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 ممخص البحث 
 

هدف البحث إلى معرفة اثر  استراتيجية بوليا في القدرة عمى حل المسائل الرياضية  
وفي ضوء المحتوى التعميمي لمصف ،لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي 

ائل الرياضية )مسائل الكساب اعتمد الباحثان ثالثة انواع من المسالخامس االبتدائي 
ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحثان المنهج مهارة، مسائل حياتية ، مسائل ربط( 

التجريبي ذو الضبط الجزئي واالختبار البعدي مستعمالن التصميم التجريبي 
( تمميذة وزعن بالتساوي عمى 55لمجموعتين متكافئتين بمغ مجموع أفرادها )

عة تجريبية، واخرى مجموعة ضابطة، أعد الباحثان مجموعتين أحدهما مجمو 
بنفسهما مستمزمات التجربةوتطمب إعداد اختبار لحل المسائل الرياضية مكون من 

وتم التأكيد من الخصائص السيكومترية لألداة، وكانت جميعها ضمن  ( سؤال،15)
(  5.55(  عند مستوى داللة )T-testاستخدم الباحثان اختبار )المدى المقبول، 

الستخراج النتائج .وقد كشفت النتائج بوجود اثر لالستراتيجة بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في القدرة عمى حل المسائل 
الرياضية ،ولبحث داللة الفروق الي نوع من انواع المسائل اظهرت النتائج فرق بين 

ية في مسائل المهارة بينما لم تظهر النتائج المجموعتين ولصالح المجموعة التجريب
فرق بين المجموعتين في مسائل الربط والمسائل الحياتية وخرجت الدراسة بمجموعة 

 .توصيات ووضع الباحثان عددًا من المقترحات استكمااًل لمبحث الحالي
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Abstract 

      This paper aims to know the effect of Polyastrategy on the 

ability of mathematic problems solution for the fifth primary 

grade female students, and according tothe fifth primary grade 

educational subjects that the two researchers depends on 

threetypes ofmathematical question(learning skill questions, life 

questions, linking questions). To achieve the goal of the paper, 

the researchers use the experiential method which has the partial 

set and the after test by use (50) female students divided into 

two equivalentgroups (25) female students for each group one is 

the experimental group and the other is disciplined group using 

the experiential design. The researchers prepare the 

requirements of the experiment, and it needs to make a test that 

contains (15)questions to answer the mathematical questions, 

and they make sure for the cycometeric qualities of the object. 

The researchers use the (T-test) in meaning level of (0.05) to get 

the results. The results show that there is positive effect by the 

strategy for the experiential group to answer the mathematical 

questions, and to seek for the meaningful differences of any type 

of questions, the results show that there are no different between 

the groups in issues of link and life. The study show many 

recommends and the researchers put many suggestions at the 

end of the paper. 
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 مشكمة البحث واهميته
تعددد الرياضدديات مددن المددواد الدراسددية المهمددة ، لمددا لهددا مددن ميددزات تجعمهددا ذات موقددع 
مركددزي لمعمددوم جميعددًا ، فضدداًل عددن تأثيرهددا الكبيددر فددي تنميددة التفكيددر ، فهددي ل ددة الدقددة 
لدددى جاندددب طبيعتهدددا العقميدددة الهائمدددة، فانهدددا  والتحديددد والتجريدددد المسدددتند إلدددى الحقدددائق ،واه

تمك قيمة تنظيمية حقيقية وطبيعة تراكمية، تساعدعمى تنمية التفكيدر وتطدور ، فنتدائج تم
دراسددة الرياضدديات تتمثددل فددي تنميددة التفكيددر الرياضددي وتطددوير ا ، فضدداًل عددن اكتسدداب 

 (47: 1995(،)مدددددددددين ، 165: 2551)الصددددددددادق ،       المعمومددددددددات والمعرفددددددددة .
معظددم دول العددالم بنصدديب وافددر مددن فددي  ونتيجددة الهميتهددا حظددت مندداهج الرياضدديات

التطددوير والتحددديث عمددى نحويتماشددى مددع التطددورات والت يددرات التددي شددهدها العددالم فددي 
السنوات االخيرة،وشدمل هدذا التطدور اهدداف تددريس الرياضديات والتدي مدن بينهدا تنميدة 

،فقدددد اشدددارت العديدددد مدددن المدددؤتمرات اعتبارتنميدددة  القددددرة عمدددى حدددل المسدددألة الرياضدددية 
قدرة عمى حل المسائل من اهم اهداف تدريس الرياضيات الحديثة ومدن بينهدا مدؤتمر ال

المعممين العرب السادس لتدريس الرياضيات الحديثة ،والمؤتمر العممي الدذي عقدد فدي 
 (159:1996)الشارف،                       معهد اليونسكو بهامبورج .

(عمى (NCTM2000دريس الرياضيات باالضافة الى ما اكدته المعايير العالمية لت
اعتبار القدرة عمى حل المسأله الرياضية ركيزة مهمة من ركائز اهداف تدريس 

 (45:2511)الخطيب ،                         الرياضيات .          
ان قدرة المتعمم عمى حل المسائل الرياضية كان و ما يزال دون المستوى المطموب ، 

ممين اال بالقميل من المسائل الحقيقية و الجديدة اثناء دراستهم اذ لم يواجه المتع
وتركيز المتعمم االساسي ينصب عمى اكتساب المهارات و اجراء العمميات الحسابية 
الروتينية، والعتقادات الكثير من المتعممين ان المسالة يمكن ان تكون في نمط واحد 

ذلك في حل المسائل خالل  من حيث طبيعتها وطريقة حمها نتيجة تعودهم عمى
مراحمهم التعميمية و العتماد معمميهم عمى طريقة واحدة من التدريس و لعدم معرفتهم 

 ( 145:  2556هويدي ، ال)              لكثير من االستراتيجيات الرياضية .
فددي حدددين يعتبدددر حددل المسدددالة نشددداط فددي رايدددة االثدددارة وهددو الركيدددزة االساسدددية لجميدددع  

شطة الرياضية فالمعارف و المهدارات و المفداهيم و التعميمدات ليسدت اهددافًا انواع االن
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بحددددد ذاتهددددا و انمددددا هددددي وسددددائل و ادوات تسدددداعد الفددددرد عمددددى حددددل مشددددكالته الحقيقددددة 
باإلضافة الى ان حل المسألة الرياضية هي الطريقدة الطبيعيدة لممارسدة التفكيدر فمديس 

 بدون مشكالت .هناك رياضيات بدون تفكير و ليس هناك تفكير 
 (132:  1989)الم يرة ،                                                  

اعتماداعمى ذلك ظهرت هناك مشكمة لدى التالميذ فدي قددرتهم عمدى حدل المسدائل فدي 
الرياضددديات وربمدددا يعدددود ذلدددك الدددى السدددتراتيجيات المعتمددددة فدددي تعمددديمهم وتعممهممحدددل 

 الحالي محاولة لمتصدي لالجابة عمى التساؤل االتي :المسائل ،وعميه فان البحث 
ما هدو اثدر سدتراتيجية بوليدا فدي قددرة تمميدذات الخدامس االبتددائي فدي حدل المسدائل فدي 

 مادة الرياضيات ؟
وان التصددددي لالجابدددة عمدددى هدددذا السدددؤال ال يمكدددن ان يكدددون عدددن طريدددق المالحظدددات 

 ا التساؤل .العابرة ،وانما عن طريق بحثا يهدف لالجابة عن هذ
امددددا اهميددددة البحددددث فهددددي تكمددددن مددددن اهميةالمسددددائل الرياضددددية فددددي مددددنهج الرياضدددديات 
كونهاوسيمةالسدتخدام المهددارات الحسددابية والجبريددة والهندسددية التددي اكتسددبها المددتعمم فددي 
التصدي لمواجهة المشكالت التي تصادفهم،وعن طريق حل المسائل نتعمم كيدف ننقدل 

وضددداع ومواقددددف جديدددددة باالضددددافة الدددى انهددددا وسدددديمة الثددددارة المفددداهيم والمهددددارات الددددى ا
 الفضول الفكري وحب االستطالع .

وتاتي اهمية حل المسدائل فدي الرياضديات مدن كونهدا الهددف االخيدر او النداتج االخيدر 
لعممية التعمديم والدتعمم فالمعدارف والمهدارات والمفداهيم والتعميمدات الرياضدية ، بدل وكدل 

ست هدفا بحدد ذاتهدا ، وانمدا هدي وسدائل وادوات تسداعد عمدى الموضوعات المدرسية لي
حدددل المشدددكالت ،فضدددال عدددن ذلدددك فدددان حدددل المسدددائل هدددو الطريدددق الطبيعدددي لممارسدددة 

 (142: 2558)الكبيسي،                                         التفكير .
نجداح حدل  فان عممية اختياراستراتيجية لحل المسالة يعتبر عممية مهمة  يتوقدف عميهدا

المسدددددالة فمعظدددددم المتعممدددددين الدددددذين يتعثدددددرون فدددددي حدددددل المسدددددالة  قدددددد ال تكدددددون لدددددديهم 
 (245: 2551) الصادق ،                         ستراتيجية واضحة لمحل  

و هدددذا مدددا اكدددد  بروندددر حيدددث قدددال )) لددديس المهدددم حدددل المشدددكمة بدددل االهدددم هدددو طريقدددة 
 الحل((
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 ويمكن تمخيص االهمية ب:
كن ان يشكل هذا البحث حافزا لممعممدين لمتندوع فدي اسدتخدام السدتراتيجيات من المم-1

الالزمدددة لحدددل المسدددائل الرياضدددية ، وتفعيدددل مهدددارات تددددريب المتعممدددين عمدددى اسدددتخدام 
 استراتيجيات الالزمة لحل المسائل الرياضية.

