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  شكر وتقدير

الدراسةأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي المساعدة والتوجيه أثناء عملي إلنجاز هذه   

شرافها على إلدكتورة رفاء الرمحي صاحبة القلب الكبير والعطاء المتميز على ا وأخص بالشكر
 هذه الرسالة وتقديم النصح واإلرشاد لي.

كما أتقدم بالشكر إلى عضوي لجنة النقاش الدكتور حسن عبد الكريم والدكتورة عال الخليلي 
 على مشاركتهما بنقاش هذه الرسالة.

إلى جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية برنامج الماجستير على  أيضا   ولالشكر موصو 
اسة.جهودهم التي بذلوها أثناء فترة الدر   

كما وأشكر مكتب مديرية تربية رام هللا والبيرة وأخص بالذكر قسم اإلشراف على تقديم المساعدة 
 لي أثناء فترة البحث.
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 الدراسة ملخص

بكيفية تعليم الكسور العادية للصف الخامس   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة معلمي الرياضيات

األساسي. ولتحقيق هذا الهدف سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما معرفة معلمي الرياضيات 

تمدت الدراسة على نموذج معرفة المحتوى وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي؟ اع تعليمبكيفية 

 ( كإطار نظري لها.Hashweh,2005( للحشوة )PCKالبيداغوجي )

في  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات للصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية

، فة بكيفية تعليم المحتوى رام هللا والبيرة، وتم اختيار عينة منهم من أجل اإلجابة على استبانة المعر محافظة 

وهي معلمة رياضيات  ، تم اختيار معلمتين للدراسة هما المعلمة )ريم(وبعد تصحيح االستبانة ورصد النتائج

سنة، وتحمل شهادة البكالوريوس في تخصص اساليب تعليم الرياضيات.  27أمضت في تعليم الرياضيات 

الخامس إلى الثامن. والمعلمة "نور" التي تحمل  وتعمل في مدرسة أساسية عليا، حيث تدرس الصفوف من

شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال، وتدرس مادة الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم للصف الخامس 

 األساسي، ال تملك خبرة سابقة في تعليم الرياضيات للصف الخامس.

للدراسة، األداة األولى: استبانة المعرفة  ولتحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن اسئلتها تم اعتماد ثالث أدوات 

بكيفية تعليم المحتوى لوحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي والتي أجاب عنها عينة من أفراد 

مجتمع الدراسة، واألداة الثانية: مشاهدة عدد من الحصص للمعلمتين اثناء شرحهما لوحدة الكسور العادية 

داة الثالثة فقد تمثلت بمقابلة تم إجراهها مع المعلمتين بعد مشاهدة الحصص للصف الخامس األساسي، أما األ

تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بشكل كيفي من أجل التعرف على معرفة المعلمتين  الصفية لهن.

 بكيفية تعليم وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي، وكانت النتائج كاآلتي: 



 ذ
 

المعلمة نور في محتوى وحدة الكسور العادية للصف معرفة من بقليل أفضل المعلمة ريم  كانت معرفة 

باستراتيجيات التدريس عرفتها جيدة بأهداف تدريس الوحدة ولكنها لم تنوع حسب االستبانة، وكانت م الخامس

المفاهيم  وامتلكت معرفة جيدة بخصائص الطلبة من حيث مراعاة الفروق الفردية والكشف عن ،والتقويم

البديلة، وامتلكت المعلمة أيضا  معرفة جيدة بالمنهاج، وكانت معرفتها بمصادر التعلم والسياق جيدة حيث 

نوعت في مصادر التعلم للطالبات وكانت على اطالع بكل ما يرد من مكتب مديرية التربية والتعليم لمحافظة 

بأهداف التدريس، وامتلكت معرفة جيدة بخصائص  كانت معرفتها جيدةفأما المعلمة نور  رام هللا والبيرة.

الطلبة من حيث اهتمامها بمعرفة الطالبات السابقة ومراعاة الفروقات الفردية بينهن، ولكنها لم تمتلك معرفة 

معرفة جيدة  وامتلكت، للصف الخامس األساسي كافية بالمنهاج بسبب قلة خبرتها في تدريس الرياضيات

 مصادر التعلم والسياق.و التقويم، باستراتيجيات التدريس و 

خلصت الدراسة إلى أن معرفة المعلمتين كانت جيدة بكيفية تعليم وحدة الكسور العادية للصف الخامس 

األساسي، وأوصت الدراسة بضرورة أن يمتلك المعلم معرفة جيدة في محتوى الموضوع الذي يقدمه، ألن تلك 

 قدمها للطلبة.المعرفة تؤثر على نوعية المعلومات التي ي
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Abstract 

This study investigated the mathematics teachers knowledge , in teaching fractions 

unit for fifth grade . The main question that guided this study was: What is the 

pedagogical content knowledge of mathematics teachers in teaching fractions unit 

in fifth grade? The theoretical framework was based on the PCK by Hashweh 

(2005). The population of the study consisted of all fifth grade mathematics 

teachers in public schools in Ramallah and Al Birha governorates. The participants 

in the study were chosen to conduct the questionnaire related to the pedagogical 

content knowledge. After administrating  the questionnaire, two teachers ( Reem 

and Nour) were selected as a case in this study. The data was collected using three 

instruments: the first instrument was a questionnaire to identify the pedagogical 

content of the regular fraction unit in fifth grade. The second was classroom 

observations for two teachers during their teaching of regular fractions unit. The 

third one consisted of an interview with the teachers after conducting their lessons. 

Quantitative and qualitative data were analyzed in order to answer the research 

question. The results showed the superiority in the pedagogical content knowledge 

of the first participant teacher (Reem) according to the questionnaire results. The 

objectives of teaching the unit were also achieved successfully by the same 

participated teacher (Reem). The teacher also showed a good knowledge of the 

characteristics of students in term of individual differences and discovering the 

alternative concepts. She proved a good knowledge of the curriculum and learning 

resources and context as well. On the other hand, the second participant teacher 

(Nour). Showed good knowledge of teaching the objectives she achieved them 

very often. It was also revealed that she had a good knowledge of the 

characteristics of students, in term of taking into consideration the individual 

differences between them, but she did not have sufficient knowledge of the 
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curriculum due to a lack of experience in teaching mathematics. It was concluded 

that the first participant teacher (Reem) showed superiority over the second one 

(Nour) in her pedagogical content knowledge in teaching the regular fractions for 

fifth graders. The study also recommended that teachers should have a good 

knowledge in the content of the topic that they teach, because this knowledge has 

an impact on the quality of the given content as well as on students and their 

understanding. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها
 

 مقدمة:

 
ودخل حياة الناس  ،عبر مراحل مميزة إلى أن غزا جميع فروع العلوم المختلفةتطور علم الرياضيات      

ويعد  تتطور وتتغير حتى تستمر في تربية األجيال وإعدادهم لمواجهة الحياة. اليومية وأخذت مناهجه المدرسية

فمن  ، لذاعلم الرياضيات من علوم المستقبل التي يقع على عاتقها الدور األكبر في تراكمات المعرفة والعلم

 )اللقاني كبير في تربية االبناء لمواجهة الحياة ورا من دالضروري اإلهتمام بمناهج الرياضيات لما له

 .)2331الفارعة،و 

ومن المفاهيم الرياضية األساسية ويرتبط  وتعد الكسور من الموضوعات المهمة في مناهج الرياضيات،     

فهمها بفهم األعداد األخرى والعمليات عليها، كما تلعب دورا  مهما  في فهم العمليات الجبرية، لذلك يجب على 

المعلم أن يقدم محتوى الكسور من خالل التمهيد الجيد والتمثيالت المختلفة وربطها بالحياة ليسهل للطلبة 

 من تأثير تعليمه لما لتلك المعرفةبموضوع  جيدة معرفةذلك يجب أن يمتلك المعلم  فهمها، ولكي يستطيع

هتمام بتحسين المحتوى المعرفي للمعلمين بشكل عام ومعلمي لذا يجب اإلعلى الجو العام للحصة، 

؛ 0202) الدويك،  ها وتقبل الطلبة لهاتعليمالرياضيات بشكل خاص لما لهذه المادة من خصوصية في 

 (.0202الشرع،

وتعددت  ،لمعلمي الرياضيات اهتمام العديد من الباحثين معرفة كيفية تعليم المحتوى لفت موضوع وقد     

 ،نها تعبر عن قدرة المعلم على تمثيل المفهوم وتوضيحهمعرفة ضرورية ألال تلك اعتبرت ،الدراسات حوله
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ب أن يكون المعلم مجهز بالمعرفة والمهارات ومن أجل تحقيق تعليم فعال في مادة الرياضيات أو غيرها يج

التي تمكنه من توفير بيئة تعليمية مناسبة ويمتلك القدرة على إعادة تشكيل الموضوع، وتكييفه ليناسب قدرات 

بل يجب أن يعرف كذلك  ،وال يجب أن تقف حدود معرفة المعلم بالمحتوى فقط (،Shulman,1986) الطلبة

 ( . Gess-Newsom,1999) والتقويم تعليمت البخصائص الطلبة واستراتيجيا

ويعد شولمان أول من تناول موضوع معرفة المعلمين، وحدد المعرفة التي يحتاجها المعلم لتعليم محتوى      

. وعرفها  Pedagogical Content Knowledge (PCK)معين واسماها المعرفة بكيفية تعليم المحتوى 

شروحات وتمثيالت وإعادة تشكيل لموضوع الدرس ليتناسب مع قدرات كل ما يستخدمه المعلم من بأنها 

الطلبة ويكون قابال  للتعلم، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة أثناء التعلم، وما يحمله الطلبة من 

 .(Shulman,1986) مفاهيم سابقة وخبرات حول موضوع الدرس

ومن هذه النماذج نموذج ( PCK) كيفية تعليم المحتوى مفهوم معرفة  ناولتتالتي نماذج وقد تعددت ال     

 ,Mishra(، وميشرا وكوهلير )Hashweh,2005( ، وحشوة )Shulman,1986 كل من شولمان )

Koehler,2006وبول وهيل ،) (Hill& Ball,2009) . حشوة  الهامة نموذج النماذجوأحد هذه

(Hashweh,2005 ) موضوع حول المعلم يكّونها التي لحصيلةاب تعليم المحتوى  كيفيةبمعرفة الالذي عّرف 

 معرفةشمل هذا الته، و تعليملها وتأمالته في  هتعليمو  تخطيطه كراروت خبرته سنوات عبر ويطوِّرها محدد،

ومعرفة طرق  الطلبة، خصائص معرفةو ، التعليمالمعرفة بأهداف  المحتوى، معرفةسبعة عناصر هي: 

.  أما الباحثان بول السياقمعرفة المنهاج، وأخيرا  معرفة و  المصادر، معرفةو  ،والتقويم واستراتيجيات التعليم

المحتوى لمعلمي الرياضيات تحديدا  وقد كيفية تعليم (  فقد تناوال موضوع معرفة Hill& Ball,2009وهيل )

( MKTتوصال إلى فرضية عن معرفة معلمي الرياضيات حول التعليم أطلقا عليها اختصارا  )
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Mathematical Knowledge for Teaching أي المعرفة الرياضية الالزمة للتعليم وهي ضمن شقين .

مين بل هي واحدة لجميع التخصصات وجميع المعل المعرفة وى ومعرفة أساليب التعليم، وال تكون معرفة المحت

لمعرفة التي يمتلكها معرفة مخصصة لكل موضوع فمثال  معرفة معلم الرياضيات في تخصصه تختلف عن ا

 معلم الفيزياء، كما أن معرفة المعلم في تخصصه غير كافية بل يجب أن يمتلك معرفة باستراتيجيات التعليم.

وعلى الرغم من تعدد تلك النماذج  أخذ اهتمام الباحثين يركز على دراسة مواضيع محددة في كل موضوع    

لدراسات التي تبحث في معرفة معلمي الرياضيات بالهندسة دراسي ففي الرياضيات مثال  أجريت العديد من ا

 (.2315أو الجبر، أو الكسور والعمليات عليها )الشرع، 

 

 مشكلة الدراسة:
 

معرفة المعلم  وتعدويعتبر مسهال  وميسرا  لتلك العملية،  ،الطلبة تعليميلعب المعلم دورا  مهما  في عملية      

المعلم من معلومات ومهارات تؤثر على الجو العام للحصة،  ملكهبموضوع ما ضرورية ألنها تعبر عما ي

هتمام بتحسين المحتوى المعرفي للمعلمين بشكل عام ومعلمي الرياضيات بشكل خاص لما لهذه لذلك يجب اإل

وبعد مراجعة عدد من الدراسات ذات . (0202)الشرع،  ها وتقبل الطلبة لهاتعليمالمادة من خصوصية في 

 &Turnuklu؛ Huang, Liu & Lin,2007) الصلة بمعرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم الكسور العادية

Yesildere,2007،معت نتائج تلك الدراسات على وجود ضعف عام لدى معلمي اج  .(2315؛ الشرع

ف لدى المعلمين يفسر وقوع الطلبة في الكثير من الرياضيات في موضوع الكسور العادية. ولعل هذا الضع

األخطاء الشائعة في الكسور، مثل أخطاء ناتجة عن الخلط بين مفاهيم الكسور والعمليات عليها، كأن يقوم 

الطالب بقلب الكسر للحصول على كسر مكافئ، أو أخطاء ناتجة عن تعميمات خاطئة لبعض القوانين، مثل 
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أن الكسر الذي مقامه أصغر هو األكبر. وجمع البسطين معا  والمقامين معا  عند مقارنة الكسور بناء  على 

 األساسية في المراحلالطلبة على المفاهيم األساسية للكسور التي تعلمها  هذه األخطاء ترتكزجمع الكسور. و 

 (.0202ن في تعليم موضوع الكسور العادية )الدويك، وقد تعود هذه األخطاء إلى ضعف معرفة المعلمي

بكيفية تعليم لتعرف على معرفة معلمي الرياضيات ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة والتي هدفت إلى ا   

 محتوى وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي.

 

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة الكسور العادية للصف      

 وتهدف أيضا  إلى:  الخامس األساسي.

 صف الخامس األساسيالكسور العادية لل وحدةمعرفة معلمي الرياضيات بمحتوى التعرف على  .1

 ر العادية للصف الخامس األساسيالكسو  وحدة تعليم التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بأهداف .2

التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بخصائص الطلبة عند تعليم وحدة الكسور العادية للصف  .3

 الخامس األساسي

باستراتيجيات التعليم والتقويم عند تعليم وحدة الكسور العادية معرفة معلمي الرياضيات التعرف على  .4

 للصف الخامس األساسي

التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بالمنهاج فيما يتعلق بوحدة الكسور العادية للصف الخامس  .5

 األساسي
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التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بمصادر التعلم التي يمكن استخدامها عند تعليم وحدة الكسور  .6

 العادية للصف الخامس األساسي

ليمي لوحدة الكسور العادية للصف الخامس التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بالسياق التع .7

 األساسي

 
 أسئلة الدراسة: 

 تية:ولتحقيق هدف الدراسة ستتم اإلجابة على األسئلة اآل

 ؟للصف الخامس األساسيالكسور العادية  وحدة رفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليمالسؤال الرئيس: ما مع

 ويتفرع منه األسئلة األتية: 

 ؟صف الخامس األساسيالكسور العادية لل وحدةمعرفة معلمي الرياضيات بمحتوى  ما .1

 ؟ر العادية للصف الخامس األساسيالكسو  تعليم وحدة ما معرفة معلمي الرياضيات بأهداف .2

ما معرفة معلمي الرياضيات بخصائص الطلبة عند تعليم وحدة الكسور العادية للصف الخامس  .3

 األساسي؟

باستراتيجيات التعليم والتقويم عند تعليم وحدة الكسور العادية للصف لرياضيات ما معرفة معلمي ا .4

 ؟الخامس األساسي

 ما معرفة معلمي الرياضيات بالمنهاج فيما يتعلق بوحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي؟ .5

ر العادية ما معرفة معلمي الرياضيات بمصادر التعلم التي يمكن استخدامها عند تعليم وحدة الكسو  .6

 للصف الخامس األساسي؟
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 ما معرفة معلمي الرياضيات بالسياق التعليمي لوحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي؟ .7

 أهمية الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة الكسور العادية للصف      

الخامس األساسي، حيث أظهرت نتائج العديد من الدراسات ضعفا  في معرفة المعلمين بموضوع الكسور 

ومن المتوقع   .(2315؛ الشرع،Turnuklu& Yesildere,2007؛ Huang, Liu & Lin,2007العادية )

أن تفيد نتائج هذه الدراسة الجامعات في إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين وتطوير معرفتهم في موضوع 

 الكسور العادية. 

األولى في فلسطين التي تبحث  -حسب علم الباحثة-وتظهر أهمية أخرى لهذه الدراسة في كونها تعتبر     

دة الكسور العادية، مع العلم أنه يوجد عدد من الدراسات التي تناولت في معرفة المعلمين بكيفية تعليم وح

معرفة المحتوى البيداغوجي لمعلمي الرياضيات لموضوعات في الرياضيات مثل الهندسة والجبر  

 (.2314؛ صيام،2314؛ عواد،2337؛ مريبع،2338)العدوي،

 مبررات الدراسة:

علم العمليات على الكسور، وال يواجهون مثل تلك الصعوبات غالبا  ما يعاني الطلبة من صعوبات في ت     

في تعلم العمليات على األعداد الصحيحة، وقد يرجع البعض أن تلك الصعوبات تعتمد باألساس على بعض 

المفاهيم األساسية كالقسمة، ومعرفة مفهوم الكسر وأجزائه، وأشكال كتابة الكسر فهي تختلف عن األعداد 

(. كما يوجد عدد من األخطاء الشائعة التي يواجهها الطلبة عند تعلم Lamon,2008احد )المكونة من رمز و 



7 
 

الكسور العادية، مثل األخطاء في العمليات على الكسور كأن يجمع الطالب البسطين معا  والكسرين معأ في 

البعض أن تلك (. ويرجع 2313جمع الكسور إضافة إلى أخطاء في قراءة الكسور وتمثيلها هندسيا  )الدويك،

الصعوبات واألخطاء التي يواجهها الطلبة تعود باألساس إلى ضعف معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم 

؛ الدويك، Turnuklu& Yesildere,2007؛ Huang, Liu & Lin,2007محتوى الكسور العادية )

 .(2315؛ الشرع،2313

معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة الكسور  لذلك قررت الباحثة إجراء هذه الدراسة للتعرف على     

 العادية للصف الخامس األساسي. 

 حدود الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة الكسور العادية للصف 

 الخامس األساسي، ومن هنا تمثلت حدود الدراسة في أنها:

  ياضيات للصف الخامس األساسي في محافظة رام هللا والبيرة للعام الدراسي اقتصرت على معلمي الر

2316-2317. 

  2316اقتصرت على وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي )الجزء الثاني( للعام الدراسي-

2317. 

 ( تبنت الدراسة نموذج حشوةHashweh.2005 لمعرفة ) الكيفية بتعليم( المحتوىPCK وتم بناء )

 أدوات الدراسة حسب هذا النموذج.

 



8 
 

 مصطلحات الدراسة:

 فيما يلي عرض لمصطلحات الدراسة وهي:

  بكيفية تعليم المحتوى معرفة المحتوى (PCK :)محدد، موضوع حول المعلم يكّونها التي لحصيلةا 

ه. ويشمل هذا التعريف تعليملها وتأمالته في  هتعليمو  تخطيطه كراروت خبرته سنوات عبر ويطوِّرها

معرفة  الطلبة، خصائص المعرفة بأهداف وفلسفة التربية، معرفة المحتوى، معرفةسبعة عناصر هي: 

 السياقمعرفة المنهاج، وأخيرا  معرفة  المصادر، معرفة ،استراتيجيات وطرق التعليم والتقييم

(Hashweh, 2005) 

 
 سي الجزء الرياضيات المقرر للصف الخامس األساكتاب ور العادية: الوحدة الخامسة من وحدة الكس

 الثاني وشملت عدة موضوعات في الكسور العادية وهي:
 

 .مقارنة الكسور 
 .جمع الكسور 
 .طرح الكسور 
 .ضرب الكسور 
 .قسمة الكسور 

وحدةالكسورالعادية(-ني)وزارةالتربيةوالتعليم،كتابالرياضياتللصفالخامساألساسي،الجزءالثا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة الكسور العادية للصف 
تم تقسيمها الخامس األساسي.وفي هذا الفصل سيتم مناقشة اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة التي 

 إلى المحاور اآلتية:

 .(PCKالمحور األول: دراسات تناولت معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم المحتوى ) .1
 .المحور الثاني: دراسات تناولت معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم موضوع الكسور العادية .2

 :أواًل: اإلطار النظري 

تركز على معرفة المعلم التربوية دون التركيز على معرفة قديما  كانت اختبارات اختيار المعلمين     

ختبارات بنسبة كبيرة على معرفة هذه االفي  االهتمام انصبات القرن الماضي فقد يما في سبعينأالمحتوى، 

 العامة البيداغوجية بالمعرفة، وهي ما أسماها شولمان اساليب وطرق التعليمالمحتوى وعدم اإلهتمام بمعرفة 

ثمانينات القرن الماضي قام شولمان ومجموعة من  أما في. عام بشكل   الصف وتنظيم إدارة طرق  تشمل التيو 

 نموذج في جديدة معارف فأضاحيث زمالئه بعدة أبحاث بهدف تطوير معرفة المعلم البيداغوجية بالمحتوى، 

 حول والمعرفة المحتوى، معرفة ذج و هذا النم تضمن (The Missing Paradigm) المفقود النموذج أسماه

 بكيفية تعليم المحتوى معرفة اللمفهوم ، وهذا يعد أول ظهور والمعرفة بكيفية تعليم المحتوى  المنهاج،

(Pedagogical Content Knowledge(  وأصبحت تعرف اختصارا )PCK) (Shulman,1986.) 
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معرفة محتوى الموضوع وقصد بها ن ثالث فئات من معرفة المحتوى هي أوال : بي ميز شولمان كما      

القدرة على التعليم وجعل موضوع التعليم سهال  أو هي كمية تنظيم المعرفة. ثانيا : معرفة كيفية تعليم المحتوى و 

. وقد عرف صعبا . ثالثا : معرفة المنهاج وتعني المعرفة في موضوع خاص أو مواضيع ضمن مستوى معين

بأنها كل ما يستخدمه المعلم من شروحات وتمثيالت وإعادة ( PCK)شولمان معرفة المحتوى البيداغوجي 

تشكيل لموضوع الدرس ليتناسب مع قدرات الطلبة ويكون قابال  للتعلم، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها 

 (.Shulman,1986يم سابقة وخبرات حول موضوع الدرس)الطلبة أثناء التعلم، وما يحمله الطلبة من مفاه

 العة األدب التربوي نجد أنه تم تطوير النموذج الذي وضعه شولمان من خالل عدة نماذج أمثوبمراج   

(Gess-Newsom,1999, Hashweh,2005, Mishra& Koehler, 2006  Ball& Hill,2009)   

هي معرفة المحتوى، الالزمة للمعلم معرفة في نموذجه أن ال (Gess-Newsom,1999)فمثال  رأى نيوسوم  

يعتمد على تقديم محتوى تعليمي في  الجيد تعليمأن الو ، ومعرفة خصائص الطلبة، تعليمأساليب ال ومعرفة

مناسبة، وتقع على المعلم مسؤولية استخدام هذه المكونات المعرفية من  تعليمسياق معين باستخدام طرق 

  وخصائص للطلبة ودمج هذه المعارف النتاج تعليم فعال. تعليممعرفة محتوى وطرق 

( والذي سأعتمد عليه كإطار نظري لدراستي،  فقد عّرف Hashweh,2005) حشوةأما بالنسبة لنموذج      

 خبرته سنوات عبر ويطوِّرها محدد، موضوع حول المعلم يكّونها التي لحصيلةابالمحتوى  بكيفية تعليم معرفةال

من  ( تكونتPCK)بكيفية تعليم المحتوى معرفة ال, وأن هتعليموتأمالته في  اله هتعليمو  تخطيطه كراروت

 . Teacher Pedagogical Constructionمجموعة من الوحدات البنائية األساسية أسماها 

 وهي: هذه المعرفةي تميز مجموعة من الخصائص التيوجد ( Hashweh,2005حشوة )وحسب نموذج 
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 تعليمهي معرفة خاصة لكل معلم، وتتشكل هذه المعرفة من خالل المعرفة بكيفية تعليم المحتوى  .1

المعلم، ويتم الكشف عن هذه المعرفة من خالل مالحظة المعلمين ومشاركة أفكارهم مثل الحديث 

 بصوت مسموع أثناء التخطيط للدرس.

