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 اإلهداء

 وَالَِّد ََّّ  َوق َالَ َرب ِّ أَْوزِّْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِّي أَْنَعْمَت عََليَّ َوعََلى  " 

لْ  يَن"نِّي بِّرَْحَمتَِّك فِّي عِّب َ وَأَْن أَْعَملَ َصالًِّحا  َتْرَضاُه وَأَْدخِّ  ادَِّك الصَّالِّحِّ

 بكل ما يحمله من كلمة وفكرة الى ..........، أُهد َّ ثمرة عملي هذا

على تراب ف لسطين قبل أن    7691والذ َّ استشهد في حرب عام  ، الطاهرة والد َّ روح 

 .هجنات فسيح وأسكنك يا أبي هللا رحمك، يراني

 رحمك، العلم أعشق كيف علمتني والتي، الحياة في األعلى مثلي، الطاهرة أمي روح   

 .هجنات فسيح يا أمي وأسكنك هللا

 .عنهم انشغالي تحملوا الذينوحنين وحال  محمد  و حياة  أبنائي حسام و زوجي و  

 .دوماً  شجعونني الذين   وصديق اتي وأخواتي إخوتي 

 .وصلت كنت ما وبدونهم وساعدوني علموني الذين أساتذتي جميع 

 .هذا عملي  أهد َّ جميعا اليكم
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 ملخص

على  لتعليم وحدة في الجبر حّسيوشبه  حّسينموذج  استخدامأثر 

 تحصيل الطلبة ودافعيتهم

 

 لتعليم On Equations ”-“Hands نموذج استخدامت الدراسة الحالية للكشف عن أثر هدف       

عتمد ي  ودافعيتهم لتعلم الرياضيات. هملصف السادس على تحصيلاطلبة الجبر لي وحدة ف

)من خالل صورة  ةحّسيشبه )من خالل الميزان(، وأنشطة  ةحّسيأنشطة  استخدامالنموذج على 

 الميزان(.

ناث من طلبة الصف السادس بمحافظة رام هللا ة الدراسة من أربع شعب دراسية لإلتكونت عين

 قدو  لى شعبتين تجريبيتن وشعبتين ضابطتين. إعينة ال، وقد قسمت 1411/1411للعام الدراسي 

 نموذج  استخدام( ما أثر 1ن وهما: )اسة الرئيسيجابة عن سؤالي الدر حاولت الدراسة اإل

On Equations”-“Hands  لسادس االصف  الباتتدريس طفي  حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال

 نموذج  استخدام( ما أثر 1)  في الجبر؟ نوحدة في الجبر على تحصيله



 ش
 

”On Equations-“Hands وحدة في الجبر على في تدريس حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال 

 نحو تعلم الرياضيات؟ الباتدافعية الط

عدي ب اختباراألداة األولى ثالث أدوات.  الباحثة  استخدمتجابة عن أسئلة الدراسة السابقة ولإل

قياس  لىإلى قياس التحصيل في وحدة الجبر، واألداة الثانية هي مقياس "ليكرت" هدف إ هدف

 جربةالتجراء إالمجموعة التجريبية فقط قبل وبعد  علىطبق و  نحو تعلم الرياضيات الباتدافعية الط

مة في ستراتيجيات المستخدللكشف عن اإل قابلة مع بعض الطالباتواألداة الثالثة م ،عليميةالت

عرضهما ب األولى والثانية تحقق من صدق األداتينتم الوقد   مواجهة الصعوبات في حل المعادالت.

  .ربويختصاص والخبرة في المجال التمن ذوي اإل أستاذينالتربية، و طالباً خريجاً في كلية  14على 

 باراختللتحقق من ثبات األداة األولى ) ،ختباروا عادة اال ختباراالالباحثة طريقة  استخدمت 

 .  كما بين التحليل اإلحصائي لألداة الثانية4.71 رتباط هووجدت أن معامل اإلفالتحصيل(،  

)كرونباخ ألفا( يساوي  ستبانةمعامل االتساق الداخلي لالأن    (SPSS)باستخدام)مقياس الدافعية( 

 . جريبيةفي البحوث الت تان كمؤشرين للثباتمقبول والقيمتان السابقتان 4.71

ي الموحد الذي أجرته مديرية التربية والتعليم ف ختبارالباحثة عالمات الطالبات في اال استخدمت

تكافؤ  القبلي من أجل فحص مدى ختبار( كبديل لال1411-1411)لفصل األول نهاية ا

 كما  ئتان.ن متكافتيالمنفذ أن كال المجموع (ت) اختبارأظهر ، و الضابطةالتجريبية و  تينالمجموع

 نموذج  نوجد أف ،(SPSS) باستخدام البعدي إحصائياً  ختبارتم تحليل بيانات اال



 ص
 

 On Equations ”-“Hands  ي ف الباتعلى مستوى تحصيل الط ودال إحصائياً له أثر ايجابي

كما أظهرت الدراسة أن دافعية طالبات المجموعة التجريبية لتعلم الرياضيات قد ازدادت  الجبر.

بية قدرات ين في المجموعة التجر و أظهر المتعلمو   .لنموذج بفارق ذي داللة إحصائيةبعد استخدام ا

ضيات لى قدرتهم في عمل ربط أفضل للرياإضافة العليا باإلعالية في حل أسئلة مهارات التفكير 

مواجهة طعن ستفي المجموعة التجريبية إ وبينت المقابالت أن الطالبات مع مواقف الحياة الواقعية. 

 ضابطةفي المجموعة ال يراتهنوالتغلب عليها بشكل أفضل من نظ ،الصعوبات في حل المعادالت

  من خالل عمل التمثيالت الالزمة.

 ة المستخدمة في نموذجحّسية وشبه الحّسياألنشطة ال باستخدامتوصي الباحثة 

  On Equations ”-“Hands ي المراحل األولى في تعليم المفاهيم الجبرية األساسة بشكل عامف، 

  موذج من النبنسخ متعددة  كما توصي بتزويد كل مدرسة   في تعليم المعادالت بشكل خاص.و 

مزيد من بإجراء الأيضًا توصي الباحثة و   يق األنشطة ذات الصلة.على تطب بتدريب المعلمينو 

ي العمل العالجي الذي يتطلب حل ف On Equations ”-“Hands نموذج  استخدامالدراسات على 

 المعادالت في صفوف أعلى من الصف السادس.
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Abstract 

concrete Model in  -emiS Impact of Using A concrete and The 

Teaching an Algebra Unit upon Students’ Achievement and 

Motivation  

 

On Equations -“HandsThe current study aimed at identifying the impact of using the 

in  Model” in teaching an Algebra Unit for grade six students, upon their achievement

algebra, and their motivation to learn mathematics. The model is based on using 

concrete form activities -concrete form activities (through the balance), and semi

hrough an image of the balance)(t 

The sample of the study consisted of four female grade six sections from Ramallah 

area, during the scholastic year 2013- 2014. These sections were divided into an 

experimental group (two sections) and a control group (two sections).  

 

The study attempted to answer the following two main questions: 

 1) What is the effect of using the "Hands-On Equations Model”, in its concrete and 

semi- concrete forms, to teach grade six students an Algebra Unit upon their 

achievement in Algebra.  2) What is the effect of using the “Hands on Equations” 

Model in teaching an Algebra Unit upon students’ motivation towards learning 

mathematics. In order to answer the previous questions, the researcher used three 

instruments. The first instrument was a post-test which aimed at assessing achievement 

in an Algebra Unit. The second instrument was a Likert type scale which aimed at 

assessing students’ motivation to learn Mathematics and it was only applied to the 

experimental group before and after the experiment. A significant growth in the 

motivation of students in the experimental group was observed. The third instrument 



 ط
 

was an interview with some students and aimed at revealing the strategies used by 

children in confronting difficulties in solving equations.  

 

The instruments’ validity of the first and second instruments was established through 

reviewing it by twenty graduate students in education, and two professors of education. 

The researcher used the test and re-test method to assess the reliability of the first 

instrument (the achievement test), and found that the correlation coefficient was 0.75. 

Statistical analysis for the second instrument (the motivation scale) showed that the 

questionnaire’s internal consistency (Cronbach Alpha) was 0.78.  Both reliability 

values are acceptable in Experimental Research.  

 

The researcher used students’ scores in the standardized test conducted by the 

Directorate of Education at the end of the first semester (2013-2014), as an alternative 

to a pre-test, in order to establish the equivalence of the experimental and control 

groups.  The performed t-test showed that both groups were equivalent.  

 

Post- test data were statistically analyzed using  SPSS, and it was found that the 

“Hands-On Equations Model” had a significant positive effect on learners’ 

achievement in Algebra. The study also showed that using the model had significantly 

increased students’ motivation towards learning mathematics.  It was also found that 

the learners in the experimental group showed higher abilities in solving higher-order 

thinking questions, and made a better connection of mathematics to real life situations.  

The interviews with some selected students showed that children of the experimental 

group had an advantage on their counterparts in confronting difficulties in solving 

equations and could overcome them by resorting to representations.  

 



 ظ
 

The researcher recommends that the concrete and semi-concrete activities embedded 

in the “Hands-On Equations Model”, be used at the initial stages of teaching basic 

algebraic concepts in general, and in teaching equations in particular.  It is 

recommended that each school be provided with several copies of the model, and that 

teachers be trained in implementing relevant activities.  The researcher recommends 

conducting further studies on the use of the “Hands-On Equations Model” in remedial 

work involving equations, at grade levels higher than grade six. 
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طار لدراسة و خلفية ا  ها النظريا 
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 ولالفصل األ    

طار و  الدراسة خلفية  يالنظر  هاا 

 مقدمة 1:1

ر إال أن الرياضيات من المواد التي يواجه الكثي، رغم التطور الذي يشهده العالم في مجال التعليم 

هات في الدولي لقياس التوج ختبارشارت نتائج االأ حيث . وتعلمهافي فهمها  من الطلبة صعوبة

والمعروف     Trends in International Mathematics and Science Study والعلوم:الرياضيات 

 فلسطين في الرياضيات الصف الثامن في طلبة لى تدني مستوى تحصيلإ TIMSS)) اختبارب

، 1411عوام لأل ختبارشكل خاص خالل ثالث مشاركات في االوفي موضوع الجبر ب، بشكل عام

اذ أظهرت أن ما ، 1441عام  ختبارمؤشرات خطيرة الما أظهرت النتائج ك .  1441، 1447

 (%11وأن  ) ،في مستوى التحصيل المتقدم في الرياضيات( من طلبة فلسطين صنفوا %4نسبته )

 ختبارمستوى التحصيل المتدني في نفس االأنفسهم لم يبلغوا من الطلبة  

(TIMSS,2003;2007;2011). 

تعليم لالتي أجراها مركز القياس والتقويم التابع لوزارة التربية واات الوطنية ختبار كما أظهرت نتائج اال

  (1.1يبين الجدول)و ، رابع والعاشرالفلسطينية تدني واضح في تحصيل الرياضيات لطلبة صفوف ال

 .  1411،  1414،  1441 متوسط تحصيل طلبة فلسطين وعبر ثالث سنوات متتالية
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 (1.1)جدول  

 ات الوطنية الفلسطينية عبر ثالث مشاركات متتاليةختبار اال الرياضيات على  متوسط تحصيل الطلبة في 

______________________________________________ 
 متوسط التحصيل                                الصف/السنة  

1441                1414               1411 
__________________________________________________________ 

 11                   11                     11                   الرابع
 11                   11                     11                  العاشر

___________________________________________________________ 
 .(2112، )مركز القياس والتقويم

 

 
وفي ضوء النتائج غير المرضية التي وفرتها دراسات التقويم الوطني والدولي على عينات ممثلة 

ق تعليم العالي الفلسطينية بتطبيقامت وزارة التربية وال.   1441من طلبة فلسطين في نهاية عام 

ميعها النتائج جوقد أظهرت .  ات موحدة )مسحية( على كافة طلبة الصفين الرابع والثامناختبار 

مركز ) تدنياً واضحاً وتراجعاً أحياناً في مستوى التحصيل في الرياضيات وعبر ثالث سنوات متتالية

ات لى كون الرياضيإسباب هذا التدني أ من التربويينويعزو الكثير   .(1411، القياس والتقويم

وقوانين عن طريق الحفظ والتلقين بجانب مجموعة ، ومفاهيم، ومصطلحات، س للطلبة كرموزتدرّ 

 اليوميةتعامالت رياضيات العملية في الحياة والالروتينية من التمارين دون ربطها مع 

 برزت أصوات ودعواتمن هنا .  (1411 ؛1411، مركز القياس والتقويم ؛1447، ابر وكشكج) 

 ،يعالجها الطالب بيده كي يتحقق الهدف منها وأدوات تعليميةوسائل  استخدامتؤكد على أهمية 
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ذه ه استخداموهو إدراك المفهوم الرياضي الذي يسعى المعلم إليصاله إلى الطالب من خالل 

 والميزان، ومعمل الجبر، وقطع دينز، المكعبات المتداخلة من أشهر هذه الوسائل.  الوسيلة

مجموعة من الصور  (1.1) ر الشكلويظه  هذا البحث. دم فيالمستخ حّسيال والنموذج، الحسابي

 للوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الرياضيات.

 

        

 

 

 

 

 

 (1.1) شكلال                                     

 وسائل تعليمية تستخدم في تدريس الرياضيات

 ”Hands-On Equations“ والمسمى  "سوننهنري بير "الدكتور  ّطورهتخدم هذا البحث نموذجًا اس 

تقوم فكرة .  يةخطالمعادالت الكيفية حل حيث يقدم فكرة عملية وتجسيد للمفاهيم الجبرية األولية و 

 قطع دينز واالجسام الحسابية الميزان الحسابي

 معمل الجبر
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لى إ ترمزلأحجار الشطرنج و ، لى الثوابتإ المكعبات المرقمة لترمز استخدامعلى  هذا النموذج

ذا النموذج ه.  يضًا ميزان يستعمله الطلبة عندما يريدون تمثيل المعادلةأويستخدم ، المتغير "س"

يث ح، لى معادالت سهلة الفهمإحويل المعادالت الجبرية المجردة ت تمثيل و يمّكن الطالب من

 . (1.1كما يظهر في الشكل ) أدوات يدوية باستخدامًا ولفظيًا يسهل التحكم بها يدوي

 

(1.1الشكل )  

المرحلة العملية لتمثيل المعادلة   

يعمل الطالب على سحب قيمة المتغير "س" من كل جهة حتى يحصل على   ولفي المستوى األ

وكذلك يعمل على سحب ثابت من كل كفة من كفتي ، قيمة واحدة للمتغير في إحدى كفتي الميزان

ل المعادلة بعدها يقوم الطالب بتمثي.  الميزانعلى جهة واحدة من كفتي الميزان حتى تصبح الثوابت 
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كيفية حل  خطواتتوضيح  ويمكن.  وفي المرحلة األخيرة يقوم الطالب بحلها بشكل رمزي، صورياً 

     خطيةالمعادلة ال

 .  على سبيل المثال ةالتمثيالت الثالث باستخدام   س 1+  1س =  1+  1   

ة من ّسيحالميزان واألدوات ال استخدامأواًل: المرحلة األولى وهي مرحلة التمثيل العملي حيث يتم   

 حدى الكفتين ومكعب يحمل الرقمنضع ثالثة أحجار من الشطرنج على أف.  أجل تمثيل المعادلة

على الجهة المقابلة كما يظهر في  1ونضع أربعة أحجار من الشطرنج ومكعب يحمل الرقم  1

من كل طرف حتى تبقى األحجار على طرف  بعدها يتم سحب حجري شطرنج  .(1.1)الشكل

وفي نفس الوقت يقوم ( 1.1)وبالتالي يبقى حجر واحد على الجهة اليسرى من الشكل.  واحد فقط

 بعةسمن الكفة اليسرى وسحب نفس العدد من الكفة اليمنى ليبقى العدد  نياثنالطالب بسحب العدد 

 ذا العدد يمثل قيمة حل المعادلة.وه، على الجهة اليمنى

مثيل الرسومات من أجل ت استخدامثانيًا: المرحلة الثانية وهي مرحلة التمثيل الصوري حيث يتم 

، حدى الكفتينإ على تسعةيحتوي العدد  مثلثات ومربع ةالميزان ويرسم ثالثفيرسم الطالب .  المعادلة

 (.1.1)لشكلافي الكفة المقابلة كما يظهر في  نياثنومربع يحتوي العدد  مثلثات ةأربعبينما يرسم 
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سحب و ، يقوم الطالب بسحب مثلث من كل طرف ليبقى مثلث واحد على الجهة اليسرىبعدها 

 على الطرف األيمن وهو ما يمثل حل المعادلة. سبعةمن الطرفين ليبقى العدد  اثنان الرقم

  (1.1) الشكل

 لتمثيل المعادلة المرحلة الصورية                                

 

الرموز  دامباستخالتمثيل الرمزي المجرد حيث يتم حل المعادلة مرحلة ثالثًا: المرحلة الثالثة وهي 

، من كل طرف لتبقى المتغيرات على طرف واحد من المعادلة س 1فيقوم الطالب بطرح .  فقط

من كل جهة  انثنيطرح اف، الثوابت لتصبح على الجهة المقابلة للمتغيرات ثم يقوم الطالب بطرح

 كما في الخطوات التالية:سبعة ليبقى الناتج يساوي 

 1س +  4=  9س + 3
 س3-    س   3-

 1س +  =   9      
    -1          -1 

 = س7       
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  النظري طاراإل 1:1
مما يعمل ، لبأكثر من تمثيهو امكانية تقديمها للمفهوم أو الفكرة ، إن أهم ما تتميز به الرياضيات 

" عن ثالث برونر" وقد تحدث.  )1441، أبو زينة(على تسهيل عملية َتعلُّم وفهم ذلك المفهوم 

،  ((Iconic مرحلة التمثيل التصوريو  ) Enactive (وهي مرحلة التمثيل العملي مراحل للتمثيالت

أن النمو المعرفي في مرحلة التمثيل العملي  "برونر"ويرى .  ) (Symbolic التمثيل الرمزي ومرحلة

ويتعلم الطفل في هذه المرحلة المفاهيم واألشياء من ، يحدث من خالل الحركة والحواس والعمل

ويرى أيضًا أن كل تعلم جديد ال يكون للمتعلم خبرة .  المباشر حّسيخالل التعامل المادي أو ال

ى المرحلة لإأن المتعلم ينتقل من مرحلة  "برونر"ويعتقد .  أن يبدأ من هذه المرحلةيجب  سابقة لديه

 .  Bruner, 1960)) كل تتابعي ومنطقيلى الرمز المجرد ( بشإلى الصورة إمن الفعل التي تليها ) 

 

، (الكتابة ) التدوين استخدام، لتعليم الرياضيات وهي : دور البناء جوانب ةربعأ "برونر"وقد حدد 

ختالف دور التباين واإل، دس )ربط المفهوم مع مفاهيم أخرى(ي التطوير والحأالنظرية اإلرتباطية 

لمفهوم  محيث يرى برونر في دور البناء أن أفضل تعلّ   .)مقارنة المفهوم بالمفهوم المعاكس له(

ها ويفضل البدء بتمثيالت ملموسة يكون بنى تمثياًل لكل منهما،أو مبدأ يمكن أن يحدث عندما ي  

ل حوحتى مع الطلبة الذين يستطيعون التعامل مع المجرد  فيفضل أن تعتمد المرا، المتعلم بيديه 

رى كما ي.  نفسهمأى أنشطة ملموسة يمارسها الطلبة بمبدأ عل األولى من تعليمهم لمفهوم أو

نهم ون في حل مشكلة جديدة فإأعندما يبدطوير والحدس أن الطلبة في الجانب الثالث الت "برونر"
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ويستنتج أن من الضروري أن يتعلم الطلبة ، ون  بالمجردأيبدون في تخيل الصور وال أيبد

 ةزون صوري مرئي للعمليات الرياضيولكن من األفضل أن يكون له مخ، الرياضيات المجردة

 (Bruner & Kenny,1965) . ن م مكنتحتى ي الطفلإثراء البيئة المحيطة ب ويقتضي التعلم 

ه مع فرد من خالل تفاعلحيث ينمو تفكير ال، ار طاقة الفرد إلى أقصى مدى ممكنستثما  تنمية و 

 ،ن كل إنسان له تصور خاص لرؤية العالم من حوله وتفسير هذه الرؤية لنفسه أبيئته.  و 

 عيستطيع تعليمه أي موضو مه فإنه والمعلم إذا فهم طريقة المتعلم في تصور عال

  .(1111)الزيات،

أن التطور المعرفي للفرد ينتج من خالل التفاعل  (Piaget,1952)وفي نفس السياق يرى "بياجيه"

سير حيث ينظم الفرد ويفسر المعرفة وفقًا لتميز وتطور التف، المباشر بين الفرد والبيئة المحيطة

نشط مع لمستمر والعددها وتعقيدها من خالل التفاعل اوأن البنية المعرفية يزداد ، المنطقي لديه

حيث ب ،وقد حدد "بياجيه" أربع مراحل للنمو لتطور البنى المعرفية لدى األطفال  .البيئة المحيطة

ي وقد تحدث عن المرحلة الثالثة للنمو المعرف.  ي تليهاترحلة النطالق للمإتكون كل مرحلة نقطة 

لتي تمثل مرحلة التدريس ( سنة_وا11-7والتي تمتد من )، ةحّسيأو الوهي مرحلة العمليات المادية 

سم هذه المرحلة على أن الطفل بدأ إويدل  من الصف األول وحتى الصف السادس_  ساسياأل

الطفل يستطيع  وبتعبير آخر يمكن القول أن، ًا وليس تفكيرًا منطقيًا مجرداً حّسييفكر تفكيرًا منطقيًا 

 من أشياء أشياء محسوسة بدالً إال أنه يفكر أكثر فيما لو أعطي ، قيًا بسيطاً أن يفكر تفكيرًا منط
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ا ترتبط هذه دمعنوبّين أن الطفل في هذه المرحلة يطور استعداد التمثيل الذهني المعرفي ، ةرمزي

   ملية باألشياء المادية المحسوسة.الع

طفال في أليس ايتطلب تدر  حيث، ف التدريس وفق مستوى الطلبةن يكيّ أأيضًا  "بياجيه"ويرى 

لتي يراد ا تنصب على المفاهيم ةحّسيمثلة أ استخدامولى ساسية األوف األفوالصمرحلة الروضة 

رات عملية وخب، وفي المراحل المتقدمة يتطلب التدريس براهين محسوسة.  ستيعابهاالها و تمثي

ة لتحقيق حّسيمواد  باستخداماح للطلبة فرص القيام بالتجارب ن تتأوينبغي ، فكار التي يراد نقلها لأل

ت البحوث هر ظأكما .  نفسهمأكتشاف معلومات عن طريق الخبرات التي يمارسونها بوال، فهم الجديد

هم مستويات ختالفإعد في تعليم أفضل للدارسين وعلى ة تساحّسيدوات الاأل استخدامالتربوية أن 

 (.1117، س الدب، لمعلم )استيتيهن توفر الوقت والجهد بالنسبة لأالعقلية وأعمارهم .وبإمكانها 

 

ساسية ليسوا قادرين على ن طالب المدارس األأ (Dienes,1960) "دينز" يؤكد تصلفي سياق م

ن عدم أكما .  ةوسائل تعليمية محسوس باستخدامياضيات ما لم يتعلموا بشكل نشط تعلم مفاهيم الر 

لي دون فهم آالوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات قد يجعل من عملية التعلم ترديد  استخدام

ومن .  بجراء التجار ا  ي تصميم مواد لتعليم الرياضيات و جهده ف "دينز "ولذلك فقد كرس.  واضح

( والقطع الحسابية Attribute blocksالقطع المنطقية ) :لوسائل التعليمية التي ارتبطت بهأشهر ا

ة في أنها تجسد حّسيوتكمن أهمية النماذج ال.  (Multibase arithmetic blocks) بأساسات متعددة
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على أهمية تقديم المفاهيم الرياضية ضمن نطاق الخبرات " دينز"كد  ألذلك فقد ، األفكار الرياضية

 .ةحّسيال

، والتنوع المظهري، التنوع الرياضي هما بنوعين من التمثيالت (Dienes, 1997) "دينز"ولقد أهتم 

ذي يؤكد ال The Perceptual Variability Principle)  (مبدأ التنوع المظهري "دينز"ولقد وضع 

عندما يتعرض األطفال لمفهوم من خالل مجموعة متنوعة من تعمق على أن تعلم المفهوم ي

ر بتمثيالت ينبغي علينا تقديم الكس، المثالفعندما نقدم مفهوم الكسر على سبيل .  السياقات المادية

 ضبان الكسورق،    (pattern blocks) قطع النماذج،  (fraction circle)الكسر الدائري :متعددة منها

fraction bars)) ،بان كوزينيرضقcuisinaire rods)).  مبدأ التنوع الرياضي أما 

 ) (The Mathematical Variability Principle  رياضي يعَزز عندما  إلى أن تعميم مفهوم شيرفي

  1/14=   %14  = 4.1 فمثال، ينظر إليه في ظل ظروف مختلفة

 (Golding,1971 & Dienes). 

للتمثيالت  جديداً  نموذجاً   (Lesh, Post & Behr, 1987 )  ”بيهر”و ”بوست”و ”ليش “ضع قد و و 

 استخدامب كتابة الفكرة الرياضية) الرموز المكتوبة :حتوى على خمسة عناصر وهيإرياضية ال

ور أو صتعبير عن الفكرة بال) الصورو ، (التعبير عن الفكرة بالكالم  ) الرموز اللفظيةو ، (اللغة

عمال يديه ستإية يستخدمها الطالب أو المتعلم بوسيلة تعليم)اليدويات و ، (شكالاألرسومات أو ال

كون من نوع ما ي تمثل مواقف حياتية وغالباً )سياقات الحياة الواقعية و ، (لتوضيح فكرة رياضية 

نموذج ويوضح ال.  (مفهوم رياضي تم أخذه من قبل الطالب المسائل الحياتية بحيث تتفق مع
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ن قدرة مما يزيد م، ة ومجردة للموقف الرياضيحّسية وشبه حّسييحتوي على صور  السابق أنه

الفهم العميق يتكون لدى  وزمالؤه أن" ليش "ويرى.  الطالب على فهم المفهوم أو الفكرة الرياضية

نتقال بمرونة واإل، المختلفة عندما يتمكن من تمثيل الفكرة أو المفهوم بتلك التمثيالت، الشخص

حقيقية سياقات الحياة ال حالتين هما من خالل إضافة "برونر"يوسع نظرية  "ليش "نأورغم .  بينها

 . (Lesh,1979) أهميتهاو  ةالثالث "برونر" كد على تمثيالتأنه أال إ، لغةوال

 

ية والتي التمثيالت الرياض استخدامدب التربوي المتعلق بالموضوع أن في سياق متصل يشير األ

 ة يساهم في تنمية دافعية الطلبة نحو دراسة الرياضياتحّسيمن ضمنها األدوات ال

 ثرها في التعليمأية لها عالدافو .  ;Hofmann& Hunter,2003) 1411، شاهين؛ 1111، )سالم 

اية توجيه السلوك اتجاه غنها محرك داخلي يعمل على أوتوصف ، التعلملحدوث  ساسياً أ وشرطاً 

حيث تعد ، "برونر"نظرية  كبيراً  الدافعية اهتماماً  أعطتوية التي من بين النظريات التربو ، محددة

المتعلم  فر رغبة طبيعية لدىنه حتى يحدث التعلم يجب تو أركانها فهي تفترض أحد أالدافعية 

(6611  ,(Bruner. 