 تشددكل اطددارا نظريددا لممشددرفين التربددويين عنددد تدددريبهم المعممددين عمددى سددتراتيجيات -2
 حل المسألة .

لفددت نظددر المسددؤلين لرسددم سياسددة تعميميددة لمكميددات التربويددة الددى ضددرورة التركيددز  -3
عمددى موضددوع سددتراتيجيات حددل المسددألة الرياضددية ممددا يعددود بالفائدددة الكبيددرة لممتعممددين 

 بشكل رئيسي  في مواجهتهم لمحياة .
 . تشجيع المتعممين عمى تعمم التفكير في حل المسائل الرياضية -4
التحقدددق مدددن امكانيدددة اسدددتخدام سدددتراتيجية بوليدددا فدددي حدددل المسدددائل الرياضدددية فدددي  -5

 مدارسنا.
  -هدف البحث و فرضيته :

يهدددف البحددث الحددالي الددى التعددرف عمددى اسددتراتيجية بوليددا فددي القدددرة عمددى حددل        
المسددائل الرياضددية لدددى تمميددذات الصددف الخددامس االبتدددائي و يتحقددق ذلددك مددن خددالل 

 في الفرضية االتية : البحث
( فدي القدددرة عمددى حددل 5.55ال يوجدد فددرق ذو داللددة احصدائية عنددد مسددتوى داللددة )  -

المسددائل الرياضددية بددين تمميددذات المجموعددة التجريبيددة المددواتي يدرسددن الرياضدديات وفقددًا 
السدددتراتيجية بوليدددا و تمميدددذات المجموعدددة الضدددابطة المدددواتي يدرسدددن الرياضددديات وفدددًق 

 عتيادية .الطريقة اال
 حدود البحث 

تمميذات الصف الخامس االبتدائي في مدرسة الحديبية النهاريدة فدي بعقوبدة مركدز  -1
 . 2514-2513محافظة ديالى لمعام الدراسي 

الفصل الثامن ) الكسوراالعتيادية( من الكتاب المقرر تدريسه في العدراق ) الطبعدة -2
 .2511الثانية ( لمعام 
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 تحديدالمصطمحات 
( بانهدا   مجموعدة مدن القواعدد العامدة التدي تعندى 2553/ عرفهدا بددوي ) ستراتيجيةاال
 (  45: 2553) بدوي ،                   وسائل تحقيق هدف ما               ب

(  مجموعدددة مدددن االفعدددال والتتدددابع مخطدددط لددده مدددن التحركدددات 2557عرفهدددا ابدددراهيم )  
معينددة ومقصددودةتحول دون حدددوث مددا يقودهددا المعمددم تددؤدي الددى الوصددول الددى نتددائج 

 (27 :2557 ،)ابدددددددددددددراهيم                           يعاكسدددددددددددددها او يناقضدددددددددددددها      
لتعريدددف االجرائدددي / مجموعدددة مدددن الخطدددوات االجرائيدددة المرتبدددة منطقيدددًا والتدددي ترسدددم ا

الطريددق الواجددب ان يتقيددد بدده معمددم الرياضدديات لتقددديم درسدده المتهدديء لدده مسددبقا والتددي 
 لتحقيق اهداف ذلك الدرس.تهدف 

/ لخددص بوليددا فددي كتابدده البحددث عددن الحددل الخطددوات االتيددة لمبحددث  ستتتراتيجية بوليتتا
 عن الحل وهي )فهم المسألة ، ابتكار خطة الحل ، تنفيذ الخطة ، المراجعة (

 (35-34: 1973)بوليا ، ترجمة احمد سميم سعيدان،                          
( بانه   موقف جديد يتطمب من الطالب التفكير 2559ش ) /عرفها دروي المسألة

 ( 13: 2559،  عابد) تعممة سابقًا لموصول الى حل  فيه و تحميمه و استخدام ما 
( بانه   موقف يحتاج الى حل اذ يرى الفرد طريقًا واضحًا 2511عرفها الخطيب )

 ( 277: 2511ب ، يقودة الى ما يريد                                   ) الخطي
التعريددف االجرائددي / سددؤال جديدددفي الرياضدديات تواجهددة تمميددذات العينددة يتطمددب حددال 

 ويقع حمه ضمن حدود خبراتهن.
( باندده   يقصددد بهددا العمميددة او العمميددات التددي 2553/عرفهددا النواهضددة ) حتتا المستتالة

ن اجدل الت مدب يقوم فيها الفرد مستخدمًا خاللها المعمومدات التدي سدبق لده ان تعممهدا مد
                       عمددددددى موقددددددف او مشددددددكمة ريددددددر مددددددألوف مددددددن قبددددددل و ال يوجددددددد حددددددل جدددددداهز لديددددددة .                    

 ( 4: 2553نواهضة ، ال)                                                                       
جابددة عددن السددؤال او االسددئمة (   قبددول مددا فيهددا مددن تحددد  و اال2558عرفهددا الكبيسددي )

 (  152:  2558) الكبيسي ، صحيح                    التي تتضمنها بالشكل ال
   -التعريف االجرائي :
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عمميددددة ايجدددداد حددددل المسددددألة فددددي الرياضياتباسددددتخدام تمميددددذات عينددددة الدراسددددة خبددددراتهن 
 السابقة.

 القدرة عمى حا المسألة
العقمية والتي من بينها )القدرة عمى حل المسدائل  يرى جيمفورد ان كل قدرة من القدرات

الرياضددية ( فانهددا تجمددع مددا بددين عمميددات عقميددة )تددذكر،ادراك،تقويم،ناتج تقاربي،ندداتج 
تباعددددددددددددددددددي( ومحتويددددددددددددددددددات تعمددددددددددددددددددم )اشكال،رموز،ل ة،سددددددددددددددددددموك( ونددددددددددددددددددواتج تعمددددددددددددددددددم 
)وحددددات،فئات،عالقات،نظم،تركيبات ،تحويالت،تضدددمينات( . عميددده فدددان كدددل مسددددألة 

هددا المتمقددي قددد تقدديس واحدددة مددن القدددرات فددي مصددفوفة قدددرات جيمفوردالبال ددة يتعددرض ل
(5 X 4 X 6=125 قددددرة عقميدددة ، فمدددثال مسدددألة العالقدددة بدددين اضدددالع المثمدددث القدددائم)

الزاويددة فهدددي تجمدددع مدددا بددين عمميدددات ومحتوقونددداتج الدددذي هوعالقددة وتدددر المثمدددث القدددائم 
 (73:  2555)عبيد ،                       الزاوية بضمعيه القائمين .    

 اعتمادا عمى ذلك اشتق الباحثان التعريف االجرائي االتي :
نشددداط عقمدددي ناتجددده نددداتج مفاعمدددة الخبدددرات السدددابقة مدددع محتويدددات المسدددألة المطروحدددة 

 لتمميذات عمى االختبار المعد لهذا ال رض .ويقاس بالدرجات التي تحصل عميها ا
 جانب النظري و دراسات سابقة 

 مفهومها . –لمسالة الرياضية ا
تعدددرف المسدددالة بشدددكل عدددام عمدددى انهدددا موقدددف مربدددك و محيدددر لمفدددرد و ريدددر         

مألوف له من قبل و ال توجد لديه إجابات جداهزة لده كمدا يشدكل تحدديًا لده و ميدواًل مدن 
قبمدددة بحيدددث ال يمكدددن حدددل هدددذ  الموقدددف و أزالتددده بددداالجراءات الروتينيدددة المعروفدددة او 

 (  1997) ابو زينة و العبانية ،                         لدية .  الجاهزة 
   -وقد قسم تشارليز  و ليستر المسالة الى ثالث مراحل و هي : 

 يجابه المتعمم الموقف و يررب في ايجاد حل له .  -1

 ال يوجد لدى المتعمم اجراءات جاهزة و فعالة إليجاد الحل . -2

 (16:  2559، عابدد الحل . )يقوم المتعمم بمحاوالت عديدة اليجا -3



 9 

 2555( و) بدرهم ، 254:  2558كما اوردت العديد من المصادر منها ) موسدى ،  
(  انه يمكن اعتبدار الموقدف مسدأله لددى شدخص اذا تدوفرت فيده ثدالث شدروط و 152
   -هي :

القبول : يعني ان يكون لدى المتعمم هدف واضح و محددد و قابدل لمتحقدق يسدعى  -1
 بحيث يتقبل الفرد المسالة و يتفاعل معها و يسعى لحمها .الى تحقيقه 

الحاجز : وجود عائق يمنع الفرد من تحقيق هدفدة ) حدل المسدالة ( بشدكل مباشدر  -2
 لمجرد النظر اليه او عمل اجراءات حل المسالة بمجرد رؤيتها .

اء يتضددح الموقددف العددام امددام الفددرد و يبدددأ فددي التفكيددر و استقصدد -االستقصدداء :  -3
 وسائل جديدة لمتصدي لممسالة و حمها عن طريق الحافز الذاتي .