ا لهذ تعليمحول موضوع ما من خالل تكرار التخطيط والالمعرفة بكيفية تعليم المحتوى تتشكل  .2

 الموضوع، إضافة إلى تأمل المعلم المستمر في عمله.

 Generalizedفي الذاكرة على صورتين األولى الذاكرة العامة )المعرفة بكيفية تعليم المحتوى تتخزن  .3

event-based( والثانية الذاكرة القصصية ،)story-based بالتالي عند البحث حول معرفة ،)

على الهدف من البحث،  ء  اإلمكان اختيار فحص هذه المعرفة بناالمعلم البيداغوجية في موضوع ما ب

فمثال  يمكن استدعاء األفكار من الذاكرة العامة للمعلم حول المفاهيم المسبقة، أو ذكر قصة حدثت 

 ه لنفس الموضوع سابقا .تعليمعند  لبةمع أحد الط

( فمثال  في مادة topic-specific) ا  متخصص ا  موضوعالمعرفة بكيفية تعليم المحتوى تعتبر  .4

الرياضيات قد يمتلك المعلم معرفة بيداغوجية جيدة بمحتوى موضوع الهندسة، وال يملك معرفة 

بيداغوجية جيدة بمحتوى التفاضل، وهذا ما يفسر اتجاه األبحاث نحو التخصص في دراسة معرفة 

 المحتوى البيداغوجية.

 خر.متداخلة يؤثر كل عنصر باآل عناصر بسبعةالمعرفة بكيفية تعليم المحتوى تتأثر  .5

وهي سبعة  (Hashweh,2005حشوة )هذه العناصر كما وردت في دراسة وفيما يلي وصف ل

 :عناصر
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معرفة المحتوى: وتتضمن المعرفة العميقة وتعني معرفة المبادئ والمفاهيم والعالقات بين  .1

غيرات مثل تحديد مشكلة المواضيع وطرق الربط بينها. والمعرفة بالعمليات وطرق التحكم بالمت

 واختبار الفرضيات. 

 موضوع ما.  تعليممعرفة األهداف: وتشمل معرفة األهداف العامة للتربية، ومعرفة أهداف  .2

مثل خبراتهم السابقة والمفاهيم  طلبةخصائص المعرفة وتشمل  طلبةالالمعرفة والمعتقدات حول  .3

 البديلة.

)محاضرة، نقاش،  تعليممعرفة طرق التشمل ، و المختلفةالمعرفة باستراتيجيات التعليم والتقويم  .4

 والمعرفة بالتخطيط وإدارة الصف.وطرق التقويم مجموعات، ...( 

معرفة المنهاج وتضم معرفة عمودية ويقصد بها معرفة الموضوعات المرتبطة بموضوع ما مثل  .5

 ما مر بصفوف سابقة، ومعرفة أفقية وتعني ارتباط المواضيع بعضها ببعض.

 معرفة حول المصادر وكيفية استخدامها وتشمل الكتب واألدوات والوسائل.ال .6

معرفة السياق وتضم المعرفة بنظام التربية في المجتمع المحلي، ومعرفة المجتمع، والمعرفة  .7

 بالمدرسة والطلبة.

( نموذجا  Mishra& Koehler,2006ميشرا وكوهلر ) ( طّور Hashweh,2005وبعد نموذج حشوة )      

حول معرفة المحتوى البيداغوجي والتكنولوجي، نظرا  للتطور التكنولوجي ودخول التكنولوجيا في الميادين كافة 

ليشمل المعرفة التكنولوجية البيداغوجية على النموذج األصلي لشولمان فقد أضاف الباحثان التكنولوجيا 

 (TPCKبالمحتوى وأطلقا عليها اختصارا  )
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 عالقة بين معرفة المحتوى ومعرفة المحتوى البيداغوجي والمعرفة بالتكنولوجياال (1شكل )

,P1025) Mishra& Koehler,2006) 

 

( Ball& Hill,2009ومن النماذج التي تناولت معرفة معلمي الرياضيات تحديدا  نموذج كل من بول وهيل)

والشكل اآلتي يوضح أجزاء هذا   Mathematical Knowledge for Teaching  (MKT) أسمياه نموذج

 . النموذج

 

 (Ball& Hill,2009,P70 ) ( MKTنموذج المعرفة الرياضية الالزمة للتعليم ) (2شكل )
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يفترض الباحثان في هذا النموذج أن المعرفة التي يحتاجها معلم الرياضيات للتعليم، يمكن الحديث عنها     

ذه المعرفة تتضمن في البداية، المعرفة العامة الالزمة لجميع ضمن جانبين، األول هو معرفة المحتوى، وه

المعلمين على اختالف تخصصاتهم، ثم تأتي المعرفة المتخصصة حول الرياضيات، كالمعرفة عن التمثيالت 

ة، أوسع من ذلك، حيث المعرفة المحيطثم ذهبوا إلى ما هو  ،موضوع رياضي محدد تعليموالنماذج الالزمة ل

المعرفة بكيفية تعليم الرياضيات. أما الجزء اآلخر فهو  تعليمحول األمور التي نحتاجها ل وهي المعرفة

حيث أن تعليم الرياضيات يرتبط بأمور متعددة، كالمعرفة حول تفاعل المحتوى مع الطالب من  ،المحتوى 

 .المعرفة عن المنهاج وأخيرا   ،جهة، ومع التعليم من جهة أخرى 

نجد اهتمام ، التي اهتمت بموضوع المعرفة بكيفية تعليم المحتوى والدراسات لنماذج من خالل عرض تلك ا    

الباحثين في هذا المجال بتطوير األدوات البحثية لوصف تلك المعرفة والتركيز على الجوانب المهمة التي 

مدى تكاملية يجب أن يمتلكها المعلم من معرفة بالمحتوى واستراتيجيات التدريس ومعرفة بخصائص الطلبة، و 

العالقة بين تلك المعارف والسعي باستمرار لتطوير المعرفة بكيفية تعليم المحتوى مثاُل من خالل تطوير 

 (.   Mishra& Koehler,2006المعرفة بالتكنولوجيا كما في نموذج ) 
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 ثانيًا: الدراسات السابقة

لوحدة الكسور بكيفية تعليم المحتوى إلى التعرف على معرفة معلمي الرياضيات  تهدف هذه الدراسة     

بكيفية ما معرفة معلمي الرياضيات وتسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس  العادية للصف الخامس األساسي.

العادية للصف الخامس األساسي؟ وبعد مراجعة األدب التربوي فيما يتعلق الكسور  لوحدة تعليم المحتوى 

بمشكلة الدراسة، لوحظ وجود العديد من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، حيث تنوعت موضوعات 

تلك الدراسات بشكل عام من حيث اهتمام بعض الدراسات بقياس معرفة المعلمين الالزمة للتعليم وبعضها 

م بمعرفة معلمي الرياضيات ، والبعض اآلخر منها اهتبكيفية تعليم المحتوى اهتم بمعرفة معلمي الرياضيات 

والهندسة. بناء  على مراجعة األدبيات ذات العالقة بموضوع  بموضوع رياضي معين مثل االقترانات والجبر

 الدراسة تم تصنيف تلك الدراسات إلى محورين هما:

 .(PCK)  بكيفية تعليم المحتوى معرفة معلمي الرياضيات تناولت المحور األول: دراسات   .1

 العادية. الكسور بكيفية تعليم موضوعتناولت معرفة معلمي الرياضيات المحور الثاني: دراسات  .2

 

   الرياضيات بكيفية تعليم المحتوى  معرفة معلميالمحور األول: دراسات تناولت 

دراسات جريت عدة ألذلك  تعليممن األمور المهمة في ال كيفية تعليم محتوى مامعرفة المعلمين في  تعد      

ها، ورغم ذلك فإن البيانات المتوفرة حول معرفة المعلمين بالمحتوى وطرق قياسها ما قياسو  وصفها حول كيفية

زالت غامضة، ألن معرفة المحتوى البيداغوجي تشير إلى أبعاد ومفاهيم مختلفة حول المعرفة ويعتبر أمر 

وعند تخصيص الحديث عن المعرفة  (.Goldrine,Olfos &Estrella,2014قياسها من األمور الصعبة )
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الالزمة لتعليم الرياضيات تحديدا  فإن تلك المعرفة صعبة القياس ألنها متعددة األبعاد وتشمل معرفة العديد 

-Rowan,Schilling,Ball,Miller,Athins)ة من الموضوعات الرياضية وعدة جوانب تعليمي

Burnett&Cambun,2001, Ball,Hill,    Schilling,2004)         

( دراسة أجرتها كراتز وسكال PCK) معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى ومن الدراسات التي تناولت      

(Kratz &Schaal ,2015 هدفت لقياس )بمعرفة ال( كيفية تعليم المحتوىPCK لمعلمي الصف الرابع  )

تدريبي. توصلت الدراسة إلى أن معلمي  وعالقة معرفة المحتوى البيداغوجي في تحصيل الطلبة أثناء برنامج

( تحديدا  في مجال العلوم الطبيعية PK( والبيداغوجيا )CKالمدارس االبتدائية يفتقرون إلى معرفة المحتوى )

ومن أجل التوصل لهذه النتيجة اعتمدت الدراسة على االستبانة كأدة أساسية لقياس معرفة  والرياضيات،

 المشاركين في البرنامج التدريبي. المحتوى البيداغوجي للمعلمين

( دراسة للتعرف إلى المعرفة الالزمة Ball& Hill, 2009وفي نفس السياق أجرى الباحثان بول وهيل )     

أن المعرفة التي يحتاجها معلم الرياضيات  لمعلم الرياضيات للتعليم، حيث افترض الباحثان في هذه الدراسة

ضمن جانبين، األول  معرفة المحتوى وهذه المعرفة تتضمن في البداية، المعرفة العامة الالزمة  هيللتعليم، 

( مثل معرفة أهداف  Knowledge Content Common) لجميع المعلمين على اختالف تخصصاتهم

 Specialized Mathematical) ثم تأتي المعرفة المتخصصة حول الرياضياتالتعليم ومعرفة المفاهيم، 

Knowledge  ،ثم المعرفة المحيطة( مثل معرفة النماذج والتمثيالت  (Knowledge of the 

Mathematical Horizonالمحتوى معرفة أما الجزء اآلخر فهو  ،( وهي المعرفة الالزمة لتعليم الرياضيات

ددة حيث أن تعليم الرياضيات يرتبط بأمور متع( Pedagogical Content Knowledgeالبيداغوجي )

وبناء  على الدراسات التي أجراها ومعرفة المنهاج.  المحتوى ومع التعليم،مع  طلبةكالمعرفة حول تفاعل ال
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لمعرفة التي يحتاجها معلم الرياضيات للتعليم، نموذجا  يقيس ا الباحثان حول المعرفة الالزمة للتعليم وضعا

 . Mathematical Knowledge For Teaching(  MKTأطلقا عليه اسم )

روان وسكيلنج وبول  دراسة كل من( PCKومن الدراسات التي اهتمت بمعرفة كيفية تعليم المحتوى )     

 ,Rowan, Schilling, Ball, Miller, Atkins-Burnett & Camburn) وميلر وبرنت وكمبرن 

لبعض  . التي هدفت إلى وصف وقياس معرفة المحتوى البيداغوجي للمعلمين من خالل اختبار(2001

األدوات المسحية مثل االستبانة، حيث تم توزيعها على عدد من معلمي المدارس اإلبتدائية ضمن موضوعين 

هما اللغة وتحديدا  موضوع القراءة والكتابة والتعبير، والرياضيات وبالتحديد مفهوم العدد والعمليات الحسابية. 

( هي: معرفة المحتوى، والمعرفة PCKاغوجي )ركزت الدراسة على ثالثة جوانب من معرفة المحتوى البيد

حول تفكير الطلبة وخصائصهم، والمعرفة البيداغوجية للمحتوى وأثر معرفة المعلم العلمية مثل تخصصه على 

 التي صممها الباحثون كانت ناجحة في وصف معرفة المعلمينتحصيل الطلبة، وأظهرت النتائج أن األدوات 

 والرياضيات كانت جيدة.  وأن معرفة المعلمين في اللغة

وقد اختلفت الدراسات التي تناولت وصف معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى من حيث منهجية     

المنهج التجريبي  ( Martin,Grimbeek &Proctor,2013الدراسة فقد اتبع مارتن وجرينبك وبروكتور ) 

( لمعلمي ما قبل الخدمة، وتطوير PCKحتوى )كيفية تعليم المبمعرفة الفي دراستهما التي هدفت لقياس 

 Problem Based( PBLمعرفتهم  بالمحتوى البيداغوجي باالعتماد على طريقة حل المشكالت )

Learning معلما  ما قبل الخدمة مستوى سنة ثالثة في الجامعة، وتم تقسيمهم  33. حيث شارك في الدراسة

( معلما ، تم تعليم المجموعة التجريبية موضوعات 15)إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية في كل مجموعة 

( والمجموعة الضابطة باسلوب PBLالرياضيات مثل الهندسة والقياس والجبر واالحصاء باستخدام اسلوب )
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( PCK( اسبوعا  وبعد ذلك تم قياس معرفة المحتوى البيداغوجي )15المحاضرة، استمر البرنامج لمدة )

 وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة بدرجة كبيرة. نةاللمشاركين باستخدام استب

نها تعبر عن قدرة المعلم على تمثيل المفهوم علمين في المحتوى معرفة ضرورية ألمعرفة الم دتعو      

(،  وال يجب أن تقف حدود معرفة Shulman,1986وتوضيحه ومعرفته كيف يعلم الطلبة موضوع معين )

-Gess) تعليمبل يجب أن يعرف كذلك بخصائص الطلبة واستراتيجيات ال ،بالمحتوى فقطالمعلم 

Newsom,1999) ونظرا  ألهمية مادة الرياضيات وألنها تحوي العديد من المفاهيم التي يتوجب على معلم .

كيفية تعليم معرفة  موضوع  قى، لذلك الا  ضروري ا  تعتبر معرفته بالمحتوى أمر  يوضحها لطلبتهالرياضيات أن 

وتعتبر العالقة الدراسات حوله. أجريت العديد من المحتوى لمعلمي الرياضيات اهتمام العديد من الباحثين و 

ويوسف في أجراها زكريا  في دراسةمعرفة تكاملية ف طرق واستراتيجيات التعليمبين معرفة المحتوى ومعرفة 

اضيات تهدف إلى معرفة تكاملية العالقة بين ( على عدد من معلمي الريZakaria&Yusof,2015ماليزيا )

الجيدة بالمحتوى وحدها ال  ينعرفة المعلمأظهرت نتائج الدراسة أن م استراتيجيات التعليم،معرفة المحتوى و 

ت معرفتهم ، ألن المعلمين الذين كانالبيداغوجيتكفي بل يجب أن يمتلك معلم الرياضيات معرفة بالمحتوى 

 بةتعليم وتغييرها من أجل وصول الطلع في أساليب اليأقدر على التنو  اكانو ، تعليمال وأساليب محتوى بال جيدة

الدورات وورش العمل على  عقد إلى فهم أفضل. وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير المعلم مهنيا  من خالل

توصيات و  نتائج هذه الدراسة اقا  بيناتفوهنا نجد  .مدى حياته المهنية وذلك من أجل تحقيق تعلم أفضل

(NCTM,2000التي توصي بأن المعلم  )يؤدي ذلك ألن خالل عمله ن بحاجة إلى تطوير مهني مستمري 

إلى ( Ball& Hill,2009بول وهيل ) وفي نفس السياق توصل الباحثان. لدى الطلبة إلى نتائج تعلم أفضل

ت عرضفة الالزمة لمعلم الرياضيات للتعليم، حيث دراسة تهدف إلى التعرف إلى المعر خالل نفس النتيجة من 
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ولكنها  ،( التي كانت تملك محتوى معرفي جيدGonzalezجونزاليس ) ات تدعىلمعلمإحدى احالة  الدراسة

 ، األمر الذي لم يمكنها من توصيل المعرفة لطالبها بشكل جيد. ستراتيجات وطرق التعليملم تملك معرفة با

-Pre) ي أجريت في هذا المجال وتناولت معرفة معلمي الرياضيات ما قبل الخدمةومن الدراسات الت       

Service Teacherدراسة ترنكلو ويسلدير ( بالمحتوى وأساليب التعليمTurnuklu& Yesildere,2007)  )

 ،والمنهاج بالمحتوى البيداغوجي ما قبل الخدمة ي الرياضياتللتحقق من معرفة معلم الباحثان التي أجراها

( معلم طالب أن تعليم 45ها على )يايث أظهرت نتائج الدراسة التي أجر ح، سنتهم الجامعية األخيرة وهم في

وإنما يجب تعليمهم محتوى معرفي وتربوي  غير كاف  المعلمين في الجامعات محتوى معرفي لوحده  بةالطل

 ومعرفة بالمنهاج.

ومن الدراسات التي اهتمت أيضا  بمعرفة معلمي ما قبل الخدمة في سنتهم الجامعية األخيرة في إحدى       

( والتي هدفت إلى تقييم معرفة معلمي ما Tanisli& Kose,2013الجامعات التركية دراسة تانسلي وكوس )

( معلم ما 133ك في دراستهما )قبل الخدمة حول المفاهيم الجبرية من متغيرات ومعادالت ومساواة، وقد شار 

قبل الخدمة، وجمعت البيانات من خالل استبانة احتوت على أسئلة مفتوحة ومقابالت، أظهرت النتائج عدم 

 كفاية معرفة معلمي ما قبل الخدمة بالمفاهيم الجبرية وكان لديهم مفاهيم خاطئة حول المفاهيم الجبرية. 

إلى التعرف إلى معرفة معلمي الرياضيات ما قبل الخدمة في  وفي تركيا أيضا  أجريت دراسة هدفت     

( معلمين، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وتسجيل 6المدارس الثانوية بطالبهم، شارك في الدراسة )

المالحظات والمقابالت والوثائق المكتوبة، أظهرت النتائج وجود صعوبة لدى المعلمين في تحديد المفاهيم 

 (. Kilic,2011ى الطلبة وطرق التغلب عليها )الخاطئة لد
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( دراسة هدفت Niess,2005 وبإضافة التكنولوجيا إلى المعرفة بكيفية تدريس المحتوى أجرى نيس )     

(، TPCKلتطوير معرفة معلمي الرياضيات والعلوم البيداغوجية باستخدام التكنولوجيا وأطلق عليها اختصارُا )

( 2( معلم منهم )22دريبي لمعلمي الرياضيات والعلوم مدته عام وشارك فيه )حيث قام بتصميم برنامج ت

( تخصص علوم عامة. حيث 6( أحياء، و)5( كيمياء، و)4( تخصص رياضيات، و)5تخصصهم فيزياء، و)

تم تدريب المعلمين المشاركين لمدة عام في إحدى جامعات أمريكا على استخدام التكنولوجيا بتقنياتها المختلفة 

ي التعليم، وركز البرنامج على أربعة جوانب هي: دمج التكنولوجيا في التعلم، ومعرفة استراتيجيات تعليم ف

موضوع معين باستخدام التكنولوجيا، وفهم الطلبة لموضوع تعليمي معين باستخدام التكنولوجيا، ومعرفة 

المشاركين اكتسبوا مهارات عالية في المنهاج ودمج التكنولوجيا بمواد المنهاج. أظهرت النتائج أن المعلمين 

استخدام التكنولوجيا وتطورت معرفتهم البيداغوجية باستخدام التكنولوجيا، وأوصى الباحث بضرورة استخدام 

 التكنولوجيا في التعليم كمتطلب للقرن الحادي والعشرين.

خالل البرامج التدريبية أو  وهناك عدد من الدراسات تناولت معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى من     

( التي هدفت إلى 2314تصميم أدوات للمساعدة في تطوير تلك المعرفة، ومن تلك الدراسات دراسة عواد)

( PCKاستكشاف أثر برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمي ومعلمات الرياضيات بكيفية تعليم المحتوى )

معلمات  3معلمين ذكور و 3معلمين  6رك في الدراسة لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي. شا

اناث تم اختيارهم بشكل قصدي، وبعد انتهاء البرنامج التدريبي قامت الباحثة بحضور حصتين لمعلمين اثنين 

بشكل قصدي لتسجيل مالحظاتها، أظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي قد أثر بشكل إيجابي على معرفة 

م محتوى الوحدة، وكان األثر األكبر لمعرفة المعلمين بالمحتوى أكثر من باقي عناصر المعلمين بكيفية تعلي

المعرفة البيداغوجية. باإلضافة إلى قياس أثر البرامج التدريبية على معرفة المحتوى البيداغوجي، أجرت داود 
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األساسي،  ( دراسة هدفت إلى تصميم دليل تعليمي لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع2315)

واستكشاف التغير في المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند المعلمين بعد استخدامها، حيث قامت الباحثة 

( باستخدام األداة في التحضير للوحدة، ثم 6بتصميم األداة وقام المعلمون المشاركون في الدراسة وعددهم )

وأجاب المعلمون عن استبانة تقيس التغير  قامت الباحثة باجراء مقابالت معهم والبحث في دفاتر التحضير

في المعرفة البيداغوجية لديهم، وأخيرا  قامت الباحثة بعمل جلسة نقاش جماعية للمعلمين حول األداة. أظهرت 

 نتائج الدراسة وجود تغير إيجابي في معرفة المعلمين بالمحتوى البيداغوجي.

من يمتلك دام برامج التدريب وغيرها، هناك من وبالحديث عن معرفة المعلمين وتطويرها باستخ      

هم وهذا ما أكدته نتائج تعليم طرق  في ُينّوعون ولكنهم ال  تعليمالمحتوى وأساليب جيدة بالمعرفة  المعلمين

( التي هدفت إلى التعرف إلى واقع المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند معلمي 2334) دراسة أبو موسى

 ظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين والمعلمات غالبا  ما يتبعون نموذجا  رئيسا  أ الرياضيات للصف العاشر،

وهو نموذج العرض المباشر وان أغلب أفراد الدراسة يتبعون خطوات متشابهة في عروضهم  تعليمفي ال ا  واحد

 وهي مقدمة وعرض وخاتمة.

( 2314) هدفت دراسة صيام معلمي الرياضيات بكيفية تعليم المحتوى  معرفةبوفي دراسة أخرى تعنى      

للصف  لوحدة الهندسة إلى التعرف إلى واقع المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي عند معلمي الرياضيات

م المعلمين واقوالهم وأفعاله معتقدات بين كبيرا   توافقا   هناك أن الدراسة نتائج بينت بغزة، الثامن األساسي

 نوعية في تؤثِّّر كما التي يقدمها، المعلومات دقة في تؤثِّّر الموضوع بمحتوى  المعلم معرفة أنو الصفية، 

 المعلمين كانت لديه القدرة من كل أن الدراسة بينت التعليم استراتيجيات مجال يطرحها، وفي التي األسئلة

التعليم وتوظيفها بشكل مناسب. وبمقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  أساليب استخدام في التنويع على
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( لنفس الوحدة هدفت إلى البحث في معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم وحدة 2337أخرى أجرتها مريبع )

اله وممارساته الهندسة للصف الثامن األساسي، أظهرت النتائج أن هناك توافقا  كبيرا  بين معتقدات المعلم وأقو 

الصفية، وأن معرفة المحتوى تؤثر في دقة المعلومات التي يقدمها وفي قدرته على تحديد األهداف. بالنظر 

 إلى هذه النتائج نجد أن هناك اتفاق كبير بين نتائج الدراستين.