 

 ،لطلبةأن على مصممي المناهج تطوير مناهج تولد دافعية لدى ا Frith),  0222) ث"فري ”ويرى

 "بولسن" ويعتبر ثر ملحوظ على التعليم .أويكون لها ، تحقق هذا الهدفتقنيات  باستخداموذلك 

أن جلب اإلنتباه يثير  (Poulsen, Lam , Cisheros &Trust ,2008) "تراست"و "سيشيروز"و "الم"و
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نتباه ورغبة في إيصبح لديه ، موضوع الدرسب اً فعندما يصبح الطالب مهتم، دافعية الطلبة للتعلم

ال  ،لذلك يجب الربط بين المفاهيم التي سيتعلمها الطلبة مع أمثلة من واقعهم  تعلم المزيد . وا 

 .اً عنالربط مقاهيم جانبًا إن لم يكن ستلقى المف

ساسية مسؤوليات األالقع بشكل كبير ضمن تالتربوي أن إثارة دافعية الطلبة كما يؤكد األدب 

بحيث ، طلبتهم نتباهإبحث عن الوسائل والطرق التي تشد لذا يقع على عاتقهم مسؤولية ال، للمعلمين

  الطلبة النمائية وحاجاتهم وخصائصهمأعمار تتناسب هذه الوسائل والطرق مع 

كما أن إشراك الطلبة في عملية التعليم من  .( 2005،  ، عالونة، الجراح وأبو غزالة) العتوم

صورة ستعماله با  للمفهوم و  بةمعنى يزيد من فهم الطلخالل تقديم الدروس بطريقة ممتعة وذات 

 .Wilke) , 0221أفضل )

يجابية إأن هناك عالقة وقد تحدث العديد من الباحثين عن عالقة الدافعية بمستوى التحصيل و 

 ذين تكون دافعيتهم عالية الطلبة الن حيث تشير بعض الدراسات أ.   Diperna),  0222)بينهما

 جاهزية أكثر للتعلم ويكون تحصيلهم أعلى من ذوي الدافعية المنخفضة لديهم 

(0222 ,(Linder&Smart   

 مشكلة الدراسة 3:1  

 في تعلم الرياضيات في فلسطين  التحصيل تدني مشكلة إن

 تؤرق التي المشاكل من (;1411Timss,2003;2007;2011 ؛1411، القياس والتقويم مركز )

 من واحدة وهي، بشكل خاص الرياضيات بتعليم والمهتمين، عام بشكل التربويين بال وتشغل
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 ةالباحث رةخب خالل ومن.  وتعلمها الرياضيات تعليم مجال في المختصين تواجه التي التحديات

 ومن، هافي تسدرّ  التي المدارس في واضح بشكل المشكلة هذه وجودت الحظ، رياضيات ةكمعلم

 َتظهر يالتو ، المشكلة هذه وجود تالحظ، الفلسطينية المدارس في الملموس الواقع علىالعها اط

 والتعليم التربية ارةز و  تجريها التيو ، المختلفة الموحدةو  الوطنية ريةاالوز  تاختبار اال نتائج في بوضوح

 .  (1411؛1411،الفلسطينية )مركز القياس والتقويم 

الرياضيات وأوصت المعلمين  الى تدني دافعية الطلبة نحو تعلم  كما أشارت الدراسات أيضاً 

وبسبب الدور الذي قد تلعبه (.  1411أنشطة غير منهجية )مركز القياس والتقويم،  باستخدام

ة الطلبة افعيثارة ددم بشكل خاص في توضيح المفاهيم وا  ة بشكل عام والنموذج المستخحّسيالمواد ال

هذا النموذج على تحصيل ودافعية الطلبة أثناء تدريسهم وحدة  استخدامرأت الباحثة دراسة أثر 

 الجبر للصف السادس.

 أهمية الدراسة ومبرراتها  4:1

هيم فاالهتمام باكتساب المفا، كافة مجاالت الحياةتنبع أهمية الدراسة من أهمية الرياضيات في 

مثل  ،التربوية الرياضية وتطوير قدرة الطلبة الرياضية هي من أولويات اهتمامات المؤسسات

  National Council of Teacher of Mathematicsت مريكي لمعلمي الرياضياالمجلس القومي األ

(NCTM)    تدني  أحدهاتعلم الرياضيات و  كالتشمسباب ألذلك كان ال بد من الكشف عن

ية حيث أن تمثيل األفكار والمفاهيم الرياض.  داءن هذا األحّسيوالعمل على ت، التحصيل الرياضي
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ومالحظة العالقة  ،يساعد الطلبة في تعميق فهمهم واستيعابهم للمفاهيم الرياضية، بأكثر من طريقة

 .NCTM,2000)بين تلك المفاهيم )

التعليمي الصف السادس األساسي في النظام  الجبر يدرس ألول مرة فيوبما أن موضوع 

لمعادالت ا حيث تركز مقدمة الجبر على كيفية التعبير الرمزي عن المجهول وكيفية حل، الفلسطيني

 ،ونظرًا ألهمية هذه المواضيع في بناء أسس الجبر المتقدم في الصفوف العليا .لجبريةالخطية ا

األشكال ايجاد زوايا مجهولة في المثلث و ) دسةالهن وعفي مواضيع عديدة كموض حيث ترد تطبيقاتها

واالحتماالت)ايجاد بعض ، والمصفوفات)ايجاد بعض المدخالت الناقصة(، (وغيرهاالرباعية 

كما  ،والتفاضل والتكامل)ايجاد منوسط التغير وحدود التكامل الناقصة( ، االحتماالت الناقصة(

وحتى  (السرعة والكثافة وغيرها معادالت)لخطية في حل مسائل في العلوم المعادالت اتستخدم 

 .(حساب مقياس الرسم والكثافة السكانية  )يضا في الجغرافيا أنها تستخدم أ

شكل لخطية بولما كان األمر كذلك كان ال بد من التركيز على الجبر وعلى طريقة حل المعادالت ا

 ،ثر التعلم لدى المتعلم لمدى أطولأمما يؤدي إلى إبقاء ، ةحّسيدوات أ استخدامخاص عن طريق 

 حّسيموذج الولما كان الن  .وتوسع مجال الخبرات التي يكتسبهاكما أنها تمكنه من التفكير المنظم 

ثر ايجابي على تحصيل الطلبة وقدرتهم على حل معادالت خطية في العديد من أتخدم له المس

لك كان ال بد من لذ Barber& Borenson,2007; Borenson & Barber ,2008)) ةالبلدان األجنبي

 ثر تطبيق هذا النموذج بشكل خاص على طالب فلسطين ومحاولة ربطه بالمنهج .أدراسة 
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 أهداف الدراسة  5:1

بالشكل  ” Hands-On Equations“ نموذج استخدامثر عن أهدف الدراسة الحالية للكشف ت

على تحصيل  )صورة الميزان( في تدريس "وحدة مقدمة في الجبر" حّسي)الميزان( وشبه ال حّسيال

 .الرياضيات على دافعيتهم نحو تعلم ستخداموعلى أثر هذا االطلبة الصف السادس 

 هدفين رئيسيين هما :تحقيق تسعى الى  الدراسةف

 حّسي)الميزان( وشبه ال حّسيالبالشكل  ” Hands-On Equations“النموذج  استخدامثر أتحديد  -1

لى حل هم عالجبر وقدرت وحدة ساسي فييل طلبة الصف السادس األعلى تحص )صورة الميزان(

 .معادالت خطية

 لىع حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال ” Hands-On Equations“ النموذج استخدامثر أتحديد  -1

 وحدة الجبر. لتعلم لصف السادس األساسيدافعيه طلبة ا

  أسئلة الدراسة 6:1

 جابة على السؤاليين التاليين:الدراسة لإلسعت 

 في تدريس حّسيوشبه ال حّسيال بشكليه On Equations”-“Hands نموذج  استخدامما أثر  -1

   في الجبر؟ نالسادس وحدة في الجبر على تحصيلهالصف البات ط
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 دريسفي ت حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال On Equations”-“Handsنموذج  استخدامما أثر  -1

 ؟نحو تعلم الرياضياتالبات المجموعة التجريبية  وحدة في الجبر على دافعية ط

 الدراسة فرضيات 7:1 

ن متوسط تحصيل بي      ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة    ووجد فرق ذيال  -1

 عزى لطريقة التدريس.البعدي ي   ختبارفي اال الباتالط

طالبات دافعية  في     ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة    ووجد فرق ذيال  -1

 .قبل وبعد إجراء التجربة لرياضياتلتعلم االمجموعة التجريبية 

 محددات الدراسة 8:1

  التزمت  الباحثة أثناء دراستها بالحدود اآلتية:

ي تدريس وحدة ف” Hands-On Equations“  النموذج استخدامبدراسة أثر يتحدد موضوع الدراسة 

 .في تعلم الرياضيات الجبر على تحصيل ودافعية طلبة الصف السادس في مقدمة

  مصطلحات الدراسة 1:9

، يقدم هذا النموذج "سوننهنري بير "الدكتور  هو نموذج ّطوره :” Hands-On Equations“ نموذج

كرة هذا تقوم فخطية.  المعادالت الكيفية حل فكرة عملية وتجسيد للمفاهيم الجبرية األولية و 
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لترمز الى أحجار الشطرنج المكعبات المرقمة لترمز الى الثوابت، و  استخدامعلى  النموذج

عمل الطالب يحيث المتغير "س"، ويستخدم ميزان يستعمله الطلبة عندما يريدون تمثيل المعادلة. 

على سحب قيمة المتغير "س" من كل جهة حتى يحصل على قيمة واحدة للمتغير في إحدى 

كفتي الميزان، وكذلك يعمل على سحب ثابت من كل كفة من كفتي الميزان حتى تصبح الثوابت 

لميزان، ا باستخدام حّسيال الشكل :ويتخذ النموذج شكلين هماعلى جهة واحدة من كفتي الميزان. 

  .        (Barber & Borenson,2007 )صورة الميزان باستخدام حّسيالشبه الشكل و 

لنماذج أو أدوات ملموسة كا باستخدام: هي الصورة التي يتم فيها توضيح الفكرة ةحّسيالصورة ال

 Hands-On“للنموذج ةحّسيلصورة الل  جرائيالتعريف اإلو .Bruner, 1960))المجسمات

Equations ” : وأحجار الشطرنج ة كالميزانحّسيالتي يستخدم فيها الطالب أدوات  هي الحالة 

 .من أجل تمثيل المعادلة  والمكعبات المرقمة

الصور أو  خدامباست: هي الصورة التي يتم فيها توضيح الفكرة الرياضية  ةحّسيالصورة شبه ال

 ةحّسيلصورة شبه الل  جرائيالتعريف اإلو. Bruner, 1960))الرسومات أو األشكال

هي الحالة التي يستخدم فيها الطالب صورة الميزان من  : ” Hands-On Equations“للنموذج

 أجل تمثيل المعادلة.
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 بأكثر المعلومات نفس تعطي كي، واألفكار الرياضية للمفاهيم رياضية التمثيل الرياضي: تجسيدات

 الرياضي المفهوم تمثيل هو :للتمثيل الرياضي جرائي التعريف اإلو.  (Asli,2001) شكل  من

 ة ثم الصور ثم الرموز.حّسيواألدوات ال والمجسمات النماذج باستخدام

والتعريف  (Frith,2000)هي محرك داخلي تعمل على توجيه السلوك تجاه غاية محددة  الدافعية:

 الدراسة.هو عالمة الطالب على مقياس الدافعية الذي صمم ألغراض هذه : جرائياإل

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 ةلدراسات السابقا

  حّسيال يهلشكب ” Hands-On Equations“ نموذج استخدامن أثر شف عالحالية للك الدراسة هدفت

 ستخدامأثر هذا االو   ،لبة الصف السادسعلى تحصيل ط رفي تدريس وحدة في الجب حّسيوشبه ال

ي وحدة ف تدريس مجموعة من الطالبات وذلك من خالل.  على دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات

ي هذا الفصل وف.  ومقارنتها بمجموعة أ خرى تدرس بالطريقة التقليديةهذا النموذج  باستخدامالجبر 

 ربعة التالية :دبيات ضمن المحاور األم مراجعة األت

 ثر التمثيالت المتعددة على التحصيل الدراسي.أ: الدراسات التي تناولت والً أ

 .مللتعل دافعيةوال الرياضيات على تحصيل حّسيال ثر التمثيلحول أ الدراسات :ثانياً 

 : الدراسات التي تناولت الصعوبات التي يواجهها الطلبة في الجبر.ثالثاً 

.ثرها على الفهم العميقأو ، تضمين منهاج الجبر بتمثيالت متعددة : الدراسات التي تناولترابعاً   

 

      ت المتعددة على التحصيل الدراسيثر التمثيالأالدراسات التي تناولت  1:2

على و ، تمثيالت متعددة على التحصيل استخدامثر أالعديد من الدراسات التي تناولت هناك 

هات الطلبة نحو تجاإثرها لفترة طويلة وعلى أوتعميقها وبقاء ، اهيم الرياضيةالطلبة للمفكتساب إ
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 استخدامبوحدة من كتب المنهاج الفلسطيني باعادة صياغة  مت بعض الدراساتوقد قا.  التعلم 

( 1111) مسالعاد الباحث أ فقد  .  على تحصيل الطلبةها ثر أ فحصالتمثيالت المتعددة لطريقة 

، والرمز، اللغة على شملت والتي "وفق نموذج "ليش عللصف التاسفي الجبر  وحدة صياغة

 المتعددة التمثيالت استخدام أثر على للتعرف، الحياة من حقيقي ونموذج، واليدويات، والصور

 هذا وأثر، لعواملا إلى التحليل وحدة في الرياضية للمفاهيم تحصيلهم على الرياضيات تدريس في

 بةطل من شعب أربع على الدراسة حيث طبقت، نحو الرياضيات تجاهاتهمإ على ستخداماال

بينما  ،المحموعة التجريبية الوحدة التي أعدها الباحث ّرستد  ، نابلس محافظة في التاسع الصف

تجاهات طلبة المجموعة  كانو .  خرى بالصورة التقليديةدّرست المجموعة األ  يةالتجريبأداء وا 

طلبة الدى بكما أ، التقليدية بالطريقة درسوا الذين الطلبة مع مقارنة أفضل الرياضيات مادة نحو

لذين ستيعاب المادة التعليمية من الطلبة اا  أكثر في حل المسائل والتمارين و  نشاطًا بارزًا ومنافسة

واضعي المناهج ومطوريها  وصى الباحثأ  .درسوا المادة التعليمة باسلوب الكتاب المقرر

 بضرورة ادخال المزيد من التمثيالت المتعددة في مناهج الرياضيات.

( 1411)اهينشعاد الباحث أ ، على أهمية التمثيالت المتعددة وأثرها االيجابي في التحصيل وتأكيداً 

مثيالت ت استخدامثر للتعرف على أ، يضاأوفق تموذج ليش  صياغة وحدة الجبر للصف السابع

ومية في بالمدارس الحك الملتحقين  عبعلى تحصيل طلبة الصف السافي تدريس الجبر متعددة 

خرى أو  حداهما تجريبيةإين متكافئتيين حيث قسمت عينة البحث الى مجموعت.  محافظة رام هللا

ضابطة المجموعة ال تّرسبينما د  .  للمجموعة التجريبيةالمعدة قام بتدريس هذه الوحدة و ، ضابطة
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ائج د فروق عالية بين نتوضحت النتائج وجو أوقد   .يكتاب المدرسوحدة الجبر كما وردت في ال

لى ناث عولصالح اإل، التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية المجموعة

تعددة التمثيالت الرياضية الم استخدامايجابي في  هناك أثر نألى إوقد توصل الباحث  .  الذكور

 دخال المزيد من التمثيالتإواضعي المناهج ومطوريها بضرورة  وصىوأ.  الطلبةعلى تحصيل 

 المتعددة في مناهج الرياضيات.

 

اج الجبر بمسائل ثراء منهإثر أستقصاء هدفت إلى إوالتي   نتيالسابقن تيمشابهة  للدراسوفي دراسة 

 ""هوفمان نالباحثاقام  ،ضياتتجاهاتهم نحو الرياا  داء الطلبة و أاليومية على  الحياة وتطبيقات من

 تيرتخأ  حيث ، بتطبيق منهاج جديد في بداية مساق الجبر  (Hofmann& Hunter ,2003) هنتر""و

، فيةوراق عمل صأمن ، عداد الكتاب المدرسي الجديدإ وتم  .المسائل وتطبيقاتها من الحياة اليومية

 تجاهاتهم نحو الرياضيات معا  قورنت نتائج الطلبة و و ، وأوراق عمل بيتية، وأوراق عمل جماعية

ه تأثير الجديدة في الجبر كان ل المقارنة أن استعمال المناهج فبينت نتائج هذه، السنوات السابقة

لطالب تطبيقات الحياة الحقيقية في الجبر تحفز ا استخداموأن ، تجاهاتهم ا  يجابي على تحصيلهم و إ

يسجل السؤال المعهود الذي كان دائما  نه لمألى ذلك إة ضافباإل، جبر لها معنىوتجعل مادة ال

 ستفيد من ذلك ؟أقبل الطلبة ماذا يسأل من 

 



22 
 

عض لب سباب تفضيلهمأو ، مواقف جبرية في طلبة للتمثيالت المتعددةال استخدامعلى كيفية  لتعرفول

 اراختب :اتاختبار  ثالثةحتوت إ بتركيا نقرةأمدينة ة في دراسة تجريبي جريتأ  .  خرىأ  التمثيالت دون 

في  شخيصيت اختبارو ، بين التمثيالت المتعددة في مهارة التحويل  اختبارو ، في الجبر تحصيلي

ن أ لدراسةاظهرت نتائج أو .  تجاهات الطلبة نحو الرياضياتإم لى مقياس لتقييإضافة باإل، الجبر

لجبر دائهم في اأعلى  ثر واضحأمع المجموعة التجريبية كان له   التمثيالت المتعددة استخدام

لتمثيل ستعمال اإظهروا كفاءة كبيرة في أو ، ستعملوا تمثيالت متعددة للمسائل الجبريةإحيث 

 .(Cikla,2004)  والذي يتالءم مع المسائل الجبريةالمناسب 

 

لتحصيل لى التمثيالت والترابطات الرياضية على اإطريقة تدريس تستند  استخدامثر أوللتعرف على 

الدراسة عينة  (1441)الخروصيختار الباحث ا، الرياضي لدى طلبة الصف العاشروالتفكير 

 مجموعتين ضابطة وتجريبية لىقسمها إو طالبة من طالبات الصف العاشر  111والتي تكونت من 

تم تدريس  ،المجموعتين من حيث التحصيل والتفكير الرياضي وبعد التأكد من تكافؤ، بالتساوي

ة الضابطة ست المجموعرّ بينما د  ، التمثيالت والترابطات الرياضية باستخدام المجموعة التجريبية

ظهرت أوقد  ،لقياس التحصيل والتفكير الرياضي اً اختبار ستخدم الباحث إوقد ، بالطريقة التقليدية

الباحث هذا  ويعزو ،الضابطة المجموعة على ختباراال تفّوق المجموعة التجريبية فية نتائج الدراس
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التمثيالت والترابطات الرياضية  استخدامبضرورة  ةأوصت الدراس.  بعةاستراتيجية التدريس المتلى إ

 جابي.لما لهما من أثر اي

          همية التمثيالت المتعددة في تحصيل الطلبة أ ردن للتعرف على سة مماثلة في األ  جريت دراأو 

، لمسائل اللفظيةعلى حل ا وقدرتهم، لفترة طويلةكسابهم المفاهيم الرياضية وتعميقها وبقاء أثرها ا  و 

تدريسية وأنشطة تعليمية لدروس وحدة  اً خطط (1414) البالصي وبرهم حيث أعد الباحثان

 يالت المتعددةالتمث باستخداموقد تم إعداد هذه المادة التعليمية ، العالقات واالقتراتات للصف الثامن

سمت عينة وق  .  والصور واألشكال الساكنة(، واألوضاع الحقيقية، واللغة المحكية، )الرموز الكتابية

، تعددةالتمثيالت الم باستخدامست المجموعة التجريبية الوحدة رّ حيث د  ، لى مجموعتينالدراسة إ

ين األول تبار خوبعدها خضعت المجموعتان ال، ّرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليديةبينما د  

كد أو  .  فظيةكتساب الطلبة للمفاهيم اللالمسائل اللفظية والثاني لقياس إ حل لقياس قدرة الطلبة على

ية المتعددة يالت الرياضالتمث باستخدامسوا وحدة العالقات واالقترانات ن الطلبة الذين در ألباحثان ا

 كثر تحصيالً واأل، درة على حل المسائل اللفظيةوالق، كتساب المفاهيم الرياضيةإفضل في كانوا األ

السبب  ويعزو الباحثان، القدرة على حل المسائل اللفظية مقارنة مع المجموعة الضابطة اختبارفي 

 .ذلك الى طريقة التدريس المستخدمةفي 

 من الجبر حدةو  في تتوفر والتي، بينها وحاتراوالم المتعددة الرياضية التمثيالت أنواع تحديدول

  لنموذج طبقاً  المثالي الوضع مع ومقارنتها، فلسطين في األساسي السابع للصف الرياضيات كتاب
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 (1411م)رست الباحث وضع، المعلمين لها استخدامومدى  المتعددة التمثيالت حول وزمالئهليش" "

 أو، لمدرسيا الكتاب في بينها وحاتاوالمر  التمثيالت جميع رصد من يمكنه، الوحدة لتحليل دليال  

 نتائج وتفريغ، رالجب وحدة تحليل الكيفية -الكمية سةراالد هذه في تم وقد.  للوحدة المعلم تقديم في

 الباحث امقحيث ، خاص جدول في بينها وحاتار والم المستخدمة الرياضية التمثيالت من التحليل

 ةالرياضي التمثيالت كل ورصد، الثالثة العينة داأفر  من معلم لكل حصص خمس بمشاهدة

 استخدام تمثيلي أن النتائج وأظهرت، العينة داأفر  من معلم كل ستخدمهاإ التي بينها وحاتاوالمر 

 ، الجبر وحدة في جداً  مرتفع بشكل راتوف (المحكية اللغة استخدام) اللفظي والتمثيل المكتوبة الرموز

 وجميع ،الحياتية والمواقف والمجسمات الصور وهي خرىاأل   ةالثالث التمثيالت أن تبين بينما

 استخدام أن ائجالنت تنتبي كما.  جداً  منخفضة أو منخفضة بنسب توفرت التمثيالت بين وحاتاالمر 

 ومنخفض نخفضم بين وحرات ولكنه،  جداً  مرتفع المحكية للغةا وأ المكتوبة الرموز لتمثيلي المعلمين

 مناهج وضع على القائمين الباحث أوصى.  بينها وحاتاوللمر  خرىاأل   ةالثالث للتمثيالتًا جد

، لفلسطينيةا الرياضيات مناهج في أفضل بشكل بينها وحاتاومر  تمثيالت بتوفير الرياضيات

 استخدامو  ربتوفي الباحث المعلمين أوصى وكذلك، الفعّ  بشكل هااستخدام على المعلمين وتدريب

                                                                  .للرياضيات تعليمهم في بينها وحاتاومر  متعددة رياضية تمثيالت

لمتعددة في ا التمثيالت استخدامهمية أ السابقة التي تم مراجعتها  على  كدت الدراساتأوبذلك فقد 

( 1414) البالصي وبرهماسة شارت  در أكما ، يجابي على التحصيلثرها اإلأتدريس الجبر وبينت 

ا كساب الطلبة المفاهيم الرياضية وتعميقها وبقاء أثرهإ التمثيالت المتعددة في استخدام ثرألى إ
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ة يالتمثيالت الرياض استخدام( في دراسته على ضرورة 1441) الخروصي وصىأو .  رة طويلةلفت

 ت الدراساتوصأكما .  ابي على التحصيليجإثر أفي عملية التدريس لما لها من 

واضعي مناهج الرياضيات ومطوريها بضرورة  (1411، رستم؛ 1411، ؛ شاهين1111، )سالم

 ستخداماالحالية إلى  وتسعى الدراسة.  ادخال المزيد من التمثيالت المتعددة في مناهج الرياضيات

لية الجبر وهي التمثيالت العم التمثيالت في تدريس وحدةثالثة أنواع من  يستخدمجديد  نموذج

  والصورية والرمزية، وقياس أثرها على عملية التدريس.

 لتعلمل دافعيةوال الرياضيات تحصيلعلى  حّسيال ثر التمثيلحول أ الدراسات 1:1

ثيل ولى من مراحل التموهي المرحلة األ  -ةحّسيدوات أ استخدامثر أتحدثت العديد من الدراسات عن 

، فترة طويلةثر التعلم لأوبقاء ، والفهم العميق، الدراسي على التحصيل -التمثيل العملي()مرحلة -

مسمى  ليهاع نيطلق بعض الباحثأوقد   .لبة وتحفيزهم على الدراسةثارة دافعية الطإودورها في 

 لى:إقسيم هذا المحور وقد تم ت.  اليدويات

ة)اليدويات( على تحصيل الطلبة في حّسيدوات أ استخدامثر أالدراسات التي تناولت  1:1:1

 الرياضيات.

تحصيل  على“ Hands-On Equations “النموذج  استخدام ثرأالدراسات التي تناولت  1:1:1

  .حل معادالت جبرية خطيةتمثيل و  قدرتهم علىالطلبة  و 
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ي فة)اليدويات( على تحصيل الطلبة حّسيدوات أ استخدامثر أالدراسات التي تناولت  1:1:1

 الرياضيات.

م ة على تحصيل الطلبة ودافعيتهم نحو تعلحّسيدوات الثر المواد واألأ بحثت العديد من الدراسات

س قطع دينز في تدري استخدامحول أثر  تين منفصلتيندراس ففي، الرياضيات بشكل عام

 السابع ليرىدراسته على طلبة الصف  (Gningue,2000) "كينينكو"أجرى الباحث، الرياضيات

ضرب و ، وحل معادالت خطية، جراءات جبرية كتبسيط العبارات الجبريةقدرتهم على القيام بإ

، دائيبتلصفين الرابع والسادس اإلا ( دراسته على1441) الشهرانيوبعدها أجرى .  العبارات الجبرية

عداد قطع دينز لكل من الصفين في مواضيع األ باستخدامعد الباحث وحدتين في الرياضيات حيث أ 

جابي يلدراستان السابقتان على األثر اإلأكدت ا  .والعمليات عليها وكذلك الكسور واألعداد العشرية

بضرورة  الشهراني الباحث وصىأ ،قطع دينز باستخدامتوسط تحصيل الطلبة الذين درسوا مفي 

لرياضيات نشاء معامل لا  و ، اليدويات والوسائل التعليمية المختلفة في تدريس الرياضيات استخدام

ئل التعليمية الوسا باستخداموالسماح للطلبة ، في المدارس وتوفير كامل المستلزمات لجميع الطلبة

 بأنفسهم أثناء دروس الرياضيات.

ا دراسة أ واله.  تدريسالية في اللوحة الهندس استخدامحول فاعلية  وفي ثالث دراسات مختلفة

ودراسة ، حادي عشرمتجهات لطالب الصف الهندسة الوحدة في  (1441) الغامدي
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.  ودراسة للصف الثامن األولى طالس ونظرية الهندسية األشكالوحدتي في ( 1441)عشماوي

عودية السلدراسات الثالث في طبقت ا، المستوية للصف العاشر( وحدة الهندسة 1441) السميري

يبية المادة ت المجموعات التجر سّ ر وبعد أن د  ، ستخدم الباحثون الثالثة المنهج شبه التجريبيحيث إ

اللوحة الهندسية_ وهي عبارة عن لوح خشبي به مسامير على مسافات متساوية  باستخدامالتعليمية 

التوازي  قيم أوالمستأفقيًا ورأسيًا بحيث يمكن شد خيط مطاطي بين مسمارين لتمثيل مفاهيم الخط 

خضعت   .ّرست المجموعات الضابطة بالطريقة التقليديةأو التعامد وغيره من المفاهيم الهندسية_ ود  

ق وّ تفالدراسات الثالث ظهرت نتائج أ.  بعدي لقياس التحصيل ختبارجميع المجموعات إل

ون الباحثى وصأو ، اللوحة الهندسية باستخدام سترّ التي د  التجريبية في التحصيل و  اتالمجموع

بضرورة توفير الوسائل التعليمية المحسوسة )اليدويات( بين يدي الطالب على مختلف  الثالثة

  ها في تدريس الرياضيات والتركيز على التفاعل النشط معها.استخدامو ، المراحل التعليمية

 

ثرها أدوات الملموسة و األ استخدامهمية أ ظهرت الدراسات أما في موضوع الجبر بالتحديد فقد أ

طلبة اليدويات على فهم ال استخداملى وصف أثر إففي دراسة هدفت ، يجابي على التحصيلاإل

أظهرت  ،على المتغيرات والمعادالت الجبرية وحلها وقد شملت الدراسة، كتسابهم للمفاهيم الجبريةا  و 

ى أنها ورؤية المتغيرات عل، الطلبة لليدويات ساعدهم على تعلم حل المعادالت استخدامائج أن النت

.  خطاءية واألستخدموا اليدويات لتوضيح اإلجراءات الرمز إحيث ، أكثر من أشكال مختصرة ورموز
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   المساواة فهم رمزالطالب على  تلصور ساعدن المعالجة اليدوية واأوخلصت الدراسة إلى 

(Hail, 2000). 

