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ملخص
ھدف ھذا البحث إلى تطوير إستراتيجية مقترحة للتدريس في الرياضيات مبنية على التق ويم
التشخيص ي وقي اس أثرھ ا عل ى التحص يل واالحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
األساسي .وتحديدا فإن مشكلة البحث تتحدد في األسئلة اآلتية (١ :ما أثر االستراتيجية المقترح ة
عل ى التحص يل ف ي الرياض يات ل دى طلب ة الص ف الخ امس؟  (٢م ا أث ر االس تراتيجية المقترح ة
على االحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة الصف الخ امس األساس ي ؟  (٣ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة
إحص ائية ب ين تحص يل طلب ة الص ف الخ امس ف ي الرياض يات ال ذين ت م تدريس ھم باس تخدام ھ ذه
اإلس تراتيجية تع زى إل ى الج نس ؟  (٤ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين االحتف اظ
بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس ف ي الرياض يات ال ذين ت م تدريس ھم باس تخدام ھ ذه
اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس؟ استخدم الباح ث الم نھج التجريب ي ،حي ث تكون ت عين ة الدراس ة
من ) (٢١١من طلبة الصف الخامس األساس ي م وزعين عل ى أربع ة ش عب ،وبع د جم ع البيان ات
وتحليلھا توصل البحث إل ى العدي د م ن النت ائج أھمھ ا (١ :توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين
تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في الرياضيات ال ذين تعلم وا باس تخدام ھ ذه اإلس تراتيجية
المقترحة وال ذين تعلم وا بالطريق ة التقليدي ة (٢ .توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين االحتف اظ
بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس األساس ي ف ي الرياض يات ال ذين تعلم وا باس تخدام ھ ذه
اإلستراتيجية المقترحة والذين تعلموا بالطريقة التقليدية (٣ .ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية
في التحصيل وكذلك في االحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة الصف الخامس في الرياضيات الذين ت م
تدريس ھم باس تخدام ھ ذه اإلس تراتيجية تع زى إل ى الج نس .وق د أوص ى الباح ث بالعدي د م ن
التوصيات من أھمھا (١ :تدريب المعلمين على توظيف التق ويم التشخيص ي ف ي الت دريس كج زء
من عمليات التعلم والتعليم (٢ .تدريب المعلمين على بناء أدوات التقويم التشخيصي وتوظيفھا.
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Abstract
This research aimed at developing a suggested strategy in teaching
math built on diagnostic assessment and measuring its effect on the fifth
grade pupils achievement and retention of information. The problem of
the research is limited in these questions: 1) What is the effect of the
suggested strategy on the achievement of fifth grade pupils in math? 2)
What is the effect of the suggested strategy on the retention of
information of fifth grade pupils in math? 3) Are there significant
differences between the achievement of fifth grade pupils in math who
were taught by this strategy due to gender? 4) Are there significant
differences between the retention of information of fifth grade pupils in
math who were taught by this strategy due to gender? The researcher
used the experimental approach. The sample of the study consisted of
(211) fifth grade pupils of four sections. After collecting and analyzing
data the following results were achieved: 1) There are significant
differences between the achievement of fifth grade pupils in math who
were taught by this strategy and the others who were taught by the
traditional way. 2) There are significant differences between the retention
of information of fifth grade pupils in math who were 3) taught by this
strategy and the others who were taught by the traditional way. 4) There
are no significant differences between the achievement and the retention
of information of fifth grade pupils in math who were taught by this
strategy due to gender. The researcher recommends the following: 1) To
train the teachers on applying diagnostic assessment in teaching to be a
part of teaching / learning process. 2) To train the teachers on building
and applying diagnostic assessment means.
المقدم ةإن الحاج ة إل ى االختب ارات المدرس ية ال تقتص ر عل ى م ا تزودن ا ب ه م ن معلوم ات ع ن
ً ولكنھ ا ذات أھمي ة للص ورة األكث ر ش موال،مستوى االتقان عند طالب أو صف في مھارة مح ددة
 وتق ع المس ؤولية عل ى المعل م أن يق دم تقري ره بالنت ائج.ع ن م دى التق دم ف ي الجوان ب التربوي ة
، وألغ راض متنوع ة متعلق ة بق رارات داخ ل المدرس ة،ألغ راض إع الم الطال ب وول ي أم ره
ويفترض أن ھذا التقرير يبين مدى تقدم كل طالب في مجال واسع من المھارات والمع ارف تمث ل
 والمھم أيض ا ً أن نكش ف ل يس فق ط عم ا أتقن ه الطال ب آني ا ً ب ل.أھداف تدريسية في موضوع معين
 إن أفض ل.عن درجة احتفاظه لفترة معقولة للمھ ارة والمعرف ة الممثل ين لألھ داف الخاص ة للم ادة
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م ن يض ع ھ ذه اإلمتحان ات ھ و ع ادة المعل م أو فري ق المعلم ين ال ذين ص مموا ال درس وق اموا
بالتدريس.
إن الق رارات المتعلق ة ب التعليم العالج ي تش كل جانب ا ً مھم ا ً م ن الق رارات التدريس ية.
واإلختبارات التشخيصية الت ي تس تخدم لغ رض المس اعدة ف ي ھ ذه الق رارات تھ دف إل ى التع رف
على جوانب قصور معينة ،وتكون عادة موجھة نحو فھم أبعاد المشكلة الحالية وأصولھا ف ي تعل م
الطالب ،وبذلك يفترض في اإلختبارات التشخيصية أن تركز في جوانب محددة تماما ً حت ى يمك ن
االستفادة منھا ،وأن تقدم بيّنات عن جوانب القوة والضعف في مھ ارة مح ددة تمام اً ،كم ا يفت رض
في بطارية االختبارات التشخيصية أن تغطي جميع المھارات الخاصة التي يمكن أن تندرج تحت
مھارة أكثر عمومية.
وبينما تھتم اختبارات التحصيل بالحاضر والمستقبل ،حيث تسأل إلى أين يسير بنا الحاضر؟
فإن اختبارات التشخيص تعود بنا إلى الوراء ،لتسأل كيف نشأت المشكلة أو الصعوبة الحالية؟
إن األساس الذي يجب أن تبنى عليھاالختب ارات التشخيص ية ھ و التحلي ل المس تفيض ال دقيق
لكافة المھارات المطلوبة (Thorndike, R. & Hagen, E. 1986).
مفھوم التقويم التشخيصي
يعتبر محم د مقب ل وآخ رون أن التق ويم التشخيص ي أس لوب تعل يم وتعل م ،يعتم د أساس ا ً عل ى
جمع المعلوم ات بش كل إجرائ ي دقي ق ومح دد ،وتوظيفھ ا كتغذي ة راجع ة للتخط يط لل تعلم وتنفي ذه
وتصحيح مساره.
إن االختبارات التشخيصية تعين المعلم في تع رف م واطن الض عف ونق اط الق وة عن د طلبت ه
في كل جزء من أجزاء المادة الت ي يق وم بتعليمھ ا ،وتعط ى بعي د االنتھ اء م ن عملي ات ال تعلم لس د
النقص فيه ،وتھيئة الطالب للتعلم الجديد على أسس س ليمة ،وكلم ا كان ت ھ ذه االختب ارات مفص لة
وتتناول كل جزء من أجزاء المھمة التعليمية على حدة ،كلما كانت أكثر فاعلية في مساعدة المعل م
عل ى تط وير برامج ه العالجي ة ،وعل ى التخط يط الس ليم لتدريس ه المس تقبلي )مقب ل
وآخرون.(٢٠٠٣،
وقد ذكر مجدي حبي ب ،أن م ن أن وع التق ويم التق ويم التشخيص ي ،ويقص د ب ه التع رف عل ى
نواحي القوة والضعف أو الخبرات السابقة لدى المتعلمين )حبيب.(١٩٩٦،
وي رى محم د عب د الس الم أحم د ،أن م ن أغ راض القي اس النفس وي والترب وي التش خيص،
ويس تخدم ف ي تحدي د ن واحي القص ور وتبي ان الض عف والق وة ف ي ق درات األف راد ،وعن د إج راء
االختب ارات عل ى ض وء ھ ذا الھ دف نھ تم بمعرف ة الجوان ب الت ي يع اني منھ ا الف رد أو يحتم ل أن
تسبب اضرابه مستقبالً .وتعتمد االختب ارات النفس ية المختلف ة عل ى ط رق تشخيص ية مختلف ة مث ل
تحلي ل نم وذج الق درات واالس تعدادات وتحلي ل الجوان ب المزاجي ة واالنفعالي ة ،وتحلي ل تش تت
االستجابات ،كما يقدم بعض االختبارات معادالت للتناقص أو التدھور )أحمد.(١٩٦٠ ،
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ويرى فؤاد أبو حط ب وآم ال ص ادق ،أن األدوات الت ي تس تخدم ف ي التق ويم تقس م إل ى ثالث ة
أنواع رئيسية منھا أدوات التش خيص ،وع ادة م ا تك ون فرعي ة ومتع ددة بحي ث تس مح عن د تفس ير
نتائجھا بتحديد مواطن القوة أو الضعف في تعلم التالميذ )أبو حطب وصادق.(١٩٨٠ ،
كم ا ي رى فري دريك ب ل ،أن م ن األس باب الرئيس ية الختب ار الط الب التق ويم التشخيص ي،
ويس تخدم ف ي تحدي د خص ائص ال تعلم ل دى ك ل طال ب عل ى ح ده ،وحض ور أو غي اب متطلب ات
المھارات األساسية السابق تعلمھا ومستويات اإلتقان السابقة لموضوعات رياضية معينة ،وتحديد
األسباب لصعوبات التعلم .ويح دث ع ادة ولك ن ل يس دائم ا ً قب ل تعل م وح دة جدي دة )فري دريك ب ل،
.(١٩٩٧
أساليب التقويم التشخيصي
 .١مالحظة أداء الطلبة على األنشطة الصفية.
 .٢المناقشة والحوار.
 .٣إتاحة الفرصة للطلبة لإلفصاح عن الصعوبات التي يواجھونھا.
 .٤متابعة الواجبات البيتية.
 .٥مالحظة أساليب التعلم للطلبة.
 .٦االختبارات التشخيصية ).(Blatchford, C.H.1970
أھمية االختبارات التشخيصية
 .١تميل ألن تكون تحليلية بدرجة أكبر مما يستطيع غالبية المعلمين العاديين القيام به.
 .٢تجعل المعلمين أكثر تنبھا ً إلى العناصر المھمة في العملي ة التدريس ية وإل ى تسلس ل خطواتھ ا
والصعوبات المتوقعة.
 .٣توفر وقت المعلم وطاقته بالنس بة لعملي ات التش خيص ،وتت رك ل ه وقت ا ً أوس ع للقي ام بعملي ات
التعليم العالجي.
 .٤تس اعد الطال ب عل ى التع رف عل ى حاجات ه التعلمي ة م ن خ الل تأكي دھا عل ى أخطائ ه بش كل
منتظم.
 .٥ت زود المعل م بب رامج للتعل يم العالج ي أو تق دم ل ه اقتراح ات بش أنھا مم ا ي وفر علي ه الوق ت
والجھد ويساعده في تنظيم العملية التربوية) .جامعة القدس المفتوحة(٢٠٠٠،
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مواصفات االختبارات التشخيصية
حت ى تك ون االختب ارات التشخيص ية فاعل ة بدرج ة كبي رة ،فم ن الواج ب أن تتص ف
بالمواصفات اآلتية:
 .١أن تكون جزءاً من المنھاج موضحة أھدافه الرئيسة ومؤكدة عليھا.
 .٢أن تتطلب فقرات االختبار استجابات مباشرة لمواقف تكون وظيفية بالقدر المستطاع.
 .٣أن تكون االختبارات تحليلية وقائم ة عل ى البيان ات التجريبي ة الخاص ة بالص عوبات التعليمي ة
واألشياء غير المفھومة.
 .٤أن تعكس االختبارات العمليات العقلية للمتعلم بش كل ك اف يمك ن مع ه التع رف عل ى م واطن
الخلل والكشف عنھا.
 .٥أن تقترح االختبارات أو تزود مستخدمھا بوسائل عالجية لكل خلل يتم كشفه.
 .٦أن تكون االختبارات مصممة بحيث تغطي تسلسالً طويالً من التعلم بشكل منتظم.
 .٧أن تكون االختبارات مصممة بشكل يساعد عل ى ض بط النس يان ،وذل ك م ن خ الل المراجع ة
المستمرة للعناصر الصعبة ،إضافة إلى امكانية اكتشاف التعلم الخاطئ.
 .٨أن يتم اظھار تقدم الطلبة بطريقة موضوعية )جامعة القدس المفتوحة.(٢٠٠٠ ،
وتتص ف االختب ارات التشخيص ية بالثب ات بدرج ة أعل ى م ن االختب ارات التحص يلية نتيج ة
لكثرة عدد فقراتھا ).(Blatchford, C.H.1970
نماذج من االختبارات التشخيصية
 .١اختبار ستانفورد التشخيصي للحساب ،المستوى الثالث
) (Stanford Diagnostic Achievement Test Level lll
وھ و مص مم لإلس تخدام للطلب ة م ن منتص ف الص ف الراب ع إل ى منتص ف الص ف الث امن،
ويتكون من ثمان اختبارات فرعي ة تش تمل عل ى ) (٢١٠م ن األس ئلة التشخيص ية تغط ي مج االت
الحساب .كما ھو مبين في الجدول اآلتي:
عدد األسئلة
مجال االختبار
رقم االختبار
٣٠
األعداد والعمليات
١
٢٦
قيمة المنزلة العشرية
٢
٢٠
الجمع والطرح
٣
١٨
الضرب
٤
١٨
القسمة
٥
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٦
٧
٨