ت ( دراسة في موضوع الجبر هدف2338( أجرت العدوي )2337وفي دراسة مشابهة لدراسة مريبع )      

إلى وصف معرفة معلمي الرياضيات كيفية تعليم محتوى وحدة الجبر للصف الثامن، حيث اختارت الباحثة 

لدراستها عينة تكونت من )معلم ومعلمة( تم اختيارهما اعتمادا على اجاباتهما على استبانة المعتقدات 

عرفة المعلمة بكيفية تعليم محتوى المعرفية، أظهرت نتائج الدراسة أن معرفة المعلم كانت نوعا  ما أفضل من م

 وحدة الجبر ألسباب تعود للخبرة. واعتماد المعلمين التعليم التقليدي رغم اعتقادهما غير ذلك. 

من خالل عرض هذه الدراسات التي تناولت وصف معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم المحتوى       

ية معرفة كيفية تعليم المحتوى لمعلمي الرياضيات، وهناك وجدت الباحثة اجماعا  لدى تلك الدراسات على أهم

( Turnuklu& Yesildere,2007؛Tanisli& Kose,2013دراسات عنيت بمعرفة معلمي ما قبل الخدمة )

وخلصت إلى عدم االكتفاء بتعليم معلمي ما قبل الخدمة للمحتوى فقط بل يجب تعليمهم طرق وأساليب التعليم 

بالمنهاج وبخصائص الطلبة، وذلك لما لتلك المعرفة من أهمية على تحصيل الطلبة وتطوير معرفتهم 

وفهمهم. وهناك بعض الدراسات التي قامت بقياس أثر البرامج التدريبية على تطوير معرفة المعلمين 

 بالمحتوى البيداغوجي ووجدت أثر لتلك البرامج في تطوير معرفة المحتوى البيداغوجي للمعلمين )

Niess,2005،2315؛ داوود ،2314؛ عواد.) 
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وبعد عرض الدراسات التي تناولت معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى وتحديدا  معلمي الرياضيات، سأنتقل 

للمحور الثاني والذي  أعرض فيه الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي تناولت معرفة معلمي 

 الكسور العادية الرياضيات بكيفية تعليم محتوى موضوع

 

 بكيفية تعليم محتوى موضوعمعرفة معلمي الرياضيات  دراسات تناولت :المحور الثاني

 العادية الكسور

في هذا المحور سيتم عرض الدراسات التي تناولت معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم محتوى       

 رياضيات في موضوع الكسورمعلمي ال العديد من الدراسات معرفةحيث تناولت  موضوع الكسور العادية،

 إلىهدفت إلى التعرف  التي( Turnuklu& Yesildere,2007) يسلدر وترنكلو دراسة ، مثل تحديدا   العادية

ى شملت عينة الدراسة علحيث في احدى جامعات تركيا،  معلمي الرياضياتالمحتوى المعرفي لدى عينة من 

أربعة اسئلة في  الباحثان كيا، عرضر حدى جامعات تإخيرة يدرسون في معلم في السنة الجامعية األ 45

 العادية وإجابات الطلبة عليها، ومن تلك األسئلة هل الكسر  مواضيع الكسور

 
( كسر حقيقي أم غير - 

حقيقي، اختلفت إجابات الطلبة على هذا السؤال وتفسيراتهم فمنهم من أجاب بأنه كسر حقيقي ألن البسط  

  ( ومنهم من قال بأنه كسر غير حقيقي ألن الكسرين  2ر من المقام )( أصغ-1)

 
 و  

  
متساويان والبسط  

كشفت أكبر من المقام فهما كسران غير حقيقيين. وعند سؤال المعلمين حول رأيهم في اجابات الطلبة التي 

، لم جاباتهمإبة وتقييم الرياضيات والتركيز على المفاهيم الخاطئة عند الطل تعليمعن منهج المعلمين في 

ال يوجد يستطع المعلمون تفسير إجابات الطلبة، حيث أظهرت نتائج الدراسة بعد تحليلها بشكل كمي أنه 
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وهو في المستوى الثاني  المعلمين ٪ من82نسبة أن ، و وهو المستوى الممتاز في المستوى الثالث علمينم

ن المعلمين وفي التحليل الكيفي تبين أ .ستوى الضعيفوهو الم ول٪ في المستوى األ18، و المستوى المقبول

طرق و  لدى الطلبةالكسور مما سبب لهم صعوبة في تحديد المفاهيم الخاطئة مفاهيم لديهم سوء فهم حول 

سوء فهم يفسروا  فقط استطاعوا أن  % من المعلمين44نسبة النتائج أن ظهرت أ .التغلب على تلك المفاهيم

ميل عند طلبتهم و  ةم الخاطئيهافي تحديد المفلدى المعلمين وجود صعوبة  إلى إضافة لبة للكسور،الط

         لعالقات الرياضية من قبل أنفسهم.من تشجيعهم الكتشاف ا بدال   طلبةلشرح إجراءات أو قواعد للين معلمال

د عدم اقتصار دور المعلم على مجر إلى ( NCTM.2000المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات ) ويرى 

اطالع الطلبة على كيفية اجراء الحسابات أو تنفيذ العمليات الرياضية بل المطلوب اكساب الطلبة المقدرة 

 فكار بطرق متعددة وبناء الحجج وتقديم التفسير والتبرير. التمثيل والنمذجة والتعبير عن األعلى 

 ة أجرى هينج وليو ولنوفي نفس السياق وبهدف الكشف عن معرفة المعلمين في الكسور العادي     

(Huang, Liu & Lin,2006 ) موضوع بفي تايوان هدفت إلى تقييم معرفة معلمي الرياضيات دراسة

هل يقدم المعلمون المعرفة حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي: وقدرتهم الحسابية،  العادية الكسور

من برنامج التعليم في الجامعة معلم  47شارك في الدراسة  اإلجرائية والمفاهيمية للكسور بالطريقة نفسها؟

% منهم إناث. اختار 87عام و 25في سنتهم الجامعية االخيرة، أغلبهم تحت سن  بوسط تايوانالوطنية 

احتوى  (Cramer,2002)  من قبل كريمر مقتبس ( وهو اختبار FKTاختبار )الباحثون أداتين للدراسة هما 

 (MPSAS) مقياس القدرة على حل المشكالت واختبارقياس المعرفة حول الكسور، ( فقرة وصمم ل32على )

أن معرفة النتائج بعد تحليلها أظهرت  .سؤال 64فقرة شملت  16تكون من ( Liu,1989وضعته ليو )

المعلمين في االجراءات أفضل من معرفتهم بالمفاهيم، وذلك بسبب تلقي معلمي الرياضيات معرفتهم من 
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أوصت الدراسة إلى حاجة المعلمين إلى مزيد من التحفيز لبناء معارفهم  العمليات الحسابية واإلجرائية.خالل 

 النظرية تحديدا  عند تعليمهم للمراحل االبتدائية، ويجب تطوير معرفتهم في المفاهيم الرياضية. 

يبي مثل دراسة لن أما من حيث منهجية الدراسة فقد استخدمت بعض الدراسات المنهج التجر         

(Lin,2009( التي هدفت إلى التحقق من كفاءة تعليم الكسور باستخدام االنترنت )WBI وتعليمه باستخدام )

( معلم حيث قام الباحث بإجراء اختبار 42الطرق التقليدية على عينة من المعلمين الطلبة بلغ عددهم )

(FKTللتأكد من معرفة المشاركين بمواضيع الكسور، ومن )  ثم قام بتقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية

وضابطة، قام بتعليم أفراد المجموعة التجريبية الكسور باستخدام االنترنت، أما أفراد المجموعة الضابطة فقد 

تم تعليمهم موضوع الكسور باستخدام الطرق التقليدية، وبعد تحليل النتائج أظهرت النتائج فروقا  ذات داللة 

 جموعة التجريبية.إحصائية لصالح الم

تعددت الدراسات التي بحثت في موضوع معرفة معلمي الرياضيات بالكسور العادية تحديدا  في معرفة      

المحتوى ولكن هناك دراسات عنيت بمعرفة معلمي الرياضيات بالمحتوى والبيداغوجية مثل  دراسة لي وسميث 

(Li& Smith,2007التي هدفت إلى التعرف على معرفة مع ) لمي الرياضيات بالمحتوى والبيداغوجيا من

( معلمين في سنتهم الجامعية األخيرة وقد أنهوا جميع 4خالل درس قسمة الكسور، حيث شارك في الدراسة )

متطلباتهم الجامعية، وبعد اجتيازهم االختبار الذي اعده الباحثان في موضوع الكسور العادية وتحليل نتائج  

أظهرت النتائج أن معرفة المعلمين بالمحتوى وأساليب التعليم جيدة بشكل عام ولكن من  اإلختبار كميا  وكيفيا ،

الناحية األخرى أظهرت النتائج وجود ضعف لدى المعلمين في موضوع الكسور تحديدا  على الرغم من أن 

 معرفتهم اإلجرائية أفضل من معرفتهم المفاهيمية. 
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مع باحث آخر في الصين هدفت إلى التعرف على معرفة معلمي وفي دراسة أخرى أجراها نفس الباحث      

الرياضيات الصينين في المدارس االبتدائية في المحتوى واستراتيجيات التعليم فيما يخص موضوع الكسور 

( معلم في مدرستين ابتدائيتين. وأظهرت 18وقياس أثر الخبرة في التعليم، اجريت الدراسة على عينة من )

جوة بين معرفة المعلمين عن المنهاج ومعرفتهم في المحتوى الرياضي خاصة في قسمة النتائج وجود ف

الكسور، وأظهر المعلمون الخبراء معرفة أفضل في قسمة الكسور من المعلمين المبتدئين، وأوصت الدراسة 

 (.Li& Huang,2008بضرورة تطوير المعلمين مهنيا  فيما يخص المنهاج )

تناولت معرفة المحتوى البيداغوجي لمعلمي الرياضيات في موضوع الكسور عربيا  أما الدراسات التي      

التي هدفت إلى تقصي محتوى المعرفة لدى ( 2315) الشرعكانت قليلة ونادرة في هذا المجال، ففي دراسة 

( طالبا  من طلبة تخصص معلم صف في كلية 127شملت عينة الدراسة على ) الطلبة المعلمين في الكسور،

العلوم التربوية في الجامعة األردنية، كانت األداة عبارة عن اختبار أعده الباحث مكون من ثالثة أسئلة طلب 

 شملت األداة الكسور اآلتية  فيها الباحث تعيين النقطة التي تمثل كسر على خط األعداد،

 
  ،  

 
  ، 

 
  2  ،

نتائج الدراسة عدم امتالك ون، أظهرت للكشف عما هو متوقع من أصناف لألخطاء التي يقع بها المعلم

أخطاء في تعيين الكسور على خط األعداد، وجود و  العادية الطلبة المعلمين محتوى مالئم في الكسور

 الكسر على أنهما عددان منفصالن. أجزاءوتعاملهم مع 

ياضيات بموضوع الكسور العادية، ض الدراسات السابقة التي تناولت معرفة معلمي الر امن خالل استعر      

وجود ضعف لدى أغلب  العادية التي أظهرتأغلب الدراسات التي تناولت موضوع الكسور  ا  بيناتفاق نجد

 & Huang, Liu)، وأن معرفتهم االجرائية أفضل من معارفهم المفاهيمية المعلمين في موضوع الكسور

Lin,2007 ؛Turnuklu& Yesildere,2007،2315؛ الشرع.) 
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 –أما عربيا  فكانت الدراسات نادرة حول معرفة معلمي الرياضيات بموضوع الكسور، وفلسطينيا لم أجد  

وهنا تظهر أهمية هذه أي دراسة تبحث في معرفة معلمي الرياضيات بموضوع الكسور،  -حسب علم الباحثة

وضوع الكسور العادية، وإضافة الدراسة فلسطينيا  في أنها تبحث بموضوع محتوى معرفة معلمي الرياضيات بم

 .إلى األدب التربوي في هذا الموضوع

 تعقيب على الدراسات السابقة:

المعرفة بكيفية تعليم بدا واضحا  من خالل الدراسات التي قمت بمراجعتها اهتمام الباحثين في موضوع      

( Martin,et.al,2013؛ Rowan,et.al,2001 ؛ Ball,Hill,2009ي للمعلمين ووصفه  وقياسه )المحتوى 

 تلك المعرفة.واستخدام أغلب تلك الدراسات االستبانة كأداة للتعرف إلى 

كما بينت الدراسات الدور الهام الذي تلعبه معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى في تعليم موضوع ما،     

وإن المعلمين الذين يملكون معرفة وأن هذه المعرفة تؤثر على طبيعة األنشطة ونوعيتها التي يقدمها المعلم، 

جيدة بالمنهاج وخصائص الطلبة أقدر على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى طلبتهم والتعامل مع تلك المفاهيم 

(Kilic,2011؛Tanisli,Kose,2013 ؛Turnuklu,Yesildere,2007.) 

العادية فقد أظهرت الدراسات  وفيما يخص البند المتعلق بمعرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم الكسور     

أن هناك ضعفا  عاما لدى المعلمين في مواضيع الكسور وإنهم غالبا ما يملكون مفاهيم خاطئة حول الكسور. 

وأن معرفة المعلمين بالمعرفة االجرائية كانت افضل من معرفتهم  المفاهيمية، وقد يعود هذا الى طبيعة 

 &Turnuklu؛ (Huang, Liu & Lin,2007 .المنهاج والطرق التي تعلم بها المعلمون 

Yesildere,2007،2015؛ الشرع.) 
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أظهرت نتائج الدراسات السابقة التي اهتمت بمعرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم موضوع الكسور       

العادية إلى وجود ضعف عام لدى معلمي الرياضيات في موضوع الكسور العادية، وعدم امتالكهم لمحتوى 

خطاء الشائعة في (، إضافة إلى وقوع الطلبة في عدد من األ2315معرفي مالئم في الكسور )الشرع،

كيفية التعامل بالعمليات على الكسور العادية  وقد تعود تلك األخطاء إلى عدم معرفة المعلمين 

المعرفة بكيفية تعليم للقيام بهذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف إلى  (، مما يعطي مبررا  2313معها)الدويك،

لصف الخامس األساسي، حيث تسعى هذه الدراسة لمعلمي الرياضيات في وحدة الكسور العادية ل المحتوى 

في موضوع الكسور العادية والعوامل المؤثرة على تلك المعرفة واإلجابة  تلك المعرفةإلى التعرف إلى واقع 

عن أسئلة الدراسة من خالل تعدد أدواتها وهي االستبانة والمقابلة والمشاهدات الصفية، ال سيما وأن العديد 

( 2315؛ الشرع، Li, Smith,2007؛ Lin,2009؛  Huang, Liu &Lin,2006قة ) من الدراسات الساب

 اعتمدت على أداة واحدة في قياس معرفة المحتوى البيداغوجي وهي االختبار.
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 الفصل الثالث

 الدراسة وإجراءاتها منهجية 

 تعليم محتوى وحدةمعرفة معلمي الرياضيات بكيفية  إلى وصفتهدف تعد هذه الدراسة دراسة وصفية    

معلمي الرياضيات  معرفة . وتسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس: ماللصف الخامس األساسيالكسور العادية 

 ؟للصف الخامس األساسيالكسور العادية  بكيفية تعليم محتوى وحدة

 البيانات.يشمل هذا الفصل على وصف لسياق الدراسة، واألفراد المشاركين، وأدوات الدراسة، وطرق تحليل 

 سياق الدراسة والمشاركون:

 األساسي لصف الخامسل الرياضيات معلمي الرياضيات الذين يدرسون  جميع تكون مجتمع الدراسة من   

( معلم 129وعددهم ) . 2316/2317في المدارس الحكومية لمحافظة رام هللا والبيرة، للعام الدراسي 

تمع الدراسة، وتم توجيه كتاب رسمي لهم من قبل مديرية ومعلمة، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مج

التربية والتعليم في محافظة رام هللا والبيرة للحضور واإلجابة على استبانة المعرفة بكيفية تعليم المحتوى، وبناء  

وحدة الكسور  أثناء شرح نشاهدة مجموعة من الحصص الصفية لهين لمتمعلم ياراختعلى نتائج االستبانة تم 

وذلك بعد تحليل اجابات المعلمين ووضعهم ضمن مستويين مرتفع وضعيف، واختيار معلمة من كل  لعاديةا

مستوى، تم استخدام اسماء مستعارة للمعلمتين المشاركات في الدراسة وهن المعلمة "ريم" وهي معلمة 

ليب تعليم سنة، وتحمل شهادة البكالوريوس في تخصص اسا 27رياضيات أمضت في تعليم الرياضيات 

الرياضيات. وتعمل في مدرسة أساسية عليا، حيث تدرس الصفوف من الخامس إلى الثامن، حضرت المعلمة 
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أغلب الدورات التدريبية فيما يخص منهاج الرياضيات وتحديدا  للصف الخامس، تمتلك المعلمة مهارة عالية 

 طالباتها.  بالتعامل مع الطالبات، كما امتازت بشخصية هادئة ومحبوبة من قبل

أما المعلمة "نور" فهي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال، وتدرس مادة الرياضيات والتكنولوجيا      

والعلوم للصف الخامس األساسي، ال تملك خبرة في تعليم الرياضيات للصف الخامس،  ولم تحصل على أي 

 دورات تدريبية لمنهاج الرياضيات للصف الخامس.

 لدراسة:أدوات ا

لوحدة الكسور لمعلمي الرياضيات المعرفة بكيفية تعليم المحتوى إلى التعرف على  هذه الدراسةهدفت   

 :ثالث أدوات هيم ااستخدتم . ولتحقيق هدف الدراسة العادية للصف الخامس األساسي

للصف الكسور العادية  المحتوى في وحدة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم معرفةأواًل: استبانة 

 (.7ملحق ) الخامس األساسي

البيداغوجية (، حيث صممتها حسب عناصر المعرفة 2311) تم تصميم هذه االستبانة من قبل  الرمحي

 تم  (،2314)عوادستبانة في دراسة (، وتم استخدام هذه االHashweh,2005حشوة )السبعة التي وضعها 

تم عرض االستبانة على  الدراسة وتحديدا  في الجزء الثاني،اجراء بعض التعديالت البسيطة لتناسب سياق 

تضمنت االستبانة ثالثة   ثالثة من أساتذة كلية التربية في جامعة بيرزيت وتم أخذ مالحظاتهم بعين االعتبار.

 أجزاء هي:
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  من حيث االسم والمدرسة، الجزء األول: تتضمن هذا الجزء بيانات عن المشاركين

والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التعليم، وسنوات الخبرة في تعليم الصف 

 الخامس.

 لقياس معرفة المحتوى  الجزء الثاني: تتضمن هذا الجزء اسئلة المحتوى في الكسور العادية

طالع على عدد اإل حثة، وبعدا، تم وضع االسئلة حسب الخبرة الشخصية للبلدى المعلمين

؛ 2315) الشرع، من الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الكسور العادية

Lamberg& Wiest,2014 ؛Ward& Thomas,2006) 23. تكون هذا الجزء من 

عالمات عند تصحيحه ليكون المجموع النهائي لعالمات جزء  3، أعطي لكل سؤال سؤاال  

م االسئلة حسب تصنيف بلوم لألهداف المعرفية )معرفة، عالمة، وقد تم تقسي 63المحتوى 

 تطبيق، مهارات عليا( وفيما يلي ذكر لرقم السؤال مع مستوى التفكير الذي يقيسه:

 السؤال األول(مستوى المعرفة )تذكر، فهم واستيعاب : 

  ،مستوى التطبيق: السؤال الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن

 السادس عشر، عشر، الخامس عشر، رابع، الحادي عشر، الثاني عشر، السعالتا

 التاسع عشر، العشرون.الثامن عشر، السابع عشر، 

 عشر ثالثؤال العاشر، المستوى مهارات التفكير العليا )تحليل، تركيب، تقويم(: الس. 

 حسب العناصر الستة ، ةالجزء الثالث: تضمن هذا الجزء اسئلة حول معرفة المعلمين البيداغوجي

سؤاال  وقد تم  25ء باستثناء عنصر المحتوى الذي وجد في الجزء السابق، بلغ عدد اسئلة هذا الجز 

عالمة  53لكل سؤال عند تصحيحه ليكون المجموع الكلي لعالمات هذا الجزء  ينتخصيص عالمت



32 
 

وعة من االسئلة مع عالمات. وفيما يلي توضيح لكل مجم 113عالمة االستبانة كاملة بذلك تصبح و 

 عناصر معرفة المحتوى البيداغوجية.

 وحدة الكسور العادية  تعليمالرياضيات وأهداف  تعليممعرفة أهداف تعليم الرياضيات وأهداف المعلم ل

(1 - 4.) 

 ( 8 - 5معرفة خصائص الطلبة ومعارفهم السابقة، والمفاهيم البديلة وصعوبات تعلم الكسور .) 

 لتعليم والتقويم، وطرق مواجهة المفاهيم البديلة، واألنشطة والتشبيهات التي معرفة استراتيجيات ا

 (. 18 - 9يستخدمها المعلم ) 

 ( 21 - 19معرفة المعلم بالمنهاج وربط موضوع الكسور العادية بغيره من الموضوعات .) 

  ( 22معرفة مصادر التعلم التي يستخدمها المعلم في شرح الوحدة مثل أوراق العمل.) 

 الحصة، مصادر الحصول على الوسائل  تعليممعرفة السياق التعليمي، مثل عدد الحصص الالزمة ل

 (.  25 - 23التعليمية )

ن و وبهدف التحقق من صدق فقرات االستبانة تم عرضها على عدد من المحكمين وهم اساتذة ومحاضر      

عتبار حيث تم حذف بعض الفقرات وإضافة في كلية التربية في جامعة بيرزيت، وتم أخذ مالحظاتهم بعين اال

وللتأكد من ثبات االختبار  فقرات أخرى، وقد تم تعديل بعض الفقرات لغويا  وذلك حسب توصيات المحكمين.

 0.748تم حساب معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية لفقرات االختبار وبلغت قيمته 
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 (3ملحق رقم ) ثانيًا: نموذج مشاهدة الحصص

( نموذج مشاهدة/ مالحظة التعليم في المدارس ضمن 2314، عبد الكريم، الرمحي والشويخ )حشوة طور

مشروع التطور المهني لمعلمي العلوم والرياضيات، في كلية التربية بجامعة بيرزيت، تم استخدام هذا النموذج 

 بعد أخذ موافقة القائمين عليه.