قام ، لجبروالصوري والرمزي أثناء تدريس ا حّسيأفضلية الترتيب في تقديم التمثيالت اللفحص و 

مدة السابع والتي إستمرت لبدراسة شبه تجريبية على طلبة الصف   Slzer,2000))"سيلزر"الباحث 

تم تدريب وقد  ،الصف السابع األساسيطلبة شارك في هذا البحث شبه التجريبي ، يام فقطثالثة أ

م الثاني بينما في اليو ، الرمزي ثم الصوري ثم  حّسي: التيةمجموعة من الطلبة حسب السلسلة اآل

وفي اليوم  راً خيوأ، حّسي: الصوري ثم الرمزي ثم التيحسب الترتيب اآلمجموعة مختلفة  تدريب تم

األنشطة  وغطت، ثم الصوري حّسي: الرمزي ثم الحسب الترتيب مجموعة ثالثة تدريبم تالثالث 

وفي .  ية ة وصورية ورمز حّسيالتعليمية العمليات على كثيرات الحدود حيث تم تقديمها بطريقة 

ات الحدود العمليات على كثير  تحصيلي في موضوع ختبارخضاع المشاركين الإدريب تم نهاية الت

: موا وفق السلسلةعلالذين توأظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق األفراد .  عتماد على التمثيل الرمزيباإل

مثيل لى أن التإوخلص الباحث .  ثم الصوري ثم الرمزي وكانوا من ذوي األداء المنخفض حّسيال

عادة إ رورة كد الباحث على ضأكما ، الجبرية من بقية التمثيالتهو األفضل لتعليم المفاهيم  حّسيال

 .الجبرتصميم الكتب المدرسية لتغطي التمثيالت المتعددة في مادة 

.  يجابية نحو الرياضياتتجاهات اإلرتقاء بالتحصيل والميول واإلفي اإل يدوياتدور الأما عن 

 ، مبمنطقة القصي السابععلى  طلبة الصف األول بحثًا تجريبيًا  (1441) عصرأجرى الباحث 
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ات وبطاقات( )مكعبواليدويات عبارة عن قطع  .  في خلق بيئة تفاعلية نشطة ر اليدوياتدو لمعرفة 

 بت، س، صالثوافهناك قطع تمثل  ، حيث تتكون من عشرة قطع مختلقة، تمثل المفاهيم الجبرية

 يجابي وفّعال لصالح المجموعة إكدت الدراسة وجود أثر أوقد .  قادير الجبريةوغيرها من الم

ي كما وجدت فروق ف، يدوياتال باستخدامراجحات تست وحدة المعادالت والمر التجريبية التي دَ 

 ستخداماوصى الباحث بضرورة أوبذلك فقد .  ولصالح نفس المجموعةالميول نحو الرياضيات 

وصى أما ك، دور في تجسيد المفاهيم والعالقات المجردة وجعلها سهلة الفهممن لما لها  يدوياتال

 تجاهات الموجبة.بالنواتج الوجدانية كالميول واإل هتمامالباحث بضرورة اإل

عامل وهي عبارة عن أدوات حديثة يت، الرياضياتأثر فاعلية القطع الجبرية في تدريس لمعرفة و 

فهي تتكون من عدد من القطع والمكعبات واللوحات التي تمثل ، معها الطالب ويحركها ويلمسها

وهما  ،تان منفصلتان أثر تلك القطع في عملية التدريسناقشت دراس.  المفاهيم الجبرية المختلفة

الت معادعداد الصحيحة )ص( والمجموعة األأثر هذه القطع في التي بحثت  (1441)الدهشدراسة 

( أثر هذه القطع في تدريس 1441)الزهرانيبينما نافش ، سابعفي )ص( على طالب الصف ال

 ينفصلتت نتائج هاتين الدراستين المن.  كانالتاسعالعبارات الرياضية على تحصيل طالب الصف 

قطع الجبرية ال باستخدامرياضيات متوسطات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا الن أ

 ،على من متوسطات تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا الرياضيات بالطريقة التقليديةأ 

 يجابي لهذه الوسيلة التعليمية .ثر اإلمما يؤكد األ
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ل الصوري يوأن التمث، في عملية تعلم حل معادالت جبرية حّسيهمية التمثيل العلى أ  وللتأكيد

 يتم وة األولىطالخ :ستراتيجية الصور الجبرية التي كانت تمر بخطوتينإلت مستعإ ،وحدة ال يكفي

 ومن ثم، يةتمثيالت الصور لى نموذج من الإالمسألة الكالمية الجبرية  تحويلتكليف الطلبة ب فيها

فيكلف الطلبة بحل المعادلة الجبرية  ما الخطوة الثانيةأ، المطلوبلى النموذج الجبري الرمزي إ

ثم قام   .حيث تم تعريضهم لثالثة أسئلة جبرية، أ جريت الدراسة لطلبة الصف السادس.  الناتجة

 جاً ن الصور الجبرية لم تكن عالأسفرت نتائج الدراسة على أ، جابات الطلبةإالباحثان بتحليل 

ة النموذج عقبات في ترجم حيث أن الطلبة ما زالوا يواجهون، لتطوير التفكير الجبري عند الطلبة

ستعمال الصور إوأن .  لى النموذج الجبري من أجل حل المعادلة الجبرية المطلوبة إالصوري 

يها لإصول و ن كل طالب للهذه الطريقة ال تمكّ  ولكن  ، ة قد يسهل على الطلبة تعلم الجبرالجبري

 .  koediner& Terao,2002) ) ه لدعم الحس الجبري لدي

 احثان "سوه"أجرى الب، اليدويات المادية والعملية باستخدامتطوير المرونة التمثيلية لدى الطلبة ول

بحثاً تجريبياً على طلبة الصف الثالث لتدريسهم  وحدة العالقات (  Suh & Moyer, 2007)موير" "و

تشجيعهم و ، شراك الطلبة مع النماذج الجبرية المختلفةإة الهدف من هذه الدراسحيث كان ، الجبرية

، البعدي بارختأظهرت نتائج اإل.  ستراتيجيات غير مألوفة لديهم لتمثيل أفكارهمإ استخدامعلى 

، م الطلبةتعلُّ  سّهل عملية األشكال المختلفة لليدويات استخدامأن  ونتائج المقابالت مع الطلبة

 المفاهيم. كتل بينوربط عمل عالقات من و وزاد من فهمهم العميق ، على التفكير المنطقي وشجعهم
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، لحاسبةلة ااآل، والتكنلوجيا )نماذج المكعباتالمعلمين للمعالجات اليدوية  استخدام مدى معرفةول

 "سالكند"و "" موير نأجرى الباحثو ، في الصف الثامن الحاسوب(، دفاتر الرسم الهندسي البياني

، دراسة على مجموعة من المعلمين المتطوعين  ) Moyer, Salkind & Bolyard, 2008) بوليارد""و

لتكنلوجيا االمعالجات اليدوية و  استخداملى دورة تدريبية في كيفية لمون إحيث خضع هؤالء المع

اد ملخصات عدبعدها طلب من المعلمين إ .  ستمرت لمدة ستة أشهر تقريباوالتي إ ،أثناء تدريسهم

ألهم المعالجات اليدوية التي تم لمجموعة من دروس الرياضيات بحيث تحتوي على وصف 

 استخدامن أأظهرت النتائج .  وقد قام الباحثان بتحليل تلك الملخصات، ها أثناء شرحهماستخدام

توى ر المحوفي تطوي، تعتبر مهمة في تعليم وتعلم الرياضيات لتكنلوجياالمعالجات اليدوية وا

ن تمثيل وتَمِكن الطلبة والمعلمين م، وتساعد الطلبة على فهم المفاهيم الرياضية المجردة، الرياضي

ر معاني مفيدة وتوف، وتربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة، تلك المفاهيم المجردة بشكل ملموس

 .للمفاهيم الجديدة عند الطلبة

ق تصال الشفوي( ودورها في تعمياإل، أوراق العمل، )اليدوياتنشطة غير التقليدية أما عن دور األ

بدمج أنشطة غير تقليدية مع   (Dean,2008) "دين" قام الباحث، وبقاء أثره لفترة طويلة، المفهوم

ذين وذلك بعد أن أصيب بخيبة أمل من طلبته ال، المنهاج ودّرسه لطلبته وهم طلبة الصف السابع

اعد الطلبة ال تس وقد أكدت نتائج دراسته أن هذه األنشطة.  ائق الجبرنسوا جميع ما تعلموه من حق
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تساعد على نمذجة طرق مختلفة لتوصيل األفكار  ولكن أيضاً ، على نمذجة المفهوم فحسب

م على الفهم تساعدهألنها ء َتعلُّم الطلبة اليدويات تعتبر طريقة فعالة لبد استخدامو .  الرياضية

 .  الصحيح للمفهوم الرياضي

ة المختلفة أثناء تدريسها لمواضيع مختلفة في حّسيالدراسات السابقة األدوات ال استخدمت

 ةحّسيدوات أ استخدامالرياضيات، ومواضيع مختلفة في الجبر.  لكن  الدراسة الحالية تميزت في 

م المفاهي من أجل تمثيل، ء(الشطرنج، األزرار الحمراء والزرقا )ميزان، أحجارجديدة وبسيطة 

هي من األدوات التي لم تستخدمها أي من الدراسات خطية. و حل المعادالت الو  الجبرية األساسية

 السابقة.

تحصيل على  ”Hands-On Equations“ النموذج استخدام لدراسات التي تناولت أثرا 1:1:1

 :حل معادالت جبرية خطيةتمثيل و قدرتهم على الطلبة  و 

 ،بكرةعلى تحصيل الطلبة في سن م “ Hands-On Equations “النموذج  استخدامثر أعلى  للتعرف

   Barber & Borenson, 2007))" باربر" و "بيرينسون" جرى الباحثانأ .وبمستويات تحصيلية مختلفة

باحثان القام .  النموذج باستخدامى حل المعادالت الخطية الجبرية علة الطلبة لفحص قدر  دراسة

يلية ختيروا بمستويات تحصالبة الصف الرابع والخامس والذين على عينة من طجراء دراستهما إب

ذوي  من ينعلمم ختيارتم ا، قبلي لتحديد مستواهم ختبارال طبقت الدراسة وخضعوا جميعاً .  مختلفة

خطية لطلبة على حل المعادالت الّرب احيث د  .  هذا النموذج استخدامخبرات مختلفة لتدريبهم على 
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 خرىأة دربوا مر  ،ات النموذجدو أ باستخدامسمح لهم خالله  ختبارالثم خضعوا ، النموذج باستخدام

 ختبارسابيع خضعوا الأبعد ثالثة ، الرسومات فقط باستخدامعلى حل المعادالت الخطية ولكن 

ي فكانت نتائج تحصيل الطلبة   .حتفاظهم بالمعلومات المقدمة لهم سابقاً إخر لقياس مدى آ

متوقع تدني الهذا ) متدنية جداً كانت القبلي  ختبارن نتائج االأ، بالرغم من البعدي عالية ختباراال

في فهم  ن لهذا النموذج فعاليةأستنتج الباحثان إ(.  مسالرابع والخان الطلبة من الصفوف الدنيا أل

وس ر النموذج لشرح الد باستخداموصى الباحثان أ . بشكل سهلوحل المعادالت الخطية الجبرية 

 .  المتعلقة بحل المعادالت الجبرية الخطية

 جريت دراسةأ  .  و العرقأو حسب الجنس أذج على صفوف مختلفة لفحص مدى فاعلية النمو 

من طلبة الصف السادس  شعبة ي عشرةتثنإعلى  (Borenson & Barber,2008)"بيرنسون"و"باربر" 

حيث قسموا بتصنيفات محددة   والسابع والثامن في مدرسة في شمال شرق الواليات المتحدة.

تلقى  ،سة سبعة دروس مختلفة في الجبرعرقهم( وشملت الدرا، جنسهم، )حسب مستوى صفهم

 ختبارال المشاركون في هذه الدراسةخضع .  النموذج استخدامعلى  المعلمون المشاركون تدريباً 

فضل أامن ن تحصيل طلبة الثأوهو  "بيرينسون" و"باربر" انانت نتائجه كما توقع الباحثقبلي وك

ست جميع رّ بعدها دً .  فضل من تحصيل طلبة الصف السادسأمن تحصيل طلبة الصف السابع و 

البعدي  ارختبثم قورنت نتائج اال، بعدي ختباروخضعوا جميعهم الالنموذج  باستخدامالصفوف 

 القبلي ختباري واالالبعد ختبارجميعها فروقا كبيرة بين اال ظهرت النتائجأ، القبلي ختباربنتائج اال
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و أعن مستوى الصف  بغض النظر نموذجفاعلية هذا ال مما يؤكد.  البعدي ختبارلصالح اال

 .و العرقألجنس ا

من الطلبة  على تحصيل مجموعة”Hands-On Equations“للتعرف على أثر فاعلية النموذج  

 سون""بيرين  حيث قام الباحث وقدرتهم على تكوين معادالت وحلها.  ،الموهوبين في سن مبكرة جداً 

  (Borenson,2009) ين والذ على عينة من الطلبة الموهوبين من الصف الثالث جراء دراستهإب

المفاهيم  في أهم ة جداً تلقى الطلبة دروسًا قليل .  حيثتتراوح أعمارهم ما بين السابعة والثامنة

 حلهاو  معادالت خطيةتكوين  خضعت المجموعة للتدريب علىوبعدها ، للمعادلة الخطيةالجبرية 

، طالرسومات والصور فق قطع النموذج وباستخدام استخدامدون  هاحل ، ثمقطع النموذج باستخدام

النموذج أو ومن ثم د ربت المجموعات على حل المعادالت بطريقة جبرية دون استخدام قطع 

يحتوي على العديد من المسائل الكالمية وط لب منهم  بعدي الختبارخضع الطلبة  بعدها.  الصور

تكوين معادالت خطية ثم حلها بصورة جبرية ودون االستعانة بقطع النموذج أو الصور أو 

شكل ب هؤالء الطلبة قادرين تكوين المعادالت الخطية وحلها نألى إتوصلت الدراسة .  الرسومات

لطريقة الحل. حيث طور هذا النموذج لديهم اإلحساس الجبري الرياضي التفسير المنطقي صحيح، و 

 بطرق حل المعادالت الخطية. 

ثر لى األع والتي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية تفقت جميع الدراسات السابقةإوبذلك فقد 

ثر التعلم أفي بقاء   هدور . و تحصيل الطلبةوعلى فعاليته في رفع مستوى ، يجابي للنموذجاإل
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نفس  داماستخأثر  لى قياسالدراسة الحالية إ وسعت حتفاظ الطلبة بطرق الحل لفترة طويلة.ا  و 

 الجبر. مقدمة فيأثناء تدريسهم وحدة في فلسطين تحصيل طلبة الصف السادس النموذج على 

لبة في الجبرالدراسات التي تناولت الصعوبات التي يواجهها الط 1:3  

كدت على وجود صعوبات لدى الطلبة في موضوع الجبر بشكل أهناك العديد من الدراسات التي 

( عن 1111) بو لبنأ بحثت  دراسة  .وفي بند حل المعادالت الخطية بشكل خاص ،عام

التي تواجه طلبة الصف التاسع في حل المشكالت الكالمية المتعلقة بالمعادالت  الصعوبات

بعمل دراسة حالة على طلبة مدرسة ذكور الدهيشة األساسية في محافظة  قام الباحث، يناتوالمتبا

ستخدم.  فيها يعمل مدرساً  حيثبيت لحم  ين ختبار اثالث أدوات بحثية طورهما ألجل ذلك وهما  وا 

عن وجود بعض المفاهيم البديلة عند الطلبة تعيقهم عن المضي  كشفت نتائج الدراسة .  ومقابلة

ووجود عالقة قوية بين المقدرة على حل المشكالت وامتالك الطالب ، في عملية حل المشكالت

ربوية ن يتم التعاون بين جميع المهتمين بالعملية التأوصت الدراسة بأ.  للمعرفة الرياضية السابقة

لب المناهج بتزويد الطا يوصت المعلمين وواضعأكما ، الطلبة للتغلب على نقاط الضعف عند

 .كالتعلى تنفيذ عملية حل المشالطالب ليتدرب  من خالل مواقف وسياقات متعددة بخبرات مختلفة

 تصنيف أخطاء طلبة الصفلى تحليل و الدراسة إ هدفت، بشكل خاص وفي بند حل المعادالت 

ومعرفة مدى قدرتهم على حل ، يردناألالمنهاج ضية الواردة في في حل المعادالت الريا التاسع

أعدت   .ومعرفة العالقة بين  قدرتهم على حل المعادالت وبين تحصيلهم، المعادالت الرياضية
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ًا تحصيليًا لمعرفة أهم األخطاء التي يرتكبها الطلبة أثناء حلهم اختبار ( 1111) الطيطي الباحثة

خطاء نواع رئيسية من األأدراسة الى ستة الشارت نتائج أ .  تلك األخطاءوالعالقة بين ، للمعادالت

اشرة في رقام مبألى التعويض بإحيث يلجأ الطلبة ، ثناء حل المعادالتأخطاء التخمين أمن بينها 

 .المعادلة دون اللجوء الى حلها بالشكل الصحيح

ى ساسية لدالشائعة في المفاهيم الجبرية األ خطاءوجود عدد كبير من األ أخرى دراسة ظهرتأ

من طلبة الصف الثامن  %11.1خطأ أحيث .  ساسيينكل من الصفين الثامن والعاشر األ طلبة

، ع7+ع=7واعتبروا أن مع متغير مع ثابت من طلبة الصف العاشر حين  قاموا بج 11.1و% 

حيث خلطوا ، ر واحديتغف الثامن في حل معادلة خطية بممن طلبة الص % 11.1خفق أكما 

بة باستراتيجيات الحل المصاحبة من الطل%71وقد تمسك .  بين النظير الجمعي والضربي

م بدرجة ت ثابتة لديهن هذه االستراتيجياأمما يدل على ، ئلوا عن حلهم الخاطئعندما س   خطائهمأل

جراء المزيد إب  (1414،  ترهي)وصت الباحثة أوقد .  عميقة في البنية المعرفية صول أكبيرة ولها 

خطاء  ومعرفة لكامنة وراء وجود هذا الكم من األسباب اجل الكشف عن األأات من من الدراس

 .طرق عالجها

على تنظيم دراسة التوجهات الدولية في  IEA“ ”وقد قامت الجمعية الدولية لتقيم التحصيل التربوي

 الرابع والثامن في مبحثي الرياضياتعلى عينات من طلبة الصفين ، TIMSS“ ”الرياضيات والعلوم

ستمرت تنظيمها بشكل وا 1111من هذه الدراسات في العام ولى وقد بدأت الجولة األ  .  والعلوم
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الدورة الخامسة من هذه الدراسة التي شارك  1411وتمثل دراسة العام .  دوري كل أربع سنوات 

لى تقييم وهدفت الدراسة إ.  دولة 11طالب وطالبة من الصفين يمثلون  144444فيها ما يقارب 

حيث  .وتقييم فعالية طرق تدريس الرياضيات والعلوم ،فاعلية مناهج األنظمة التربوية المشاركة

عة ات للتحصيل ومجمو اختبار األدوات البحثية والتي تمثلت في الدراسة مجموعة من  استخدمت

قد شاركت و .  ستبيان الطالبوا  ، ةستبيان المدرسوا  ، ستبيان المعلمستبيانات ممثلة في إمن اإل

تبع ذلك مشاركتها عام ، 1441في العام  TIMSS“ ”فلسطين للمرة األولى في سلسلة دراسات 

طين حتلت فلسوقد إ.  المشاركة الثالثة لفلسطين في هذه الدراسة 1411وتمثل مشاركة ، 1447

صعوبة  طلبة فلسطين يعانون منلى أن حيث أشارت النتائج إ.  مركزَا متدنيَا عبر السنوات الثالث

الجدول  ويبين.  الجبر بشكل خاصوصعوبة في موضوع ، في تحصيل الرياضيات بشكل عام

ة في نفس د الدول المشارككذلك عد، في الرياضيات "التيمس" اتاختبار تيب فلسطين في تر  (1.1)

 . 1411، 1447، 1441في الجبر لألعوام  والمتوسط الدولي ومتوسط فلسطين، ختباراال
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 (1.1جدول )     
 1011، 1007، 1003لألعوام في الرياضيات للصف الثامن و  "التيمس" اتاختبار نتائج 

_______________________________________________________ 
 المتوسط الدولي      متوسط  السنة      ترتيب فلسطين بين     عدد الدول     

 في الجبر   في الجبر  فلسطين المشاركة          ةالمشاركالدول           
______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
(TIMSS,2003;2007;2011). 

 

وفي ضوء النتائج غير المرضية التي وفرتها دراسات التقويم الوطني والدولي على عينات ممثلة 

طبيق تقامت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ب.   1441من طلبة فلسطين في نهاية عام 

لدراسات حيث بدأ تطبيق هذه ا .  ات موحدة )مسحية( على كافة طلبة الصفين الرابع والثامناختبار 

النتائج جميعها أظهرت  .  1411إلى نهاية الفصل الثاني  1441في الفصل الثاني من العام 

كما أظهرت   .حيانًا في مستوى التحصيل في الرياضيات وعبر ثالث سنوات متتاليةتدنياً وتراجعًا أ

متوسطات نتائج  (1.1ويبين الجدول ).  بر للصف الثامنالنتائج  تدني نقاط مستوى موضوع الج

، 1414، 1441الموحدة لألعوام  اتختبار الجبر للصف الثامن في اال التحصيل في موضوع

1411. 

 

1441 11 17 111 117 
1447 11 17 174 111 
1411 11 11 419 470 
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 (  1.1) جدول
لموحدة ات اختبار ع الجبر للصف الثامن في االنتائج متوسطات التحصيل في موضو 

 .  1011،1010،1009لألعوام
             ___________________________________________________ 

 متوسط التحصيل لموضوع الجبر                           السنة                     
              ____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
 

أظهرت النتائج أيضًا أن فقرات الجبر من أكثر الفقرات التي  كان أداء طلبة الصف الثامن كما 

وقد أوصت الدراسة بتفعيل األنشطة الالمنهجية من أجل رفع مستوى تحصيل .  عليها ضعيفاً 

 (.1411، الطلبة)مركز القياس والتقويم

وع واضح في موض تدن  لى ت إلية والوطنية التي أجريوبذلك فقد أظهرت جميع الدراسات الدو 

 , وسعت الدراسة الحالية إلىالجبرفهم كدت على أن الطلبة يعانون من صعوبات في وأ الجبر،

فهم  تساعد الطلبة علىجديدة وبسيطة عالج لتلك الصعوبات، من خالل توفير وسائل توفير 

 موضوع الجبر.

1441 11 
1414 11 
1411 14 
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لى رها عثأو ، منهاج الجبر بتمثيالت متعددة تضمين الدراسات التي تناولت 1:4

 .الفهم العميق

وضحت العديد من الدراسات الدور المهم الذي يلعبه تضمين المنهاج بتمثيالت رياضية أ 

الباحثان  كدت دراسةأوقد .  م على صعيد الجامعاتأ، سواء كان على صعيد المدارس، دةمتعد

على فعالية تضمين منهاج الجبر بتمثيالت  (Thompson & Senk, 2001) "طمسون" و"سينك"

ى لإمن طلبة المدارس الثانوية وقسمت ختيار عينة الدراسة إحيث قام الباحثان ب   ،متعددة

 استخدامبوعات التجريبية الجبر لمدة عام حيث تم تدريس المجم.  ضابطة وتجريبية ينمجموعت

هج وطرق ولتقييم المنا  . (Graphic calculator)لة الحاسبة البيانيةواآل، والرسومات، الصور

لة مسحية ئسأات تحصيلية والباقية اختبار منها ثالث ، دوات للدراسةأثمانية  استخدمتالتدريس 

ن أظهرت نتائج الدراسة أ.  المناهج الدراسية يهم في هذا النوع منأللطلبة والمعلمين حول ر 

مقارنة مع دوات بالكبيرة على جميع األفضل بدرجة في الصفوف التجريبية كانوا هم األالطلبة 

تمثيالت  خداماستستنتاج وفي في البنود المتعلقة باإل خصوصاً ، الطلبة في الصفوف الضابطة

من خالل تضمينه  صالح منهاج الجبرإعادة إ ن ألى إوخلص الباحثان ، ددة في الجبرمتع

ابية عند المهارات الحسيزيد من   لة الحاسبة البيانيةواآل، والرسومات، الصورك بتمثيالت متعددة

 .  ةكد من الدراسأدوات المنهاج الجديد للتأجراء دراسات طويلة على إباحثان بوصى الأو ، الطلبة
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تمثيالت ائل على الثراء منهاج الجبر بمسإهمية أ كدت الدراسات على أما على السياق الجامعي فقد أ

 " وآخرون"برينرحيث قام .  حساسهم بالمشاكلا  طلبة وفهمهم العميق للجبر و داء الأالمتعددة على 

(Brenner et.al, 1997) يالت التمث استخدامدة في مادة الجبر صممت بناء على بتطبيق وحدة جدي

من مساق  في جامعة كليفورنيا بدالً  (Prealgebra)حيث صممت هذه الوحدة التحضيرية .  المتعددة

ات معالجة الرموز وحل المعادالت يعتمد على مهار  والذي كان، ر الذي كان يدرس في الجامعةبالج

ة ربط عدم قدر لى إمما يؤدي حسب رؤية الباحثين .  كثر من تمثيل المشاكل وتكوين المعادالتأ

نفذ هذا المنهاج على عينة من طلبة جامعة  .  خرى كالفيزياء والكيمياءالجبر بالمواضيع األ  

ديدة د ّرست المجموعة التجريبية الوحدة الج، ضابطةختيرت عينتان تجريبية و أ   حيث، كليفورنيا

ود ّرست المجموعة الضابطة وحدة الجبر القديمة ، ساس تطبيق التمثيالت المتعددةأى المعدة عل

ي دت فأن المجموعة التجريبية أهم النتائج أ وكانت .  س بشكل معتاد في الجامعةالتي تدر 

كثر أبة في المجموعة التجريبية فهموا ن الطلأو ، طةفضل من المجموعة الضابأالبعدية  اتختبار اال

حساس عالي ا  وكان لديهم تمثيالت واسعة و ، فضلأومثلوا المشاكل بشكل ، العالقة بين االقترانات

   .وبالتالي هذا يدعم سياسة تغيير المنهاج لت بنى بناء على التمثيالت المتعددة.  بالمشكلة

 

 على عتمدت تدريس طريقة استخدام أثر على وللتعرف  الجامعات(وفي نفس السياق السابق)طلبة 

ة عينة من الدراس استخدمت الخاصة الجبرية للمفاهيم الطلبة ستيعابإ على المتعددة التمثيالت
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 الجبر هاجمن الجامعتين حدىإ طلبة تدريس تمو ، جامعتين مختلفتين في شرق الواليات المتحدة

، لبيانيا والتمثيل، بالجداول التمثيل على شمل المنهاج الجديد . المتعددة التمثيالت باستخدام

 المنهاج ىاألخر  الجامعة في الطلبة بقية تدريس تم فيما، الرمزي والتمثيلوالتمثيل الصوري، 

 دراأف قتفوّ  لنتائجا أظهرت، للطلبة التحصيلية تاختبار اال تقييم وبعد.  التقليدية بالطريقة سياالدر 

أظهرت نتائج المقابالت النوعية التي أجريت مع ثمانية من . التحصيل في التجريبية المجموعة

، التمثيل الصوري والجداول والتمثيل الرمزي استخدامجموعة التجريبية مرونة لديهم في أفراد الم

.  الرياضية ائلالمس حل في الرمزي التمثيل غير متعددة تمثيالت استخدام في مهارة لديهم أصبح كما

 للطلبة معرفيةال الشبكة توسيع يمكنه المتعددة التمثيالت على المعتمد المنهاج أن النتائج أظهرت

 .( Rider, 2004)بالجبر الخاصة بالمفاهيم يتعلق فيما

ج همية تضمين منهاأ على التي أجريت في بلدان مختلفة كدت الدراسات جميعها أوبهذا فقد 

 المنهاج لطلبة المدارس مثل دراسةسواء كان ، الجبر بتمثيالت متعددة

 (Thompson & Senk, 2001; Hofmann & Hunter, 2003)  لطلبة الجامعات مثل دراسة أو, 

1997; Rider, 2004)  (Brenner et. al,  عادة صياغة وحدة مقدمة وسعت الدراسة الحالية إلى إ

عورها شيتالءم مع النموذج. ل، بما والواردة في المنهاج الفلسطيني في الجبر للصف السادس

ك على ومن ثم مالحظة أثر ذل واقتصاره على التمثيالت الرمزية فقط.بتقصير المنهاج الحالي، 

 تحصيل الطلبة ودافعيتهم نحو تعلم الرياضيات.
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  ملخص الدراسات السابقة 1:2

 داماستخثر أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت أيتضح من مراجعة الدراسات السابقة 

 الوفعّ  يجابيإ ثرأن هذه التمثيالت لها أوالتي بينت ، التمثيالت المتعددة على التحصيل الدراسي

لمنوي ا ”Hands-On Equations“ ويأتي النموذج.  في عملية التعلم وعلى تحصيل الطلبة

الحالية كتطبيق لثالث تمثيالت رئيسية وهي التمثيالت العملية والصورية  الدراسةه في استخدام

 ثر ايجابي على التحصيل.أن يكون ذا أ الباحثة طمحتوالرمزية وبهذا 

يدويات( ة)الحّسيدوات أ استخدامثر أسات التي تناولت خر وهو الدراآ كما ناقشت الدراسات جانباً 

ى كدت جميع الدراسات السابقة علأوبهذا فقد ، عامالرياضيات بشكل على تحصيل الطلبة في 

وقد  ،ريس الجبر على تحصيل الطلبةة في عملية تدحّسيدوات أ ستخدامال اليجابي والفعّ لدور اإلا

تميزت الدراسة الحالية باستخدام أدوات حّسية جديدة وبسيطة )ميزان، أحجار الشطرنج، األزرار 

فاهيم الجبرية األساسية وحل المعادالت الخطية. وهي من الحمراء والزرقاء(، من أجل تمثيل الم

ثر أو خر وهآ وقد تناولت الدراسات جانباً األدوات التي لم تستخدمها أي من الدراسات السابقة.  