مفاھيم الكسور
العمليات على الكسور
الكسور العشرية والنسب الئوية
المجموع

٢٢
٢٨
٤٨
٢١٠

)ثورندايك ،روبرت وھيجن ،اليزابيث.(١٩٨٩ ،
 .٢اختبارات التقدم األكاديمي ).(Tests of Academic Progress
وقد صممته جامعة أيوا لإلستخدام من الص ف التاس ع ولغاي ة الص ف الث اني عش ر ،ويش تمل
على ستة اختبارات ھي:
 .١الدراسات االجتماعية.
 .٢اإلنشاء.
 .٣العلوم.
 .٤القراءة.
 .٥الرياضيات.
 .٦األدب.
واختبار الرياضيات يغطي المجاالت اآلتية:
بن اء النظ ام الع ددي ،الحس اب ،الجب ر ،الھندس ة ،المثلث ات ،الھندس ة التحليلي ة ،التفاض ل
والتكامل )ثورندايك ،روبرت وھيجن ،اليزابيث.(١٩٨٩ ،
) .١بطاق ات الحس اب التدريبي ة التشخيص ية( م ن إع داد إس ماعيل القب اني و محم د عب د الس الم
أحمد ،وقد أعدت لتالئم طلبة المرحلة اإلعدادية في جمھورية مصر العربي ة .وق د تك ون م ن
) (٧٠اختباراً فرعيا ً تغطي ) (١٢مجاالً في الحساب ،كما ھو موضح في الجدول اآلتي:
عدد االختبارات
المجال
الرقم
٥
تحويل صورة الكسر
١
٦
جمع الكسور العادية
٢
٤
طرح الكسور العادية
٣
٦
ضرب الكسور العادية
٤
٧
الكسور العشرية
٥
٥
ضرب األعداد العشرية وقسمتھا
٦
٦
تحويل النسب المئوية إلى صور كسرية وبالعكس
٧
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٨
٩
١٠
١١
١٢

تحويل النسب المئوية إلى صور كسرية وبالعكس
المتوسط الحسابي
المقاييس المألوفة
الربح
اختبار عام
المجموع

٧
٥
٩
٧
٣
٧٠

)أحمد ،محمد عبد السالم(١٩٦٠ ،
 .٣اختبار تشخيص االستعداد الجبري
)(Algebra Readiness Diagnostic Test – ARDT
قام ت دائ رة التربي ة ف ي جامع ة فرجيني ا بتص ميم اختب ار تشخيص ي لالس تعداد الجب ري،
كبرنامج محوسب عبر شبكة اإلنترنت .يقدم البرنامج اختبارات تشخيصية في الرياضيات للطلب ة
من الصف الثال ث إل ى الص ف الث امن ،وي زود البرن امج الطال ب بالنتيج ة ف ور اإلنتھ اء م ن تق ديم
االختبار التشخيصي ،كما يزوده بتقرير مفصل حول نقاط الضعف والقوة ،مم ا يس ھم ف ي تط وير
برنامج عالجي حسب احتياجات الطالب ).(Williams, L. 2007
مبادئ التعليم التشخيصي
 .١التقويم عملية مستمرة وجزء أساسي من عمليتي التعليم والتعلم.
 .٢يتطلب التعليم التشخيصي تفريد عمليات التعليم والتعلم.
 .٣يساعد التقويم التشخيصي المعلمين على التعليم والطالب على التعلم.
 .٤يستخدم التقويم التشخيصي لدعم عمليتي التعليم والتعلم وليس ھدفا ً بحد ذاته )مقبل وآخرون،
(٢٠٠٣
متطلبات التعليم التشخيصي
 .١تحديد أھداف التعلم بدقة.
 .٢تحديد التعلم السابق )المتطلبات السابقة(
 .٣الكشف عن نقاط الضعف والمفاھيم الخاطئة.
 .٤الكشف عن مواطن القوة.
 .٥توفير أنشطة متنوعة لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة
(Thorndike, R.& Hagen, E. 1986).
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وصف اإلستراتيجية المقترحة
ق ام الباح ث بالتع اون م ع لجن ة مبح ث الرياض يات بتط وير خط ط تدريس ية لك ل درس م ن
دروس وح دة الھندس ة للص ف الخ امس األساس ي  /الفص ل الث اني .بن ا ًء عل ى الرزم ة التدريبي ة
للتقويم التشخيصي من إعداد :محم د س عيد مقب ل ،رزق رمض ان أب و أص فر،عبد الحك يم عب د ﷲ
الكس واني ،وبإش راف خب راء التق ويم التشخيص ي :د .ديفي د ك ارول ،د .بري ان دوكرل،الس يدة
م اريون ديفاين،الس يدة لوس ي ج ونز .والنم وذج الت الي يب ين ھ ذه الخط ة المقترح ة إلس تراتيجية
التدريس المقترحة .
نموذج خطوات التعليم وفق إستراتيجية التدريس باستخدام التقويم التشخيصي
الرقم

