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 دريس الرياضياتاألهداف العامة لت

 أهداف تتعلق بالمعرفة: /أوال

 الرياضيات من رموز ومصطلحات وأشكال ورسوم ... الخ. واستخدام لغةفهم  -

 الرياضية وخاصة النظام العددي والجبري والهندسي. البنيفهم  -

 تفسير بعض الظواهر  فهم طبيعة الرياضيات كمنظومة متكاملة من المعرفة ودورها في -

 الطبيعية.   

 مع.البيئة والتعامل مع المجت اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم الجوانب الكمية في -

 فهم المعاني الكامنة وراء العمليات الرياضية. -

 ...الخ.موز ومصطلحات وأشكالاإللمام بمفردات لغة الرياضيات من ر -

 استثمار المعرفة الرياضية في المجاالت الدراسية األخرى. -

 أهداف تتعلق بالمهارات الرياضية:/ ثانيا

 الالزمة لتفسير بعض الظواهر وتوظيفها في     األساسيةهارات متنمية اكتساب بعض ال -

 اليومية. الحياة   

 تنمية المهارات الرياضية من شأنها المساعدة على تكوين الحس الرياضي )مهارات    -

 . الحكم على معقولية النتائج ...إلخ( الذهنيالحساب  التقدير

 متنوعة إلجراء العمليات. أساليبكتساب ا -

 وقراءتها   على جمع وتصنيف البيانات الكمية والعددية وجدولتها  تنمية القدرة -

 .وتمثيلها وتفسيرها    

 على تكوين الحس الرياضي. التي من شانها المساعد ة اكتساب المعرفة الرياضية -

 على عرض ومناقشة األفكار الرياضية واكتساب مهارة البرهان الرياضي. القدرة -

 الجبرية . ت الرياضية العددية على العبارات الرمزيةلياتعميم العم -

 هندسية.  إنشاءاتج رياضية وتنفيذ نماذ القدرة على بناء -

 :لق بأساليب التفكير وحل المشكالتثالثا/أهداف تتع

 التفكير السليم واستخدامها في حل المشكالت. أساليبكتساب وابتكار ا -

 تطبيق خطوات أسلوب حل المشكلة الرياضية من خالل تحليل المشكلة ووضع خطة  -

 . للحل وتنفيذها والتحقق من صحة النتائج.    

 .ويعممها على مواقف جديدة المشكالتيوظف استراتيجيات  متعددة لحل  -

 استخدام األسلوب العلمي في التفكير.  -

 ،التأملي التركيبي ،التحليلي ( والقدرة على        تداللياالساستخدام أساليب التفكير المختلفة ) -

 الحكم  على  صحة ومعقولية الحل.  

 لها. حال وإيجادومحاولة تفسيرها مستمدة من الواقع رياضيا المواقف الالتعبير عن بعض  -
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 األهداف الوجدانية لتدريس الرياضيات: رابعا/ 

 فتي التكيتف و التعامتل متع األشتياء، وأستاليب يتعلق المجال الوجداني بمشاعر المتتعلم وعقائتد  

 فقد نجد  أن المتعلم ينفر من مادة معينة ويقبل  على مادة ،قتد يرجتع ذلت    وماال يحب يحب   ما   

 طتترق   م فتتي التعلتتيم والمعلتت أستتاليبإلتتى اهتمامتتات المتتتعلم وميولتت  ورغباتتت  وقتتد يعتتود إلتتى    

 عنتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتدروس. المتعلمتتتتتتتتتينللمتتتتتتتتتادة وطتتتتتتتتترق تعاملتتتتتتتتت  متتتتتتتتتع  تدريستتتتتتتتت    

 أن هدفنا التربوي هو النمو الشامل والمتكامل كان لزامتا علتى المعلتم أن يهتتم باألهتداف   وبما  

 باألهداف المعرفية والمهارية والكفاءات القاعديتة وأن يكتون علتى  اهتمام الوجدانية بموازاة   

 درايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترق ووستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائل قياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها.  

 يلي: تحقيقها عند تدريس الرياضيات ما إلىومن األهداف الوجدانية التي نسعى   

 فإن اإلسالم دين    اإلسالم،باالنسجام التام بين العلم والدين في شريعة  المتعلمأن يشعر  -1

 ها في كل عصر   رودنيا والفكر اإلسالمي يفي بمطالب الحياة البشرية في أرقى صو    

 وفي أي بقعة.  

 ة تقدير الذات للكفاءة الرياضية.تنمي -2

 قدم الحضاري والتطور مادة الرياضيات ودورها في الت أهميةعلى  المتعلمأن يتعرف  -3

 العلمي.    

 النواحي الجمالية في الرياضيات خاصة فيما يتعلق بتذوق القياس  المتعلمأن يقدر  -4

 التفكير والتعليل.ي واحترام قوة المنطق     

 ) الدقة ، التنظيم ، المثابرة ، احترام الرأي اآلخر، حسن  قيم إيجابية مثل اكتساب -5

 ستغالل الوقت(.ا    

 ها من تناسق.تذوق الجمال الرياضي من خالل اكتشاف األنماط والنماذج وما ب -6

 .فنحن نتعلم من المهد إلى اللحد" لذاة تعلم التواضع " معرفتنا محدود  -7

 رس حب الرياضيات وتكوين ميول واتجاهات إيجابية لدى المتعلم وتعزيز اتجاهات  غ  -8

 .تعلمها نحو     

 حل المشاكل الحياتية المختلفة.تقدير دور الرياضيات في  -9

 االستمتاع الهادف بالجانب الترفيهي في الرياضيات  من خالل توظيفها  في األلغاز        -10

 خرفة وغيرها. لطات واأللعاب والزوالمغا     

 لثقة في الرياضيات كوسيلة وغاية.تنمية ا -11

 وغيرهم في تطوير علم الرياضيات. تقدير دور العلماء العرب و المسلمين -12

 نحو دراسة الرياضيات والذي يظهر في الرغبة في حل المشكالت  المتعلمأن  يميل  -13

ادفت  كالكتب و الرياضية والمشاركة في النشاطات المتعلقة بالرياضيات أينما ص   

 وغيرها. انترنتز ،أقراص مضغوطة، المجالت ،التلفا الجرائد ، 
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 التواصل:/خامسا 

 .عن المواقف الحياتية شفويا وكتابيا عمليا بيانيا مستخدما لغة الرياضيات يعبر -1

الرياضية  وتقديم المبررات المقنعة  يوظف مهارات القراءة و اإلستماع لتفسير األفكار -2

 التفكير :أساليب 

 يضع الفرضيات الحدسية والمناقشات ويتحقق منها. -3

 بخطوات  الرئيسية. ا هان المنطقي مارربوال يستخدم أساليب التفكير  -4

 : الحس الرياضي/سادسا

لحجوم ونواتج وا يوظف استراتيجيات متنوعة لتقدير  األطوال واألوزان  والمساحات -1

 العمليات.

 يستخدم التقدير للتحقق من صحة نتائج .  -2

 .معالجة البيانات -3

 ينشئ ويقرأ الجداول والرسومات البيانية.   -4

 يستخلص عالقات مدعمة بمبررات مقنعة مبنية على تحليل البيانات.   -5

 مستويات األهداف الوجدانية:سابعا/

   تعنى بتكوين    كذل واالنفعاالتوالمشاعر  باألحاسيساألهداف في هذ  المجاالت تعنى   

 االتجاهات والميول والقيم.  

 االنتبا .  -    

 التقبل. -

 االهتمام. -

 تكوين االتجا . -

 تكوين النظام القيمي. -

 السلوك القيمي. -

 :االنتباهمستوى  -1

 إلى مثير ما.  المتعلم انتبا يتطلب هذ المستوى جلب       

 ومن األفعال المستخدمة في هذ ا المستوى: 

 .يالحظ  -ىيصغ -يركز على -يتابع –ينتب   -يسمع بيقظة      

 اإلستجابة":" أو مستوى التقبل -2

 ، وتندرج  أثار شيئا مرتبطا بالظاهر الذي  المتعلمويتطلب هذا المستوى أن يفعل   

 ةتلقائي استجابةمطلوبة من الطالب إلى أو في هذا المستوى من كونها مفروضة  االستجابة

 تطوعية.
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 :المستوىومن األفعال المستخدمة في هذ 

 .يبدي استعداد ..  - يشترك في -حريةيجيب ب -يطيع –يبادر  -يستجيب   

 مستوى االهتمام :  -3

وإيجابيات  في  المتعلمفي هذا المستوى بفاعلية  المتعلمجانب االنتبا  والتقبل تميز سلوك   

لظاهرة التي با المتعلمفي حدود الدرس فينعكس اهتمام  ،يتعدى المطلوب من إطار قد 

 والمناقشات األسئلةمحاولة التعرف على المزيد من جوانبها وإثارة جذبت انتباه  في 

ول وهذ  الدرجة هي نقطة تح. ببعض األعمال المرتبطة بها واختيار  الحر للقيام  ،حولها 

بداية وهذ   بمتعة ولذة التعلممن مجرد الطاعة واالنصياع لألوامر إلى اإلحساس   المتعلم 

 التعلم الحقيقي. 

 تدريس الرياضيات في هذا المستوى: أهدافومن األفعال المستخدمة في صياغة 

 يتطوع  -في يتعاون –يبدي اهتماما  -يعتني -يشترك طواعية -يثير نقاط جديدة -يشارك 

 يجمع مادة علمية حول الموضوع... –حول الموضوع  يقرأ -للقيام بعمل ما

 مستوى تكوين االتجاه: -4

 تقديرا ذاتيا ، ينعكس بوضو  في    بالموضوع  المتعلميهتم هذا المستوى بادراك وتقدير   

ع وتكوين االتجاهات هو الطريق الممهد وسلوك  وتصرفات  عندما يثار هذا الموض 

 .لتكوين  القيم

 : ومن األفعال المستخدمة في صياغة هذا المستوى 

 يفضل –يدافع عن  -يبادر  -مجهودا  يبذل -يمارس بحماس  -يختار بحرية   

 : مستوى تكوين النظام القيمي -5

ال اعتقاد في  تجا  ما عند الفرد لدرجة كبيرة فإن  يصل إلى حد اإليمان ب  وإعندما يقوى ا

ن يحدد الفرد مكانة كل قيمة في وجدان  ستوى يتطلب ألدائم إزاء  وهذا الموالسلوك ا

 . البعض بعضهابوعالقة هذ  القيم 

 : ومن األفعال المستخدمة في هذا المستوى

 .يعدل ويتطور -يتكيف  -يرتب تبعا لألهمية  -يفاضل  -يختار 

 ستوى السلوك القيمي:م -6

مستويات المجال الوجداني حيث تتكامل في هذا المستوى  ويعتبر هذا المستوى أعلى

األفكار واالتجاهات والمعتقدات والقيم وينتج عن  سلوك الفرد وطبيعة شخصيت  وفلسفت  

في الحياة حيث أن سلوك الفرد على هذا المستوى يتصف بصفات خاصة فهو يكرر  في 

ومن الصعب جدا قياس هذا  ،  مواقف مختلفة وعلى ذل  يمكن التنبؤ ب  وتوقع  قبل حدوث

و حتى مقرر أالمستوى قياساً موضوعياً وال يمكن الحكم علي  في درس أو عدة دروس 

لمؤثرات التربوية التعليمية واالجتماعية دراسي بأكمل  فهو عبارة عن حصاد ا

 .و خارجهاواالقتصادية سواء بالمدرسة أ
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 : ومن األفعال المستخدمة في هذا السلوك

 .يتطوع  -يدافع عن  -يحافظ على  -يواظب  -يتصرف  -يسل 

لهدف انفعالي  المتعلملى دليل مرئي ظاهر للحكم على تحقيق وكثيرا ما يحتاج المعلم إ

معين ونظرا ألن  من الصعب رؤية االنفعال فيستحسن أن يصاغ بحيث يتضمن السلوك 

 .مرئي لفظيا أو حركياالمرئي الذي يدل على هذا االنفعال وقد يكون السلوك ال

 : فمثال نقول

لخطوات حل المسألة ويدون هذ  المالحظات في دفتر   وهنا يستدل على  المتعلم)أن ينتب  

 . من خطوات( المتعلماالنتبا  من خالل صحة ما يدون  

 : مثال أخر

 : ( فيحسن صياغة هذا الهدف على النحو التاليالرسم في الهندسةأهمية  المتعلم)أن يقدر 

ينجزها دقة األشكال الهندسية التي  ويظهر هذا االهتمام في الرسمأهمية  المتعلم)أن يقدر 

 كراس . على
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 التعليمية

 مقدمة: -1

مؤسسة الستثمار و إنتاج العنصر البشري .وحتى تكون هذ  والتعليم يعتبر قطاع التربية 

فانصب جهد المهتمين على  ، المجاالتالحاصل في مختلف  المؤسسة في مستوى التطور

المتعلم وجعل  شخصا نشطا في الفعل التربوي . وما هي الطرق والوسائل  كيفية تفعيل دور

ت التحقيق ذل  ؟   من هنا بدأت القفزة النوعية التي عرفتها مجاالت التربية، وتطور

 إلي  الدراسات وصلت قلنة وعلمية.وهذا باالستفادة مما عالمفاهيم لتصبح أكثر دقة و

 واألبحاث في عدد من فروع علوم التربية، خاصة ما يتصل منها بشكل مباشر بالفعل

تحسين مناخ ووضبط عوامل   التعليمي وبشروط إنجاز  كتحديد أساليب التعامل مع المتعلم

 القسم ليكون أرضية تعلم مالئمة حقا .

الدارسين  التعليمي ، فصار لزاما علىاالستثمارات وغيرها، انعكست على العمل  كل هذ 

عدد من المفاهيم والتصورات التي  يستند إليها يقدموا أمثلة لوالممارسين لعملية التعليم، أن 

استعملت عدة اصطالحات تداولها المربون والمختصون   هذا الصدد  وفي.الفعل التعليمي 

التعليميةح في علم النفس وعلوم التربية، ومن هذ  المصطلحات نجد مصطل Didactique

الذي أصبحنا ال نقرأ مقاال عن التربية أو التعليم إال ونجد  ضمن المفاهيم األساسية  

 وكيف تم االنتقال من البيداغوجية إلى الديداكتي ؟  والمتداولة. فما معنى مصطلح التعليمية؟

 التي تستعملها التعليمية ؟ لبيداغوجيا ؟ ما هي أهم المفاهيمما هو الفرق بين  وبين ا

هكذا فإن الديداكتي  حسب دوالنشير reDelandshee  تعني بالنسبة لمعظم المربين

الفرنسيين طريقة في التدريس، وعلى وج  التحديد الطريقة الخاصة بتدريس مادة معينة أو 

 .مجموعة من المواد المتقاربة، مثل ديداكتي  اللغات الحية

البيداغوجيةمفهوم  -2 pédagogieLa: 

، من شقين، هماةاليوناني اللغةفي   "تتكون كلمة " بيداغوجيا Péda ،وتعني الطفل

كلمة البيداغوجي فإن  على هذا ، وكذا التوجي . وبناء وتعني القيادة والسياقة( Agôgé)و

Le pédagogue ومرافقتهم في خروجهم للتكوين الشخص المكلف بمراقبة األطفال  هو

 .أو النزهة، واألخذ بيدهم ومصاحبتهم

 برها إميلأخذت كلمة "بيداغوجيا" بمعان عدة، من حيث االصطال ، حيث اعت فقد

دوركايم  DurkheirE  مفاهيمها من علم النفس وعلم ستعير"نظرية تطبيقية للتربية، ت  .

االجتماع". واعتبرها أنطوان ماكرينكو   MakarencoA.   ")العالم التربوي السوفياتي( 

 العلم األكثر جدلية، يرمي إلى هدف عملي". 

وذهب روني أوبير  HubertR. فلسفة وال فنا، بل هيإلى أنها ليست علما وال تقنية وال  
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 .الت منطقيةيهذا كل ،منظم وفق تفص

 تعقد " البيداغوجيا " وصعوبة ضبطقويا على  والمالحظ أن هذ  التعاريف، تقيم دليال

 اريف وغيرها، ليست في واقع األمرمفهومها، مما يدفع دائما إلى االعتقاد أن تل  التع

 يجعل تعريف البيداغوجيا أمرا ا ماالبيداغوجيا.وهذ " سوى وجهات نظر في تحديد مفهوم

 صعبا للغاية.

 " بين استعمالين، يتكامالن فيما التي تميز في لفظ " بيداغوجيا بوجهة النظر نأخذ الهذ

 :كبير، وهما بينهما بشكل

 وتوجهات األفعال *)إنها حقل معرفي، قوام  التفكير الفلسفي والسيكولوجي، في غايات

 واألنشطة المطلوب ممارستها في وضعية التربية والتعليم، على الطفل والراشد(

 لمدرسا *)إنها نشاط عملي، يتكون من مجموع الممارسات واألفعال التي ينجزها كل من

 والمتعلمين داخل الفصل(

التعليمية مفهوم -3 didactiqueLa : 

منها ما يرتبط بداللة  ابستمولوجية() الديداكتي ) التعليمية(  تطر  مشاكل معرفية

المصطلح، بينما يعود بعضها اآلخر إلى المنزلة التي تحتلها أو التي ينبغي أن تحتلها في 

 .حقل المعرفة التربوية

فقد عبر غاليسون  Galisson   عن وضعية التعليمية بقول :   "من بين   1976في قاموس

جميع المصطلحات الخاصة بالتعليم، تعد التعليمية didactiqueLa  األكثر غموضا

 .وإثارة  الجدل"

)ديداكتي (تنحدر من أصل يوناني  التعليمية كلمة فإن من حيث االشتقاق اللغويو

ديداكتيتوس Didaktikos أو Didaskein  وتعني حسب قاموس روبير الصغير ، 

  (Le Petit Robert) "س أو علٌّم  ويقصد بها اصطالحا، كل ما .enseigner " درٌّ

 عرف ميالري  )عن محمد الدريج، فييهدف إلى التثقيف، وإلى ما ل  عالقة بالتعليم. ولقد 

 بأنها " هي الدراسة العلمية لطرق)الديداكتي ( التعليمية (التعليمية تحليل العملية كتاب 

ع لها المتعلم، قصد بلوغ وتقنيات ،وألشكال تنظيم مواقف التعليم التي يخض التدريس

 األهداف

 االنفعالي الوجداني أو الحس حركيسواء على المستوى العقلي المعرفي أو  المسطرة،

مختلف المواد. ومن هنا تتضمن البحث في المسائل التي يطرحها تعليم  والمهاري. كما

 تأتي

 أي خاصة بتعليم المواد الدراسية )الديداكتي  الخاص أو ديداكتي تربية خاصة "  " تسمية

 التربوية،  العامة التي تهتم بمختلف القضايا التعليمية فيمقابلالمواد( أو " منهجية التدريس 

 م الدارسين المهتمين بهذا الحقل،من صعوبات فإن معظ لتعليمية اورغم ما يكتنف تعريف

 ، بين نوعين أساسيين يتكامالن فيما بينهما بشكل كبير وهما:التعليميةوا إلى التمييز في ؤلج

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 الديداكتي  العام: يهتم بكل ما هو مشترك وعام في تدريس جميع المواد، أي القواعد

 واألسس العامة التي يتعين مراعاتها من غير أخذ خصوصيات هذ  المادة أو تل  بعين

 .االعتبار

 مواد التكوين أو الديداكتي  الخاص أو ديداكتي  المواد: يهتم بما يخص تدريس مادة من

 -.الدراسة، من حيث الطرائق والوسائل واألساليب الخاصة بها

  :الديداكتيك البيداغوجيا إلى االنتقال من -4

الديداكتي ، حيث يقول  إلىمن البيداغوجيا  يقودنا تحديد المفاهيم إلى تفسير االنتقال

فرانسوا تيستو TestuF.  : في كتاب 

إن الوضعية البيداغوجية، تتميز في الواقع بخصوصية  " :من السيكولوجيا إلى البيداغوجيا

بياجي  وغنى، لدرجة أن  ينبغي، حسب PiageJ.تجريبية ممكنة،  ، معالجتها لذاتها بأكثر

 ."التجريبية وحدها قادرة على أن تؤسس الديداكتي  ، فإن البيداغوجيةوبتعبير آخر

 :التعليمية  نشأة  -5

 أن األ فكار تنشا وليدة اللحظة التي يتم التعبير عنها ، وليس لها األذهانعادة يتبادر إلى 

فكما ،ها في أغلب ترجع إلى أساسية أعطتها الشكل التي هي علي  نأ غير ماض  خلفيات أو

سابقا أن كلمة   رأينا Didactique . جذورها تعود إلى أصل يوناني 

 وعلي  ذكر  في لسان العرب. بينما مصطلح " تعليمية " لم يرد

ايبلي  م اقتر   هانس 1951في عام   AEBLIH.  من مفاهيم  انطالقاتحديد طرق للتعليمية

عملية للذكاء والتي تم تطويرها من طرف  جون بياجي piajetJ أمال في جعل التعليمية .

 "مادة" بقواعدها ومعانيها.

ولكن  يمكن حصر  حاليا في اتجاهين حول مفهوم "التعليمية"  واآلراءوتعددت التعاريف 

 رئيسيين

فتكون   باعتبارها تشمل النشاط الذي يزاول  المدرس،  إليها  ينظر األول: االتجاه

داخل   ينعت بها ذل  النشاط التعليمي، الذي يحدث أساسا مجرد صفة  الديداكتي  بالتالي

 . حجرات الدرس والذي يمكن أن يستمد أصول  من البيداغوجيا

  أو باعتبارها  داغوجياو تستعمل كلمة الديداكتي  في نفس االتجا  أيضا ،كمرادف للبي

  .مجرد تطبيق أو فرع من فروعها ، بشكل عام ودون تحديد واضح

كومينوس تدل  حسب  يجعل من الديداكتي  علما مستقال من علوم التربية االتجا  الثاني :

 المعارف لجميع الناس . وإيصالعلى تبليغ 
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 تصنيف األهداف التربوية في الرياضيات 

 

 األهداف التربوية في الرياضيات:تصنيف 

يعتبر تصنيف بلوم من أول وأشهر التصتنيفات المعرفيتة المستتخدمة فتي مجتال الرياضتيات، 

( متع طبيعتة الرياضتيات، حيتث إن مستتويات 20هـ، ص1424) الدويّشفهو يتفق كما يشير 

بلوم الستة في المجال المعرفي قصد بها أن تكون للرياضيات وغيرها من المتواد، وممتا يتدل 

على مناستبة ذلت  التصتنيف للرياضتيات إيتراد بلتوم لعتددم متن األمثلتة الرياضتية فتي مفتردات 

م، ص 1985) بلووم وخخورو ة، وكتان االختبارات لتوضيح كل مستوى متن المستتويات الستت

( قد قّسموا أهداف المجال المعرفي إلى ستة مستتويات متدرجتة متن العمليتات 285 -276ص

البسيطة إلى العمليات العقلية المتقدمة بما يتفق مع المبادئ والنظريات النفسية للتتعلم،  العقلية

 ويات هي: حيث تصنّف األهداف التعليمية في المجال المعرفي إلى ستة مست

 مستوى المعرفة. -

 مستوى الفهم أو االستيعاب. -

 مستوى التطبيق.  -

 مستوى التحليل.  -

 مستوى التركيب.  -

 مستوى التقويم.  -

لمادة الرياضيات، إال أن هذا التصنيف قد (Bloom)وبالرغم من مناسبة تصنيف بلوم  

كما فتعّرض لعدد من التعديالت والتطويرات ليتناسب مع التقويم في مجال الرياضيات،  

المربين منهم بجل  إلي  الكثير من أشار Begleمع ، الذي يرى أن الرياضيات ال تتفق 

تدرج نظام بلوم، باإلضافة إلى أن األعمال الرياضية التي تتطلب مستويات عالية من 

التفكير تتداخل فيها مستويات بلوم خاصة مستويات الفهم وما فوق ، كما أن التطبيق في 

الرياضيات قد يكون بأبعاد مختلفة من مجرد تطبيق إجراءات حسابية أو تطبيق قاعدة أو 

وتدّرب علي  إلى تطبيق جديد يؤدي إلى نمو معرفي  المتعلمون أَِلفَ  مبدأ أو نظرية أو قان

انصب للمادة أو خارج المادة، أو تطبيق يؤدي إلى توسع وعمل تكوين جديد، ولذل  

خيرة وتطويعها الجهد ورد الفعل على تعديل مستويات بلوم، خاصة المستويات الثالثة األ

م( ، Johnson1967ا قام ب  كُل من) جونسونومن هذ  التعديالت م ،لتناسب الرياضيات

1968Avital et shettleworthم (،)أفتال وشتلورث Wood1968م( ،)وودBegle1967)بجل

م(. ولكن أهم وأشهر 2004عبيدم(،)و1991أبو زينة،)م(1985إحسا  شعراويم( ،)

التعديالت التي تعرض لها تصنيف بلوم لمستويات المجال المعرفي لتناسب الرياضيات 

ويلسون جيمس كان النموذج الذي قدم   WilsonJ الدراسة،  لهذ م، ونظراً 1971عام  .