حل معادالت و تمثيل الطلبة وقدرتهم على ى تحصيل عل“   “ Hands-On Equations جالنموذ

حدة والتي أجريت في الواليات المت الدراسات السابقةتفقت جميع إوقد  جبرية خطية بشكل خاص

في   هدور و  .وعلى فعاليته في رفع مستوى تحصيل الطلبة، يجابي للنموذجثر اإلعلى األ األمريكية

أثر  وسعت الدراسة الحالية إلى قياس حتفاظ الطلبة بطرق الحل لفترة طويلة.ا  ثر التعلم و أبقاء 
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لبة الصف السادس في فلسطين أثناء تدريسهم وحدة مقدمة نفس النموذج على تحصيل ط استخدام

 في الجبر.

لى وجود كدت عي أوالت، التي تواجه الطلبة في الجبر الصعوبات لسابقةكما ناقشت الدراسات ا

د من وحاول العدي.  وفي بند حل المعادالت الخطية بشكل خاص ،صعوبات في الجبر بشكل عام

ة حّسيت دواأ استخدامو ، ناهج بتمثيالت متعددةطرق مثل تزويد المجة الموضوع بعدة لالعلماء معا

جل أ ثناء التدريس منأة حّسيدوات أ استخدامهذه الدراسة كمثال على  وقد جاءت.  سثناء التدريأ

 للصعوبات لدى الطلبة. البحث عن حل

ر بتمثيالت منهاج الجب فعالية تضمين عن خير التي تناولته الدراسات السابقة فكانما الجانب األأ

م ءما يتالوحدة بعادة صياغة الإ اولت الباحثة وقد ح، ثرها على الفهم العميق لدى الطلبةأو ، متعددة

على  صارهقتوا   لشعورها بتقصير المنهاج الحاليالمستخدم  ”Hands-On Equations“مع النموذج 

 التمثيالت الرمزية فقط.

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 جراءاتهاوا   الدراسة منهجية
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 الثالث الفصل

 جراءاتهاوا   الدراسة منهجية

 على شللملو  كما، سللةراالد ومنهجية وعينتها سللةراالد مجتمع من لكل وصللفاً  الفصللل هذا تناول    

ة في الموجود جبرالمقدمة في  وحدةفي  اً بعدي اً اختبار والتي تشللللللللللمل .  المسللللللللللتخدمة البحث أدوات

كما   .وثباته صلللللدقه من التحقق تءاار جوا  ، إعداده وطريقة، كتاب الصلللللف السلللللادس الجزء الثاني

أدية وبعد ت لقياس دافعية طالبات المجموعة التجريبية قبل  اسللللللللللللتبانةشللللللللللللمل هذا الفصللللللللللللل على 

اإلسلللللللتراتيجيات المسلللللللتخدمة في مواجهة هدفت إلى الكشلللللللف عن وعلى مقابالت فردية ، مهامهن

 يقتحق بهدف ةالباحث بها ت قام التي ءاتاإلجرا إلى إضللللللللللللافة .الصللللللللللللعوبات في حل المعادالت

يبشللكليه ال” Hands-On Equations“ نموذج اسللتخدامثر عن أكشللف الراسللة وهي الد أهداف  حسللّ

يوشلللبه ال وأثر هذا على تحصللليل طلبة الصلللف السلللادس  في تدريس "وحدة مقدمة في الجبر" حسلللّ

 اتمعالجلل وصللللللللفاً  الفصللللللللل هذا شللللللللملو  كما.  الرياضلللللللليات على دافعيتهم نحو تعلم سللللللللتخداماال

 .النتائج ستخالصإل البيانات تحليل في استخدمت التي اإلحصائية

مجتمع الدراسة 1:3  

 الحكومية المدارس في ناثاً وا   راً ذكو  األساسي السادس الصف طلبة جميع سةراالد مجتمع شمل

ًا طالب(  1141)  عددهموقد بلغ ، (1411-1411) سيراالد للعام والبيرة هللا مرا محافظة في
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السادس  الصف شعب من شعبة ( 111)  تضم مدرسة(  141) على موزعين، وطالبة

 هللا مرا محافظة في والتعليم التربية مديرية إحصائيات وفقمعت هذه البيانات حيث ج  ، ألساسيا

( يبين توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لجنس 1.1( والجدول)1411-1411والبيرة للعام الدراسي)

 المدرسة وعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب الدراسية.

 (3.1جدول )

 سيةراالد الشعبعدد و  الطلبة وعدد المدارس وعدد المدرسة لجنس اتبع   سةراالد مجتمع دراأف توزيع

_______________________________________________________ 
 عدد الشعب      نس المدرسة            عدد المدارس            عدد الطلبة     ج

_________________________________________________________ 
 11                     1711                    11              ناث        إ
   11                    1111                     11      كور               ذ              

 11                     111ذكور                11     مختلطة                            
                 114  ناثإ                                                          

 11                     1141                   141         المجموع                       

______________________________________________________________ 

 

 

 الدراسة عينة 3:1

، ألساسيةومدرسة بنات بيتونيا ا، : مدرسة بنات بيتللو الثانويةمدرستين من سةراالد عينة تتكون

ة من مدرسة ختيرت العينة التجريبيحيث أ  ، ليهماالوصول إ لسهولة نالمدرستي نهاتي ختيارإوقد تم 
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طة من ابختيرت العينة الضبينما أ  .  دّرس في هذه المدرسةبنات بيتللو الثانوية كون الباحثة ت  

ينة الدراسة من وقد تكونت ع  ها من مدرسة بنات بيتللو الثانوية.مدرسة بنات بيتونيا األساسية لقرب

. لضابطةا شعبتان تمثالن المجموعةجريبية و الت شعبتان تمثالن المجموعة، شعب دراسيةأربع 

 في التعليمو  التربية مديرية إلحصائية تبعاً  الشعب في العينة طلبة أعداد يبين( 1.1) رقم والجدول

 . والبيرة هللا مرا محافظة

 (3.1جدول )

 سةراالد عينة خصائص

_____________________________________________________________ 
 المجموعة التجريبية          المجموعة الضابطة                                      

____________________________________________________________ 
 مدرسة بنات بيتللو الثانوية       يا األساسية  مدرسة بنات بيتون                اسم المدرسة   
 11                                  11                 الطالبات          عدد         
 1                                    1                    د الشعب الدراسية عد       

______________________________________________________________ 
 

  الدراسة منهجية 3:3

جموعتين ضابطة م استخدام، والذي تضمن التجريبي شبه التصميم سةراالد هذه في الباحثة تبعتإ

 من كتاب الرياضيات الصفوتجريبية، حيث د رست المجموعة الضابطة وحدة مقدمة في الجبر 
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 استخدامبالسادس األساسي بالطريقة التقليدية. بينما د رست المجموعة الضابطة الوحدة نفسها 

 . Hands-On Equations”“النموذج 

 الدراسة متغيرات 3:4

 :اآلتية تراالمتغي على سةراالد شتملتإ

 المستقلة لمتغيراتا

 : وبعداها التدريس طريقة المتغير المستقل الوحيد في الدراسة هو

 حّسيبشكليه ال   ” Hands-On Equations“ النموذجبر من خالل الجمقدمة في تدريس وحدة -1

 . التجريبية للمجموعة حّسيوشبه ال

 الضابطة.للمجموعة  عتياديةاإل التدريس طريقة  -1

 التابعة المتغيرات 

ف في وحدة الجبر للص تحصيلي بعدي اختبارتم قياسه ب: في الجبر الدراسي التحصيل.  6

 أعد بشكل خاص لهذا الغرض. السادس

 لهدف.أعدت بشكل خاص لهذا ا استبانةتم قياسها بواسطة افعية الطلبة لتعلم الرياضيات: د.  1
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 الدراسة أدوات 3:2

، الدافعية لقياس استبانةو ، بعديال ختبار: االيه أدواتثالث  البحث ءاإجر  في ةالباحث استخدمت

 :لتلك األدوات تفصيل يأتي وفيما.  ومقابالت مع الطالبات

 البعدي ختباراال 3:2:1

 في دةالوار  األساسية المفاهيم في السادس الصف طلبة تحصيل قياس إلى ختباراال هذا هدف

السادس  فللص الجبر وحدة محتوى تحليل بعد ختباراال تافقر  إعداد تم وقد، الجبرمقدمة في  وحدة

على  ارختباال شمل وقد ستداللواإل والتطبيق المعرفة:  الثالث المجاالت شمل بحيث، األساسي

يار من ختة بنود إن من أربععلى سؤال موضوعي تكو  حتوت الفقرة األولى حيث إ، فقرات خمس

الثالث  أما الفقرات.  كمال الفراغالثانية فقد إحتوت على أربعة بنود من نوع إأما الفقرة .  متعدد

 :اآلتية ءاتاإلجرا حسب ختباراال ببناء ةالباحث تقام .  المقالي النوعكانت من  األخيرة

 األهداف ياغةصقامت الباحثة بتحليل محتوى وحدة الجبر في الرياضيات للفصل الثاني وذلك ب-

 حتوت الوحدة على خمسة دروس هي : حيث إ،  تلك الوحدة دروس من درس لكل التعليمية

 .التعبير الرمزي عن المجهول: األول الدرس

 .الجملة المغلقة والجملة المفتوحة: الثاني الدرس

 .المتغيرات: الثالث الدرس
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 المعادالت :الرابع الدرس

 .تكوين معادالت من الدرجة االولى: الخامس الدرس

 .(1.1ملحق) ستداللاإلو  تطبيقالو  معرفةال ثالثة مستويات هي  إلى تلك األهدافتم تصنيف و 

لى ع لعت الباحثةاطّ .  هداف الوحدةختيار عينة من مجموعة أ وذلك بإ ختباراال ترافق كتابة -

ت على ألنها ركز  لذلك فلم تتقيد الباحثة بجدول المواصفات، مناهج الجبر قي صفوف الحقة

ت من ال وهي تكوين المعادالأ، كّون أساسيات الجبر في الصفوف الالحقةوالتي ت  األهداف المهمة 

، كما ركزت الباحثة على األهداف التطبيقية واإلستداللية ألنها رأت أن النموذج الدرجة األولى وحلها

 وفر طريقة سهلة لفهم تلك األهداف.

 حتوت الفقرتان األولى والثانيةإ حيث، ( 1.1ملحق) فقرات على خمسالبعدي  ختبارإحتوى اال-

لقة الصائبة والتمييز بين الجملة المغ، كالتعرف على مفهوم المتغير معرفية اً أهدافأسئلة قاست على 

( من 1، 1والتي عالجها البندان ) والتمييز بين الجملة المغلقة من الجملة المفتوحة، من الخاطئة

حتوت الفقرتان األولى والثانية على أسئلة قاست كما إ.  ( من الفقرة الثانية1والبند )، الفقرة األولى

يم تصلح ألن وتحديد أي الق، عمليات التعويض باستخدامكإيجاد قيمة عبارة  بسيطةتطبيقية  اً هدافأ 

عادة كتابة جملة ، تكون حاًل للمعادلة ة وتحويل الجملة المفتوحة الى جملة مغلق، الرموز باستخداموا 

كما و .  من الفقرة الثانية (1، 1من الفقرة األولى والبنود ) (1، 1البنود )صائبة والتي عالجتها 

.  (1ند)وهو تكوين معادلة علم حلها كما في البستدالليًا إهدفًا حتوت الفقرة الثانية على سؤال قاس إ
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حتوت حيث إ ىتطلب حل معادالت من الدرجة األولحتوت الفقرة الثالثة على أسئلة تطبيقية تإبينما 

 عداد صغيرة وعلى متغير( على معادالت يسهل تخمينها إلحتوائها على أ 1، 1، 1، 1، 1البنود )

 حل حيث َتَطلبأما البند الثالث فقد قاس هدفًا إستدالليًا ، في طرف واحد من أطراف المعادلة

، كما تطلبت أهداف الوحدة يرات في كال الطرفين فصعب تخمين الحلحتوت على متغمعادلة إ

، 1، 1نود )كما في البحتويتا على أسئلة ذات أهداف تطبيقية إتان الرابعة والخامسة فقد الفقر أما 

ينما تطلبت ب عة تحويل عبارات كالمية الى رموزحيث تطلبت الفقرة الراب، ( من كال الفقرتين1

عة بحتوت الفقرتان الراكما إ.  الفقرة الخامسة تكوين معادالت من الدرجة األولى ومن ثم حلها

تتطلب حل مسائل كالمية مرتبطة بخبرات حياتية استداللية  اً هدافأ  والخامسة على أسئلة قاست

من بنود الفقرات عالمة  وقد أعطي كل بند.  ( من كال الفقرتين1، 1، 1والتي قاستها البنود )

 ةمكون ختباركانت العالمة النهائية  لال.  جابة الخاطئةواحدة لإلجابة الصحيحة وعالمة صفر لإل

 عالمة. 17من 

 لقياس الدافعية استبانة 3:2:1

باحثة هذه أعدت الالرياضيات،  تعلم الصف السادس نحو ت االستبانة الى قياس دافعية طلبةهدف

عمرية عينة لنفس المرحلة ال المتعلق بالدافعية لتعلم الطلبةطالع على األدب التربوي األداة بعد اإل

"جواي"، "هربرت"، "مارس" و"دوسون"  الواردة في دراسة ستبانةاالمن .  إستفادت الدراسة

(Guay,Herbert,Marsh,Dowson,2005)  مجموعة فقرات لقياس دافعية تعلم  ىشتملت علإ التيو
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 4.71لغ )والمحسوب قيم ثباتها حيث ب ،الطلبة في الرياضيات والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية

 ،المتعلقة بالرياضيات وتعديل صورتها اللغوية بما يناسب طلبة فلسطينوبعد ترجمة الفقرات (.  

  ىموعة من المحكمين حيث أضيفت فقرات وعدلت فقرات أخر مج ىعل ستبانةعرضت الباحثة اال

ليكون  "ليكرت"مقياس  ىالباحثة ثالثة خيارات بداًل من خمسة عل استخدمتكما ، رأيهم ىبناًء عل

فقرة )  11على  ستبانةوقد إشتملت هذه اال.  بالنسبة لطلبة الصف السادس ستخدامسهل اال

الدافعية  ( تقيس11، 14، 1، 1، 1)  ا يلي وصف لهذه الفقرات:  الفقرات( وفيم1.1ملحق

وهو سلوك المتعلم مدفوعًا بدافع داخلي من أجل الشخص ذاته وليس ألجل المكافأة أو ، الداخلية 

( تبحث 1، 1، 1الفقرات ).  والتي تستمر حتى يتم الحصول على المعرفة، العالمة أو التعزيز 

  .وهي دافعية الشخص بحسب حكمه على أهمية الشيء، في الدوافع الخارجية للتنظيم الداخلي

علم وهي دافعية الشخص للت، ( تبحث في الدوافع الخارجية للتنظيم الخارجي 7، 1، 1الفقرات ) 

أو الحصول ، على تعزيز مادي أو معنوي من األهل أو المعلم ألسباب خارجية مثل الحصول

 أو بغرض التنافس أو الخوف أو بغرض التنبؤ لشئ أو مستقبل.، على عالمة مرتفعة

 المقابالت الفردية مع الطالبات 3:2:3

الكشللف عن اإلسللتراتيجيات المسللتخدمة في مواجهة الصللعوبات في حل  هدفت هذه المقابالت الى

قابلة عدد ممعرفة الطريقة التي إتبعتها الطالبات في حل تلك المعادالت.  حيث تم و المعادالت، 

الباحثة ن وسللللألته ،البعدي ختبارمن بأداء االاللواتي قالمجموعة التجريبية والضللللابطة طالبات من 
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إختللارت البللاحثللة أربع طللالبللات من .  ذلللك االختبللارعن فقرات  عن بعض اإلجللابللات التي أجبنهللا

ن فقرات م بنود الفقرة الثالثة عن جميع المجموعة الضابطة واللواتي أجبن إجابة صحيحةطالبات 

وي ذ ختيار أن هؤالء الطالبات منالباحثة بعد إجراء عملية اإلوقد الحظت   .االختبار البعدي

كما إختارت  . الموحد ختبارفي اال 14من % ثركأواللواتي حصلللللللللللللن على معدل ، القدرات العليا

أربع طالبات من طالبات المجموعة التجريبية واللواتي أجبن إجابة صللللللللللللللحيحة على جميع بنود 

وقللد   .ئللةجللابللة خللاطمللا عللدا البنللد الثللالللث فقللد أجبن عليلله إ ختبللاراالنفس من فقرات الفقرة الثللالثللة 

ط توسلللللللللللالحظت الباحثة أيضلللللللللللًا بعد عملية االختيار أن هؤالء الطالبات من ذوي التحصللللللللللليل الم

رة ة حل الفقسللللللللللألت الباحثة عن طريقالموحد.   ختبارتقريبًا في اال %14واتي حصلللللللللللن على والل

لت وقد سلللللللللللللللأ ،البعدي والتي تطلبت حل معادالت من الدرجة األولى ختبارالثالثة من فقرات اال

 وقد هدف السللللللللللللللؤال.  " 1س +   1س =  1  المعادلة " حتوىالبند الثالث والذي إ بالتحديد عن

 ابةجولما  كانت اإل . دائمًا كطريقة للحل التخمينطريقة  سللللللللللللللتخدمت الطالباتومعرفة هل إلى إ

يل على أعداد كبيرة ومجاه احتوائهبطريقة التخمين إل يصلللللللللعب حلها معادلةحل هن من تطلبنعم 

الطريقلة  لى مالحظللةت البللاحثللة إهللدفللو   "14س +  1=   1س +  7"  وهي في كال الطرفين. 

لى أي مدى إ، حل تلك المعادالتها الطالبات في تتبعالتي أ ها تدمقن التلميحات التي سللللللتفدن موا 

 .الباحثة
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 التحقق من صدق وثبات األدوات 3:3

 جل التأكد من دقة النتائج التيمن أ. تم التأكد من صدق وثبات األدوات المستخدمة في البحث  

  عليها الباحثة. تحصل

 البعدي ختبارالتحقق من صدق وثبات اال 3:3:1

هم لدي ممن على محكمين بعرضها وذلك البعدي ختباراال ألداة المحتوى صدق من التحقق تم

تربية كاديمي للرسالة ومشرفة تربوية في وزارة الالمشرف األ، الرياضيات تعليم في الطويلة الخبرة

 ،ختباراال مننسخة  منهم كل تسليم تم وقد ، وبعض الزمالء من مدرسي الرياضيات. والتعليم

 جنةل من أعضاء طلب وقد.  تحليل األهداف من ونسخة ،السادس للصف الجبر وحدة من ونسخة

 األهداف تصنيف ومناسبة الرياضية والدقة اللغوية الصياغة: حيث من ختباراال مراجعة التحكيم

 التي األهداف حقيقوت.  (ستدالليةالمعرفية والتطبيقية واإل) الثالث المعرفة مستويات وفق التعليمية

 دالوقت المحد مع ومناسبتها، السادس الصف لمستوى ومناسبتها، أجلها من ختباراال وضع

 راءبإج الباحثة قامت، التحكيم لجنة من وردت التي المالحظات جميع مراجعة وبعد، ختبارلال

 وتم.  التعليمية األهداف بعض تصنيف تعديل إلى باإلضافة المناسبة واللغوية التعديالت الرياضية

 في بعديال ختباراال خرج حتى واللغوي اإلمالئي للتدقيق عربية لغة على معلم ختباراال عرض

-Test) ختباراال تطبيق عادةوا   ختباراال عن طريق ختبارتم التحقق من ثبات اال . النهائية صورته

Retest Method)  .بوعينأس وبعد السابع الصف طالبات من عينة على ختباراال تطبيق تم حيث 
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 حساب معاملو ت اختبار تصحيح االثم قامت الباحثة ب، العينة نفس علىو  ختبارتطبيق نفس اال أعيد

حيث بلغ معامل ، والثاني األول التطبيقين في الطالبات متوسط بين العالقة ختبارال بيرسون رتباطإ

 .التربوية البحوث في مقبولة النتيجة هذهو  4.71رتباط اإل

  ستبانةثبات االالتحقق من صدق و  3:3:1

فقد عرضت على عشرين طالبًا خريجا  في كلية التربية،  ستبانةوللتحقق من صدق محتوى اال 

، ستبانةوأستاذين من ذوي األختصاص والخبرة في المجال التربوي.  وذلك إلبداء رأيهم في بنود اال

زت وبعض الفقرات وقد ترك، لبعض الكلماتضافة لتعديالت الالزمة من حذف وتغير وا  جراء اوإل

.  راحاتهمقتوأضيفت بعض الفقرات بناء على إ، مالحظاتهم على صياغة بعض العبارات لغوياً 

 ستبانةثبات اال تم حسابا كم.  ستبانةاتهم أعيدت صياغة وعدلت فقرات االوبناء على مالحظ

 مباستخدابشكلها النهائي  ستبانةلالمعامل اإلتساق الداخلي  إيجاد ) كرونباخ ألفا (من خالل 

بين يعكس اتساقًا داخليًا  وهذا (2..2) يساوينه أوقد وجد ، (SPSS) حصائي تحليل اإلبرمجية ال

ت اومؤشرًا على مدى تجانس فقر ، المقبولة في الدراساتكونه ضمن الحدود  ستبانةفقرات اال

 في قياسها لما تقيسه. ستبانةاال

 المادة التدريبية 7:3

 الجبر للصف  مقدمة في بوحدة ” Hands-On Equations“ وربط النموذجعادة كتابة الوحدة إ تم  
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تمثيل ثالثة تمثيالت رئيسية وهي الباستخدام  تم تعليم الطالباتحيث ، السادس الفصل الثاني

 صورة باستخدامل الصوري والتمثي الميزان( )” Hands-On Equations“ النموذج باستخدام العملي

.  فقط هذه التمثيالت مع المجموعة التجريبية استخدمتو .  الرموز باستخداموالتمثيل الرمزي  الميزان

تضمنت الوحدة   .(1.1)ملحق  تقريباً  الوحدة مواضيع جميع الثالثة التمثيالت هذه تضمنت وقد

 :ثالث مهمات رئيسية

 المهمة األولى : 

 .غيراتللداللة على الثوابت والمتة حّسياألدوات ال استخدامالنموذج و  استخدام على الباتالط دريبت 

جار الشطرنج أح ستستخدم عرف قيمتهت  ز. فالمجهول الذي ال تم التركيز على عملية الترميحيث 

عداد أما األ يأخذ عدة قيم مختلفة. من خالله أن هذا المجهول ةالطالب تللداللة عليه، تعلم

 تثلم  و  ،األزرار الحمراء باستخدام األعداد الموجبة تثلم  األزرار لتمثيلها، بحيث  استخدمتف

 في على الطالبة األنتقالشارة المساواة إعند رؤية   .األزرار الزرقاء باستخدام األعداد السالبة

ية المهمة عملهذه في  ةالطالب تتعلم لى الطرف اآلخر.إ عملية التمثيل من طرف الميزان

 .الصوري ثم التمثيل الرمزي التمثيل العملي،

 األهداف التالية :  ةالطالب أتقنتوخالل عملية التمثيل 

 .الحروف الهجائية باستخدامعن المجهول في الجمل الرياضية  عبرت      

 .مفهوم الجملة المغلقة والمفتوحة تتعرف      

 .بين الجملة المغلقة والجملة المفتوحة تميز       
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 .مفهوم الجملة المغلقة الصائبة والخاطئة تتعرف      

 .بين الجملة المغلقة الخاطئة والجملة المغلقة الصائبة تميز  

 .الجمل المفتوحة الى  جمل مغلقة صائبة تحول 

 المهمة الثانية:

رف واحد ط استخدمت ة، حيث أن الطالبحّسيوشبه ال حّسيالنموذج ال باستخدامتمثيل العبارات  

ن قيمة تم البحث عة المجهول لميزان من أجل تمثيل العبارة ، وعند وضع قيمة معينة بدل قيمامن 

 الطرف اآلخر والتي يجب أن توضع في الكفة األخرى من أجل تساوي الكفتين.

  األهداف التالية: ةالطالبأتقنت المهمة هذه ومن خالل  

 المتغيرمفهوم  تتعرف  

 أمثلة على متغيرات تعطأ  

 قيمة العبارة  مفهوم تتعرف 

 التعويض في إيجاد قيمة المقدار استخدمت 

 المهمة الثالثة :

ل المعادلة بح تفي المهمة األولى. بعدها بدأ تالنموذج كما تعلم باستخدامالمعادلة  ةالطالب تمثل 

 بحيث:
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ر بسحب حجبدأ ت اهناك أحجار من الشطرنج )متغيرات(  في طرفي المعادلة فانهاذا كان  -1

 شطرنج  من كل طرف لجعل المتغيرات على طرف واحد فقط من الميزان.

بسحب زر أحمر  ةالطالب بدأتاذا كانت األزرار حمراء ) األعداد موجبة(  في طرفي الميزان  -1

من كل جهة لتبقى في النهاية األزرار على طرف وأحجار الشطرنج  على الطرف اآلخر من 

 ى طرف واألعداد على الطرف األخر(. الميزان ) المتغيرات عل

اذا وجدت أزرار زرقاء)أعداد سالبة( الى جانب المتغير وعلى نفس طرف الميزان فيمكن  -1

ل) زر أن ك ةتعلم الطالبتأعداد موجبة( لكال الطرفين، حيث التخلص منها بأضافة أزرار حمراء)

 (4=1-+  1( أي أن ) +4أحمر + زر ازرق = 

ملية ع باستخداملبة على فحص تساوي كفتي الميزان االط تعمل ة المتغيريجاد قيمإبعد  -1

 .التعويض، من أجل التحقق من صحة الحل

 استخدامببنفس الطريقة ولكن  تمن المرحلة العملية الى المرحلة الصورية ومثل ةالطالب تنتقلإ -1

 الرسومات.