الخطوات

١
٢

تحديد أھداف الدرس بشكل إجرائي
تحديد األھداف
تحديد الخبرات السابقة الالزمة للتعلم الجديد
الخبرات السابقة
األخط اء المتوقع ة ف ي الخب رات رص د األخط اء المتوقع ة ل دى الطلب ة ف ي الخب رات
السابقة
السابقة
إج راء تق ويم قبل ي للكش ف ع ن األخط اء ف ي ال تعلم
تقويم قبلي للخبرات السابقة
السابق
أنش طة عالجي ة لنق اط الض عف
اقتراح أنشطة عالجية لألخطاء قي التعلم السابق
في الخبرات السابقة .
األنش طة التعليمي ة  /التعلمي ة
اقتراح أنشطة تعليمية  /تعلمية لتنفيذ الدرس الجديد
للدرس السابق
توظيف التق ويم التك ويني للتأك د م ن م دى تحق ق ك ل
التقويم التكويني للتعلم الجديد
ھدف من أھداف الدرس
تحديد أنشطة عالجي ة لل تعلم الجدي د للطلب ة ال ذين ل م
أنشطة عالجية للتعلم الجديد
يتمكنوا من تحقيق األھداف
تحديد أنشطة اثرائية للتعلم الجديد للطلبة المتفوقين
أنشطة اثرائية للتعلم الجديد
 أخطاء جديدة لم تكن متوقعة
مالحظات
 أنشطة عالجية لألخطاء غير المتوقعة

٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

التوضيح

الشكل اآلتي رقم ) (١يبين ملخص خطوات التدريس باالستراتيجية المقترحة:
حدد
 االھداف الخاصة.
 المعرفة السابقة.
 الصعوبات  /االخطاء المتوقعة.
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علّم

قّوم

المعرفة السابقة

المعرفة الجديدة

االستجابة

استجابة

قدّم

قدّم

نشاطا ً اغنائيا ً

نشاطا ً عالجيا ً

نشاطا ً اغنائيا ً

نشاطا ً عالجيا ً

شكل ) :(١ملخص خطوات التدريس لالستراتيجية المقترحة ) أبو صقر وآخرون.(٢٠٠٠ ،
مشكلة البحث وأسئلته
تتمث ل مش كلة ھ ذا البح ث ف ي تط وير إس تراتيجية مقترح ة للت دريس مبني ة عل ى التق ويم
التشخيص ي وقي اس أثرھ ا عل ى التحص يل واالحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
األساسي.
تحديدا فإن مشكلة البحث تتحدد في األسئلة اآلتية:
 .١ما أثر االستراتيجية المقترحة على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف الخامس؟
 .٢م ا أث ر االس تراتيجية المقترح ة عل ى االحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
األساسي؟
 .٣ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة الصف الخامس في الرياضيات الذين
تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس ؟
 .٤ھل توجد فروق ذات داللة إحص ائية ب ين االحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
في الرياضيات الذين تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس؟
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أھداف البحث
ھدف ھذا البحث إلى ما يأتي:
 .١بناء استراتيجية تدريس مقترحة للرياضيات مبنية على أسلوب التقويم التشخيص ي وتطبيقھ ا
على طلبة الصف الخامس األساسي.
 .٢التعرف على أثر االستراتيجية المقترح ة عل ى التحص يل ف ي الرياض يات ل دى طلب ة الص ف
الخامس األساسي.
 .٣التعرف على أثر االستراتيجية المقترحة على االحتفاظ ف ي المعلوم ات ف ي الرياض يات ل دى
طلبة الصف الخامس األساسي.
فرضيات البحث
ولإلجابة عن أسئلة البحث تم تحويلھا إلى الفرضيات الصفرية اآلتية واختبارھا عند مستوى
الداللة ) .(٠.٠٥ = 
 .١ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين تحص يل الطلب ة ف ي الص ف الخ امس األساس ي ف ي
الرياض يات ال ذين تعلم وا باس تخدام ھ ذه اإلس تراتيجية المقترح ة وال ذين تعلم وا بالطريق ة
التقليدية.
 .٢ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين االحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
األساسي في الرياضيات ال ذين تعلم وا باس تخدام ھ ذه اإلس تراتيجية المقترح ة وال ذين تعلم وا
بالطريقة التقليدية.
 .٣ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة الصف الخ امس ف ي الرياض يات ال ذين
تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس.
 .٤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة الصف الخ امس ف ي
الرياضيات الذين تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس.
محددات البحث
 .١المجال البشري :اقتصر ھذا البحث على وحدة الھندسة لطلبة الصف الخامس األساسي.
 .٢المجال الزماني :طبقت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي .٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
 .٣المجال المكاني :مدارس جنوب الضفة الغربية التابعة لوكالة الغوث الدولية.
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مصطلحات البحث
 .١التقويم التشخيص ي :أس لوب تعل يم وتعل م يعتم د أساس ا عل ى جم ع المعلوم ات بش كل إجرائ ي
دقيق ومحدد ،وتوظيفھا كتغذية راجعة للتخطيط للتعلم وتنفيذه وتصحيح مساره.
 .٢االستراتيجية المقترحة :إستراتيجية تدريس مقترحة تعتمد على التخطيط وفق أسلوب التقويم
التشخيصي ،وتتكون من ثمان خطط لدروس وحدة الھندسة للصف الخامس األساسي.
 .٣التحصيل :عالمة الطالب على االختبار التحصيلي البعدي المعد لھذه الدراسة.
 .٤االحتفاظ بالمعلومات :عالمة الطالب على االختبار التحصيلي في التطبيق المؤجل بعد ش ھر
من تطبيق االختبار البعدي.
منھجية البحث
تم استخدام المنھج التجريبي لمالءمت ه لطبيع ة ھ ذا البح ث حي ث ت م تقس يم عين ة البح ث إل ى
مجموعة تجريبية تم استخدام اإلستراتيجية المقترحة في تدريسھا ومجموعة ض ابطة ت م تدريس ھا
بالطريقة التقليدية.
مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من جميع طلبة الصف الخامس األساسي في م دارس وكال ة الغ وث ف ي
جنوب الضفة الغربية للعام الدراسي .٢٠٠٨/٢٠٠٧
عينة البحث
تكونت عينة البحث من مدرستين واحدة للذكور واألخرى لإلناث  ،ف ي ك ل مدرس ة ش عبتين
إحداھما ضمن المجموعة التجريبية ،واألخرى ضمن المجموعة الض ابطة .وق د ت م اختي ار العين ة
بش كل قص دي حي ث يت وفر ف ي ك ل مدرس ة م درس ُ /مد ﱢرس ة متع اون  /متعاون ة ف ي تطبي ق
اإلستراتيجية المقترحة .والجدول اآلتي يبين عينة البحث.
عينة البحث
الجنس
المجموعة
التجريبية
الضابطة
المجموع

الذكور

اإلناث

المجموع

٣٥
٤١
٧٦

٣٢
٣١
٦٣

٦٧
٧٢
١٣٩
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أدوات البحث
أ.

خطط التدريس لإلستراتيجية المقترحة ،وخطوات إعدادھا) :ملحق رقم .(١
 .١قام الباحث بالتعاون مع لجنة مبحث الرياضيات بتطوير خطط التدريس الثماني ة لوح دة
الھندسة للصف الخامس األساسي.
 .٢تم عرض الخطط على عدد من خبراء تدريس الرياضيات ومشرفين تربويين ومعلم ي
الرياضيات لألخذ بآرائھم ومالحظاتھم على الخطط.
 .٣تم تعديل الخطط بنا ًء على مالحظات وتوصيات السادة المحكمين.

