه يعارض بشدة إلغاء حصص الرياضيات

  :واآلن
  -:ر عن وجهةنظرك      اقرأ العبارات التالية بتمعن لتعب

موافق   العبارة
  بشدة

غير موافق   غير موافق  ال أدري  موافق
  بشدة

  -: اتجاه الطلبةنحو طبيعة مادة الرياضيات-:البعد األول 
  .أحب مادة الرياضيات ألنها مادة ممتعة وتجذب االنتباه-1   
  . أتجنب دراسة الرياضيات النها مادة صعبة -2 *
  .ضيات ألنها تنمي التفكير أرغب حضور حصص الريا-3   
مادة الرياضـيات معقـدة لكثـرة رموزهـا          أرى أن    -4 *

  .ومفاهيمها
  زمة لحل المسألة   ال أجد صعوبة في اختيار النظرية ال      -5 * 

  .لكثرة النظريات التي تعلمتها
  . أشعر أن فروع الرياضيات مترابطة وغير منفصلة -6   
  ددة وكثيرة  أجد أن صنوف المعرفة الرياضية متع-7   
  . أرى أن مادة الرياضيات أساس العلوم األخرى-8   

  -: اتجاه الطلبة نحو قيمة مادة الرياضيات-:البعد الثاني
  .ياضيات ضروري للحياةرأرى أن تعلّم ال-9   
  . أشعر أن مادة الرياضيات تساعد على تنمية التفكير-10  

 فـي   أجد أن مادة الرياضيات لها اسهامات عظيمـة      -11   
  .مجاالت العلوم األخرى

  .أرى أنه ال فائدة من تعلّم الرياضيات-12 *
  . أشعر أن الرياضيات مجال جيد لالبتكار واالبداع-13  
 أجد أن تعلّم الرياضيات واتقانها يساعدني في كـسب          -14  

          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30

  .الرزق
 أرى أن الرياضيات أقل قيمة وأهميـة مـن المـواد       -15 *

  .األخرى
  -:ه الطلبة نحو تعلم مادة الرياضيات  اتجا-:البعد الثالث

  . أحب تنمية مهاراتي الرياضية-16  
 أرغب اكتساب ومعلومـات ومفـاهيم جديـدة فـي           -17  

  الرياضيات 
 أهداف العمكلية  أرى أن تعلم مادة الرياضيات من أهم   -18  

   .التعليمية
 أفضل حل المسائل الرياضـية عـن غيرهـا مـن             -19  

  .الواجبات
ن تعلّم مادة الرياضيات يحتاج إلى جهد كبيـر          أرى أ  -20  

  .ووقت طويل
 أجد أن تعلّم الرياضيات يحتاج إلـى ذكـاء وانتبـاه            -21  

  .وذاكرة قوية
   أرى أنه يمكن تعلم الرياضيات ذاتياً-22  
 أرى أن تعلم الرياضيات يعتمد على تـذكر القـوانين     -23  

  .والنظريات وحفظها
  -: نحو االستمتاع بالرياضيات اتجاه الطلبة-:البعد الرابع

  . أرى أن دراسة الرياضيات عمل ممتع حقاً-24  
  . أشعر بالسعادة عندما أتعلم شيئاً جديداً في الرياضيات-25  
  . أشعر بالمتعة أثناء تفكيري في حل المسألة الرياضية-26  
  . أحس بسعادة عتدما أتوصل إلى حل صحيح للمسألة-27  
  .ل المسائل والتمرينات الرياضية أجد متعة في ح-28  
 أشعر برغبة شديدة في قضاء وقت فراغـي بدراسـة    -29  

  .موضوعات الرياضيات
 أرى الكثير من الطلبة ال يحبـون الرياضـيات وال           -30 *

  .يشعرون بمتعة نحوها
  .ة ي أجد متعة عند قيامي بحل مسائل رياضية إضاف-31  
الرياضيات التـي   احس بمتعة في المشاركة بمسابقات  -32  

  .تنظمها المدرسة
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