 .المعادلة بشكل رمزي ومثلتفي المرحلة األخيرة  ةالطالب تنتقلإ -1

 : األهداف التاليةأتقنت الطالبة ومن خالل هذه العملية 

 .على مفهوم المعادلة تتعرف

 .أمثلة على  معادالت من الدرجة األولى تعطأ 

 .على مفهوم حل المعادلة تتعرف
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 تخدامباسقيمة المتغير الذي يمكن أن يكون حال للمعادلة من بين مجموعة متغيرات معطاة  تحدد

 .عملية التعويض

 معادالت من الدرجة األولى .  تحل

 .رمزية باه جمل أو عبارات كالمية بداللةأش تمثل

 .ة تتضمن عالقة المساواة بمعادالتجماًل كالمي تمثل

 من المحكمين من لجنة على بعرضها األنشطة المعدة لهذا الغرض صدق محتوى من التحقق تم 

 نسخة سليمهمت وتم، للصف السادس بالتحديد الرياضيات تعليم مجال في ختصاصواإل الخبرة ذوي

 باستخداماألنشطة المعدة  من ونسخة، السادس الصف منهاج في هي كما الجبر وحدة من

 أنواع حولي رأي أ إلبداءفي مرحلة التمثيل العملي  حّسيستعانة بالنموذج الوباإل ةالثالث التمثيالت

 .بةالطل لمستويات األنشطة مالءمة ومدى الوحدة مواضيع من موضوع كل في المعدة التمثيالت

 

 الدراسة إجراءات 3:3

 : اآلتية ءاتااإلجر  وفق سةاالدر  تمت

 والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ مدى من تحققتم الو  حددت الباحثة عينة الدراسة -1

 ةالمة الطالبع ىالباحثة علعتمدت إ حصائي المستخدم في التجربة، حيث لتحديد نوع التحليل اإل

الذي أجرته وزارة التربية والتعليم كعالمة مرجعية لقياس ( 1.1ملحق)الموحد  الرياضيات اختبارفي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إفترضت الباحثة أنه . تكافؤ المجموعات ىمد

 بارختبين متوسطي تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة في اال  ≥ 0.05الداللة   

المستقلة  للعينات (ت) اختبار باستخدامة الفرضي وقامت بفحص تلك .)الموحد(القبلي

(Independent samplesT- Test) 0.05  داللةمستوى  عند ≤   تبين أن هناك فرق لصالح و

، 3804.حيث بلغت قيمة مستوى الداللة ، حصائياً إغير دال  ذا الفرقه ولكن.  المجموعة الضابطة

والضابطة  التجريبية المجموعتين أن يعني وهذا، حصائيةإداللة  ودل على عدم وجود فرق ذمما ي

ه دمتاستخحثة نوع التحليل االحصائي التي البادت حد هذه النتيجة بظهور  .التحصيل في نامتكافئت

مح سي  ( ت) اختبارأن  حيث للعينات المستقلة( ت) اختباروهو  . ولىلفحص الفرضية اإل

 .ال وجود تكافؤ بين المجموعتينه أثناء تحليل البحوث التربوية في حباستخدام

يتناسب  بما للصف السادس األساسي الجبر مقدمة في حدةو صياغة عادةإب حثةلباا قامت -1

 تملتزوقد ا . إثرائها بتمثيالت متعددةوقد تم ” Hands-On Equations“ المقترحمع النموذج 

( 1411-1411المقرر من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام )راسي لدا ىالباحثة بالمحتو

 .(1.1ق )ملح

خاص لكل طالبة من  وزع نموذج حيث  ”Hand On Eqauation“أعدت الباحثة النموذج   -1

 طوال الوحدة الدراسية.جل التطبيق طالبات المجموعة التجريبية من أ



61 
 

ة قي بداية بتطبيق الدراسبية والتعليم بالسماح لها بالبدء ذن من مديرية التر طلبت الباحثة إ -1

طلبها وعليه فقد بدأت بتطبيق الدراسة بتاريخ  ىالفصل الثاني وقد وافقت المديرية عل

 حصص صفية.سبوعان بواقع عشر تطبيق الدراسة إ واستمر.  14/1/1411

ث انابطة من اإلالجبر للمجموعة الضمقدمة في دّرست معلمة بنات بيتونيا األساسية وحدة  -1

جموعة كما دّرست الباحثة الم.  التمثيالت الرمزية فقط باستخدامكما وردت في الكتاب المدرسي و 

 النموذج  باستخدامالتجريبية في مدرسة بنات بيتللو الثانوية الوحدة التي أعدتها و 

 “Hands-On Equations”. 

طالع على الطريقة المستخدمة لإل قامت الباحثة بحضور حصة لمعلمة المجموعة الضابطة -1

بدأت المعلمة حيث .  وقد كانت الحصة عن حل معادالت من الدرجة األولى، تدريسثناء الأ

، فتوحةوالم الحصة بمراجعة بعض المفاهيم الواردة في الوحدة كمفهوم العبارات والجمل المغلقة

  .على السبورة وطلبت من الطالبات حلها بطريقة التخمين أوالً  1=  1بعدها كتبت المعادلة  س +

ليها لحل ع يعتمد بعدها أخبرت المعلمة الطالبات أن هذه الطريقة ال تصلح ألن تكون طريقة دائمة

وم ات_ سنتعلم اليهناك معادالت يصعب تخمينها لذلك _خاطبت المعلمة الطالب ألن، المعادالت

بيهات المعلمة التش استخدمت.  طريقة لحل المعادالت ولكن هذه الطريقة غير موجودة في كتابكم

حيث شبهت المعادلة بميزان وقالت: عندما نذهب لشراء خضراوات فان البائع يضع العيارات على 

يارات؟ وسألت هل يضع بجانب الخضار أي من الع، جهة والخضراوات على على جهة أخرى
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بينما تساءلت مجموعة أخرى بصوت منخفض ما ، بصوت واحد ال أجابت مجموعة من الطالبات

.  الصف المقعد األخير منمعنى عيارات؟ وقد تمكنت من سماع الصوت ألنني كنت أجلس في 

ن وقالت اآل 1=   1على السبورة س + المعادلة المدونة سابقًا بعدها أكملت المعلمة الشرح عن 

وجود كملت المعلمة قائلة ننظر للعدد المأ، نلى التخميإف نقوم بحل المعادلة دون اللجوء م كيسنتعل

نطرح العدد من الطرفين كانت األشارة بين العدد و س جمع  جانب س ونريد التخلص منه فاذا

وضحت المعلمة على السبورة طريقة حل .  أما اذا كانت طرح فاننا نجمع نفس العدد للطرفين

بعدها أكملت الشرح وقالت أما اذا كانت األشارة بين .   1=  1 –و س  1=  1س +   المثالين

س و العدد ضرب فاننا نقسم واذا كانت قسمة فاننا نضرب ووضحت الطريقة وكتبت المثاليين 

وأخرجت طالبة  معادالت على السبورةأربع  بعدها كتبت 1=  1و س /  14= س  1التاليين 

 المعادلة التي تليها وهكذا حتى ثم أخرجت طالبة أخرى لحل، األولى على السبورة لحل المعادلة

 لالطالبات في تحديد العملية المناسبة لح تضح أن هناك تردد بينإ.  نهت حل المعادالت األربعةأ

( 1تدريب صفي) طلبت المعلمة حل.  نضرب أم نقسم، طرحالمعادلة بحيث تساءلن نجمع أم ن

 سئلة الكتاب كواجب بيتي.نهت المعلمة الدرس بطلب حل باقي أدها أداخل الصف وبع

 البعدي الذي أعدته الباحثة والذي ختباروعات التجريبية والضابطة لالخضعت جميع المجم -7

 تأكدت من صدقه وثباته.
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حح اال -1  144الى  17البعدي من  ختبارعالمة اال وتم تحويل، يدويًا ورصدت النتائج ختبارص 

الفروق بين  ختبارال SPSSبرنامج ال  باستخدامبعدها حللت النتائج و .  من أجل سهولة المقارنة

 متوسط بين الفروق ختبارال(Independent sample T test) اختبار تطبيقتم و .  المتوسطات

  البعدي ختباراال الطلبة في تحصيل

نحو  فعيتهندا لقياسطالبات المجموعة التجريبية قبل وبعد إجراء الدراسة  ىعل استبانةوزعت  -1

 تعلم الرياضيات.

للت اال -14  .ور صدت النتائج  SPSSبرنامج ال  باستخدام ستبانةح 

ثة بعد ثالأجريت مقابالت مع عينة قصدية من طالبات المجموعة التجريبية والضابطة  -11

من طالبات  ) أربع طالباتختبارذلك االفي  هنبناء على نتائج، البعدي ختبارأسابيع من تقديم اال

المجموعة التجريبية اللواتي أجبن إجابة صحيحة على جميع بنود الفقرة الثالثة، وأربع طالبات من 

لمجموعة التجريبية اللواتي أجبن أجابة صحيحة عن جميع بنود الفقرة الثالثة ما عدا امن طالبات 

بحيث  ،ستخدمنها في حل بعض المعادالتتم مناقشتهن عن الطرق التي إ حيث البند الثالث(،

ان من فستفادة الطر جموعتين عن طرق الحل والحظت مدى إقدمت الباحثة تلميحات ألفراد كال الم

   . النتائج بعدها تم تحليلو ، تلك التلميحات
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 المعالجات اإلحصائية 3:9

إلتساق لتحليل نتائج الدراسة، حيث تم فحص ا (SPSS)برنامج الرزم االحصائية  استخدم

معامل  دامباستخ ختباركرومباخ الفا، وتم فحص ثبات اال باستخدام الدافعية ستبانةالداخلي ال

 ين األولىة والضابطة وفحص الفرضيتبيرسون, كما تم فحص تكافؤ المجموعتين التجريبيارتباط 

 .  Independent Sample T-Testمستقلتين  لعينتين  (ت) اختبار باستخداموالثانية 

 

 جراءات الدراسةملخص إ 3:10

تناول هذا الفصل منهجية الدراسة وتصميمها شبه التجريبي ومجتمعها المتمثل في طلبة الصف 

المتمثلة في يسرة والعينة المت ، 1411/1411السادس في محافظة رام هللا والبيرة للعام الدراسي 

 ،المستخدمة دوات الدراسةف ألكما تناول الفصل وص .وعتين ضابطتينيتين ومجممجموعتين تجريب

ستراتيجيات ومقابلة للكشف عن اإللقياس الدافعية  استبانةالبعدي لقياس التحصيل و  ختباراال :وهم

 وثباتهما .والتحقق من صدقهما  المعادالت حل المستخدمة في مواجهة الصعوبات في



 

 

 

 الفصل الرابع

 

راسةنتائج الد
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صل الرابعالف  

 نتائج الدراسة

 حّسيبالشكل ال ” Hands-On Equations“ نموذج استخدامثر عن أالدراسة الحالية للكشف  تهدف  

على تحصيل طلبة  )صورة الميزان( في تدريس "وحدة مقدمة في الجبر" حّسي)الميزان( وشبه ال

 ريسوذلك من خالل تد.  الرياضيات على دافعيتهم نحو تعلم ستخدامأثر هذا االو الصف السادس 

هذا النموذج ومقارنتها بمجموعة أ خرى ت دّرس  باستخداموحدة في الجبر  الباتمجموعة من الط

 وتم .يةلقياس الدافع استبانةو  ،لقياس التحصيلًا بعديًا اختبار  الباحثة أعدتوقد .  بالطريقة التقليدية

وأجرت الباحثة بعدها مقابلة مع عينة  .الدراسة ألغراض نيمناسب ليكونا وثباتهما صدقهما من التأكد

للكشف عن اإلستراتيجيات المستخدمة في مواجهة الصعوبات في  نقصدية من طالبات المجموعتي

ديرية م أجرته الموحد الذي ختبارالباحثة بعالمات الطالبات في اال ستعانتإكما .   المعادالتحل 

البيانات تم  يعوبعد تجم.  القبلي من أجل فحص تكافؤ المجموعات ختبارالتربية والتعليم كبديل لال

سؤالي عن جابة اإل من أجل (SPSS)برنامج التحليل االحصائي  باستخدام حصائياإ معالجتها

  :الدراسة

في تدريس  حّسيوشبه ال حّسيه البشكلي On Equations”-“Hands نموذج  استخدامما أثر  -1

   في الجبر؟ ني الجبر على تحصيلهالصف السادس وحدة ف الباتط
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 في تدريس  حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال On Equations”-“Handsنموذج  استخدامما أثر  -1

  نحو تعلم الرياضيات؟ المجموعة التجريبية الباتطوحدة في الجبر على دافعية 

 ولبالسؤال األ  المتعلقة النتائج 4:1

 الطالبات تحصيل متوسط حصائياً فيإفرق دال  هناك كان إذا معرفة ما إلى ولىهدفت الفرضية األ

على النحو التالي:  ولالسؤال األوقد كان نص ، التدريس طريقة لمتغير تبعاً  البعدي ختبارعلى اال

 لباتافي تدريس ط حّسيوشبه ال حّسيه البشكلي On Equations”-“Hands نموذج  استخدامما أثر 

 لتقليديةا الطريقة استخدمت  حيث  في الجبر؟ن لسادس وحدة في الجبر على تحصيلهالصف ا

 تدريس في ” ” Hands-On Equationsستخدم النموذج ا بينما المجموعة الضابطة تدريس في

 التجريبية. المجموعة

داللة إحصائية عند مستوى  وجد فرق ذيو : ال تيةاآل  الصفرية الفرضية عن هذا السؤال  انبثقت وقد 

 .  سالبعدي يعزى لطريقة التدري ختبارمتوسط تحصيل الطالبات في االبين    ≥ 0.05الداللة   

  للعينات المستقلة (ت) اختبار تطبيق تم ولىاأل الفرضية فحص أجل ومن

( Independent samples t- test)  ( 0.05عند مستوى الداللة ≤ ) الجدول في كما النتائج وكانت 

(1.1). 
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 (4.1جدول )
 الطالبات في لتحصيل الحسابيين الوسطين بين الفرق لداللة  (ت) اختبار نتائج

 البعدي ختباراال في التجريبية والضابطة المجموعتين
 مستوى الداللة      المجموعة     العدد       الوسط الحسابي       االنحراف المعياري   

                      Sig                                           M                        N 

   000.               11.111            57.49              11   الضابطة            
 11.111            11.11              11     التجريبية          

 

النموذج  باستخدامسن در لواتي ال الباتالط تحصيل متوسط أن (1.1)جدول  من يتضح

 بالطريقة ندرس لواتيال الباتالط تحصيل متوسط أعلى من  ” Hands-On Equations”حّسيال

.  لى الترتيبع   57.5،  82.5المجموعتين التجريبية والضابطة تحصيل متوسط بلغ حيث، تقليديةال

لفرق أن هذا ا (ت) اختبارويبين ، 11 رقالوسطين واضحًا جدًا حيث بلغ الفوقد كان الفرق بين 

ما يدل على م، 00.حيث بلغت قيمة مستوى الداللة ، حصائياً إبين متوسطي المجموعتين دال 

الح البعدي يعود لص ختبارحصائية على مستوى تحصيل الطالبات في االإداللة  ووجود فرق ذ

 .  ”Hands-On Equations“ النموذج  باستخدامتي دّرست المجموعة التجريبية ال

والضابطة  ق في التحصيل بين المجموعتين التجريبيةكدت على وجود فر أورغم أن نتائج هذا السؤال 

الكشف عن اإلستراتيجيات المستخدمة في أرادت الباحثة اال أن ، ولصالح المجموعة التجريبية

مواضيع  معالجة فيالنموذج  هذا استخدامظة أثر حمالمواجهة الصعوبات في حل المعادالت، و 

ره ودو ، أهداف ذات مستويات عليافي معالجة و  ،حل المعادالت الخطيةموضوع ك بالتحديد مهمة
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  بد منلذلك كان ال.  مالطلبة وتعميق المفاهيم لديهفي القضاء على بعض األخطاء الشائعة لدى 

قرات ما اذا برز هذا األثر في فقرات دون أخرى من فكد فقرة فقرة للتأ البعدي ختبارتحليل فقرات اال

وهل  ،رات أهدافًا مهمة في هذه الوحدة واذا كان األمر كذلك فهل عالجت هذه الفق، البعدي ختباراال

 .مستويات علياعالجت أهدافًا ذات 

 البعدي ختبارتحليل فقرات اال 4:1

سئلة قاست أاألولى والثانية على حتوت الفقرتان إحيث ، فقرات خمسالبعدي على  ختبارحتوى االإ

 ،والتمييز بين الجملة المغلقة الصائبة من الخاطئة، كالتعرف على مفهوم المتغير معرفية اً أهداف

، ( من الفقرة األولى1، 1ها البندان )جوالتي عال لة المفتوحةالجموالتمييز بين الجملة المغلقة من 

تطبيقية  اً دافهأ  قاستأسئلة  حتوت الفقرتان األولى والثانية علىكما إ.  ( من الفقرة الثانية1والبند )

اًل ح وتحديد أي القيم تصلح ألن تكون، عمليات التعويض باستخدامكايجاد قيمة عبارة  بسيطة

تحويل الجملة المفتوحة الى جملة مغلقة صائبة و ، الرموز باستخدامواعادة كتابة جملة ، للمعادلة

كما احتوت الفقرة و .  من الفقرة الثانية (1، 1(من الفقرة األولى والبنود )1، 1والتي عالجتها البنود )

بينما احتوت .  (1وهو تكوين معادلة علم حلها كما في البند)هدفًا استدالليًا سؤال قاس على  الثانية

، 1نود )حيث احتوت البى تطلب حل معادالت من الدرجة األولالفقرة الثالثة على أسئلة تطبيقية ت

( على معادالت يسهل تخمينها الحتوائها على اعداد صغيرة وعلى متغير في طرف 1، 1، 1، 1

توت لب حل معادلة احأما البند الثالث فقد قاس هدفًا استدالليًا حيث تط، واحد من أطراف المعادلة
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لرابعة أما الفقرتان ا تخمينها كما تطلبت أهداف الوحدة، على متغيرات في كال الطرفين فصعب

، ( من كال الفقرتين1، 1، 1كما في البنود )والخامسة فقد احتويتا على أسئلة ذات أهداف تطبيقية 

كوين بينما تطلبت الفقرة الخامسة ت عة تحويل عبارات كالمية الى رموزحيث تطلبت الفقرة الراب

 استعلى أسئلة قالرابعة والخامسة كما احتوت الفقرتان .  معادالت من الدرجة األولى ومن ثم حلها

( 1، 1، 1ائل كالمية مرتبطة بخبرات حياتية والتي قاستها البنود )تتطلب حل مساستداللية  اً هدافأ 

دناه تفوق أداء المجموعة التجريبية على أداء أ (1.1ل )ويالحظ من الشك.  من كال الفقرتين

اضحًا في أداء المجموعة التجريبية زًا و تميُّ اال أن هناك .  مجموعة الضابطة في جميع الفقراتال

 الخامسة.على الفقرتين الرابعة و 

 

 (4.1الشكل)

 الفقراتالفروقات في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على جميع 
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 .بالتفصيل ختبارفقرات اال ي تحليللوفيما ي

 البعدي ختباراألولى من فقرات االتحليل بنود الفقرة  4:1:1

 ت أسئلةحيث قاس، اختيار من متعدد تضمنت أسئلة فرعية احتوت الفقرة  األولى على أربعة بنود

 بين تميزلاالبند األول والثاني من هذه الفقرة أهدافًا معرفية تتضمن التعرف على مفهوم المتغير و 

ن يع هدفالبند الثالث والراب ت أسئلةبينما قاس.  الصائبةالجملة المغلقة من  الخاطئة الجملة المغلقة

ون حاًل قيم تصلح ألن تكعملية التعويض و تحديد أي ال استخدام ناتضمّ ، نين بسيطيتطبيقي

الحسابية ( وجود فروق ذات داللة احصائية في المتوسطات 1.1ويظهر من الجدول )، للمعادلة

عدد ب(   1( أ المتغير في اآلتي هو:" بين المجموعتين التجريبية والضابطة على البند األول فقط

ويوضح  الجدول أيضأ أن االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية .   "درجة الحرارة (حأيام األسبوع  

في  نتائج الطالبات أن يع بنود الفقرة مما يدل علىأقل مما هو عليه للمجموعة الضابطة على جم

 يست فقط مرتفعة بل متقاربة أيضًا.ل جموعة التجريبيةالم
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 (4.1جدول )
 الطالبات في لتحصيل الحسابية األوساط بين الفرق لداللة )ت(   اختبار نتائج

 على بنود الفقرة األولىوالضابطةالتجريبية  المجموعتين
 الداللة مستوى       راف المعيارياالنح  الوسط الحسابي      العدد         المجموعة       رقم البند  

             Sig                                     M                       N  
 4.441              4.111              4.11            11      الضابطة            األولالبند 

 4.111              4.11            11       التجريبية                     
 4.111               4.111              4.11            11       الضابطة          الثاني البند

 4.111              4.11            11        التجريبية                    
 4.147               4.111              4.11            11          الضابطة       الثالثالبند 

 4.444              1.44            11          ةالتجريبي                    
 4.111               4.111              4.11            11          الضابطة        الرابع دالبن  

 4.111              4.11            11        التجريبية                      
_________________________________________________________________ 

 

ال على البند إية في المتوسطات بين المجموعتين حصائإنتائج لم تظهر فروقًا ذات داللة ورغم أن ال

يوضح و .  كانت أعلى في جميع البنود طات الحسابية للمجموعة التجريبيةال أن المتوسإ، األول

ق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في جميع بنود مدى تفوّ  بالتفصيل (1.1الشكل )

 .  الفقرة األولى
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 (4.1الشكل )

 الفروقات في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على بنود الفقرة األولى

 البعدي ختبارلثانية من فقرات االتحليل بنود الفقرة ا 4:1:1

وقد ، فراغأكمال ال سئلة من نوع حيث احتوت الفقرة على أ، بنود ةاحتوت الفقرة الثانية على أربع

عن المجهول  الرمزيأهدافًا معرفية تتضمن التعبير  أسئلة قاست احتوى البندان األول والثاني على

  اً بسيط اً قيتطبي اً هدفسؤال قاس بينما احتوى البند الثالث على ، المفتوحةوالتعرف على الجملة 

ؤال قاس سأما البند الرابع فقد احتوى على ، يتضمن تحويل الجملة المفتوحة الى جملة مغلقة صائبة

 أن (1.1ل)يظهر الجدو و .  هدف استداللي يتضمن تكوين معادلة من الدرجة األولى علم حلها

، في جميع البنودمتوسطات المجموعة التجريبية كانت أعلى من متوسطات المجموعة الضابطة 
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جميع  على وعتينات الحسابية  بين المجمفروقات ذات داللة احصائية في المتوسطوكان هناك 

نستطيع فاننا ،  11ص =  1اذا كانت " ما عدا البند الثالث ولصالح المجموعة التجريبيةالبنود 

ويالجظ من الجدول .  "مكان المتغير ص لتصبح الجملة جملة مغلقة صائبة.  العدد ....وضع 

أيضًا أن االنحرافات المعيارية لعالمات المجموعة التجريبية كانت أقل من االنحرافات المعيارية 

مما يدل على تقارب أداء ، لمجموعة الضابطة على جميع األفرع ما عدا الفرع الرابععالمات ال

 بات المجموعة التجريبية على الفقرة الثانية أيضًا.طال

 (4.3) جدول
 الطالبات في لتحصيل الحسابية األوساط بين الفرق لداللة ) ت ( اختبار نتائج

 على الفقرة الثانية والضابطةالتجريبية  المجموعتين
 مستوى الداللة        االنحراف المعياري      الوسط الحسابي         العدد          ةالمجموع       رقم 

           Sig                                         M                            N 

 4.444              4.141                   4.11              11الضابطة            األول البند 
 4.144                   4.14              11        التجريبية               

 4.411               4.111                  4.71              11      الضابطة       الثاني البند
 4.111                   4.11              11         التجريبية              

    4.171               4.111                  4.11              11        بطة الضا    الثالث البند  
 4.111                   4.11              11   التجريبية                      

 4.444               4.111                   4.11             11    الضابطة          الرابع البند  
 4.111                   4.11              11      التجريبية                   

 
ية والضابطة على الفقرة داء المجموعتين التجريب( المتوسطات الحسابية أل1.1يوضح الشكل )

 الثانية.
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 (4.3الشكل )

 الفروقات في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على بنود الفقرة الثانية

 

 البعدي: ختباربنود الفقرة الثالثة من فقرات االتحليل  4:1:3

خمسة  حيث تطلبت، حتوت الفقرة الثالثة على ستة بنود تطلبت حل معادالت من الدرجة األولىإ

 1س =  1 "ينما كانت المعادلة ب، بنود منها حل المعادالت بالتخمين كما تطلبت أهداف الوحدة

حتوت المعادلة إحيث ، بسهولة حلها يصعب تخمينمن النوع الذي ( 1في البند رقم )  "1س +  

 على مجاهيل في طرفي المعادلة مما جعل صعوبة في تخمين الحل.
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أن المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة كانت متقاربة في  (1.1يظهر الجدول ) 

لصالح حصائية في هذا البند و إداللة  وذ حيث يظهر الجدول فرقاً .  جميع البنود ما عدا البند الثالث

ويالحظ من الجدول أيضاً أن المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية كانت .  المجموعة التجريبية

حيث كان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في .  أعلى منها للضابطة ما عدا البند الخامس

بي للمجموعة التجريبية ولنفس البند يساوي بينما كان المتوسط الحسا 86.البند الخامس يساوي 

لمعادالت ويالحظ أن عملية  حل ا،  1=  1÷ س  حل المعادلة  خامسوقد تطلب البند ال،   83.

 من العمليات التي لم تستطع الباحثة تمثيلها من خالل مجهواًل في بداية الجملة التي تتضمن

 .النموذج
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 (4.4جدول رقم )
 لداللة الفرق بين األوساط الحسابية لتحصيل الطالبات في (ت )اختبارنتائج 

 على الفقرة الثالثةالمجموعتين التجريبية والضابطة 
____________________________________________________________________ 

 االنحراف المعياري       مستوى الداللة      العدد      الوسط الحسابي      المجموعة               البندرقم 
          Sig                                       M            N             

    4.111              4.111               4.11         11الضابطة                  األول البند
                    4.111               4.11         11      التجريبية                      

                   4.171              4.111               4.71         11        الضابطة     الثاني     البند 
                   4.111               4.71         11   التجريبية                         

        4.441              4.114               4.11         11       الضابطة          الثالث البند    
         4.114               4.11         11       التجريبية                       

        4.111              4.111               4.71        11        الضابطة           الرابع البند  
 4.111               4.11         11         التجريبية                   
 4.111              4.111               4.11        11        الضابطة        البند الخامس
 4.111               4.11         11        التجريبية                    
 4.111              4.141              4.14         11         الضابطة       البند السادس
 4.141               4.14         11         التجريبية                   

 

ألداء المجموعتين  التجريبية ( توضيحًا للمتوسطات الحسابية  1.1ويظهر الرسم في  الشكل)

 والضابطة على الفقرة الثالثة.
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    (4.4الشكل )

                 الفروقات في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على بنود الفقرة الثالثة

البعدي ختبارت االمن فقرا حليل بنود الفقرة الرابعةت 4:1:4  

حتوت إوقد   .طلب فيها التعبير بالرموز عن تلك العبارات.  عبارات احتوت الفقرة الرابعة على سبع

على عبارات  حتوتإما البنود األربعة المتبقية فقد أ، األولى على عبارات رمزية عادية ةالبنود الثالث

حصائية  في إداللة  وفرق ذوجود ( 1.1وكما يظهر في جدول )، مسائل تطبيقية حياتيةتمثل 

وأن   .جميع البنود ما عدا البند الثالث ولصالح المجموعة التجريبية دائماً المتوسطات الحسابية على 

   .نحرافات المعيارية لجميع بنود المجموعة التجريبية كانت أقل منها للمجموعة الضابطةاإل
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 (4.2جدول )

 الطالبات في لتحصيل الحسابية األوساط بين الفرق لداللة ) ت ( اختبار نتائج
 رابعةعلى الفقرة ال والضابطةالتجريبية  المجموعتين

 مستوى الداللة      العدد         الوسط الحسابي     االنحراف المعياري          المجموعة           البند رقم 
         Sig                                   M                          N                     

 4.441           4.111             4.71               11           الضابطة       األول   البند
       4.111            4.11                11          التجريبية                    

                      4.444           4.117             4.11               11            الضابطة     الثاني    البند
      4.111            4.11                11          التجريبية                    

     4.111           4.111             4.11               11        الضابطة        الثالث     البند  
            4.171             4.11               11           التجريبية                      

      4.444           4.141             4.11                11     الضابطة          الرابع      البند  
    4.144             4.14               11      التجريبية                           

 4.444           4.111             4.17               11           الضابطة      الخامس  البند  
 4.111             4.11                11              التجريبية                  

 4.444          4.111             4.11                11           الضابطة      السادس  البند  
 4.111             4.11               11             التجريبية                    

 4.444           4.141             4.11                11             الضابطة    السابع   البند  
    4.111             4.11               11          التجريبية                       

 

للمجموعة التجريبية كانت أفضل  ن المتوسطات الحسابيةأ (1.1) ويظهر الرسم الموضح في الشكل

ان البند الثالث وك، وقد تميزت المجموعة التجريبية في البنود األخيرة بشكل واضح، في جميع البنود

الثالث د نوقد تطلب الب.  هو البند الوحيد الذي  تقاربت  فيه المتوسطات الحسابية للمجموعتين

تحويل العبارة )عددًا مقسوم على ثالثة( الى رموز ويالحظ أن العبارة احتوت على عملية قسمة 

 .لمستخدمتمثلها الباحثة في النموذج ا وهي من العمليات التي لم
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(4.2الشكل)  

 الفروقات في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على بنود الفقرة الخامسة

 

الفقرات األربعة  تميز واضح في متوسطات المجموعة التجريبية على ( 1.1)كما يظهر الشكل

 حتوت على عبارات تطبيقية لمسائل حياتية لم يرد مثلها في المنهاج المدرسي.إاألخيرة والتي 

 

البعدي  ختبارمن فقرات اال يل بنود الفقرة الخامسة واألخيرةحلت 2:1:4  

وقد تطلب السؤال .  حيث تكون البند الخامس من فرعين، الخامسة على خمسة بنوداحتوت الفقرة 

وقد ، اتقان هدفين أساسيين وهما تحويل جملة كالمية الى معادلة من الدرجة األولى ومن ثم حلها
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األولى تحويل جمل عادية رمزية الى معادلة كما وردت في الوحدة وحسب  تتطلبت البنود الثالثة

أما البندين الرابع والخامس فقد تطلبا تحويل جمل تحوي مسائل حياتية تطبيقية ، مدرسيالمنهاج ال

ويعتبر هذا السؤال كما ذكرنا سابقًا الركيزة األساسية لوحدة .  الى معادالت من الدرجة األولى

حصاء خرى كالهندسة واإللفرع الجبر فقط بل الى الفروع األالجبر والذي يمتد تطبيقاته ليس 

.العادية والنسب المئوية وغيرها حتماالت والمصفوفات والتكامالت والنسبواإل  

فروقًا واضحة بين المتوسطات الحسابية وذات داللة احصائية  )ت( اختباروقد أظهرت نتائج 

ضًا ويظهر أي.  (1.1)هذه الفقرة كما يظهر في الجدول ولصالح المجموعة التجريبية في جميع بنود

 . للضابطة امنه أعلى للمجموعة التجريبية  تانخيرة كالبنود األ لعالماتأن قيمة االنحراف المعياري 
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 (4.3جدول )

 الطالبات في لتحصيل الحسابية األوساط بين الفرق لداللة ) ت ( اختبار نتائج

 على الفقرة الخامسة  والضابطةالتجريبية  المجموعتين 

 مستوى الداللة       الوسط الحسابي     االنحراف المعياري         العدد       المجموعة            البندرقم 

             Sig                                  M               N                 

 4.411          4.111                  4.77             11     الضابطة           األولالبند 

             4.111                 4.11             11      التجريبية                     

                       4.444          4.111                  4.11             11    الضابطة        الثاني    البند 

                 4.111                  4.11            11         التجريبية                  

                   0.010       4.111                 4.71             11        الضابطة        البند الثالث

 4.111                  4.11             11         التجريبية                    

 4.444          4.111                  4.11             11         الضابطة    الرابع     البند

 4.171                    0.68          11      تجريبية    ال                    

 4.444           4.111                 4.41             11   الضابطة            الخامس البند  

  4.111                  4.71            11      التجريبية                        

 4.444          4.111                  4.41             11    الضابطة           السادسالبند   

            4.141                  4.11            11          التجريبية                    
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  .خفاقًا واضحًا في أهم فقرة من فقرات الوحدة والتي تعتبر أساسًا لمواضيع الجبر جميعها إنالحظ  

وقد لوحظ أن هذه الفقرة  كانت األدنى تحصياًل من بين جميع الفقرات وباألخص البندين الرابع 

.(1.1والخامس كما يظهر في الشكل )  

التدني الواضح في المتوسطات الحسابية لدى أفراد المجموعة الضابطة ( 1.1ويظهر الشكل )

حيث أن مجموعة قليلة جدًا هي التي استطاعت  .على معظم البنود وباألخص على البنود األخيرة

وقد تطلبت البنود االخيرة .  البدء بحل البند الخامس والمجموعة األقل هي التي استطاعت اكماله

لمسائل تطبيقية حياتية ومن ثم حلهاتكوين معادالت  .   