ب .االختبار القبلي) :ملحق رقم .(٢
ويتكون من  ٢٥فقرة من ن وع االختي ار م ن متع دد للق درات األساس ية ف ي الرياض يات الت ي
تناسب طالب الصف الخامس األساسي.
خطوات إعداد االختبار القبلي
 .١ق ام الباح ث بالتع اون م ع لجن ة مبح ث الرياض يات ببن اء االختب ار للق درات الرياض ية الت ي
تناسب طلبة الصف الخامس األساسي وذلك باالستفادة من اس ئلة اختي ار الرياض يات ال دولي
) (TIMSSواالختبارات الموحدة لوكالة الغوث الدولية وقد تكون من  ٢٥فقرة.
 .٢ت م ع رض االختب ار عل ى ع دد م ن خب راء ت دريس الرياض يات ومش رفين ترب ويين ومعلم ي
الرياضيات لألخذ بآرائھم ومالحظاتھم على الخطط.
 .٣تم تعديل االختبار بنا ًء على مالحظات وتوصيات السادة المحكمين.
 .٤تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية باس تخدام معادل ة ت ودر رتش ارد س ون ٢٠
على عينة من  ٣٠طالبا ً .وقد بلغ معامل الثبات ) (٠.٧٣وھي قيمة تسمح باستخدام االختبار
ألغراض البحث.
جـ .االختبار البعدي) :ملحق رقم .(٣
 .١قام الباحث بالتعاون مع لجنة مبح ث الرياض يات ببن اء االختب ار البع دي وق د تك ون م ن ٢٥
فقرة من نوع االختيار من متعدد .بنا ًء على جدول مواصفات لوحدة الھندسة للصف الخامس
األساسي  /الفصل الثاني.
 .٢ت م ع رض االختب ار عل ى ع دد م ن خب راء ت دريس الرياض يات ومش رفين ترب ويين ومعلم ي
الرياضيات لألخذ بآرائھم ومالحظاتھم على الخطط.
 .٣تم تعديل االختبار بنا ًء على مالحظات وتوصيات السادة المحكمين.
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 .٤تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية باس تخدام معادل ة ت ودر رتش ارد س ون ٢٠
على عينة من  ٣٠طالبا ً .وقد بلغ معامل الثبات ) (٠.٨٣وھ ي قيم ة مرتفع ة تس مح باس تخدام
االختبار ألغراض البحث .
خطوات إجراء البحث
 .١إعداد أدوات البحث الثالثة )الخطط التدريسية ،االختبار القبلي ،االختبار البعدي(.
 .٢اختيار عينة الدراسة.
 .٣تطبي ق االختب ار القبل ي للق درات الرياض ية قب ل ت دريس وح دة الھندس ة ،والتأك د م ن تك افؤ
المجموعتين التجريبية والضابطة .
 .٤تدريس المجموعة التجريبي ة باس تخدام التق ويم التشخيص ي ،بن ا ًء عل ى الخط ط المع دة ل ذلك،
وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
 .٥تطبيق االختبار التحصيلي على عينة البحث فور االنتھاء من تدريس وحدة الھندسة ومقارن ة
النتائج.
 .٦تطبي ق االختب ار التحص يلي المؤج ل عل ى عين ة البح ث بع د ش ھر م ن تطبي ق االختب ار
التحصيلي ،ومقارنة النتائج.
تصميم البحث
الت دريس
مجموع ة االختب ار مجموع ة ياس تخدام
تجريبية االستراتيجية
تجريبية القبلي
تطبيق
المقترحة
االختبار
الت دريس
التحصيلي
اختب ار
مجموع ة ياس تخدام
مجموع ة
الق درات
ة
الطريق
ضابطة
ضابطة
الرياضية
التقليدية

مقارنة
النتائج

تطبيق
االختبار
المؤجل

مقارنة
النتائج

التحليل اإلحصائي
تم استخدام برنامج التحلي ل االحص ائي ) ،(SPSSلحس اب األوس اط الحس ابية واالنحراف ات
المعيارية واختبار ) (T – TESTومعامل الثبات.
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نتائج البحث
فيم ا ي أتي ع رض للنت ائج المتعلق ة بتك افؤ المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ،ونت ائج أس ئلة
البحث والفرضيات المرتبطة بھا.
النتائج المتعلقة بتكافؤ المجموعات
الج دول رق م ) (١اآلت ي يب ين نت ائج اختب ار )ت( لفح ص الف روق ف ي األوس اط الحس ابية
لعالمات الطلبة على االختبار التحصيلي القبلي.
جدول ) :(١نتائج اختبار )ت( لالختبار التحصيلي القبلي.
مستوى
درجة
االنحراف
الوسط
قيمة t
العدد
المجموعة
الحرية  dfالداللة sig.
الحسابي المعياري
٤.٦٨
١٢.٦٤
٦٧
التجريبية
٠.٠٦
١٣٧
١.٩٣
٤.٩٥
١١.٠٦
٧٢
الضابطة
يتبين من الجدول رقم ) (١السابق أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية لعالم ات
الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحص يلي القبل ي يس اوي  ٠.٠٦وھ ي
أكب ر م ن  ٠.٠٥وب ذلك ال توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً ب ين متوس طي عالم ات الطلب ة ف ي
المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي القبل ي ،أي أن المجم وعتين التجريبي ة
والضابطة متكافئتان في التحصيل قبل إجراء التجربة.
النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ما أثر االستراتيجية المقترحة على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف الخامس.
لإلجابة عن ھذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية اآلتية المرتبطة به:
ال توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين تحص يل الطلب ة ف ي الص ف الخ امس األساس ي ف ي
الرياضيات الذين تعلموا باستخدام ھذه اإلستراتيجية المقترحة والذين تعلموا بالطريقة التقليدية.
الج دول رق م ) (٢اآلت ي يب ين نت ائج اختب ار )ت( لفح ص الف روق ف ي األوس اط الحس ابية
لعالمات الطلبة على االختبار التحصيلي البعدي.
جدول ) :(٢نتائج اختبار )ت( لالختبار التحصيلي البعدي.
االنحراف
الوسط
قيمة t
العدد
المجموعة
الحسابي المعياري
٤.٨٣
١٤.٤٦
التجريبية ٦٧
٢.٠٥
٤.٦٩
١٢.٨١
الضابطة ٧٢

درجة
الحرية df
١٣٧

مستوى
الداللة sig.
٠.٠٤
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يتبين من الجدول رقم ) (٢السابق أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية لعالم ات
الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على االختب ار التحص يلي القبل ي يس اوي  ٠.٠٤وھ و
أقل م ن  ٠.٠٥وب ذلك ت رفض الفرض ية الص فرية األول ى وتقب ل الفرض ية البديل ة ،أي أن ه توج د
ف روق دال ة إحص ائيا ً ب ين متوس طي عالم ات الطلب ة ف ي المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة عل ى
االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
م ا أث ر االس تراتيجية المقترح ة عل ى االحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
األساسي؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية اآلتية المرتبطة به:
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين االحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
األساس ي ف ي الرياض يات ال ذين تعلم وا باس تخدام ھ ذه اإلس تراتيجية المقترح ة وال ذين تعلم وا
بالطريقة التقليدية.
الجدول رقم ) (٣اآلتي يبين نتائج اختبار )ت( لفحص الفروق في األوس اط الحس ابية للف رق
بين عالمة االختبار التحصيلي البعدي المؤجل واالختب ار البع دي ) م ا فق ده الطلب ة م ن التحص يل
بين االخبار التحصيلي البعدي واالختبار التحصيلي البعدي المؤجل(.
جدول ) :(٣نتائج اختبار )ت( لما فقده الطلبة من التحصيل.
االنحراف
الوسط
قيمة t
العدد
المجموعة
الحسابي المعياري
٢.٨٦
٠.٠٤
٦٧
التجريبية
٢.٨٠
١.٢٨
١.٠٨
٧٢
الضابطة

درجة
الحرية df

مستوى
الداللة sig.