 :فسيتم التعرض لهذا النموذج بشيء يسير من التفصيل

 نموذج ويلسو : 

ليتناسب مع تصنيفاً للمستويات المعرفية يعتبر امتداداً لتصنيف بلوم،  وضع جيمس ويلسون

ويهدف إلى تقديم نموذج يساعد معلمي الرياضيات والعاملين في ، طبيعة مادة الرياضيات 
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سمي بالنموذج ، ومجال المناهج في بناء اختبارات جيدة الستخدامها في تقويم المتعلمين 

الموسع الرياضيات. وتصنّف األهداف في المجال المعرفي حسب نموذج ويلسون إلى أربعة 

 مستويات رئيسة هي:  

  التذكر)المعرفة(. -1 

 الفهم )االستيعاب(. -2 

 التطبيق. –3 

 التحليل.  -4 

 مستوى التذكر)المعرفة(:/أوالً 

كنتواتج لتتعلم الرياضتيات،  المتتعلميمثل مستوى التذكر أدنى مستويات الستلوك المتوقعتة متن 

 بنفس األسلوب والكيفية التي قدمت بها، ويضم هذا المستوى األصناف الجزئية التالية: 

 معرفة حقائق معينة : -1

وتشمل األهداف التي يتوقع فيها أن يتعرف المتعلم أو يسترجع المادة بنفس الشكل الذي قدمت 

قد تعرف  المتعلمل ، ويمكن أيضاً أن يضم المعلومات األولية التي من المفترض أن يكون 

 عليها خالل دراست  في سنوات سابقة.

 معرفة المصطلحات الفنية: -2

على المصطلحات التي قدمت ل ، ويعتبر جزءاً من أي مستوى سلوكي  المتعلمرف وهنا يتع

 سماء األشكال، والخواص وغيرها منمركب، وتشمل هذ  الفئة معرفة الرموز، وأ

 المصطلحات الرياضية.

 القدرة على تنفيذ خوارزميات )إجراءات( رياضية: -3

أي القدرة على التعامل مع عناصر المسألة على أساس قواعد منظمة سابقاً، وال يتوقع هنا أن 

اإلجراء الرياضي، إذ إن االختيار ينتمي إلى مستوى سلوكي أكثر تركيباً،  المتعلميختار 

 ويعتبر ويلسون هذ  الفئة من أهم الفئات في مستوى التذكر.

 مستوى الفهم )االستيعاب(: -ثانياً  

صمم مستوى الفهم )االستيعاب( ليكون أكثر تركيباً وتعقيداً فتي الستلوك متن مستتوى التتذكر، 

ويقصد بالفهم القدرة على ترجمة األفكار من شكل لفظي أو رمزي إلى شكل آخر، كتأن يعبّتر 

بلغت  عن فكرة ما، أو أن يستعمل معادلة أو صيغة رمزية للتعبير عن مضمون مسألة  المتعلم

 حسابية، ويضم مستوى الفهم األصناف الجزئية التالية: 

 معرفة المفاهيم: -1

صنفت )وضعت( معرفة المفاهيم في مستوى الفهم ألن المفهوم تجريد، والتجريد 

فهوم أو في القول بأن شيئاً ما هو حالة يتطلب نظرياً اتخاذ قرار ضمني في استخدام الم

أو مثاالً للمفهوم، حيث إن معرفة المفهوم في رأي ويلسون أكثر تركيباً وتعقيداً من 

 مجرد معرفة)تذكر( حقيقية محددة.  

 معرفة المبادئ والقواعد والتعميمات: -2
لمواد تتطلب هذ  الفئة من السلوك توافق المعرفة مع المقرر الدراسي، وتعتمد على ا

، فمعرفة المبادئ والقواعد والتعميمات تعتبر في مستوى الفهم، المتعلمالتي درسها 

استنتاجها أو اشتقاقها أو استخدامها ألول مرة فإن  المتعلمولكن إذا كان المطلوب من 

 هذا السلوك أعلى من مستوى االستيعاب.
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 معرفة بنية )تركيب( رياضية : -3

 الجبرية كمعرفة خواص نظام عددي. والبنيتضمن هذ  الفئة خصائص أنظمة العد ت

 القدرة على تحويل عناصر المسألة من صيغة ألخرى: -4
ويعني هذا الترجمة أو التحويل من شكل لفظي إلى صيغة رمزية أو صورة هندسية 

 والعكس، أو ترجمة الصيغة الرمزية إلى شكل أبسط.

 استداللي:  القدرة على متابعة مخطط  -5
ومعنى هذا القدرة على قراءة أو االستماع إلى مناقشة رياضية )برهان رياضي(، وهي 

تمثل القدرة على تلقي االتصال حول الرياضيات، وتعد القدرة على تتبع مخطط أو 

خطوات التفكير هي القدرة على قراءة التقديمات الرياضية والتي تختلف عن القدرة 

  العامة على القراءة. 

 القدرة على قراءة وتفسير مسألة رياضية : -6

وتتضتمن ولكنها خطتوة أوليتة وضترورية لهتا  وهذ  الفئة أقل من القدرة على حل المشكالت،

 مهارات وقدرات أبعد من المهارات اللفظية العادية والقدرة القرائية العامة. 

 ً  مستوى التطبيق: /ثالثا

من االستجابات تميز  عن المستتويين الستابقين يتضمن سلوك مستوى التطبيق سلسلة متعاقبة 

التذكر والفهم، حيث يتّم في هذا المستوى من السلوك اختيار التجريد المناسب من نظريات أو 

و األسئلة التي توضع ،المفردات  واستخدام  بطريقة صحيحة في حل مشكلة قواعد أو مبادئ

فتكتون مشتابهة للمتواد التتي قابلوهتا  المتعلمينفي مستوى التطبيق يجب أن تكون مألوفة لدى 

 تطبيق األصناف الجزئية التالية: أثناء التعلم ولكنها غير مطابقة لها تماماً، ويضم مستوى ال

 القدرة على حل مشكالت روتينية:  -1

وتتضمن اختيار تجريد رياضي مناسب قاعدة أو مبدأ أو نظرية...ثم القيام بإجراء الحل 

لة أو المشكلة لفظية، فإن سلوك الحل يكون مسبوقاً سأكانت المنفيذ الخوارزمية، وإذا وت

 بسلوك تكوين المشكلة في صورة رمزية. 

في هذ  الفئة أن يسترجع المعلومات ذات  المتعلمتوقع من يالقدرة على عمل مقارنات:  -2

أو تراكيب رياضية، ويكتشف العالقات ويتخذ  وبنيالعالقة من مفاهيم وتعميمات 

خوارزمية ويتبع  يولدأو  يكونعندما يعمل المقارنات فإن  إلى حدم ما  المتعلمالقرارات، و

 هذ  الخوارزمية للوصول إلى اتخاذ القرار.

 القدرة على تحليل المعلومات )البيانات(:   -3
تمثل هذ  الفئة الجانب التدريبي الجيد في منهج الرياضيات، وتتضمن قراءة وتفسير 

المعلومات والتعامل مع هذ  المعلومات وتمثيلها بيانياً واتخاذ قرارات والتوصل إلى 

في هذ  الفئة هو القدرة على تجزئة المشكلة إلى  المتعلمنتائج، والسلوك المطلوب من 

لتمييز بين المعلومات التي لها عالقة بالمشكلة وتل  التي ليست مكوناتها أو أجزائها وا

 لها عالقة بها. 

 كالت والتماثالت:االقدرة على مالحظة وإدراك النماذج والتش -4
تتضمن هذ  الفئة استرجاع المعلومات ذات العالقة، وتحويل عناصر المشكلة والتعامل 

التعرف على العالقات التي تؤدي مع هذ  العناصر في سلسلة متعاقبة من اإلجراءات، و

 إلى حل المشكلة.
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 ً  مستوى التحليل:/رابعا

يمثل هذا المستوى أعلى مستويات المجال المعرفي في نموذج ويلسون، ويشكل أقصى 

درجات تعقّد السلوك، ويشمل معظم السلوك الموصوف في مستويات التحليل والتركيب 

واكتشاف خبرات رياضية، ،والتقويم في تصنيف بلوم، ويتضمن حل مسائل غير روتينية 

تحليل لة واإلبداع الرياضي، ويضم مستوى الويتسم السلوك في هذا المستوى باألصا

 األصناف الجزئية التالية: 

 القدرة على حل مسائل غير روتينية: -1

ما سبق وأن تعلم  في الرياضيات إلى مواقف جديدة،  المتعلموهذا يتطلب أن ينقل 

والهدف هو تطوير القدرة على حل مسائل ال تشب  ما تّم حل  سابقاً،  وفي كل األحوال 

تقدّم المسألة للطالب في وضع تكون في  خوارزمية الحل غير متاحة ل ، بل إنها 

 ذها. بإعداد خطة وتنفي المتعلمتتطلب طريقة استكشافية، كأن يقوم 

 القدرة على اكتشاف عالقات: -2
يتطلب ذل  إعادة بناء عناصر المسألة بطريقة جديدة لتكوين عالقات، وهذ  القدرة 

هنا يكتشف العالقة  المتعلمتختلف عن الفئة األخيرة في مستوى التطبيق حيث إن 

الجديدة، وال يقتصر دور  على التعرف عليها فقط كما في التعرف على األنماط 

 والتشاكالت والتماثالت في مستوى التطبيق. 

 القدرة على عمل البراهين:  -3

لغة البرهان هي اللغة التي يقدّم بها الرياضي ا وهي سلوك أساسي لمستوى التحليل، ف

د هنا القدرة على عمل البراهين، وليست القدرة على إعادة عمل  لآلخرين، والمقصو

البراهين التي تكون في مستوى التطبيق، أو استرجاع البراهين التي تكون في مستوى 

 التذكر.

 القدرة على نقد البراهين:  -4

مجادلة رياضية وهي المتممة ة القدرة على نقد أي مناقشة أو وهي بصفة عام

 البراهين. المنطقية للقدرة على عمل 

 القدرة على صياغة وتحقيق صدق التعميمات:  -5

وهي القدرة على اكتشاف عالقة وعمل برهان يثبت االكتشاف، وبالرغم من أن هذ  

الفئة قد تشب  فئات مستوى التحليل السابقة، إال أنها تمثّل سلوكاً أكثر تعقيداً  ذل  أن 

 يُسأل عن كيفية صياغة وإثبات العالقة. المتعلم
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 المفاهيم الرياضية

I. :مقدمة 

 للرياضيات طبيعتها الخاصة بها ، من حيث أنها  لغة تستخدم رموزا أو ألفاضا معينة

 ساس في بناء الرياضيات ثم التعميماتعلى المفاهيم الرياضية التي هي أ تعتمد 

ور بين هذ  ) القوانين ، القواعد ، الحقائق ، النظريات ،والبديهيات(  والتي هي بمثابة جس

 . المفاهيم بشكل لولبي

 نذكر على سبيل المثال:  من بين المفاهيم و المصطلحات والرموز

 ،PGCDفرق مربعين ، فرق مكعبين ، المتطابقات ،العدد األولي،القاسم المشترك األكبر  

 .PPCMالمضاعف المشترك األصغر 

 

II. :أهداف الوحدة 

 على تصنيف المحتوى الرياضي. المتعلمأن يتعرف  .1

 مثلة أخرى.تعرف المتعلم على تعريف المفهوم وأأن ي .2

 على استخدامات المفاهيم الرياضية. المتعلمأن يتعرف  .3

 على تحركات وأشكال المفاهيم الرياضية في المنهاج. المتعلمأن يتعرف  .4

 مقررات الرياضيات. بين  المفاهيم األساسية الواردة في المتعلمأن يميز  .5

 على نماذج طرائق تعليم المفاهيم. المتعلمأن يتعرف  .6

 ستراتيجية:المتعلم على إأن يتعرف  .7

 مثال ، ويالحظها. مثال ، تعريف ، ال

 

III. : المفهوم الرياضي 

الرياضية هي اللبنات األساسية والدعائم التي تبنى عليها المعرفة الرياضية، المفاهيم  

والنظريات هي عالقات تربط بين المفاهيم وتمثل الهيكل الرئيسي للبناء فالمبادئ والقوانين 

الرياضي، ودراسة البنية المعرفية ألي موضوع رياضي تبدأ بتوضيح المفاهيم التي تكون  

 وتنميتها باألساليب التدريسية المناسبة.

 أما بخصوص تعريف المفهوم " مفهوم المفهوم"

 .  للمفهوم عند جميع العلماء ال يوجد تعريف جامع أو متفق علي

إن تعريف المفهوم عبارة عن معادلة أحد طرفيها مصطلح ) اسم المفهوم ( وطرفها اآلخر 

 .التعويض عن أحدهما باآلخر جمل  خبرية شارحة لها بحيث يـمكن

 .(المستقيم هو مجموعة غير منتهية من النقط( )عبارة ):فمثال

بمجموعة من النقاط لكن ال  نستطيع أن نعوض عن المستقيمال تمثل تعريفا للمستقيم ألننا 

تكون أي النقاط يمكن أن  يمكننا أن نعوض عن مجموعة النقاط بالمستقيم. إذ أن مجموعة
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نقول أن متوازي األضالع هو  ن نضع تعريفاً للمستقيم . وعندماشكل هندسي لذل  ال يمكن أ

 ألضالع  بل هو مجرد خاصية  .شكل رباعي مستو فإن هذا ليس تعريفا لمتوازي ا

 يلي:  فيما الكثير من الباحثين والمربين في تعريف المفهوم نذكر بعضها دولقد اجته 

 مثلة الشئ الواحد الذي هو المفهوم.صفة المشتركة المجردة  بين جميع أال هو -

 مجموعة من األشياء المدركة بالحواس، أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها     -

 البعض على أساس من الخصائص المشتركة والمميزة ويمكن اإلشارة إليها باسم          

 أو برمز.    

 .مجموعة من االستدالالت الذهنية المنظمة التي يكونها الفرد-

 إن  الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد نتيجة  .هو بناء عقلي أو تجريد ذهني -

 تعميم  صفات وخصائص استنتجت من أشياء متشابهة على أشياء يتم التعرض إليها            

 .فيما بعد     

 تجريد ذهني لخصائص مشتركة لمجموعة من الظواهر أو الخبرات أو األشياء. -

 لتي تلتقي جميعها في مجموعة من       فكرة مجردة تشير إلى مجموعة من العناصر ا -

 . السمات المميزة المشتركة    

 بنية عقلية تدل على مجموعة السمات المميزة التي تلقي عندها أفراد صنف معين  -

 .من األشياء     

 نظمة التي يكونها الفرد من هو فكرة مجردة ناتجة عن االستدالالت الذهنية الم -

  . أو األحداث المتوافرة في البيئة جراء تفاعل  مع األشياء

 وم كزوج مرتب ذي بعدين: ويمكن اعتبار المفه

 لح ( الذي يطلق علي . هو العبارة التي تحدد المفهوم، أو االسم ) المصط/األول 

 .القاعدة التي تستخدم في استعمال هذ  العبارة/ الثاني 

 الصفة التي تتوفر في جميع المفهوم هو السمة المميزة أو ومن ذل  نستطيع القول أن

 مثلة الدالة علي  .األ

 فمثال السمة المميزة للمثلث هي :

 طراف .تتالقى عند األ ن  شكل مغلق مكون من ثالث قطع مستقيمةأ

ومتساوي الساقين  ة،والحادةوالقائم ةوالصغير ةولكن المثلثات كثيرة ومتنوعة فهناك الكبير

 السمة أو الصفة. وغيرها ، و كلها تشترك في نفس

 . اإلسناد شياء التي يحددها مفهوم ما مجموعة المرجع أواأل و تسمى مجموعة

 الجبري ،نهاية الدالة، المشتقة ،الحد األربعمثلة : المستطيل، المربع ،العمليات الحسابية أ

 ولى ،تكامل الدالة ، كثيرات الحدود ...الخاأل
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IV. :أنواع المفاهيم 

 تعدد تصنيف أنواع المفاهيم الرياضية، ولقد تم إعداد توليفة ) توليفة الدواهيدي ( ألنواع 

 المفاهيم وهي:

1حسية يمكن مالحظتها وقياسها.  لها اإلسناد)مفاهيم دالّة (: عناصر المفاهيم الحسية

 )المسطرة، المدور، المنقلة...(.

2: المفهوم المجرد 

 يمكن مالحظتها هو مفهوم داللي غير حسي وينتمي إلى مجموعة األشياء المجردة والتي ال   

 وقياسها كمفهوم العدد النسبي، المعادلة، ومعظم المفاهيم الرياضية هي من  هذا النوع.   

3المفردة ( والثانوية ) العامة (: المفاهيم األولية (  

 لها أحادية ويعتمد بناؤها على  اإلسنادمجموعة  المفاهيم األولية ) المفردة (  -

 العدد األولي    ،المحسوسات مثل مفهوم الشمس. مفهوم القمر، مفهوم النجم   

 .7األصغر، العدد    

 ويتم اشتقاق  وبناؤ  من مفاهيم أولية مثل مفهوم الحيوان.  المفاهيم الثانوية ) العامة (-

4:المفاهيم المتعلقة باإلجراءات 

 وهي مفاهيم تركز على طرق العمل مثل مفهوم ضرب األعداد وجمعها، وطرحها    

 .وقسمتها   

5:مفاهيم ربطية 

 ويستخدم فيها الرابط و، ويتوفر أكثر من خاصة واحدة .   

 .مثل:  مفهوم المعين ، مفهوم الزمرة   

6:مفاهيم فصلية 

 و هي التي يستخدم فيها الرابط أو، وتتوفر فيها واحدة من بين عدة خصائص.     

7: إذا كانت مشتملة على عالقة بين مفهومين أو أكثر. مثل  ال معنى لها إال مفاهيم عالئقية 

 جيب الزاوية، ومقياس الرسم ،مفهوم أًصغر،أكبر.    

8مفاهيم تعريفية : 

 ليست لها مجموعة مرجعية وإنما تحدد سماتها األساسية المشتركة بحسب اتفاقات عامة   

 .مثل مفهوم التطابق، التشاب ، التساوي    

9:يمكن إيجاد عبارة تصف المفهوم وصفاً محدداً مثل مفهوم النقطة،     ال مفاهيم غير معرفة  

 المستقيم، المستوى، العدد، المجموعة.    

 والص التالية:ويؤكد الباحثون في مجال تدريس الرياضيات أن المفهوم الرياضي يتصف بالخ

 كالمية. أورمزا أي يكون ل  داللة لفظية  أوسما إ أويمكن تعريف  ويكون ل  مصطلحا  -

 أن يشير إلى موقف معين في كافة المواقف عند التطبيق. -
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قاعدة الحكم ل   يطبق علي  الذيالتحديد للفكرة المجردة التي يمثلها المفهوم أي أن الشئ  -

 يوجد خيار ثالث. ليست مثاال للمفهوم ، وال إما مثاال على المفهوم أو أحدى الداللتين:

وضو  معاني مجموعة المصطلحات المرتبطة بالمفهوم، وهي الخصائص والسمة المميزة  -

 للمفهوم التي تختلف من مفهوم إلى آخر .

 ".فمثال: المثلث األحمر ل  خاصيتان هما الشكل الذي هو "مثلث" والثانية اللون "احمر

 ل  بناء ينمو ويسعى نحو التكامل. -

 يعتمد على خبرات الفرد السابقة. -

وذكر أبو حطب  - 1988 تغيرات ،  أن الخصائص تختلف من مفهوم إلى آخر ،أي تطرأ عليها

 وهذ  التغيرات يطلق عليها  " قيم الخاصية " .

، المستطيل ، متوازي األضالع  فخاصية الشكل لها عدة قيم : المثلث ، المربع ، الدائرة

 وغيرها.

 وقيم اللون عديدة من  : األبيض ، األزرق ، األحمر ، البرتقالي، وغيرها. 

 أمثلة: المربع هو معين في  زاوية قائمة.

 .2يقبل القسمة على ي الزوجي هو العدد الذ الطبيعيالعدد  -1

 الدرجة هي وحدة لقياس الزاوية -2

 لحرارة.هي وحدة قياس ا الدرجة -3

 شب  المنحرف هو رباعي في  ضلعان فقط حامالهما متوازيان. -4

 

V.  :استخدامات المفهوم 

 يستخدم المفهوم من خالل ما يلي 

 االستخدام االصطالحي:/أوال

 التي تدخل ضمن إطار أو حدودو يتم التحدث عن خصائص األشياء التي يتصف بها المفهوم 

 الدال على المفهوم مثل خصائص المجموعات العددية  مثلالمفهوم أو المصطلح 

 ) العدد النسبي مفهوم الشروط التي تحدد العدد النسبي، أو صفات األعداد النسبية التي تحدد  (. 

 /االستخدام الداللي:ثانيا

،وهو استخدام  على المفهومعملية تصنيف حيث يتم تميز مفهوم معين من خالل تميز األمثلة 

 شب  المنحرف. وتمييز .مثل تمييز العدد النسبي عن غير  تطبيقي،

 /االستخدام التضميني:ثالثا

 ، أي اللجوء إلى استخدام مصطلح المفهوم أكثر مما تذكر أو تتحدث عن األشياء المسماة ب 

 .استخدام مصطلح المفهوم أكثر من األشياء المتعلقة ب  مثل العدد األولي، العدد النسبي

 .مصطلحات مرادفة لمصطلح المفهومى أو تعط 

 :وحتى يتم تشكيل صورة للمفهوم في الدماغ، فإن من الواجب أن تتكامل العوامل األربعة التالية
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 .التمثيل المادي للمفهوم -

 .واحدة من الحواس -

 .دماغ واعم مستعد الستقبال الصورة -

 تسمية المفهوم. -

 

VI. التحركات في تعليم المفاهيم: 

 بتعليم مفهوم ما يقوم بتصرفات تدريسية تُسمى " تحركات " وقد تختلف من معلمعند قيام المعلم 

 ومن التحركات: آلخراآلخر بل عند المعلم نفس  من قسم آلخر ومن موقف 

 .تحرك التعريف (1

 تحرك المثال ) أمثلة االنتماء(. (2

 تحرك الالمثال ) مع التعليل(. (3

 تحرك التعريف:/ أوال

 توضيح موجز لمصطلح المفهوم، وتتصف بكونها :  ويُقصد ب 

 .االستخدامأكثر التحركات شيوعا وسهولة في -

 أكثرها دقة وتحديدا للمفهوم.  -

يملكون رصيدا كافيا   األبحاث  أنها أكثر التحركات صعوبة بالنسبة للتالميذ الذين ال وتشير  

رة على دتالي فقدان القلابفهمها والتحصيل الذين يكتفون بحفظها دون بطيئ من المفاهيم.أو 

 .تطبيقها

مثال  190ص  2:  ور د في الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي العام والتكنولوجي ج  

 التعريف:

 أولي معنا  أن يقبل قاسين بالضبط .  عدد nالقول أن العدد  الطبيعي 

مثال 2 : 

 .2العدد الزوجي هو العدد الذي يقبل القسمة على 

 :ثانيا/تحرك المثال

 يقوم المعلم بإعطاء أمثلة إيجابية  تتناول المفهوم من جميع جوانب ، و تشمل جميع السمات

 المميزة لهذا المفهوم ) السمات الحرجة (، 

إذا كان المفهوم حسي فإن األمثلة يجب أن تكون من أشياء مادية يمكن مالحظتها وقياسها، 

أما المفهوم غير الحسي فيمكن تمثيل  بأشياء شب  محسوسة بالصور والرسومات مثالً، أو 

 .على إدراك  عقلياً إذا كان مجرداً  المتعلممساعدة 
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مثال : يقدم مفهو م الكسور  (4
8

1
،

8

3
،

8

5
،

8

4
. 

 مقام .  8هو بسط الكسر و  1

على الجزء األبيض هو الكسرالكسر الدال 
8

3
 8ومقام   3. بسط  

الكسر الدال على الجزء المضلل بخطوط  هو الكسر
8

4
. 

 

الكسر الدال على الجزء المنقط هو الكسر 
8

1
 .وهكذا.