 

(3.4الشكل )     

 الفروقات في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على بنود الفقرة الخامسة
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الحظت الباحثة أثناء تدريسها لطالبات المجموعة التجريبية تطورًا واضحًا في نتائج بعض 

اعهن واستمت الحظت اندماجهن بالدرسنخفض، فقد الطالبات ممن اعتبرن من ذوي التحصيل الم

النموذج في كل مرة، ومحاولة حل األنشطة المطلوبة. قامت الباحثة بمقارنة عالمات  باستخدام

عدي. قسمت الب ختباربعالماتهن في اال القبلي)الموحد( ختبارفي االطالبات المجموعة التجريبية 

 :مستويات ةثالثلى جموعة التجريبية إالباحثة طالبات الم

ذوي التحصيل المنخفض وهن الطالبات اللواتي لم يحققن  طالبات : مجموعةالمستوى األول

 (.الموحد) القبلي ختبارفي اال %14قل من مستوى النجاح اذ حصلن على عالمة أ

ذوي التحصيل المتوسط وهن الطالبات اللواتي حصلن على طالبات : مجموعة المستوى الثاني

 .(الموحد) القبلي ختبارفي اال %14من وأقل  %14عالمة أكثر من 

على  صلنذوي التحصيل المرتفع وهن الطالبات اللواتي حطالبات : مجموعة المستوى الثالث

 .(الموحد) القبلي ختبارفي اال %14عالمة أكثر من 

 ختبارالموحد وفي اال ختبارالحسابي لعالمات كل مجموعة في االحسبت الباحثة المتوسط 

في  لباتالطاود فروق كبيرة في نتائج وقد الحظت الباحثة وج ،ر الحاصلالبعدي لمالحظة التغي

( 1.7والشكل )والبعدي يين القبلي ختبار على اال (ذوي التحصيل المنخفضالمستوى األول )
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 .ةالثالث يوضح مدى التطور للمستويات

 

 (1.7شكل)

 ةللمجموعة التجريبية حسب المستويات الثالثين القبلي والبعدي ختبار الفروقات في أداء اال

البعدي لجميع المستويات. إال أن التطور كان  ختبارويظهر الشكل تطورا  واضحًا في عالمات اال

واضحًا لدى الطالبات في المستوى األول)ذوي التحصيل المنخفض(، ويليه الطالبات في المستوى 

فع( البات في المستوى الثالث)ذوي التحصيل المرتالثاني)ذوي التحصيل المتوسط(، بينما كانت الط

 أقل الفئات تطورًا.

التخمين  نّ استخدمقد الضابطة عة المجمو  طالبات أن، ختبارباحثة أثناء تصحيح أوراق االظهر للو 

م د.  وظهر ذلك من علبت حل معادالت من الدرجة األولىالبنود الستة التي تطجميع جابة عن لإل
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ات في كتفت الطالب الطرفين، حيث إجراء عمليات حسابية في كالالمعادلة كإوجود خوارزميات حل 

أثناء ظهار أي خطوة من خطوات الحل.  بينما الحظت الباحثة وضع قيمة حل المعادلة دون إ

 بعض الطالبات يبدو أنهّن استخدمنّ  أن للمجموعة التجريبية البعدي ختبارتصحيحها أوراق اال

ة ميزان المعادلة على صور وتمثيل طرفي الرسم  استخدامالى ّن لجأطالبات التخمين، ولكّن بقية ال

 1 "وخاصة أثناء حل البند الثالث.  التخمين باستخدامالتوصل الى الحل السليم عن  نّ حين عجز 

، حيث اتضح أن الطالبات رسمّن كفتي ميزان ومثلن عليها المجاهيل والثوابت  " 1س +   1س = 

البات طالحظت الباحثة ايضًا أن غالبية وقد واتبعن الطريقة التي تعلمنها داخل حجرة الصف.  

  .  ذوي التحصيل المنخفض لجأن الى هذه الطريقة أثناء الحل

 مقابالت فردية مع الطالبات  4:3

 مجموعة من طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة قامت الباحثة بمقابلة 

 طالبات المجموعة الضابطةفردية مع  تابالمق 4:3:1

 جابة بشكلاستطعن اإلواللواتي طالبات من أفراد المجموعة الضابطة  أربع قابلةمقامت الباحثة ب

البعدي، والتي تطلبت حل معادالت من  ختبارمن فقرات اال الفقرة الثالثة جميع بنود صحيح على

درات ذوي الق منالطالبات  الباحثة بعد إجراء عملية االختيار أن هؤالء وقد الحظت. الدرجة األولى

وزعت الباحثة أوراق .  الموحد ختبارفي اال 14من %ثر كأواللواتي حصلن على معدل ، العليا

البعدي على الطالبات وطلبت منهن مالحظة الفقرة الثالثة والبند الثالث بالتحديد والذي  ختباراال
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ها واستفسرت الباحثة عن الطريقة التي اتبعنة احتوت مجاهيل في كال الطرفين.  تطلب حل معادل

 وقد اتضح للباحثة أن الطالبات األربعة اعتمدن على طريقة التخمين فقط.  المعادالت تلك في حل

ا عب حلهيص لةعطاء الطالبات معادإالباحثة بعندها قامت .  ستثناءإالبنود الستة دون  أسئلةلحل 

 :يوه الحتوائها على أعداد كبيرة وعلى مجاهيل في كال الطرفين بطريقة التخمين

 ةعن حل المعادلدم قدرتهن ت طالبات المجموعة الضابطة عأظهر   14س +  1=   1س +  7

 داماستخعندها حاولت الباحثة لكن دون جدوى،  والتحقق من الحل بةجابعد أن حاولن تخمين اإل

تي طريقة الخوارزميات ال استخدامرشادهن الى الحل من خالل دعوتهن الى حات للطالبات إلالتلمي

عة و والتي الحظته الباحثة أثناء حضورها حصة لطالبات المجم ،وضحتها لهن معلمتهن أثناء الشرح

 احدى الطالبات معالباحثة .  بعدها أجرت الضابطة حول درس حل معادالت من الدرجة األولى

 الحوار التالي: 

 (14س +  1=   1س +  7د في المعادلة ) جمعي األعداما رأيك أن تالباحثة:       
 ؟على جهة والمجاهيل على الجهة المقابلة      
 ؟ 1الى جانب  14أم  14الى جانب  1محتارة : هل أقوم بنقل الطالبة سألت       
 ؟العدد األصغر الى جانب األكبر ما رأيك أن تجربي نقل الباحثة:       

     تلتي تعلمتها في الصف اذا كانن مستخدمة الخوارزميات ايمن الطرف 1طرحت الطالبة        
 كانت ضرب نقسم واذا كانت قسمة نضرب. شارة جمع نطرح واذا كانت طرح نجمع واذااإل       
 11س +  1س =  7بعدها أصبحت المعادلة        
 ن ؟الطالبة : ماذا أفعل اآل      
 ؟جمعي المجاهيل على جهة واحدةما رأيك أن ت الباحثة :       
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 الطالبة : كيف؟      
 من الطرفين  1قامت الطالبة بطرح .  بعدها 1س كما نقلت العدد  1 حاولي نقل الباحثة :      
 ؟من الطرفين 1الباحثة:  لماذا طرحت       
 .الطالبة : انت قلت لي ذلك      
  1س وليس  1الباحثة : أنا قلت لك ان تتخلصي من       
 نظرت الطالبة الى الباحثة وقالت كيف؟      
 في القسم األول حينكما فعلت  نيمن الطرفس  1طرحي ما رايك أن تالباحثة:        
 ؟              1من العدد تخلصت       

 1س =  1 –س 7ن بعدها قالت الطالبة  يس من الطرف1طرحت الطالبة و       
 ماذا؟ 1الباحثة:        
 سكتت الطالبة ولم تجب       
 سبعة مجاهيل ناقص ثالثة مجاهيل يبقى؟ الباحثة:      

 الطالبة: أربعة مجاهيل      
 = ؟ س1 –س 7الباحثة: صحيح .        
 س 1الطالبة:       

 صبحت المعادلة االن؟أماذا الباحثة: ممتاز.        
 .أجابت الطالبة بطريقة التخمين  1اذن س =  11 س =  1الطالبة:        

 
يجاد اليتضح من الحوار السابق أن الطالبات في المجموعة الضابطة اعتمدن على التخمين دائمًا 

الباحثة  ولكن بعد عمليات التلميح من قبل . ولم يكن لديهما بديل سهل ومتقن يعتمدن عليه، الناتج

حيث أظهرن صعوبة في تحديد .  خوارزميات الحل لكن دون اتقان استخدامحاولت الطالبات 

ثناء ة أفهناك تردد واضح بين طالبات المجموعة الضابط ،العمليات الالزمة أثناء حل المعادالت

.  كمال الحلعلى إيهن عدم القدرة دمما ولد ل خلط بين النظير الجمعي والضربي، وهناك، الحل
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ضح ويت.  المتعددة بعد كل خطوة من خطوات الحلواألسئلة ستفسارات ويظهر ذلك من خالل اإل

جدن ي المقادير الجبرية فهنأيضًا عدم قدرة طالبات المجموعة الضابطة على استيعاب مفهوم طرح 

 مما يدل على أن هذا المفهوم غير واضح في أذهان الطالبات. 1س =  1 –س  1 ناتج

 

 مع طالبات المجموعة التجريبيةت فردية المقاب 4:3:1

اختارت الباحثة أربع طالبات من طالبات المجموعة التجريبية ممن لم يستطعن حل البند الثالث من 

حظت وقد ال.  بينما قمن بحل باقي بنود الفقرة بشكل صحيح  " 1س +   1س =  1 "الفقرة  الثالثة

ن على واللواتي حصل توسطالتحصيل الم أن هؤالء الطالبات من ذوي بعد عملية االختيار الباحثة

ظر الى وطلبت منها الن ختبارأعطت الباحثة للطالبة ورقة اال.  الموحد ختبارتقريبا في اال 14%

 دار الحوار التالي:وبعدها .  لثالثةالفقرة ابنود 

 ؟" 14=  1" س + الفقرة األولىالبند األول من الباحثة: كيف أجبت على      

 . 1جابة العدد فكانت اإل 14تج أصبح النا 1الطالبة: قلت ما هو العدد الذي اذا أضفنا له      

 لتخمين ا استخدمتة أن الطالبة تضح للباحثإية كمال الحوار عن الفقرات الخمسة الباقإبعد      

 .الثالث بندما عدا سؤال ال بنود الفقرةجابة عن جميع لإل     

 ؟ " 1س +   1س =  1 "الباحثة: لماذا لم تقومي بحل المعادلة       

 .الطالبة سكتت قلياًل ثم قالت : ال يوجد لها حل     

   منا في هل تعل؟ تخمينهدلة حل ولكنك لم تستطيعي لهذه المعا هل يمكن أن يكونالباحثة:      
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 الصف طريقة نستخدمها في حالة تعذر علينا تخمين االجابة؟     

 الطالبة: الميزان لكن ال يوجد معي ميزان.     

 ؟ها في حالة عدم وجود الميزاناستخدامالباحثة: هل يوجد طريقة أخرى يمكن      

 .الطالبة: نرسم ميزان     

 الرسم. باستخدامم وورقة وطلبت أن تحل المعادلة أعطت الباحثة للطالبة قل     

  رسم شطرنج ونرسمت الطالبة كفتي ميزان وقالت نضع في الكفة األولى خمسة أحجار من ال     

 ا ثالثة أحجار من الشطرنج ونرسم بداًل منهونضع في الكفة الثانية مثلثات بداًل منها خمسة      

 ويكون لونه أحمر ألنه يمثل األعداد الموجبة.   1مثلثات.  وفي نفس الكفة نضع العدد  ثالثة     

   من كل طرفمثلثات الطالبة نشطب ثالثة أضافت      
 

 

 

 1الى مجموعتين يبقى كل مجهول يساوي  1نقسم العدد  ، بعدها1مجهوالن يساوي العدد  يبقى

 

 

 

 .1س= أي أن قيمة     

 هل يمكن أن تتأكدي من صحة الحل؟ الباحثة :     

 1+  1× 1=  1×  1الطالبة :      



90  
 

 نعم الحل صحيح  1+  1=  11     

  .  وطلبت منها حلها 14س +  1=   1س +  7بعدها أعطت الباحثة الطالبة المعادلة         

 عة ويكون لعدد أربوقالت نضع في الكفة األولى سبعة مثلثات وارسمت الطالبة كفتي ميزان       

 ويكون  14ثلثات والعدد باللون األحمر ألنه موجب، وفي الكفه الثانية نضع ثالثة م العدد      

    ثاتمثلب ثالثة ي مساعدة نشطأأضافت الطالبة  دون أحمر أيضًا ألنه موجب.   هالعدد لون     

 11 يبقى  1 – 14يصبح لدينا  ونشطب أربعة أعداد من كل طرف كل طرف من     

 ؟  11=  1– 14نت متأكدة أن الباحثة: هل أ     

 ذن تصبح المعادلةإ  11=  1– 14 الطالبة: ال ..ال.. صحيح..     

 

 

 1=  1÷  11الى أربع مجموعات أي  11أضافت الطالبة نقسم العدد      

 ؟  1=  1÷  11الباحثة: هل أنت متأكدة من أن      

 1ذن تصبح قيمة س = إ  1=  1÷  11  الطالبة: ال ال      
 

 

 

 جابةمن صحة اإلد الباحثة: هل يمكن التأك     
 14س +  1=   1س +  7الطالبة:      

       7  ×1  +1  =1  ×1  +14 

 .متوسطةالت جابة ألن الطالبة من ذوي القدراالبة بعض الوقت للتأكد من صحة اإلخذت الطأ
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ثة ستفادة من التلميحات التي قدمتها الباحتجريبية تدارك الخطأ واأللجموعة ااستطاعت طالبات الم

وأن هذه الفكرة ، ذهان الطالباتأالنموذج واضحة في  استخدامفكرة  مما يدل على أن، بسرعة

)تقوم  ةجراء خوارزميات حل المعادلة دون تردد فهن يطرحن المتغيرات بطريقة بسيطإلى ساعدت ع

نهن يمثلن س أل 1س يساوي  1س من  1ناتج طرح كدن أن أن يمن كل طرف( وهمثلث بشطب 

وقد اقتصرت أخطاء تلك المجموعة على أخطاء في اجراء العمليات .  المثلثالمجهول برمز 

طالبات المجموعة الضابطة مثل هذه  ئفي حين لم تخط ،دية من طرح وقسمةالحسابية العا

 .   األخطاء

جراء ا  و بطريقة سهلة، لمعادلة ابحل  قمنأن طالبات المجموعة التجريبية  أيضاً  ظهر من المقابلة 

تسحب مجهواًل من كل طرف وبالتالي هي تطرح العدد  الطالبةف.  دون تردد المناسبة خوارزمياتال

لتجريبية ا لذلك ال تطرح طالبات المجموعة تتعامل مع األعداد، ةبنفس الطريقو ، األصغر من األكبر

            ي جهة نبدأ؟أثل من أسئلة بسيطة م

  انيبالسؤال الث النتائج المتعلقة 4:4

في تعليم الجبر    ” Hands-On Equations“ النموذج استخدامى قياس أثر لإ انيةهدفت الفرضية الث

على النحو  ينؤال الثانحو تعلم الرياضيات وكان نص السالمجموعة التجريبية  الباتطعلى دافعية 

يس در في ت حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال On Equations”-“Handsنموذج  استخدامما أثر   :تياآل

 نحو تعلم الرياضيات؟البات المجموعة التجريبية  وحدة في الجبر على دافعية ط
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  :تيةا السؤال الفرضية الصفرية اآلوقد  انبثقت عن هذ

المجموعة طالبات دافعية  في     ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة    ووجد فرق ذيال 

 .قبل وبعد إجراء التجربة لرياضياتلتعلم االتجريبية 

 باستخداميات لتعلم الرياض السابق تم قياس دافعية طالبات المجموعة التجريبية ؤال جابة عن السإلول

 ضية الفر  فحصوبناء على هذا تم  وبعدها. قبل إجراء التجربة (1.1لدافعية )ملحق لقياس ا استبانة

ما يوضح عند مستوى الداللة  ك   .)ت( للعينات المستقلة اختبارتطبيق الصفرية السابقة من خالل 

  (1.7)الجدول 

 (4.7)جدول
 م الرياضياتلتعلالمجموعة التجريبية طالبات دافعية ل الوسطين الحسابيين لة الفرق بين )ت( لدال  اختبارنتائج 

 .قبل وبعد إجراء التجربة
 

________________________________________________________ 
العدد    الوسط الحسابي       االنحراف المعياري       مستوى الداللة  التجريبة المجموعة  

Sig                                      M            N              

_______________________________________________________ 

 4.44            28181.            1.3747          11       قبل التجربة
 21678.             2.7403          11       بعد التجربة               

________________________________________________________ 

 1علمًا بأن أعلى قيمة يمكن الوصول اليها هي 
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لذلك   .وبالتالي قبول الفرضية البديلة، ( أنه تم رفض الفرضية الصفرية1.7يتضح من الجدول )

 استبانةلى ع البات المجموعة التجريبيةجابات طإحصائية بين متوسطات إداللة  ووجد فرق ذيفانه 

 النموذج استخدمتوالتي  بعد إجراء الدراسة  يبيةالدافعية تعود لصالح المحموعة التجر 

 “Hands-On Equations ”  ذج النمو  استخداميجة على أن وبذلك تؤكد هذه النت.  أثناء التدريس

“Hands-On Equations ” وأن الفرق في، للرياضيات الباتعلى زيادة دافعية الطز بار  له أثر 

 .النموذج  ستخدامفعية يعود الالدا استبانةعلى  الباتمتوسطات الط

 ملخص نتائج الدراسة 4:2

سن در لواتي ال البعدي و ختبارفي اال الباتالط تحصيل متوسط أن أظهرت نتائج هذه الدراسة

 لواتيال الباتالط تحصيل متوسط أعلى من  ” Hands-On Equations”حّسيالنموذج ال باستخدام

البعدي أن المتوسطات  ختباراال فقرات نتائج تحليل أظهرت. كما عتياديةاإل بالطريقة ندرس

.  الضابطة جموعةمالتجريبية منها للكانت أعلى للمجموعة تقريبًا الحسابية لعالمات جميع البنود 

حتوت والفقرات التي ا ،أهداف استداللية والبنود التي احتوت على أسئلة قاست الفقرات وخاصة

 بخبرات حياتية.أسئلة كالمية ترتبط 

المجموعة  الباتطجابات إحصائية بين متوسطات إداللة  وفرق ذكما أظهرت النتائج وجود  

بعد إجراء ة عود لصالح المحموعة التجريبييقبل وبعد إجراء التجربة  الدافعية استبانةعلى التجريبية 

 استخداملى أن عوبذلك تؤكد هذه النتيجة .  أثناء التدريس حّسيالنموذج ال استخدمتالتي و التجربة 
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ق لفر وأن ا، للرياضيات الباتية الطعلى زيادة دافع بارز له أثر  ” Hands-On Equations“ النموذج

 النموذج دامستخيعود ال وبعدها قبل إجراء التجربة فعيةالدا استبانةعلى  الباتفي متوسطات الط

“Hands-On Equations ”  . 

اعتمدن على التخمين دائمًا اليجاد أنهن طالبات المجموعة الضابطة أظهرت نتائج المقابالت مع و 

الباحثة  ولكن بعد عمليات التلميح من قبل . بديل سهل ومتقن يعتمدن عليهن ولم يكن لديه، الناتج

حيث أظهرن صعوبة في تحديد .  خوارزميات الحل لكن دون اتقان استخدامحاولت الطالبات 

المعادالت فهناك تردد واضح بين طالبات المجموعة الضابطة أثناء  العمليات الالزمة أثناء حل

ظهرت أوفي المقابل   .ومن أين أبدأ، رة ماذا أفعل اآلناألسئلة المتكر ويظهر ذلك من خالل .  الحل

ن ستفادة متدارك الخطأ واإل أنهن استطعن تجريبيةلالمجموعة انتائج المقابالت مع طالبات 

، قة سهلةالنموذج بطري باستخداملمعادلة ابحل  قمنوأنهن ، الباحثة بسرعة التلميحات التي قدمتها

تسحب مجهواًل من كل طرف وبالتالي هي تطرح  الطالبةف.  دون تردد المناسبة خوارزمياتالجراء ا  و 

لذلك ال تطرح طالبات المجموعة ، تتعامل مع األعداد ةبنفس الطريقو ، العدد األصغر من األكبر

 ي جهة نبدأ؟أالتجريبية أسئلة بسيطة مثل من 

عة من وتقديم مجمو ، ويتم في الفصل الخامس مناقشة هذه النتائج ومقارنتها باألدب التربوي  

.لدراسات مستقبليةوتوصيات ، التوصيات لصانعي السياسات التربوية



 

 

 

 الفصل الخامس

 

 

 مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

على تحصيل  ” Hands-On Equations“ النموذج  استخدامثر ألكشف عن ا لىإالدراسة  ت هذههدف

وذلك من  ،الرياضياتدافعيتهم نحو تعلم على الجبر و مقدمة في طلبة الصف السادس في وحدة 

ومقارنتها هذا النموذج  باستخدام ”مقدمة في الجبر“وحدة  تدريس مجموعة من الطالبات خالل

 تبانةاسو لقياس التحصيل اً بعدياً اختبار  الباحثة وقد أعدت، بالطريقة التقليدية ت دّرسبمجموعة أ خرى 

كما استعانت ، الدراسة ألغراضبين مناسب ليكونا وثباتهما صدقهما من التأكد وتم، لقياس الدافعية

 ختبارلال مديرية التربية والتعليم كبديلأجرته الموحد الذي  ختبارت في االالباحثة بعالمات الطالبا

 حصائياإ تم معالجتها البيانات وبعد تجميع.  تكافؤ المجموعات مدى القبلي من أجل فحص

:  ما رئيسيينالدراسة السؤالي جابة عن من أجل اإل (SPSS)حصائي برنامج التحليل اإل باستخدام

 لجبرفي تعليم ا ةحّسية وشبه الحّسيبالصورتين ال ” Hands-On Equations“النموذج  استخدامأثر 

ليه بشك النموذجهذا  استخدامما أثر و  على تحصيل طالبات الصف السادس في الرياضيات؟

 بية نحوالتجريالمجموعة  دافعية طالبات الجبر على تدريس وحدة في في الحّسي وشبه الحّسي

أثر  في تدريس الجبر له النموذجهذا  استخدامأظهرت نتائج الدراسة أن  وقد  تعلم الرياضيات؟

 ويتم في  .نحو تعلم الرياضيات تهنزيادة دافعي وفي، الباتتحصيل الطمستوى  في رفع يجابيإ
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صانعي وتقديم مجموعة من التوصيات ل، مناقشة هذه النتائج ومقارنتها باألدب التربوي هذا الفصل

 دراسات مستقبلية.حول  ضافة لتوصياتباإل، السياسات التربوية

 النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة  2:1

بات تدريس طالفي  حّسيوشبه ال حّسيبشكليه ال ” Hands-On Equations“نموذج  استخدامما أثر 

  ؟جبرفي ال هنتحصيلعلى  الجبرالصف السادس وحدة في 

 على الباتالط لنتائج الحسابية المتوسطات فيحصائية داللة إ وجود فرق ذو وقد بينت النتائج

مقدمة  وحدة أثناء تدريس هذا النموذج ناستخدماللواتي و  التجريبية المجموعة ولصالح ختباراالهذا 

 حّسينموذج الال باستخدامسن در  للواتيا الباتالط تحصيل متوسط أن على يدل مما.  رالجب في

هذه  ؤكدوت، تقليديةال لطريقةبا البات اللواتي درسنالط تحصيل متوسط من أعلى كان حّسيوشبه ال

له أثر  بشكل خاص ي تدريس الجبرف ” Hands-On Equations“ نموذج استخدامأن  على النتيجة

النماذج  على المبنية التدريس طريقة دوروتؤكد أيضًا على .   ايجابي على مستوى تحصيل الطلبة

 عديد من دراسات األدب التربويوقد كشفت ال.  الطلبة عند التحصيل زيادة فيبشكل عام  ةحّسيال

 ة في تدريس الجبر على تحصيل الطلبةحّسيدوات الاأل ستخداماألثر اإليجابي ال

((Barber& Borenson,2008; Dean,2008; Gningue,2000. 
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البعدي أن طالبات المجموعة التجريبية حصلن على  ختباروقد أظهرت نتائج تحليل فقرات اال

ق لدى طالبات أعممما يدل على تكّون فهم ، ت األهداف العليامتوسطات عالية في البنود ذا

ات يجابة على أسئلة ذات مستو إلقدرتهن على احيث تمثل ذلك من خالل .  المجموعة التجريبية

هم النموذج عّمق ف استخداموهذا يؤكد على أن .  ستدالليةكاألسئلة التي تحمل أهدافًا إ، عليا

ذا ما كشفت وه.  الطالبات للموضوع من خالل تمثيل المفهوم أو الفكرة الرياضية بأكثر من طريقة

وقد الحظت الباحثة أثناء تصحيح .  ( Suh & Moyer, 2007) "سوه" و "موير"عنه دراسة الباحثين 

ن عن حل ز أن طالبات المجموعة التجريبية رسمن الميزان واستعن بالرسم حين عج ختبارأوراق اال

ادة عابة وتجريب الحل والتحقق منه ثم إ جوالتي تتمثل في تخمين اإل، المعادلة بالطريقة المجردة

 .  عدم تحقق صحة الحلفي حالة التجريب مرة أخرى التخمين و 

ائية في حصأيضًا أن هناك فروقأ ذات داللة إ البعدي ختباركما أظهرت نتائج تحليل فقرات اال

بين المجموعتين على الفقرات التي احتوت أسئلة كالمية ترتبط بخبرات  ةالحسابي اتالمتوسط