١٣٧

٠.٠٠٦

يتبين من الجدول رقم ) (٣السابق أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية للفاقد من
التحصيل بين االختبار التحص يلي البع دي واالختب ار التحص يلي البع دي المؤج ل يس اوي ٠.٠٠٦
وھو أقل من  ٠.٠٥وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبل الفرضية البديل ة ،أي أن ه توج د
فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي الفاقد من التحصيل بين االختب ار التحص يلي البع دي واالختب ار
التحصيلي البعدي المؤجل لصالح المجموعة الضابطة ،أي أن للبرنامج المقترح أثر إيج ابي عل ى
االحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة المجموعة التجريبية.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين تحص يل طلب ة الص ف الخ امس ف ي الرياض يات
الذين تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس ؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم فحص الفرضية الصفرية اآلتية المرتبطة به:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٩ ،(٣)٢٣
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة الصف الخامس في الرياض يات ال ذين
تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس.
الج دول رق م ) (٤اآلت ي يب ين نت ائج اختب ار )ت( لفح ص الف روق ف ي األوس اط الحس ابية
لعالمات طلبة المجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي البعدي حسب متغير الجنس.
ج دول ) :(٤نت ائج اختب ار )ت( لالختب ار التحص يلي البع دي لطلب ة المجموع ة التجريبي ة حس ب
متغير الجنس.
مستوى
درجة
االنحراف
الوسط
قيمة t
العدد
المجموعة
الحرية  dfالداللة sig.
الحسابي المعياري
٥.١٣
١٤.٨٠
٣٥
الذكور
٠.٥٥
٦٥
٠.٥٩
٤.٥٤
١٤.٠٩
٣٢
اإلناث
يتبين من الجدول رقم ) (٤السابق أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية لعالم ات
الطلب ة ف ي المجموع ة التجريبي ة عل ى االختب ار التحص يلي القبل ي حس ب متغي ر الج نس يس اوي
 ٠.٥٥وھو أكبر م ن  ٠.٠٥وب ذلك تقب ل الفرض ية الص فرية الثالث ة ،أي أن ه ال توج د ف روق دال ة
إحصائيا ً بين متوسطي عالمات الطلبة في المجموعة التجريبية عل ى االختب ار التحص يلي البع دي
حسب متغي ر الج نس ،أي أن ه ال يوج د ف رق ف ي أث ر االس تراتيجية المقترح ة عل ى التحص يل ب ين
الذكور واإلناث.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ين االحتف اظ بالمعلوم ات ل دى طلب ة الص ف الخ امس
في الرياضيات الذين تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم فحص الفرضية الصفربة اآلتية المرتبطة به:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة الصف الخامس ف ي
الرياضيات الذين تم تدريسھم باستخدام ھذه اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس.
الجدول رقم ) (٥اآلتي يبين نتائج اختبار )ت( لفحص الفروق في األوس اط الحس ابية للف رق
بين عالمة االختبار التحصيلي البعدي المؤجل واالختب ار البع دي ) م ا فق ده الطلب ة م ن التحص يل
بين االخبار التحصيلي البعدي واالختبار التحصيلي البعدي المؤجل ( للمجموعة التجريبية حس ب
متغير الجنس.
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جدول ) :(٥نت ائج اختب ار )ت( لم ا فق ده طلب ة المجموع ة التجريبي ة م ن التحص يل حس ب متغي ر
الجنس.
مستوى
درجة
قيمة t
الوسط االنحراف
العدد
المجموعة
الحرية  dfالداللة sig.
الحسابي المعياري
٣.٧٩
٠.٠٣
٣٥
الذكور
٠.٩٦
٦٥
٠.٠٥
١.٢٩
٠.٠٦
٣٢
اإلناث
يتبين من الجدول رقم ) (٥السابق أن مس توى الدالل ة للف روق ف ي األوس اط الحس ابية للف رق
بين عالمة االختبار التحصيلي البعدي المؤجل واالختب ار البع دي ) م ا فق ده الطلب ة م ن التحص يل
ب ين االختب ار التحص يلي البع دي واالختب ار التحص يلي البع دي المؤج ل ( للمجموع ة التجريبي ة
حسب متغير الجنس .يساوي  ٠.٩٦وھو أكبر من  ٠.٠٥وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الرابع ة،
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً بين األوساط الحسابية للفرق ب ين عالم ة االختب ار التحص يلي
البعدي المؤجل واالختبار البع دي ) م ا فق ده الطب ة م ن التحص يل ب ين االخب ار التحص يلي البع دي
واالختبار التحصيلي البعدي المؤجل ( للمجموعة التجريبية حسب متغير الجنس ،أي أنه ال يوج د
فرق في أثر االستراتيجية المقترحة على االحتفاظ بالمعلومات بين الذكور واإلناث.
التوصيات
بنا ًء على نتائج البحث فإن الباحث يوصي بما يأتي:
 .١ت دريب المعلم ين عل ى توظي ف التق ويم التشخيص ي ف ي الت دريس كج زء م ن عملي ات ال تعلم
والتعليم.
 .٢تدريب المعلمين على بناء أدوات التقويم التشخيصي وتوظيفھا.
 .٣إجراء المزيد من األبحاث حول توظيف التق ويم التشخيص ي ف ي الت دريس لفئ ات أخ رى م ن
الطلبة.
 .٤إج راء المزي د م ن األبح اث لمعرف ة أث ر توظي ف التق ويم التشخيص ي ف ي الت دريس عل ى
متغيرات أخرى.
المصادر العربية واألجنبية


أب و حط ب ،ف ؤاد .وص ادق ،آم ال .(١٩٨٠) .عل م ال نفس الترب وي .ط .٢مكتب ة األنجل و
المصرية ،القاھرة.



أبو صقر ،رزق .وآخرون .(٢٠٠٠) .مرش د المعل م ف ي التق ويم التشخيص ي .وزارة التربي ة
والتعليم ،المديرية العامة لإلمتحانات ،قسم االختبارات التشخيصية  ،عمان .األردن.
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أحم د ،محم د عب د الس الم .(١٩٦٠) .القي اس النفس ي والترب وي .مكتب ة النھض ة المص رية،
القاھرة.



ثورندايك ،روبرت .وھيجن ،اليزابث .(١٩٨٩) .القي اس والتق ويم ف ي عل م ال نفس والتربي ة.
ترجمة عبد ﷲ زيد الكيالني ،وعبد الرحمن عدس .مركز الكتب األردني ،عمان .األردن.



جامعة القدس المفتوحة .(٢٠٠٠) .القياس والتقويم .منشورات جامعة القدس المفتوحة.



حبيب ،مجدي عبد الكريم .(١٩٩٦) .التقويم والقياس في التربية وعلم النفس .ط .١الق اھرة.
مكتبة النھضة المصرية.



فريدريك بل .(١٩٩٧) .طرق تدريس الرياضيات .الج زء الث اني ،ط .٣ترجم ة محم د أم ين
المفتي ،وممدوح محمد سليمان .الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاھرة.



مقبل ،محمد .وآخرون .(٢٠٠٠) .رزمة تدريبية ألسلوب التقويم التشخيصي .وزارة التربية
والتعليم /المديرية العامة لإلمتحانات /قسم االختبارات التشخيصية ،عمان ،األردن.
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ملحق رقم )(١
الخطط الدراسية لوحدة القياس للصف الخامس  /الفصل الثاني
الدرس األول :مراجعة وحدات الطول
الرقم

المحتويات

١

الھدف  /األھداف

٢

المتطلبات السابقة

٣

األخطاء المتوقعة

٤

مھمات تقويمية
)المتطلبات السابقة(

٥

أنشطة لمعالجة الض عف
في المتطلبات السابقة

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

التخطيط والتنفيذ

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(.

ورقة عمل ) / (٢مرفقة
تدريبات إضافية بشكل بسيط  -ورقة عمل )(٢
.١

أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
األنش طة العالجي
المقترحة
مالحظات

 .١أن يذكر الطالب وحدات قياس الطول.
 .٢أن يستنتج الطالب العالقة بين وحدات الطول.
 .٣أن يح ول الطال ب م ن وح دة ط ول إل ى أخ رى) .أج زاء المت ر
ومضاعفاته(.
 .٤أن يقدر الطالب أطوال بعض األطوال.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والعشرية في قوى العدد .١٠
 .٢مفھوم :الطول – وحدات الطول.
 .٣مفھوم التقدير.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والكسور العشرية.
 .٢تحد يد موقع الفاصلة العشرية في ناتج ضرب وقسمة األعداد العشرية.
 .٣عدم التمييز بين مضاعفات المتر وأجزاءه.
 .١ت دريبات عل ى ض رب وقس مة األع داد الص حيحة والعش رية ف ي ق وى
العدد ) ١٠ورقة عمل معدة مسبقا ً(.
 .٢توضيح مفھوم الطول )ضع كلمة الطول في جملة مفيدة(.
 .٣توضيح مفھوم التقدير )أمثلة على التقدير من الحياة اليومية(.
تدريبات إض افية عل ى ض رب وقس مة األع داد الص حيحة والعش رية ف ي ق وى
العدد ) .١٠ضع الفاصلة العشرية في مكانھا الصحيح في ناتج قسمة وض رب
كال مما يلي(.
 .١توض يح العالق ة ب ين وح دات الط ول باس تخدام الم درج الط ولي )بطاق ة
معدة  /شفافيات( +بعض أدوات قياس الطوال )مسطرة – متر .(----
 .٢استخدام المدرج في إجراء التح ويالت ب ين المت ر واج زاءة ومض اعفاته
)عادية – مباشرة أو كالمية(.
 .٣إجراء عمليات حسابية )  ( - ، +بين وحدات الطول – أكثر من وحدة
 .٤تقدير أطوال بعض األشياء ) نشاط  ٢صفحة
(

.٢

إع داد أنش طة اثرائي ة )زي ارة ص احب مھن ة )ح داد – نج ار ----
والتع رف عل ى أھمي ة وح دات الط ول ومالحظ ة القياس ات ل بعض
األشياء(.
حل تدريبات ) (٤ ،٣ ،٢ص