هي: التخطيط للدرس وأهدافه والمفاهيم والمهارات  تضمن نموذج مشاهدة الحصص الصفية ستة معايير

الواردة في الدرس، وطرق تقديم المحتوى، ودور المعلم واهتمامه بخصائص الطلبة، دور الطلبة وتفاعلهم في 

طبيعة الوظائف التي يكلف بها المعلم طالبه ووقت اعالنه عنها، وأخيرا  وسائل التقييم المختلفة و الحصة، 

 معلم.التي يتبعها ال

 (4ملحق رقم ) ثالثًا: المقابالت

هدفت الباحثة من خالل إجراء المقابالت إلى التعرف على المعرفة البيداغوجية للمعلمتين بشكل أعمق،      

( حيث تم اختيار عدد من األسئلة وتقسيمها 2338وقد تمت االستعانة بأسئلة المقابلة التي طورتها العدوي )

ومعرفة المنهاج، والمعرفة والمعتقدات حول التعلم والمتعلمين، ومعرفة استراتيجيات  إلى فئات معرفة األهداف،

التعلم، ومعرفة المصادر، وأخيرا  معرفة السياق، ولم تذكر الباحثة في اسئلة المقابلة لهذه الدراسة اسئلة حول 

المشاهدات الصفية، إضافة معرفة المحتوى ألنه تم التركيز على المحتوى من خالل االختبار في االستبانة و 

إلى عدم رغبة إحدى المعلمات في اإلجابة على أسئلة المقابلة بسبب أن عددها كبير لذلك ركزت في المقابلة 

 على االسئلة التي تساعدني في جمع البيانات التي لم أحصل عليها من االستبانة أو المشاهدات الصفية.
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 اجراءات الدراسة:

 تم إجراء هذه الدراسة حسب خطوات البحث العلمي وقد سارت إجراءات الدراسة كاآلتي: 

بعدها  تم(، و PCKموضوع الكسور العادية ) المعرفة بكيفية تعليم المحتوى فيمراجعة األدب التربوي  .1

 وأهدافها واسئلتها. الدراسةتحديد مشكلة 

جزء ال تم تصميملموضوع الكسور العادية، حيث المحتوى كيفية تعليم بمعرفة الة قياس تصميم استبان .2

 وإعداد(، 5بعد تحليل وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي ملحق ) الثاني منها )االختبار(

وكتابة اسئلة االختبار باالستعانة بالدراسات السابقة والخبرة الشخصية،  (6جدول مواصفات ملحق )

عرض االستبانة على  وأخيرا  سياق الدراسة، و ناسب لتتثم تعديل فقرات الجزء الثالث من االستبانة 

 .عدد من المحكمين للتحقق من صدقها

( وتقديمها لمكتب مديرية 1الحصول على ورقة تسهيل مهمة من كلية التربية، جامعة بيرزيت ملحق ) .3

 التعليم العام.التربية والتعليم محافظة رام هللا والبيرة قسم 

، ثم االجتماع مع أحد عليم وعدم ممانعة إلجراء الدراسةالحصول على موافقة مديرية التربية والت .4

من أجل تقديم المساعدة  مشرفي الرياضيات في مكتب المديرية وتوضيح اجراءات الدراسة له

 .الالزمة

عليم رام هللا والبيرة لعينة ارسال كتاب رسمي من قبل قسم اإلشراف في مكتب مديرية التربية والت .5

 موضوع الكسور العادية.ب ستبانة معرفة المحتوى البيداغوجيالدراسة بهدف الحضور واإلجابة على ا

( 19( معلمين و)8( معلم منهم )27وبلغ عددهم ) سةامن عينة الدر من المعلمين ض حضور عدد .6

 .ينولمدة ساعت 18/12/2316بتاريخ  لإلجابة على استبانة معرفة المحتوى البيداغوجي معلمة
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 ي.يداغوجلذين أجابوا على استبانة معرفة المحتوى البتصحيح أجابات المعلمين ا .7

-23وضعيف للعالمات من  53-43فرز إجابات المعلمين ضمن مستويين مرتفع للعالمات من  .8

 .23وأقل عالمة كانت  53، علما  بأن أعلى عالمة كانت 33

تويين المرتفع والضعيف من أجل الحصول على موافقتهن لمشاهدة التواصل مع المعلمات ضمن المس .9

 الحصص.

 إجراء مقابلة مع المعلمتين المشاركات في الدراسة. .13

  .كيفيا  وكتابة النتائجا من المشاهدات الصفية والمقابالت بيانات الدراسة التي حصلت عليه تحليل .11

 التوصيات.تحليل النتائج ومناقشتها وكتابة  .12

 البيانات وتحليلها:جمع 

، ة بكيفية تعليم المحتوى معرفالأدوات الدراسة وهي استبانة  ثالث اللمن خ لدراسةجمع البيانات ل تم       

  .في جمع البيانات  Triangulation)) التثليث طريقة  طريقةوالمقابالت وتعتبر هذه ال والمشاهدات الصفية

من االستبانة والذي يقيس معرفة  الثانيهذه البيانات فقد تم تحليلها كميا  وكيفيا ، فالجزء  فيما يخص تحليلو 

فقد تم تصحيحه وتحليله بشكل للصف الخامس األساسي الكسور العادية وحدة معلمي الرياضيات بمحتوى 

من  لثالثا، أما الجزء ( لإلجابات الخاطئة3( لإلجابات الصحيحة والدرجة )3حيث تم إعطاء درجة ) كمي

ف الحصول على فقد تم تصحيحه أوال بشكل كمي بهدبكيفية تعليم المحتوى معرفة الاالستبانة والذي يقيس 

 المعلمين سؤال تم األهداف معرفةب الجزء الخاصفمثال  في المعرفة بكيفية تعليم المحتوى. مؤشرات مبدئية حول

وحدة الكسور العادية للصف الخامس  تعليم خالل من تحقيقها إلى ين/تسعى التي األهداف ما  :اآلتي السؤال

 العالمة يعطى فقط الكتاب أهداف المعلم ذكر إذا :اآلتية المعايير وضع تم السؤال ولتصحيح األساسي؟
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درجتين  يعطى إضافيين هدفين ذكر واذا واحدة، درجة يعطى واحدا   إضافيا   هدفا   ذكر واذا صفر،

  .(2314)عواد،

وبما أن الدراسة تتبع المنهج الكيفي فقد اعتمدت بشكل أساسي على تحليل بيانات الدراسة بشكل كيفي     

مت ا( حيث ق13Taylor & Gibbs, 20)( Constant Comparison)المقارنات المستمرة بطريقة 

تم  بعد أنوذلك  .ات في الدراسةالمشارك ابهة في إجابة كل من المعلمتينبالبحث عن أنماط متشالباحثة 

وفيما يأتي توضيح يصف المعرفة التي يجب أن يمتلكها  ةدراسلإلطار النظري لإلى اترميز البيانات بالرجوع 

 المعلم حسب هذه العناصر:

 .أوال : معرفة المعلم بمحتوى موضوع الكسور العادية 

لخصائص الطلبة،  وتشمل معرفة األفكار األساسية لموضوع الكسور العادية، وتسلسل المحتوى ومناسبته

 وعالقة موضوع الكسور العادية بالمواضيع األخرى.

 .ثانيا : معرفة األهداف 

موضوع الكسور العادية، ومعرفة األفكار  تعليموتشمل معرفة األهداف العامة للرياضيات واألهداف الخاصة ل

 والمفاهيم المراد ترسيخها، وارتباط موضوع الكسور العادية بالحياة.

  : : معرفة المعلم بخصائص الطلبة.ثالثا 

وتشمل معرفة المعلم بالمعرفة السابقة للطلبة، والفروقات الفردية بين الطلبة، والكشف عن المفاهيم الخاطئة 

عند الطلبة وطرق عالجها، ومعرفة الصعوبات التي يواجهها الطلبة عند تعلم موضوع الكسور العادية، وأخيرا  

 مل معهم.معرفة ظروف الطلبة وطرق التعا

 والتقويم رابعا : معرفة أساليب واستراتيجيات التعليم. 
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واألنشطة  تعليمالمختلفة وكيفية توظيفها، والوسائل المستخدمة في ال تعليموتشمل معرفة المعلم بطرق ال

 واألمثلة والتشبيهات التي يستخدمها المعلم، وطرق التقييم المختلفة، وإدرة الصف.

 المنهاج.خامسا : معرفة المعلم ب 

وتشمل ترتيب موضوع الكسور العادية في الكتاب وكفاية محتوى المادة، ومعرفة المنهاج األفقية والعمودية، 

 وارتباط موضوع الكسور العادية بالوحدات األخرى.

 .سادسا : معرفة المعلم بالمصادر 

وتشمل معرفة الكتاب المدرسي واستخدامه، ومصادر التعلم األخرى مثل المكتبات، ومعرفة الوسائل واألدوات 

 التي تلزم لتعليم موضوع الكسور العادية. 

 .سابعا : معرفة السياق 

 .ليمويشمل معرفة نظام التعليم المحلي، ومعرفة المجتمع، والتخطيط لموضوع التعليم وتحديد الوقت الالزم للتع
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 المعايير األخالقية:

بالمعايير األخالقية التي تم اإلعالن عنها في المبادئ التوجيهية ألخالقيات البحث  الباحثة التزمت    

(، ومنها ضمان سرية المشاركين وعدم اإلفصاح عن أسمائهم 2312العلمي لجامعة بيرزيت )جامعة بيرزيت،

 اتالمشارك اتشهير بهم، تم أخذ موافقة المعلمأو التلميح بهوياتهم، وعدم الحاق األذى النفسي لهم أو الت

بالبحث دون إجبار أي جهة مسؤولة عنهم للمشاركة، واعتبرت بيانات هذه الدراسة خاصة جدا  فهي تصف 

قبل  نوأخذ موافقته نفي الدراسة بحقوقه اتمية والمهنية، تم إعالم المشاركمعرفة معلمي الرياضيات العل

واإللتزام بالمعايير األخالقية فيما يخص باإلنسحاب من المشاركة،  نفي الدراسة واحترام حقه نمشاركته

البيانات وعدم نشرها ألغراض غير أغراض الدراسة، واإللتزام بطريقة التوثيق واإلقتباس حسب نموذج 

(APA.وتجنب السرقة األدبية ) 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

وصف معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم محتوى وحدة الكسور العادية للصف  إلى هدفت هذه الدراسة  

 الخامس األساسي، وقد سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

 ما معرفة معلمي الرياضيات بكيفية تعليم محتوى وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي؟     

السؤال تم استخدام أكثر من أداة لجمع البيانات ) استبانة، مقابلة، مشاهدات  ومن أجل اإلجابة عن هذا 

صفية( وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات لوصف معرفة المعلمين بكيفية تعليم محتوى 

وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي، في هذا الفصل تم عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من 

 الدراسة ومناقشتها:  اسئلة

 

ما  معرفة معلمي الرياضيات بمحتوى وحدة الكسور : أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 األساسي؟ العادية للصف الخامس

وحدة الكسور في من أجل اإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتصحيح الجزء المتعلق بمعرفة المحتوى 

اختيار معلمتين احداهما حصلت بعدها تّم ، و لجميع المشاركين في الدراسة العادية للصف الخامس األساسي

 .واألخرى حصلت على أقل قيمة بمعرفة المحتوى  الجزء الخاص على أعلى قيمة في
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( يظهر إجابات المعلمتين على الجزء الثاني من استبانة المعرفة بكيفية تعليم المحتوى  1والجدول رقم )

 والتطبيق ومهارات التفكير العليا.حسب مستويات المعرفة 

 ( 1جدول )

نتائج إجابات المعلمتين على االسئلة المتعلقة بوحدة الكسور العادية في مستوياتها المختلفة )معرفة، تطبيق، 

 مهارات تفكير عليا(

 مهارات تفكير عليا تطبيق معرفة المعلمة 

 %3 %47 %67 نور

 %53 %78 %133 ريم

   

معرفة المعلمة ريم كانت أفضل من المعلمة نور في محتوى وحدة الكسور العادية  أنيالحظ من الجدول 

للصف الخامس األساسي في كافة مستويات المعرفة )معرفة، تطبيق، مهارات تفكير عليا(، حيث بلغت نسبة 

%(، وفي مستوى 67%( أما المعلمة نور )133اإلجابات الصحيحة للمعلمة ريم في مستوى المعرفة )

%(، وأخيرا  في 47%( والمعلمة نور حصلت على نسبة )78التطبيق حصلت المعلمة ريم على نسبة )

%( أما المعلمة نور فلم ُتظهر أي مهارات 53مستوى مهارات التفكير العليا حصلت المعلمة ريم على نسبة )

 %(. 3في هذا المستوى وحصلت على نسبة )
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نسبة إجابة كل معلمة على كل مستوى من مستويات المحتوى في وحدة الكسور (  يوضح  3والشكل )

 العادية للصف الخامس األساسي

 

 تقيسها التي التفكير مستويات حسب األسئلة على الصحيحة لإلجابات المئوية النسب (3شكل )ال

 
( نتائج إجابات المعلمتين في اختبار محتوى وحدة الكسور العادية حسب مستويات 3يظهر الشكل )   

التفكير، ففي األسئلة ضمن مستوى المعرفة ) تذكر، وفهم، واستيعاب( بلغت نسبة إجابة المعلمة نور 

عن مفهوم  %( وكانت طبيعة السؤال ضمن هذا المستوى سؤال133%( ونسبة إجابة المعلمة ريم )67)

الكسر العادي، ونصه ما هو الكسر؟ استطاعت المعلمة ريم أن تذكر مفهوم الكسر بشكل صحيح، حيث 

ذكرت أنه جزء من الواحد صحيح ويكتب على صورة بسط ومقام، أما المعلمة نور فلم تستطع تعريف مفهوم 

 سم إلى أقسام متساوية.الكسر ولم تذكره بشكل دقيق، حيث ذكرت أنه جزء من الكل ويجب أن يكون مق
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أما في مستوى التطبيق فقد أظهرت المعلمة ريم مقدرة أفضل في اإلجابة على تلك األسئلة حيث بلغت    

%(، أما المعلمة نور فقد بلغت نسبة اإلجابات الصحيحة 78نسبة اإلجابات الصحيحة لها في هذا المستوى )

ضمن إجراء العمليات على الكسور حيث ركزت  %( ، وقد تنوعت االسئلة في هذا المستوى 47لديها )

االسئلة على إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بشكل صحيح وضمن مسائل متنوعة وعلى 

(  والشكل اآلتي يوضح إجابت كل معلمة 3التمثيل الهندسي لتلك العمليات، وهي موجودة في ملحق رقم )

 على كل سؤال من تلك االسئلة.

 

 ن على االسئلة ضمن مستوى التطبيقإجابات المعلمتي  (4الشكل )

( نتيجة إجابة كل معلمة على االسئلة ضمن مستوى التطبيق ويالحظ من الشكل أن 4يظهر الشكل )     

 المعلمتين قد أجبن بشكل صحيح عن كل من األسئلة اآلتية: الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع،

والسابع عشر والتاسع عشر والعشرون وهي أسئلة عن األخطاء التي قد يقع بها الطلبة أثناء حل بعض 

المسائل وعن المفاهيم البديلة وعن كتابة مسائل حياتية على العمليات على الكسور، فمثال  في السؤال 
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عنه المعلمتان بشكل  السادس والسابع الذي طلب فيه كتابة مسائل حياتية للعمليات على الكسور أجابت

صحيح واستطعن ذكر أمثلة على مسائل حياتية عن الكسور، وهذا يتوافق مع ما الحظته الباحثة خالل 

مشاهدتها للحصص الصفية للمعلمتين حيث ظهرت قدرتهن على توضيح بعض المفاهيم للطلبة من خالل 

ة نور قامت بكتابة عدد من األمثلة إعطاء أمثلة حياتية لتوضيح بعض المفاهيم، ففي إحدى الحصص للمعلم

الخارجية من مسائل كالمية على درس جمع الكسور، وبالمثل قامت المعلمة ريم بكتابة عدد من المسائل 

 على درس طرح الكسور وطلبت من الطالبات حلها.

 عرض لمجموعة من األشكال المظللةأما المعلمة ريم فقد أجابت بشكل صحيح عن السؤال الخامس وهو  

ما النسبة المظللة في كل مجموعة من األشكال اآلتية؟، وعن السؤال الحادي عشر وهو اشرح كيف ونصه 

يمكنك تمثيل عملية ضرب الكسور اآلتية هندسيا ؟، استطاعت المعلمة ريم أن توضح الطريقة الصحيحة 

تستطع اإلجابة عن ذلك  للتمثيل الهندسي للكسور باستخدام الرسم واألشكال المظللة، أما المعلمة نور لم

السؤال وتركته فارغا ، وعند مشاهدة الباحثة للحصص الصفية لكال المعلمتين استطاعت المعلمة ريم أن 

توضح طريقة التمثيل الهندسي للطالبات باستخدام األلوان والسبورة بشكل بسيط واستطاعت الطالبات أن تقوم 

علمة نور فقد قامت بتوضيح عملية التمثيل الهندسي للطالبات بعملية التمثيل الهندسي على دفاترهن، أما الم

من خالل أمثلة الكتاب وعلى نمطها فقط. وكذلك األمر بالنسبة للسؤال الثاني عشر الذي يتطلب تمثيل 

عملية القسمة هندسيا  مع التوضيح، وعن السؤال الثالث وهو تعيين الكسور على خط األعداد، والسؤال الرابع 

كان عن المفاهيم البديلة التي قد يحملها الطلبة، لم تجب المعلمة نور عن تلك االسئلة بشكل عشر الذي 

صحيح، وخالل مشاهدتي للحصص الصفية لها لم تظهر المعلمة أي مهارات في استخدامها لخط األعداد 

التمرين من حيث تعيين الكسور أو إجراء بعض العمليات على الكسور من خالل خط األعداد فمثاُل في 
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التالي يطلب فيه من الطالب استخدام خد األعداد إليجاد الناتج قامت بإيجاد الناتج ثم تعيينه على خط 

 األعداد.

 

وقد أخطأت المعلمتان في اإلجابة عن السؤال الخامس عشر الذي طلب فيه تحديد الشكل الذي يمثل ربعا ،   

بعا ، أما المعلمة ريم فقد قامت باختيار أحد األشكال حيث كتبت المعلمة نور أنه ال يوجد أي شكل يمثل ر 

 التي ال تمثل ربعا بعد تظليلها.

وفي مستوى مهارات التفكير العليا فقد كانت إجابات المعلمتين على االسئلة ضمن هذا المستوى كما في 

 الشكل اآلتي:

 

 اإلجابات الصحيحة على مستوى مهارات التفكير العليا  (5شكل )
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يالحظ من خالل الشكل السابق أن المعلة ريم أجابت بشكل صحيح عن السؤال الثالث عشر ويذكر أن      

نص السؤال الثالث عشر هو: يعمل رجالن عمل ما معا  فإذا أنجز الرجل األول ثلث العمل في اليوم األول 

نهاء العمل؟ فقد استطاعت وأنجز الرجل الثاني سدس العمل في اليوم األول، كم يوما  يحتاج الرجالن إل

المعلمة ريم أن تكون معادلة وتجيب عنه بشكل كامل، أما المعلمة نور فلم تتمكن من كتابة المعادلة أو 

انفق رجل ثلث ما معه من نقود في االسبوع االول من رمضان وفي  :العاشر ونصه أما السؤال . حلها

الثالث أنفق ثلث ما بقي معه في االسبوع الثاني، وفي  االسبوع الثاني أنفق ربع ما بقي معه، وفي االسبوع

  فإذا بقي معه االسبوع الرابع أنفق ربع ما بقي معه في االسبوع الثالث 

 
فكم كان معه في بداية  دينارا   

المعلمة ريم أن تكتب  استطاعتيتطلب حل هذا السؤال  تكوين معادلة وإيجاد القيمة المجهولة الشهر؟  

 صحيح ولم تستطع حله أما المعلمة نور فلم تجب على هذا السؤال. بشكل لةالمعاد

وقد الحظت الباحثة أثناء مشاهدة الحصص الصفية لكال المعلمتين أن المعلمة ريم كانت قادرة على التنويع  

في األمثلة أثناء تعليم وحدة الكسور العادية ولم تقتصر فقط على أمثلة الكتاب وأظهرت معرفة جيدة 

في إحدى الحصص التي ، فمثال  فقد اعتمدت في عرض الدرس على أمثلة الكتاب نور بالمحتوى، أما المعلمة

بتوضيح عملية التمثيل الهندسي من المعلمة نور في درس ضرب الكسور قامت الباحثة للمعلمتين شاهدتها 

دون إعطاء أمثلة خارجية وهذا المثال الذي اعتمدته لتوضيح التمثيل  الموجود في الكتاب فقط مثالخالل ال

  الهندسي لضرب الكسور.
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أعطت أكثر من مثال على التمثيل الهندسي لضرب الكسور، ووضحت طريقة حل مسألة أما المعلمة ريم فقد 

 . الدائرة والمستطيلالتمثيل الهندسي باستخدام في استخدامها لأللوان واألشكال الهندسية مثل  ونوعت الكتاب

أن معرفة المعلمة ريم في محتوى تحليل إجابات المعلمتين فيما يتعلق بمعرفة المحتوى نالحظ من خالل 

وحدة الكسور العادية كانت أفضل من معرفة المعلمة نور التي عانت قصورا  في معرفتها بمحتوى وحدة 

الكسور العادية، وهي بحاجة لتطوير تلك المعرفة، ولم تستطع المعلمة أن تعالج بعض المفاهيم البديلة لدى 

المتكرر وإعطاء أكثر من مثال وإعادة طريقة الحل دون التغلب الطالبات بشكل جيد، بل استعانت بالشرح 

على المفاهيم البديلة، وقد يعود السبب في ذلك إلى ضعف معرفتها بمحتوى وحدة الكسور العادية، حيث ذكر 

( أن معرفة المحتوى الجيدة تقود المعلم إلى استخدام التشبيهات لمواجهة تلك Hashweh,2005حشوة )

 &Turnuklu)فق هده النتيجة أيضا  مع نتيجة دراسة كل من ترنكلو ويسلدير المفاهيم. وتت

Yesildere,2007)   أن المعلمين الذين لديهم ضعف في المحتوى غالبا  ما حيث أظهرت نتيجة تلك الدرسة
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يميلون إلى شرح اجراءات وقواعد للطلبة بدال  من تشجيعهم على اكتشاف العالقات الرياضية، ويجدون 

 ة في التغلب على المفاهيم البديلة وتحديدها لدى طلبتهم.صعوب

وقد يعود السبب في الفرق بين معرفة المعلمة نور والمعلمة ريم في محتوى وحدة الكسور العادية  إلى    

التخصص حيث أن تخصص المعلمة نور هو إدارة أعمال والمعلمة ريم أساليب تعليم الرياضيات، حيث 

( أن ضعف المحتوى لدى المعلمين يعود إلى تخصصاتهم وطبيعة 2338لعدوي )أظهرت نتائج دراسة ا

المساقات التي يدرسونها بالجامعة، كما استطاعت المعلمة ريم التغلب على المفاهيم البديلة لدى الطالبات 

ة واستخدام لغة مفهومة وبسيطة تفهمها الطالبات واستخدام التمثيالت المختلفة، وهذا ما أكد عليه حشو 

(Hashweh,2005 أن المعلم الذي يملك معرفة جيدة بالمحتوى يستخدم التشبيهات المناسبة ويواجه )

المفاهيم البديلة لدى طلبته. وقد تعود معرفتها الجيدة بالمحتوى أيضا  إلى خبرتها الطويلة في هذا المجال على 

امس، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة عكس المعلمة نور التي ال تمتلك خبرة في تعليم الرياضيات للصف الخ

( أن المعلمين الذين لديهم خبرة طويلة في مجال التعليم لديهم معرفة Li& Huang,2008دراسة لي وهانج )

 أفضل في تعليم الكسور من المعلمين المبتدئين.
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وحدة الكسور  تعليمما معرفة معلمي الرياضيات بأهداف  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 العادية للصف الخامس األساسي؟

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل الجزء الثالث من استبانة المعرفة بكيفية تعليم المحتوى 

( و تحليل اسئلة المقابلة المتعلقة بمعرفة األهداف وأخيرا  تحليل مشاهدة الحصص 4 -1وهي االسئلة من )

 أثناء شرح وحدة الكسور العادية. الصفية للمعلمتين

إن معرفة المعلم باألهداف تكون ضمن شقين، األول: المعرفة والمعتقدات حول أهداف تعليم الرياضيات 

 والثاني: المعرفة والمعتقدات حول أهداف تعليم الكسور العادية.

ئج إجابات المعلمتين على ومن أجل التعرف على معرفة المعلمتين ألهداف تعليم الرياضيات قمت بتحليل نتا

، الذي يتطلب ترتيب المعلمات ألهداف المعرفة بكيفية تعليم المحتوى السؤال األول من الجزء الثالث الستبانة 

 5وصوال  إلى الرقم  2يليه الرقم  1( بحيث تعطي للهدف األكثر أهمية الرقم 5 – 1تعليم الرياضيات من )

 للهدف األقل أهمية.