  :الالمثالثالثا/ تحرك 

وهذا التحرك يتعلق بأن يقوم المعلم بطر  أمثلة ال تنتمي إلى المفهوم )سلبية ( وتعطي الال 

 أمثلة 

 للتالميذ إلزالة سوء الفهم الذي قد يحدث للتالميذ نتيجة عدم قدرتهم على تمييز السمات 

 .األساسية)الحرجة ( للمفهوم عن السمات الثانوية

مثال   1:15. عدد غير أولي 

مثال   2:27 .عدد غير زوجي 

 

VII. :استراتيجيات تعليم المفاهيم الرياضية 

 تعتبر استراتيجية المعلم في تقديم المفهوم الرياضي هامة، وتختلف االستراتيجيات المستعملة في 

 :الرياضية من حيث عدد التحركات وتنظيمها ومن االستراتيجيات ما يليتقديم المفاهيم 

 .سلسلة من تحركات أمثلة االنتماء -

تماء وتتكون من سلسلة من سلسلة من تحركات أمثلة االنتماء و تحركات أمثلة عدم االن -

  .األزواج المرتبة من تحركات أمثلة االنتماء و تحركات أمثلة عدم االنتماء

 محدد. أو ركات أمثلة االنتماء و تحركات أمثلة عدم االنتماء ليس بترتيب ثابتسلسلة من تح -

  :استراتيجيات الترتيب

 .أمثلة عدم انتماء –أمثلة انتماء  –تعريف  (1

 .تعريف –أمثلة عدم انتماء  –أمثلة انتماء   (2

 .أمثلة انتماء –تعريف  (3

 .تعريف –أمثلة انتماء  (4

 

VIII.  للمفاهيم الرياضية المتعلمو معايير إتقا  فهم: 

للمفاهيم الرياضية وفي هذا المجال يوجد  المتعلمونهناك معايير سلوكية لقياس مدى إتقان فهم 

 نموذجان لذل :





....
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 النموذج األول: 

 :لقياس إتقان التعلم المتعلمقائمة باألعمال التي يقوم بها  

 .المتعلمالعمل الذي يقوم ب  ى الشيء المعط مثال     

 يعطي مثاالً علي . ى اسم المفهومإذا أُعط -

 .يعطي مثاالً ال ينطبق على المفهوم 

 .يختار الصفة المرتبطة بالمفهوم 

 .يختار صفة ال ترتبط بالمفهوم 

   .يعطي تعريفا للمفهوم 

 إذا أعطى مثاالً على المفهوم يختار اسم المفهوم.  -

 إذا أعطى أسماء مفهومين يبين العالقة بينهما.  -

 ديفيس في اكتساب المفهوم وينقسم إلى مستويين: لثاني: نموذج ا وذج مالن

 المستوى األول:

 .على تمييز األمثلة من الالأمثلة المتعلميقيس قدرة  

 مثالً :

 أمثلة للمفهوم، أو يحدد المفهوم ويعلل ذل  المتعلميُعطي. 

 أمثلة سلبية للمفهوم ويعلل ذل  المتعلميُعطي. 

 اني:الث المستوى

 .على تمييز خصائص المفهوم المتعلميقيس قدرة  

 مثالً :

 .يحدد األشياء التي يجب توافرها في أمثلة المفهوم

 .يحدد الخصائص والشروط الكافية حتى يكون المثال إيجابي على المفهوم 

 .يحدد الصفات المشتركة وغير المشتركة بين مفهومين *

 .للمفهوميُعطي تعريفاً دقيقاً ومحدداً * 

 تمرين:

 التعريفين التاليين: إلي 

 متقايسة. أضالع المعين رباعي جميع   -أ

 متوازي أضالع في  ضلعان متتالين متقايسان. المعين هو -ب

 لفرق بين التعريفين؟ا ما

 استخدامات المفاهيم الرياضية: 

 للمفاهيم الرياضية عدة استخدامات نذكر منها: 

 ،... 3،أ 2، أ 1للتوصل إلى نتائج واستدالالت خواص أتستخدم المفاهيم الرياضية 

 هو ب. 3،أ 2، أ 1فإن  يسمى ب . إذا الشيئ الذي ل  الخواص أ

 مثال: الشكل ب مغلق
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 ( ل  أربعة أضالع . 1أ 

 ( كل ضلعين متقابلين متوازيين.2أ 

 ورين متقايسين.ا( في  ضلعين متج3أ 

 إذا الشكل ب هو معين .  

 األشياء.  تستخدم المفاهيم في تصنيف وتمييز 

التالية:    األعدادمثال: عين األعداد العشرية من بين 
6

2
;

5

1
;3;

8

2
;;

2

5
. 

 يمكن التوصل إلى تعميات رياضية من خالل ربط المفاهيم في عبارات رياضية صحيحة.

 المساحة للدائرة .فمثال: إذا تمكنا من تعريف الدائرة وخواصها .نستطيع إيجاد قانون 

 

 

 المفاهيم تمكننا من االستدالل والتصنيف والتعميم واالتصال مع اآلخرين .

 في حل المشاكل التي تواجهنا . اإلنسانيةزيادة المعرفة  وأخيرا

 ولهذا اعتبر التربويون أن تعلم المفاهيم الرياضية هو اللبنة األساسية في 

 اكتشاف وبناء ودراسة الرياضيات.    

 

IX. :طرق تدريس المفاهيم الرياضية 

 :طريقة العرض المباشرأوال:

 -مفاهيم الرياضية بطريقة العرض : خطوات تدريس ال

 . تحديد النتاجات التعلّمية الرياضية بطريقة العرض   -

 قياس مدى اكتساب الطلبة للخبرات السابقة . -

 في مرحلة مبكرتحرك التعريف :يقوم المعلم بكتابة تعريف المفهوم على السبورة  (1

 .ثم يقوم المعلم بالشر  والتوضيح ومناقشة السمات المميزة للمفهوم من عملية التدريس

 تحرك األمثلة : إعطاء أمثلة على المفهوم .  (2

 تحرك الالأمثلة : يُعطي المعلم أمثلة سلبية على المفهوم )ال أمثلة( .  (3

 تدريب الطلبة على التمييز بين أمثلة وال أمثلة المفهوم .  (4

  هوم الجديد.كأن يربط المربع ربط المفهوم الجديد بمفاهيم سابقة ذات عالقة بالمف (5

 بالمستطيل ويميز بينهما. 

 توظيف المفهوم في مواقف جديدة.  (6

 تقويم مدى اكتساب الطلبة للمفهوم. (7
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 :الموجه االكتشافطريقة ثانيا:

أساسياً ونشطا، كما أن تحرك تعريف المفهوم يأتي في  اوفي هذ  الطريقة يكون للتلميذ دور

 مرحلة متأخرة من الحصة .

 خطوات تدريس المفاهيم الرياضية بطريقة االكتشاف الموجه :

 المرغوب فيهامية يالتعل تالمنتجاتحديد  .1

 اختبار مدى اكتساب المتعلمين للخبرات     .2

 تحرك األمثلة : يعرض المعلم مجموعة من أمثلة المفهوم . .3

 تحرك الالأمثلة : عرض مجموعة من األمثلة السلبية على المفهوم )الالأمثلة( . .4

وذل  لمساعدة ، توجي  أسئلة منظمة ومخططة لمناقشة أمثلة وال أمثلة المفهوم  .5

على تعريف المفهوم والتعبير عن  بلغة المتعلم الخاصة وتحديد  في النهايةلمين المتع

 .السمات المميزة للمفهوم

 على المفهوم . لمتعلمينتدريب ا .6

 ربط المفهوم بمفاهيم سابقة ذات عالقة بالمفهوم الجديد . .7

 توظيف المفهوم الجديد في مواقف جديدة .  .8

 تقويم مدى اكتساب الطلبة للمفهوم . .9

 وفيما يلي بعض األمور التي يجب أن يراعيها المعلم عند تدريس  للمفاهيم: 

 يكتسب الفرد المفهوم )خاصة في المراحل الدنيا( من خالل خبرت  الحسية.  -

 يختلف األفراد في عمر معين في اكتسابهم للمفاهيم بالرغم من تعرضهم لنفس المؤثرات -

 )بسبب وجود الفروق الفردية بينهم(.    

 باستخدام المفهوم يعمق عند  فهم المفهوم.  المتعلمإتاحة الفرصة أمام  -

 ل .  المتعلمتنوع الخبرة التي ينبثق منها المفهوم تؤدي إلى تعميق فهم  -

 ربط المفهوم بالمفاهيم السابقة وتمييز  عنها يُساهم في تثبيت المفهوم عند الفرد وتعميق    -

 فهم  للمفهوم .   
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 بواسطة األهدافالتدريس 

 :مقدمة  

 رمى أو الغرض الذي نسعى لتحقيق مالهدف لغويا معنا  القصد أو ال

وفي اإلصطال  التربوي يعبر ب  عن مجموع السلوكات والتغيرات واإلنجازات التي يراد تحقيقها  

التي ينبغي أن  األهدافإال تحقيق مجموعة من  المتعلميراد من تعلم  عند تعلم ما .وهذا يعني ال

تظهر في ممارسات سلوكية على مستوى الفعل واللفظ والحركة وتغيرات تحدث على مستوى 

 والمواقف واألفكار والقدرات المختلفة ، أو إنجاز أعمال معينة  في شكل آليات  االتجاهات

مجمعة من الممارسات التي تقوي دافعية التفاعل مع  أنماطتكسب  خبرات  تكون مستهدفة لكونها 

 الخبرات التي يتعامل بها ويم  حصر ذل  في العناصر التالية :

 إنجازات سلوكية معينة. .1

 تحقيق نتائج مستهدفة. .2

 تحقيق تغير في سلوك عام يراد بلوغ . .3

مكانة بارزة في النظام التربوي ونموذج التعليم بواسطة  احتلتومن هنا نجد أن األهداف 

األهداف ،ألنها تعتبر نقطة البداية والنهاية في العملية التعليمية التعلمية. فهي تعتبر المقياس 

 الحقيقي الذي نقيس ب   قدرات  المتعلمين ومهاراتهم واتجاهاتهم  ومواقفهم .

 اختالفا كبيرا بواسطة المضامين . فهو نسق يعتمد إن التعليم بواسطة األهداف نموذج يختلف  

والمفاهيم  والتأويالتنظرية من نظريات التعليم التي يقد بها " ذال  النسق من األطروات 

المنسجمة منطقيا ،حيث تكون تل  العناصر والمكونات التي ينظم بها النسق التعليمي غير 

جد  يتكون من ثالثة عناصر أساسية تجتمع متناقضة فيما بينها ،وعند مالحظة هذا التعريف ن

 وذج  وهي :ملتشكل الن

 مجموعة من المفاهيم تنتظم في نسق تربط  عالقات منطقية . .1

 ترتبط تل  المفاهيم في مجال واقعي . .2

 محيص والتجريب.تلة للبتكون قا .3

  نموذجالوهذ  العناصر التي تكون نظرية التعليم باألهداف تقود إلى إطار نظري يجسد ب  هذا 

، ويسمى هذ النموذج بالتعليم النسقي ،الذي يقوم في   األذهانتكون صورت  واضحة في  ىحت

 على فلسفة نظرية واضحة تدعى )نظرية األنساق(.

 مراحل التدريس بواسطة األهداف :

 تتلخص مراحل  التدريس بواسطة األهداف في ربعة مراحل أساسية هي:

 التصميم ، التحليل، التنفيذ ،التقويم. 

وتقسم كل مرحلة إلى خطوات ، ويتم تعديل التدريس وفقا لما تفرز  مرحلة التنفيذ أو خطواتها 
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 تغذية راجعة عبر المقارنة بين األهداف التي تم تصميمها مع التي تم تحقيقها، من

  أهداف لم المتقن الذي يحقق مما يمكن المدرس من تطوير تدريس  للوصول بالمتعلم إلى التع

 بنجا  تام.

 مرحلة التصميم:

يقوم المدرس  في هذ  المرحلة بتحديد األهداف الخاصة بدرس ، ذل  أن لكل درس هدفا خاصا 

يمكن تجزئت  إلى  مجموعة من األهداف الجزئية اإلجرائية ) كل ذل  يتم في ضوء الهدف العام 

 عمل وتحديد شروط ومعايير األداء من المادة أو المنهاج (بكتابة فعل ال

 بادئ ، تحديد الوسائل المساعدة(.)اختيار المحتوى التربوي المالئم، تحديد الم

I. :مرحلة التحليل 

يجري فيها التعلم،أي تحليل الموقف التربوي بادراك  يتتضمن هذ  المرحلة تحليل الوضعية الت

العالقات التي تربط بين جميع متغيرات  من ناحية ، وتحليل المحتوى التعليمي  )المادة 

 الدراسية( من ناحية أخرى وذل  عن طريق تجزئة المادة إلى عناصرها ومكوناتها 

ربوي مع مراعاة مبدأ التدرج من األساسية باإلستناد إلى معايير خاصة بتنظيم المحتوى الت

 تهاممالءالخاص إلى العام ومن البسيط إلى المعقد ، ومراعاة معايير الطرائق المختارة ومدى 

اعاة الضغوط التي يفرضها الموقف رللهدف من الدرس والفئة المستهدفة ،ثم م

 التربوي،واقترا  البدائل المالئمة  للتغيير والتعديل.

 

II. : مرحلة التنفيذ 

لنقل المعلم تضم هذ  المرحلة سيرورة التدريس ، أي جملة الخطوات الرئيسية التي يتبعها 

المعرفة وتحقيق األهداف ، وبتعبير آخر تمثل هذ  المرحلة إجراءات التدريس الفعلية التي 

 يتبعها المدرس في تقديم دروس  و تتضمن هذ  المرحلة جملة من الخطوات هي:

 خلق مركز اهتمام : -1

إلى الدرس الجديد والهدف من  ، منخالل إثارة فكرة  المتعلمينذل  بتوجي  أذهان  ويتم

 أوقضية أومناسبة لها صلة بالهدف أومشكلة .

 في نفس وضعية االنطالق بتوحيد اهتماماتهم. المتعلمينمما يمكن من وضع جميع 

 في مواجهة الصعوبات: المتعلمينوضع  -2

الدرس الجديد ،  بأهمية المتعلمينس يالتي تحس األسئلةوتتم هذ  المرحلة بطر  جملة من 

وضعية جديدة يواجهون من  أمام أنفسهموالصعوبات التي تواجههم بخصوصها ، فيجدون 

سيكونون قادرين على تجاوزها بعد  نهمأوأطلعوا عليها .  مشكلة  لم يسبق أن هاخالل

ى تدليل الصعوبات التي  مرورهم بخبرة الدرس التعليمية التي سينصب الجهد فيها عل

 يزيد من تشويقهم وتحفيزهم لمتابعة الدرس. تواجههم بخصوصها وهو ما
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 الشرح والبرهنة : -3

من مفاهيم  األساسية وفق  انطالقافي هذ  الخطوة يشرع المعلم في شر  محتويات الدرس ،

ترتيب منهجي منطقي ينطلق في  عادة من األسهل إلى األصعب ، ومن المحسوسات إلى 

في كل مرة على شر  المفهوم أو التعريف أو المبدأ الجديد دون  االقتصارالمجردات، ويتم 

 توعبوااسقد  المتعلميناالنتقال من الشر  إلى البرهنة على عنصر آخر إال إذا تأكد  أن 

 بتغذيةالتشخيصية تمد   األسئلةالشر  والبرهنة ، والتعرف على ذل  يكون عبر جملة من 

إلى الخطوة الموالية أو إعادة الشر   االنتقال من خاللها  قرار يتخذ ،  أدائ راجعة  عن 

 .الت المناسبة  على استراتيجيات  ديالتع وإدخال

 التقويم التكويني :  -4

راء تقويم جزئي للعناصر المقدمة والتحقق من مدى فهمها تتضمن هذ  الخطوة أج

 كتابيا عليها شفويا أو اإلجابةتكون  أسئلةواستيعابها ويتم ذل  بعدة طرق ووسائل طر  

 . مالمحهموتفسير  المتعلمينردود فعل  المتعلمينمالحظة  

 التطبيق : -5

 والمهارات وتتضمن هذ  الخطوة دعوة التالميذ إلى تطبيق المعارف  والمبادئ

 اكتسبوها لمعرفة مدى قدرتهم على التحكم فيها وتمكنهم من فهمها وتوظيفها بكفاءة. التي

وهنا يقوم المعلم بإجراء تقويم شامل لجميع عناصر الهدف عن طريق تمارين ومسائل 

 سئلة شفوية ...أ ومشكالت أو

ألساليب والطرائق تعديل ا وما ينتظر   من تأكيد أو لألهدافللوقوف على مدى تحقيق  

 المتبعة.

 

III. :مرحلة التقويم 

حكم بخصوص فعالية  إلصدارالمدرس يتخذها تتعلق هذ  الرحلة بجملة اإلجراءات التي 

تعديل سلوك   ، فيتعرف بذل  على مواطن الخلل بما يمكن  منوأسلوب طرائق  ووسائل  

 ومراجعت . 
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 الكفاءاتبيداغوجية 

 / مقدمة:أوال

جاءت . النمو والتطورلعصر في ت اجهة تحديااموى في مستوي لتربوم النظان ايكو حتى

يعتبر والمقاربة  الكفاءات. بيداغوجيةتبني تم  ء ذل في ضو، و المنظومة التربوية تصالحاإ

و لتربية ت اجادرسمى ألى إبالمتعلم ء تقارالالى إغوجيا يرمي ابيدرا ختياالتوج  هذا ا

و  تداءااآلرف و لمعاامتكامل من م لى نظاإتستند ت ءالكفابابة رلمقاإذ أن ا ،لتكوين ا

داءات ألوا زات باإلنجا م لقيا، اضعية تعليميةوضمن ولتي تتيح للمتعلم المنظمة رات المهاا

كيز تعمل على ترع ، لنوا اذ بة من رمقاأن طبيعي ،و لوضعيةالتي تتطلبها تل  المالئمة ا

 نشطة  أما يرتبط بها من و   لتعلميةو التعليمية ل األفعار احيث تتمحو ،لمتعلم األنشطة على ا

فق ولتعلمية التعليمية العملية اتبنى عناصر ، لمنطلق هذا امن يا و ساسكفاعال أ المتعلمعلى  

 : عد منهاالتعلم في قودئ امباوظائف وحيث تتحد ، لمتعلم ايجابية إ

م تقوأن جب ا  وتي ( . لذالذالتعلم اتيا ) ذالمعرفة ايبني  ألن  فاعال را لمتعلم محور اعتباا -

 راتشخصيت  من قدت سمار باستحضاركزية المتعلم غوجية على مالبيدكل النشاطات ا

 .سيكولوجيةات مميزو عقلية 

 لمتعلم مع محيط  تفاعالالكي يتفاعل ل لمجااتي بفتح الذالتعلم وط اتوفير شر -

 . لعلميالتفكير اعد افق قوف والستكشااو لبحث و الة ءلمساا م ايجابيا قوإ 

سة رفي مماء لبناالتفاعل اهذا لتي تتيح ل  الوسائط وط و الشركل اتعلم من ملاتمكين  -

   الذاتي .تعلم  

ت تقنياوع ...( و لمشرت , المشكالالفعالة ) حل ائق الطراتحتل س ألساوعلى هذا ا  

 . لتوج اهذا  في  هاما تي مكاناالذالتعلم ت اتيجيااستروالتنشيط ا

 وط ل  بما يوفر  من شر، و ذتي الذالتعلم ت امسهال لعمليارس لمدر اعتباا -

 .لتعلماغوجية تتيح اسوسيوبيدو غوجية ابيد سيكو 

لم تكن ،لمتعلم المرتكز على فاعلية ل الفعاايس رلتدت التي تعتبر مقومااعد القوإن هذ  ا

 : لتاليةدئ المباالى إلمستند األهداف اغوجية ابيدذج نمو فية حاضر

 كات لتعلمية بالعمل على تخطيطها على شكل سلوالتعليمية رس لألهداف المدهندسة ا -

 م.لمتعلا عن اهتمامات ابعيدس لقياو اقابلة للمالحظة   

رس لمدا  افق ما يرت ، أدوات ...( وتقنيا، ئق التعلمي )طرالمرجع س ابقيااالهتمام  -

 تتيح للمتعلمالتي غوجية ابيدة لعدار عتبادون ايطها لتي تم تخطاألهداف ا مناسبا لتحقيق

ل معموماهو مثل كية ( حر-ـلنفس و انية الوجدو العقلية )اتنمية شخصيت  بكل مكوناتها 

 . لتربويةايع رلمشات و المشكالاعلى حل ة لمعتمدت ابارلمقااب  في 
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 غوجية بشكل يجعل من   البيدة العدر استثماو القبلي على توظيف رس المداف اشرإ -

 . لتعلمو التعليم األساسي في عملية ا لفاعلا   

 لتقويم()ا انتقائ  أو لتعلم وث  الة على حدات دامؤشرو لمقاييس رس لمدء ابنا -

 ، إكمال تعديل  ، تصحيح  ، لتعلم التقويم ) ترسيخ اقبلية توقعية لدعم نتائج اءات جرء إبنا -

، منفعال و سلبيا ا لمتعلم عنصراعلى جعل دئ لمباهذ  اقد عملت ،النقص الذي يعتري ...(

ت فيخضع لتوقعا، لم يكن شريكا فيهما ر ختياواعلى خطة ء تعليم مبرمج بناكل يقبل 

 : طا يتميز بخاصيتينومشردا و محد لنهاية تعلماالتعليمات  مكتسبا في ا منفذرس ، لمدا

 ئية.اإلجرباألهداف اضيقة عبر عنها و جزئية سلوكات  عنرة : ألن  عباخاصية تجزيئية  .1

 وهو المدرس.لمتعلم ذات اجي عن رفاعل خار : ألن  نتيجة الختياخاصية غيرية  .2

لى إلموجهة دات االنتقاءت اجاها . غيرو رات الختياوهذ  البرمجة الهذ  را عتباو ا

و نر م و إزبوفا، كما هو األمر عند  نفسهم كيين ألسلواحتى من وعنيفة هداف ألاغوجية ابيد

يا ورضرا مرها أعتبرو اخلية للمتعلم الدوط الشرابفاعلية هتمام الاألخير ر هذا اثاأقد وني . كا

ف لهدك )الضيق للسلوم اولمفهوزاعلى تجاى خرأعمل من جهة .كما لتعلم وث الحد

جزئي مرتبط ز نجاإئي اإلجرم المفهون ال  ألرة ، وذلقدهو اسع م أولى مفهوإئي ( اإلجرا

دة و متعدزات نجاإنيي  "تشمل م كاحسب مفهورة لقدأن امعين . "في حين د و محدط بنشا

 كة ..."سم مشترامرتبطة فيما بينها بقو

فاعال رس لمداتيجيا ,ليجعل من استراتربويا ا رختيات ، الكفاياامدخل ء جاس ألساهذ اعلى و

لمتعلم افي مد ا ال يبقى منحصررات ، و لمهارات و القدافي تكوين همة لمساايعمل على 

 ،لجزئيةكات السلورف و ابالمعا

 بالكفاءات .بة رلمقاأن ايتضح هنا من و 

 .تيالذالتعلم اتجعل  يشجع على و سي رلمدء الفضااتفسح    (1

 .لمتعلمينتمامات اهلتعلم بااتربط  (2

كفايات ل  بفضل ما تحقق  من ت و ذلمشكالالحل ت لتعلماافي توظيف   لنجااتيسر  (3

 .لتعليميةات الوحداد و المواعبر مختلف 

 . حقيقيةت الالدسة  رلمدء المكتسبة في فضات اتعطي للتعلما  (4

 نب  ايرتبط بكل جوي لذ،الشامل و اسع الوا(la conduite )فلتصرم اترتبط بمفهو  (5

يقتصر على ي لذالضيق ا( le comportement)  كلسلوم اليس بمفهوو لشخصية ا

 لعضوية .ات المؤشرا

 (le concept de compétence)مفهوم الكفاية/ ثانيا

1  يبقى   ،و لقريبة من  هيم المفااقيق يميز  عن بعض دلى تحديد ج إيحتات لكفايام امفهوإن 
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 لتربوية تختلف يات الوضعاتنظيم ى ساسية على مستوت أنعكاساالها ت بة بالكفايارلمقاأن ا   

 األهداف.غوجية ابالنسبة لبيدهي عما    

ص بالخصو، و لقريبة منها  اهيم المفابعض و لكفاية م الخلط بين مفهوايتم ما غالبا و 

م مفهوهذ  المفاهيم ولحاصل بين اللبس الة زاإلرة . و لقداد و االستعدداء واألرة و المهاا