و ان الحكددم عمددى موقددف باندده يمثددل مشددكمة ام ال يعتمددد عمددى نظددرة الشددخص المواجددة 
لمموقدف فقددد يكددون الموقددف مشددكمة لدددى فددرد مددا و لكندده لدددى اخددر ال يشددكل مشددكمة او 

التددي يمتمكهددا الفددرد  عنددد نفددس الفددرد مددن وقددت الخددر و ذلددك حسددب المعرفددة و الخبددرة
الدذي يتعدرض لمموقدف .فمسدألة فدي الرياضديات لمصدف الرابدع االبتددائي تعتبدر مشددكمة 
لتالميددددذ هددددذا الصددددف عنددددد تصددددديهم لهددددا اول مددددرة وال تعتبددددر مشددددكمة بالنسددددبة لتالمددددذة 

 الصف السادس االبتدائي كونها اصبحت في خبراتهم .
 . حا المسالة الرياضية

المسددددالة الرياضددددية فددددي المدرسددددة هدددددف مددددن اهددددداف تعمددددم  تعتبددددر عمميددددة التعمدددديم حددددل
الرياضدديات . فقددد اقددرت توصدديات المجنددة القوميددة االمريكيددة لمرشدددي الرياضدديات عددام 

لرياضيات القرن الواحد و العشدرين عمدى ان تعمديم المتعممدين حدل المسدالة هدو  1989
يقددددة تطبيددددق القاعدددددة االساسددددية لتدددددريس الرياضدددديات و اذ ان حددددل المسددددالة يعتبددددر طر 

المعرفدددة السدددابقة لمرياضددديات عمدددى وضدددع ريدددر مدددألوف و جديدددد،  بالنسدددبة لممدددتعمم و 
كمدا ان يجب ان يواجة المدتعمم بمسدائل رياضدية مدن خدارج المنهداج و بشدكل مندتظم ، 

حدل المسدالة الرياضددية وسديمة تعمدديم مفداهيم جديدددة كمدا ان حددل المسدالة يسددهم الدى حددد 
كتشاف معارف جديدة باالضافة الى ذلك فدان حدل المسدالة كبير بانتقال اثر التعمم و ا

 يشير الى فضول الطالب و يشجع لدية حب االستطالع . 
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( الدى ان اهميددة حددل 2555( ،)فددرج 2553(،) بدددوي  2555ويشدير كددل من)عقديالن 
 المسالة الرياضية يكمن في االتي :

  يزيد من قدرة المتعمم عمى تحميل و اتخاذ القرارات في الحياة -1

 و سيمة لتوضيح المفاهيم و تطبيق التعميمات و المهارات في  مواقف جديدة  -2

 يؤدي الى تعمم معارف و مفردات جديدة تتضمنها المسألة . -3

 يعمل عمى تنمية انماط التفكير . -4

 يدرب المتعمم عمى حل المشكالت التي تواجهم في الحياة . -5

 م لمتابعة النتائج .يضع المتعمم في تحد لموصول الى الحل و اثارة عقوله -6

يهيدددل الخبدددرات فدددي جمدددع المعمومدددات و تحميمهدددا و فدددي عمدددل اسدددتنتاجات مدددن  -7
 (251 -197، 2553) بدوي  ات معطاة.         المعموم

 ( 123-122: 2555)عقيالن ،(،127-126: 2555) فرج ،          

ة فقدددد ( ان التفكيدددر و حدددل المسدددألة مترادفدددان لكممدددة واحدددد2553و يدددرى ) بددددوي       
         تشددددددددمل المسددددددددالة الواحدددددددددة عمددددددددى اكثددددددددر مدددددددددن نددددددددوع واحددددددددد مددددددددن انددددددددواع التفكيدددددددددر .                     

 ( 252: 2553) بدوي                                                  
( بانه حل المسالة يمكدن ان يكدون مدوردًا 152: 2556كما يشير ) الهويدري ،       

   -مختمفة هي : لمتفكير بثالث طرق
 حل المسالة موضوع دراسة بحد ذاته .  -1

 حل المسالة طريقة لفهم مسالة معينة . -2

 حل المسالة طريقة في التعميم . -3

وبالررم من صحة جميع هذ  الطرق اال ان الطريقة الثالثة تعتبر من اهم الطرق التي 
 يجب االهتمام بها بشكل خاص .
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رياضية في انها تقوم بسد الفجوة بين وتظهر بشكل واضح اهمية حل المسالة ال
الرياضيات كعمم يتم تدريسه لممتعممين بشكل تجريدي و مشاكل الحياة اليومية التي 
يواجها هؤالء المتعممين . وتتمخص اهمية حل المسألة في االستراتيجية المستخدمة 

ف في الوصول الى الحل  الن ذلك  سيفيد المتعمم في حل مسائل اخرى او في مواق
 جديدة .

لذا فالهدف العام في حل المسالة هو جذب انتبا  المتعممين الى استراتيجية  حل 
المسالة و تنمية مهارات التفكير العميا لتطويع ذلك في مواجهة مشكالتهم الحياتية و 

       المستقبمية و انتقال اثر التعمم ليصبح منتجًا و ذات معنى .                                     
 (32-22: 2559د ، ب) عا                                                   
 العواما المساعدة في القدرة عمى حا المسالة

ان القدرة عمى حل المسالة الرياضية ال تنطوي بين يدوم و ليمدة ، لكنهدا بحاجدة        
المسدألة يوميدًا و فدي لوقت طويل و حاًل لممسدائل باسدتمرار ، لدذا يجدب ان يددرس حدل 

كددل حصددة و لكددي تسدداعد المتعممددين فددي تطددوير قدددراتهم عمددى حددل المسددألة ال بددد مددن 
 معرفتهم بمكونات القدرة عمى حل المسالة .

( و فددددددددان دي ويددددددددل 1982( مقترحددددددددات تشددددددددارلز )1996وقددددددددد اورد الخطيددددددددب )     
   -( ثالث مكونات لمقدرة عمى حل المسالة و هي :1984)

 تيجيات حل المسالة اواًل / استرا
 فاالستراتيجية هي طرق محددة تستخدم النجاز مهمة مستقمة عن موضوع المسالة .

 ثانيًا /عمميات ما وراء المعرفة 
يشير هذا المصطمح الى المراقبة الواعية و التنظديم فدي عمميدات التفكيدر اي ان تكدون 

 ويددًا بددين النجدداح فددي حددل مدددركًا كيددف و لمدداذا تفعددل شدديئًا مددا . و يبدددو هندداك ترابطددًا ل
المسالة و التدريس الذي يتضمن تكاماًل بين التدريب عمى المراقبة المعرفية و التنظديم 
المعرفدي مدن جهدة و اسدتراتيجية التددريس مدن جهدة اخدرى فدالمتعمم الدذي يمتداز بالقددرة 
عمددى حددل المسددالة يراقدددب تفكيددر  بشددكل ذاتدددي و منددتظم و يفكددر مميدددًا فددي افعالددة لحدددل 

سالة ليعكس بذلك تددريب و توجيهدات معمميده لده يعكدس الطالدب الصدفتين فدي حدل الم
المسددالة فهددو لددم يددتعمم هددذا السددموك و عددادة مددا يكددون مندددفعًا و ريددر قددادر عمددى شددرح 
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            (van Dewall:1994)لماذا استخدم هدذ  االسدتراتيجية و مددى نجاحهدا 
 ثالثًا / االتجاهات نحو حل المسالة .  

ان مدا يقدمدده المددتعمم حددول حدل المسددالة فددي الرياضدديات بشدكل عددام لدده تددأثيرات        
كبيددرة عمددى موضددوع حددل المسددالة و بشددكل اساسددي عمددى النجدداح فددي مددادة الرياضدديات 
فمدددن االعتقدددادات السدددمبية و التدددي قدددد تدددؤثر سدددمبيًا فدددي النجددداح فدددي حدددل المسدددالة . ان 

ة لحدل فمعظدم المتعممدين الدذين لدديهم المسالة الرياضية لهدا حدل وحيدد و طريقدة و حيدد
القدرة عمى حل دون المساعدة و انه اذا لدم يسدتطيع حدل المسدالة فيعتقدد امدا انده ربداء 

                    (Van De walle 1994)او ان المسالة مستحيمة الحل .
 مستويات وانواع المسائا في الرياضيات

( الددددددددى ان  158- 157  ،2558( و الكبيسددددددددي )47-46: 2553يشددددددددير بدددددددددوي ) 
 مستويات المسائل الرياضية قسمت كاالتي :

الجدذر التربيعدي لمعددد التمارين: وهي عادة ما تكون لصورة رمزية )جبريدة(مثل  جد-1
225 

مسدددائل لفظيدددة تتطمدددب تطبيدددق قاعددددة او قدددانون او طريقدددة مدروسدددة مدددن قبدددل مثدددل -2
 ر ؟مت 12قطعة ارض مربعة جد مساحتها اذا كان طول ضمعها 

المسدددائل المفضدددية التدددي اليعتمدددد حمهدددا عمدددى تطبيدددق مباشدددر لقدددوانين او قواعدددد بدددل -3
يحتددداج الدددى تفكيدددر فدددي الموقدددف وتحميمددده الدددى عناصدددر  واسدددتنتاج طدددرق حدددل قدددد تكدددون 

( ال 13( يحبدون الشداي ولديس القهدوة و)8( فدرد مدنهم )25جديدة ،مثل مجموعة مدن )
 وليس الشاي .يمتنعون شرب الشاي ،فكم فردا يحب القهوة 

تمميدذا  275المشكمة الرياضية وهي اعمى مستوى في المسائل مثل مدرسة تحتدوي -4
 اذا كان ثمثهم من التمميذات فما عدد التمميذات وما عدد التالميذ في هذ  المدرسة ؟

 ونورد هنا بعض انواع المسائل في كتب الرياضيات   
 مسائل بدون اعداد-1
 وب محدد بحيث يقترح المتعمم تكممة لهذ  المسائلمسائل بدون اسئمة أو مطم-2
 مسائل لمتهيئة لتهيئة المتعمم لمموضوعات التالية-3
 مسائل االيجاد وعناصرها في المجهول الشرط معموم -4
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 مسائل حياتية تربط الرياضيات بالواقع-5
 مسائل توجه لالذكياء تناسب تفوقهم وتتحدى قدراتهم-6
 ات السابقة بالمعمومات القادمةمسائل ربط تربط المعموم-7
 مسائل الكتساب مهارة-8
 مسائل الثبات عناصرها االساسية )معطيات ،مطموب، حمقة من التفكير (-9

 (158: 2558( ) الكبيسي ،  55 -49:  2553) بدوي ، 

وقد اختار الباحثان ثالث انواع من المسائل اعال  ) مسائل الكتساب مهارة ،مسائل  
مومات االتية بالقادمة  ،مسائل حياتية تربط الرياضيات بالواقع ( وذلك تفيد ربط المع

 تناسبها مع المحتوى االساسي .
 خطوات حا المسالة عمى وفق بوليا

خطوات حل المسالة الرياضية الى اربدع مسدتويات   (polya 1973)قسم العالم بوليا 
   -هي :

عمددى صدديارة المسددألة بم تدده و  المسددتوى االول / فهددم المسددألة مددن خددالل قدددرة المددتعمم
 معرفة المعطيات و الشروط و تحديد المطموب .