 المعلمتين ألهداف تعليم الرياضيات حسب أهميتها بالنسبة لهنترتيب (  2جدول )

 نور ريم الهدف

اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم البيئة والتعامل مع 

 المجتمع

3 4 

 3 4استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن النفس واالتصال 
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 باألخرين

 5 5 الهندسيةتنمية القدرة على القياس وضبطه واستخدام األدوات 

التأكيد على أهمية الرياضيات في حياتنا العامة بمساعدة 

الطلبة على التعرف على أثر الرياضيات في التطور 

 الحضاري 

2 1 

تشجيع الطلبة على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو 

 الرياضيات وعلى تذوقها

1 2 

 

العامة األكثر أهمية في الرياضيات لدى كل  نالحظ من خالل إجابات المعلمتين تقاربا  في ترتيب األهداف

منهما، حيث ترى المعلمة ريم أن الهدف األهم بالنسبة لها في تعليم الرياضيات هو تشجيع الطلبة على 

تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات وعلى تذوقها، وقد الحظت ذلك من خالل مشاهدتي للحصص 

ع طالباتها على حب المادة من خالل ربطها بالحياة واستخدام اسماء الصفية لها فقد كانت غالبا  ما تشج

الطالبات في األمثلة التي تطرحها لتقريب الصورة إلى أذهانهن، بينما وضعت المعلمة نور هذا الهدف في 

 ( هو التأكيد على أهمية الرياضيات1الترتيب الثاني لها. أما بالنسبة للهدف الذي اعطته المعلمة نور رقم )

في حياتنا العامة بمساعدة الطلبة على التعرف على أثر الرياضيات في التطور الحضاري واتفقت معها 

(، وبالنسبة للهدف األقل أهمية في تعليم الرياضيات ترى 2المعلمة ريم تقريبا  حيث أعطت لهذا الهدف الرقم )

 هندسية. المعلمتان أنه تنمية القدرة على القياس وضبطه واستخدام األدوات ال
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بالرياضيات لكل  األهداف الخاصةبالنسبة لتحليل باقي إجابات المعلمتين على األسئلة المتعلقة بمعرفة 

تغيير وجهة نظر طالباتها معلمة، فقد أكدت المعلمة ريم من خالل المقابلة واالستبانة على أن هدفها هو " 

ة الرياضيات مادة صعبة وبالتالي تعزف " حيث ترى بأن أغلب الطالبات يعتقدن أن مادنحو الرياضيات

الطالبات عن دراستها بالجامعة، وهي ترغب بأن تشجع طالباتها على دراسة الرياضيات. أما المعلمة نور فقد 

" وتسعى المعلمة أن تتقن طالباتها المهارات الرياضية األساسيةذكرت أن من أهدافها كمعلمة رياضيات هي " 

ظت من خالل المشاهدات الصفية تركيزها على تدريب الطالبات على المهارات لتحقيق هذا الهدف حيث الح

األساسية من خالل أوراق العمل وتكرار األمثلة. أما بالنسبة لألهداف المشتركة بين المعلمتين كأهداف 

ت خاصة بهن في الرياضيات هي ربط مادة الرياضيات بالحياة بهدف تسهيلها على الطالبات، وإتقان الطالبا

للمهارات األساسية التي قد تستفيد منها الطالبة في حياتها المستقبلية. وقد الحظت تحقيق هذا الهدف في 

أثناء تعليم المعلمتين لوحدة الكسور العادية حيث كانت تركز المعلمة ريم على إعطاء أمثلة على الكسور 

استخدمت أسماء  درس جمع الكسورمرتبطة بالحياة وتذكر في المثال أسماء طالبات من الصف مثال  في 

أم رغد قالب حلوى الطالبات في األمثلة التي كتبتها على السبورة والتي طرحتها أثناء الحصة مثل صنعت 

 فأكلت رغد 

 
 القالب وأكلت صديقتها اية  

 
القالب كم بقي من قالب الحلوى؟ وكذلك األمر بالنسبة للمعلمة  

 نور التي كانت تعطي أمثلة من خالل ربطها بالحياة. 

أما بالنسبة لألهداف التي تطمح المعلمتان تحقيقها أثناء تعليم وحدة الكسور العادية فقد أظهرت النتائج اتفاق 

بين إجابات المعلمتين في االستبانة والمقابلة على أن هدفهن هو إتقان الطالبات لمحتوى وحدة الكسور 

" أما المعلمة ا العمليات األربعة على الكسورأن تتقن طالباته" العادية حيث ذكرت المعلمة نور أن هدفها هو 

 ".هدفي هو أن تتعرف الطالبات إلى مفهوم الكسر وأجراء العمليات على الكسورريم فقد ذكرت " 
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ولم تذكر المعلمتان أية أهداف أخرى خارج إطار المحتوى، وبالتالي لم تتجاوز أهداف كل من المعلمتين    

ت ذلك من خالل مشاهدة الحصص الصفية حيث كانت المعلمة نور أهداف الكتاب المدرسي. وقد الحظ

تكتب أهدافها قبل بداية كل حصة وهي أهداف مطابقة ألهداف الكتاب المدرسي وفي الغالب ركزت المعلمتان 

( التي 2314) وهنا نجد اتفاق مع دراسة عوادعلى تحقيق هذه األهداف أثناء تعليم وحدة الكسور العادية. 

 والهداف المعلمين المشاركين بالدراسة لم تتجاوز أهداف الكتاب المدرسي، وكانت متواضعة أظهرت أن أ 

 دون  ،الفراغية الهندسة حول والمسلمات والمصطلحات المفاهيم ببعض الطلبة تعريف مجرد الغالب في تتعدى

  .إضافية دافأه عن الحديث

إلى حد ما أثناء تعليم وحدة الكسور العادية، حيث  اتفقت المعلمتان في المقابلة على أنهما تحققان أهدافهما

ترى المعلمة ريم بأن رغبتها في التعليم واستخدامها ألسلوب الثواب وتعزيز الطالبات من أهم العوامل التي 

تساعدها على تحقيق أهدافها، على العكس من المعلمة ريم التي ترى أن أسباب تحقيق أهدافها أثناء تعليم 

ي أسباب ذاتية خاصة بها، وألن الطالب يلعب دورا  بارزا  في المساعدة على تحقيق أهداف وحدة الكسور ه

المعلم ترى المعلمة نور أن تعاون الطالبات معها أثناء تعليم وحدة الكسور العادية أحد أهم العوامل التي 

 تساعدها في تحقيق أهدافها.

ة والمقابلة بأن العوامل التي تعيق تحقيق تلك األهداف اتفقت المعلمتان عند اإلجابة على اسئلة االستبان   

ضعف الطالبات من أهم العوامل التي تعيق هي زخم المنهاج وضيق الوقت وأضافت المعلمة ريم بأن "

من العوامل التي  الفروقات الفردية بين الطالباتأما المعلمة نور فقد عبرت عن ذلك بأن " " تحقيقي لألهداف

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  .ألنها غالبا  ما تضطر إلى التركيز على تلك الطالبات "أهدافيتعيق تحقيق 

( التي أظهرت أن المعلم يعرف ويحقق أهدافه في كل حصة، وعدم تحقيق المعلم 2337) دراسة مريبع
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تحقيقها يعود ألهدافه ال يعني أنه ال يعرف األهداف حيث كان يوضحها أثناء الحوار والنقاش، وإنما عدم 

 لعوائق أخرى مثل عدم التحضير أو طريقة التعليم أو طول المنهاج. 

تحقيق إلى  أن المعلمتين غالبا  ما تسعيان للحصص الصفية هامن خالل مشاهدت الباحثة وقد ال حظت

الل أهدافهن، فالمعلمة ريم مثال  كانت تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة وهي محبة الطالبات للرياضيات من خ

مما دفع الطالبات لحب  ،الحصص وكانت دائما  ترسم االبتسامة على وجوه الطالبات من خالل التقرب لهن

المادة وحب المعلمة، ففي إحدى الحصص قامت الطالبات برسم ورود ووجوه مبتسمة قبل دخول المعلمة إلى 

هدف تسهيل فهم الطالبات مما الصف تعبيرا  عن محبتهن، وكانت غالبا  ما تقوم بتبسيط محتوى الكتاب ب

شجع الطالبات ذوات التحصيل المتدني على اإلجابة والمشاركة على السبورة وكانت تتقبل اإلجابات الخاطئة 

من الطالبات. أما بالنسبة ألهداف الوحدة فكانت تتابع حل الطالبات على الدفاتر للتأكد من تحقق أهداف 

 الدرس.

تحقيق أهدافها وهي اتقان الطالبات لمحتوى وحدة الكسور العادية من إلى أما المعلمة نور فكانت تسعى 

خالل أوراق العمل واألسئلة المتنوعة عن موضوع الدرس، وكانت تشرك الطالبات ذوات التحصيل المتدني 

في اإلجابات على السبورة، وكانت تتابع حل الطالبات على الدفاتر وأوراق العمل. أما من حيث اطالع 

بات على أهداف الدرس فكانت المعلمة نور في بداية كل حصة تقوم بكتابة األهداف على السبورة الطال

 ومناقشتها مع الطالبات.  
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما معرفة معلمي الرياضيات للصف الخامس األساسي بخصائص الطلبة؟

ألسئلة ذات العالقة بخصائص الطلبة في الجزء من أجل اإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل ا

الثالث من االستبانة وتحليل الحصص الصفية التي شاهدتها للمعلمتين أثناء تعليمهما لوحدة الكسور العادية 

 باإلضافة إلى تحليل اسئلة المقابلة وقد كانت النتائج كاآلتي:

أهتم بمعرفة مستوى  "ى األكاديمي لطالباتها ذكرت المعلمة نور أنها وبشكل عام تهتم بمعرفة  المستو      

"  وبررت ذلك بأن معرفتها لمستويات الطالبات تساعدها على دكل طالبة في السنوات السابقة وفي باقي الموا

أرغب " فهم الطالبات والتعامل معهن بشكل أفضل. وأضافت بأنها تهتم أيضا  بالوضع االقتصادي لطالباتها 

 ". أما المعلمة ريم فقد اتفقت مع المعلمة نوراالقتصادي للطالبة من أجل مراعاة ظروفهافي معرفة الوضع 

ها على التعامل مع دللطالبات ضرورية وكذلك معرفة الوضع االقتصادي يساعبأن معرفة المستوى األكاديمي 

باتي مهم في حال االقتصادي لطال برأيي معرفة الوضع" الطالبات ومراعاة ظروفهن المادية وعبرت عن ذلك 

مدى رغبة بأنها تهتم أيضا  بمعرفة  يمر  وأضافت المعلمة" طلبت وسيلة أو أي نشاط يتطلب تنفيذه المال

طالباتها في تعلم الرياضيات ومدى حبهن لمادة الرياضيات. ومن خالل مشاهدة الباحثة للحصص الصفية 

للمعلمة ريم وجدت اهتمامها بخصائص طالباتها حيث كانت تستمع لهن وتسألهن في أغلب األحيان أي 

ى الحصص قامت بقياس درجة األلوان يفضلن أن تستخدم على السبورة، واهتمامها بصحة طالباتها ففي إحد

حرارة إحدى الطالبات وطلبت منها الذهاب إلى المرشدة لالتصال بذويها، وعملت على تعزيز التعاون بين 

الطالبات من خالل دعم الطالبات ذوات التحصيل العالي للطالبات ذوات التحصيل المتدني ومساعدتهن على 

صيل الطالبات من خالل طلبها التحضير المسبق ومتابعة حل المسائل، وكانت تهتم بالجانب األكاديمي وتح

حل الواجبات على الدفاتر. وكذلك األمر بالنسبة للمعلمة نور التي كانت تهتم بخصائص الطلبة وكانت على 
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معرفة جيدة بطالباتها ألنها كانت تقوم بتدريسهن أكثر من مادة مثل العلوم والتكنولوجيا وبالتالي تقضي معهن 

 .وقت أطول

أما بالنسبة للصعوبات التي تواجهها الطالبات أثناء تعلم وحدة الكسور العادية فقد اتفقت المعلمتان على أن 

أهم الصعوبات التي تواجهها طالباتهن هي تعيين الكسور على خط األعداد والتمثيل الهندسي للعمليات على 

ل الهندسي للعمليات الحسابية على الكسور " تجد طالباتي صعوبة في التمثيالكسور فقد ذكرت المعلمة نور 

ال تعاني طالباتي من الكثير أما المعلمة ريم فقد أجابت "  " وكذلك بالنسبة لتعيين الكسور على خط األعداد

من الصعوبات ولكن تجد بعض الطالبات صعوبة في تعيين الكسور على خط األعداد وفي التمثيل الهندسي 

مشاهدة الحصص الصفية لكال المعلمتين وجود صعوبات لدى الطالبات في من خالل وقد الحظت  "للكسور

التمثيل الهندسي وتعيين الكسور على خط األعداد، ففي أحدى الحصص للمعلمة نور لم تستطع أغلب 

الطالبات من استخدام خط األعداد في إيجاد ناتج الضرب لكسرين، حيث عرضت المعلمة طريقة إيجاد 

ل الكتاب فقط ولم تستخدم أي طريقة لمساعدة الطالبات على فهم المطلوب. ويذكر أن الناتج من خالل مثا

الكتاب عرض مثاال  واحدا  فقط على استخدام خط االعداد في إيجاد ناتج ضرب كسرين باستخدام خط 

 األعداد وهو
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أما المعلمة ريم فقد وضحت نفس المثال للطالبات وأجابت عن أسئلة الدرس باستخدام السبورة وأقالم اللوح   

الملونة واستطاعت أغلب الطالبات إيجاد الناتج من خالل خط األعداد. وفي درس التمثيل الهندسي لعملية 

طالبات باستخدام االقالم الملونة الضرب والقسمة قامت المعلمة نور بتوضيح طريقة التمثيل الهندسي لل

والسبورة وتابعت حل الطالبات على الدفاتر وحاولت مساعدة الطالبات للتغلب على الصعوبات التي يوجهنها 

 في عملية التمثيل الهندسي.

وقد الحظت الباحثة من خالل مشاهدتها للحصص الصفية صعوبات أخرى تواجهها الطالبات أثناء تعلم 

عادية مثل إيجاد ناتج الجمل المفتوحة الموجودة بالكتاب بصيغة ضع العدد المناسب في وحدة الكسور ال

المربع. في إحدى الحصص للمعلمة نور لم تستطع الطالبات تحديد العملية المطلوبة إليجاد العدد المجهول 

على التوصل فقد طلبت المعلمة من الطالبات استبدال الكسور العادية بأعداد صحيحة من أجل مساعدتهن 

 كما في المثال اآلتي:للحل الصحيح 

 

 طلبت المعلمة نور من الطالبات استبدال الكسور باالعداد الصحيحة لتصبح المسألة 
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لتكون اإلجابة  8من العدد  3ووضحت للطالبات أنه للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة نقوم بطرح العدد 

بطرح وإذا كانت طرح نجمع أجابت المعلمة نعم صحيح.  . فقالت إحدى الطالبات نستبدل الجمع5الصحيحة 

وفي نفس السؤال الحظت الطالبة أن القاعدة التي توصلت لها خاطئة ألنه في نفس السؤال الفرع )أ( حولت 

الجمع إلى طرح والفرع )ج( حولت الطرح إلى جمع ولكن في الفرع )ب ( الطرح بقي طرح، وحاولت الطالبة 

 ولم تستطع المعلمة أن تبرر لها فقط قالت دائما استبدلي الكسور بأعداد صحيحة.االستفسار عن السبب 

أما بالنسبة للخبرات السابقة التي ترى المعلمتان ضرورة  امتالك الطالبات لها فقد ذكرت المعلمتان أن حفظ 

العمليات جدول الضرب يعتبر معرفة ضرورية قبل تعلم الكسور العادية وذلك لتستطيع الطالبات إجراء 

ضروري أن تحفظ الطالبة جدول "الحسابية على الكسور من توحيد مقامات واختصارات ذكرت المعلمة نور 

قدرة الطاالبة على تجانس الكسور أما المعلمة ريم فقد ذكرت أن "  "هائالضرب من أجل تجانس الكسور وتكاف

وأضافت أن هناك بعض  "واالختصاريلزمها حفظ لجدول الضرب من أجل تسهيل مفهوم التجانس والتكافؤ 

 كمتطلب لتعلم وحدة الكسور العادية. المفاهيم األساسية في الكسور يجب أن تعرفها الطالبات

ومن األمور التي يجب أن يكون المعلم على دراية بها للتعرف على خصائص الطلبة هي المفاهيم      

هذا الجانب اتفقت المعلمتان على وجود عدد من البديلة وذلك من أجل مساعدة الطلبة على تغييرها، وفي 

المفاهيم البديلة لدى الطالبات فيما يخص وحدة الكسور العادية، ومن تلك المفاهيم تحديدا  في درس جمع 

الكسور العادية تعمد الطالبات إلى إجراء عملية الجمع دون أن تجانس الكسرين فتقوم بجمع البسطين معا  

 رت المعلمة ريم غالبا  ما تقوم الطالبات بالجمع بهذه الطريقة :  والمقامين معا  كما ذك

 
  + 

 
  = 

 
. وأضافت  

المعلمة نور من المفاهيم البديلة لدى طالباتها أنه عند قسمة كسر عادي على كسر عادي أخر تحول 

 الطالبات القسمة إلى ضرب دون أن تقلب الكسر الثاني وأعطت المثال 

 
 ÷  

 
  = 

 
 ×  

 
.  إضافة إلى عدم  
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تمييز طالباتها بين الكسر العادي والكسر غير الحقيقي. والجدول اآلتي يوضح المفاهيم البديلة التي ترى 

 المعلمتان أن طالباتهما يحمالنها حول الكسور العادية.

 حول الكسور العاديةنها يحمل الطالبات ترى المعلمتان أن المفاهيم البديلة التي( 3جدول ) 

 فاهيم البديلةالم 

 الكسر الذي بسطه أكبر دائما  هو أكبر 1

عند جمع كسرين عاديين تجمع البسطين معا  2

 والمقامين معا 

 عدم التمييز بين الكسر العادي والكسر غير الحقيقي 3

عند قسمة كسر عادي على كسر عادي أخر تحول  4

 القسمة إلى ضرب دون أن تقلب الكسر الثاني

الجمل المفتوحة دائما  تعكس العملية من عند حل  5

 جمع إلى طرح أو العكس.

 

وقد الحظت الباحثة من خالل مشاهدتها للحصص الصفية بعض هذه المفاهيم لدى الطالبات ففي درس 

مقارنة الكسور قامت المعلمة نور بعملية المقارنة بين الكسور بعدة طرق مثل الرموز واألشكال المظللة وخط 

أخطأت إحدى الطالبات في المقارنة المقارنة بين الكسور وعندما قامت الطالبات بحل مسائل على األعداد، 

 واختارت دائما الكسر الذي بسطه أكبر دون أن تعمل على تجانس الكسور.
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يظهر من خالل تحليل إجابات المعلمتين على االستبانة وفي المقابلة وأثناء مشاهدة الباحثة للحصص     

كال المعلمتين على اطالع بخصائص الطالبات ومستوياتهن األكاديمية وظروفهن االقتصادية  الصفية أن

الفردية بين الطالبات كما تهتم كل من المعلمة نور والمعلمة ريم بالكشف عن الخبرات  ومراعاة الفروقات

على معارفهن  السابقة لدى الطالبات من خالل طرح األسئلة في بداية كل حصة واالستنتاج من إجابتهن

السابقة، وأظهرت المعلمة ريم  قدرة على مواجهة المفاهيم البديلة لدى الطالبات والتغلب على صعوبات التعلم 

التي يواجهنها، وقد يعود السبب في ذلك إلى معرفتها الجيدة بالمحتوى وخبرتها الطويلة في تدريس 

 تعليم( أن معرفة المعلم بكيفية Hashweh,2005)  الرياضيات، وهذا ُيفسر حسب اإلطار النظري للدراسة

 قدرة أكثر تجعله المحتوى  حول العميقة المعلم معرفة أنّ  كما الموضوع، تعليم المحتوى تتبلور من خالل تكرار

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العدوي  .الموضوع تعّلم خالل صعوبات من الطلبة يواجهه قد ما معرفة على

( التي أظهرت أن معرفة المعلم الجيدة بالمحتوى تجعله قادرا  على مواجهة المفاهيم البديلة لدى 2338)

أن معرفة المعلم الجيدة  التي أظهرت (Kilic,2011هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كيليك )أيضا  وتتفق  الطلبة،

 بالطلبة وخصائصهم تساعد في التغلب على المفاهيم الخاطئة لديهم. 
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يم ضيات باستراتيجيات التعليم والتقو ما معرفة معلمي الريا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي؟ تعليمعند 

بتحليل إجابات المعلمتين على الجزء الثالث من استبانة المعرفة بكيفية تعليم لإلجابة عن هذا السؤال قامت 

المحتوى وتحليل مشاهدة الحصص الصفية التي شاهدتها للمعلمتين أثناء تعليمهما لوحدة الكسور العادية 

انت النتائج وتحليل إجابات المعلمتين على اسئلة المقابلة في الجزء المختص بمعرفة استراتيجيات التعليم، فك

 كاآلتي:

عند سؤال المعلمتين عن الطرق التي يتبعنها من أجل الكشف عن الخبرات السابقة لدى الطلبة كانت 

اجاباتهما موحدة حيث اختارت كل منهن الحوار والنقاش واالستماع واالنتباه لكالم الطلبة والحل على السبورة 

 شف عن المفاهيم البديلة. وأضافت المعلمة نور أنها تستخدم أوراق العمل للك

وبعد أن يكتشف المعلم المفاهيم البديلة لدى طلبته ال بد أن يجد األسلوب األمثل للتعامل مع هذه المفاهيم، 

وعند سؤال كل من المعلمتين عن الطرق التي يتبعانها من أجل التعامل مع المفاهيم البديلة لدى طالباتهما 

أوراق العمل من أجل توصيل المفهوم الصحيح واإلختبارات"، أما المعلمة أجابت المعلمة نور بأنها "استخدم 

ريم فهي تستخدم اسلوبا  أخرا  وهو مواجهة الطالبات بالمفهوم البديل أو كما أسمته "الطريقة الخاطئة" حيث 

. ومن تعرض المفهوم البديل على الطالبات وتقوم بتصويب الطالبات وتحذيرهن من الوقوع بمثل هذه األخطاء

خالل مشاهدة الباحثة للحصص الصفية لكال المعلمتين الحظت تركيز المعلمة ريم على المفاهيم البديلة 

وتصويبها لدى الطالبات وذكر بعض األخطاء التي قد تقع بها الطالبات أثناء الحل ففي إحدى الحصص في 

األول مع المقام في الكسر درس ضرب الكسور وضحت للطالبات طريقة اختصار الكسور البسط في الكسر 
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الثاني، وأعطت عدة أمثلة وحذرت الطالبات من أن تختصر البسطين معا  أو المقامين معا . وكانت تتعمد أن 

تخطئ أمام الطالبات في عملية االختصار بحيث تختصر مقامي الكسرين معا  فتقوم الطالبات على الفور 

حيث قامت المعلمة   35ص  ضرب الكسور درسل اسئلة حبتصويبها بأن حلها خطأ. وهذا ما حصل أثناء 

باختصار مقام الكسر األول مع مقام الكسر الثاني كما في الشكل وانتبهت الطالبات واخبرنها بأنها ال يجوز 

 ذلك.

                                

الباحثة أوال  بتحليل السؤال وللتعرف على طرق التعليم التي يتبعانها في تعليم وحدة الكسور العادية قامت 

للطريقة األكثر  1الخاص بطرق التعليم في استبانة المعرفة بكيفية تعليم المحتوى بحيث تعطي المعلمة الرقم 

 والجدول اآلتي يوضح إجابات المعلمتين. 8للوصول إلى الرقم   2استخداما  يليه الرقم 

وحدة الكسور العادية للصف  تعليممنها أثناء التي يستخد تعليمترتيب المعلمتين لطرق ال( 4جدول )

 الخامس االساسي 

 المعلمة ريم المعلمة نور الطريقة

 1 1 المحاضرة مع توجيه اسئلة للطلبة الشراكهم

 6 6 المشاريع

 2 4 حل المشكالت

 3 2 أوراق العمل
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 7 3 خطوات حل المسألة الرياضية

 4 8 العاديةبرامج تعليمية محوسبة خاصة بوحدة الكسور 

 5 5 وسائل تعليمية غير الكترونية

تغير مفهومي: التعرف على مفاهيم بعض الطلبة 

 ومواجهتها

7 8 

 

من خالل الجدول السابق نجد اتفاق المعلمتين على أن استخدام اسلوب المحاضرة مع توجيه اسئلة للطلبة 

( التي 2314إلشراكهم هي الطريقة األكثر استخداما  في تعليمهما، وتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عواد )

 التي تعليمال طرق  بين متقدمة   مكانة   المحاضرة طريقة عطواأ  المعلمين المشاركين بالدراسة أنّ أظهرت نتائجها 

 . يستخدمونها

وقد بدا واضحا  أثناء مشاهدة الباحثة للحصص الصفية لكال المعلمتين أنهما لم تنوعا في أساليب تعليمهما  

بل اعتمدن في الغالب على اسلوب المحاضرة، وعرض المحتوى على السبورة ونقاش الطالبات في األسئلة، 

م أن المعلمة نور كانت على دراية باستراتيجيات التعليم فمثال  كانت تراعي في أغلب الحصص التي مع العل

شاهدتها الباحثة التمهيد للدرس من خالل المراجعة السريعة للدرس السابق وعرض عنوان الدرس ومناقشة 

 الطالبات بأهداف الدرس. 