ن  أعلما يات ( لكفام المقصود ) المفهواقبل تحديد هذ  المفاهيم لة تحديد وبمحام سنقو، لكفايةا

 ائية.تبقى غير نهود لحدن افإ، لتربية م افي علوت سارالدالي  نتائج إصلت وحسب ما 

 المهارة:(  1

 لنجاعةواقيق يتسم بالتناسق دبشكل دة مهمة محدأداء لتمكن من رة , ايفصد بالمها  

 ParotetRDorn1991يرلتمهالحديث عن تم الذل  .ولنسبي ت الثباوا  

  : ما يليرات لمهاامثلة أمن متناهية . وتتسم بدقة م مهاداء ألد لفراد اعدأي إ 

 ومنها. ارلتكرت المحاكاة و اسطة تقنياالتي تكتسب بوالتقليد رات امها - 

 ل هندسية.. شكاأسم رات رمها - 

 ز مجسم .نجاإ - 

 لمحكمو اصل المتوايب رلتدابنائها س ساو ألدقة ن و اإلتقارة امها - 

 تجربة. ز نجاي و إلشفوي و التعبيرا - 

األ داء( 2 ePerformanc: 

أو نشطة أفي شكل م بمهام لقياايقصد ب  ،و لكفايةد اساسيا لوجوز ركنا أإلنجاداء أو األايعتبر 

    لوضوو الدقة امن ل عاى على مستوس، و لقياو اقابلة للمالحظة دة و محدسلوكات آنية و 

(RLegendre1988 

ادالستعدا( 3 Aptitude: 

قابال لالستجابة بطريقة معينة د لفرالتي تجعل اخلية الدات لصفاايعني مجموعة من اد الستعدا

رة لقدامنها ، وسابقة ت على مكتسباء معين بناداء ألهل ن  مؤ، أي ألمرجع ( ا)نفس  قصديةو

لخفي ل  الوج  األن  ز فعا لإلنجادا اد الستعدالذل  يعتبر داء. و ألافي رة لمهاز و اإلنجااعلى 

لرغبة  و افالميل ، سيكولوجية ى خروط أية شررلمهاوالمعرفية وط الشرالى ف إتضاو 

 اد.الستعدوث الحدن ساساأ

القدرة (4 Capacité 

 ءة.وهو المفهوم األكثر التباسا بالكفا

على ، كالقدرة  معين ز نجاإفي   لنجاافيها متمكنا من د لفرن ايكوتي لالحالة رة هي القدفا

 ... لتأليفا ونة رلمقاكيب و الترو التحليل ا

ميريوف يعرو  1990uMerieمعرفية ل ثابت قابل للنقل في حقوي فكرط بأنها " نشارة لقدا

أي ( فال توجد   (faireSavoirلفعلاللمعرفة كمرادف  فهي مصطلح يستعمل غالبا ،مختلفة
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 .معين ى تطبيقها على محتول ال من خالإال تظهر م وهي لخاافي شكلها رة قد

دة و متعدت تطبيقها على محتويال ال من حالإال تظهر رة لقدأن التعريف هذا ايستنتج من 

 :  ذكر على سبيل المثالن

 تحليل جملة. -

 ت. ياضيالرامسألة في  –ضعية وتحليل  -

 ...  تحليل بيانات.      -

ب  ميريو ء جاي لذالشخصية ت التصنيف حسب مجاالا  -أ  uMerie لى إالّ إيشير ال

سيجردكتيل و روجع في نظر رال  و ذلمعرفية رات القدا RoegiersetDekteleأن لى إ

ينسينا أن ال يجب ن هذا ل  فإذمع و معرفية  رات قدهي سة رلمدرها التي تطورات القداجل 

 : لتاليةرات القدالمعرفية  رات القدالى جانب أن هناك  إ

 كية.لحس حررات القدا-

 كية.حر -سوسيورات لقدا  -

مثلة أيمكن تقديم ث ) المعرفة ، الحس حركية ، سوسيوحركية( لثالهذ  المجاالت التوضيح و 

 : منهاة حدوالكل 

 ... لتلخيصو انة رلمقااءة و المعرفية : لقررات القدا

 لتلوين...و الرسم كية : كا حر –لحس رات القدا

 اع الذكاء:بأنورات لقدابط ر

نيركارد يذهب 1984Gardnerفبالنسبة االذكاءات ". بمختلف " رات لقدابط مختلف رلى إ

 :   ڊمتعلقة رات قدهناك  ل  

 ي.للغوالذكاء ا -

 لعلمي.يا ضياتي و الرالمنطقي الذكاء ا -

 غة ...(لصباالتلوين و افن ،لهندسة ي ) البصرالذكاء ا -

 لموسيقيالذكاء ا -

 ص ...(لرقا ولرياضة الجسمي ) الذكاء ا -

 صلي.التوالذكاء ا-

 (.... اتلذاتقدير و لمعرفة اتي ) الذالذكاء ا -

 "رفلمعاو الفعل التصنيف حسب نوعية " ا -ب 

  :تالي لرات كالقداتصنيف م ( ketelDe1989  دوكتيل)يقتر

 .للقوو تذكر  الفعل دة اعارف إمعا -1

ل لقودة اعاإفمعرفة  redireSavoir تذكرعلى رة لمرتبطة بالقداألنشطة هي ا 
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لتي تم فيها امتشابهة لتل  ت ضعياول  في ، ويتم ذاللتها د علىظ لحفاامع ت معلوما

 : نميز بينأن يمكن و لتعلم ا

 لجمل(.انفس ت و لكلماانفس ل ستعما) ا لنصيا تذكرلامعرفة  -

 تعريف ، نص نظرية ...نص 

 ل(.لمنقوي اللغوالرصيد ال ستعمال ) المنقوتذكر الامعرفة -

لتي تم فيها اضعية مطابقة لتل  وفي كات لحررات و المهادة اعاإلفعل في تذكر ايتجلى و 

 ل  : ذعلى اكتساب هذ  الحركات، و كمثال 

 في قياس األطوال... ، المترل المدور، المنقلة ستعمال المسطرة  , استعماا

لمعرفيالفعل امعرفة  -  cognitifFairSavoir 

 تحليل  ...، ترتيب ، جمع ، نة رمقامثل في: نشطة تتهي أ

 م (ketelDe1989د دوكتل)يحدو 

 لتلميذ عند نهايةايكتسبها أن لتي ينبغي المعرفي الفعل ا -رفمعا

ألساسية المعرفية رات القدالجامعية في و العليا ت اسارالدج الووقبل ي ، ولثانوالتعليم ا

 لتالية :ا

 عية.اإلبدرات القدرات المفاهيمية و القدا -

 راتلقد، و المنهجية رات القدافي تفاعلها مع ر تتطورات المفاهيمية لقدا -

 .والمفاهيميةلمنهية رات القداتفاعلت مع ر إذا عية تتطواإلبدا

الحركيلفعل امعرفة  -2 gestuelfairSavoir 

 كيةحر–قبة حس امرتتطلب كة و لحرالتي تطغى عليها األنشطة هي ا

األدوات الهندسية في رسم أشكال  استعمال  uekinesthsiqcontrole 

  )ارخل جيرالحركي  أدلفعل امعرفة و لمعرفي ا -لفعلالى معرفة إباإلضافة و 

 Gérard1999 لسوسيو عاطفيالفعل ابمعرفة سماها لتي وهي الفعل افئة ثالثة من معرفة 

 affectifsociofairSavoir ( على رة لقدت و اإلنصااعلى رة ألمر مثال بالقدايتعلقو

 ب ...تبليغ خطا

نيةاجدومعرفة  -3 etreSavoir 

م بها شخصيت  ) مفهورك لتي يدالطريقة التي يعبر بها عن األنشطة اي  نية الوجدا–لمعرفة ا

ة لحيااقف في اموت أو ضعيام وماأفعل  و رد تصرف  كيفية  ات( و كذالذا تقديرات و لذا

 .نيةالوجدالمعرفة وابصفة عامة 
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معيشة ، صريحة  أولقيم  ) ضمنية الى منظومة من إحيث تحيل  لباطنيف المألواتستقر في 

 : تمستوياث في ثالط الستنباا هذايتجلى و غير معيشة( . أو 

ا  يفسرأن لتالميذ يمكن افالمناقشة بين ر لشعوالى إلتي تصل ت المنبهاء انتقاى امستو

 . لتالميذابين ت بتفاعالها يفسرأن يمكن ة وهدر، كما بثرثررس لمدا

ألمثلة على امن ات ...( و لمعتقددراك ، اإل، المرجعية القيم امنظومة ت ) لتمثالى امستو  -

 : ل ذ

 ت. لرياضيادة الماوق لتذو التثمين ا-

 ..بيئة.أو شخص ة أو فكرام حترا-

 devenirSavoirورةلصيرامعرفة  -

و تقويم  و  زنجاإلتخطيط لكيفية وع امشر كتحضيرلتي تتوقع حالة مستقبلية األنشطة وهي ا 

 تعديل ...

 :وهيئيسية ربع خصائص ربأرة لقداتتميز و 

 :litétransversaادالمتداخاصية  -أ 

 –مختلفة ت جاربد –تعتمد ن قابلة بأن مستعرضة (, ألنها تكوة ) ممتدن تكورات لقداغلبية أ

 ت.لتخصصاع افي مجمو

 فمثال : 

  .ت الجتماعياامن ت أكثر لرياضياالرسم تستعمل في اعلى رة لقدا

 :eEvolutivitرلتطواخاصية  -ب 

على درا قان شهر يكوة أسن  عدوز ال يتجاي لذافالطفل د . لفرة احياى معينة مدرة قدر تتطو

يتم في أن يمكن ر لتطووهذا احيات  . ى مديجيا رلدي  تدر تتطورة لقدهذ  ا لكنهدة لمشاا

 : مختلفةت بكيفيان لزماا

 يتحقق بسرعة.أن يمكن ل   -

 قة.أكثر دبكيفية أن يتحقق يمكن  -     

 يتحقق بكيفية تلقائية.أن يمكن       -

 . ثقةو واقة ديتم بكيفية صاأن يمكن ل   -    

ليس فقط و لمضامين اسعة من واساسا لكونها تطبق على سلسلة رات ألقدر اتطوث يحدو 

 . متخصص نعلى مضمو

 : tionTransformaللتحواخاصية   -ج 

خل اتتدو فإنها تتفاعل  ،ىخررات أمع قدو لمختلفة المضامين امع ولمحيط اتصالها مع عند ا

م نقد، خل التداهذا لتوضيح ، وئية ة أكثر إجراجديد راتل  قدذفيما بينها لكي ينتج عن 

 : لتاليةاألمثلة ا

 على رة بالقدورها لتي ترتبط بداصل التواعلى رة مرتبطة بالقدوض لتفااعلى رة لقدا - 
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 .تإلنصاا        

ساسية : رات أمرتبطة بقدي ثانوهو ماو ساسي هو ألتمييز بين ما اعلى رة لقدا -  

  .لترتيب ، ا حليللت،انةرلمقاا

  téévaluabiliNonلتقويماقابلية م خاصية عد -د

لتحكم ى امستوس لصعب قيااألن  من وقابليتها للتقويم م عد رة هيبعة للقدالرالخاصية إن ا

 .لخالصة بكيفية موضوعيةامعينة في حالتها رة بالنسبة لقد

لم نقل إن حيانا  رض أفي شأنها تتعااردة لوايف رلتعاأن اسيالحظ رة ، ولقدم اعن مفهوهذا 

رة أكثر لقدافإننا نعتبر ت ، لدالالد انحن نحدو لتي تنطلق منها  ارس اجع للمدرال  وذ غالبا

 . سيةرغير مدت ضعياوعبر بحيث يتم اكتسابها  ال تخصصيةو شمولية 

تتفق تد لتربوية تكات ابيادألن افإ، لكفاية ل احوم لمفهوف اختالاغم بناءا على ماسبق ذكر  ر 

بعض ل من خالم لمفهوهذا اتقريب ول سنحاات ، ميزلما لهذ ق لتطراقبل و تها . اعلى مميز

 في شأنهااردة لوايف رلتعاا

2:مفهوم الكفاية 

 لكفاية:م اتقريب مفهوأ( 

فلوبترف يعر  Leboeterfلتحويل .اعلى رة لقدالكفاية بكونها ا 

 د.بالنسبة للمعتارة متكرة و حيدوعلى تنفيذ مهمة  تقتصرأن لكفاية ال يمكن فا ا 

جهة الموكل أو لمشااقسم من لحل نها تالئم ق ، كما ألتفوو التعلم اعلى رة لقدض انها تفترإ 

على رة لقدهي "...ا ءةضعية بعينها ...فالكفاووليس فقط مشكل معين ت و لوضعياافئة من 

 ظلحفارة ادقة ، و كذل  لمنتظراغير ت لصعوبااجهة امو، و لوضعية امع ف لتصراتكييف 

رة و لقدانها د. إللمجهو، دون هدر ما يمكن أكثر منها  دة تية لالستفاالذارد المواعلى 

 ن"    بالنسبة لآلخريار ل  من تكرذما يقابل ف لتلقائي بخالاد االستعدا

 221995 PGLeboeterF 

دوكتيليأتي تعريف و  ketelDe1996)من نتكوأن ينبغي ت لوضعياد أن هذ  المشاكل أو اليحد

ألنشطة تطبق امرتبة من ولكفاية في مجموعة منظمة الصنف " حيث تسمح بضبط انفس " 

 لفئة "هذ  التي تطرحها المسائل الحل بعض ت لوضعياافي فئة من ت على محتويا

يضيف بيرنوو 1997Perrenoudلكفاية ، أي أن الكفايةار استقرم ايف مفهورلتعاهذ  الى إ

في يلها يتم تفعد و لفرول التصبح في متناارد لموالتأملية في تعبئة ت االولمحاوزاتتجا

زيجيردوكتيلو رويأتي تعريف كونتهاو لتي ل األشكاا 20001996 RoegiersetDeketel
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مكانية تعبئة بكيفية هي إلكفاية أن " اعلى ؤكد بحيث ي كلهايف رلتعاهذ  ايا المزكترتيب 

 . مسالة تضعياوحل صنف من ف بهدارد لمواباطنية لمجموعة مندمجة من 

 عبر  كطاقة تم اكتسابها لشخص الكفاية توجد عند أن امكانية"   يقصد بعبارة "إ 

تطبيقها في و ستها رالتعني فقط مماو لحاجة اعند ازها برإ بإمكان ، ومعينةت ضعياو  

 زا.نجاأداء أو إال فستصبح دة ،و إضعية محدو

  " ر و   لكفاية التتطوأن االيعني  هذاو لكفاية ار استقراباطنية "   بكيفيةويقصد بعبارة

 . سةرلمماا خصوصا مع

 مضبوطة.ودة و لكفاية محدأن امسألة " تعني ت ضعياو" حل صنف من  بعبارة تقصد 

 ت .لوضعياالكن من جانب فئة ، و لتي ينبغي تعبئتها اد الموا فقط من جانبليس   

لى صنف معين من إضعية تنتمي أي وجهة االستطاعة على موا هيفالكفاية ى خررة أبعباو  

ت لوضعياالصنف من ال  ذعن  خرجنامشتركة . و إذا سم اقوو بت معينة ال  ثوت لوضعياا

 .ىخركفاية أفإننا سندخل في 

 لكفاية :ات امميزب( 

يستنتج بأن  "حين تفحص س جيرن كزافي روفإ، ضوحا أكثر  ولتعريف ولكي يكون  ا

  :ساسيةات أمميزخمس فق ويتم ها تحديدن يالحظ بأت لمرتبطة بالكفاياا تبيادألا

 3124.. PmarsXRoegiers 

 :(mobilisation d‘ un ensemble  de ressources )خاصية الحشد .1

 تجنيد مجموعة الموارد المندمجة. استدعاء أو 

لشخصية التجربة ا نابعة منرف معارف و لكفاية : معاالتي تستدعيها ارد الموهذ  ا من بينو 

ن ألحيااتشكل مجموعة مندمجة يصعب في غالب ارد لمورات...هذ  امهارات و قدت وآلياو 

  . تحديدها

م لقيااقصد ن متنوعة يكوارد لتلميذ من مواما يحشد  إن : (caractère de finalité)لغائيةاخاصية  .2

ت  لحاالكل افي ، و ة ليوميافي حيات  أو سية رلمداست  رفي مماو  حل مشكل مطرط أو بنشا

 سع للكلمةالواجتماعية  بالمعنى اتستجيب "لوظيفة و قصدية و غائية ن لكفاية تكون افإ

 :( lien entre une famille de situations )تلوضعياالصلة بين فصيلة من اخاصية  .3

بالتأكيد  أن و، لكفاية التلميذ افيها رس لتي يمات الوضعياايتم حصر ، معينة  لتنمية كفاية 

ختالفها و اتنوعها ولكن  ية ورضرت لوضعيا،وهذ  امختلفة ت خاضعا لوضعيان لتلميذ يكوا

في فصيلة ت لوضعياالمهم حصر ان  لمن و إخاصة . دة و في فصيلة محدر محصو غير

ت ضعيات و وعبر محتوياها لتي يمكن تطويررة القدابت . عكس الثوافق بعض دة ومحد

 . متنوعةو مختلفة 
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 :(caractère souvent disciplinaire )دةلماالتخصص هيمنة اخاصية  .4

ناتجة هذ  ميزتها دة(. ولماأو ابالتخصص ) أكثر لكفاية ترتبط ن الخاصية بكوهذ  اتتعلق و

و خاصة بالتخصص ت لمتناسبة مع مشكالت الوضعيااعبر فئة من د غالبا ما تحدكونها عن 

مختلفة ت لى تخصصاإتنتمي ت لكفاياابعضأن في ال ينأن هذا ال إمنبثقة عن مقتضيات  . 

 transférable)) بذل  قابلة للنقل ن تكوو حيانا قريبة من بعضها ن أتكو

المتعلقة بالرياضيات التي يمكن استغاللها في بقية المواد كالفيزيا  الكفاءاتمثل اغلبية  

ئما طابعا دالكفاية تكتسي و تأكيد أن ان  ال يمكن تعميم والكيمياء وغيرها ،وهذا يعني أ

 حل مسألة فيزيائية (. ت ) لتخصصااخلة اتتميز بكونهامتدت لكفايااتخصصيا . فبعض 

 ل  :ذعلىوكمثالال تخصصية . لت الكفاياالعديد من كما أن هناك ا

 لمدينة.افي رة سيادة قيا 

بكيفية متوقعة في ف لتصراما ( حينما يتمكن من ل لمتعلم ممتلكا للكفاية )في مجاايعتبر و 

و لكيفية كر ايتذو ل  ألن  يفهم ما يجب فعل  ، وذلتقيداجة عالية من رقف تتسم بداموت وسياقا

لكفاية ك امتالاعلى م بانتظارب قد تددام ما ، ئب لصال و الفعاز المالئمة لإلنجاوط الشرا

كثيرة ومتشابهةقف اموت و لمعينة في سياقاا 2002.MRichardetSonnettesBis 

تتميز كفاية لن افإ، لتي يصعب تقويمهارة القدف ابخال( Evaluabilité )لتقويماخاصية قابلية  .5

 .لمحصلةالنتيجة انوعية ها و نوعية تنفيذس قيان بقابليتها للتقويم ألن  باإلمكا

 ت :لكفايا/ أنواع اا ثالث

 ساسيين : ألى نوعين إبصفة عامة ت لكفايااتصنف 

 نوعية. كفايات   -

 .مستعرضةكفايات   -

 لنوعية:ت الكفايااأ( 

قل أمهني معين . فهي ي أو تربول مجاأو سية معينة دة درالمرتبطة بمات الكفاياوهي ا

من ،و لمستعرضة ت الكفاياالى تحقيق إسبيال ن تكو قد، ولمستعرضة ت الكفايااشمولية من

 لى:إلعلمي مثال نشير ط النشادة النوعية فيمات الكفاياابين 

 

 عداد الطبيعية إلى أعداد  زوجية وفردية .ألاتصنيف  -

 التمييز بين خواص عملية الضرب في مختلف المجموعات العددية. -

 لكتابادئ لتلميذ  مبااكتساب ا: ما يليلى رة إإلشاالعربية , فيمكن اما بالنسبة للغة أ

 )التعبير(نص ء ستعمال  في بنا، و الفصيحالعربي النسق اكتسا ب ا

 " لفكرل ابأعماوء لمقرر استثماايب على رلتدا"

 لمستعرضة:ت الكفايااب( 

د أو محدل لتي ال ترتبط بمجاالعامة ت الكفاياايقصد بها ة ، ولممتدت الكفاياكذل  اتسمى و 



35 
 

ن لسبب فإا الهذ، و مختلفةاد موة أو عدت لى مجاالإنما يمتد توظيفها ، و إسية معينة درادة ما

اد ، لموامن دة متعدت خالاث  تداحدإتسهم في ، إ ذ يتسم بغنى مكونات  ت لكفاياامن ع لنوا اذ 

 .لطوأمنا زيتطلب تحصيل  كما 

ى هذ  مستون فإفاية ، ككلعلمي التفكير ت اآلياك متالعن الحديث د اننا بصدأفلو فرضنا 

لتفكير إذ أن امن تخصص بأكثر ل  ألنها مرتبطة و ذمستعرضة كفلية لكفاية يجعل منها ا

كل بل يدخل ضمن ت أو ..., لرياضياط التكنولوجي أو النشااعلى ا لعلمي ليس مقتصرا

د هذ  ل  لتعد، و ذقتا ولكفاية يتطلبكبات هذ  التمكن من مرت . كما أن التخصصاا

 . تنوعهاات و كبلمرا

ن أقصى ما يمكن أنها أيان إلتقاو الضبط اجة عليا من دريمثل ت لكفاياامن ع لنوإن هذا ا

ت تكوين  تخصصاوتتدخل في بنائ  ت لكفاياامن ع لنون هذا اطبيعي ألد. و هذا لفرا  زيحر

سية ارلدةالحيااعيا طيلة و واتعلما مسترسال ط يشتر،كما أن امتالك  متفاعلة فيما بينها ة عد

 .لخاللغة...ت و امرتبطة بالرياضياكفايات  تتدخل فيهاء لفيزيااللمتعلم. فكفاية حل مسألة في 

 :المراجع

 باجي(ولدالجياللي ،الطفي سعيد  ،  جديد ولعزيز اعبد ، )محمد بلكبير  الكفاءاتبيداغوجة 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرق بين األهداف والكفاءات
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 من حيث التعريف : /أوال 

 هي الغايات األساسية المنشودة من الطلبة عند مرورهم بالخبرات التعليميةاألهداف :  

 التعلمية في المقررات

 قدرات مكتسبة تضم جملة من المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات:  الكفاءات

 المتداخلة، والتي تسمح للمتعلم بتوظيف أطرها في سياقات مختلفة ، شبيهة لما تعلم .

 

 : من حيث النظرية /ثانيا   

 تأسست على المدرسة السلوكية ) وتقوم على تحديد مجموعة من األهداف حولاألهداف : 

 ،    المتعلمالمعارف والمهارات التي ينبغي تعليمها من قبل المعلم وحفظها واكتسابها من قبل 

 ومن ثم تقويمها     

 والمدرسة   ،  المعرفية  ، والمدرسة البنائية تأسست على ثالث مدارس هي :) المدرسة:  الكفاءات

 البنائية االجتماعية(.            