المستوى الثاني / ابتكار خطة الحل قد تكون جاهزة في الدذهن او قدد تكدون بالمحاولدة 
 و الخطا مثل ) هل اجمع ، هل اكمل بالتعويض ...( 

 اضية ( .المستوى الثالث / تنفيذ خطة الحل التي وضعها ) اجراء العممية الري
المسددددتوى الرابددددع / المراجعددددة )التأكددددد و التحقددددق مددددن صددددحة الحددددل (امددددا عددددن طريددددق 

 التعويض المباشر او طريقة العودة لمخمف بطرائق عكسية لمحل .... الخ .
 (35-34: 1973)بوليا ، ترجمة احمد سميم سعيدان،                             

 ( 258 -257:  1997)ابو زينة ،                                               
ويددرى الباحثددان ان ضددعف تالمددذة المرحمددة االبتدائيددة فددي حددل المسددائل يعددود الددى عدددم 
قدددددرة التالميددددذ عمددددى قددددراءة المسددددألة قددددراءة صددددحيحة وتحديددددد معدددداني المفددددردات التددددي 

ة تتضمنها ،ومن ثم تحديد المعطيات والمطموب  وبعد ذلدك اكتشداف العالقدات الداخميد
في المسألة تقود الى وضع طريقة لمحل او اكثر ومن ثم تنفيذ هذ  الطريقة ، وبالتدالي 
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التحقددق مددن صددحة النتددائج التددي التوصددل اليهددا . وبالخالصددة فددان خطددوات سددتراتيجية 
حدددل المسدددألة عنددددما تكدددون حاضدددرة فدددي عقدددل المدددتعمم ومتددددرب جيددددا عمدددى اسدددتخدامها 

عمدددى وضدددع حمدددول لكثيدددر مدددن المسدددائل التدددي اسدددتخداما جيددددا نجدددد  بالضدددرورة قدددادرا 
 يعترض اليها.

 الصعوبات التي تواجة المتعممين عند حا المسالة 
 (2553( ) بدوي ، 1997اشارت العديد من المصادر و منها) ابو زينة ، 

 ي االتي:( ان اسباب ضعف القدرة عمى حل المسائل يكمن ف2558) الكبيسي ،  
ضدددعف حصددديمة المفدددردات الرياضدددية لددددى  عددددم الدددتمكن مدددن مهدددارة القدددراءة و -1

 المتعمم .

االخفددداق فدددي اسدددتيعاب المسدددالة و عددددم القددددرة عمدددى تميدددز الحقدددائق الكميدددة و  -2
 العالقات 

 صعوبة اختيار الخطوات التي ستتبع في الحل . -3

 عدم التمكن من المبادئ و القوانين و المفاهيم و العمميات . -4

لمناسدبة و اسددتذكار المعمومددات و ضدعف قدددرة المددتعمم عمدى اختيددار االسدداليب ا -5
 ضعف القدرة عمى التفكير االستداللي  .

 ة الطالب عمى التخمين و التقدير.ضعف قدر  -6

 ( 54: 2553) بدوي ،  ( 211 -251:  1997) ابو زينة ،                 

 (   159:  2558) الكبيسي ،                                                 

 قة .دراسات ساب
اهدددتم البددداحثون بموضدددوع حدددل المسدددالة الرياضدددية و درسدددوها فدددي جواندددب عددددة و منهدددا 

( اجريددت هددذ  الدراسددة فددي االردن و هدددفت  3002العمتتوري الدراسددة التددي اجراهددا ) 
الى استقصداء اثدر التددريب طمبدة الصدف السدادس االساسدي عمدى برندامج تددريبي قدائم 

و قددددددر  الطمبدددددة عمدددددى حدددددل المسدددددائل عمدددددى خطدددددوات بوليدددددا لحدددددل المسدددددائل الرياضدددددية 
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واسدددتخدمت الدراسدددة المدددنهج التجريبدددي و اعتمدددد التصدددميم التجريبدددي ذات المجمدددوعتين 
( طالبدددة 51طالبدددة ( درسدددت عمدددى برندددامج العدددد و )55التجريبيدددة و الضدددابطة بواقدددع ) 

لممجموعدددة الضددددابطة درسدددت وفقددددًا لمطريقددددة االعتياديدددة . و تددددم اعدددداد االختبددددار لحددددل 
( فقرات  و بعدد اجدراء التحميدل االحصدائي توصدمت  15لرياضية مكون من )المسالة ا

الدراسدددة الدددى وجدددود فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين وسدددطي المجمدددوعتين التجربيدددة و 
 الضابطة في قدرة حل المسالة الرياضية و لصالح المجموعة التجريبية .

 (2553العموري،  )                                                       
( و التدي اجريدت فدي فمسدطين الدى تقصدي  3002النواهضتة في حين هدفت دراسدة )

اثددر تدددريب طمبددة الصددف العاشددر االساسددي عمددى السددتراتيجية حددل المسددألة الرياضددية 
 عمى التحصيل الدراسي .

و اسددددددتخدمت الدراسددددددة المددددددنهج التجريبددددددي ذي المجمددددددوعتين التجريبيددددددة التددددددي درسددددددت 
اضدددي فدددي وحددددة انظمدددة المعدددادالت باسدددتخدام اسدددتراتيجية حدددل المسدددالة المحتدددوى الري

الرياضددددية و المجموعددددة الضددددابطة التددددي درسددددت المحتددددوى الرياضددددي نفسددددة بالطريقددددة 
االعتياديددة ، و ثددم اعددداد اختبددارًا تحصدديميًا و بعددد اجددراء عمميددات التحميددل االحصددائي 

وعتين فدددي التحصددديل كشدددفت النتدددائج وجدددود فدددرق دال احصدددائيًا بدددين متوسدددطي المجمددد
 (2553)النواهضة،                       ولصالح المجموعة التجريبية .

( مدددن خدددالل دراسدددة اجراهدددا كدددان هددددفها تقصدددي اثدددر 3002ابتتتو عمتتتارة و توصدددل) 
اسدددتراتيجيتين تدريسددديتن عمدددى قددددرة طمبدددة مرحمدددة االساسدددفي حدددل المسدددائل ، اعتمددددت 

بيدددة االولدددى درسدددت المحتدددوى وفدددق دور الدراسدددة ثدددالث مجموعددداتهي المجموعدددة التجري
المدددتعمم الخماسدددي المسدددند السدددتراتيجية بوليدددا امدددا المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة درسدددت 
المحتدددوى وفدددق انمدددوذج الدددتعمم الربددداعي المسدددند الدددى التسددداؤل الدددذاتي ،امدددا المجموعدددة 
الثالثدددة فهدددي مجموعدددة ضدددابطة درسدددت المحتدددوى وفدددق الطريقدددة االعتياديدددة .   و بعدددد 

نتهاء من التجريب تم تعدريض المجموعدات الثالثدة الختبارمعدد لهدذا ال درض خاصدا اال
بالقدرة عمى حدل المشدكالت،واظهرت النتدائج تفدوق طمبدة المجمدوعتين عمدى المجموعدة 

 (2557) ابو عمارة ،                                       الضابطة .
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( و التدددي اجريدددت فدددي  3002أبتتتو ريتتتا فدددي حدددين اظهدددرت الدراسدددة التدددي اجراهدددا )  
السدددددعودية و كدددددان هددددددفها استقصددددداء اثدددددر التددددددريب عمدددددى اسدددددتراتيجيات حدددددل المسدددددالة 
الرياضددددية عمددددى التحصددددديل لطمبددددة الصدددددف االول المتوسددددط فدددددي مددددادة الرياضددددديات و 
اعتمددددت المدددنهج التجريبدددي اسددداًس لمدراسدددة و تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن مجمددددوعتين 

برنامج التدريبي و الثانية ضدابطة درسدت وفقدًا لمطريقدة احدهما تجريبية درست و فقًا لم
لتجريبيدة  االعتيادية و بعد انتهاء التجربدة توصدمت الدراسدة الدى تفدوق افدراد المجموعدة ا

التي درست وفقًا لمبرنامج التدريبي عمى المجموعة الضابطة التي درست وفقًا لمطريقة 
 (2513االعتيادية .                                             ) أبو ريا ،

و الدراسة الحاليدة تتفدق مدع الدراسدات السدابقة مدن حيدث اثدر اسدتراتيجية بوليدا فدي حدل 
لددى تمميددات الصدف الخدامس االبتددائي و التدي تكدون اسداًس فكريدًا  المسالة الرياضية

يسدداهم فددي تطددوير الفكددر الرياضددي فددي حددل المسددائل وتختمددف عنهددا كونهددا تتعامددل مددع 
انواع من المسائل ،ومعرفة اثرستراتيجية بوليا في قدرة التمميذات فدي حدل كدل ندوع مدن 

االثددر فددي قدددرة التمميددذات فددي  انددواع المسددائل التددي حددددتها الدراسددة فضددال عددن معرفددة
 حل المسائل بشكل عام.