مبررة ذلك بضيق  محتوى فإنها تعتمد اسلوب المحاضرةأما المعلمة ريم على الرغم من معرفتها الجيدة بال  

الوقت وطول المنهاج، وعند سؤالي لها عن عدم استخدامها لبرامج تعليم محوسبة مع أنها قد اعطت لهذه 

أجابت أنها ال تستخدم الحاسوب بسبب ضيق الوقت وتضارب الحصص مع مادة التكنولوجيا  4الطريقة الرقم 
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( التي أظهرت 2337واحد فقط. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العدوي)بسبب توفر مختبر حاسوب 

النتائج أن المعلم يمتلك معرفة جيدة باستراتيجيات التعليم والتقويم ولكنه ال يوظفها بصورة كافية مبررا  دلك 

 بشّح الموارد المدرسية وضيق الوقت.

لمعلمة ريم اعتمادها في بعض الحصص وقد الحظت الباحثة من خالل مشاهدتها للحصص الصفية ل  

اسلوب التعلم ضمن مجموعات صغيرة كطريقة تعليم أثناء شرحها لوحدة الكسور العادية، حيث كانت تطلب 

من الطالبات ذوات التحصيل العالي مساعدة الطالبات ذوات التحصيل المتدني وكانت تسميهن ب "المس 

ات. وتمنت المعلمة عند إجابتها عن اسئلة المقابلة فيما الصغيرة" من أجل تشجيعهن على مساعدة الطالب

يخص استخدامها الستراتيجيات التعليم للتغلب على الفروقات بين الطلبة وجود تعليم مساند لمساعدتها في 

اتمنى لو يوجد تعليم مساند في المدرسة للصف الخامس ألن المادة " القضاء على تلك الفروقات حيث قالت 

أما المعلمة نور فقالت أنها تراعي الفروق بين الطلبة من خالل تنويعها  جهد كبير" اج إلى بذلتأسيسية وتحت

في االسئلة واألنشطة والشرح المتكرر والتركيز على الطالبات ضعاف التحصيل، وقد بدا واضحا  من خالل 

االسئلة من حيث مشاهدة الحصص الصفية حيث كانت تقوم بشرح المثال أكثر من مرة وتتدرج في عرض 

الصعوبة، وتعتمد في الغالب اسلوب المناقشة والحوار مع الطالبات، وفي إحدى الحصص لدرس مقارنة 

الكسور استخدمت اسلوب التعلم باألقران حيث طلبت من بعض الطالبات ذوات التحصيل المرتفع إحضار 

 نة الكسور.أشكال هندسية مظللة وتدريب الطالبات ذوات التحصيل الضعيف على مقار 

أما بالنسبة لطرق التقويم التي تتبعها المعلمتين فقد كانت إجاباتهما على السؤال المخصص في استبانة 

 المعرفة بكيفية تعليم المحتوى كما في الجدول اآلتي:
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 طرق التقييم التي تتبعها المعلمتين( 5جدول )

 المعلمة ريم المعلمة نور طريقة التقييم

 × × االمتحانات

  × الوظائف البيتية

 × × حل اسئلة على السبورة

 × × تنفيذ األنشطة

 × × المشاركة في النقاش

 

التقييم الالتي يستخدمنها بحيث  طرق  خالل إجابات المعلمتين على االستبانة تنوع فيكما يظهر من 

يستخدمن االمتحانات والمشاركة بالنقاش وتنفيذ األنشطة وحل االسئلة على السبورة، وقد أكدت المعلمتان 

على استخدامهن لهذه األساليب من خالل اسئلة المقابلة حيث ذكرت المعلمة نور أنها تقيم الطالبات حسب 

حديدا  بعد أن تغيرت نسبة توزيع العالمات على اإلختبارات فقد ذكرت االمتحانات واألنشطة التي ينفذنها ت

% ، أما 33المعلمة نور أنه في نظام العالمات الجديد اصبح يقيم الطالب على سلوكه ونشاطه بنسبة 

الواجب البيتي ليس وسيلة تقييم " المعلمة ريم فهي ال ترى أن الواجبات البيتية هي وسيلة تقييم حسب رأيها 

". وقد لفت انتباهي أثناء نه قد يحل الواجب أحد غير الطالب، أو يقوم الطالب بنقل الواجب عن زميلهأل

مشاهدتي للحصص الصفية للمعلمة ريم طبيعة الواجبات التي تطلبها من الطالبات حيث تطلب منهن 

اه الباحثة أثناء تحضير أمثلة الكتاب وحلها دون االطالع على الكتاب على دفتر خارجي. ومما لفت انتب

للطالبات مشاهدتها لحصص المعلمة نور أنها تعطي الكثير من األسئلة خالل الحصة دون إعطاء المجال 
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، حيث كانت تعرض المثال على السبورة ومباشرة تعطي طريقة الحل دون أن تترك مجال للتفكير باإلجابة

 للطالبات إلبداء رأيهن، ولم تشرك جميع الطالبات في الحل على السبورة. 

ستخدمنها المعلمات في كتابة االختبارات لوحدة الكسور تأما بالنسبة للنسبة المئوية لطبيعة االسئلة التي 

% 75انة المعرفة بكيفية تحليل المحتوى، فقد أعطت المعلمة نور نسبة بجابتهن على استالعادية حسب ا

% والمعلمة ريم 23% أما مستوى المعرفة فقد أعطته المعلمة نور 43لمستوى التطبيق والمعلمة ريم نسبة 

ضحا  من %. ويبدو وا23% والمعلمة ريم 5% وأخيرا  مستوى مهارات تفكير عليا أعطته المعلمة نور 43

خالل تلك النسب تركيز المعلمتين على مستوى التطبيق والمعرفة أكثر من مهارات التفكير العليا. وعند 

سؤالي لكل معلمة عن طريقة تصميم االختبارات أجابت المعلمة نور أنها تقوم بعمل جدول مواصفات مع 

 ا تصمم االختبار حسب أهداف الوحدة.مراعاة التنويع في مستويات األسئلة، أما المعلمة ريم فقد ذكرت أنه

للحديث عن األنشطة واألمثلة والتشبيهات التي تستخدمها المعلمات أثناء تعليم وحدة الكسور  وعند االنتقال

العادية كما ورد في استبانة المعرفة بكيفية تعليم المحتوى واسئلة المقابلة وكما الحظتها الباحثة من خالل 

أكدت المعلمتان أنهما ينفذان جميع أنشطة الكتاب العملية باإلضافة إلى أنشطة  ، مشاهداتها الصفية

المواد الملموسة مثل الفواكه و  ، خارجية، ومن األمثلة الخارجية ذكرت المعلمة نور أنها تستخدم الرسومات

ع الكسور أو والخضار، أما المعلمة ريم فقد ذكرت أنها تستخدم أوراق الطباعة وتلوينها لتوضيح طريقة جم

طرحها. ومن خالل مشاهدة الباحثة للحصص الصفية لكلتا المعلمتين لم تلحظ استخدام أي من المعلمتين 

ألنشطة خارجية بل اقتصرت األنشطة التي استخدمنها على بعض الرسومات التي تشبه رسومات الكتاب أو 

 تنفيذ أنشطة الكتاب فقط.
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ين على االستبانة وأسئلة المقابلة وأثناء مشاهدة الباحثة للحصص من خالل تحليل نتائج اجابات المعلمت   

الصفية، نجد أن كل من المعلمة نور والمعلمة ريم  تملك معرفة جيدة باستراتيجيات التعليم والتقييم ولكنهما لم 

ن أهمية أثناء تعليم وحدة الكسور العادية للصف الخامس، على الرغم م يقمن بالتنويع في تلك االستراتيجيات

التنويع في استراتيجيات التدريس ألن معرفة المعلم بالمحتوى وحده ال تكفي حسب ما ورد في الدراسات 

( ودراسة بول وهيل Zakaria& Yusof,2015السابقة، وأظهرت نتيجة دراسة كل من زكريا ويوسف ) 

(Ball& Hill,2009أن معرفة المحتوى وحدها ال تكفي بل يجب أن يمتلك المعل ) م معرفة جيدة باستراتيجبات

 التعليم المختلفة.

 

ما معرفة معلمي الرياضيات بالمنهاج للصف الخامس : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 ؟األساسي

بتحليل إجابات المعلمتين على االسئلة المتعلقة بمعرفة المنهاج في  الباحثة متالإلجابة عن هذا السؤال ق

المحتوى والمقابلة وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلمتين بكيفية تعليم معرفة الالجزء الثالث من استبانة 

هن لوحدة الكسور العادية، من أجل الكشف عن معرفة المعلمتين األفقية والعمودية بالمنهاج، تعليمأثناء 

 ووصف كيفية ربط الوحدة بالمواضيع األخرى فكانت النتائج كاآلتي:

ى أن موقع الوحدة مناسب في الكتاب المدرسي ألنها موجودة مع بداية الفصل اتفقت المعلمتان عل      

الدراسي، واتفقن أيضا  في إجابتهما على اسئلة المقابلة أنهما تلتزمان بتسلسل المادة كما يطرحها الكتاب، وأن 

وجود المعلم الذي  أمثلة الكتاب كافية للفهم معأمثلة الكتاب وأنشطته كافية للفهم حيث قالت المعلمة ريم " 
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تغييرها على الوحدة، بن االمعلمت ، أما بالنسبة للتغيرات التي تقوم يستخدم االسلوب المناسب لتقديم الدرس"

" أجابت المعلمة نور أنها التقوم بأي تغيير وأنها ترى الوحدة كما هي مناسبة للتعليم، أما المعلمة ريم فقالت 

( Linkالوحدة اقترح التقليل من األمثلة التوضيحية واستبدالها برابط )لو اتيحت لي الفرصة إلعادة تصميم 

يتضح مما سبق . ألحد المواقع التعليمية حيث يستطيع الطالب بمساعدة األهل الرجوع اليها واإلستفادة منها"

 رضا المعلمتين عن موقع الوحدة مع رغبة المعلمة ريم بإجراء بض التعديالت.

فة األفقية والعمودية بالمنهاج ذكرت المعلمة نور أنها تربط وحدة الكسور العادية مع أما فيما يخص المعر    

وحدات الحقة من الكتاب مثل وحدة الكسور العشرية ووحدة القياس، أما المعلمة ريم فقالت أنها تربط وحدة 

لكسور العادية الكسور العادية للصف الخامس مع صفوف الحقة لذلك تسعى دائما لتعليم الطالبات وحدة ا

بشكل جيد وتركز على أن تستطيع أغلب الطالبات إتقان العمليات على الكسور،  ألنها في الغالب تدرسهن 

للحصص الصفية  الباحثة من خالل مشاهدتها وحدة الكسور العادية في الصف السادس، وقد الحظت

رياضيات تراكمية وما تتعلمنه في للمعلمة ريم تركيزها على هذه النقطة وكانت دائما تذكر بأن معرفة ال

الصف الخامس يبنى عليه في الصفوف الالحقة. وبدا واضحا  لي من خالل المشاهدات الصفية أن لدى 

لصفوف المختلفة. وقد يعود السبب في ضعف معرفة المعلمة المعلمة ريم اطالع جيد بمنهاج الرياضيات ل

إلى قلة الخبرة في تعليم الرياضيات فهي لم تقم بتعليم  نور في المنهاج إلى ضعف معرفتها بالمحتوى إضافة

مادة الرياضيات أو وحدة الكسور العادية من قبل على عكس المعلمة ريم، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

( التي أظهرت أن المعلمين الذين يملكون خبرة في تعليم موضوع ما هم على اطالع 2314دراسة عواد )

 دات للموضوع الذي يدرسونه في صفوف سابقة والحقة.أفضل بالمنهاج وبالوح
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أما بالنسبة للمعرفة األفقية وربط وحدة الكسور العادية بالمواد األخرى ذكرت المعلمة ريم أنها تربط مادة 

الرياضيات في الكسور العادية مع مادة العلوم حيث يوجد في كتاب العلوم بعض المسائل التي تتطلب 

سألت معلمة عادية، وكذلك ربطها مع مادة الجغرافيا حيث ذكرت لي مثاال  أثناء المقابلة مهارات في الكسور ال

 الجغرافيا إذا كانت المياه تشكل 

 
من الكرة األرضية كم تشكل نسبة اليابسة؟ اإلجابة على هذا السؤال تتطلب  

لكسور العادية مع أي موضوع أما المعلمة نور فقالت أنها ال تربط وحدة ا. معرفة جمع وطرح الكسور العادية

ومما قد يفسر معرفة المعلمة ريم الجيدة بالمنهاج هو خبرتها في تدريس وحدة الكسور  في المواد األخرى. 

 &Turnukluالعادية ومعرفتها الجيدة بالمحتوى، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ترنكلو ويسلدير )

Yesildere,2007لم الجيدة بالمحتوى وسنوات الخبرة تزيد من معرفته ( التي أظهرت أن معرفة المع

التي ذكرت أن معرفة المعلم الجيدة بالمحتوى تدعم ربط  (2338وتتفق مع نتيجة دراسة العدوي ) بالمنهاج.

 وتسلسل األفكار وترابط وحدات المنهاج.

 

النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ما معرفة معلمي الرياضيات بمصادر التعلم التي يمكن 

 ؟وحدة الكسور العادية للصف الخامس األساسي تعليماستخدامها عند 

بتحليل إجابات المعلمتين على االسئلة المتعلقة بمعرفة المصادر  الباحثة متاهذا السؤال ق لإلجابة عن     

المحتوى والمقابلة وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلمتين بكيفية تعليم  معرفةاللث من استبانة في الجزء الثا

هن لوحدة الكسور العادية، من أجل الكشف عن معرفة المعلمتين حول المصادر مثل المجالت تعليمأثناء 
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وحدة  تعليمكن استخدامها أثناء والكتب والبرامج المحوسبة والمواقع االلكترونية وأوراق العمل والوسائل التي يم

 الكسور العادية فكانت النتائج كاآلتي:

عند سؤال المعلمتين فيما إذا قمن بتطوير أوراق عمل جيدة يستخدمنها كل عام أجابت المعلمة نور أنها لم 

ذكرت أنها تفعل ألن هذه المرة األولى التي تعلم فيها الصف الخامس مادة الرياضيات، أما المعلمة ريم فقد 

طورت أكثر من ورقة عمل تقوم باستخدامها كل عام ألنها الحظت تأثير أوراق العمل على تحصيل 

 الطالبات.

وعند سؤال المعلمتين حول توفر أو عدم توفر أدوات ووسائل تخص تعليم وحدة الكسور العادية ذكرت 

ارسهن، ولكن المهم هو كيفية استخدام المعلمتان أنه تتوفر أدوات ووسائل تخص وحدة الكسور العادية في مد

المعلمة لتلك األدوات، لم تذكر أي من المعلمتين أنها تستخدم تلك األدوات أو كيفية استخدامها وهذا ما 

الحظته أثناء مشاهدتي للحصص الصفية حيث لم تستخدم أي منهن وسيلة أو أداة اثناء شرح وحدة الكسور 

بلة إذا كن يستخدمن أي مصدر أخر غير الكتاب المقرر في تعليم وحدة العادية. وعند سؤالي لهن في المقا

"  " أما المعلمة نور قالت أنهاأعتمد بالدرجة األولى على الكتاب المقرر"الكسور العادية قالت المعلمة ريم 

 أما بالنسبة لسؤال هل يمكن توظيف التكنولوجيا" اعتمد الكتاب المقرر فقط ولم ابحث عن أي مصدر أخر

طبعا  يمكن من خالل عرض الدرس بشكل لعبة في تعليم وحدة الكسور العادية قالت المعلمة نور أنه " 

وعند سؤالي هل " تعليمية محوسبة باستخدام مختبر الحاسوب مما يساعد على فهم الدرس بشكل أسرع

وب يلزمه تحضير وال أن استخدام الحاستستخدمين مثل هذه البرامج في تعليم وحدة الكسور العادية قالت " 

يمكن توظيف التكنولوجيا في تعليم الوحدة واستخدام الحاسوب أما المعلمة ريم فقالت " يوجد الوقت لذلك"

وبدا  ."كمصدر للتعلم فأنا أطلب من بعض الطالبات المتفوقات عمل بوربوينت للدروس بمساعدة األهل
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معلمة نور وريم أنهن لم يحاولن إثراء المنهاج لكل من ال الباحثة واضحا  من خالل الحصص التي شاهدتها

وقد يعود السبب إلعتماد  في هذه الوحدة واعتمدن على الكتاب المقرر كمصدر رئيس ووحيد لتعليم الوحدة.

المعلمة نور على الكتاب كمصدر رئيس هو عدم توفر الخبرة لديها في تعليم وحدة الكسور العادية حيث ذكر 

 محتوى  على مطلع غير وهو التعّلم بمصادر اطالع على المعلم ال يكون  (Hashweh,2005) حشوة 

أن معرفتها بالمحتوى غير  هوالتزامها بالكتاب المقرر أيضا  . ومما يفسر قبل من هاتعليمقم بي ولم الوحدة،

هكستب ورولند وثويتس )  في موضوع الكسور العادية وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من  كافية

Huckstep,Rowland& thwaites,2003) في معرفة  أن المعلمين الذين يعانون ضعفا   التي أظهرت

إضافة إلى عدم معرفتها بالمصادر التي يمكنها  .لمقرر كمصدر رئيس للمعرفةالمحتوى يعتمدون الكتاب ا

ائج الدراسة أن ( حيث أظهرت نت2338استخدامها أثناء تعليم وحدة الكسور العادية، حسب دراسة العدوي )

 قلة معرفة المعلمين أثناء الخدمة بالمصادر المساعدة على التعليم تؤدي إلى عدم استخدامهم لتلك المصادر. 

أما المعلمة ريم فقد يعود السبب في اعتمادها على الكتاب المقرر كمصدر رئيس على الرغم من خبرتها 

وى إلى ضيق الوقت وطول المنهاج وتتفق هذه النتيجة الطويلة في تدريس الرياضيات ومعرفتها الجيدة بالمحت

( أن طول المنهاج وضيق الوقت والقوانين التي تجبر المعلم على إنهاء 2337مع نتيجة دراسة مريبع )

 الكتاب المقرر في فترة محددة تعيق استخدامه لعدة مصادر تثري الوحدة. 

صعوبة أثناء تعليم وحدة الكسور العادية، اختارت  ولمعرفة المصادر التي تلجأ لها المعلمتان عند مواجهة

ثانيا  الرجوع إلى االنترنت والبحث عن طرق التغلب على   ،المعلمة نور أوال  االستعانة بأحد الزمالء الخبراء

الصعوبة، أما المعلمة ريم فعند مواجهة صعوبة أثناء تعليم وحدة الكسور العادية قالت أنها ترجع إلى 

 حث عن طرق التغلب على الصعوبات التي تواجهها أو تستخدم برامج حاسوبية.االنترنت وتب
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النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: ما معرفة معلمي الرياضيات بالسياق التعليمي لوحدة الكسور العادية 

 للصف الخامس األساسي؟

سئلة المتعلقة بمعرفة السياق في لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل إجابات المعلمتين على اال     

الجزء الثالث من استبانة معرفة المحتوى البيداغوجي والمقابلة وتحليل الحصص التي شاهدتها للمعلمتين أثناء 

 فكانت النتائج كاآلتي: تعليمهن لوحدة الكسور العادية

تعليم المحلي من حيث للتعرف على معرفة المعلمتين بالسياق ال بد من الكشف عن معرفتهن بنظام ال    

معرفتهن بعالقة المدرسة مع مديرية التربية والتعليم والوزارة، وعند سؤال المعلمتين حول ما إذا كن يتواصلن 

مع مكتب مديرية التربية في منطقتهن للحصول على الوسائل التعليمية التي تحتاجها أجابن بأنهن ال 

وحدة الكسور أما المعلمة ريم قالت " "" ال داعي لذلكور يتواصلن وعند السؤال عن السبب قالت المعلمة ن

". وعند سؤالي لهن في المقابلة إذا كن يتابعن بريد  العادية وسائلها بسيطة وال تحتاج إلى الكثير من الوسائل

المدرسة واالطالع على ما يرد من مكتب التربية أجبن بأنهن على اطالع دائم على البريد المدرسي. وهنا 

أن المعلمة المشاركة بالدراسة تمتلك معرفة جيدة هرت النتائج ( حيث أظ2338ا  مع دراسة العدوي )تفاقنجد ا

 بالسياق االجتماعي والمدرسي وتتابع كل ما يرد من مكتب التربية وعلى اتصال دائم بأولياء األمور.

المعلمتين على أنهما أما بالنسبة لعدد الحصص التي خصصتها كل معلمة لتعليم الوحدة اتفقت كل من 

الوحدة طويلة وبحاجة حصة لتعليم وحدة الكسور العادية حيث قالت المعلمة نور " 12يخصصان أكثر من 

تحتوي الوحدة على العديد من المفاهيم "فقالت  أما المعلمة ريم "حصة كافية 18حصة ربما  12إلى أكثر من 

 ."مستوى الطالباتحصة أو حسب  16ها أعطيها بحدود تعليمومن خبرتي في 
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ومن أجل استكمال الصورة حول معرفة المعلمتين بالنظام التعليمي سألت الباحثة حول الخيارات التي يلجأن 

إليها في حال نقص األدوات التي يحتجنها لتنفيذ األنشطة قالت المعلمة نور أنها تستعين بالدرجة األولى 

ريم فقالت أوال  أقوم بشرائها من ميزانية المدرسة بعد موافقة  بالطلبة واألهالي من أجل المساعدة، أما المعلمة

أو أفكر بنشاط أخر يتناسب مع المواد المتوفرة في بيئة المدرسة والطالب، وهنا نجد اتفاق هذه  ،المدير

 في المحلي المجتمعو األهل  لدور المعلمين تقدير ( التي أظهرت نتائجها أن2314النتيجة مع دراسة عواد )

 أمضوا أّنهم سيما ال بمدارسهم، المحيط بالمجتمع الجيدة معرفتهم إلى يعود شرحلل يلزمهم ما بتوفير مساعدتهم

 .المدرسة بنفس تعليمال في السنوات من العديد

يمكن القول مما سبق أن المعلمتين على دراية جيدة بنظام التعليم الفلسطيني وعلى تواصل دائم مع إدارة     

المدرسة ومكتب مديرية التربية لإلطالع على ما هو جديد فيما يخص المنهاج وقرارات الوزارة، وبالنسبة 

اتصال دائم بأولياء األمور من أجل  لعالقتهن بزميالتهن فهي جيدة وتتسم بالتعاون واالحترام، وهن على

 (.2314؛ عواد،2338اطالعهم بكل ما يتعلق بأبنائهم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من )العدوي،

يتضح من النتائج السابقة أن معرفة كل من المعلمة ريم والمعلمة نور جيدة في كيفية تعليم محتوى وحدة    

ن تقريبا  في جميع عناصر المعرفة بكيفية تعليم د تساوت معرفة المعلمتيالكسور العادية للصف الخامس، فق

( مثل المعرفة باألهداف وخصائص الطلبة واسترتيجيات التدريس والتقويم ومعرفة المصادر PCK)المحتوى 

 وفيما يأتي مقارنة بينمعرفة المعلمة ريم أفضل في المعرفة بالمحتوى ومعرفة المنهاج.  والسياق، وكانت 

 نتائج المعلمتين في عناصر المعرفة بكيفية تعليم المحتوى.
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 نتائج المعلمتين نور وريم في عناصر المعرفة بكيفية تعليم المحتوى. مقارنة بين ( 6جدول )

 المعلمة ريم المعلمة نور عناصر المعرفة

في  غير كافيةكانت معرفة المعلمة  المحتوى 

محتوى وحدة الكسور العادية وكانت 

قدرتها محدودة على ربط الكسور 

بالموضوعات األخرى وعلى استخدام 

 التمثيالت.