 

 : من حيث التعليم والتعلم ثالثا/

 : األهداف
 تنطلق من حقيقة أن التعلم يتم بطريقة آلية وفق آلية المثير واالستجابة ، وبالتالي خلق      -

 . اإلبداع وحل المشكالتاستجابات شرطية بدال من خلق أفراد قادرين على 

 ترى أن التعليم سبب التعلم وأن جودة التعليم تحدد جودة التعلم ) فهي بذل  تركز على دور       -

 المتعلمالمعلم أكثر من تركيزها على عمليات المعالجة التي يقوم بها    

 تقوم على تحديد مجموعة من األهداف الجزئية قصيرة المدى ، قد ال يكون مجموعها محققا      -

 .للهدف العام المطلوب تحقيق  

 . المتعلمالتركيز على التعلم قريب المدى في مواقف تدريسية بعيدة عن الواقع الذي يعيش    -

 . تركز على تنمية السلوك القابل للمالحظة  -

 . ج التعليم ، وال تهتم بالعمليات التي تحدث داخل المتعلمتهتم بنوات -

 . يقل اهتمامها بالجوانب اإلنسانية مثل : االحتياجات والقيم والمشاعر والطموحات -

 . تقوم على تجزئة المحتوى -

 . يتم لتحقيقها تنظيم المحتوى بشكل متدرج -

 . الموقف التعليمي مسير من طرف المعلم -

 . على أساس التقليد والمحاكاة يقوم التعلم -

 : الكفاءات
 . تربط من المعارف السابقة والمعطيات الجديدة -

 يتم من خاللها طر  التعلم كمهّمات وظيفية تشكل تحديا لدى المتعلم ، تستدعي من  استدعاء كل -

 . قدرات  وإمكانات 

 األهمية الكبرى تمنح لعملية التعلم وليس إلى عملية التعليم . كما أن التعليم ال يحدد التعلم وإنما  -

يتعلمون ألننا نعلمهم ، إذ يمكنهم أن يتعلموا  المتعلمونيدعم  ويوجه  ) فال معنى للقول أن 

 مهارات 

 .ويكتسبوا معارف بدون تعليم ، إذا ما توفرت لهم بيئة مناسبة
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 المشتركة ) وتشترك فيها جميع المواد  الكفاءاتهي : الكفاءاتلى تحديد نوعين من تقوم ع-

 األكاديمية الخاصة بمادة ما الكفاءاتو . الدراسية ( مثل كفاية التخطيط والمبادرة وحل المشكالت

 مع مختلف الصعوبات والمشكالت التي يفرضها  المتعلمتصاغ بشكل وظيفي تيسر عملية تكيف  -

 محيط  ، والتي ال يمكن أن يواجهها من خالل جزء واحد من شخصيت  بل يستدعي تضافر 

 . مكونات شخصيت  جميعها

 . تهتم بجميع مكونات شخصية المتعلم سواء على المستوى العقلي أو الحركي أو الوجداني -

 يمية تتوافق مع التعلم عملية معقدة ذات طبيعة ذهنية واجتماعية ووجدانية ، وتتطلب ممارسة تعل-

 . طبيعتها

 . ترتكز حول االستراتيجيات المعرفية -

 . يتم تحقيقها وفق مهام كاملة وتتصف بالشمولية -

 . يتكون التعلم من خالل البناء المتدرج للمعارف -

 .يشارك في بنائها جميع الفئات المعنية بالمجتمع -

 

 : من حيث المعلم رابعا/

 : األهداف

 . بشكل مستمريتدخل المعلم -

 . يعد المدرس مدربا-

 غالبا ما تحد من إبداع المعلم في طرائق تدريس  ، إذ يكتفي بإيصال المعلومات والمهارات-

 .بشكل نمطي تقليدي      

 . يقوم المعلم بالعمليات الذهنية التي تؤسس الكتساب المعرفة أو المهارة-

 : الكفاءات

 . يتدخل المعلم بشكل مستمر-

 . المعلم مدربا وموجهايعد -

 . المتعلميعد المعلم وسيطا بين المعرفة و-

 . المعلم مبدع في طرائق تدريس -

 القيام بالعمليات الذهنية التي تؤسس الكتساب المعرفة أو المهارة عملية تشاركية بين المعلم    -

 .المتعلمو   

 : من حيث المتعلم خامسا/

 : األهداف

 . الموقف التعليمييجيب على استثارات -

 . المتعلم مستجيب-

 . تشجيع العمل الفردي-

 : الكفاءات

 . يعد المتعلم نشيطا -

 . المتعلم يقوم بالبناء-

 . تشجيع العمل ضمن فرق-

 :من حيث التقويمسادسا/ 
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 : األهداف

 . يرتبط النجا  المدرسي بالقدرة على عمليات االسترجاع واالستظهار لما تّم تلقين -

 التقويم في نهاية الموقف التيأتي -

 . عليمي للتأكد من تحقيق األهداف

 . تنطلق أغلب الممارسات التقويمية من جانب المعلم-

 . المطلوب إجابات صحيحة فقط-

 . موضوعات التقويم غير معروفة مسبقا-

 . قد تكون موضوعات التقويم من خيال المدرس وال تتصل بواقع حقيقي-

 . التقويم معارف غير مرتبطة ببعضها البعضقد تتضمن موضوعات -

 . موضوعات التقويم مبسطة وتستدعي إصالحا بسيطا-

 . يفضي االمتحان إلى وضع عالمات ودرجات-

 : الكفاءات

 تهتم بالمهارات العملية ومختلف األداءات التي ينجزها المتعلم لتوظيف الكفاية كمؤشرات لتقويم -

 .مدى تحقق الكفاية    

 . التقويم عنصرا من عناصر العلمية التعليمية التعلمية ، ونشاطا من أنشطتهايعتبر -

 يشارك الطلبة أنفسهم في تقويم مدى امتالكهم للكفاية موضوع التعلم ، على قاعدة احترام  -

 . ( الفوارق الفردية بين المتعلمين ، وعلى قاعدة التعاون مع اآلخرين ) التقويم الذاتي  

 . بمستوى معيّن من الجودةالمطلوب أداء -

 . موضوعات معلنة مسبقا وتتمثل في مهمات بها بعض التعقيد وتتطلب كفايات محددة-

 . يتعين أن تكون الموضوعات مستمدة من واقع الحياة-

 . موضوع االمتحان يحتوي على وضعية متكاملة معرفيا واجتماعيا ووجدانيا-

 . ر بسيطموضوعات التقويم مركبة ووتطلب إصالحا غي-

 . تفضي اإلجابة إلى المراجعة الذاتية ، وإلى التعديل -
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 التعلمدورة

 مقدمة:أوال/ 

م بالواليات المتحدة األمريكية، ويرجع الفضل في تصميمها 1962ظهرت دورة التعلم عام 

" ثم أدخل عليها كاربلس وآخرون بعض  Karplus&Atkinإلى كل من "آتكن وكاربلس"

)(Science SCISم، حيث استخدمت في كثير من المشروعات مثل مشروع1974التعديالت عام

Curriculum Improvement Study   وهو أحد المشروعات لتطوير منهج العلوم، وقد قامت ب

 وير العلوم .جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية لتط

دورة التعلم بأنها" نموذج تدريس شامل يمكن  "Abraham &Renner"يعرف أبراهام ورينر

 استخدام  في تقديم مواد المنهج، وهذا النموذج يقسم التعليم إلى ثالثة أطوار هى: 

 ."طور استكشاف المفهوم، وطور تقديم المفهوم، وطور تطبيق المفهوم

 

دورة التعلم بأنها نموذج بنائي يؤكد على فكرة  " Hemler & Eiking" ويعرف هيملر وإيكنج

 حدوث التعلم من خالل ثالثة أطوار ضرورية هى :

 طور االستكشاف. (1

 طور تقديم المفهوم.  (2

 طور تطبيق المفهوم.  (3

 إن أطوار دورة التعلم تناظر العناصر األساسية في نموذج بياجي  للنمو العقلى.

 التمثيل -

 المواءمة   -

 التنظيم  -

 حيث  من المفترض أن يتم:

 تمثيل المعلومات في طور االستكشاف. -

 عملية المواءمة في طور تقديم المفهوم. -

 .تنظيم المفهوم الجديد ضمن البناء العقلى للمتعلم خالل طور تطبيق المفهوم -

 :الميول
أو نشاط يعرف مجدي عزيز إبراهيمالميل بأن  "االهتمام الذي يدفع الفـرد للقيام بعمل 

 ."معين

ويعرف أحمد النجدي وآخرونالميول بأنها "اهتمامات وتنظيمات وجدانية تجعل المتعلم 

يعطي انتباهاً واهتماماً لموضوع معين ويشترك في أنشطة عقلية أو عملية ترتبط ب  ويشعر 

 "بقدر من االرتيا  في ممارست  لهذ  األنشطة
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أنشطة عقلية وعملية مرتبطة بالرياضيات،  )ما يظهر  المتعلم من رغبة في االشتراك في

ويقاس بحساب المجموع الكلي لدرجات المتعلم علي مقياس الميول نحو الرياضيات، الذي 

 .أعد  الباحث(

و تستنـد دورة التعلم على مجموعة من المبادئ التربوية المنبثقة من نظرية بياجي  في النمو 

 )المعرفي ومنها

 ال يمكن تعليم المتعلم بطريقة جيدة دون إحاطت  بمواقف حقيقية يستطيع من خاللها أن -1

يجرب بنفس  و يتساءل ويناقش زمالء  فيما وصل إلي  ويتفق معهم أحياناً ويختلف معهم    

 .أحياناً أخرى

 يفضل وضع المتعلم في موقف يحتوى على مشكلة تتحدى فكر  وتثير لدي  الدافع  --2

 .للبحث عن حل هذ  المشكلة    

 المتعلمينبالمعلومات العلمية وبين إعطاء  المتعلمينعلى المعلم أن يوازن بين تزويد -3

 .الفرصة لممارسة األنشطة التي يكتشفون فيها بعض هذ  المعلومات بأنفسهم   

 أن التعلم يكون ذا فاعلية عندما ينتقل أثر  ويؤدى إلى تعميم في خبرات المتعلم، -4

 .وتطبيقها في مواقف جديدة ومتنوعة   

 أطوار دورة التعلم:/ ثانيا

 Exploration Phase :طور االستكشاف -أ

يقوم المعلم بتقديم خبرات تتمثل في سؤال أو مشكلة يراد حلها ومن خالل ذل  يشعر 

بالحيرة والغموض فيقوموا بالعديد من األنشطة  الفردية أو الجماعية  بقصد  المتعلمون

األجابة عن هذ  التساؤالت وأثناء ذل  قد يكتشفون أشياء أو أفكار أو عالقات جديدة لم تكن 

 معروفة لديهم من قبل إلى أن يصلوا إلى حل للمشكلة ومن  ثم يشعرون بالرضا الذاتى .

بتعليمات مختصرة وتشجيعهم على  المتعلمينمعلم في هذا الطور على إمداد يقتصر دور ال

التعلم من خالل خبراتهم الخاصة، وتبادل الرأي في مجموعات تعاونية صغيرة ،وتسجيل 

 مالحظاتهم في سجل النشاط، وتوجيههم كلما دعت الضرورة إلى ذل .

 Concept Introduction Phase :طور تقديم المفهوم -ب

الوصول إلى المفهوم ذا العالقة بخبراتهم الحسية التي  المتعلمونهذا الطور يحاول في 

مارسوها في طور االستكشاف وذل  من خالل المناقشة الجماعية فيما بينهـم تحت إشراف 

المعلم وتوجيه  وفي حالة عدم تمكن التالميذ من الوصول إلى المفهوم بأنفسهم يقوم المعلم 

بالمفهوم مباشرة من خالل الشر  الشفهى أو الكتاب المدرسى إلى غير ذل   المتعلمينبتزويد 

إن طور تقديم المفهوم يتشاب  مع مبدأ المواءمة حيث يعمل  .من مصادر المعرفة المباشرة

 على خفض حالة عدم االتزان وتبدأ خالل  عملية التكيف والتنظيم لألبنية العقلية.
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 plication Phase: Concept Apطور تطبيق المفهوم -ج

ويأتي هذا الطور بعد تقديم المفهوم مباشرة من خالل استخدام بعض المشكالت أو القياسات 

أو التجارب أو القراءات اإلضافية وذل  بغرض تطبيق المفهوم المراد تعلم  تطبيقاً مباشراً 

 .حتى يتضح للتالميذ أهمية هذا المفهوم في حياتهم

للمفهوم المقصود تعلم  من خالل طور االكتشاف  المتعلمينويسهم هذا الطور في اتساع فهم 

وطور تقديم المفهوم، ولذل  فإن  يطلق على هذا الطور طور االتساع، ويأتي هذا االتساع من 

 خالل انتقال أثر التعلم وعلى تعميم خبراتهم السابقة على مواقف جديدة.

معلم يعطى تالميذ  وقتاً كافياً لكى يطبقوا ما تعلمو  على أمثلة ويتميز هذا الطور بأن ال

أخرى، كما يقوم بمالحظة تالميذ  واالستماع إليهم وتوجيههم إلى كيفية الربط بين ما تعلمو  

ويقابل هذا الطور عملية التنظيم في  .داخل المدرسة وبين تطبيق ذل  في حياتهم اليومية

 .تكوين المعرفة عند بياجي 

أطوار دورة التعلم متكاملة فيما بينها بحيث يمهد كل طور للطور الذي يلي ، ويمكن تمثيل  و

 الثالثة كما هو موضح بالشكل التالي. رهاابأطودورة التعلم 

 طور االستكشاف

 بعضهم البعض مع الخبرات و مع المتعلمونيتفاعل     

 طور تقديم المفهوم

 تسمية األشياء أو األحداث

 تطبيق المفهومطور 

 جديدة المعلومات في مواقف المتعلمونيطبق 

 التقويم والمناقشة
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في تدريس المفاهيم الرياضية ، حيث أثبتت بعض الدراسات فعـالية  وتستخدم دورة التعلم

 دورة التعلم في تدريسها تل  المفاهيم ، ومن أمثلة هذ  الدراسات نذكر:

أثر استخدام دورة التعلم في تدريس المفاهيم  دراسة محمد ربيع حسنى التي درست

الرياضية ، وكشفت عن وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التي درست باستخدام 

 . دورة التعلم عن المجموعة التي درست بالطريقة العادية

 وتوفر دورة التعلم بيئة غنية بالمثيرات الحسية حيث تساعد المتعلمين على التفاعل النشط

الحسي والمجرد، وتؤدى إلى تضمين المعرفة الجديدة  االستداللمعها وممارستهم ألنماط 

 .داخل البنية المعرفية للمتعلم مما يساعد على زيادة فاعلية تحصيلها واستيعابها

تعلماً ذا معنى وليس حفظ المعلومات واستظهارها،إذا   االبتدائيةرحلة ماليتعلم المتعلم  في 

 تدرجنا مع  من المحسوس إلى شب  المحسوس وصوالً إلى المجرد  بما يتناسب مع سن ، 

 لذا ينبغي استخدام طرق وأساليب تدريسية تراعى طبيعة المتعلم في هذ  المرحلة.

إلى أن من بين األسباب التي  وجمال حامد محمدوفي هذا الصدد يشير عماد ثابت سمعان  

تؤدى إلى الحفظ واالستظهار عدم وجود مواقف تعليمية مناسبة للتعلم ذي المعنى للرياضيات 

للمفاهيم الرياضية بدالً من محاولة فهمها وبالتالي يؤدى هذا  المتعلمينمما يؤدى إلى حفظ 

 .رةالحفظ إلى النسيان وعدم االحتفاظ بها بدرجة كبي

عند تعلم  المتعلموننإلى أن هناك صعوبات تواج   و عبيد وآخرووقد أشار وليم تاوضروس 

موضوعات الهندسة، ويمكن التغلب على هذ  الصعوبات من خالل تحسين طرق التدريس، 

 :وهذا ما أكدت  بعض الدراسات مثل

عبد السميع )دراسة مديح  حسن محمد، جليلة محمود أبو القاسم، حسن شوقي علي، أحمد 

 عبد الكريم(

من أكثر فروع الرياضيات صعوبة بالنسبة الهندسة حيث توصلت هذ  الدراسات إلى أن 

للتالميذ، وأن معظم هذ  الصعوبات ترجع إلى الطرق واألساليب التي يتم من خاللها تعلم 

 .موضوعات الهندسة

لموضوع الكسور  المتعلمينوقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الصعوبات التى تعوق تعلم  

 .ترجع لعدة أسباب من بينها طريقة التدريس

اختبارات الرياضيات الشهرية واختبارات نهاية العام،   في المتعلمينوقد حلل الباحث درجات 

 وأجرى االختبارات االستطالعية،

 :فييخطئون  المتعلمينميدانية أن  استطالعية  اختباراتو بينت نتائج   

 .عملية الطر  فيجمع الكسور: يتم جمع البسط مع البسط والمقام مع المقام وبالمثل  -1
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 عدد آخر. فيعدد والمقام  فيإيجاد الكسور المكافئة: يضرب المتعلم البسط  -2

 .الختزال كسر :  يقسم المتعلم البسط على عدد ويقسم المقام على عدد آخر -3

العدد  فيالكسر والعدد الصحيح  في: يضرب المتعلم الكسر  ضرب األعداد الكسرية -4

 .الصحيح

 قسمة الكسور: ال يوجد المتعلم مقلوب الكسر المقسوم علي . -5

 القياس مثال:  فيو

ال يستخدم المتعلم األدوات الهندسية استخداماً صحيحاً حيث ال يضع منتصف المنقلة عند 

قياس  فياً صحيحاً نقطة القياس، وال يقرأ من نقطة الصفر وال يستخدم المسطرة استخدام

 يعرف كيفية أمساك المدور واستعمال  في غير رسم الدائرة. األطوال وال

وتشويقهم للدرس  المتعلمينمن شأنها إلى إثارة  التياستخدام الوسائل الحسية   إهمالإن 

عن الحصة وشعورهم بالملل وجفاف المادة  المتعلمينوجذب انتباههم يؤدى إلى انشغال 

 .من دراستها كراهيتهم لمادة الرياضيات والنفور  وبالتالى

 

 لتخطيط لدورة التعلم:ا ثالثا/
يتم التخطيط لتنفيذ الدروس وفقـاً ألطوار دورة التعـلم بإتباع مجموعـة من الخطوات يمكن  

 :يليإيجازها فيما 

 .فة التعلمدالمسته الكفاءاتتحديد  .1

 .تحديد المفهوم المراد تعلم  .2

بالخبرات الحسية المرتبطة بالمفهوم المراد تعلم  بحيث تكون تل  األنشطة إعداد قائم   .3

 .متنوعة ومحسوسة ومألوفة بالنسبة للتالميذ

تخطيط أنشطة طور االستكشاف باختيار عدد من الخبرات المحسوسة وإتاحة الفرصة  .4

 للتالميذ لتنفيذ هذ  األنشطة، ويراعى أال تكون هذ  األنشطة 

 .أقل من مستواهم فال تستثيرهم .  أو  فتصيبهم باإلحباط المتعلمينكير أكبر من مستوى تف

من  المتعلمونتخطيط أنشطة طور تقديم المفهوم، وعلى المعلم أن يعتبر أن ما قام ب   .5

 االستكشاف أساساً للوصول إلى صياغة للمفهوم المراد تعلم . أنشطة خالل طور

 :استخدام  ألطوار دورة التعلم وهناك بعض أمور يجب أن يراعيها المعلم عند

أن يدعم الخبرات المقصود تعلمها بالنماذج التي يمكن فحصها وتناولها باليد أو تعد  (1

 .من األدوات والمواد التعليمية

أن يقدم التوضيحات المناسبة المتعلقة بالمفاهيم المتعلمة في صورة مرئية بحيث  - (2

 .من تعلمها بسهولةيمكن لجميع المتعلمين إدراكها وبلوغ الغاية 

يقوموا باكتشافات  لكيمن خالل الموقف التعليمى فرصاً معقولة  المتعلمونأن يعطى  (3

 .ويواجهوا مشكالت تتعلق بموضوع الدراسة
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أن يوازن بين ما يوجه  لتالميذ  من األسئلة التي تثير لديهم القدرة على التفكير  (4

 .والتطـبيق والتحليل

فاهيم بالمهارات المتعلمة وإدراك العالقة بينها بصورة على ربط الم المتعلمينيساعد  (5

تعمل على تكامل المعلومات السابقة والمعلومات الجديدة وذل  باستخدام المثيرات 

 .التي تساعد على إثارة ذاكرة المتعلم

 .يتعلموا معاً لحل ما يواجههم من مشكالت كي المتعلمينيساعد  (6

 

 رابعا/ مزايا دورة التعلم:

 سبق أن دورة التعلم تتمز بعدة مزايا منها: يتضح مما

 .والفلسفي من نظرية بياجي  النظريتستمد دورة التعلم إطارها  -

 باألنشطة الكشفية وبين تزويدهم بالمعلومات، كما  المتعلمونتوازن دورة التعلم بين قيام  -

توازن بين الدور الذي يقوم ب  كالً من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية بحيث ال يستأثر 

تركز فقط على  تختلف عن الطريقة العادية التي فهيأحدهما بهذ  العملية دون اآلخر، وبذل  

 .بالمعلومات وتهمل قيامهم باألنشطة الكشفية المتعلمينتزويد 

االستفادة من خبرات المتعلمون عتماد هذ  الطريقة على العمل التعاونى بحيث يتعلم ت -

 .زمالئهم

ولية والمشاركة اإليجابية ؤعلى تحمل المس المتعلمينقد تسهم دورة التعلم في تنمية قدرة  -

 .في مجموعات صغيرة داخل الفصلالمتعلمون كما تشجع على التعاون حيث يعمل 

 .للتالميذ لتبادل اآلراء فيما بينهمتتيح الفرصة  -

يحدث للفرد نمو معرفي دونهما وهما  قد الدورة التعلم تحقق عمليتين فإن بياجي  حسب  -

 .عمليتى التمثيل والموائمة

تساعد دورة . هممن خالل التعاون بين للمتعلمين العقليتعمل دورة التعلم على زيادة النمو  -

الذات حيث ال يتردد المتعلم في إبداء رأي  أمام  التعلم على التخلص من التمركز حول

 .زمالئ 

بصورة مباشرة وإنما تستخدم األدوات والوسائل  نلميعتمدورة التعلم ال تقدم المعلومات لل -

 تنمية ميول  نحو المادة  وبالتالي إيجابيالتي تجعل المتعلم في موقف 

 .تعلم المفاهيمساعد دورة التعلم بما تحتوي  من أطوار متعددة على ت -

 : عالقة دورة التعلم بتدريس المفاهيم الرياضيةخامسا/

تتطلب بطبيعتها تقديم أمثلة من واقع  يعتمد تلميذ المدرسة االبتدائية على المحسوسات والتي

البيئة التي يعيشها المتعلم وهذا قد ال يتحقق في ظل الطريقة العادية والتي يكون فيها المتعلم 

سلبياً، وتعد دورة التعلم من أساليب التدريس المحسوس، والتي تساعد على التوازن بين ما يقوم 

 .م ب  المعلم من معلومات تتعلق بتل  األنشطةمن أنشطة تعليمية وبين ما يزوده المتعلمينب  
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 :/ أهيةالميــــولسادسا  

إن شعور المتعلم بالسرور واالرتيا  والمتعة وهو يقوم بدراسة الرياضيات تعد من أهم العوامل 

التي يسعى لتحقيقها كل المربون ألن القصور في اكتساب الميول واالتجاهات المالئمة نحو 

في مختلف  المتعلمينالرياضيات قد يفقد اكتساب األهداف األخرى قيمتها .ومعرفة ميول 

وصفوفهم الدراسية يساعد على اختيار وتنظيم المادة المتعلمة منها بشكل يكون ذا أعمارهم 

يساعد بصفة عامة في تنمية الميول المرغوب فيها  المتعلمينمعنى، كما أن التعرف على ميول 

يثرى المنهج ويقوى دافعية  المتعلمينوغرس ميول جديدة نافعة ،وكذل  فإن الكشف عن ميول 

 وينمى العالقة بين المعلم وبين تالميذ  علمينالمتالتعلم لدى 

 :تكوين الميول وتنميتها العوامل الؤثرة في

في تكوين الميول وتنميتها مجموعة من العوامل بعضها خاص بالمتعلم )وراثياً( وبعضها  يؤثر 

تؤثر يتأثر بالظروف التي يعيشها المتعلم )المحيط(، والمواقف التعليمية جزءاً من الظروف التي 

 .في المتعلم بما تتضمن  من خبرات وطرق تدريس ومحتوى

وفي هذا الصدد يشير رشدى فتحى كامل إلى أن من العوامل التي تؤثر في تكوين الميول 

العلمى  وتنميتها، البيئة، والوراثة، والخـبرات السـابقة والجديدة، وطرق التدريس، والمحتوى

 .قدرات ، والمستوى الثقافي واالجتماعيوالمقررات الدراسية، وحاجات المتعلم و

وبخاصة في مرحلة الطفولة  المتعلمينأن ميول "Thomas"كما أوضحت دراسة توماس

واهتماماتهم بالهوايات وطموحاتهم المستقبلية وتشجيعهم من قبل اآلباء والمعلمين ومستوى 

تدفعهم  بالتالي تحصيلهم العلمى كلها مجتمعة تؤثر إيجابياً في تشكيل الميول العلمية للتالميذ و

 .إلى دراسة الرياضيات

 :عوامل التي تحقق الميلأن  من ال ويرى عبد الوهاب محمد كامل 

 .وجود ميل عند الشخص بما يمل  من خبرات واستعدادات -

 . تمتع الشخص بصفات شخصية مثل حب العمل -

 . توفر تعليم يتناسب مع الميول المحتملة للتالميذ -

 .تقديم المكافأة أو الدعم فوراً بعد ظهور استجابة لموضوع الميل -

 : وتتأثر الميول بعاملين هما

 :المعلم -أوال

ذوى الميول العلمية والتعرف على هذ  الميول  المتعلمونللمعلم دور مهم في اكتشاف 

 : يأتيوتنميتها. ويجب أن يراعى المعلم في مجال تدريس  ما 

 

 . أن يبحث عن الحاجات األساسية التي تنشأ الميول في خدمتها للعمل على إشباعها -أ

أن ينمى ميول كل تلميذ نحو األعمال التي تتوافر لدي  االستعدادات والقدرات الالزمة  -ب

 .لممارستها

 :اآلتيويمكن للمعلم أن يحفز تالميذ  لتعلم الرياضيات بأتباع  

 .يجعل الدرس ذا أهمية بالنسبة للتلميذ .1

 .يبدأ من حيث يعرف المتعلم .2
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 .يعطى أمثلة وأسئلة تثير تفكير المتعلم .3

4.  ً  . يشجع اإلجابات الصحيحة وال يعتمد على العقاب، بل يكون شخصاً ودودا

 .ينوع الواجبات المنزلية في حدود قدرات المتعلم .5

 .برفق وصبر المتعلمينيتعامل مع  .6

 .يستخدم وسائل تعليمية مناسبة .7

 .ينوع من طرق تدريس  .8

 :المادة العلمية -ثانيا

 ىوعلنتيجة لمـدى تفهم  لمعلوماتها وحقائقها،قد تكون هناك مادة محببة إلى المتعلم  -

 .النقيض قـد تكون مادة أخرى غير مفضلة ألن  ال يشعـر بترابط حقائقها ومعلوماتها

 )NCTM1991)لعلمى الرياضيات ا القوميأن المجلس   "Lawson"وقد ذكر الوسن -

أشار إلى ضرورة أن يغير المعلمون من طرق التدريس التي اعتادوا عليها بما يتناسب مع 

 .و ميولهم و أن يطوروا من طرق تدريسهم لتصبح أكثر فعالية المتعلمينحاجات 

 العالقة بين الميول والتحصيل:

، فالتحصيل هو  تلعب ميول الفرد واهتمامات  دوراً كبيراً في نجاح  في العمل الذي يقوم ب 

 مهنيأو  تربويمحصلة القدرة والميل، والفـرد قـد يكـون لدي  القـدرة الكافية للنجا  في نشاط 

أو ترويحي ولكن ليس لدي  الميل المقابل، وقد يكون لدي  الميل ولكن يفتقر إلى القدرات 

 .الالزمة

نحو موضوع دراستهم في نجاحهم الدراسي إذ تكون بمثابة الدافع  المتعلمونوتسهم ميول 

لإلنجاز والتحصيل نظراً للمتعة أو اإلشباع الذي يجد  المتعلم، فالتحصيل الدراسي يرتبط بعدد 

درج بعضها تحـت العوامل العقلية والمعرفية والبعض اآلخر يتضمن العوامل نمن العوامل ي

فاعل هذ  العوامل إذ أن  يتضمن العوامل االنفعالية والمهارات االنفعالية ويتأثر التحصيل بت

 التي اكتسبها الفرد بجانب االتجاهات والميول والقيم.