 
 منهج البحث واجراءاته

 اوال : التصميم التجريبي :
لتحقيدددددق اردددددراض الدراسدددددة اسدددددتخدم التصدددددميم التجريبدددددي ذات المجمدددددوعتين التجريبيدددددة 

 موضح ادنا  : والضابطة وهو من التصاميم ذات الضبط الجزئي  وكما
 ( التصميم التجريبي لمبحث1ل)شك                          

 المت ير التابع المت ير المستقل التكافؤ المجموعتان

 التحصيل السابق التجريبية
 العمر الزمني

 القدرة عمى حل المسائل أستراتيجية بوليا

 الطريقة االعتيادية الضابطة

ويتضدددددمن هدددددذا التصدددددميم عددددددة خطدددددوات مدددددن اختيدددددار العيندددددة ،وطريقدددددة توزيعهدددددا الدددددى 
وعتين تجريبيددة وضددابطة بعددد اجددراء التكددافؤ لددبعض المت يددرات والتددي يعتقددد انهددا مجمدد
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مهمة ،ومن ثم تحديدد المحتدوى التعميمدي وضدبط المت يدرات وبنداء االختبدار التحصديمي 
 وبعدها اجراء التجربة والتطبيق النهائي لالختبار.

  ثانيا : مجتمع البحث وعينته
 مجتمع البحث :

مميدذات الصدف الخدامس االبتددائي فدي مديندة بعقوبدة/ محافظدة يتمثل مجتمدع البحدث بت
 .2514-2513ديالى ،العام الدراسي 

 عينة البحث
باالختيددددار القصدددددي تددددم اختيددددار مدرسددددة الحديبيددددة لتكددددون تمميددددذات الصددددف الخددددامس 

(  تمميدذة ،وبعدد اسدتبعاد  62االبتدائي في هذ  المدرسة ميدانا لمتجربة والبالغ عدددهن )
الراسددددبات  تددددم تددددوزيعهن الددددى مجمددددوعتين لتكددددون االولددددى تجريبيددددة والثانيددددة التمميددددذات 

ضدددابطة وتدددم التحقدددق مدددن تكدددافؤ المجمدددوعتين فدددي مت يدددري العمدددر الزمندددي والتحصددديل 
 السابق في مادة الرياضيات . وكما موضح في الجدول التالي :

 (1جدول )                                      
 مجموعتي البحث حسب المجوعتين وطريقة التدريستوزيع               
عدددددددددد االفددددددددراد قبددددددددل  الشعبة المجموعتين

 االستبعاد
عدددددددددد الطالبددددددددات بعددددددددد 

 االستبعاد
 طريقة التدريس

 استراتيجية بوليا 25 35 أ التجريبية
 الطريقة االعتيادية 25 32 ب الضابطة

 :مستمزمات البحث  ثالثا
مادة العممية التي سندرسها اثناء مدة التجربة  وفدق تحديد المادة العممية : حددت ال-1

مفددددردات المددددنهج وتسمسددددمها الزمنددددي فددددي كتدددداب الرياضدددديات المقددددرر تدريسدددده لمصددددف 
وهددي الفصدل الثدامن العمميدات عمددى  2514-2513الخدامس االبتددائي لمعدام الدراسدي 

ا الكسدددددور االعتيادية)جمعها،طرحها،ضربها،قسدددددمتها (، ويرجدددددع سدددددبب االختيدددددار  لهدددددذ
 الفصل هو لما  يتضمنه  من مسائل رياضية متنوعة .

صدديارة االرددراض السددموكية :تددم صدديارة االرددراض السددموكية الخاصددة فددي الوحدددة -2
 ( هدفا كما في الجدول ادنا  :46المقرر تدريسها  وبمغ عددها )
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 ( 2جدول )                                  

 ل العمميات عمى الكسور االهداف السموكية الخاصة بفص        

 المجموع تطبيق فهم تذكر الموضوع

 11 3 6 2 جمع الكسور

 11 3 6 2 طرح الكسور

 12 4 5 3 ضرب الكسور

 12 5 4 3 قسمة الكسور

 46 15 21 15 المجموع

وفدددي ضدددوئها تدددم اعتمددداد ثالثدددة اندددواع مدددن المسدددائل الرياضدددية وهدددي )مسدددائل الكسددداب 
الرياضديات بددالواقع ،مسدائل ربدط تددربط المعمومدات السددابقة مهدارة ،مسدائل حياتيددة تدربط 

 بالحالية( 
وفي ضوء المسائل تم تحميل المحتوى وفقا النواع المسائل كداالتي وقدد تدم التحقدق فدي 

بالتحميددددل لعينددددة مددددن المحتددددوى بددددين الباحثددددان انفسددددهما ، وبددددين احددددد الباحثددددان التوافددددق 
%ممدددا 85ق فدددي كدددال الحدددالتين نسدددبة ومحكدددم ثالدددث بعدددد تدريبددده وتجددداوزت نسدددبة التوافددد

 ( 3جدول )             يشير الى سالمه التحميل.
 انواع المسائل المتضمنه في فصل العمميات عمى الكسور      

 المجموع مسائل ربط مسائل حياتية مسائل مهارة الموضوع

 11 1 3 7 جمع الكسور

 11 3 1 7 طرح الكسور

 12 5 1 6 ضربالكسور
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 12 6 1 5 رقسمة الكسو 

 46 15 6 25 المجموع

اعداد الخطط التريسية : بعدد اطدالع الباحثدان عمدى بعدض االدبيدات المتاحدة وعددد -3
( خطددة 15قددام الباحثددان باعددداد ) سددتراتيجية بوليددامددن الدراسددات السددابقة التددي تناولددت 

 دراسية يومية لكل مجموعة من مجموعتي البحث .
ط التدريسدددية عمدددى عددددد مدددن الخبدددراء   وعدددرض الباحثدددان أنموذجدددا مدددن الخطددد 

لالفادة من ارائهم ومقترحاتهم ولمتحقدق مدن صدحة تنفيدذ الخطدوات . وبنداء عمدى أرائهدم 
 (.1تم وضع الصي ة النهائية لمخطط . وكما يوضحها ممحق )

 رابعا :اداة البحث  
ل ددرض تحقيددق ارددراض البحددث  تطمددب اعددداد اداة البحددث  وهددي االختبددار التحصدديمي 

 لالتي : وفقا
تحديد الهدف من االختبدار : يهددف االختبدار الدى قيداس تحصديل تمميدذات الصدف -1

 الخامس االبتدائي من مفاهيم ومهارات وحدة )العمميات عمى الكسور االعتيادية(
اعداد جدول المواصفات : في ضوء انواع المسائل المتضمنة فدي فصدل العمميدات -2

 ارطة االختبارية كما يمي :تم اعداد الخ االعتياديةعمى الكسور 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
 / أ.م.د. منذر مبدر عبد الكريم )ط.ت.كيمياء(      أ.م.د.فالح عبد الحسن )ط.ت.كيمياء(      سماء الخبراءأ

 حمد عمي مراد )رياضيات(أ.م.د. ثاني حسين )ط.ت.فيزياء(                أ.م. م                    
 م.مدحت نوري )رياضيات (                      م. كمال اسماعيل )رياضيات(                    
 م.م عمي خالد خضر)ط.ت. الرياضيات(                    

 



 25 

 (  يبين جدول المواصفات4جدول )

عدد  المحتوى

 الصفحات

نسبة 

 المحتوى

 المجموع المسائا / النسب

مسائا 

 %45مهارة

مسائا 

 %02حياتية

مسائا ربط 

22% 

 5 0 0 3 %32 5 جمع الكسور

 5 0 0 3 %32 5 طرح الكسور

 3 0 0 0 %02 3 ضرب الكسور

 4 0 0 2 %22 4 قسمة الكسور

 04 2 5 8 %000 04 المجموع

( سدؤاال 15صيارة مفردات االختبار : تم صديارة مفدردات االختبدار وبمدغ عدددها )-2
 التيكا

( 1(مساالة للرارو و)2( مسالة للجمع و)2( مسائل الكساب مهارة بواقع )8) -أ

 ( مسالة للقسمة .3مسالة للضرب و)

، ( مسددددددالة حياتيددددددة تددددددربط الرياضدددددديات بددددددالواقع لكددددددل مددددددن الجمددددددع ، الطددددددرح1ب_)  
 القسمة .الضرب،

عمدى ( مسالة تفيد ربط المعمومات السدابقة بالقادمدة لكدل عمميدة مدن العمميدات 1)-ج  
 الكسور.

لمتعددرف عمددى  *صدددق االختبددار : تددم عددرض االختبددار عمددى مجموعددة مددن الخبددراء-3
مدى صدقه وشموله لمحتوى الفصل ، وعددت الفقدرات صدالحة اذ حصدمت عمدى نسدبة 

%( فأكثر ، وفي ضوء ذلك عدلت بعض الفقرات ولم يقتدرح الخبدراء حدذف 85اتفاق )
 او اضافة أي فقرة من فقرات االختبار.