ة
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الدرس الثاني :وحدات قياس المساحة
التخطيط والتنفيذ
الرقم المحتويات
 .١أن يتعرف الطالب إلى وحدات قياس المساحة )كم ،٢م ،٢دسم ،٢سم،٢
مم.(٢
 .٢أن يستنتج الطالب العالقة بين وحدات قياس المساحة.
الھدف  /األھداف
١
 .٣أن يحول الطال ب م ن وح دة مس احة إل ى أخ رى) .أج زاء المت ر المرب ع
ومضاعفاته(.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والعشرية في قوى العدد .١٠٠
 .٢معرفة الطالب وحدات قياس الطول والعالقة بينھا.
المتطلبات السابقة
٢
 .٣مفھوم المساحة.
 .٤مفھوم مربع العدد.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والكسور العشرية.
 .٢عدم التمييز بين وحدات الطول والمساحة.
األخطاء المتوقعة
٣
 .٣عدم التمييز بين مضاعفات المتر المربع وأجزاءه.
 .١ت دريبات عل ى ض رب وقس مة األع داد الص حيحة والعش رية ف ي ق وى
العدد .١٠٠
 .٢مراجعة وحدات الطول والعالقة بينھا )تدريبات خارجية  /ورقة عمل /
مھمات تقويمية
تدريب .(٢+ ١
٤
)المتطلبات السابقة(
 .٣تدريبات على مفھوم مربع العدد.
 .٤توضيح مفھوم المساحة )استخدام لوح الرسم البياني  /ورق المربعات /
البيئة الصفية .( -------
تدريبات إض افية عل ى ض رب وقس مة األع داد الص حيحة والعش رية ف ي ق وى
أنش طة لمعالج ة الض عف العدد ٦ = ----- ÷ ٦٠٠ ------ =١٠٠ × ٦.٥ ------= ١٠٠ × ٢ -:١٠
٥
أذكر وحدات قياس الطول المناسبة لكل مما يلي :المسافة بين مدينتين ........
في المتطلبات السابقة
ضع يدك على الجزء الذي يدل على مساحة كل شكل مما يلي )من الصف(.
 .١توضيح العالقة بين وحدات المس احة باس تخدام م درج المس احة )بطاق ة
معدة  /شفافيات( )سم ،٢دسم.(٢
 .٢حل تدريب  ٢+١ص + ٨٢ص.٨٣
التمھيد والشرح
٦
 .٣اس تخدام م درج المس احة ف ي توض يح العالق ة ب ين وح دات المس احة
)المعرفة الجديدة(
)شفافية(.
 .٤حل تدريب ص .٨٥
 .١تدريبات إضافية )تدريب  ٣في ورقة العمل( ما مس احة الج زء المظل ل
في كل شكل مما يلي.
مھمات تقويمية
 .٢تدريبات إض افية )ت دريب  ٤ف ي ورق ة العم ل( ح ول ك ال مم ا يل ي ال ى
٧
)المعرفة الجديدة(
الوحدة المطلوبة.
 .٣س ١ص ٨٥تمارين ومسائل.
أنشطة عالجية
٨
تدريبات إضافية بشكل بسيط
)المعرفة الجديدة(
حل التمارين والمسائل  ٢+١ص٨٥
أنشطة اثرائية
٩
قطعة ارض مساحتھا دونم ما ھي أبعادھا المتوقعة.
)المعرفة الجديدة(
 ١٠األخطاء الجديدة
األنش طة العالجي ة
١١
المقترحة
 ١٢مالحظات
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الدرس الثالث :مساحة المستطيل
الرقم المحتويات
١

الھدف  /األھداف

٢

المتطلبات السابقة

٣

األخطاء المتوقعة

٤

مھمات تقويمية
)المتطلبات السابقة(

٥

أنش طة لمعالج ة الض عف
في المتطلبات السابقة

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(

٨

أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(

٩
١٠
١١
١٢

أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
األنش طة العالجي
المقترحة
مالحظات

التخطيط والتنفيذ
 .١أن يستنتج الطالب بأن مساحة المستطيل تساوي الطول × العرض.
 .٢أن يجد الطالب مساحة مستطيل معلوم بعداه.
 .٣أن يجد الطالب أحد أبعاد المستطيل إذا علمت مساحته.
 .١مفھوم المساحة  /التحويل بين وحدات المساحة.
 .٢خصائص المستطيل  /الطول  /العرض  /المساحة.
 .٣ضرب األعداد الصحيحة والعشرية.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والكسور العشرية.
 .٢عدم القدرة على التحويل بين وحدات القياس.
 .٣عدم التعرف على خصائص المستطيل.
 .١تدريبات على ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والعشرية في قوى العدد
.١٠٠+١٠
 .٢تدريبات على التحويل بين وحدات قياس المساحة.
 .٣تدريبات على خصائص المستطيل )تميي ز المس تطيل م ن ب ين مجموع ة
من األشكال الھندسية(.
 .٤توضيح مفھوم المساحة )استخدام لوح الرسم البياني  /ورق المربع ات /
البيئة الصفية .(-------
تدريبات إض افية عل ى ض رب وقس مة األع داد الص حيحة والعش رية ف ي ق وى
العدد ٦ = ----- ÷ ٦٠٠ ------ =١٠٠ × ٦.٥ ------= ١٠٠ × ٢ -:١٠
أذكر وحدات قياس الطول المناسبة لكل مما يلي :المسافة بين مدينتين ........
ضع يدك على الجزء الذي يدل على مساحة كل شكل مما يلي )من الصف(.
 .١جد طول وع رض ك ل مس تطيل مم ا يل ي بع د الوح دات المربع ة )ورق ة
عمل(.
 .٢استخدام ورقة عمل في توضيح واستنتاج مساحة المستطيل.
 .٣تدريبات في ورقة العمل على إيجاد مساحة المستطيل من خالل الرسم.
 .٤تدريبات مختلفة في ورقة العمل على مساحة المستطيل دون الرسم.
 .٥تدريبات على إيجاد طول أو عرض مستطيل علمت مساحته.
 .١ت دريبات ومس ائل إض افية متنوع ة عل ى إيج اد مس احة مس تطيل معل وم
بعداه.
 .٢تدريبات إضافية على إيجاد طول أو عرض مستطيل علمت مساحته.
 .١تدريبات إضافية بشكل بسيط من الكتاب ص .٨٩ + ٨٨
 .٢التأكي د عل ى مفھ وم بع دي المس تطيل م ن خ الل ع رض مجموع ة م ن
المستطيالت واإلشارة إلى الطول والعرض.
 .٣تدريبات خارجية على المساحة.
حل س ٥ص .٨٩
قطعة ارض مساحتھا  ٦٠م ٢ما أبعادھا المتوقعة .
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الدرس الرابع :مساحة المربع
الرقم المحتويات
١

الھدف  /األھداف

٢

المتطلبات السابقة

٣

األخطاء المتوقعة

٤

مھمات تقويمية
)المتطلبات السابقة(

٥

أنشطة لمعالجة الض عف ف ي
المتطلبات السابقة

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(

٨
٩
١٠
١١
١٢

أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
األنشطة العالجية المقترحة
مالحظات