 المتعلمينوقد أوضحت بعض الدراسـات وجـود عالقة ارتباطية موجبة بين الميول وتحصيل 

 :ومن هذ  الدراسات

قة االرتباطية بين االتجاهات والميول والتي هدفت إلى التعرف على العال"Beall"دراسة بيل* 

العلمية والتحصيل العلمي، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الميول العلمية تقترن بالتحصيل في 

المرتفع والمتوسط  العلميذوى التحصيل  المتعلمينالعلوم، كما وجدت عالقة دالة إحصائياُ بين 

 .والمنخفض وبين ميولهم واهتماماتهم العلمية

والهادفة إلى تعرف العالقة بين الميول واالتجاهات "Harty. et.al"دراسة هارتى وآخرون* 

لدى تالميذ الصف  العلميالعلمية وحب االستطالع العلمي والقدرة المدرسية والتحصيل 

الخامس االبتدائي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطي  موجبة بين التحصيل 

 .يول نحو العلوم واالتجاهات العلمية وحب االستطالعوكل من الم الدراسي

دراسة عيد أبو المعطى الدسوقي وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدريس بأسلوب *

على تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمفاهيم وحدة الطاقة وميولهم  التعاونيالتعلم 

 .ين التحصيل والميولالعلمية، وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط ب
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في ضوء ما سبق يتضح ارتباط الميل بالتحصيل وأن التالميذ يميلون لدراسة المقررات التي 

ترضيهم وتشبع حاجاتهم وقد يكون ذل  سبباً في تفوقهم في المادة الدراسية وأن نقص الميل 

 .في تحصيل المادة الدراسية المتعلمينقد يؤدى إلى فشل 

 :السابق لإلطار النظري والدراسات السابقة أمكن التوصل إلىمن خالل العرض 

 ـ إمكانية تطبيق دورة التعلم في تدريس المفاهيم الرياضية بالحلقة االبتدائية من التعليم 1

 .األساسي

ـ أوضحت الكثير من الدراسات والبحوث تفوق دورة التعلم على الطريقة العادية في 2

 .مستوى التحصيل

 .المتعلمين في الرياضياتقد تساعد دورة التعلم في ارتفاع تحصيل  -3

 .واحتفاظهم بالمادة المتعلمينقد تساعد دورة التعلم في تنمية الميول لدى  -4
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 الوسائل التعليمية

 :مقدمة

والوسيلة  ،تعد الوسيلة التعليمية عنصر أساسي من عناصر المنهج المدرسي        

هي كل ما يستخدم لتحقيق غاية أوهدف معين" ويستعين المعلم بالوسيلة  بمفهومها العام "

التعليمية لتحقيق غايته التعليمية )توضيح فكرة غامضة أو تجسيد المجردات أو إبراز 

التفاصيل الدقيقة...( . إن استخدام الوسائل التعليمية جاء ترجمة للمقولة " أن الفرد يتعلم 

بطريقة أيسر إذا استخدم أكثر من حاسة " ومن هذا المنطلق تطورت الوسائل التعليمية من 

حيث طرق إنتاجها حيث كانت قديما تعتمد كثيرا على الحواس البصرية ثم بعد ذلك بدأت 

تخاطب حاسة السمع ومن ثم أصبحت بصرية سمعية في نفس الوقت ثم ظهر بعد ذلك نوع 

تي يتفاعل معها المتعلم بالصوت والصورة وباالستعانة بوسائل من الوسائل التفاعلية ال

 االتصال الحديثة.

 مفهوم الوسائل التعليمية:

 االختالفظهرت العديد من التعريفات لمفهوم الوسائل التعليمية ويرجع السبب في ذلك إلى 

في تحديد أهمية الوسائل التعليمية ووظائفها وكذلك اختالف في أهمية الحواس المختلفة لدى 

 ومن أهم تلك التعريفات ما يلي: ،اإلنسان في عملية التعلي

تعريف محمد الحيلة 2001: 

 كل ما يستخدمه المعلم من أجهزة ومواد وأدوات وغيرها داخل غرفة الصف أو خارجها  

 لنقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم بسهولة ويسر ووضوح مع االقتصاد في الوقت

 والجهد المبذول

 تعريف أحمد سالم:

 التعليمية  منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا التعليم تتضمن المواد واألدوات واألجهزة

 التي يستخدمها المعلم أو المتعلم أو كالهما في المواقف التعليمية بطريقة منظمة لتسهيل 

 عملية التعليم والتعلم.

 : ) تعريف أعم وأشمل(:(2001)تعريف حسن زيتون

مجموعة المواقف والمواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن 

التدريس بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم, مما يسهم في تحقيق  إستراتيجية إجراءات

 األهداف التدريسية المرجوة في نهاية المطاف. 
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 دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم :

أن االستخدام التقليدي  يمكن للوسائل التعليمية أن تلعب دوراً هاماً في النظام التعليمي  إال

الوسائل  أو سوء  توظيفها يفقدها التأثير المباشر في عملية التعلم  ، ويمكن أن  لبعض

 نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم بما يلي :

أوضحت الدراسات واألبحاث ) منذ حركة التعليم السمعي البصري ( إثراء التعليم : /أوال
ومروراً بالعقود التالية أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً جوهرياً في إثراء التعليم من خالل 

وال ريب أن هذا الدور تضاعف حالياً . إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة 
لتي جعلت من البيئة المحيطة بالمدرسة تشكل تحدياً بسبب التطورات التقنية المتالحقة ا

ألساليب التعليم والتعلم المدرسية لما تزخر به هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض 
 الرسائل بأساليب مثيرة ومشرقة وجذابة . 

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر في الوقت  اقتصادية التعليم : /ثانيا
 .والجهد والمصادر

 تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم.  /ثالثاً 
يأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة بعض الخبرات التي تثير اهتمامه 

 وتحقيق أهدافه .
إلى الواقعية أصبح لها معنى ملموساً لتعليمية التي يمر بها المتعلم أقرب ة لوكلما كانت الخبر

 وثيق الصلة باألهداف التي يسعى التلميذ إلى تحقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها .

 تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم . /رابعاً 
 

ما يساعد على تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم ، م /خامساً 
 ترسيخ وتعميق التعلم .

تساعد الوسائل التعليمية عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظية ، أي استعمال المعلم  /ا سادس
ليست لها الداللة عند التلميذ  التي لها عند المدّرس، و تساعد  الوسائل المادية في  ألفاظا

 .  والتلميذالتطابق بين معاني األلفاظ في ذهن كل من المدّرس 
 

 يؤدي تـنويع الوسائل التعليمية إلى تكوين مفاهيم سليمة./سابعاً 
 

تساعد في زيادة مشاركة التلميذ االيجابية في اكتساب الخبرة  وتنمي قدرة التلميذ  /ثامناً 
 .على التأمل ودقة المالحظة وإتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت

 ً أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة  تساعد في تنويع / تاسعا
 نظرية سكنر (.)

 تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين. /اعاشر
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 تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ . /عشر يالحاد

 وتـكـويــــن االتـجـاهـات الجديدة.تـؤدي إلـى تعـديل الــسـلوك /الثاني عشر

 أسس ومعايير اختيار الوسيلة التعليمية:

  .هناك الكثير من الوسائل التعليمية التي تختلف في خصائصها وطريقة استخدامها وعرضها
 لذي يحدد نوع الوسيلة المناسبة للدرس؟ ا ولكن ما

 وما هو العامل األساسي الختيار الوسيلة التعليمية؟

 وهي: ثمانية معايير أساسية الختيار الوسائل التعليميةهناك 

 .من التشويش واتسامها بالوضوح وخلوها مناسبة الوسيلة لألهداف التعليمية -1

وأن ترتبط  مالئمة الوسيلة لخصائص المتعلمين الجسمية والمعرفية واالنفعالية -2

 .بخبراتهم السابقة

 . صدق المعلومات التي تقدمها الوسيلة -3

جهد ووقت وتسعى المتعلم بأقل  إلىوتسهل طريقة وصوله  للمحتوى العلمي ةمناسب -4

 .إلى إثرائه وتقدميه بأسلوب مشوق

بحيث يتحقق التوازن بين مدى نفع الوسيلة )العائد ، اقتصادية الوسيلة التعليمية  -5

 التربوي منها( وبين قيمتها المادية.

 .مية المتشابهة والمتعددةفي المواقف التعلي استخدامها مرات متعددة إمكانية -6

يجب أن تخلو الوسيلة التعليمية قدر اإلمكان من الظروف إذ  توفر عنصر األمان -7

 .التي قد تشكل خطراً على المعلم أو المتعلم

 .توفر عنصر الجمال والمنطقية -8

  : التعليمية الوسائل أنواع

 ا: التي تعتمد على حاسة البصر ومنه الوسائل وهي :البصرية الوسائل(1

 والمجسمات العينات والنماذج،  الرسوم البيانية،اللوحات والبطاقاتالسبورة ، الكتاب ،   

واألفالم الثابتة والصامتة  ، المعارض،  والشرائح والملصقات ومجالت الحائط 

 خوالمتحركة ....... ال

اإلذاعة  :التي تعتمد على حاسة السمع فقط ومنها الوسائل وهي : السمعية الوسائل (2

 الحاكي "الجرامفون"  التسجيل الصوتي أجهزة،  المذياعالمدرسية ، 

التي تعتمد على حاستي السمع والبصر  الوسائل وهي : السمعية البصرية الوسائل ( 3

  .معاً  

http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
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بالتلفاز والدروس المعدة باستخدام ومنها أفالم الصور المتحركة والناطقة والبرامج التعليمية 

  .الحاسوب

 أجهزة الوسائل التعليمية

 :أجهزة العرض الضوئية ـ أ  

  "  لسبورة الضوئية "جهاز عرض فوق الرأسيا -
 " الصور المعتمة " الفانوس السحريجهاز عرض  -

 " افة " األفالم الثابتة والشرائحهاز عرض الصور الشفج -

 "   أفالم اللوب جهاز عرض األفالم الحلقية "  -

 از عرض األفالم المتحركة " السينما "جه -

   . جهاز الفيديو -

 .جهاز طبع الشفافيات -

 .جهاز الطباعة باستخدام الكحول -

    :  األجهزة الصوتية ب ـ

 .اإلذاعة المدرسية أجهزةـ  

   التسجيل الصوتي. أجهزةـ  
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 التقويم التربوي

 :ةلمحة تاريخي 

 : ( Evaluation)التقويم

 .التقويم في اللغة يعني أمرين : بيان قيمة الشيء، وتعديل  أو تصحيح الخطأ في 

 -ويعرف التقويم اصطالحاً بأن  "عملية منهجية تقوم على أسس علمية، تستهدف إصدار الحكم 

على مدخالت أي نظام تربوي وعمليات ، ومخرجات ، ثم تحديد جوانب القوة  -بدقة وموضوعية 

القصور في كل منهما، تمهيداً التخاذ قرارات مناسبة إلصال  ما قد يتم الكشف عن  من نقاط و

 ."الضعف والقصور

وعلى ذل  فالتقويم التربوي عملية تشخيصية تهدف التعرف على نواحي القوة ونواحي 

 .الضعف، وعملية عالجية تهدف التحسين والتعديل والتطوير

 : (  Evaluation)التقييم

يقتصر" التقييم" على بيان قيمة الشيء، فهو إعطاء قيمة أو وزن للشيء المراد تقييم  في ضوء 

معايير أو محكات كمية أو كيفية أو هما معاً، فالتقويم أعم من التقييم؛ ألن التقييم ال يتجاوز 

 .إعطاء القيمة أو إصدار الحكم بالنسبة للشيء المراد تقييم 

بيرون   - PIERON1922 م: 

"علم القياس والتقويم في التربية لهما كمواضيع الدراسة إعداد أداة القياس، تفسير المعلومات 

 المتحصل عليها...إعداد وتحقيق خطة للتقويم"

بلوم  BLOOM1956: م 

 واألعمال،والوضعيات،والطرائق..."عن غرض محدد ألحكام حول قيم بعض األفكار  "هو التعبير

ستيفلبيم  - STUFLEBRAM
 

"التقويم في التربية أسلوب يمكن من تحديد المعلومات المفيدة...من أجل الحكم على 

 "قرارات ممكنة... 

 :1975وزارة التربية  لكبي   -

 التقويم في مقارنة النتائج المحققة مع النتائج النتظرة""يتمثل 

هاملين - HAMELINE1979 

"يسمى التقويم بالمقياسي عندما اليقارن المتعلم باآلخرين ولكن بالمقاييس ويحدد من 

إلى التعلم  االنتقالخاللها مدى تحقيق الهدف ودرجة تحكم المتعلم في موضوع قصد 

 التالي"
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1980ديكتال   - DECTELE: 

."قرار اتخاذ"يعني التقويم مقارنة)مقابلة( مجموعة معلومات بمجموعة مقاييس من أجل   

1983بربي - BARBHER 

تقويمي...""هو عمل مقصود ومنظم إجتماعيا يؤدي إلبداء حكم   

كرديني - CARDINET1991: 

ر."يقصد ب  تبليغ معلومات لهذا األخي المتعلمبين المعلم و اتصالي"التقويم عمل   

1991ديكتال -     DECTELE: 

ة.مع معلومات وجيهة، صالحة، وكافيج -أ  

داية أو بين هذ  المعلومات ومقاييس مطابقة لألهداف المحددة في الب بحث درجة المطابقة -ب

معدلة خالل العملية.    

 قرار. اتخاذمن أجل  -ج

عرف التقويم بأن  العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجا  أو الفشل في تحقيق األهداف 

حقيق األهداف العامة التي يتضمنها المنهج وكذل  نقاط القوة والضعف ب  ، حتى يمكن ت

 والكفاءات المنشودة بأحسن صورة ممكنة. 

 

 

 أنماط التقويم و بناء أدوات القياس

 : األهداف
 تعريف مختلف أنماط التقويم. -

 تحديد نمط التقويم وفق الغرض ، الهدف والموضوع المعين. -

 ة.تخطيط عملية تقويمي -

 وبناء أداة مالئمة لموضوع تقويم ما. انتقاء -

 التقويم :أنماط 

 التقويم التكويني . -1

 .التقويم التكويني الذاتي -2

 التقويم الذاتي.  -3

 التقويم التحصيلي أو النهائي.  -4
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:التقويم التكويني اوال/  

"ج  درس أو برنامج ل  حسب أو نهاية حلقة  خالل الدرس  تقييم مستمر يحدث في بداية 

لتعلم أو تطور تغيير وضعية اسكالون" )لهدف تحقيق تدرج كل شخص في سياق التعلم قصد 

 التدرج من أجل تقديم إن أمكن تحسينات و تصحيح مالئم(.

 :التقويم التكويني الذاتي - 2

 يمثل هذا التقييم نتيجة التقييم التكويني ويقوم الفرق بينهما في مسؤولية التعديل يقدم المعلم      

 على عاتق  تكون  في التقييم التكويني    المتعلم يأخذالتعديالت في التقويم التكويني بينما   

 الذاتي بمراجعة درس  والقيام بتمارين إضافية.   

 و حكم الشخص على ما يستحق من جدارة أو قيمة نتيجة أدائ ؛ بغرض    : التقويم الذاتي -3

 .التحسين أو التعديل أو التطوير   

عمل   تقديملى نوعية حسب "لوجندر" هو : )سيرورة تؤدي بالشخص إلى الحكم  ع  

 أومكتسابت  نظرا لألهداف المحددة باإلسناد إلى مقاييس دقيقة التقدير(.  

 :   التقويم التحصيلي -4 

 يتم تحقيق هذا النمط من التقييم في نهاية تعلم،برنامج أو مرحلة تعليمية، حسب "لوجندر"      

 تفويض  أو منح  ديبلوم(.    ،هو )إبداء حكم عن حالة تدرج شخص أو قرار حول ترقيت    

 

 أداة القياس

 :تعريفها

 في المتعلمأداة القياس حسب "لوجندر" هي مجموعة أسئلة متتابعة تطر  على         

(فهو كل مثال)اإلمتحان المتعلمونأين وقع الخطأ في مسار . فهو العمل الذي ينفذ   اكتشاف

 نشاط يحقق في الوسط الدراسي من أجل جمع معلومات قصد التقييم.

 السؤال  -اإلمتحان.                        -

 المقابلة  - اإلختبار.                        -

 شبكة المالحظة  -التمرين.                       -

 األداة على موضوع التقييم ،و يوجد    اختبارتكون هذ  األدوات شفوية أو كتابية ، يعتمد     

 األدوات:من صنفان     

 أدوات موضوعية ذات إجابة مختارة.   -1 

 يستعمل هذا الصنف لقياس درجة بلوغ األهداف المعرفية الوجدانية والنفس حركية.       
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سؤال أو حلول للمشكلة، وعلي  أن يتخير اإلجابة أو الحل الصحيح من وتقدم للمتعلم عدة إجابات لل

بينها أو أفضل هذ  اإلجابات وتسمى هذ  األسئلة باألسئلة الموضوعية ألنها تتسم بموضوعية 

 :التصحيح، أي ال يختلف تصحيحها من فرد آلخر. وتقسم هذ  الفئة إلى األنواع اآلتية

 واب والخطأ(. ثنائي ) الص اختيار( أسئلة ذات أ

 ومن األمور التي يجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما يلي:

1-  ً  فإما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة وأالّ يوجد  أن تكون العبارة واضحة تماما

 مجال لاللتباس.    

 تجنب الجمل الطويلة والمركبة التي تحتوي فكرتين أو أكثر، خاصة عندما تكون  -2

 إحداهما صحيحة واألخرى غير صحيحة.   

 االبتعاد عن الجمل المنفية، وجمل نفي النفي. -3

وأن يكون ترتيبها مختلطاً وال  أال تكون جميع الفقرات صحيحة فقط أو غير صحيحة فقط -4

 يسير وفق نمط معين وأن تكون متقاربة في عددها.

 تحريرية كثير ومطولة.بعمليات  المتعلمأال تتطلب اإلجابة عليها قيام  -5

 :  أذكر إن كانت العبارات التالية صحيحة أو خاطئة.  أمثلة  

 * ص      * خ      المثلث المتقايس األضالع أضالع  الثالثة متساوية. (1

 كل متتالية متناقصة هي محدودة من األعلى. (2

 كل عدد طبيعي أولي هو عدد فردي. (3

 للمثلث مركز تناظر. (4

 متعدد:( أسئلة ذات إختيار ب 

 ويتكون سؤال االختبار من متعدد من جزأين. 

 والجزء.    المتعلماألول: أصل السؤال وهو عبارة عن الفكرة أو القضية التي يسأل عنها  

 أن يختار البديل الصحيح من  المتعلمالثاني:عبارة عن البدائل أو المموهات ويطلب من  

 بينها.         

 

 مثلث ، من بين الكتابات  التالية عين الصحيحة منها.ABC(: 1مثال) 

 ACBCAB . 

 ACBCAB  

 ACBCAB  
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 (:  أختر الجواب الصحيح من بين األجوبة التالية .2مثال)

  العبارةxe.سالبا دائما 

 . التكن سالبة أبدا 

 سالبة إذا كانx  .موجب 

 سالبة إذا كانx   .سالب 

 (2) الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي عام وتكنولوجي ج

 (: أذكر نمط التقييم الذي ل  غرض منح )إثبات( الشهادة في القائمة اآلتية:3مثال)   

  .التقويم التكويني 

 .التقويم التحصيلي 

  التكوين الذاتي.التقويم 

 .التقويم الذاتي 

 (  أسئلة ذات أزواج )المزاوجة(.ج

يتكون سؤال المقابلة من قائمتين )عمودين( تحتوي األولى على عدد من العبارات،   

أن يختار من قائمة الثانية  المتعلموتحتوي القائمة الثانية على االستجابات،ويطلب من 

 في القائمة األولى.االستجابة المناسبة للعبارة المعطاة 

 ومن األمور التي يجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما يلي:

 أن يوجد تجانس بين عبارات السؤال, بمعنى أن تدور العبارات حول محور واحد، وإال    -1

 فإن السؤال سيصبح سهالً وواضحاً، وال يميز بين الطالب.    

 واحدة. السؤال مناسباً،وأن تكتب جميع عبارات القائمتين على صفحةأن يكون عدد عبارات  -2

 أن تكون التعليمات واضحة, فيوضح مكان وضع الرقم أو الحرف وإمكانية التوصيل أو  -3

إمكانية استخدام البديل الواحد أكثر من مرة) بالرغم من أن  ال يفضل استخدام اإلجابة أكثر من   

 مرة(.

 

 .أعدادمثال:  يتضمن العمود األول قائمة 

 والعمود الثاني قائمة المجموعات العددية وهي: 

 ، ، العشرية  ℕالطبيعية  األعداد 

 .ℚ، األعداد الناطقة  ℤالصحيحة

 أربط  بسهم كل عدد بالمجموعة )المجموعات( التي ينتمي اليها . 

 (  أسئلة ذات ترتيب ) إعادة الترتيب(.د 

D

6

2

3

7,2

3

2



D
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 تنازليا  تصاعديا أو أعداد( : ترتيب مجموعة 1مثال)      

 مسالة ...الخ ترتيب خطوات حل تمر ين أو                 

 ترتيب المضلعات المنتظمة حسب مجموع أقياس زواياهم.                 