لتجربة االستطالعية : تم تطبيق الصورة االولية لالختبدارعمى جدزئين الجدزء االول ا-4
( عمدى مجموعدة 15-9( والجزء الثاني يتمثل بدالفقرات مدن )8-1يتمثل بالفقرات من )

( تمميدذة 55من تمميذات الصف الخامس االبتدائي رير مجموعة البحث بمغ عددهن )
 وذلك بهدف تحديد كال من :
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تبددددددددار ، قددددددددد تبددددددددين متوسددددددددط زمددددددددن االجابددددددددة عددددددددن الجددددددددزء االول مددددددددن زمددددددددن االخ-أ
 ( دقيقة .45(دقيقة والجزء الثاني من االختبار كان )45االختبار)

معامددددل ثبددددات االختبددددار :تددددم احتسدددداب معامددددل الثبددددات بطريقددددة التجزئددددة النصددددفية -ب
 ( ممدا يعندي ان االختبدار5885باستخدام  معادلتي بيرسون وسدبيرمان بدراون وقدد بمدغ )

عمددددى درجددددة مقبولددددة مددددن الثبددددات.وتم اسددددتخراج ثبددددات التصددددحيح بددددين الباحثددددان وبمددددغ 
 ( .5894( ، وبين احد الباحثين ومصحح خارجي فبمغ)5896)
 صيارة تعميمات االختباروشممت : -5 
تعميمات اإلجابة :بعد إعداد المفردات والتأكد من صالحيتها تم صيارة التعميمدات  -أ

ث تحديددد الهدددف مددن االختبددار ، ونوعيددة اقسددئمة وطريقددة الخاصددة باالختبددار مددن حيدد
 اإلجابة والزمن المتاح لإلجابة عن اقسئمة. 

تم توزيع الدرجات عمى اسداس اعطداء درجدة واحددة لكدل  تعميمات التصحيح : -ب
( نقالت لمدذهن التدي تقدود الدى الحدل 4نقمة من انتقال الذهن عميه فالمسألة التي فيها )

 كذا وبذلك اصبحت توزيع الدرجات عمى وفق االتي:( درجات وه4لها)
 (يبين توزيع الدرجات لكل مسألة5جدول)
 الدرجة السؤاا الدرجة السؤاا
0 5 9 4 
3 5 00 3 
2 5 00 3 
5 5 03 4 
4 5 02 4 
6 5 05 4 
2 5 04 4 
8 5   

 ( اما الدرجة الدنيا فتكون )صفر(58وبذلك اصبحت الدرجة القصوى لالختبار)
 المثال التالي يوضح طريقة توزيع الدرجة لكل نقمة من نقالت الذهن لحل المسألة.و 
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ك م جد وزن الصندوقان معدا مدع 6 5ك م وزن الثاني  2 1مسألة/صندوقان وزن االول 
 2  6، 2                                            التاكد من صحة الحل ؟

 3 3، 1                            درجة ( 1لعممية )تحديد ا     الحل /
 6م.م.أ=181                                 درجة  1)توحيد المقامات       

 (     درجة  1وتبسيط الكسر )ايجاد الناتج    
 درجة ( 1) التحقق من صحة الحل       

ائيدددددة لالختبدددددار بعدددددد ضدددددبط االختبدددددار اصدددددبح جددددداهزة لمتطبيدددددق عمدددددى الصدددددورة النه-ج
 (2التمميذات .ممحق)

 خامسا :تطبيق التجربة 
تددم تدددريب معممددة مددن مدرسددة الحديبيددة عمددى تنفيددذ االسددتراتيجية التدريسددية  ل ددرض -1

قيامهدددددا بتطبيدددددق التجربدددددة عمدددددى التمميدددددذات بحيدددددث تددددددرس المجموعدددددة التجريبيدددددة وفدددددق 
(الخاصددددة بالمجموعدددة التجريبيددددة 15عمددددى وفدددق نمدددداذج الخطدددط ال)اسدددتراتيجية بوليدددا و 

( الخاصدة بالمجموعدة الضددابطة والتدي اعدددت مسدبقا . كمدا تددم مراعداة اسددتخام 15وال)
الوسددددائل التعميميددددة نفسددددها لكددددال المجمددددوعتين ومراعدددداة ان يكددددون مواقيددددت الحصدددددص 

ين هدددو اسدددتخدام لممجمدددوعتين متكافئدددة . وان الفدددرق الوحيدددد فدددي التعمددديم بدددين المجمدددوعت
ستراتيجية بوليدا لممجموعدة التجريبيدة واعتمادالطريقدة االعتياديدة لممجموعدة الضدابطة . 
عمما ان لم يحدث خالل مددة تنفيدذ التجربدة مدن مت يدرات طارئدة مدن شدأنها تدوثر عمدى 
سدددير التعمددديم كمدددا ان لدددم تحصدددل ايدددة ريابدددات او نقدددل ولممجمدددوعتين اثنددداء مددددة تنفيدددذ 

 المتابعة الميدانية لتنفيذ التجربة من قبل الباحثان .التجربة ، وتمت 
ول ايدددة   2/2514/ 25تدددم تطبيدددق التجربدددة عمدددى افدددراد المجمدددوعتين  اعتبدددارا مدددن -2
5/3/2514 . 
 .12815/3/2514تم تطبيق جزئي االختبار عمى مجموعتي البحث يومي -3

 نتائج البحث وتفسيرها 
تدددددي تدددددم التوصدددددل اليهدددددا وتفسددددديرها واهدددددم يتنددددداول هدددددذا المحورعرضدددددًا لنتدددددائج البحدددددث ال

 االستنتاجات ، كما يتضمن اهم المقترحات والتوصيات المتعمقة بالبحث.
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 .اواًل. عرض النتائج
الختبدددار الفرضدددية الموضدددوعة )ال يوجدددد فدددرق ذو داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة 

يبيدددة ( فدددي القددددرة عمدددى حدددل المسدددائل الرياضدددية بدددين تمميدددذات المجموعدددة التجر 5.55)
المدددواتي يدرسدددن الرياضددديات وفقدددًا السدددتراتيجية بوليدددا و تمميدددذات المجموعدددة الضدددابطة 

 المواتي يدرسن الرياضيات وفًق الطريقة االعتيادية (.
( ل ددرض المعالجددة االحصددائية 3بعددد ان جمعددت البيانددات وبوبددت فددي جددداول ممحددق )

كددان هندداك فددرق ذو لعينتددين مسددتقمتين لمكشددف اذا مددا ((T-test تم استخدام قانون،
( بددددددين متوسددددددطي 5.55داللددددددة احصددددددائية بددددددين المجمددددددوعتين  عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة )

 مجموعتي البحث يعزى لطريقة التدريس.، كما موضحة بالجدول ادنا  :
 (6جدول)                                             

 عمىالجدولية  tو  المحسوبة  tيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمتي 
 االختبار 

 الداللة جدوليةT محسوبةT انحراف معياري وسط حسابي  العدد المجموعتين 

 دال  2851 28252 9821 41868 25 التجريبية

 11816 35816 25 الضابطة

 t( اكبر من قيمدة 28252المحسوبة والبال ة ) tيالحظ من الجدول اعال  ان قيمة 
( لدددذا  5855( ومسدددتوى داللدددة )48( عندددد درجدددة حريدددة )2851الجدوليدددة والبال دددة )

يوجدددد فدددرق بدددين المجمدددوعتين ولصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة لدددذا تدددرفض الفرضدددية 
الصفرية وتقبل الفرضية البديمدة ممدا يشدير الدى ان سدتراتيجية بوليدا تسداهم فدي رفدع 

وق الي ندوع قدرات التمميذات عمى حل المسائل .وارتأى الباحثان معرفة داللة الفر 
 من انواع المسائل وكانت النتائج كما في الجدول االتي:
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 (7جدول ) 

 لالختبارالجدولية  tالمحسوبة و   tيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمتي 
 وفقا لكل نوع من انواع المسائل

ع 
انوا

ائا
مس
ال

 

وسط  ددالع المجموعتين 
 حسابي 

 الداللة دوليةجt محسوبةt انحراف معياري

 2851 2853 6821 22896 25 التجريبية مهارة

 

 دال 

 5896 1886 25 الضابطة

 ريردال  1887 2864 9836 25 التجريبية ربط

 3836 7876 25 الضابطة

 ريردال  5822 3851 9836 25 التجريبية حياتية

 3852 9816 25 الضابطة

 ثانيا .تفسير النتائج

ير النتددائج التددي اشددارت الددى فاعميددة اسددتتراتيجية بوليددا فددي تحسددين قدددرة يمكددن تفسدد
التمميددذات عمددى حددل المسددالة الددى الدددور الددذي تمعبدده هددذ  االسددتتراتيجية فددي توجيدده 
فكددر التمميددذة وتنظدديم طريقتهددا فددي التفكيددر وتمكنهددا مددن اسددتيعاب المسددالة وفهمهددا 

المعطيددددات والمطمددددوب وتوليددددد  بندددداء عمددددى بنيتهددددا المعرفيددددة ، وادراك العالقددددة بددددين
معمومات جديدة تسداعد عمدى حمهدا ، ممدا يتديح فرصدة اكبدر البتكدار خطدة الحدل ، 
كمددددا ان االسددددتتراتيجية منحددددت التمميددددذات قدددددرا مددددن الثقددددة بددددالنفس اذ تتعامددددل مددددع 
المسالة بخطوات سدهمة التنفيدذ وتمكنهدا مدن تجميدع االفكدار الجزئيدة المرتبطدة بتمدك 