كانت معرفة المعلمة بالمحتوى جيدة، وكان 

لديها القدرة على ربط موضوع الكسور 

العادية بالمواضيع األخرى، وربط المعرفة 

 السابقة للطالبات بالمعرفة الجديدة.

امتلكت المعلمة معرفة جيدة باألهداف  ألهدافا

العامة لتعليم الرياضيات مثل التأكيد على 

أهمية الرياضيات في حياتنا العامة، 

وامتلكت معرفة جيدة باألهداف الخاصة 

 ولكنها لم تتعد أهداف الكتاب المدرسي.

امتلكت المعلمة معرفة جيدة باألهداف 

 العامة لتعليم الرياضيات مثل تغيير

اتجاهات الطالبات نحو الرياضيات، 

وامتلكت معرفة جيدة باألهداف الخاصة 

 ولكنها لم تتعد أهداف الكتاب المدرسي.

معرفتها بخصائص الطالبات جيدة   خصائص الطلبة

تراعي الفروقات الفردية بين الطالبات، 

معرفتها بالمفاهيم الخاطئة وطرق التغلب 

باتها عليها متواضعة، عالقتها جيدة بطال

وتهتم بمعرفة ظروفهن االجتماعية 

 واالقتصادية.

معرفتها بخصائص الطالبات جيدة وتهتم 

بالكشف عن المعرفة السابقة للطالبات 

وربطها بالمعرفة الجديدة، تراعي الفروقات 

الفردية بين الطالبات، مدركة للمفاهيم 

الخاطئة وطرق التغلب عليها، تملك عالقة 

 جيدة مع الطالبات. 
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معرفتها جيدة بطرق واستراتيجيات التعليم  ستراتيجيات التعليما

ولكنها لم تنوع في اساليب التعليم، 

ونوعت في اساليب التقييم لتناسب 

مستويات الطالبات، معرفتها بالمفاهيم 

 الخاطئة وطرق عالجها متواضعة.

معرفتها جيدة بطرق واستراتيجيات التعليم 

ليم، ونوعت ولكنها لم تنوع في اساليب التع

في اساليب التقييم لتناسب مستويات 

الطالبات، مدركة للمفاهيم الخاطئة وطرق 

 عالجها.

كانت معرفتها بالمنهاج محدودة ولم تثر  المنهاج

 المنهاج عموديا  وأفقيا .

امتلكت المعلمة معرفة أفقية وعمودية جيدة 

 بالمنهاج.

بالمصادر امتلكت المعلمة معرفة قليلة  مصادر التعلم

ولم تستخدم مصادر لتعليم الطالبات غير 

 الكتاب.

امتلكت المعلمة معرفة جيدة بالمصادر 

ولكنها لم تستخدم تلك المصادر في تعليم 

 وحدة الكسور العادية.

كانت عالقتها جيدة بطالباتها، وعلى  السياق

عالقة جيدة بإدارة المدرسة وزميالتها، 

يرية وعلى اطالع بما يرد من مكتب مد

 التربية والتعليم.

كانت عالقتها جيدة بطالباتها، وعلى 

عالقة جيدة بإدارة المدرسة وزميالتها، 

وعلى اطالع بما يرد من مكتب مديرية 

 التربية والتعليم.
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 التوصيات:

 توصي الدراسة على مستوى الدراسات باآلتي:

 على مواضيع رياضية مختلفة.إجراء المزيد من الدراسات حول معرفة كيفية تعليم المحتوى  .1

( مثل االستبانات PCKتصميم وتطوير أدوات لقياس معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى ) .2

 والمقابالت واالختبارات، بهدف التسهيل على الباحثين في هذا المجال.

رامج إجراء دراسات لتطوير معرفة بكيفية تعليم المحتوى باستخدام التكنولوجيا من خالل تطوير ب .3

تدريبية محوسبة لتطوير معرفة المعلمين بالمحتوى البيداغوجي، نظرا  لضرورة استخدام التكنولوجيا في 

 التعليم كمتطلب للقرن الحادي والعشرين.

 أما على مستوى التطور المهني للمعلمين توصي الدراسة باآلتي:

تطوير معرفتهم بالمحتوى عمل دورات تدريبية للمعلمين المبتدئين في تعليم الرياضيات بهدف  .1

 والمنهاج.

والدروس المحوسبة في وحدة الكسور  المدرسية إعداد مواد تعليمية للمعلمين المبتدئين مثل األدلة .2

العادية تتضمن األهداف والمفاهيم الخاطئة وطرق التغلب عليها وتعريفهم بمصادر التعلم التي 

 يمكنهم استخدامها أثناء تعليم الوحدة.
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 :باللغة العربية  المراجع

           في التعليم مشاهدة نموذج (.2314. )جهاد الشويخ، رفاء، الرمحي، حسن، عبدالكريم، ماهر، الحشوة،

 .بيرزيت جامعة التربية، كلية والرياضيات، العلوم لمعلمي المهني التطوير مشروع المدارس         

 

  تصميم أداة منهاج تعليمية الكترونية لوحدة المركبات الكيميائية للصف السابع (. 2315داود، رنا. )

   رسالة . واستكشاف التغير في المعرفة البيداغوجية للمحتوى عند المعلمين بعد استخدامها           

 منشورة(. كلية التربية، جامعة بيرزيت: رام هللا، فلسطين. ماجستير )غير            

 

   راألخطاء الشائعة في مفاهيم الكسور والعمليات عليها واستراتيجيات التفكي(. 2313الدويك، فداء.)

  رسالة ماجستير )غير منشورة(. كلية التربية، جامعة بيرزيت: رام هللا،  .المصاحبة لهذه األخطاء        

 فلسطين.        

 

  مجلة (. دراسة تحليلية ألخطاء الطلبة المعلمين في تعيين الكسور على خط األعداد. 2315الشرع، ابراهيم )

 .641-619(، 2)47العلوم التروبوية.       

 

 المعرفة البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معلمي الصف الثامن األساسي بغزة.(. 2314صيام، محمد.)

  منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة ، فلسطين. رسالة ماجستير غير        
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   الثامن للصف الجبر وحدة بمحتوى  البيداغوجية الرياضيات معلمي معرفة (. 2338) .سهير العدوي،
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 (1ملحق رقم )
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 (2ملحق رقم )

 للصف الخامس األساسي حدة الكسور العاديةلو معلمي الرياضيات بكيفية تعليم المحتوىمعرفة استبانة 

 أخيالمعلمأختيالمعلمة:

يهدفهذااالستبيانللتعرفعلىالمعرفةالبيداغوجيةلمعلميالرياضياتفيمحتوىالكسورالعادية

للصفالخامساألساسي.

ثالثةأجزاء:الجزءاألولمعلوماتشخصية،والجزءالثانياسئلةمحتوىيانعلىاالستبهضمنهذيت

فيوحدةالكسورالعادية،والجزءالثالثيتعلقبمعتقداتكحولتعلموتعليمالكسورالعادية.

ألغراضالبحثالعلمي.إالتستخدملنالجزءاألول:يشملمعلوماتشخصية

 .....اسمالمدرسةالتيتعمل/ينبها........................................... 



 الجنس

 .أنثى0.ذكر0

 

 :المؤهلالعلمي 

 .ماجستير4.بكالوريوس+دبلومتأهيلتربوي3.بكالوريوس0.دبلوم0

 

 ..............................:التخصص 

  

 ليم:سنواتالخبرةفيالتع 

 سنوات02.أكثرمن3سنوات9-2.من0سنوات4أقلمن .0

 

 :سنواتالخبرةفيتعليمالرياضياتللصفالخامساألساسي 

سنوات02.أكثرمن3سنوات9-2.من0سنوات4أقلمن .0
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 العادية.الجزء الثاني: اسئلة في محتوى الكسور 

 ...................................................................................هو الكسر .1
 ويمثل البسط ......................... أما المقام ...........................................

 
 
 رتب/ي االعداد الكسرية االتية تنازليا :  .2

   
  

  
        ، 

 

 
      ، 

 

 
   

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

 
عين/يالكسورواألعدادالكسريةاآلتيةعلىخطاالعدادالتالي: .3


 

 
،

  

 
،

 

 
 0

 

 

 

 يدفع يوسف  .4

 
 راتبه الشهري للسكن ويدفع  

 
 مرتبه للطعام ويدفع  

 
 مرتبه مواصالت ويدفع  

 
مرتبه   

 مصاريف أخرى اكتب/ي الكسر الذي يمثل ما يتبقى من مرتب يوسف؟
 

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

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

0 
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 ما النسبة المظللة في كل مجموعة من األشكال اآلتية: .5

  

            

 

 اكتب/ي مسألة حياتية لجمع الكسر  .6

 
 والكسر   

 
 . 

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

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

 اكتب/ي مسألة حياتية لطرح الكسرين   .7

 
   ، 

 
  

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

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

 هل النسبة المظللة من األشكال اآلتية تمثل كسورا متكافئة ..................... .8

.أ  

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

... 

. ب  
.................................

....... 
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 تفاحات  6كتلة وعاء وبه  .9

 
 كغم وكتلة تفاحتين معا    

  
 كغم، احسب/ي كتلة الوعاء؟ 

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

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

انفق رجل ثلث ما معه من نقود في االسبوع االول من رمضان وفي االسبوع الثاني أنفق ربع ما بقي  .13
االسبوع الرابع أنفق ربع ما بقي معه، وفي االسبوع الثالث أنفق ثلث ما بقي معه في االسبوع الثاني، وفي 

  معه في االسبوع الثالث فإذا بقي معه 

 
 دينارا  فكم كان معه في بداية الشهر؟   

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

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

 تمثيل العملية اآلتية هندسيا :كيف يمكنك /ي اشرح  .11
 

 
   ×  

 

  
   

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

........................................................................................................
........................................................................................................ 
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 تمثيل العملية اآلتية هندسيا :كيف يمكنك /ي اشرح  .12

  
 

 
   ÷   

 

 
 

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

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

جل الثاني يعمل رجالن عمل ما معا  فإذا أنجز الرجل األول ثلث العمل في اليوم األول وأنجز الر  .03
 سدس العمل في اليوم األول، كم يوما  يحتاج الرجالن إلنهاء العمل؟

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

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

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

اذاكانتاجابةالطالبعلىسؤالكمايليكيفتصححه: .04

 

 
×
 

 
  = 

 

  
×
 

  
  = 

  

   
 

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

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

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

 

أيمناألشكالالتاليةيمثلربعاً................ .02



  ÷ 8كيفتوضح/يللطالبأن .01
 

  =8 ×  
 

   

 

 أ
 ب

 ج
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........................................................................................................
................................................................................................

 تية يمثل الكسر .  تصر جنى على أنه ال يوجد شكل من األشكال المظللة اآل17

 
 . 

 برأيك ما هو الشكل الذي يمثل الكسر  

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

            
 كيف تقنع الطلبة برأيك؟

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

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

 اذاكانتإجابةأحدالطلبةكاألتي: .01


 

 
 0   ÷

 

 
=

 

 




ماهوالمنطقوراءاجابته.وكيفتساعدهلفهمالمسألةبشكلصحيح؟

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

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



89 
 

أزرار كبيرة، وعند استبدال أداة القياس  6رة، ويبلغ طول السيد طويل أزرار كبي 4يبلغ طول السيد قصير  .09
مشابك ورقية، كم يبغ طول السيد طويل بالمشابك الورقية؟  إذا  6بمشابك ورقية، بلغ طول السيد قصير 

أي إجابة هي الصحيحة؟ وما هول المنطق الممكن وراء     9واجابة يزن   8كانت إجابة حسن 
 اجاباتهم؟

 

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

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

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



 إذاالحظتأناجابةأحدالطلبةكانتكاألتي:  .02

 

 
+

 

 
=

 

 




في3أهدافمنخمسةفيالنصفاألولوهدفانمن3وعندسؤالكلهعنسبباالجابةقالبأنهسجل

.كيفتساعدهلفهمالمسالةبشكلصحيح؟1أهدافمن2النصفالثاني،إذاًحققت



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

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

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

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

 

 



الجزءالثالث:

يتكونهذاالجزءمنأسئلةإنشائية،وأسئلةاختيارمنمتعددأرجوالتكرمباإلجابةفيالمكانالمخصص،

علماًأنهالتوجدإجابةصحيحةأوخاطئةولكنهاتعكسافكاركزممارساتكخاللتعليمموضوعالكسور

العادية.

 

 األكثر  للهدف (1) الرقم ي/استخدم( كتعليم في لك بالنسبة أهميتها حسب اآلتية األهداف ي/رّتب .1
 (5الرقم ) إلى ( وصوال2الرقم) يليه لك، بالنسبة أهمية
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 الترتيب الهدف
  اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم البيءة والتعامل مع المجتمع

  ال باألخريناستخدام لغة الرياضيات في التعبير عن النفس واالتص
  تنمية القدرة على القياس وضبطه واستخدام األدوات الهندسية

التأكيد على أهمية الرياضيات في حياتنا العامة بمساعدة الطلبة على التعرف 
 على أثر الرياضيات في التطور الحضاري 

 

تشجيع الطلبة على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات وعلى 
 تذوقها

 

 

 وجهة من األهمية حسب تنازليا ترتيبها أرجو رياضيات؟ ة/كمعلم الخاصة أهدافك هي ما .2
 .نظرك

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

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

 الكسور العادية للصف الخامس  وحدة تعليم خالل من تحقيقها إلى ين /تسعى التي األهداف ما .3
 األساسي؟

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

 
 الكسور العادية؟ وحدة تعليم خالل إليها ين /تسعى التي األهداف جميع ين /تحّقق هل  .4

 ال -ب نعم          -أ                    
 

الكسور  بوحدة العالقة ذات األسباب ي /اذكر( أهدافك؟ تحقيق في تساعدك التي العوامل ما. أ
 )بالذات العادية

........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
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 الكسور العادية بوحدة العالقة ذات األسباب ي / اذكر( أهدافك؟ تحقيق تعيق التي العوامل ما. ب

 )بالذات
........................................................................................................

........................................................................................................ 
 
 الطلبة؟ عن بمعرفتها ين / تهتمّ  التي األمور ما .5

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

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

 الكسور العادية؟ وحدة تعليم عند تعّلمها الطلبة على الصعب من مهارات أو مفاهيم هناك هل. أ

 ال -ب نعم       -أ              

 

 الصعوبات هذه ي / اذكر نعم، إجابتك كانت إذا     

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

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

 كمتطلب الطلبة عند الكسور العادية، عن سابقة وخبرات معارف وجود الضروري  من هل. ب

 الخامس؟ الّصف في تعليمها قبل لتعليمها،

 ال -ب نعم       -أ

 الوحدة تعليم قبل الطلبة عند تتوّفر أن يجب التي المعارف هذه اذكري  نعم، اإلجابة كانت إذا
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........................................................................................................

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

 المفهوم عن تختلف قد والتي ما، مفهوم عن الطلبة يحملها التي المفاهيم ؛ البديلة بالمفاهيم يقصد  .6

 وحدة تعليم طلبتك أثناء عند المفاهيم هذه بعض وجدت وأن صدف هل .جزئي أو كّلي بشكل الصحيح

 الكسور العادية للصف الخامس؟

 ال -ب نعم      -أ      

 .الطلبة عند وجودها اكتشفت التي البديلة المفاهيم ذكر أرجو نعم، اإلجابة كانت إذا

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

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

 لدى الطلبة البديلة المفاهيم مع للتعامل ينها / تتبعها التي والتعلم التعليم طرق  ما عام بشكل. أ

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

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

 )األكثر على بديلين اختيار بإمكانك( ي يأت بما أقوم الطلبة عند األفضل الفهم تحقيق أجل من  .7

 له بالتسلسل ُيقّدم موضوع أي يستوعب أن يستطيع الطالب أن وأعتقد الصفر، نقطة من التعليم أبدأ .أ

 .الصحيح

 .خاطئة كانت حال في تغييرها ومحاولة مواجهتها أجل من السابقة الخبرات على التعّرف . ب

 معارف وعدم اكتساب الوقت إضاعة وبالتالي المعرفة، في التكرار لتفادي السابقة الخبرات على التعّرف . ت

 .جديدة
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 باستخدام األمثلة بينها العالقة وتوضيح الجديدة، بالخبرات وربطها السابقة الخبرات على التعّرف . ث

 .العملية والتطبيقات

 1 الرقم بداية من ترتيبها الرجاء ( اآلتية الطرق  أو الطريقة أستخدم العادية،الكسور  وحدة تعليم عند  .8

 أنه العلم مع ،8 حتى الرقم وهكذا تليها، التي للطريقة 2 ثم استخداما األكثر الطريقة على يدلّ  بحيث

 / تستخدمها ال التي الطريقة رقم بجانب وضع عدم وبإمكانك طريقة، من ألكثر الرقم نفس وضع بإمكانك

 .)ينها

 الترتيب الطريقة

  إلشراكهم للطلبة أسئلة توجيه مع المحاضرة

  المشاريع

  المشكالت حل

  عمل اوراق حل

  الرياضية المسألة حل خطوات

  أدرسها التي بالوحدة خاصة محوسبة تعليمية برامج

  إلكترونية غير تعليمية وسائل

 الطلبة بعض مفاهيم على التعرف :مفهومي تغيير
 ومواجهتها
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 وحدة الكسور العادية في الواردة المفاهيم تبسيط في ينها / تستخدمها التي والتشبيهات األمثلة ي /اذكر   .9

 )األقل على وتشبيهين مثالين ذكر الخامس )أرجو للصف

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

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

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

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

 وحدة همتعليمعند  طلبتك عالمات أو مستوى  تحديد عند ينها / تتبعها التي التقييم طرق  ي / حدد  .13

 .تتبعها التي التقييم طرق  بجانب X إشارة بوضع وذلك العادية، الكسور

  طريقة التقييم 

  االمتحانات 

  الوظائف البيتية

  السبورة على األسئلة حل

  األنشطة تنفيذ

  النقاش في المشاركة

  النظام احترام

  اإلنجاز ملفات

 

 :اآلتي السؤال عن ي / أجيب ثم باختباراتك التأّمل ي / حاول  .11
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العمليات على  موضوع في اختباراتك في ينها / تستخدمها التي األسئلة لطبيعة المئوية النسبة هي ما

 الكسور؟

 معرفة ...........%

 %...........تطبيق  

 %..اكثر من عملية حسابية في نفس السؤال......... ذلك في بما عليا تفكير مستويات

العمليات  البديلة حول والمفاهيم السابقة الخبرات إلى للتعرف استخدامها يمكن اآلتية الطرق  من أي  .12

 )بديل من أكثر اختيار يمكن( الطلبة؟ لدى ،على الكسور وتكافؤ الكسور

 القبلي التشخيصي االختبار. أ

 والنقاش الحوار. ب

 الطلبة لكالم واالنتباه االستماع . ت   

 عمل قراأو  . ث   

 بيتية وظائف . ج  

 . السبورة على الحلّ  . ح

 حّدد .ذلك غير . خ

 للوحدة ستهمدرا  أثناء مفاهيمهم تصحيح الطلبة وبإمكان هاما ، ذلك أعتبر ال . د

 وجه الكسور العادية على وحدة تعليم أثناء الطلبة قدرات في االختالفات مع ين / تتعامل كيف  .13

  الخصوص؟
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........................................................................................................

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

 :هيالعمليات على الكسور وتكافؤ الكسور  موضوع تعليم عند ينها / تنفذها التي األنشطة. 14  

 .خارجية أنشطة أو نشاط عليها وأضيف العملية الكتاب أنشطة جميع .أ

 . آخر شيئا   أضيف وال الكتاب أنشطة جميع . ب

 .فقط الضرورية األنشطة بعض . ت
 .الوقت ضيق بسبب األنشطة من أي تنفيذ أستطيع ال . ث
 

 الكسور العادية للصف وحدة تعليم خالل بها القيام الممكن الخارجية األنشطة أحد ي / اذكر  .15
 .تنفيذه طريقة ي / واشرح الخامس،

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

...................................................................................................... 
 الكسور العادية مالئم للصف الخامس؟ وحدة مكان هل 

 ال -نعم     ب -أ             
 ين؟ / تقترح ماذا ال، اإلجابة كانت إذا

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

 
 الحقة وحدات في واردة تاراومه لمفاهيم التحضير في الكسور العادية، وحدة مفاهيم ين / تستخدم . هل16
 قادمة؟ سنوات في أو المدرسي الكتاب في

 ال -ب نعم         -أ     
 .أمثلة أعط نعم، إجابتك كانت إذا

........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
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 أثناء الكسور مفاهيم مع بربطها ين / تقوم التي الرياضيات غير األخرى  المواد في الموضوعات . ما17
 الكسور العادية للصف الخامس؟ وحدة لتعليم التخطيط

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

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

 الكسور العادية؟ وحدة تعليمك عند عام كل ينها / تستخدمها جيدة عمل أوراق طّورت . هل18
 . ال -ب نعم           -أ          

 
 بها؟ ين / تعمل التي المدرسة في  ووسائل تخص تعليم وحدة الكسور العادية أدوات تتوفر هل. 19

 . ال -ب        نعم -أ       
 

 .استخدامها لكيفية مثاال أعط نعم، إجابتك كانت إذا
........................................................................................................
........................................................................................................

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

 الكسور العادية؟  وحدة لتعليم ينها / تستخدمها محسوسة ومواد تعليمية وسائل طّورت هل . 23
 . ال -ب نعم        -أ      

 .استخدامها وكيفية المواد لهذه أمثلة ي/اذكر نعم، إجابتك كانت إذا
 

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

 
 لمواجهة يأتي بما أقوم فإنني الكسور العادية، وحدة تعليم أثناء صعوبة أواجه . عندما21
 .)بديل من أكثر اختيار يمكن( الصعوبة هذه
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 .الخبراء زمالئي بأحد أستعين .أ
 .واجهتها التي الصعوبة على للتغّلب طرق  عن وأبحث االنترنت إلى أرجع . ب
 . والتعليم التربية مديرية في الرياضيات مشرف أستشير . ت
 .حاسوبية برامج أستخدم . ث
 .خارجية وكتب بمراجع أستعين . ج
 

 ينها / تحتاجها التي التعليمية الوسائل على للحصول منطقتك في التربية مديرية مع ين /تتواصل . هل22
 الكسور العادية؟ وحدة تعليمل

 ال .ب            نعم .أ     
 فلماذا؟ ال، اإلجابة كانت واذا التواصل؟ طريقة هي فما نعم، اإلجابة كانت إذا

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

........................................................................................................ 
 :هو الكسور العادية للصف الخامس وحدة لتعليم ينها / تخصصها التي الحصص عدد . 23

 حصص 8 من أقل -أ
 حصة  12 -8 -ب
 حصة 12 من أكثر -ج
 من الحصص العدد هذا أنّ  ين / ترى  وهل الحصص؟ من العدد هذا ين / تقّرر جعلتك التي األسباب ما

؟  كاف 
...................................................................................................... 