 أدوات ذاتية ذات إجابة مركبة: -2

 هي األسئلة المالئمة في هذا النوع من األدوات وتتضمن: اإلنتاجأسئلة     

 األسئلة الكالسيكية.  -أ      

 األسئلة الفجوية. -ب

 : األسئلة الكالسيكية ) المألوفة(-أ

 تستعمل فيها العبارات "برهن"   "أثبت" "بين"  "تحقق"  "عرف"  "قارن" ...الخ   

 :  )التكملة( األسئلة الفجوية-ب

بارة وتكون أسئلة التكملة إما على شكل إكمال فراغات, حيث يكون السؤال في صورة ع

كتابة المصطلح أو  المتعلمحذف منها بعض الكلمات أو المصطلحات أو الرموز، ويطلب من 

 الرمز أو العدد أو الكلمة.

 ومن األمور التي يجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما يلي:

 أن تحتتوي العبتتارة الواحتتدة علتتى فتتراغ واحتتد أو اثنتتين علتتى األكثتتر، ألن كثتترة الفراغتتات  -1

 تفقد العبارة وضوحها ومعناها.   

 أن تكون اإلجابة قصيرة ومحددة بمعنى أن العبارة ال تكتمل إال باإلجابة المطلوبة. -2

 ولتتيس الكلمتتات    أن تحتتذف الكلمتتات أو المصتتطلحات الرئيستتة )ذات المتتدلول الرياضتتي( -3

 غير المهمة أو اإلنشائية التي تساعد على تكوين الجملة.  

 أن يوضع الفراغ في نهاية العبارة بقدر اإلمكان، وأن تكتون الفراغتات المتروكتة لإلجابتة  -4

 .المتعلمكافية ومناسبة، لما سيكتب     

 أن يتناول كل سؤال أو عبارة هدفاً واحداً فقط. -5

 العبارات متقاربة في الطول والصياغة العامةأن تكون  -6

 جملة. -

 رسم . -

 رسم بياني . -

 نص. -

 جدول. -
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 أمثلة:

 (:1مثال )

 امأل الفراغات في قائمة  العبارات الموالية باحدى الكلمات التالية.    

 نصف      ضعف   ثلث   ربع      اربعة أضعاف     ثالثة أضعاف .    

 .5025     ) 50150د(     4515ج(      60120ب(     10025العبارات أ(      

يلي بوضع مكان النقط األعداد المناسبة: كل مما أكمل(:  2مثال)   

0204

7.8.

.7.2



.0204

..9.

37.3

 

 (:3مثال)

 ضع مكان النقط الكلمة المناسبة للمثلث ثالث ...   وثالث ...          

 نوعية أداة القياس: -3

 تمتاز أداة القياس بالوجاهة إذا اكتملت فيها المقاييس التالية: 

 هو مفروض قياس . الصالحة : إذا قاست ما -

 لمالءمة  : إذا تطبقت مع غرض التقويم.ا  -

 عالجت كل مفاهيم الموضوع المعين.التغطية   : إذا  -

 الطول    :  إذا جندت قليل من الوسائل والمدة إلختبارها وتصحيحها.  -

 

 التقويم التكويني

I. التقويم التكويني: 

 .المتعلمينتدعيم مكتسبات  يجرى عادة في بداية وخالل ونهاية كل نشاط  أجل تعديل أو

 يعرف  "دوالنشير" بأن   تقويم  يجرى في نهاية كل نشاط ، ويهدف إلى إعالم المعلم والمتعلم  

 .المتعلمينبدرجة التحكم في الهدف ، واكتشاف الصعوبات التي قد تظهر لدى 

II. انماط التقويم التكويني: 

 :التقويم التكوين القبلي. 1

 والمعلومات للتالميذ ، ليتسنى ل     وقد يلجأ المعلم للتقويم القبلي قبل تقديم الخبرات

 مكتسباتهم ومن ثم البناء عليها سواء كان في بداية       التعرف على خبراتهم السابقة وطبيعة    

 الوحدة الدراسية أو الحصة الدراسية . وبذل  يمكن للمعلم أن يكيف أنشطة التدريس     

 .لدراسةبحيث تأخذ في اعتبارها مدى استعداد المتعلم ل    
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 :التقويم التفاعلي أو البنائي. 2

 وظيفت  المراقبة المستمرة اآلنية لكل عمل قيد االنجاز، أي ان  يقوم ب  المعلم خالل عملية     

 التعلم.    

 :التقويم الرجعي. 3

 الذين يعانون من        المتعلمين الكتشافالمراقبة الكتابية وغيرها  أدواتتستعمل في      

 الصعوبات من أجل مراجعتها وعالجها في نهاية كل نشاط.    

 :. التقويم المنتظم4 

 تمكن من معرفة درجة تحقيق       دقيقةيجرى مباشرة في نهاية تعلم ما ، بوسائل      

 .المتعلمونالهدف والكفاءات القاعدية وتكشف النقائص التي يعاني منها      

 

III. أهم فوائد التقويم التكويني في الجدول التالي فوائد التقويم التكويني: نلخص: 

 

IV. :التخطيط لتحقيق التقويم 

 القياس. أداةبناء  -تحديد الموضوع.  -.تحديد نمط التقويم  -

 تقدير أحكام معقولة. -تسجيل تفسيرات محتملة . -.التحليل أداةانتقاء  -

 وضع قرارات محتملة. -

V. :معايير جودة لتقويم 

 .وجاهة غرض التقويم 

 .صدق آداة النتائج 

  . صالحية  أداة القياس وفعاليت 

بالنسبة للتلميذ  نسبة للمعلم  

 يكشف عن نقائص تعليم .  -

 يحث  على تحسين سياق تعليم .  -

 وى تالميذ .يعرف  بمست  -

 ستمرار.ايعمل على تحسين آدائ  ب -

 ذات  أكثر. تقويميحث  على   -

 .أعمال ينمي في  الثقة في كل   -

ينمي في  المواقف اإليجابية اتجا    -

 تالميذ .

 يشخص ثغرات . -

 لضمان تقدم . يوجه  -

مواطن القوة والضعف في  يحدد -

 تعلم . 

 يحث  على تحسين مستوا . -

 المسؤولية. ينمي في  رو  -

 ينمي قدرت  على التقويم الذاتي. -

 يعمل على تحسين تكوين  الذاتي -
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 .اقتصاد التقويم 

 

VI. : مراحل التقويم 

 القياس بعد تحديد أدوات القياس لهدف معين وتطبيقها، ننتقل إلى جمع المعلومات .1

 نموذجية(. ثم تنظيمها وتحليلها، ثم تفسيرها بمقارنة النتائج مع مقاييس)أدوات معيارية أو

 زمالئهم ويكون ويعبر عن الحكم بعالمة أورتبة. أداءمع  المتعلمين أداءأو بمقارنة 

 وفق الشروط المحددة . المتعلمحكم على منتوج  إبداءالحكم :  .2

 :ب القرار : يتعلق القرار  .3

 .المتعلمونالمعارف التي لم يتحكم فيها  -

أو مراجعات  بتصحيحات مالءمة ونجاعة طريقة العمل ووسائل ،وذل  بهدف القيام  -

 بتصحيح وتعديل سيرورة التعلم. للمتعلمتسمح 

 المعالجة 

 من عملية التقويم يتفرغ المعلم إلى عملية التصحيح . االنتهاءبعد 

I. : أشكال التصحيح 

 يقوم بالتصحيح كل من :

 الغير. *.     المتعلم*المعلم .     *

 يقوم المعلم بنمطين من التصحيح: .1

 أ( التصحيح الشفوي: يتم في القسم حيث يقوم المعلم بتصحيح كل إجابة 

 ويسمح للمعلم بالتعرف على النقائص.كما يتم التصحيح الشفوي في المتعلمتصدر من قبل 

 يجيبون عليها باألفواج ويقوم المعلم بمساعدتهم المتعلمينعلى  أسئلةحيث تطر   األفواج

 على اكتشاف نقائصهم قصد تحسين تعلمهم .

 ب( التصحيح الكتابي:هذا التصحيح يعتمد على شبكة التصحيح .

 مركبة(. يح الذاتي في كال النوعين من األسئلة ) مختارة أو: يقوم بالتصحالمتعلم .2

إلى فوج حيث  المتعلمأو اآلخرون: يتمثل هذا النوع من التصحيح في تقديم إنتاج  الغير  .3

يناقش ويصحح ويعدل ويتبع ببعض النصائح قصد تحسين المعارف.ومن محاسن هذ  

 الكيفية رو  التعاون.

II. :أنماط األخطاء 

 الحكم ، والتصحيح والمعالجة إبداءيوجد ثالثة أنماط من األخطاء تؤخذ بعين االعتبار في 

 وهي :

 . األخطاء المكررة التي يمكن تفسيرها 

 أيضا والتي يصعب تفسيرها.  أخطاء الصدفة والمكررة 
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  النفسية أو العوائق الطبيعية. االضطراباتاألخطاء البسيطة الناتجة عن اإلهمال بسبب 

 

III. ادر األخطاء:مص 

 لالخطاء عوامل داخلية وخارجية :

 العوامل الداخلية:

              .عدم التحكم في المعارف  التعلم. إستراتيجيةعدم التحكم في 

    .وضعية التقويم عندما يعمم الخطأ التعليم غير مناسبة للتالميذ.     إستراتيجية 

   القياس غير واضحة.     أداةتعليمة   .صعوبة األسئلة 

 .عدم التحكم في المكتسبات القبلية الضرورية 

 

 العوامل الخارجية:

 نفسية أو جسمية     اضطرابات  فترة التقويم غير مالئمة 

   غير كافية      االختبارمدة .أهداف المنهاج لتحقيق لكفاءات المتضمنة غير كافية 

 

IV.  :أشكال التعديل 

 للتعديل هي:يوجد ثالث أشكال 

 .المتعلمينالقبلي  : القصد من  دعم مهارات  -

 الرجعي: يسمح بتصحيح األخطاء المرتكبة. -

 على ضبط طريقة التعلم من أجل   المتعلمينالفعلي  : تعديل يقع خالل التعلم،يساعد  -

 التحسن.           

V. عالجة :مال 

معلم لتسهيل تعلم هي حسب"جوبيل" و"لوزنيان" مجموعة أجهزة بيداغوجية يعدها ال

 ومنها: المتعلمين

 المعالجة بعد المفعول الرجعي . -

 أو أعمال إضافية . المعالجة بالتكرار -

 المعالجة بتحسين استراتيجيات التعليم والتعلم. -

 صرفات متعلقة بالعوامل األساسية.ت -

 بعد المفعول الرجعي  توجد ثالث أنواع للمعالجة:

 التصحيح للتالميذ مباشرة.المعالجة التي تتمثل في إبالغ  -

 المعالجة التي تتطلب التصحيح الذاتي. -

 المعالجة التي تتم بمقارنة التصحيح الذاتي ومختلف التصحيحات . -

 وهناك أربع كيفيات للمعالجة بالتكرار هي:

 مراجعة أجزاء من الدرس. -
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 انجاز تمارين إضافية . -

 مراجعة المكتسبات القبلية غير المتحكم فيها. -

 إضافية تهدف لدعم وتعزيز المكتسيات القبلية حول النشاط المعني .  بأعمالالقيام  -

 المعالجة باإلستراتيجيات:

 طرق أكثر نجاعة للتعليم. اقترا  -

 طرق وجيهة لتعلم المكتسبات غير متحكم فيها. اختيار -

 تصرفات متعلقة بالعوامل األساسية: 

 مجلس تنسيق المعلمين واألساتذة. اجتماعتقتر  تصرفات ضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

  التعلم التعاوني

 

 بدأ اهتمام التربويين في التعلم التعاوني في الستينات من القرن العشرين بفضل جهود بعض

 وكلباتري  وذل  لتفعيل دور المتعلم في العملية التعليمية . العلماء مثل ديوي 

 : مفهوم التعلم التعاوني/ أوال

يعنى التعلم التعاوني تقسيم طلبة الفصل إلي مجموعات صغيرة يتراو  عدد أفرا  المجموعة 

أفراد وتعطي كل مجموعة مهمة تعليمية واحدة ) واجباً تعليمياً (  6 – 2الواحدة ما بين 

ويعمل كل عضو في المجموعة وفق الدور الذي كلف ب  ، وتتم االستفادة من نتائج عمل 

 . المتعلمينمها إلي كافة المجموعات بتعمي

  : المبادئ األساسية للتعلم التعاوني

 : يمكن إيجازها بما يأتي

 : التعـــلم -1

 : ويتضمن عنصرين هامين هما

 . تعلم الفرد نفس  -أ 

 . التأكد من أن جميع األفراد قد تعلموا -ب 

علي  مسؤولية تعليم وهذا يعنى أن مجموعة العمل التعاوني متكافلة ومتضامنة ، فكل فرد تقع 

نفس  ، كما تقع علي  مسئولية التأكد من تعلم اآلخرين في مجموعت  وحثهم على التعلم أو 

تعليمهم وذل  للوصول بجميع أفراد المجموعة إلي مستوي اإلتقان وألن النجا  مشترك 

ائية وبالتالي فإن عالمة كل فرد ستمثل عنصراً من عالمات المجموعة تؤثر في النتيجة النه

 . للمجموعة

 : التعزيـــز-2

ويعني تشجيع الطلبة لتعليم بعضهم البعض خاصة عندما ينجز أحدهم المهمة الموكلة إلي  

بنجا  أو عندما يتقن أحدهم تعلم المادة أو النشاط الذي كف ب  أو عندما يوضح أحد الطلبة 

 . لآلخرين مفاهيم المادة الجديدة

مثل المساعدة والمودة بين  أنماط اجتماعي  سليم  روظهوالتعزيز أو التشجيع يساعد في 

 . أعضاء المجموعة

 : تقويم األفراد -3

وتعني أن يسأل كل فرد عن إسهامات  ، وأن يعرف مستوي كل فرد ، وهل هو بحاجة إلي 

مساعدة أو تشجيع وذل  ألن الهدف األساسي من العمل التعاوني هو جعل كل فرد أقوي فيما 

فردي وذل  من خالل العمل التعاوني . لذل  ال يجوز ترك األفراد دون تقويم لو عمل بشكل 

وذل   المتعلموذل  للتعرف على مدى التعلم الذي وصل إلي  وكذل  التعرف على إنتاج 

 . لتقويم  وتقديم المساعدة ل  إن كان بحاجة لها

 : االتصالمهارة  -4

بمعني أن على كل فرد أن يتدرب على كيفية التواصل مع اآلخرين والعمل معهم وتشجيع 
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أفراد المجموعة يتطلب بناء الثقة المتبادلة بين أفراد المجموعة ، والتعاون فيما بينهم والتحلي 

 . بالصبر واألناة في حل المشكالت التي تواج  المجموعة

 : التقويــم الجمعــي-5
عمل المجموعة ككل وعمل كل فرد مستقل ، والتعرف إلي أعمال األفراد التي ويعنى تقويم 

كانت مساعدة في التقدم نحو الهدف وأي األعمال كان معيقاً في التقدم نحو الهدف ، وبالتالي 

فإن المجموعة تكون قادرة على اتخاذ قرار حول أي عمل تبقي  تل  المجموعة وأي عمل 

 . ي الهدف األساسيتتخلي عن  ألن  ال يوصل إل

 : تشكيل مجموعات العمل التعاوني
لم كما يعتمد تشكيل المجموعة عيختلف تشكيل المجموعة باختالف المعايير التي يحددها الم

 بطريقتين: العمل التعاوني ات على األهداف أو المحتوي الدراسي ، فقد يشكل المعلم مجموع

مل التي يختلف فيها األفراد في القدرة مجموعة العمل غير المتجانسة هي مجموعة الع -

 . الخ… المعرفية والمهارية والميول والرغبات 

مجموعة العمل المتجانسة فهي المجموعة التي تضم أفراد متماثلين تقريباً في المستوي  -

 . الخ… المعرفي والمهاري والميول والرغبات 

 : وفيما يلي بعض القواعد في تشكيل المجموعات

 بين األفراد ويفضل  االجتماعيوالتفاعل  االتصالتشكيل مجموعات ثابتة وذل  لتحقيق  -1

 وذل  كي يتمكن األفراد من التعرف إلي بعضهم وتكون عالقات مودة  كافيةأن تعطى فترة 

 . وألفة بينهم

 تشكيل مجموعات متجانسة عند معالجة موضوعات مختلفة ) مهمات تعليمية مختلفة (  -2

 في صعوبتها ، توزع هذ  الموضوعات على متفاوتةتكون الموضوعات وعندما 

 المستويات المختلفة للمجموعات المتجانسة . 

 .يحقق أهم أهداف العمل التعاوني وتشكيل المجموعات غير المتجانسة باإلختيارالعشوائي

 داقة إلي مجموعة وذل  بحكم عالقات الص االنضمامفي  المتعلمينمراعاة ميول ورغبات  -3

 . أو األلفة بين أفراد المجموعة

من تحقيق  المتعلمونوذل  كي يتمكن  6-2المجموعة ما بين  دأن يتراو  عدد أفرا  -4

 . يتمكن المعلم من تقويم عمل المجموعات في الزمن المحددواألهداف ،

 : خطوات تنفيذ التعلم التعاوني
 : واإلجراءات التاليةيمكن تنفيذ التعلم التعاوني وفق الخطوات 

 . سلوب العمل التعاونيأتحديد الوحدة الدراسية التي سينفذها المعلم ب  -1

 . تقسيم الوحدة التعليمية إلي وحدات جزئية توزع على مجموعات العمل التعاوني  -2

 تقسيم الطلبة إلي مجموعات العمل التعاوني وتحديد دور كل فرد في المجموعة مثل قائد   -3

 .موعة ، والقارئ ، والملخص والمقوم والمسجل المج

 أن يكتب المعلومات  الفوج  علي كل عضو فيويقوم القارئ بقراءة المهمة التعليمية ،  -4

حقيق توالمفاهيم والحقائق التي يعرضها القارئ ويقع على المجموعة مسئولية التأكد من 

 . األهداف عند كافة أعضاء المجموعة

 اختبار فردي لكل عضو في المجموعة ثم تحسب عالمة المجموعة من حساب  ىيجر -5
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تحصل  المتوسط الحسابي لعالمات األعضاء حيث تكون أفضل مجموعة هي المجموعة التي

 ً  . على أعلي متوسط حسابي ، أو على أكبر مجموع إذا كان عدد أفراد المجموعات متساويا

 نموذج العرض المباشر

الطريقة بكون المعلم هو المهيمن عليها فهو يقدم المعلومات ويعرض حلول هذ   تتميز

 المشكالت.

هذا النموذج يناسب تدريس الرياضيات ألن  يمكن المعلم من تنظيم المادة ويعرفها للقسم 

 بطريقة فعالة في تدريس الكثير من الموضوعات.

 بادئ الرياضية . حيث يمكن تقديم وتنمية الكثير من المفاهيم والمهارات والم

لكن بعض الخبرات غير المباشرة في تعلم الرياضيات مثل البرهنة النظرية وتعلم العمل 

 .أخرىذاتيا يفضل استخدام نماذج  تدريسية  أوبكفاءة في مجموعات صغيرة 

 تستخدم في تدريس المهارات والمفاهيم والمبادئ الرياضية أنشطة

 : النشاط األول

 ما لمتوقع منهم تعلم  من الدرس المتعلمينالدرس بأخبار يبدأ المعلم  أنيجب 

 :النشاط الثاني

 ذل . أمكنأو المبدأ مصطلحا كلما المفهوم  أوالمهارة  أعطاءيجب 

 :النشاط الثالث 

 تحديد ومناقشة المهارات والمفاهيم والمبادئ المكتسبة سابقا التي يتطلبها

 تقويم قبلي. إجراءالدرس الجديد من خالل  

 :النشاط الرابع 

 عند تدريس مهارة ، مفهوم ، مبدأ.

 ينبغي تنمية المهارة بواسطة تطبيقها في مثال معين. -

 .المتعلمينيجب تعريف المفهوم بلغة مناسبة لمستوى  -

   بعد عرض حاالت خاصة.يجب توضيح المبدأ بحاالت خاصة أو استنباط -

 رات والمبادئ نبدأ بمثال خاص بدلعند تدريس المها -

 مثال( إدراجتجريد والتعميم.    )ال -

 :النشاط الخامس 

 العمل على تنمية المهارات والمبادئ باستخدام حاالت خاصة

والعديد من األمثلة المختلفة التي تخص كل نوع من المهارات المكتسبة سابقا والتي يتم 

 توظيفها . 

 :النشاط السادس

 المتعلمونبعد أن ينمي المعلم مهارة رياضية من عرض العديد من األمثلة يجب أن ينمي 

 نفس الخوارزمية

 لها فرادى أو ضمن مجموعات صغيرة.جديدة ،بح أمثلةباستخدام 
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على الرغم من ان نموذج العرض المباشر يهيمن علي  المعلم إال أن  يمكن أن نجعل  متمركزا 

 يندمجون في الدرس. المتعلمينوهذا بجعل  المتعلمحول 

على المحتوى  عدم التركيز المباشر السيئة يجب على المعلم ولتجنب دروس العرض

أن المحاضرون الجيدون يالحظون التغيرات  المتعلميننذر  التفاعل  أوالرياضي في غياب 

كلما تجدات على وجو  الطلبة ويالحظون تفاعالتهم األخرى فيكيفون محاضراتهم تبعا للمس

 دعت الضرورة إلى ذل .

 يجعل الطالب ينمون خوارزمية للمهارة. -

 للمفهوم. أمثلةوال  أمثلةيقرن   -

 يطبق مبدأ في مواقف عديدة. -

 :النشاط السابع

 يمارسون المهارة على تداريب متعددة . المتعلمينيجعل   -

 يتعرفون على األبعاد غير الهامة في مفهوم. المتعلمينيجعل  -

 من مبدأ من خالل التقويم البعدي. المتعلمينيقوم تمكن  -

 :النشاط الثامن

 من مهارة . المتعلمينيقوم تمكن   -

تمارين متعددة ، وتطبيق  إعطائهميمارسون استخدام مفهوم من خالل  المتعلمينيدع  -

 المفهوم في حل مشكالت أو برهنة نظريات.

 النشاط التاسع:

 من مفهوم ) التقويم البعدي ( المتعلمينيقوم تمكن   -

على الرغم من ان نموذج العرض المباشر يهيمن علي  المعلم إال أن  يمكن أن نجعل  متمركزا 

 يندمجون في الدرس. المتعلمينجعل يوهذا  المتعلمحول 

ولتجنب دروس العرض المباشر السيئة يجب على المعلم  عدم التركيز على المحتوى 

 نذر  التفاعل معهم.الرياضي في غياب او 

أن المحاضرون الجيدون يالحظون التغيرات على وجو  الطلبة ويالحظون تفاعالتهم  

 األخرى فيكيفون محاضراتهم تبعا للمستجدات كلما دعت الضرورة إلى ذل .

 العرض المباشر لست قاصرة على المحاضرة  إستراتيجيةإن 

 والعرض بل يجب على المعلم أن: 

 . المتعلمين أسئلةويجيب على  أسئلةيلقي  -

 والتعليقات. المناقشاتيشجع  -

 غير الجيدة . األسئلةيتجنب   -

 صياغة األسئلة بوضو  .  -

  إجابةالنموذجية  ورفض أية  اإلجاباتيتجنب تعيين   -

 مختلفة عن ذل .

 صة الخاطئة منها.اوخ المتعلمينتحليل وتقويم إجابات   -

 على السؤال الموج  ل .    بةلإلجاالوقت الكافي   المتعلمإعطاء   -
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 الصحيحة . المتعلمين إجاباتصياغة  إعادةعدم   -

ال يستحسن  بعض المربين حاليا .غير أن هذا  رض المباشرععلى الرغم من أن نموذج ال

 استخدم وإذا يبقى صالحا وعمليا  لتدريس المهارات والمفاهيم والمبادئ الرياضية ، النموذج

بصورة صحيحة فان  يمكن أن  يكون فعاال بالمعنى المطلوب. كما يمكن استخدام  مع نماذج 

 وكذا  تعديل  لمالءمة دروس معينة في الرياضيات. أخرى

 

 استراتيجيات حل المشكالت

 المشكلة بشكل عام معناها: أوال/  

وإلى الوصول إلى شعور حالة ش  وحيرة وتردد تتطلب القيام بعمل بحث يرمي إلى التخلص منها 

باالرتيا ، ويتم من خالل هذ  الطريقة هي حالة يشعر فيها المتعلمين بأنهم أمام موقف قد يكون 

مجرد سؤال يجهلون اإلجابة عن  أو غير واثقين من اإلجابة الصحيحة، وتختلف المشكلة من حيث 

الت ) األسلوب العلمي طولها ومستوى الصعوبة وأساليب معالجتها،ويطلق على طريقة حل المشك

في التفكير ( لذل  ألنها تقوم على إثارة تفكير المتعلمين وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ال 

 يستطيعون حلها بسهولة تتميز.