لمخروج بالحل الصحيح  لذا نجد ان تنفيدذ خطدوات االسدتتراتيجية  المسالة وتنسيقها
لحل المسالة ادى الى اثارة التفكيدر فدي ابتكدار خطدة الحدل ، ومدن ثدم تنفيدذ الخطدة 
التدددي اعددددتها والتحقدددق مدددن صدددحة الحدددل ، كدددل ذلدددك ادى الدددى االحتفددداظ باالفكدددار 
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اردندددا التحقدددق  المنهجيدددة التدددي تمكنهدددا مدددن حدددل مسدددائل متشدددابهة فدددي المسدددتقبل.ولو
اكثددر مددن طبيعددة النتددائج التددي ظهددرت بددالتعرف عمددى تددأثير سددتراتيجية بوليددا عمددى 
قددددرة التمميدددذات عمدددى حدددل مسدددائل كدددل ندددوع مدددن االندددواع التدددي اسدددتهدفها البحدددث ، 

( نجدددد ان اعمدددى تدددأثير ظهدددر فدددي قددددرة التمميدددذات عمدددى حدددل 7فبمالحظدددة جددددول )
( بينمددددا 5855حصددددائيا عنددددد مسددددتوى )مسددددائل تنميددددة المهددددارة وان هددددذا الفددددرق دال ا

هناك تأثير واضح عمى قدرتهن عمى حل مسائل الدربط اال انده ريدر دال احصدائيا 
، بينمدددددا نالحدددددظ ان هنددددداك تقدددددارب فدددددي قددددددرات تمميدددددذات المجمدددددوعتين التجريبيدددددة 
والضدابطة فدي حدل المسدائل الحياتيدة وبزيدادة طفيفدة لصدالح التجريبيدة ، عميده يددرى 

ة التجربددددة اطددددول لربمددددا يكددددون هندددداك تفددددوق اكثددددر فددددي قدددددرات الباحثددددان لددددو ان مددددد
 تمميذات المجموعة التجريبية والنواع المسائل الثالث .

 ثالثا.االستنتاجات 

فاعميددة اسدددتراتيجية بوليدددا فدددي القددددرة  عمدددى حدددل المسدددائل الرياضدددية فدددي تددددريس -1
 مادة الرياضيات ترفع من مستوى قدرات التالميذ عمى حل المسائل .

ستخدام االستراتيجية  لحل المسألة الرياضية يخمق جوا  يحفز التمميذات الدى ا -2
العمدددل بشدددوق ب يدددة الوصدددول لمهددددف التعميمدددي المنشدددود وذا طبيعدددة ميسدددرة لممعمدددم 

 والتمميذ معا .

يحقق استخدام  استراتيجية بوليا تواصالت فكرية لددى  التمميدذات اثنداء الددرس -3
 لممعمومات  وتزيد الثقة بالنفس .الن المشاركة تكون فهم اعمق 

 رابعا.التوصيات 

ضدددرورة اسدددتخدام معممدددي االبتدائيدددة اسدددتراتيجية  بوليدددا فدددي حدددل المسدددائل لددددى  -1
 التالمذة .

تدريب معممي ومعممات المرحمة االبتدائيدة اثنداء الخدمدة وبصدورة مسدتمرة عمدى  -2
 استراتيجيات التدريس الحديثة.
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 خامسا.المقترحات 

مقارندددددة بدددددين اسدددددتراتيجيتين مدددددن اسدددددتتراتيجيات حدددددل المسدددددائل  اجدددددراء دراسدددددة لم -1
 الرياضية .

 اجراء دراسة لمعرفة اثر التدريس وفق استراتيجية بوليا بين الذكور واالناث . -2

اجددراء دراسددة لمعرفددة اثددر التدددريس وفددق اسددتراتيجية بوليددا عمددى مت يددرات تابعددة  -3
 ومراحل اخرى .

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 



 27 

 المصادر     
،                   1ط التفكيتتتتتتتر الرياضتتتتتتتي وحتتتتتتتا المشتتتتتتتك ت. (. 2557اهيم ، مجددددددددي عزيدددددددز )إبدددددددر  -1

 عالم الكتب ، القاهرة

، دار        4. طالرياضتتتتيات مناهجهتتتتا وأصتتتتوا تدريستتتتها(. 1997، فريددددد كامددددل )ةابددددو زيندددد -2
 الفرقان ، عمان

ن ريتتتاض تتتتدريس الرياضتتتيات لمبتتتتدئي( 1997ابدددو زيندددة فريدددد كامدددل وعبابنددده عبدددد ا  ) -3
 . مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع الكويت االطفاا والمرحمة االبتدائية الدنيا

اثر استخدام انموذجين لدورة التعمم المبنيتة عمتى ستتراتيجية (2557)ابو عمارة ،طالل  -4
بوليا لحا المشك ت والتساؤا الذاتي في التحصيا وتنميتة القتدرة عمتى حتا المشتك ت 

 ،اطروحة دكتورا  جامعة عمانمة االساسية الرياضية لدى طمبة المرح
 استتتتراتيجيات فتتتي تعمتتتيم وتقتتتويم تعمتتتم الرياضتتتيات.(. 2553بددددوي ، رمضدددان مسدددعد ) -5

 دار الفكر، عمان .،1ط
، مكتبدددة المجتمدددع العربدددي لمنشدددر  طتتترق تتتتدريس الرياضتتتيات. ( 2555بدددرهم ، نضدددال ) -6

 والتوزيع ، االردن
 ، دار الحياة لبنان البحث عن الحا(.1973 )رجمة احمد سعيداتبوليا ، جورج ، ت -7

 1،ط مناهج الرياضتيات الحديثتة تصتميمها وتدريستها( .2511الخطيب، محمد احمدد ) -8
 دار الحامد لمنشر والتوزيع

. الجامعددة المفتوحددة ،              المتتدخا لتتتدريس الرياضتتيات(. 1996الشددارف ، أحمددد العريفددي ) -9
 طرابمس . 

طرائتتتتق تتتتتتدريس الرياضتتتتيات نظريتتتتتات                (. 2551ين )الصددددادق ، إسددددماعيل محمددددد أمددددد-15
، دار الفكدددر 1سمسدددمة المراجدددع فدددي التربيدددة وعمدددم الدددنفس الكتابالسدددابع عشدددر ، ط وتطبيقتتتات.

 العربي ، القاهرة . 
اثتتر التتتدريب عمتتى استتتتراتيجية حتتا المستتائا (.2559)عابددد، جمددال محمددود درويددش -11 

، انوي العممي في تحصيمهم لمرياضيات في محافظة نابمسالرياضية لطمبة الصف االوا الث
 جامعة النجاح، رسالة ماجستير رير منشورة 

 . مكتبة االنجمو المصرية ، القاهرة.  تربويات الرياضيات(. 2555عبيد ، وليم )-12    
                 . دار المسدديرة لمنشددر  منتتاهج الرياضتتيات واستتاليب تدريستتها(  2555عقدديالن، ابددراهيم)-13   

 والتوزيع االردن           
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اثتتر برنتتامج تتتدريبي قتتائم عمتتى خطتتوات بوليتتا لتتتدريب ت ميتتذ ( 2553العمددري ،ايدداد )-14    
، رسدالة ماجسدتير جامعدة عمدان العربيدة الصف السادس االساستي عمتى حتا المستألة الحستابية 

 لمدراسات االردن
. دار المسديرة  فتي القترن الواحتد والعشترينطترق التتدريس .(2555فرج ،عبد المطيدف) -15   

 لمنشر والتوزيع االردن
.        طرق تدريس الرياضيات أساليب أمثمة ومناقشتات ( . 2558الكبيسي ، عبد الواحد )-16    

 ، مكتبة المجتمع العربي، اقردن . 1ط
المشتك ت تنمية بعض القدرات العقميتة ال زمتة لحتا (. 1995مدين ، السيد مصطفى )-17   

. أطروحددة فتتي الرياضتتيات لتتدى طتت ب الصتتف ايوا الثتتانوي فتتي ضتتوء استتتراتيجية مقترحتتة 
 .دكتورا  ، كمية التربية ، طنطا ، مصر

. جامعدددة الممدددك سدددعود المممكدددة  طتتترق تتتتدريس الرياضتتتيات(.1989 )عبدددد ا ،لم يدددرة ا-18   
 العربية السعودية 

، دار  ا المعرفيتتتتة واستتتتتراتيجيات تدريستتتتهاالرياضتتتتيات بنيتهتتتت(.2555 )فددددؤاد ،موسددددى-19   
 .االصدقاء لمطباعة مصر

اثتر التتدريب عمتى استتراتيجيات حتا المستألة الرياضتية فتي (.2553 )محمدد ،النواهضدة-25   
تحصيا الرياضيات واالحتفاظ بها لتدى طمبتة الصتف العاشتر االساستي فتي المتدارس الحكوميتة 

 جاح فمسطينرسالة ماجستير جامعة الن،في محافظة جنين
، دار الكتاب الجامعي  اساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات(.2556)زيد ،الهويدي -21   

 .   االمارات العربية المتحدة
22-Van De Walle, J;1994:Elementary school mathematics: Teaching 

developmentally"(2
nd

 ED) NewYork ,Longman. 
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 (1ملحق)

دريس موضوع جمع الكسرين ذات المقامات المختمفة وفق خطة صفية لت
 ستراتيجية بوليا

 : الخامس االبتدائي الصف: جمع كسرين ذات المقامات المختمفة   اسم المفهوم
 -:اليوم والتاريخ   دقيقة 45:  الزمن

 تتعرف التمميذات  كيفية جمع الكسور ذات المقامات المختمفة .-: الهدف الخاص
 وكية / نتوقع بعد نهاية الدرس ان تكون التمميذة قادرا عمى ان :االرراض السم