التخطيط والتنفيذ
 .١أن يستنتج الطالب بأن مساحة المربع = )الضلع( .٢
 .٢أن يجد الطالب مساحة مربع معلوم طول ضلعه.
 .٣أن يجد الطالب طول ضلع مربع إذا علمت مساحته.
 .١مفھوم المساحة  /التحويل بين وحدات المساحة.
 .٢خصائص المربع  /المساحة.
 .٣مربع العدد  /المربع الكامل  /الغير كامل  /الجذر التربيعي للعدد.
 .٤مساحة المستطيل.
 .١حقائق الضرب األساسية.
 .٢خصائص المربع.
 .٣عدم معرفة مفھوم مربع العدد.
 .٤عدم معرفة مفھوم الجذر التربيعي للعدد.
 .١تدريبات على ضرب األعداد الصحيحة والعشرية.
 .٢تدريبات على التحويل بين وحدات قياس المساحة.
 .٣تدريبات على التمييز ب ين المربع ات الكامل ة وغي ر الكامل ة )األش كال
الھندسية(.
 .٤تدريبات على خصائص المربع )األشكال الھندسية(.
 .٥ت دريبات عل ى مفھ وم الج ذر التربيع ي )األش كال الھندس ة  +اآلل ة
الحاسبة(.
 .١تدريبات إضافية على مربع العدد )األشكال الھندسية(.
 .٢ت دريبات إض افية عل ى المرب ع الكام ل وغي ر الكام ل )األش كال
الھندسية(.
 .٣تدريبات إضافية على الجذر التربيعي للعدد )األشكال الھندسية(.
 .٤تدريبات على خصائص المربع .وتحديد المساحة.
 .١جد طول وعرض كل مستطيل مما يلي بعد الوحدات المربع ة )ورق ة
عمل(.
 .٢استخدام ورقة عمل ف ي توض يح واس تنتاج مس احة المرب ع م ن خ الل
مساحة المستطيل )ورقة عمل(.
 .٣تدريبات في ورقة العمل على إيجاد مساحة الربع من خالل الرسم.
 .٤تدريبات مختلفة في ورقة العمل على مساحة المربع دون الرسم.
 .٥تدريبات على إيجاد طول ضلع مربع علمت مساحته.
 .١ت دريبات ومس ائل إض افية متنوع ة عل ى إيج اد مس احة مرب ع معل وم
قياس ضلعه.
 .٢تدريبات إضافية على إيجاد طول ضلع مربع علمت مساحته.
 .١تدريبات إضافية بشكل بسيط من الكتاب ص .٨٩ + ٨٨
 .٢تدريبات خارجية على المساحة.
حل س ٥ص . ٨٩
قطعة ارض مربعة مساحتھا ٦٢٥م ٢ما أبعادھا المتوقعة) .آلة حاسبة(.
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الدرس الخامس :مساحة متوازي األضالع
التخطيط والتنفيذ
الرقم المحتويات
 .١أن يس تنتج الطال ب ب أن مس احة مت وازي األض الع = القاع دة ×
االرتفاع.
الھدف  /األھداف
١
 .٢أن يجد الطالب مساحة متوازي األضالع معلوم قاعدته وارتفاعه.
 .٣أن يجد الطالب طول قاعة  /ارتفاع متوازي أضالع معلوم مساحته
 .١مفھوم المساحة  /التحويل بين وحدات المساحة.
 .٢مساحة المستطيل.
المتطلبات السابقة
٢
 .٣خصائص متوازي األضالع.
 .١خصائص متوازي األضالع.
األخطاء المتوقعة
٣
 .٢عدم التمييز بين قاعدة متوازي األضالع وارتفاعه.
 .١تدريبات على التحويل بين وحدات قياس المساحة.
 .٢تدريبات على مساحة المستطيل.
مھمات تقويمية
 .٣تدريبات خصائص على متوازي األضالع )األشكال الھندسية(.
٤
)المتطلبات السابقة(
 .٤ت دريبات عل ى تحدي د قاع دة وارتف اع مت وازي األض الع )األش كال
الھندسية( .
توزيع أوراق تدريبات على-:
 .١تدريبات إضافية التحويل بين وحدات قياس المساحة.
 .٢تدريبات إضافية على مساحة المستطيل.
أنشطة لمعالجة الض عف ف ي
 .٣ت دريبات إض افية عل ى خص ائص عل ى مت وازي األض الع )األش كال
٥
المتطلبات السابقة
الھندسية(.
 .٤ت دريبات إض افية عل ى تحدي د قاع دة وارتف اع مت وازي األض الع
)األشكال الھندسية(.
 .١التأكيد على مساحة المستطيل.
 .٢تنفيذ نشاط ص  ٩٢على شكل مجموعات.
التمھيد والشرح
٦
 .٣إعطاء كل مجموعة متوازيات وتقسيمه.
)المعرفة الجديدة(
 .٤استنتاج قاعدة مساحة متوازي األضالع.
 .١ت دريبات ومس ائل إض افية متنوع ة عل ى إيج اد مس احة مت وازي
مھمات تقويمية
األضالع.
٧
)المعرفة الجديدة(
 .٢حل س  ١ص .٩٤
 .١تدريبات إضافية بشكل بسيط من الكتاب ص
أنشطة عالجية
٨
 .٢تدريبات خارجية على المساحة.
)المعرفة الجديدة(
أنشطة اثرائية
تدريبات ص س  +س
٩
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
١٠
األنشطة العالجية المقترحة
١١
مالحظات
١٢
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الدرس السادس :المساحة الكلية والجانبية لمتوازي المستطيالت
التخطيط والتنفيذ
الرقم المحتويات
 .١أن يميز الطالب متوازي المستطيالت عن غيرة من المجسمات.
 .٢أن يج د الطال ب المس احة الكلي ة والجانبي ة لمت وازي مس تطيالت معل وم
الھدف  /األھداف
١
إبعاده.
 .٣أن يجد الطالب المساحة الكلية والجانبية للمكعب )حالة خاصة(.
 .١وحدات المساحة.
 .٢مفھوم المساحة.
 .٣مساحة المستطيل.
المتطلبات السابقة
٢
 .٤مساحة المربع.
 .٥مفھوم التوازي.
 .١تعريف المجسم.
 .٢إيجاد مساحة مستطيل )جمع طول ضلعين أو أكثر(
األخطاء المتوقعة
٣
 .٣ضرب الطول والعرض واالرتفاع واعتبارھا مساحة كلية أو جانبية.
 .٤عدم التمييز بين األبعاد.
 .١إيجاد مساحة مستطيل أو مربع بعد الوحدات المربعة مثل )ب الط غرف ة
الصف  /بطاقات(.
 .٢إحضار وسائل )مجسمات( والطل ب م ن الطلب ة التع رف عل ى مت وازي
مھمات تقويمية
األضالع.
٤
(
السابقة
)المتطلبات
 .٣مناقشة خصائص متوازي األضالع مع الطالب.
 .٤إعطاء اسئلة شفوية لتوضيح مفھوم التوازي والتساوي من داخل غرفة
الصف.
أنش طة لمعالج ة الض عف  .١ورقة عمل معدة مسبقا لمساحة المربع والمستطيل.
 .٢ع رض مجس مات والتع رف عل ى خص ائص مت وازي المس تطيالت
٥
في المتطلبات السابقة
والمكعب.
.١

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(

٩

أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(

١٠

األخطاء الجديدة
األنش طة العالجي
المقترحة
مالحظات

٨

١١
١٢

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.١
.٢
.١
.٢
.١
.٢

توض يح مفھ وم المس احة الجانبي ة لمت وازي المس تطيالت م ن خ الل
صناديق من الكرتون والزجاج ومكعبات دنس )إعطاء مثال عملي(.
تدريبات على المساحة الكلية والجانبية لمتوازي المستطيالت.
توض يح مفھ وم المس احة الكلي ة لمت وازي المس تطيالت م ن خ الل
صناديق من الكرتون والزجاج ومكعبات دنس )إعطاء مثال عملي(.
توضيح مفھوم المساحة الكلية والجانبية للمكعب من خالل صناديق م ن
الكرتون والزجاج ومكعبات دنس )إعطاء مثال عملي(.
استخدام المقصوصان ص .١٣٨
تنفيذ نشاط  ٢ص  ٩٨من كتاب الطالب.
تدريبات إضافية على المساحة الكلية والجانبية لمتوازي المستطيالت.
تدريبات ص .(٣ + ٢) ٩٩
جد المساحة الجانبية والكلية لعلبة كبريت.
جد المساحة الجانبية والكلية لمكعب طول ضلعه  ٥سم.
متوازي مس تطيالت ط ول ض عف عرض ه وارتفاع ه ٧س م م ا مس احته
الكلية إذا علمت أن عرضه  ٤سم.
تدريبات ص .(٥ + ٥) ٩٩

ة

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٩ ،(٣)٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدرس السابع :الحجم
المحتويات
الرقم
١

الھدف  /األھداف

٢

المتطلبات السابقة

٣

األخطاء المتوقعة

٤

مھمات تقويمية
)المتطلبات السابقة(

٥

أنشطة لمعالج ة الض عف
في المتطلبات السابقة

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(

٨
٩
١٠
١١
١٢

أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
األنش طة العالجي
المقترحة
مالحظات

التخطيط والتنفيذ
 .١أن يتعرف الطالب إلى وحدات قياس الحجوم )كم ،٢م ،٢دسم ،٢س م،٢
مم.(٣
 .٢أن يتعرف الطالب إلى وحدات قياس )اللتر والمللتر(.
 .٣أن يستنتج الطالب العالقة بين وحدات قياس الحجم.
 .٤أن يستنتج الطالب العالقة بين وحدات قياس السعة )اللتر والمللتر(.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والعشرية في قوى العدد .١٠٠٠
 .٢معرفة الطالب وحدات قياس الطول والمساحة والعالقة بينھا.
 .٣مفھوم الحجم.
 .١ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والكسور العشرية.
 .٢عدم التمييز بين وحدات المساحة والحجم.
 .٣عدم التمييز بين مضاعفات المتر المكعب وأجزاءه.
 .١تدريبات على ضرب وقسمة األعداد الصحيحة والعشرية ف ي ق و الع دد
.١٠٠٠
 .٢مراجعة وحدات الطول والمساحة والعالقة بينھا.
 .٣توضيح مفھوم الحجم )استخدام بعض المجسمات ومكعبات دنس(.
 .١تدريبات إضافية على ضرب وقس مة األع داد الص حيحة والعش رية ف ي
ق وى الع دد ٦٠٠٠ ---- =١٠٠٠ × ٦.٥ ------= ١٠٠٠ × ٢ -:١٠
÷ ٦ = -----
 .٢أذكر وحدات قياس الط ول والمس احة المناس بة لك ل مم ا يل ي :المس افة
بين مدينتين ...مساحة غرفة الصف ....
 .٣ضع يدك عل ى الج زء ال ذي ي دل عل ى مس احة ك ل ش كل مم ا يل ي )م ن
الصف(.
 .١استخدام مكعب شفاف  +مكعبات دنس طول ضلعه  ١سم في توض يح
مفھوم وحدة قياس الحجم ) سم  / (٣تدريب ص .١٠٠
 .٢اس تخدام مكع ب ش فاف ط ول ض لعه  ١٠س م  +مكعب ات دن س ف ي
توضيح مفھوم وحدة قياس الحجم )دسم  (٣وعالقتھا ب سم .٣
 .٣توظيف المثال السابق في استنتاج وحدات قياس الحجم األخ رى ) م م٣
 ،م  ٣كم ) ٣استنتاج مدرج قياس الحجوم( تدريب ص ١٠٢
استخدام بعض األنابيب المخبرية المدرجة وبعض العبوات لتوض يح وح دات
قياس السعة )اللتر والمللتر( وعالقتھا بوحدات قياس الحجم.
 .١ما حجم كل من المجسمات التالية )تدريب ص.(١٠٠
 .٢اكتب وحدة الحجم المناسبة لكل مما يلي )تدريب ص .(١٠٢
 .٣أكمل ما يلي )استخدام المدرجات( تدريب ص.١٠٣
 .١تدريبات إضافية بشكل بسيط على وحدات قياس الحجوم والسعة .
 .٢س + ١س ٢صفحة .١٠٤
حل التمارين والمسائل ) (٦+ ٥+ ٤ص .١٠٤
بئر ماء حجمه ٦٠م  ٣ما ھي أبعاده المتوقعة.