 مسل  في ظل وجود حواجز للوصول إلى نهاية مطلوبة. إيجادحل مشكل يعني  

 حل مشكل هو إيجاد طريق حيث ال طريق معروف بشكل واضح.

 ( G.polya)حل مشكل هو نجا  للذكاء   

 المشكل هو وضعية تواج  الفرد وهو اليمل  خوارزمية تضمن ل  الحل ، البد ل  أن .

، تعتمد على حفز المتعلمين على التفكير وطر  البدائل تدريسية استراتيجية: حل المشكالت

فيبدأ المعلم بطر  تساؤل أو مشكلة تمثل تحديا عقليا للطالب،   .أو الفرضيات واختبارها

ذ  المشكلة ومالحظة الظواهر المتعلقة بها. وبعد ذل  طر  فرضيات ويطلب منهم دراسة ه

لتفسير أو حل تل  المشكلة. ثم يبدأ المتعلمين باختبار تل  البدائل أو الفرضيات للوصول إلى 

ضمن المنهج االستقرائي للتدريس.وهنال  خطوات  اإلستراتيجيةالحل األمثل. وتندرج هذ  

 يات أيضا ويوجد عالقة وثيقة.محددة لحل المشكالت واستراتيج

 : حل المشكالت إستراتيجية/تعريف ثانيا

بمشكلة )مسألة أو سؤال ( فيسعى إلى إيجاد حلول لها  المتعلمهي " نشاط تعليمي يتواج  في  

وهو لذل  علي  أن يقوم بخطوات مرتبة في نسق تماثل خطوات الطريقة العلمية في البحث 

 والتفكير ، ويصل منها إلى تعميم أو مبدأ يعتبر حالً لها.

 /مراحل حل المشكلة:ثالثا

 . تحديد المشكلة ووضعها في صياغة إجرائية  -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 . و ضع خطة للعمل التجريبيـ  2

 . ـ  تنفيذ الخطة3

 . ـ التوصل إلى البيانات4

 ـ  تفسير البيانات والتوصل إلى النتائج.5

 ـ  تقويم خطوات حل المشكلة.6

 

 رابعاً/ بعض االستراتيجيات المقترحة:
 مساعدة المتعلم على تحديد طبيعة المشكلة معبراً عنها في ضوء ما سوف يكون قادرا على -1

 عمل  عندما يحل المشكلة . 

  :ولفهم المشكلة يوج  المعلم عدة أسئلة مثل

 هل يمكن   صياغة أو شر  المشكلة بأسلوب  الخاص ؟-

 ما هو المطلوب ) تحديد المطلوب( ؟  - 

 ما البيانات المعطاة )المعطيات( فيها ؟   - 

 ت غير مفيدة(؟هل هناك بيانات ال حاجة لنا بها في المشكلة  )حذف البيانا  - 

 هل هناك بيانات تنقص وسوف تحتاج إليها للوصول إلى الحل ؟   - 

 هل يمكن  إيجاد عالقة بين المطلوب والمعطيات في المشكلة ؟  - 

 هل يمكن  الربط بين البيانات على شكل عالقات أو معادالت؟   - 

 أكثر ألفة بالنسبة إلي  ؟   هل ال تزال المشكلة اآلن كما بدت ل  في البداية أم أنها أصبحت - 

 ؟ المشكلة الحالية

 وإذا لم تكن كذل  ، فهل يمكن  محاولة تبسيط المشكلة الحالية بحل  مشكلة أبسط ؟ 

 

 ؟ في المشكلة 

 أم هل هناك بيانات تنقص وسوف تحتاج إليها للوصول إلى الحل ؟    

 هل يمكن  إيجاد عالقة بين المطلوب حل  والمعطيات في المشكلة ؟   

 هل ال تزال المشكلة اآلن كما بدت ل  في البداية أم أنها أصبحت أكثر ألفة      

 بالنسبة إلي  ؟   

 : استدعاء المفاهيم المرتبطة بالمشكلة -2

 يجب التأكد من أن المتعلمين لديهم جميع  المؤهالت الرياضياتية

 )معارف ، مفاهيم    ،مبادئ ...(.      

 معرفة الشيء المالئم منها لحل المشكلة . -

 معرفة ماذا نفعل بهذا الشيء.  -

 رؤية الروابط التي قد تؤدي إلى الحل . -
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 )أو تطويرها(: اقتراح خطة الحلـ 3

 وفي سبيل ذل  يطر  المعلم بعض األسئلة مثل:        

 مماثلة أو مشابهة من قبل مرتبطة بهذ  المشكلة ؟      هل واجهت مشكلة -       

 وماذا كان حلها؟           

 هل يمكن  استثمار تعامل  معها في حل المشكلة الحالية؟  -        

 هل يمكن  صياغة المشكلة الحالية بشكل ابسط ؟  -        

 تنفيذ خطة الحل: ـ4

من المشكالت وصوالً للنتاج النهائي كحل وذل  بتبيان عناصرها ، واستخدام عدد متنوع 

 : للمشكلة مع طر  بعض األسئلة مثل

هل استخدمت في خطة الحل كل المعلومات المعطاة ل  ؟ هل راعيت كل الشروط وأدركت كل 

 العالقات ؟

 تحقيق الحل:

  :على باإلجابةوذل   

 هل الحل الذي تم التوصل إلي  يحقق كل الشروط المذكورة بالمشكلة ؟ 

 هل هناك حلول أخرى غير الحل الذي توصلت إلي؟

 :كهدفمشكالت  حالل 

 (begle  1979)المبرر الحقيقي لتدريس الرياضيات حل المشكالت هو

 .   ( wirt 1975 )الرياضيات أساسا موضوعها هو حل المشاكل

  (Le blane 1977)حل المشاكل هو قلب أو جوهر الرياضيات  

 .هو السبب الحقيقي في دراسة الرياضياتالتعلم كيف تحل المشاكل 

 حل المشكالت كمسار:
اكتساب فردي لمجموعة من العمليات استدعيت لتؤثر في حالة تواج  الفرد   حل مشكل هو -

(Le blane 1977) 
 حل مشكل هو حالة تطبيق للمعرفة  المكتسبة سابقا في وضعيات جديدة غير مألوفة  -

 (1977) المعجم الوطني لمشرفي الرياضيات 

 : أساسية ةكمهارحل المشكالت 

 ان التدرب على حل المشاكل يؤدي إلى التحكم فيها أي اكتساب  مهارة في حلها 

 : حل المشكالت إستراتيجيةإيجابيات  /خامساً 

 : وهي اإلستراتيجيةهناك عدد من اإليجابيات لهذ  

 التدريس هذ  أنها منطقية ، وبالتالي فهي تعلم المتعلمين إستراتيجيةـ من أهم مميزات 1

 . األسلوب العلمي السليم في حل المشكالت

 ـ الجانب اإليجابي الذي يقوم المتعلمين ب  يجعلهم يقدرون قيمة انجازاتهم.2

 ـ تعلم المتعلمين المثابرة والدأب والبحث عن المعلومات المناسبة مما ينمي في شخصياتهم   3
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 .رو  البحث العلمي منذ الصغر  

المتعلمين يعيشون الواقع الحقيقي الذي تلعب  الرياضيات في  اإلستراتيجيةـ تجعل هذ  4

 محيطهم ومدرستهم.

 تنمية القدرة على االبتكار. -5

ـ إذا استطاع المتعلمين  بالفعل التوصل إلى حل إلحدى المشكالت ، فإن ذل  يضيف بعداً 6

 ويحفزهم على االستزادة  ومضاعفة جهودهم. طيباً في نفوسهم 

 والتعلم الذاتي.العلمي تعود المتعلمين على الدقة وأسلوب البحث  -7

 تعويد المتعلمين على التجريب والتأكد من صحة المعلومات قبل الحكم على الظاهرة -8

 . قرارات والتفكير الناقدسادسا/ المشكالت واتخاذ ال

 . ـ زيادة قدرة المتعلمين على فهم المعلومات وتذكرها لفترة طويلة1

ـ تنمية  قدرة المتعلمين على تطبيق المعلومات وتوظيفها في مواقف جديدة وحل المشكالت   2

 . العرضية التي تواجههم في حياتهم العملية

 . ستمتاع بالعملواال ـ إثارة الدافعية للتعلم لدى المتعلمين3

ـ تنمية االتجاهات العلمية وحب االستطالع والمواظبة على العمل من أجل حل المشكلة دون ملل 4

 . أو يأس

 .ـ زيادة قدرة المتعلمين على تحمل المسؤولية5

 .ـ تنمية اتجا  التفكير العلمي ومهارات  عند المتعلمين6

  .الحياة الواقعيةتدريب المتعلمين على مواجهة المشكالت في 7-

  .ـ تنمية رو  العمل الجماعي وإقامة عالقات اجتماعية بين المتعلمين3

 :حل المشكالت إستراتيجية: سلبيات سادساً 

ـ إذا لم يكن المعلم يقظاً لنوعيات المشكالت التي يطرحها المتعلمين، ويدعون اإلحساس بها فقد 1

جهد والعناء ، أو قد تأتي مشكالت خيالية كبرى تأتي مشكالت تافهة ال تستحق إضاعة الوقت وال

 .يعجز الجميع عن حلها

ـ إذا لم يجر تحديد المشكلة بدقة ، وإبعادها بوضو  عن المشكالت األخرى الغريبة عنها ،فقد 2

 . يتوصل أحد إلى النتائج المرجوة يسيح البحث من الجميع ، وتضيع الجهود، ثم ال

توزيعاً صحيحاً يتماشى مع قدراتهم ومع الفروق الفردية    متعلمينـ إذا لم توزع األدوار بين ال3

 بينهم ، فقد يعجز البعض منهم عن الوفاء بما تعهد ب  ، مما قد يصيب المجموعة كلها بالشلل 

ـ كذل  إذا لم توزع األدوار بينهم توزيعاً محدداً يبين لكل منهم دور  بالضبط بحيث يكون واضح 4

ً يق التحديد بشكل ال  .بل الش  ، فإن عملهم قد يتداخل ويرب  بعضهم بعضا

 كافية. ـ إذا لم يكن المعلم محنكاً فقد تكون المعلومات التي يجمعها المتعلمين غير5

http://forum.nooor.com/t105.html
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نشاط 1: 

 جزء من ساحة الثانوية بسياج طول  إحاطةنريد 

m100 إحاطت  بهذا السياج؟ماهي أكبر مساحة لشكل مستطيل يمكن 

 يسمح هذا لنشاط للتلميذ بالتمكن من:

 *مفهوم الدالة 

 * ترسيخ عبارات : المتغير ،التابع ، الصورة ، السابقة ، 

 مجموعة التعريف .  

 * استعمال مختلف التمثيالت 

 )السهمي ،المخططي ،البياني (.

* الكتابة               xf 

 الرسم ،ورق مقوى، حاسبة . أدوات*الوسائل : 

 * المكتسبات القبلية : الدالة الخطية والتآلفية .

 فوجي ثم التبادل بين المنتوجات.* التخطيط والتنظيم :المزج بين العمل الفردي وال

 فيما يتعلق بتسيير الوقت فهذا يرجع إلى األستاذ  أما 

نشاط 2 : 

 .   211mومساحت   m14هدا النشاط يتعلق بالبحث عن القيم التقريبية  لبعدي مستطيل محيط  

 المكتسبات القبلية التي يتم توظيفها 

 الجذرين،المميز،الدالة ، التمثيل البياني.            جداء الثانية ، مجموع و ثالثي حدود من الدرجة جذور

 .lولعرض  بالرمز  Lنرمز لطول المستطيل   بالرمز 

 نقوم بطر  االسئلة التالية. 

 في هذ  المشكلة ؟ مار أي  L   ،lقم ببعض التجارب للبحث عن قيم ممكنة  (1

 المعادلة إيجاد (2

 هما حال المعادلة L  ،l،  و استنتج أن  Lأكتب العالقات  الموجودة بين    -أ

01172  xx. 

ماهي القيمة التي يجب أن ياخذها   -ب

L   والقيمة التي يجب أن يأخذهاl ؟ 

نضع          (3

  1172  xxxE 

 .التالي مأل الجدول أكملأنقل ثم  -أ

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 x 

           xE 

x

x50
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 اثياتداإلحمثل بيانيا النقط ذات  -ب  xEx  في الجدول.;

بحيث يكون xل استعمل هذا البيان لمنح قيمتين تقريبيتين  -ج   0xE. 

 ؟L،l للعددينهما القيمتان التقريبيتان   ما
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 التعلم باالكتشاف

 مفهوم االكتشاف:/ أوال

وسيلة يكتب بها شخص معرفة جديدة ما  بواسطة   أييمكن تعريف االكتشاف على ان   

 الفيزيقية ) كتاب طرق تدريس الرياضيات(. أواستخدام مصادر  العقلية 

، وإنما  المتعلمون خبرات التعلم كاملةوطريقة االكتشاف " هي الطريقة التي ال يعطي فيها 

يبذلون جهداً حقيقياً في اكتسابها وذل  باستخدام عملياتهم العقلية مثل المالحظة والمقارنة 

 ". واالفتراض ..... الخ 

ويتطلب ذل  من المتعلم إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لدي  بشكل يمكن  من رؤية عالقات 

من قبل، فهذ  الطريقة تركز على تنمية مهارات التفكير العلمي  جديدة لم تكن معروفة لدي 

لدى التالميذ ، فالهدف من ممارسة الطالب لعملية االكتشاف ليس الحصول على المعلومات  

 . بل كيفية الوصول إليها واكتساب المهارات العقلية والعلمية الالزمة لذل 

العرض المباشر ومناسبة  بنموذجرتبطة م ألنهاوهذ  الطريقة محببة لدى معلم الرياضيات 

 لتقديم مهارات ومفاهيم جديدة للتالميذ وتهيئ لهم الشعور بالمتعة . 

يمكن استخدامها بكفاءة في  أنها إالقد واجهت انتقادات من بعض المربين  أنهاوبالرغم من 

 كثير من موضوعات الرياضيات 

مها المعلم ،وتكون على شكل ألعاب حرة ويتم التعلم باالكتشاف من خالل األنشطة التي ينظ

غير مقيدة ، أو قد تشكل تتابعاً ضمن التفاعالت ، والحوار بين المتعلم والمعلم أو بين المتعلم 

بين طالب وطالب آخر ويمكن أن يتم عن طريق االستقراء أو االستنتاج    والمادة المطبوعة أو

 التعلم باالكتشاف. يهمايتم  يتينإستراتيج) االستنباط ( وهما أفضل 

 خصائص التدريس بطريقة االكتشاف:ثانيا/  

 :يليتدريس الرياضيات فيما  فييمكن تلخيص الخصائص العامة الستخدام هذا األسلوب 

محور العملية التعليمية وذل  بتهيئة الظروف الالزمة لجعل  يكتشف  المتعلميجعل   -1

 . المعلومات بنفس  بدالً من أن يستمدها من كتاب أو يتلقاها من معلم

المرتبة  فييؤكد على التفكير العلمي في المرتبة األولى ويأتي المحتوى المعرفي  -2

 الثانية . 

 ق الذات عند الوصول إلى اكتشاف ما،تجعل المتعلم  يشعر باالرتيا  والمتعة وتحقي -3

 على التعلم بفاعلية وكفاءة في الدروس الموالية.  المتعلمينوهذ  تحفز 
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ينظر إلى العملية التعليمية على أنها مستمرة ال تنتهي بمجرد تدريس موضوع معين,  -4

ولكن تكون دراسة هذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات أخرى ترتبط بموضوع 

 . الدراسة

 مح للتالميذ تنمية اتجاهات واستراتيجيات حل المشكالت واالستقصاء والبحث.يس  -5

على زيادة قدراتهم على تحليل وتركيب وتقويم المعلومات  المتعلمينتساعد   -6

 بموضوعية.

الش  أن المهارات والمفاهيم والمبادئ التي يتم تعلمها عن طريق االكتشاف تكون  -7

 يرا في ذاكرتهم.تعم وأكثر المتعلمينمعنى عند  أكثر

 سهولة في انتقال أثرها أكثرالمهارات التي يتم تعلمها عن طريق االكتشاف تكون  -8

 ومواقف تعلم جديدة.   أنشطةإلى 

 االكتشاف : أنواعثالثا/

المعلم  هناك عدة طرق تدريسية لهذا النوع من التعلم بحسب مقدار التوجي  الذي يقدم 

 للتالميذ وهي :

 :االكتشاف الموج - 1

وفي  يزّود المتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة قيمة ، وذل  يضمن نجاحهم 

في استخدام قدراتهم العقلية الكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية ، ويشترط أن يدرك 

المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف ويمثل أسلوبا تعليميا يسمح للتالميذ 

 من خالل خبرات عملية مباشرة .هم بتطوير معرفت

 االكتشاف شب  الموج : - 2

وفي  يقدم المعلم المشكلة للمتعلمين ومعها بعض التوجيهات العامة بحيث ال يقيد  وال يحرم  

 من فرص النشاط العملي والعقلي ، ويعطي المتعلمين بعض التوجيهات .

 االكتشاف الحر: -3

أن يخوض ب  المتعلمين إال بعد أن يكونوا قد مارسوا وهو أرقى أنواع االكتشاف ، وال يجوز 

النوعين السابقين ، وفي  يواج  المتعلمون بمشكلة محددة ، ثم يطلب منهم الوصول إلى حل 

 لها ويترك لهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذها .

 دور المعلم في التعلم باالكتشاف :

 التي سيتم تعلمها وطرحها في صورة تساؤل أو مشكلة . تحديد المفاهيم العلمية والمبادئ -1

 إعداد المواد التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرس . -2

 مهارة فرض الفروض لدى المتعلمين صياغة المشكلة على هيئة أسئلة فرعية بحيث تنمي -3

 تحديد األنشطة أو التجارب االكتشافية التي سينفذها المتعلمون . -4

 لمين ومساعدتهم على تطبيق ما تعلمو  في مواقف متنوعة.تقويم المتع -5
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 استراتيجيات االكتشاف:رابعا/

 التعلم االستقرائية أو االستنباطية. استراتيجياتيمكن تنفيذ االكتشاف باستخدام .

 االكتشاف االستقرائي : -1

 حل المشكالت والمفاهيم والمبادئ  خوارزمياتكتشاف التعميمات مثل ايسمح للتلميذ ب   

 من خالل معالجة عدد من الحاالت الخاصة واألمثلة النوعية.أي من الجزء إلى الكل ومن 

 الخاص إلى العام. 

 االكتشاف االستنباطي: -2

 خدم التعاريف والمسلمات مع مبادئ المنطق في الوصول إلى النظريات،تفي الرياضيات تس  

ثم يبدأ البحث عن تطبيق لهذ  النظريات في وضعيات خاصة أي من التعميمات إلى الحاالت     

 ألمثلة أو من الكل إلى الجزء.   الخاصة وا

 : التخطيط للتدريس بالطريقة االكتشافية/خامسا

  أنشطةمن خالل  أويمكن تنفيذ درس االكتشاف من خالل طرق عرض موجهة من المعلم 

 متمركزة حول المتعلم.  

 التي يمكن تطبيقها :  اإلرشاداتوفيما يلي بعض  

  بأنشطةومشكالت محيرة ومحفزة للقيام  أسئلةصياغة موضوع الدرس على شكل  -1

 تقود إلى االكتشاف.

تحليل محتوي الدرس لتحديد الخوارزميات والمفاهيم والتعميمات المتضمنة في الدرس  -2

 والتي سيكتشفها الطالب.

 المعلومات الجديدة و االكتشافات. بمعلومات معروفة ثم التقدم خطوة فخطوة نحو لبداا -3

من المفاهيم والمبادئ  المتعلمينيسي للتعرف على مدى تمكن حستقويم ت إجراء -4

 المتطلبة.

 مراعاة التوقيت المناسب لتدخل المعلم. -5

 تمنح الحرية للتالميذ لالكتشاف بطرق متعددة. أنيجب  -6

 لحفز االكتشاف. واألدوات واأللعابماذج استعمال الن -7

استهالكية للوقت ومملة ومحبطة  اإلستراتيجيةمن شان  أن يجعل هذ   تجنب كل ما -8

 للتالميذ.

 كلما دعت الضرورة إلى ذل . واإلرشاداتالقيادية  األسئلةالحرص على تقديم  -9

 البد من في كثير من األحيان يكون العمل في مجموعات مفيد أكثر . ومع ذل  فان  -10

 ونشاطا.    إسهاماوتشجيع األفراد األكثر  إثابة
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 بعض مميزات دروس االكتشاف:  /سادسا

 يجعل المتعلم محور لعملية التعلم مما يؤدى إلى تعلم أفضل. -1

 الرياضيات. أساليبمناسبة من  بدرجة المتعلمونيتزود  -2

 من معرفة المفاهيم والحقائق األساسية في الرياضيات. المتعلمينيمكن  -3

 تنمية الخيال العقلي للتلميذ. -4

 في المواقف المجردة. أنماطاكتساب خبرات في اكتشاف  -5

 الرياضيات. أجزاءمرونة في الربط بين  المتعلمونيكتسب  -6

مهارات تسهل عليهم ربط الرياضيات بتطبيقاتها في الفيزياء وبقية  المتعلمونيمتل   -7

 المجاالت.

 شعور المتعلم بالجانب التاريخي للرياضيات. -8

 يعرف المتعلم أن الرياضيات قابلة لالكتشاف. -9

 قيمة الحدس التربوي في موقع  الصحيح. المتعلمونيقدر  -10

 ين.رون ومتى يكونون مرنيمتى يثابرون ويس المتعلمونيعرف  -11

 التي تتمتع بها مادة الرياضيات. واإلثارةالشعور بالمتعة  -12

  .تهتم ببناء الثقة النفسية لدى الطالب والشعور باالنجاز والتطور -13

 

 خطة لدرس في االكتشاف

 

 ( والذي يسمى ))حساب الساعة (( 12نعرض فيما يلي خطة لدرس موضوع  الحساب )مقياس 

 الخبرات المستهدفة :  

 والقوانين المتعلقة بحساب الساعة.المبادئ 

 المفاهيم السابقة : 

)العملية الداخلية( ومفاهيم التبديل والتجميع والتوزيع ،العنصر  واإلغالقنظم العد ، معنى العملية، 

 الحيادي بنوعي  ) الجمع والضرب(، والنظير... 

 

 الكفاءات التعليمية القاعدية:

 يتقن المتعلم مهارات حساب الساعة. -  

 خواص الجمع والضرب في حساب الساعة. المتعلمونأن يحلل ويركب  -  

 المبادئ العامة لحساب الساعة.  المتعلمونيكتشف  -  

 

 الوجدانية:  األهداف

 في المشاركة في التعلم بطرقة االكتشاف. المتعلمونأن يرغب  -
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 باالرتيا  والمتعة وهم يكتشفون الخواص المستهدفة. المتعلمونأن يشعر  -

 الوسائل:

 إلى األدوات العادية مثل القلم المدور باإلضافةملصقات أو شرائح تمثل الساعة،أوراق ،   

 السبورة.

 التقويم القبلي:

تجرى مراجعة قصيرة للعملية الرياضية والمفاهيم المتعلقة بالعملية الداخلية مثل التبديل     

 لتجميع... الخا

 التعليم والتعلم: إستراتيجية

 تالميذ يعرض الشكل الذي يمثل الساعة ويتفق المعلم مع 

 المستعملة هي  األعداد الي قد استبدل على الساعة بالصفر. وبالت 12العدد  أنعلى 

0،1،2،...،10،11. 

 تالميذ. 4أو    3إلى مجموعات مشكلة من  المتعلمينيقسم 

 يطلب منهم مأل جدولي الجمع والضرب. 

 المناسبة مثل : األسئلة بإلقاءثم يقوم 

 حساب الساعة مغلقة )داخلية( بالنسبة لعملية الجمع؟ إعدادهل مجموعة -

 بالنسبة لعملية الضرب؟ 

 هل عملية الجمع تجميعية ؟ هل عملية الضرب تجميعية؟ -

 هو؟ هو؟  هل لعملية الضرب عنصرا حياديا  ؟ ما هل لعملية الجمع عنصرا حياديا ؟  ما-

 هل لكل عن عنصر من مجموعة اعداد الساعة نظير بالنسبة لعملية الجمع ؟  -

 ية الضرب؟لبالنسبة لعم 

 تعريف الطر  في حساب الساعة؟ هل يمكن - 

 
 .تلمصدر : كتاب طرق تدريس الرياضياا
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