 تتعرف كيفية جمع الكسور ذات المقامات المختمفة. -1

 تجد ناتج جمع كسرين مختمفين بالمقامات . -2

 تجد حال لمسألة مطروحة تتضمن جمع كسرين مختمفين في المقام . -3

 م توضيحية شبه حسية .السبورة ، الطباشير الممون ، رسو  -: الوسائا التعميمية

 -المقدمة:-: أ  خطوات تنفيذ الدرس

يددددتم تهيئددددة أذهددددان التمميددددذات لمدددددرس وذلددددك مددددن خددددالل طددددرح مجموعددددة مددددن   
االسددئمة حددول عمميددة جمددع الكسددور ذات المقامددات المتسدداوية . ثددم تطمددب المعممددة مددن 

 التمميذات ان يجدن ناتج كل مما يمي :
 

¼+¼ = 2/4=1/2                                 ½+½=2/2=1                              

                                                                                                 

 بعد ذلك تسأل المعلمة التلميذات ماذا تالحظن ؟
على تعزيزز اججابزة الصزحيحة قد يأتي الجواب من التلميذات صحيحا فتعمل المعلمة 

 وعرضها وتأكيدها أمام بقية التلميذات.
اما في حالة عدم وجود اجابة صحيحة فتقوم المعلمة باعطاء اججابة الصحيحة 

 والطلب من التلميذات التاكيد عليها.
 -العرض : -ب

القصة في يوم  ½احدى القصص في يوم االثنين وقرأ  ¼المسألة / قرأ احمد 
 ما مجموع ما قرأ  احمد في اليومين معا ؟الثالثاء 
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 فهم المسألة  /   قرأة المسألة واعادة صيارتها بم ة التمميذ .

 : مثل لها التلميذات فهم من للتاكد المسألة حول اسئلة ررو -

 ؟ احمد قرأ ماذا -1

 ما مقدار ما قرأ  احمد يوم االثنين من القصة ؟ -2

 ثاء ؟ما مقدار ما قرأ  احمد من القصة يوم الثال -3

 ¼ .مقدار ما قرأ  احمد يوم االثنين  -1المعطيات / 
 ½ .مقدار ما قرأ   احمد يوم الثالثاء  -2             

 المطموب / ايجاد مجموع ما قرأ  احمد يومي االثنين والثالثاء من القصة ؟
 خطة الحل  /

 باستخدام ستراتيجية رسم شكل و ستراتيجية حل المسألة :-
مقدددارما قدرأ  احمدد يددوم االثندين مدن القصدة  ومقدددار مدا قدرأ  احمددد  هدل يمكدن رسدم -1

 من القصة يوم الثالثاء ؟
 : نعم ،تقوم احد التالميذات برسم الكسرين وكما يمي -

 
  

 
 
                 ½                                     ¼  
 عند توحيد الدائرتين عمى ماذا سنحصل ؟ -2
 مميذة سنحصل عمى دائرة مكونة من ثالثة اجزاء ممونة من اصل اربعة اجزاءالت

       =                        +             
 ¾يساوي                              ½          و    ¼                      
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لكسدر االول ومقدام الكسدر الثداني وكدل مدن مقدام ا 4نالحظ ان مقدام الكسدر النداتج هدو 
اذن مددن خددالل ذلددك يتطمددب منددا ايجدداد المضدداعف  4همددا عددامالن مددن عوامددل العدددد 

 المشترك االص ر لمقامات الكسور .
 اذن من ذلك تنوصل الى القاعدة التالية :

 
 
 ½و ¼     تنفيذ خطة الحل  / لجمع الكسرين -3 

 
     2   284   .أ                   نقوم بتوحيد المقامات بايجاد م.م/اوال 

 ½ +  ¼       = ¾                                     182   2 
  4م.م.أ =     181                                                            

 
التحقق من صحة الحل  / هل يمكن ايجاد احدى الكسرين اذا عمم احدهما وناتج -4

 الجمع؟
 ½=   ¼ - ¾نعم     

التقويم /  تقوم المعممة بتقويم مدى اكتساب التمميذات لموضوع الدرس من خالل 
 حمهن لممسألة التالية:
المبمغ الذي لديه  ½(دينار كتابين االول بمغ سعر  15555مسألة /لدى احمد )

 فكم دفع احمد لمبائع ثمنا لمكتابين معا؟ المبمغ الذي لديه¼ والثاني
 من الكتاب المدرسي. 175البيتي : حل تمارين ص الواجب

 ( 3ممحق )
 اختبار حل المسائل

ك دم جدد وزن الصدندوقان معدا 5/6 ك دم ووزن الثداني 1/2/ صندوقان وزن االول 1س
 مع التاكد من صحة الحل ؟

د 2س ال االول مدع ؤ / كم يزيد وزن الصندوق الثداني عدن وزن الصدندوق االول فدي الس 
 ل ؟التحقق من صحة الح

 ونضعها فقظ البسىط نجوع بعدها ثن الوقاهاث بتىحيد نقىم الوقام في هختلفين كسزين جوع عند

  الوقام نفس علً
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م فدي تدزين شدعرها واسدتعممت   3  10 م استعممت 1/ اشترت ليمى شريط طوله  3س
م مدن الشدريط لدربط مجموعدة مدن الدورود مدا  طدول الشدريط الدذي اسدتعممته    2   5

 ليمى في تزين شعرها وفي ربط باقة الورود مع التحقق من صحة الحل ؟
دددؤ  4س ال الثالدددث مدددع التحقدددق مدددن / مامقددددار المتبقدددي مدددن الشدددريط لددددى ليمدددى فدددي الس 

 صحة الحل ؟
 م1/2اسدددتعممت متدددروم  1/2اربدددع امتدددار و / عندددد خياطدددة قطعدددة قمددداش طولهدددا 5س

لعمدددل قمددديص مدددا مقددددار مدددا اسدددتعممه الخيددداط مدددن القمددداش لعمدددل  متدددرينلعمدددل تندددورة و 
 التنورة والقميص مع التحقق من صحة الحل ؟

ؤال الخامس مع التحقق مدن / ما مقدار ما تبقى من القماش لدى الخياط في  6س الس 
 صحة الحل ؟

4الكيكدة واالخدر 1  2/ قسمت كيكة بين شخصدين فداعطي الحددهما 7س الكيكدة مدا  1 
 مقدار ما لدى الشخصين من الكيكة مع التحقق من صحة الحل ؟

 / مامقدار المتبقي من الكيك في السؤال السابع مع التحقق من صحة الحل ؟ 8س
9طالبة فدي احددى المسدابقات العمميدة فداذا كدان طالب و   24/ اشترك  9س الفريدق  6 

 طالبات ما عدد الطالب في الفريق مع التحقق من صحة الحل ؟
قطدع  3م اذا قسدم القمداش الدى  (1   2 )4/ عندد خيداط قطعدة قمداش طولهدا  15س

 متساوية ما طول كل قطعة مع التحقق من صحة الحل ؟
6/ جد11س   قطعة مع التحقق من صحة الحل ؟ 18 قطع الجبن البالغ عددها 1 
م مدن القمدداش الدى قطدع فداذا كددان طدول القطعدة الواحددة متددر  32/ يدراد تقسديم  12س
 م فما عدد القطع مع التحقق من صحة الحل ؟  5 1و

كدددم فكدددم دورة يددددور عدددداء ليقطدددع مسدددافة مقددددارها ثالثدددة  5/8/ ممعدددب محيطددده  13س
 كم مع التحقق من صحة الحل ؟3/4وامتار 

لتر مدن الراشدي فدي سداعتان ونصدف فكدم لتدر مدن الراشدي  2000/انتاج معمل 14س
 ينتج في الساعة الواحدة مع التحقق من صحة الحل؟

/ سمك طوله ثمانية امتار ونصف فما طول كدل قطعدة اذا قسدم الدى اربعدة قطدع 15س
 متساوية في الطول مع التحقق من صحة الحل ؟
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 (2ممحق )
 حل المسائلاختبار يبية والضابطة عمى موعتين التجر درجات المج

 مجموعة ضابطة ت مجموعة تجريبية ت

مسااااااااااائل 
 مهارة

مسااااااااااائل 
 ربط

مسااااااااااائل 
 حياتية

مسااااااااااائل  مجموع
 مهارة

مسااااااااااائل 
 ربط

مسااااااااااائل 
 حياتية

 مجموع

0 41 05 05 54 0 01 1 1 22 

5 41 00 05 53 5 05 2 8 25 

4 41 01 04 53 4 00 5 7 20 

3 59 01 04 52 3 01 4 2 18 

2 59 00 05 52 2 41 8 01 48 

1 58 9 05 49 1 58 05 03 54 

7 59 9 00 49 7 59 01 04 52 

8 51 2 2 30 8 52 00 03 50 

9 08 01 9 37 9 50 01 04 44 

01 52 8 2 38 01 57 01 9 46 

00 08 8 1 32 00 55 9 00 42 

05 07 3 3 25 05 08 01 03 42 

04 05 9 9 30 04 53 05 2 41 

03 51 4 2 28 03 07 00 05 40 

02 51 05 05 50 02 09 00 01 40 

01 57 01 9 46 01 50 01 8 39 

07 59 00 1 46 07 03 00 04 38 

08 09 05 03 45 08 08 9 9 36 

09 51 05 00 43 09 04 01 05 35 

51 08 05 00 41 51 02 2 01 30 

50 09 00 01 40 50 03 5 8 24 

55 03 05 00 37 55 01 3 8 28 

54 08 2 8 31 54 02 2 5 22 

53 02 8 8 31 53 07 4 2 25 

52 43 01 1 50 52 01 2 4 18 
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