مل الفقرات على جحيث احتوت هذه ، وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.  حياتية

ية بوتبرر الباحثة هذه الفروق في المتوسطات الحسا.  كالمية طلب تكوين معادلة منها ومن ثم حلها

زاد من قدرة طالبات المجموعة التجريبية على حل المسائل الكالمية  النموذج استخدامالى أن 

 ةالمهممن األهداف حل المسائل الكالمية يعتبر و .  دالت من جمل معطاة وبسهولةوتكوين معا

، عحيث تمكنت الطالبات من ربط الرياضيات بالواق، اجه الطلبة صعوبات كبيرة في حلهاوالذي يو 

ى الوجه وعل.  نقل ما تعلمنه عن تمثيل الجمل بشكل رمزي لتمثيله على األمور الحياتية األخرىو
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د وق.  من األسئلة جابة على مثل هذا النوعت طالبات المجموعة الضابطة في اإلأخفق خراآل

 دامباستخقترانات ة الذين درسوا وحدة العالقات واإلالطلب ( أن1414) البالصي وبرهمكشفت دراسة 

 .ابطةمقارنة مع المجموعة الض حل المسائل اللفظيةكانوا أقدر على  التمثيالت الرياضية المتعددة

ير البعدي للمجموعة التجريبية كان أعلى بكث ختباركما أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لال

داء ألكان االنحراف المعياري  بينما، البعدي للمجموعة الضابطة ختبارمن المتوسط الحسابي لال

اء المجموعة دأقل من االنحراف المعياري إل البعدي ختبارالمجموعة التجريبية على غالبية فقرات اال

ة ارتفاع مستوى طالبات المجموعمما يدل على .  بارى نفس الفقرات ولنفس االختالضابطة عل

لطالبات الفروق الفردية بين اقلل من   النموذج استخدامحيث أن ، التجريبية وتقارب في عالماتهن

 .  عندما يتم توزيع عالماتهن ضمن مستويات التحصيل العلياوهو أمر مرغوب 

 ةقيمة االنحراف المعياري لعالمات المجموعن الفقرة الوحيدة التي أظهرت أن أأظهرت النتائج كما 

جموعة في قيمة الوسط الحسابي لعالمات الم نخفاضموعة التجريبية رافقها إالضابطة أقل منها للمج

تبرر و .  والتي تطلبت تكوين معادالت من جمل معطاة ومن ثم حلها الضابطة على هذه الفقرة

ن هذه م االخيرةلمجموعة الضابطة في البنود بات انحراف المعياري لدى طالالباحثة إنخفاض اإل

من  د اقتربت عالمات معظم الطالباتجدًا وبالتالي فق تحصيل الطالبات كان متدنياً  بأن، الفقرة

 نحراف المعياري.تدني اإل الصفر مما يفسر
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البعدي أن المتوسطات الحسابية لعالمات جميع البنود كانت أعلى  ختباروأظهرت نتائج تحليل اال

ذات  باراتتمثيل جبري لعما عدا البنود التي تطلبت ، للمجموعة التجريبية منها للجموعة الضابطة

بالرموز" أو حل لمعادالت  1كتمثيل العبارة "عدد مقسوم على وتحتوي عملية القسمة  بداية مجهولة

وأنها  وذجالنم باستخدامية القسمة حظ أن الباحثة لم تستطيع تمثيل عملويال.  تتضمن القسمة

 النموذج استخداممما يؤكد  أن .  قامت بتدريسها رمزيًا كما فعلت معلمة المجموعة الضابطة

 ة.ن تحصيل طالبات المجموعة التجريبيحّسيللفقرات السابقة كان العامل المؤثر والوحيد في ت

ات موحد( بمتوسط عالمالقبلي)ال ختباراالوأظهرت نتائج مقارنة متوسط عالمات الطالبات في 

هي مجموعة و البعدي وجود فروق كبيرة لصالح الطالبات في المستوى األول  ختباراال الطالبات في

 النموذج له دور بارز في توضيح استخدامالطالبات ذوي التحصيل المنخفض، مما يدل على أن 

طط في الخال وفر طريقة سهلة لحل المعادالت، مما يجعل له دور فعّ . كما أن النموذج المفاهيم

 .العالجية أثناء التدريس

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمقابالت الفردية 2:1

ريبية مجموعة التجأظهرت نتائج المقابالت التي أجرتها الباحثة مع عينة قصدية من طالبات ال 

عملية  نموذجال استخدامحيث سّهل ، الفهم العميق لدى تلك الطالبات رغم تدني مستواهن األكاديمي

متغيرات على أنها أكثر من أشكال مختصرة لل الطالبات رؤية كما ساعد في  ، حل المعادالت

لتوضيح  (أثناء المقابلة جود النموذجو عدم )لالستعاضة عن  التمثيل الصوري ناستخدمفقد ، ورموز
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ل" ة "هيقد توافقت هذه النتائج مع النتائج التي كشفت عنها دراسو   .اإلجراءات الرمزية

(Hail,2000)   طالبات  النموذج  ساعد استخدامن كما أ .  عن دور اليدويات في حل المعادالت

ت أظهرت نتائج مقابالفي حين .  خطوات حل المعادلة دون ترددعلى إجراء  المجموعة التجريبية

وكان ، طالبات المجموعة الضابطة أن الطالبات لم يستطعن تذكر خوارزميات حل المعادالت

  .وكن يستفسرن بعد كل خطوة من خطوات الحل )ماذا أفعل االن(، تهناهناك تردد واضح في اجاب

حيث الحظا  (Barber & Borenson,2007)  "باربر"و"بيرنسون" وقد توافقت تلك النتائج مع دراسة

هم ستخداماخطية بعد أن طالبهما أصبحوا قادرين على التفسير المنطقي  لطريقة حل المعادالت ال

كما   .حساس الجبري الرياضي لطرق الحللنموذج لديهم اإلر هذا احيث طوّ ، في التدريس النموذج

في التدريس  النموذج  استخدامأن  Barber& Borenson,2008))  "باربر"و"بيرنسون"الحظ الباحثان 

 طرق حل المعادالت.ة في تذكر زاد من قدرة الطلب

طالبات لجأن الى حل المعادالت كما أظهرت نتائج المقابالت مع طالبات المجموعة الضابطة أن ال

 مما سبب في وقوعهن في، دائماً االجابة ثم التحقق من صحة التخمين بصورة رمزية  تخمينب

 ثناء حل المعادالتعن أن أخطاء التخمين أ (1111) الطيطينتائج دراسة وقد كشفت .  الخطأ

ي المعادلة رقام مباشرة فأالتعويض ب الى ونحيث يلجأ هي من أشهر األخطاء التي يرتكبها الطلبة

 .  دون اللجوء الى حلها بالشكل الصحيح
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لتجريبية دالت للمجموعتين ارتكبت أثناء حل المعاقارنة األخطاء التي اة لم تستطع مورغم أن الباحث

طالبات المجموعة الضابطة استخدمن التخمين و لم يستخدمن خوارزميات حل  ألن، والضابطة

اال أن الباحثة قارنت أخطاء المجموعة ، البعدي ختبارالمعادالت أثناء اجابتهن عن فقرات اال

، قة التقليديةوحدة الجبر بالطرية التجريبية بأخطاء طالبات الصف السابع واللواتي دّرستهن الباحث

خلط وال، بعض األخطاء لدى طالبات الصف السابع كجمع ثابت مع متغير حيث الحظت ظهور

( أن من أهم األخطاء الشائعة 1414) ترهي وهذا ما تحدثت عنه.  بين النظير الجمعي والضربي

بينما .  ةثناء حل المعادلوالخلط بين النظير الجمعي والضربي أ، لدى الطلبة جمع ثابت مع متغير

طالبات المجموعة التجريبية بجمع ثابت مع متغير أو الخلط بين النظير الجمعي  لم تقم معظم

وترجع الباحثة السبب الى أن طالبات المجموعة التجريبية مثلن المتغيرات والثوابت .  والضربي

األعداد  أحجار الشطرنج بينما مثلن باستخدامة مختلفة حيث مثلن المتغيرات حّسيأدوات  باستخدام

.  أزرار وبالتالي كان من الصعب جمع أحجار من الشطرنج مع مجموعة من األزرار باستخدام

فعملية  ،الميزان وفر فكرة سهلة لدى طالبات المجموعة التجريبية باستخدامكما أن حل المعادلة 

كبر أثناء الحل وعدم ت ثقة أمثال مما جعل لدى الطالبا سحب أزرار من كل طرف تعني طرح

 .التردد في اختيار العملية المناسبة
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 نيالمتعلقة بالسؤال الثا النتائج 2:3

 Hands-On Equations“ نموذج استخدامأثر  ما :تيعلى النحو اآل نيكان نص السؤال الثاقد و  

 مجموعة التجريبيةلا الباتدافعية ط ىالجبر عل تدريس وحدة فيفي  حّسيوشبه ال حّسيال بشكليه ”

  في تعلم الرياضيات؟

المجموعة  تالباطجابات إحصائية بين متوسطات إد فروق ذات داللة وجو لى نتائج إالوقد توصلت 

أثناء  نموذجال استخدمتوالتي التجربة إجراء قبل وبعد  دافعية تعودال استبانةعلى التجريبية 

عية على زيادة داف له أثر بارز  النموذج استخدامن وبذلك تؤكد هذه النتيجة على أ.  التدريس

ل وبعد إجراء قب الدافعية استبانةعلى البات وأن الفروق في متوسطات الط، للرياضياتالبات الط

ناء تدريسها أث وقد الحظت الباحثة.  ةحّسية وشبه الحّسيالبصورتيه النموذج  ستخداميعود الالتجربة 

نشاطًا بارزًا ومنافسة أكثر في حل المسائل ين بدأأن الطالبات  لطالبات المجموعة التجريبية

الكتاب  المادة التعليمة باسلوب ندرس لواتيال الباتمن الط ،واستيعاب المادة التعليمية ،والتمارين

كما الحظت الباحثة عند تدريسها للمجموعة التجريبية بأن دافعية .  في السنوات السابقة المقرر

التعلم ازداد مقارنة بما كّن عليه في الفصل األول ومقارنة بما كانت عليه طالبات طالباتها نحو 

الباحث وهذا يتفق مع دراسة ، الصف السادس في سنين سابقة حين درسّن نفس الوحدة

حو يجابية نالميول واالتجاهات اإلبفي االرتقاء  يدوياتدور الالذي توصل الى   (1441)عصر

 باستخدام ناتتبايوحدة المعادالت والم أثناء دراسة خلق بيئة تفاعلية نشطة وساعد على، الرياضيات
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شاطًا بارزًا نالتمثيالت المتعددة  باستخدامالذين درسوا المادة التعليمية طلبة البدى كما أ.  يدوياتال

لمادة اومنافسة أكثر في حل المسائل والتمارين واستيعاب المادة التعليمية من الطلبة الذين درسوا 

 .(1111، )سالم التعليمة باسلوب الكتاب المقرر

ة في تعليم الرياضيات يخلق مشكالت على المعلم أن يتعامل معها بالحكمة حّسيوسائل  استخدامن أ

األخير كان هدفها األول و ، ألول مرة حّسيالنموذج ال استخدامعندما طرحت الباحثة فكرة ف.  والصبر

لعب بقطع بدأن بال ة على الطالباتحّسيفعندما وزعت النماذج ال.  يفهمنن ماذا تريد من طالباتها أ

حيث أن الطالبات لم يعتدن على ، وعّمت بعض الفوضى داخل حجرة الصف، حّسيالنموذج ال

لذلك كان ال بد من استثمار طاقة الطالبات في اللعب واالستمتاع من أجل .  مثل تلك الوسائل

ن أجل مفعملية التحكم في الطالبات ، لم تكن العملية سهلة.  تحقيق أهداف الدرس في كل مرة

احثة في قد عانت البلذلك ف، مرًا سهالً تحقيق هدفين في ان واحد وهما التعلم واالستمتاع ليس أ

أجل تحقيق  ناستعانت بالتخطيط المسبق للحصة مقد  وكانت الباحثة.  بداية التجربة التعليمية

لعمل كتفي باللعب ولن تتعاون في اجميع الطالبات أن الطالبة التي ستوأخبرت ، األهداف المرجوة

حثة الحظت البا.  سحب منها ذلك النموذج وستحرم من متابعة التجربةسي  ، على الدروس المعدة

ى بعدها أصبح النموذج مألوفًا لد، أن الحصة األولى كانت األصعب في عملية الضبط والتوجيه

دون  ،الباحثة كبيرة وهي تسمع الطالبات يتحدثن بطريقة جبرية بسيطةوكانت سعادة  .  الطالبات

س مجهوالن وثالثة مجاهيل يساوي خمسة مجاهيل  1س =  1س +  1فهن يجمعن ، تردد او شك

النظير  مفهوم س وهن يطرحن أو يجمعن األعداد متى لزم األمر دون الحاجة لمعرفة 1أي 
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 ن قدرةكما أبدي.  ييضًا لمعرفة مفهوم النظير الضربيضربن دون الحاجة أ ويقسمن أو، الجمعي

 ثم   والً أ مثلنها بأيديهنّ  الرموز في التعبير عن الجمل الكالمية بطالقة ألنهنّ  استخدامعلى 

ة الباحثة وبلغت سعاد.  وبعدها قمن بتحويلها الى رسومات ثم الى رموز حّسيالنموذج ال باستخدام

المجموعة التجريبية أصبحن ينتظرن بشوق حصص الرياضيات ذروتها عندما الحظت أن طالبات 

ا من ذ الحصة التي تتلو حصتهويتوسلن لها أن تأخ، ويغضبن عند تبديل حصص الرياضيات

 كمال الشرح.أجل إ

 التوصيات 2:4

 : اآلتية التوصياتبالباحثة  وصيت ونتائجها سةراالد أهداف ضوء في

 :لسطينففي  وُمعدي المناهج ة صناع السياسات التربويتوصيات ل

ي ة في تقديم المفاهيم الرياضية بشكل عام وفحّسية وشبه الحّسيال األنشطة  من المزيد إدخال -1

 استخدامبكما توصي الباحثة .  تعليم المفاهيم الجبرية األساسية وحل المعادالت بشكل خاص

)صورة الميزان( في  حّسي)الميزان(  وشبه ال حّسيالشكل الب ” Hands-On Equations“ نموذج

ى اعتبار عل السادس للصف الرياضيات وخاصة منهاج.  في المناهج تدريس المعادالت الجبرية

 على ايجابي أثر من لذلك لما.  ة كما وصفها "بياجيه"حّسيفي المرحلة ال أن هؤالء الطلبة هم 

 ايجابية نحو الرياضيات.وعلى تكوين اتجاهات ، الطلبة تحصيل متوسط

 نموذج استخدام على منهم لتدريبهم الجدد وخاصة الرياضيات لمعلمي تدريبية دورات عقد -1

“Hands-On Equations ” صورة الميزان( في تدريس  حّسي)الميزان( وشبه ال حّسيبالشكل ال(
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في  يحسّ النموذج ال استخداموتكوين اتجاهات ايجابية لديهم نحو ضرورة .  المعادالت الجبرية

تدريب وذلك من أجل .  هاستخدامومن ثم تدريبهم على حسن  ، رسفي المدا هوتوفير ، التدريس

 تسلسل.كل مشة الى المرحلة الصورية ومن ثم الى الرمزية بحّسيطلبتهم على االنتقال من المرحلة ال

 ” Hands-On Equations“ نموذج توظيف فيه يتم بحيث سادسال للصف لمعلما دليل تطوير-1

 وخاصة )صورة الميزان( في تدريس المعادالت الجبرية حّسي)الميزان(  وشبه ال حّسيبالشكل ال

 .  الجبر أساسيات

ولى للصف السادس في بداية الفصل الثاني وجعلها الوحدة األ "مقدمة في الجبر"وضع وحدة  -1

عبير الرمزي الت استخدامفمفهوم .  الوحدات الباقيةبدال من الوحدة األخيرة لما لها من أهمية في فهم 

ثة التي وقد الحظت الباح، عن المجهول يرد تطبيقاته في الوحدات السابقة لوحدة مقدمة في الجبر

تدرس المجموعة التجريبية وكذلك مدرسة االرياضيات للشعبة الثانية من المجموعة التجريبية أن 

عمليات التعويض في قوانين الهندسة واجراء حل المعادالت  استخدامالطالبات أصبحن قادرات على 

لبات حصاء  حين درست الطاالتناسب والنسبة المئوية واإلالواردة في وحدات المجسمات والنسبة و 

أقل من المعتاد في تدريس الوحدات  وقد قضت المعلمتان وقتاً .  وحدة الجبر في مقدمة الفصل

 .  المتبقية كما في كل سنة
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 توصيات للمعلمين

 حّسي لتعميق فهم الطلبة للمفاهيم األساسية في الجبر من خالل تقديم هذه المفاهيم بشك -1

المستخدم في البحث واتاحة الفرصة للطالب  ” Hands-On Equations“وباالستعانة بالنموذج 

 تدريسهم أثناء ةحّسياألدوات ال استخدام ضرورةو ، لتمثيل المفهوم بيده كي يبقى أثره لمدى أطول

وعند التحدث عن موضوع ، ساسيةوخاصة للطلبة في المراحل األ ،الرياضية بشكل عام للمفاهيم

 دافعيتهم وزيادة لها فهمهم وتعميق الطلبة تحصيل متوسط على واضح تأثير من لما لذلك.   جديد

 .للتعلم

 المعلمين قبل من المعدة العالجية الخطط ضمن ةحّسيالنماذج ال استخدام طريقة دخالإ -1

 أفضل بطريقة األكاديمي بمستواهم األرتقاء في تسهم ألنها، المنخفض األداء ذووي الطلبة لتدريس

 .  المتبعة الرمزية بالطريقة تدريسهم من

 

 توصيات ألبحاث مستقبلية

 جراء مقابالت مع الطلبةإالمنهج الكيفي من خالل  باستخدامعادة نفس الدراسة ولكن إ  -1 

  النموذج باستخدامجراء مشاهدات للمعلمين أثناء التدريس ا  و ، والمعلمين

“Hands-On Equations”  أكثر وأعمق من البيانات التي حصلت عليها للحصول على بيانات

 الباحثة.
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في العمل   ” Hands-On Equations“ نموذجال استخدام على مشابهة إجراء دراسات ضرورة -1

 .التحصيلالعالجي الذي يتطلب حل معادالت في صفوف أعلى من الصف السادس 

دراسة شبه تجريبية يتم فيها مقارنة المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الدافعية لتعلم  -1

 الرياضيات.
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 . للنشر والتوزيع         
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 ( 1.3) ملحق 

 المختلفة. المعرفة مستويات تحليل االهداف على

 المعرفة مستويات   األهداف                      الموضوع

 استدالل تطبيق معرفة   

التعبير الرمزي عن 
 العدد المجهول

ن يتعرف مفهوم الجملة الرياضيةأ    √ 
 

  

الجملة الرياضية والعبارة الرياضية.أن يميز بين      √   

   √ أن يتعرف على أهمية اطالق األسماء على األشياء. 

 

أن يعبر عن المجهول في الجملة الرياضية  
الحروف الهجائية بدال من األشكال  باستخدام

 الهندسية المعطاة

√   

 

 

 الجملة المغلقة والجملة

 المفتوحة

 √   المغلقة والمفتوحةأن يتعرف مفهوم الجملة 
 

  

  √    أن يميز بين الجملة المغلقة والجملة المفتوحة 

أن يحدد فيما اذا كانت الجملة المغلقة صائبة أم  
 خاطئة.

  √  

   √  أن يحول الجملة المفتوحة الى  جملة مغلقة صائبة. 

   √   المتغير. مفهوم يتعرف أن المتغيرات

   متغيرات.أن يعطي أمثلة على  

√ 

 



119 
 

   √   . قيمة العبارة مفهوم يتعرف أن 

  √    المقدار قيمة في إيجاد التعويض يستخدم أن 

   √   أن يتعرف مفهوم المعادلة. المعادالت

  √    أن يعطي أمثلة على  معادالت من الدرجة األولى. 

 

   √   أن يتعرف مفهوم حل المعادلة 

 أن يحدد قيمة المتغير الذي يمكن أن يكون حال  
  باستخدامللمعادلة من بين مجموعة قيم معطاة 

 التعويض.

   √  

 أن يحل معادالت من الدرجة األولى ذهنياً. 

 

  √  

 

 √   أن يكون معادلة من الدرحة األولى علم حلها 

أن يحل معادالت تحتوي على مجاهيل في طرفي  
 المعادلة

   

√ 

تكوين معادالت من 
 الدرجة األولى.

  √  رة كالمية أو شبه جملة بالرموز.أن يمثل عبا

 

 أن يمثل جملة كالمية تتضمن عالقة المساواة  

 بمعادالت

 √  

 

 أن يمثل عبارة كالمية مرتبطة بخبرات حياتية 

 

   

√ 

  أن يمثل مسائل كالمية مرتبطة بخبرات حياتية 

 

 

 

√ 

 

 √   نفس الرمز باستخدامأن  يعبر عن مجهوالن  
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  (1.3) ملحق

 بعدي في وحدة مقدمة الجبر اختبار

 --اسم الطالب :        سادس                           ال للصف بعدي اختبار

 ---اسم المدرسة:                                      الرياضيات      مبحث في

- 17---العالمة الكاملة :                                  1013/1014العام الدراسي 
--------------------------------------------------- 

 عالمات( 4)               -دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: يضع السؤال األول:

 ( المتغير في اآلتي هو:1

 درجة الحرارة (ج         األسبوع             عدد أيام ب(                             1أ( 

 هي جملة: 1=  14÷  14 ( الجملة1

 صائبةمغلقة ج(                        خاطئةمغلقة ب(                            أ( مفتوحة

 تساوي: 1 –+ ص  1فان  قيمة العيارة  1اذا كانت ص = ( 1

                         1ج(                                      1ب(                                1أ( 

 فان قيمة س التي تعتبر حاًل للمعادلة 1س=   1اذا كانت ( 1

                       1/1ج(                         1/1ب(                                      1/1أ( 

 عالمات(4الفراغ فيما يلي                                     )أكملي : السؤال الثاني

 الرموز ..................... باستخدام 11+       =  11تكتب الجملة التالية  (1
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 جملة ...................... 11=  1÷ ( تسمى الجملة  س 1

مكان المتغير ص   .فاننا نستطيع وضع العدد ..............،  11ص =  1( اذا كانت 1
 لتصبح الجملة جملة مغلقة صائبة.

 ............1( كون معادلة تحتوي على المتغير ص ويكون حلها العدد 1

 عالمات( 3حلي المعادالت التالية )جدي قيمة س(         ) :السؤال الثالث 

 1 -س  1( 1                                         14=  1+ (  س 1

                                       

            1=  1÷ س   (1                                          1=  1س _  1(1

 

 11=  1س +  1( 1                                    1 س +  1س =  1( 1

 

 عالمات( 7العبارات الكالمية التالية برموز:          ) يلمثّ :السؤال الرابع

 ( ثالثة امثال عدد1

 .1أقل من عدد معطى بمقدار  (1

 ( عددًا مقسوم على ثالثة.1



122 
 

 سنوات؟ 1( اذا كان عمر محمد س سنة كم يصبح عمره بعد 1

شيقل عن  1وكان مع ريم مبلغ من المال يقل بمقدار ، ( اذا كان مع سلسبيل ص من الشواقل1

 المبلغ الذي مع سلسبيل, فما مقدار المبلغ الذي مع ريم؟

عبري .  جابت الطالبة عن س سؤالفاذا أ، عن كل اجابة صحيحة ( معلمة تضع عالمتين1

 عن عالمة هذه الطالبة؟

 ن؟فما نصيب كل اب.  أراد توزيعها بين أبنائه الثالثة بالتساوي، ( مع أب س من الشواقل7

 

 عالمات( 3الجمل التالية بمعادلة            ) يلمثّ  الخامس:السؤال 

 .11يساوي  14( عددا مضاف اليه 1

 .11من ثالثة امثال العدد اصبح الناتج مساويا  1( اذا طرح 1

 .  11أصبح الناتج يساوي  1( اذا ضرب العدد س في خمسة ثم أضيف له 1
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سنة  1سنة فاذا كان عمر سالم  14 ( مجموع عمر سالم وثالثة أضعاف عمر أختها يساوي1

 فكم عمر أختها؟

 :( عددان أحدهما يزيد عن االخر بمقدار أربعة1

 نفس الرمز؟ باستخدامالعددين  يلمثّ  -ا  

 ؟فما العددان  14مجموعهما يساوي  اذا كان -ب  

 انتهت األسئلة
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 (3.3)ملحق 

 اتالرياصي تعلمساسي نحو الصف السادس األ الباتارة صممت لقياس الدافعية لدى طاستم

 

تستخدم وس، الصف السادس نحو تعلم الرياضيات هذه االستمارة لقياس دافعية طالبات تهدف
ون لها أي ن يكول، باعتبارها متطلبا لرسالة الماجستير في التربية، ألغراض الدراسة البحتة فقط

 .ااو تحصيله تاثير على عالمة الطالبة

 الباحثة: هيجر عبد الرحمن علياسم 

 مثال توضيحي :

 نادراً  حياناً أ دائماً  
 √    أحب مشاهدة التلفاز

   
  

 √       أقوم بتناول فطوري يومياً 
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ى ر ختيار اجابة واحدة فقط لكل سؤال توذلك با، يرجى االجابة عن جميع بنود االستمارة التالية
 أنها األنسب. ةالطالب

 نادراً    حياناً أ   دائماً     
    أنتظر حصص الرياضيات بشوق.

    أستمتع أثناء حل مسائل الرياضيات.
في ايجاد الحلول لبعض  الرياضيات مادة تساعدني

 المشكالت التي تواجهني.
   

    يخيفني حضور حصة الرياضيات.
    رضي االخرين فقط.أ ىحت  أحل الرياضيات
أتعلمه داخل حصص الرياضيات أستطيع ربط ما 

 بالواقع الذي نعيشه
   

    أشعر بانني مجبر على دراسة مادة الرياضيات.
    أشعر بالملل والتعب أثناء حل المسائل الرياضية.

أستفيد من المعرفة الرياضية  التي أتعلمها في مادة 
 الرياضيات في حياتي اليومية.