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

 كيف الكسور العادية، بوحدة المتعلقة ةاألنشط لتعليم ينها / تحتاجها التي األدوات نقص حال في . 24
 ين؟/تتصّرف

  ( 1الرقم من ة / مبتدئا األولوية حسب بترقيمها قومي /قم طريقة من ألكثر اختيارك حال في (
 
 (    )             المدير      موافقة طلب بعد المدرسة ميزانية من بشرائها أقوم .أ

 (    المساعدة                         )    أجل من األهالي و بالطلبة أستعين .ب
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 )       (      التربية مديرية في المسؤولين من بطلبها أقوم .ج
 )       (      المتوفرة المواد مع يتناسب آخر بنشاط أفّكر .د

 )       (       النشاط بإلغاء أقوم .ه
 

 ( الوحدة هذه تعليم على عملهم وطبيعة أمورهم وأولياء بالطلبة معرفتك تساعدك هل . 25
 تعليمية وسيلة إعداد في مساعدتك منه ين / تطلب قد نجارا الطلبة أحد والد كان إذا مثال

 ال -ب نعم -أ ؟)معينة
 .أمثلة أعط نعم، إجابتك كانت إذا

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
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 ( 3ملحق رقم )

 المعلمين حصص مشاهدة أداة

 
 

 والتعليم المناهج دائرة - التربية كلية
 التخصص بتعليم المعرفة على يعتمد والرياضيات العلوم لمعلمي مهني تطور نموذج فعالية

 العالي التعليم رةزاو /العلمي البحث مجلس من بدعم بحثي مشروع
 المدارس في التعليم مشاهدة/مالحظة

 التاريخ: المدرسة:  اسم المعلم/ة:

 مالحظات مع أمثلة التفسير  المعيار 
 هل الدرس؟ أهداف ما خطة؟ توجد هل التخطيط/ األهداف

 عرضتها المعلمة؟
 لتعليم العامة باألهداف األهداف ارتباط

 .المنهاج أو الوحدة في التخصص سواء
 
 
 

 

 الوحدة، في األساسية تاراوالمه المفاهيم المواضيع األساسية-المحتوى 
 .البعض ببعضها ارتباطها وكيفية

 أو مبادئ أو بمفاهيم الدرس محتوى  ربط
 أو التخصص في أخرى  نظريات

 نفس في أخرى  بمواضيع
 .أخرى  تخصصات أو التخصص

 فهم تعكس مخطط أو مفاهيم خارطة
 للمحتوى  وعميق صحيح
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 :المحتوى  يقدم كيف
 أم ءاتاإجر /قوانين/مسلمات

 والمعلم الطلبة بين وتفاعل استكشاف
 إلى بحاجة معرفة أم المدرسي والكتاب

 حول ترامبر  تقديم إثبات،( دعم
 )إلخ صحتها،

 /المعلم دور
 واهتمامه

 بخصائص
 الطلبة

 :ة/المعلم به يقوم لما عام وصف
 ،تعليمال طرق  الوقت، الحصة، بداية

 الى المعلم حديث نسبة( الطويل الحديث
 التشبيهات الطلبة، سماع ،)الطلبة

 للعمل الصف إدارة والتمثيالت،
 أو المعلم استماع مدى على تركيز

 كيف – الطلبة لتفكير استكشافه
 مفاهيمهم هي ما يفكرون،
 .يستكشف ما مع تعامله وكيفية البديلة،

 في للتنوع الحسبان في أخذه مدى
 الطلبة واهتماماتمقدرات 

 

 في عام كلشب الطلبة لدور وصف دور الطلبة 
 :الحصة

 يسألون  .مستمعون /مشاركون 
 البديلة المفاهيم

 

 في( عنها االعالن تم متى الوظائف؟ ما الوظائف 
 مخطط أم الجرس، رن  بعد لحظة آخر
 مألوفة غير وظيفة توجد هل )لها؟

 الكتاب؟ من أم الطلبة تتحدى
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 باألهداف؟ عالقتها
 

 بداية أسئلة :المختلفة التقييم وسائل ما التقييم 
 نهايتها؟ في أم خاللها أم الحصة
 طبيعة ما شفهية؟ أم مكتوبة
 ؟جرائيةإ أم تفكير تتطلب :األسئلة
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 أسئلة المقابلة (4ملحق رقم ) 

 :األهداف 
 ما هي أهدافك كمعلم رياضيات وما هي األهداف المهمة بالنسبة لك وال تحققها لماذا؟ .1
 وحدة الكسور العادية؟ تعليمما هي األهداف التي ترجو تحقيقها من  .2
بحياة الطالب والمواضيع  كيف توضح لطلبتك أهمية تعلم الكسور العادية ) عالقة الكسور بالحياة .3

 العلمية األخرى. أعط أمثلة؟
 ما هي األهداف التي تعتقد أنك حققتها كيف تتأكد من ذلك؟ .4

 
 :المنهاج 
 المادة كما يطرحها الكتاب؟ هل تلتزم بتسلسل .1
 هل تعتقد أن أمثلة وأنشظة الكتاب وطريقة عرض المادة كافية للفهم؟ .2
 كيف تقيم الوحدة؟ .3
 لو اتيحت لك الفرصة إلعادة تصميم الوحدة ما هي االضافات التي تقترحها وماذا تحذف ولماذا؟ .4
 هل ترتبط هذه الوحدة بمواضيع أخرى في الرياضيات كيف. أعط أمثلة؟ .5

 
 :المعرفة والمعتقدات حول التعلم والمتعلمين 
 من خالل خبرتك التعليمية هل ترى أن وحدة الكسور العادية من الوحدات المفضلة للطلبة. لماذا؟ .1
 هل تتوقع أن يفهم الطلبة الوحدة بنفس المستوى وكيف تعالج ذلك؟ .2
 ؟ك للوحدةتعليمما هي المعوقات والصعوبات التي تتوقع أن تواجهها أثناء  .3
 ما المفاهيم واألفكار الالزمة لتعليم أجزاء الوحدة .. .4
 هل تتوقع وجود هذه المفاهيم واألفكار لدى جميع الطلبة؟ .5
 إذا وجدت أن هناك مجموعة من الطلبة ال يحملون هذه المعرفة ماذا تعمل؟ .6
 هل يمكن ايجاد سوء فهم عند الطلبة لبعض المفاهيم في الكسور ؟ أعط أمثلة. .7
 دة هذا الفهم الخاطئ عند الطلبة؟كيف تكتشف عا .8
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 ماذا تفعل لتصحيح الفهم الخاطئ أعط أمثلة؟ .9
 ما هي األمور التي تهتم بمعرفتها عن الطلبة؟ .13

 
 :معرفة استراتيجيات التعليم 

 والوسائل المختلفة التي تعتقد انها ستساعدك في عرض الوحدة؟ تعليمما هي استراتيجيات ال .1
 انها مفيدة وفعالة في عرض الوحدة عددها؟هل هناك تشبيهات معينة ترى  .2
 العمليات على الكسور؟ تعليمما هي التشبيهات واألمثلة واألـنشطة التي تستخدها عند  .3
 هل يتبع طلبتك نمط معين اثناء الحل. وهل تؤمن بالحل النموذجي ؟ .4
 ما هي األفكار التي تسعى ألن يكتسبها الطلبة في هذه الحصة؟ .5
 مختلفة التي تتبعها وماذا يعني لك تقييم الورقة والقلم؟ما هي طرق التقييم ال .6
ما هي نوعية األسئلة واالنشطة التي تفضل أن يقوم الطلبة بحلها بأنفسهم ما هي نوعية االسئلة  .7

 واالنشطة التي تفضل حلها مع الطلبة لماذا؟
 اذا؟ما هي طبيعة الواجبات البيتية التي تعطيها للطلبة وهل تعتقد أنها األفضل ولم .8
 هل تؤمن بالواجب البيتي كطريقة تقييم؟ .9

 كيف تصمم امتحاناتك وهل تحاول تنويع مستويات االسئلة؟ .13
 

 :معرفة المصادر 
 الوحدة؟ تعليمهل تعتمد فقط الكتاب المقرر في  .1
 هل يمكن توظيف التكنولوجيا في تعليم الوحدة؟ وضح .2

 
 :معرفة السياق 
 كيف تصف عالقتك بزمالئك؟ .1
 المدرسة واالطالع على ما يرد من مكتب التربية؟هل تتابع بريد  .2

 هل هناك متابعة ألوضاع الطلبة مع اولياء األمور؟
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 ( 5ملحق رقم )

المفاهيم األهداف المحتوى 
 والمصطلحات

الدرس

   معرفة تطبيق مهاراتعليا  
 الرسمعلى

السبورة
واستخدام
البطاقات
المرسوم
 عليها.

 
 تحفيز

الطالب
للتعبيرعن
الكسور
باالشكال
 المظللة.

 
 تعميقفهم

الطلبة
للتكافؤمن

خالل
استخدام
انشطة

ملموسةمثل
طيالورق.

 

التعميمات
والحقائق

والمهارات:

 يمكن

الحصولعلى
كسورمتكافئة
لكسرمعلوم
بضربكل
منالبسط

والمقامبالعدد
نفسه،أو

قسمتهماعليه
اذالميكن

بأبسط
 صورة.


 يكونالكسر

بأبسطصورة
عندمايكون

القاسم
المشترك

األكبرلبسط
الكسرومقامه
هوالواحد
 صحيح.

 
 أليكسرين

متكافئين:

×بسطاألول
مقامالثاني=

×بسطالثاني
مقاماألول.

 
 

 

.أنيستنتج0

الطالبخاصية
الكسور
 المتكافئة.

.أنيقرب0

لطالبالكسرا
إلىالعدد

المناسبصفرأو

0.


.أنيختصر0

الطالبالكسر
العاديألبسط

 صورة.

.أنيعرف0

الطالبمفهوم
الكسر.

 
.أنيعرف0

الطالبمفهوم
الكسور
المتكافئة

 
.أنيعبر3

الطالبعن
األجزاءالمظللة

 بكسر

الكسر
العادي،

البسط،المقام،
التقريب،
الكسور

المتكافئة،
الكسور

المتجانسة،
تبسيط
 الكسور

مراجعة
الكسور
 العادية

 عرض
وسائل

توضيحية
وأشكال

 اذاكان
الكسران

متجانسانفإن
الكسرالذي

.أنيقارن0 

الطالببين
الكسرالعادي

بالوحدة.

العدد 
الكسري،
ترتيب
األعداد

مقارنة
الكسور
 العادية

 تحليل وحدة الكسور العادية للصف الخامس
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مظللة
لتوضيح
مقارنة
 الكسور.

 
 استخدام

أنابيب
مدرجة
وملؤها

بسائلملون
والمقارنة

 بينها.
 
 منخالل

المجموعات
حلورقة

لمقارنةعمل
 الكسور.

بسطهأكبر
 يكونأكبر.


 اذاكان

الكسرانلهما
البسطنفسه
فإنالكسر
الذيأكبر
يكونهو
 األصغر.

 
 استنتاجأنه

عندمقارنة
كسرينغير
متجانسين

أحولهماإلى
كسرين

متجانسينثم
 أقارن.

 
 عندمقارنة

عددين
كسريينأبدأ

بمقارنة
العددين

 الصحيحين.
 



.أنيقارن0

الطالببين
كسرينلهمانفس

المقام.


.انيقارن3

الطالببين
كسرينلهمانفس

البسط.


.أنيقارن4

الطالببين
كسرينغير
متجانسين.



.أنيقارن2

الطالببين
 عددينكسريين.

تنازلياً
وتصاعدياً،

الكسور
المتكافئة،
الكسور

 المتجانسة.

 تعميقفهم
الطلبة

لمفهومجمع
الكسورمن
خاللأنشطة
محسوسة
مثلالجمع
باستخدام
اضافة

السائلفي
االنابيب
 الملونة.

 
 حلمسائل

كالميةعلى
جمع

 الكسور.
 
 حلتمارين

 
 لجمعكسرين

متجانسين
أجمع

البسطين
وأبقيالمقام

 كماهو.
 
 عندجمع

كسرينغير
متجانسين

احولهماإلى
كسرينإلى

كسرين
متجانسينثم

 أجمع.
 
 عندجمع

عددين

يوظف.أن0

الطالبجمع
الكسورفيحل
 مسائللفظياً.

.أنيجمع0

الطالبكسرين
متجانسين.



.أنيجمع0

الطالبكسرين
غيرمتجانسين.



.أنيجمع3

الطالبعددين
كسريين.

 

الجمع، 
الكسور

المتجانسة،
العدد

الكسري،
الكسرغير
 الحقيقي.

جمع
 الكسور



107 
 

رياضية
كافيةعلى

جمعالكسور
غير

 المتجانسة.
 

كسرييناجمع
العددين

الصحيحين
معاًوالكسرين

 معاً.

 تحفيزالطلبة
لحلمسائل

لطرح
الكسور

 المتجانسة.
 
 استعمال

وسائل
محسوسة
لتوضيح

أهميةتجانس
الكسورقبل

 طرحها.
 

 
 ورقةعمل

تشملمسائل
لجمعوطرح

الكسور
المتجانسة

وغير
 المتجانسة.

 
 تحفيزالطلبة

لحلمسائل
كالميةعلى

طرح
 الكسور.

 
 عندطرح

كسرين
متجانسين
اطرح

البسطين
وابقيالمقام

 كماهو.
 
 عندطرح

غيركسرين
متجانسين

أحولهماإلى
كسرين

متجانسينثم
 أطرح.

 
 عندطرح

عددين
كسريين
أطرح

الكسرينثم
أطرح
العددين

الصحيحين.


 عندطرح
عددين
كسريين

باالمكانأن
أحولكالً
منهماإلى
الصورة
الكسرية
)صورة

الكسرغير
الحقيقي(ثم

أطرح.

 

.أنيوظف0

الطالبطرح
الكسورفيحل

 لفظية.مسائل

.أنيجدالطالب0

ناتجطرح
كسرين

متجانسين.


.أنيجدالطالب0

ناتجطرح
كسرينغير
متجانسين.



.أنيطرح3

الطالبعدد
كسريمنعدد

كسريأخر.


.أنيطرح4

الطالبكسرمن
عددصحيح.

 

الطرح، 
الكسور

المتجانسة،
العدد

الكسري،مم
 أ.

طرح
 الكسور

 استعمال .أنيوظف0  .أنيجدالطالب0 الضرب،  ضرب
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التمثيل
الهندسي
للكسور
العادية
لتوضيح
مفهوم
ضرب
 الكسور.

 
 اعطاء

الطالب
فرصة

الستخدام
مواد

محسوسة
حولالكسور

مثلقطع
البيتزالتمثيل

ضرب
 الكسور.

 

 
 حلورقة

عملبشكل
جماعيتضم

مسائل
ضربكسر
عاديفي

 عددصحيح.
 
 تحفيزالطلبة

لحلمسائل
كالميةعلى

ضرب
الكسور
 العادية.

 

 ضربناتج
كسرين

عاديينهو
كسرعادي
بسطههو

ناتجضرب
بسطي

الكسرين
ومقامههو
ناتجضرب

مقامي
 الكسرين.


 عندضرب

عددصحيح
فيكسر

أضربالعدد
الصحيحفي
بسطالكسر
واحتفظبمقام
الكسركما

 هو.
 
 استنتاجأنه

عندضرب
االعداد
الكسرية

أحولهاإلى
 كسورعادية.

 

ربالطالبض
الكسورفيحل
 مسائللفظية

حاصلضرب
عددصحيحفي
كسرعاديأو

العكس.


.أنيجدالطالب0

ناتجضربكسر
عاديفيكسر

 عادي.

حقائق
الضرب،
الكسرفي

 أبسطصورة

 الكسور

 ورقةعمل
تشملمسائل
علىقسمة
الكسور
 العادية.

 
 تعميقفهم

الطلبةلمفوم
قسمة

 استنتاجأنه
عندقسمة

عددصحيح
علىكسر

اضربالعدد
الصحيحفي

مقلوب
 الكسر.

 

.أنيوظف0

طالبقسمةال
الكسورفيحل
 مسائللفظية

.أنيجدالطالب0

ناتجقسمةكسر
عاديعلىعدد

صحيح.


.أنيجدالطالب0

ناتجقسمةعدد
صحيحعلىكسر

عادي.

الكسر، 
مقلوب

الكسر،ناتج
القسمة،
المقسوم،

 المقسومعليه.

قسمة
 الكسور
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الكسورمن
خاللمواد
 محسوسة.

 
 مناقشة

الطلبةفي
أنهعند
قسمة

الكسور
العادية
نضرب

الكسراالول
فيمقلوب

الكسر
 الثاني.

 
 اعطاء

الطلبة
فرصةلحل
المزيدمن

المسائلعلى
قسمة

 الكسور.
 

 
 ورقةعمل

تشملمسائل
كالميةعلى

ضرب
الكسور
 وقسمتها.

 استنتاجأنه
عندقسمة
كسرعادي
علىكسر
عادياخر
اضرب

الكسراألول
فيمقلوب

 الكسرالثاني.
 
 استنتاجأنه

عندقسمة
كسرعادي
علىعدد

≠صحيح
صفراضرب

الكسرفي
مقلوبالعدد

 الصحيح.



.أنيجد3

الطالبناتج
قسمةكسرعادي
 علىكسرعادي.

 حلمسائل
تطبيقية

متنوعةعلى
العمليات

االربععلى
 الكسور.

 
 حلمسائل

كالميةفي
سياقات

حياتيةعلى
العمليات

على
 الكسور.

.أنيجري0  

الطالبالعمليات
األساسيةاألربعة

علىالكسور
 العادية.

مسائل  
وأنشظة
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 المواصفات  جدول( 6ملحق رقم ) 

 الوزن النسبي لموضوعات وحدة الكسور العادية (0جدول )

 

 

ألهداف موضوعات وحجة الكسور العادية( الوزن النسبي 7جدول )  

المجمو 
 ع

مسائل 
 وأنشطة 

قسمة 
 الكسور

ضرب 
 الكسور

طرح 
 الكسور

جمع 
 الكسور

مقارنة 
 الكسور

اسم  مراجعة
 الدرس

عدد  6 5 4 5 3 4 0 78
أهداف 
 الموضوع

011%  3.52%  04.71%  01.20%  02.15%  %04.71 الوزن  21.43%  %17.85 
 النسبي

 

النسبي لمستويات ألهداف وحدة الكسور العادية( الوزن 3جدول )  

 مستويات االهداف معرفة  تطبيق مستويات تفكير عليا المجموع
عدد أهداف كل  3 20 5 71

 مستوى 
011%  17.85% 71.43% 01.20% الوزن النسبي  

 لألهداف
 

مسائل  المجموع
 وأنشظة 

قسمة 
 الكسور

ضرب 
 الكسور

طرح 
 الكسور

جمع 
 الكسور

مقارنة 
 الكسور

 اسم الدرس مراجعة

عدد  4 7 3 7 3 3 0 01
 الحصص

الوزن  22.2% 11.1% 16.6% 11.1% 16.6% 16.6% 5.5% 100%
 النسبي 



111 
 

 

 

الكسور العادية للصف الخامس( جدول مواصفات اختبار المعرفة المهنية لمعلمي الرياضيات في وحدة 4جدول )  

المجموع 
(011)%  

مستويات تفكير عليا 
(02.15%  )  

التطبيق 
(20.43%  )  

المعرفة 
(01.20% )  

 الدرس مستويات األهداف

(   %77.7مراجعة   ) 1.42 3.02 1.20   
(  %00.0مقارنة الكسور  )   1.73 0.51 1.30   
(   %06.6جمع الكسور ) 1.35 7.32 1.50   
( %00.0طرح الكسور )  1.73 0.51 1.30   
(   %06.6ضرب الكسور  )  1.35 7.32 1.50   
(  %06.6قسمة الكسور )  1.35 7.32 1.50   
% (5.5مسائل وأنشطة )  1.00 1.21 1.00   
 

 توزيع االعداد الصحيحة :

المجموع 
(011)%  

مستويات تفكير عليا 
(70.43%  )  

التطبيق 
(62.15%  )  

المعرفة 
(01.20% )  

 الدرس مستويات األهداف

(   %77.7مراجعة   ) 0 3 0 5  
(  %00.0مقارنة الكسور  )    7  7  
(   %06.6جمع الكسور )  7 0 3  
( %00.0طرح الكسور )   7  3  
(   %06.6ضرب الكسور  )   3 0 3  
(  %06.6قسمة الكسور )   7 0 3  
% (5.5مسائل وأنشطة )   0  0  
%(011المجموع ) 0 05 4 71  
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 (7ملحق رقم ) 

التحليل الكيفي إلجابات المعلمتين على اسئلة الجزء الثالث من استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة 

 الكسور العادية للصف الخامس األساسي المتعلقة بمعرفة األهداف

 

استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى وحدة  التحليل الكيفي إلجابات المعلمتين على اسئلة الجزء الثالث من
 الكسور العادية للصف الخامس األساسي المتعلقة بمعرفة خصائص الطلبة.

 المعلمة ريم المعلمة نور 
 المستوى االكاديمي أمور اهتم بمعرفتها

أهتم بمعرفة مستوى كل طالبة في 
 السنوات السابقة وفي باقي المواد

 المستوى االكاديمي
معرفة مستوى الطالبة العلمي 

 ضروري 

 المعلمة ريم المعلمة نور 
المعتقدات حول أهداف تعليم 

 الرياضيات العامة
اتقان الطالبات للمهارات الرياضية 

 األساسية
اتقان الطالبات المهارات الرياضية 

 األساسية
تشجيع الطالبات على حب 

 الرياضيات
المعتقدات حول أهداف تعليم 

 العاديةالكسور 
اتقان الطالبات لحل مسائل 

 العمليات على الكسور
تبسيط مفاهيم الكسور من خالل 

 ربطها بالحياة

اتقان الطالبات لمحتوى وحدة 
 الكسور العادية

 زخم المنهاج معيقات تحقيق األهداف
 ضعف مستوى الطالبات

 

 زخم المنهاج
 ضعف مستوى الطالبات

 
العوامل التي تساعد على تحقيق 

 هدافاأل
 الرغبة في التعليم تعاون الطالبات
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 الوضع االقتصادي
عرفة الوضع أرغب في م

االقتصادي للطالبة من أجل مراعاة 
 ظروفها

 الوضع االقتصادي 
االقتصادي  برأيي معرفة الوضع

لطالباتي مهم في حال طلبت 
وسيلة أو أي نشاط يتطلب تنفيذه 

 المال
رغبة الطالبات في التعلم من 

بمعرفتها عن األمور التي أهتم 
الطالبات ويهمني اذا كانت الطالبة 

 تحب مادة الرياضيات أم ال
صعوبات تعلم الكسور العادية لدى 

 الطلبة.
تمثيل الكسور هندسيا  و تعيين 

 الكسور على خط األعداد
تجد طالباتي صعوبة في التمثيل 
الهندسي للعمليات الحسابية على 

الكسور وكذلك بالنسبة لتعيين 
 لى خط األعدادالكسور ع

تمثيل الكسور هندسيا  و تعيينها 
 على خط األعداد

ال تعاني طالباتي من الكثير من 
الصعوبات ولكن تجد بعض 
الطالبات صعوبة في تعيين 

الكسور على خط األعداد وفي 
 التمثيل الهندسي للكسور

الخبرات السابقة لدى الطلبة حول 
 الكسور العادية

 حفظ جدول الضرب
تحفظ الطالبة جدول ضروري أن 

الضرب من أجل تجانس الكسور 
 وتكافؤها

 مفاهيم الكسور
يجب ان تعرف الطالبة ما معنى 
 تكافؤ الكسور واختصار كسرين 

 

 حفظ جدول الضرب
قدرة الطاالبة على تجانس الكسور 

يلزمها حفظ لجدول الضرب من 
أجل تسهيل مفهوم التجانس 

 والتكافؤ
 مفاهيم الكسور

اهيم من هناك بعض المف
الضروري معرفتها مثل معنى 

 الكسر والكسور المتكافئة
المفاهيم البديلة لدى الطلبة حول 

 الكسور العادية
جمع البسطين والمقامين معُا في 

 درس جمع الكسور العادية
البسطين والمقامين معُا في جمع 

 درس جمع الكسور العادية
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في درس جمع الكسور العادية 
تقوم الطالبات بجمع البسطين معُا 
 والكسرين معُا دون توحيد المقامات

تقوم الطالبات في درس جمع 
وطرح الكسور بجمع البسطين أو 

طرحهما والمقامين دون توحيد 
 مقاماتهما مثل :

  
 

  + 

 
  = 

 
 

 

وحدة التحليل الكيفي إلجابات المعلمتين على اسئلة الجزء الثالث من استبانة المعرفة البيداغوجية بمحتوى 
 والتقييم تعليمالكسور العادية للصف الخامس األساسي المتعلقة بمعرفة استراتيجيات ال

 المعلمة ريم المعلمة نور 
طرق الكشف عن المفاهيم السابقة 

 لدى الطلبة والخبرات السابقة
  

 عرضالمفهومالبديلوتصحيحه طرق التعامل مع المفاهيم البديلة

 أمثلة وأوراق عمل
هومالبديلوتصحيحهعرضالمف  

 أمثلة وأوراق عمل
طرق التعامل مع االختالفات 

 الفردية
 أوراقالعمل
 عملمجموعات
 تنويعاالسئلة
 إعادةالشرح

 

 أوراقالعمل
 عملمجموعات
 تنويعاالسئلة
 إعادةالشرح

 
 

 

 

 

 

 