   

    أقل.أحل مسائل رياضية كثيرة في وقت 
سيزداد حبي للمدرسة اذا الغيت حصص 

 الرياضيات.
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 (3.4ق)ملح
 المادة التدريبية

 

 :  ” Hands-On Equations“ تعريف عام  بكيفية عمل النموذج
خذ شكل الميزان بحيث يكون هناك نوعان: نوع أالمستخدم  ي ” Hands-On Equations“النموذج 

وحل المعادالت  ،واستخدام عمليات التعويض ،كيفية تمثيل الجمل الرياضيةللمعلم يشرح فيه للطلبة 
والتدرب  ،من الدرجة األولى. أما النوع الثاني فيكون للطلبة يمثلون فيه بأنفسهم ما شرحه المعلم

ضافية. يحتوي النموذج أيضّا على أحجار شطرنج تمثل المتغيرات وأزرار زرقاء  إعلى أنشطة 
موجبة وأزرار حمراء تمثل األعداد السالبة. حيث قامت الباحثة بصنع نموذج خاص تمثل األعداد ال
خشبي  جليسهل على الطلبة رؤية عملية التمثيل. كما  قامت الباحثة بصنع نموذ (1)بالمعلمة شكل

(، حيث قامت كل طالبة بتمثيل جميع األمثلة الواردة في المادة التدريبية بنفسها. 1لكل طالبة شكل)
 د من التوضيح راجع الروابط التاليةلمزي

http://www.borenson.com/tabid/1003/default.aspx 
http://www.youtube.com/watch?v=HBf25kNs0tA 

 نموذج الطالب                               لمعلمانموذج                       
 
 
 

 
 ( 1شكل)                                 (1شكل )                     

http://www.borenson.com/tabid/1003/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=HBf25kNs0tA


127 
 

لى األدوات الحّسية للداللة ع استخدامالنموذج و  استخدام على الباتالط دريبت:   المهمة األولى

 ستستخدم قيمته عرفت  تم التركيز على عملية الترميز. فالمجهول الذي ال ي.حيث الثوابت والمتغيرات

ما أ من خالله أن هذا المجهول يأخذ عدة قيم مختلفة. ةعلم الطالبتأحجار الشطرنج للداللة عليه، ت

 ثلت مو  ،باستخدام األزرار الحمراء األعداد الموجبة مثلت  بحيث األزرار لتمثيلها،  ستسخدماألعداد ف

ملية ع على الطالبة األنتقال فيشارة المساواة إ. عند رؤية باستخدام األزرار الزرقاء األعداد السالبة

 لعملي،المهمة عملية التمثيل اهذه في  ةتعلم الطالبت لى الطرف اآلخر.إالتمثيل من طرف الميزان 

 .الصوري ثم التمثيل الرمزي

 األهداف التالية :  ةالطالب تتقنوخالل عملية التمثيل 

 .عن المجهول في الجمل الرياضية باستخدام الحروف الهجائيةتعبر         

 .عرف مفهوم الجملة المغلقة والمفتوحةتت        

 .ميز بين الجملة المغلقة والجملة المفتوحةت        

 .عرف مفهوم الجملة المغلقة الصائبة والخاطئةتت        

 .الجملة المغلقة الخاطئة والجملة المغلقة الصائبةميز بين ت        

 .حول الجمل المفتوحة الى  جمل مغلقة صائبةت        
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(: التعبير الرمزي عن للمجهول1رقم الدرس )

 
 حصة  عدد الحصص:

 (:1مثال )
 مثل الجمل التالية باستخدام النموذج الحسي ثم اذكر معنى تلك الجمل؟

1            +      =14 

1     =            ×11 

       -1    =1 

 ملة الثالثة؟جني الجملة الثانية؟ ماذا تعني الماذا تع ماذا تعني الجملة األولى؟

 الحل:

1     =            +01                1  =         ×11                     - 1  =1 

                             

 

 .14فأصبح الناتج مساويًا  1الجملة األولى تعني أضيف عدد مجهول للعدد 

 .11فأصبح الناتج مساويًا  1الجملة الثانية تعني ضرب عدد مجهول في 

 .1من عدد مجهول فأصبح الناتج مساويًا  1الجملة الثالثة تعني طرح 
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 اسمًا؟  ومن أين نختار هذا األسم؟ولكن ماذا عن المجهول؟ هل يمكن أن نطلق عليه 

وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم  قال تعالى": عن األسئلة التي تليها يبياآلية التالية ثم أج ياقرأ
  على المالئكة فق ال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين"

 شياء؟ طالق األسماء على األإما فائدة 

 ناث(                 أين أحضروا هذا األسم؟  )السؤال موجه لإلعند والدتك، أطلق عليك أهلك اسمّا. من 

 هل يصلح أن يكون اسمك محمد؟ هل يصلح أن يكون اسمك ثالجة؟                                    

 هناك مجال محدد يصلح أن نختار منه اسمّا لألطفال المواليد "" قاعدة

ه أسماء للمجاهيل الرياضية وهذا المجال هو حروف الهجاء نختار من حدد لنا علماء الرياضيات مجاال  
  ---x,y,z.أو باللغات األخرى مثل : ------باللغة العربية مثل : س، ص، ع،

 
 (:1مثال )

كتابة الجمل السابقة  يدي(؟ أع1هل يمكن أن تطلق اسمًا على المجاهيل الواردة في المثال )
 باستخدام الرموز؟

 الحل:

 1=   1 –ع   -1          11ص  =   ×   1  -1       14س = + 1         -1

 (3مثال )
 ؟مثل الجمل الرياضية التالية  باستخدام النموذج الحسي أواًل ثم باستخدام الرموز

1    ×   +1  =1 

1  ×  +1     =   +1 
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1 ×                         =1               ×-   1 

             +1           =1             ×-  1 

 

 الحل:

          1    ×   +1  =1                 1   ×    +1  =    +1 

 التمثيل العملي                             التمثيل العملي                  

 1= ص +  1ص +  1التمثيل الرمزي                   1=  1س +  1الرمزي لتمثيل ا     

 

 1     =              ×1       ×    -   1                        +1  =1        ×- 1 

 التمثيل العملي              التمثيل العملي                                    

 

 

 

                                        1 -س ×  1=  1التمثيل الرمزي س +               1 –م ×  1م = ×  1التمثيل الرمزي   
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 (:4مثال )
كتابة الجمل والعبارات التالية باستعمال حرف من حروف الهجاء لتمثيل العدد المجهول  يديأع

 بداًل من استعمال الشكل الهندسي.

1  =        +14 

1  +          ×1 ×  =14  

           ÷1    =  - 1 

11 -              =1  +1   × 

    +    =1 

1   ×   +1   ×    =1  ×   + 1  × 

 فهل نستطيع استخدام نفس الرمز؟ لماذا؟  اذا ورد أكثر من مجهول في نفس الجملة

 الحل:

 14ص =  ×  1ع + ×  1                                14+ ص =  1

 و×  1+  1س =  – 11                             1 –=  س  1÷ م 

 س×  1ص + ×  1ص = ×  1س + ×  1                                 1س + ص = 

 

اذا ورد مجهوالن في نفس الجملة  وليس لهما نفس الشكل الهندسي فيجب أن نستخدم رمزين 
 من أجل التمييز بينهما. للداللة عليهما مختلفين
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(: الجملة المغلقة والجملة المفتوحة1رقم الدرس )

 
 حصتان  عدد الحصص:

 (:1) مثال
مل مغلقة أي تلك الج يالجمل الرياضية باستخدام النموذج الحسي ثم باستخدام الرسم وبين يمثل

 وأيها مفتوحة؟

 14=  1س +                                                11=  1+  1

 11ع = × 1                                                 7=  1×  1

 ماذا؟لو أي الجمل الرياضية السابقة جملة خاطئة؟ اضية السابقة جملة صحيحة؟ أي الجمل الري

الحكم عليها بالصحة أو الخطأ؟ بماذا تختلف هذه الجمل عن تلك  يأي الجمل السابقة لم تستطع
 التي استطعت الحكم عليها  بالصحة أو الخطأ؟

  الحل:
                                            4  +3  =11                                            

                                                                      التمثيل الصوري               التمثيل العملي                              

                                                  
   لة السابقة صحيحة ألن طرفي الميزان  متساويان.                                               الجم
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 10=  2س +                                     

 التمثيل الصوري                      مثيل العملي           الت               

 
 الخطأ ألنها احتوت على مجاهيل وأ ال نستطيع الحكم عليها بالصحة                 

        
                                         1  ×3  =7                                                                     

 التمثيل الصوري              العملي                التمثيل                 

 

           

  غير متساويانالجملة السابقة خاطئة ألن طرفي الميزان                 
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 11ع = ×  4                                      

 التمثيل الصوري                ل العملي             التمثي             

 

 

 

                         

                        أو الخطأ ألنها احتوت على مجاهيل.ال نستطيع الحكم على الجملة السابقة بالصحة 

 تعميم:
ة جملاذا احتوت الجملة على مجهول فلن نستطيع الحكم عليها بالصحة أو الخطأ وسنطلق عليها 

 مفتوحة
 وهي نوعان:جملة مغلقة حكم  عليها بالصحة أو الخطأ فسنسميها ستطيع الالتي ن ةأما الجمل
 ةجملة مغلقة صائب 
 ةجملة مغلقة خاطئ 

 
 (1مثال )

لنمثل الجمل التالية ونصنفها أي منها   ،باستخدام النموذج الحسي ومن ثم باستخدام الرسومات
 مفتوحة وأيها مغلقة.  ثم صنف الجمل المغلقة الى جمل صائية أو جمل خاطئة؟

 14+ ص =  1                                             1=   1+  1

 س 1+  1=    1س +  1                                              1=  1+  7

 14=  1 –ص                                    1 –ع  1=   ع 1+  1
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 الحل: 
 

                                    1  +4    =2                                                              

   لصوريالتمثيل ا          لي                    التمثيل العم            

                            

 

 

 

  .طرفي الميزان متساويان، استطعنا الحكم عليها بالصحة اذن هي جملة مغلقة صائبة

                                     

 10+ ص = 1                                    

 التمثيل الصوري          لتمثيل العملي                     ا           

 

 

                                

  جملة  اذن الكفتين ال نستطيع الحكم على طرفي الميزان بالتساوي لوجود مجهول في احدى 

 ةمفتوح  
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                                       1  +7  =3               

 صوريالتمثيل ال                  مثيل العملي       الت                 

 

 

 

 

                ةطرفي الميزان غير متساويان، استطعنا الحكم عليها بالخطأ اذن هي جملة مغلقة خاطئ

  س1+  1=   1س + 1                                     

                     ريالتمثيل الصو             لعملي                التمثيل ا               

 

 

 

 

 ملةالكفتين اذن الج لتساوي لوجود مجاهيل فين باال نستطيع الحكم على طرفي الميزا      

 .مفتوحة جملة       
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 1 –ع  1ع  =  1+  1                                         

 صوريالتمثيل العملي                                 التمثيل ال              

 

 

 

    ال نستطيع الحكم على طرفي الميزان بالتساوي لوجود مجاهيل في  الكفتين اذن الجملة        

 جملة مفتوحة                             

 14=  1 –ص                                       

 التمثيل العملي                                       التمثيل الصوري            

 

  

  

 ال نستطيع الحكم على طرفي الميزان بالتساوي لوجود مجهول في احدى الكفتين اذن الجملة
 جملة مفتوحة                                                                  
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 (3مثال )
لجمل ا يأي الجمل التالية مفتوحة وأيها مغلقة ثم صنف ياستخدام النموذج الحسي بينبدون 

 المغلقة الى جمل صائية أو جمل خاطئة

       1 – 1  =1                                                14  ÷1  =1 

 1 =  √ 1                                                  1=  1 –س      

 الحل: 
 (جملة مغلقة صائبة ) 1=  1÷  14(        جملة مغلقة خاطئة)  1=  1 – 1

 (جملة مغلفة صائبة)  1=  √1 (         جملة مفتوحة)   1=  1 –س 

 (3مثال )
الجمل المفتوحة التالية الى جمل مغلقة  يباستخدام النموذج الحسي ثم باستخدام الصور حول

قيمة الرمز الذي يجعل الجملة المفتوحة جملة مغلقة صائبة( في حال تعذر  يصائية) اي جد
 عدة قيم ل س . يتخمين االجابة جرب

 1م =  1                                                1+ س  =  1

 1=  1ص +  1                                                  = ع 1+  1

 7=  1-س 1

 قيم مختلفة مكان س( ي) جرب        1 –س  1=  1س  +  1
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  الحل:
حص فبحيث ت مكان حجر الشطرنج)المجهول( قيمة عددية، ةضع الطالبفي المرحلة العملية ت

 قيمة عددية للمجهول ولم تتساوى كفتي الميزان ةالطالب تبعدها تساوي كفتي الميزان، اذا وضع
 جرب قيمة أخرى.ا أن تفعليه
  3+ س  =  4                                    

 التمثيل الصوري                                            التمثيل العملي             

 

          

 

 

 

 1=  1+  1 :التمثيل الرمزي للجملة        1نضع قيمة المجهول = 

 التي تجعل الجملة صحيحة. 1اذن قيمة الرمز س =   

 3م =  1                                  

 التمثيل العملي                              التمثيل الصوري            

 



140 
 

 التي تجعل الجملة صحيحة. 1اذن قيمة الرمز س =   1=  1×  1التمثيل الرمزي للجملة     

 = ع 3+  3                                       

 التمثيل العملي                                 التمثيل الصوري             

 

 

التي تجعل الجملة   11اذن قيمة الرمز س =    11=  1+  1التمثيل الرمزي للجملة  
 صحيحة.

  2=  1ص +  1                               

   مثيل الصوريالتمثيل العملي                                الت         

 

         

 التي تجعل الجملة صحيحة. 1اذن قيمة الرمز س =  1=  1+  1×  1لتمثيل الرمزي للجملة ا
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  7=  1 –س 3                                        

 التمثيل العملي                                       التمثيل الصوري             

                                                 

 مغلقة  التي تجعل الجملة 1اذن قيمة الرمز س =   7=  1 – 1×  1الرمزي للجملة     التمثيل
 صحيحة.

         3 –س  2=  3س + 1                                 

 التمثيل الصوري  التمثيل العملي                                               

 

 

 

 

التي  1اذن قيمة الرمز س =    1 - 1×  1=  1+  1×  1  التمثيل الرمزي للجملة     
في تخمين االجابة من  تكثر من قيمة في حال فشلأ ةجرب الطالبتتجعل الجملة صحيحة.) 

       أول مرة(
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 (4مثال )

 الجمل المفتوحة التالية الى جمل مغلقة صائبة يبدون استخدام النموذج الحسي أو الصور حول

 1=  1 –س                                              14=  1ص +  1

 1و = ÷  1

 الحل:
 14=  1+  1×  1                                                  14=   1ص +  1

 1= 1 – 1                                                          1=  1 –س 

 1=  1÷  1                                                           1و = ÷  1

 ستخدمست ة، حيث أن الطالبوشبه الحّسي تمثيل العبارات باستخدام النموذج الحّسي المهمة الثانية:

تم يلميزان من أجل تمثيل العبارة ، وعند وضع قيمة معينة بدل قيمة المجهول من اطرف واحد 

 البحث عن قيمة الطرف اآلخر والتي يجب أن توضع في الكفة األخرى من أجل تساوي الكفتين.

  األهداف التالية: ةالطالب تتقنالمهمة هذه ومن خالل  

 المتغيرمفهوم تعرف ت  

 أمثلة على متغيرات يعطت 

 قيمة العبارة  مفهومتعرف ت 

 التعويض في إيجاد قيمة المقدار تستخدم 
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(: المتغيرات3رقم الدرس )

 
 حصتان  عدد الحصص:

 (:1مثال )
 عن هذا الوضع يضفت الى هذا المبلغ  شيقاًل. عبر أفي حصالتك مبلغ مجهول من المال، 

 بالرموز؟

 الناتج؟اذا كان ما في الحصالة يساوي شيقاًل فكم يصبح المبلغ 
 شواقل فكم يصيح المبلغ الناتج؟ 1اذا كان ما في الحصالة يساوي 
 شواقل فكم يصبح المبلغ الناتج؟ 14اذا كان ما في الحصالة يساوي 

 تخمين قيم أخرى للقيم داخل الحصالة ؟  لماذا؟ يهل نستطيع
 الحل: 

ميزان تساوي كفتي الضعها في الكفة األخرى من أجل تعن القيمة التي يجب أن  ةبحث الطالبت
 1س +          وهو ما يسمى قيمة العبارة.

               1قيمة س =  يضع

 ارةوهو ما يمثل قيمة العب 1المبلغ الناتج = 

 1ضع قيمة  س = 

 وهو ما يمثل قيمة العبارة 1الناتج = 

 11= 1+  14         14ضع قيمة  س = 

 ةوهو ما يمثل قيمة العبار  11الناتج =    
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 نسمي الرمز س متغير. نستطيع وضع قيم أخرى مكان الرمز س ألن قيمة س مجهولة . 

 .هو رمز يستعمل للتعبير عن قيمة أو قيم عددية معينة المتغير

 .يسمى الناتج بعد وضع قيمة محددة بقيمة العبارة

  .ضالتعويعملية تسمى عملية وضع قيمة مكان الرمز لتصبح الجملة المفتوحة جملة مغلقة صحيحة 
 

 
 (1)مثال

 1أقالم رصاص، واشترت تقى  1ذهبت رزان و تقى و أماني الى مكتبة، فاذا اشترت رزان 
 ؟ثابت أم متغير رم يعتبالقأقالم رصاص فان عدد األ 1أقالم رصاص، واشترت أماني 

 1أقالم رصاص، واشترت سجود  1ذهبت حنين وسجود وسارة الى مكتبة ، فاذا اشترت حنين 
 ؟ ثابت أممتغير  قالم يعتبرن عدد األإأقالم فلوماستر ف 1أقالم حبر، واشترت سارة 

 الحل:
 الحالة الثانية عدد األقالم ثابت.        الحالة األولى عدد األقالم متغير.

 (3مثال )
 أي القيم التالية تدل على متغير وأيها تدل على ثابت يحدد

 درجة حرارة الجو..................... -1                عدد أيام األسبوع................-1
 عدد المشترين من محل تجاري.....  -1   ...لطالب في امتحان الرياضيات....عالمة ا -1
 وزن االنسان..................... -1   اللغة العربية.................   عدد أحرف  -1

 الحل:
 متغير -1ثابت  -1متغير، -1متغير،  -1متغير،  -1ثابت ، -1
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 (:4مثال )
 اذا كان مع أمل س من الشواقل وأعطاها أبوها ضعفي المبلغ الذي كان معها فكم أصبح معها؟

 شيقل فكم يصبح معها؟  7اذا أعطتها أمها 

 العبارة السابقة باستخدام الصور يمثل -1
 العبارة بالرموز؟ ياكتب -1
 شيقل فكم أصبح معها؟ 1أمل يساوي اذا علمت  أن المبلغ األصلي الذي كان مع  -1

 الحل:
بوها ضعفي أكان مع أمل س شيقل وأعطاها 

  س . 1س فأصبح معها  1أي  المبلغ

 7س +  1شواقل يصبح معها  7اذا أعطتها  أمها 

    شيقاًل. 11= 7+  1×  1يصبح مع أمل  1اذا كان مبلغ المال األصلي يساوي 

 

 (:2مثال )
 قيمة  العبارات التالية؟ يحسابية  جد باستخدام الصور ثم بصورة

 1اذا كانت قيمة ج =   1ج +  1    .1
 1ع   اذا كانت قيمة ع = 1    .1
    1وقيمة ع = 1ع  اذا كانت قيمة ص= 1ص +1    .1

 ما العملية المناسبة لوضعها بين العدد الثابت والمتغير ؟
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 الحل:
  7ج  +  1       -1

  1=  7+  1+  1فان     1اذا كانت قيمة ج =   

 1=  7+   1×  1 ب ويمكن االستعاضة عن عملية التكرار باستخدام الضر 

 

 1ع   اذا كانت قيمة ع = 1      -1

1+1+1+1+1=14 

 14=1×1      ويمكن االستعاضة عن عملية التكرار باستخدام الضرب

 

 1ع  اذا كانت قيمة ص= 1ص +1      -1

  1وقيمة ع =                                  

1+1+1+1+1+1+1 =11 

 11=  1×  1+  1×  1 ويمكن االستعاضة عن عملية التكرار باستخدام الضرب

 الضرب. عملية العملية المناسبة لوضعها بين العدد الثابت والمتغير هي 
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دها في المهمة األولى. بع تالمعادلة باستخدام النموذج كما تعلم ةمثل الطالبت  المهمة الثالثة :

                                                 بدأ بحل المعادلة بحيث:ت

 بدأ بسحب حجرت اهناك أحجار من الشطرنج )متغيرات(  في طرفي المعادلة فانهاذا كان  -1

 واحد فقط من الميزان.شطرنج  من كل طرف لجعل المتغيرات على طرف 

بسحب زر أحمر  ةالطالب بدأتاذا كانت األزرار حمراء ) األعداد موجبة(  في طرفي الميزان  -1

من كل جهة لتبقى في النهاية األزرار على طرف وأحجار الشطرنج  على الطرف اآلخر من 

 الميزان ) المتغيرات على طرف واألعداد على الطرف األخر(. 

ار زرقاء)أعداد سالبة( الى جانب المتغير وعلى نفس طرف الميزان فيمكن اذا وجدت أزر  -1

ل) زر أن ك ةتعلم الطالبتالتخلص منها بأضافة أزرار حمراء)أعداد موجبة( لكال الطرفين، حيث 

 (4=1-+  1( أي أن ) +4أحمر + زر ازرق = 

ملية باستخدام ع على فحص تساوي كفتي الميزان البةالط عملت يجاد قيمة المتغيرإبعد  -1

 .التعويض، من أجل التحقق من صحة الحل

استخدام بنفس الطريقة ولكن ب مثلتمن المرحلة العملية الى المرحلة الصورية و  ةنتقل الطالبت -1

 الرسومات.

 ،المعادلة بشكل رمزيتمثل و في المرحلة األخيرة  ةنتقل الطالبت -1

 : التاليةاألهداف الطالبة  تتقنومن خالل هذه العملية 

 .تعرف على مفهوم المعادلةت
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 .أمثلة على  معادالت من الدرجة األولى يعطت

 .تعرف على مفهوم حل المعادلةت

حدد قيمة المتغير الذي يمكن أن يكون حال للمعادلة من بين مجموعة متغيرات معطاة باستخدام ت

 .عملية التعويض

 حل معادالت من الدرجة األولى . ت

 .أو عبارات كالمية بداللة رمزيةمثل أشباه جمل ت

 .مثل جماًل كالمية تتضمن عالقة المساواة بمعادالتت
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المعادالت   :  (4رقم الدرس )

 
 حصتان عدد الحصص:

  
 هي الجملة المفتوحة التي تحتوي عالقة المساواة. المعادلة :

 

 ها بصورة رمزية ؟يباستخدام النموذج الحسي أعط أمثلة على معادالت؟ اكتب (:1مثال )

 الحل:
 3ع =  1                 3=  10 –م                       4=  1 -س  3    

        

 (:1مثال )
تي حجام مختلفة من الشوكوالتة الأذهبت حال الى محل تجاري لتشتري شوكوالته فوجدت ثالثة 

شيقل . فاذا  1الكبير ب  شيقل والحجم 1شيقل والحجم الوسط ب  1تحبها، الحجم الصغير ب 
حيث ص ترمز لعدد حبات  1ص = ص +  1وفق العالقة  اشترت حال حجمًا واحداً 

 ن تكون حال للمعادلة؟ أيمكن  1، 1، 1أي القيم  يالشوكوالته. باستخدام الصور حدد
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 الحل بصورة رمزية؟ يثم اكتب

 1نجرب القيمة األولى ص=

1  ×1  =1  +1       

  يمكن أن تكون حل للمعادلة 1ص = اذن  1=  1     
 1نجرب القيمة الثانية ص=

1  ×1  =1  +1          

 ال يمكن أن تكون حاًل للمعادلة. 1اذن ص =     1 ≠ 1   

 1نجرب القيمة الثالثة ص = 

1 × 1   =1  +1                 1 ≠ 1            

 ال يمكن أن تكون حاًل للمعادلة. 1اذن ص = 

 هي الحل الوحيد من بين القيم المعطاة. 1 اذن ص =

 

 ايجاد قيمة المتغير )الرمز( الذي يجعل الجملة المفتوحة جملة مغلقة صائبة حل المعادلة :
 

 :(3مثال )
من  يكاًل من المعادالت التالية؟ ثم تحقق يباستخدام النموذج الحسي ثم باستخدام الصور  حل

 صحة الحل في كل حالة؟
 14ع =  1                                              14=  1ص + 

 1= س +  1س +  1                                               7=  1م +  1
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 1=  1 –س                                          1ص +  1ص =  1
س +  1س + س+ س =  1                                    1( = س +  1) س +  1
14 
 1–( = س  1 -)س  1                                     1س  +  1=  1 -س  1

 الحل:
                                  10=4ص+                                          

   14=1+1      >=التحقق 1ص=      

   10ع =  2                                           

   14=1×1   >=التحقق      1ع=           
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 2=3-س                                            

 
     1=  1-1    >= التحقق     1س = 

 7=  1م + 1                                        

 

                 7=  1+  1× 1التحقق     >=     1م=
 4= س +  1س +  1                                   

 
   7=   1+1            =>     1+  1=  1+ 1×  1التحقق     >=   1= س 
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 1ص +  1ص =  1                                         

  1+  1= 11    =>  1+  1× 1=  1× 1التحقق     > =   1ص=  
 3( = س +  3) س + 1                             

 
تصبح ف باستخدام عملية التوزيع أوالً  ةقوم الطالبتاألولى  ةتشجيع الحل بأكثر من طريقة. الطريق

 المعادلة
 = 1+  1=  1+  1× 1  > = التحقق 1قوم بحلها فتصبح س = تثم  1= س +  1س +  1
< 14=14 

 ضع ستخرى مرتين في الجهة األولى من الميزان وعلى الجهة األ 1ضع س + تالثانية  ةالطريق
 قوم بحلها بنفس الطريقة.تثم  1+ 
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 10س + 1س + س+ س = 1                               

 14+  1×  1=  1+  1+  1×  1   > = التحقق         1س = 
                            14  +1  +1    =14   +14 

                                         14  =14 
  4 س  + 3=  3 -س  4                                    

 
 1+  7×  1=  1 - 7×  1   > = التحقق               7=  س

                                     11-1  =11  +1  = <    11=11 
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 4 -( = س  1 -)س  1  

 1- 1-( = 1-1-)1     > = التحقق             1-س =                
                                                             -1  =-1 
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(: تكوين المعادالت من الدرجة األولى2رقم الدرس )

 
 ثالث حصص عدد الحصص:

 (1مثال)
ها بدالالت ياكتب  -باستخدام الصور ج -باستخدام النموذج الحسي  ب -العبارات الكالمية  ا يمثل

 رمزية
 مثال عدد.أخمسة  -1
 . 7اليه  مضافاً  عدداً -1
 . 1حاصل ضرب عدد في  -1
 . 1عددًا مطروحًا  منه  -1
 سنوات؟ 1كم يصبح عمرها بعد  -اذا كان عمر أنغام س سنة  ا -1

 ؟ةسن 1كم كان عمرها قبل  -ب                                 
سم فما  1اذا كان عرض المستطيل يساوي ص وكان طول المستطيل يزيد عن عرضه بمقدار -1

 طول المستطيل؟
عما  يعامل يتقاضى عشرة شيقل عن كل ساعة يعملها فاذا عمل العامل س ساعة. عبر  -7

 يتقاضاه العامل؟
شيقل عن  1لشواقل، وكان مع ريم مبلغ من المال يقل بمقدار ( اذا كان مع سلسبيل ص من ا1

 المبلغ الذي مع سلسبيل، فما مقدار المبلغ الذي مع ريم؟
جابت الطالبة عن س سؤال. أ( معلمة تضع عالمتان عن كل اجابة صحيحة في االمتحان، فاذا 1

 عبري عن عالمة هذه الطالبة؟
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 بين أبنائها الثالثة بالتساوي. فما نصيب كل ابن؟( مع أم س من الشواقل، أرادت توزيعها 14
 .)مثلي العبارة بالرموز فقط(

 الحل:
 1 –، س   1( س +  1   1 –( ع 1   ص 1( 1      7( س + 1         س 1( 1
 س 1( 1    1 –( ص 1       س 14( 7      1( ص + 1

) يتم تمثيل العبارات السابقة عمليًا وصوريًا بنفس الطريقة المستخدمة في حل    1( س / 14
 المعادالت(.

 (1مثال)
 مثل كل من الجمل التالية باستخدام النموذج الحسي؟ ثم بالصور؟ -ا 
 أكتبها على صيغة معادالت من الدرجة األولى ؟ -ب 
 جد قيمة المجهول؟ -ج
 تحقق من صحة الحل؟ -د
 
 . 1سيكون الناتج  1ا أضفنا اليه عدد اذ-1
 . 11يساوي  1حاصل ضرب العدد في -1
 . 1يساوي مثلي عدد مضافا اليه  11العدد  -1
 .11فان الناتج يساوي 1ثم جمع مع حاصل الضرب  1اذا ضرب العدد ص في -1
سنوات  1سنة فاذا كان عمر سالم 11مجموع عمر سالم وثالثة أضعاف عمر أختها يساوي  -1

 عمر أختها؟فكم 
 ؟مثل العددين باستخدام نفس الرمز -خر بثالثة  اعددان أحدهما يزيد عن اآل -1

 ؟فما العددان  11اذا كان مجموعهما يساوي -ب                                             
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 الحل:
 1=  1+  1   > = التحقق    1س=                                 1=   1س + 

      11=  1×  1   > = التحقق   1ج=                               11=    1× ج 
 1+  1×  1=  11   > = التحقق     1ص=                           1ص +   1=  11
 11=  1+  1× 1    > = التحقق 1ص=                           11=   1ص +  1
 11=1×  1+  1    > = التحقق     1س =                             11س =  1+  1

 11=  1تصبح المعادلة س + س +     1العدد األول = س       العدد الثاني = س + 
  1س =                             11=  1س +  1

      7العدد الثاني =          1اذن العدد األول = 
    11=1+1+1  > =  1نعوض قيمة س=  > = التحقق األول

 11=  7+  1 > =  11نتحقق من أن مجموع الرقمين يساوي > = الثاني التحقق 
 

 (3مثال )
 ، ثم جدي قيمة المجهول وتحققي من صحة الحل؟الجمل التالية بمعادلة يمثل
 .1منه  يساوي مثلي عدد ناقصاً  1العدد -1
 .1يساوي  1على  مقسوماً  عدداً -1
 14يساويصبح الفرق أمثال العدد أمن ثالثة  1اذا طرح -1
 

 الحل:
 1-1×1= 1   > = التحقق  1س=         1 –س  1=  1

 1=11/1   > = التحقق 11س =            1=  1س /
 14=1-1×1     > = التحقق 1س=        14= 1 –س  1
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(1.3ملحق )  

االمتحان الموحد رياضيات للصف السادس الذي أجرته مديرية التربية والتعليم   
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