ة
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الدرس الثامن  :حجم متوازي المستطيالت
التخطيط والتنفيذ
المحتويات
الرقم
 .١أن يستنتج الطالب أن حجم متوازي المستطيالت = ط × ع × ر
 .٢أن يجد الطالب حجم متوازي مستطيالت معلوم أبعاده.
الھدف  /األھداف
١
 .٣أن يج د الطال ب أح د أبع اد مت وازي مس تطيالت معل وم حجم ه وبع دان
آخران.
 .١مفھوم الحجم.
 .٢وحدات قياس الحجم.
المتطلبات السابقة
٢
 .٣خصائص متوازي المستطيالت.
 .٤التحويل بين وحدات قياس الحجوم.
 .١عدم التمييز بين أبعاد متوازي المستطيالت.
 .٢عدم التمييز بين وحدات الحجم والوحدات األخرى.
األخطاء المتوقعة
٣
 .٣عدم القدرة على التحويل بين وحدات قياس الحجم.
 .١تدريبات على مفھوم الحجم )تدريب  / ١ورقة عمل .(١
مھمات تقويمية
 .٢تدريبات على وحدات الحجم )تدريب  / ٢ورقة عمل .(١
٤
)المتطلبات السابقة(
 .٣تدريبات على التمييز بين أبعاد المتوازي )تدريب  / ٣ورقة عمل .(١
 .١تدريبات إضافية )اسئلة  +مجس مات  +أش كال مرس ومة( والتأكي د عل ى
أنشطة لمعالجة الض عف
مفھوم الحجم.
٥
في المتطلبات السابقة
 .٢أكمل الفراغات في كل مما يلي )تدريب  / ٤ورقة عمل (١
 .١استخدام مكعبات دنس في استنتاج حجم متوازي المس تطيالت )م ا ع دد
الوحدات المكعبة التي يتكون منه كل مجسم مما يلي(.
التمھيد والشرح
 .٢ما حجم كل من المجسمات التالية )ورقة عمل .(٢
٦
)المعرفة الجديدة(
 .٣تدريبات مباشرة على حجم متوازي المستطيالت.
 .٤س ١ص.١٠
 .١ما حجم كل من المجسمات التالي مجسمات مرسومة.
 .٢متوازي مستطيالت حجم ه  ٦٠س م  ٣وطول ه ٦س م وارتفاع ه  ٣س م م ا
مھمات تقويمية
عرضه.
)المعرفة الجديدة(
٧
 .٣صندوق على شكل متوازي مستطيالت حجمه ٤٨٠س م  ٣وطول ه ٨س م
وعرضه  ٨سم ما ارتفاعه.
 .١ما حجم كل من المجسمات التالية )تدريب  ٦ورقة العمل(.
أنشطة عالجية
٨
 .٢س +س صفحة ص.
)المعرفة الجديدة(
 .١ما األبعاد المتوقعة لمتوازي مستطيالت حجمه  ٦٠م .٣
) .٢س ( ٤+ ٣ + ٢ص.١٠٦
أنشطة اثرائية
 .٣بئر ماء حجمه ٦٠م  ٣ما ھي أبعاده المتوقعة.
٩
)المعرفة الجديدة(
 .٤أيھما أكبر حجم مكعب طول ضلعه  ٦سم أم متوازي مس تطيالت أبع اده
).(٦ ، ٦ ، ٩
األخطاء الجديدة
١٠
األنش طة العالجي ة
١١
المقترحة
مالحظات
١٢

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٩ ،(٣)٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدرس التاسع :قياس الكتلة والوزن
الرقم المحتويات
١

الھدف  /األھداف

٢

المتطلبات السابقة

٣

األخطاء المتوقعة

٤

مھمات تقويمية
)المتطلبات السابقة(

٥

أنش طة لمعالج ة الض عف ف ي
المتطلبات السابقة

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(

٨
٩
١٠
١١
١٢

أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
األنشطة العالجية المقترحة
مالحظات

التخطيط والتنفيذ
 .١أن يميز الطالب بين مفھومي الكتلة والوزن.
 .٢أن يعدد الطالب وحدات الكتلة والوزن.
 .٣أن يستنتج الطالب العالقة بين وحدات الكتلة والوزن.
 .٤أن يحل الطالب مسائل متنوعة على قياس الكتلة والوزن.
 .١جمع وطرح األعداد الصحيحة.
 .٢حل مسائل عملية لفظية.
 .١الدمج بين مفھومي الكتلة والوزن.
 .٢تحدي د العملي ة الحس ابية المناس بة ) ×  ( ÷ ،عن د التحوي ل ب ين
وحدات الوزن.
 .٣ترتي ب واختص ار الن اتج عن د جم ع أوزان بالغرام ات
والكيلوغرامات يتجاوز المجموع  ١٠٠٠غم أو  ١٠٠٠كغم.
 .١تدريبات على جمع وطرح األعداد الصحيحة.
 .٢اس ئلة م ن الواق ع للتأك د م ن تميي ز الطال ب ب ين مفھ ومي الكتل ة
والوزن.
 .١تدريب بيتي للبحث عن الفرق بين الكتلة والوزن.
 .٢ت دريبات إض افية عل ى ض رب األع داد الص حيحة والعش رية
وقسمتھا.
 .١البدء بتوضيح مفھوم الوزن والكتلة )استخدام الموازين والوزن ات
المستخدمة في الحياة العملية( والتأكيد على معاملتھما كأنھما شيء
واحد في ھذا الدرس.
 .٢التعرف على وحدات الوزن وعرضھا )غم ،كغم ،ط ن( وإحض ار
ميزان ذو الكفتين.
 .٣توضيح العالقة بين وحدات الوزن والتحويل بينھما.
 .٤تق دير أوزان بع ض األش ياء داخ ل غرف ة الص ف ث م إيج اد وزنھ ا
الحقيقي.
 .١حل نشاط  ٢ص .١٠٨
 .٢امثل وتدريبات على التحويل بين وحدات الوزن وجمع أوزان.
 .٣حل مثال  ٢+ ١ص .١٠٩
تدريبات إضافية .
س  +س ص في الكتاب المدرسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٩ ،(٣)٢٣

 ٧٧٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر توظيف إستراتيجية مقترحة للتدريس باستخدام "......

الدرس العاشر  -:قياس الزمن
الرقم المحتويات
١

الھدف  /األھداف

٢

المتطلبات السابقة

٣

األخطاء المتوقعة

٤

مھم ات تقويمي ة )المتطلب ات
السابقة(

٥

أنشطة لمعالج ة الض عف ف ي
المتطلبات السابقة

٦

التمھيد والشرح
)المعرفة الجديدة(

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

مھمات تقويمية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة عالجية
)المعرفة الجديدة(
أنشطة اثرائية
)المعرفة الجديدة(
األخطاء الجديدة
األنشطة العالجية المقترحة
مالحظات

التخطيط والتنفيذ
 .١أن يذكر الطالب وحدات قياس الزمن.
 .٢أن يستنتج الطالب العالقة بين وحدات الزمن.
 .٣أن يجمع  /يطرح الطالب فترات زمنية.
 .٤أن يتعرف الطالب إلى وحدة قياس الزمن القرن.
 .١مفھوم الزمن.
 .٢وحدات قياس الزمن )السنة – الشھر  -اليوم(.
 .٣حقائق الجمع والطرح.
 .١ترتيب وإيجاد ناتج جمع وطرح الفترات الزمنية.
 .٢تحديد القرن الذي تقع فيه سنة من سنوات ) (١٩٩٥والقرن العشرين.
 .١مفھوم الزمن.
 .٢وحدات قياس الزمن.
 .٣توضيح العالقة بين وحدات قياس الزمن.
تدريبات ص ١١١
.١
.٢
.١
.٢

مناقشة مثالي  ٢+١ص .١١٣
توضيح قيم ة الق رن بالس نوات وإعط اء أمثل ة واس تخدام خ ط األع داد
ص.١١٢
تدريبات مسائل ص .(٣+ ١) ١١٤
تدريبات على القرن  .ص .١١٢

س  +س ص في الكتاب المدرسي
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ملحق رقم )(٢
االختبار القبلي
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المدرسة ....................................... :

الموضوع :اختبار الرياضيات

الصف الخامس ) (

اسم الطالب /ة-:

==============================================================
عزيزي  /الطالب/ة  -:يتكون ھذا االختبار من  ٢٥فقرة ،يلي كل فق رة أربع ة إجاب ات ،إح دى ھ ذه اإلجاب ات
صحيحة ،المطلوب منك أن تضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

س( ١

س( ٢

س( ٣

وزعت وزارة الزراعة على المزارعين ) (١٨٢٠٠شجرة ألقرب مئة ،ما ھو العدد الحقيق ي لألش جار
التي تم توزيعھا؟
أ.

١٨٠٤٣

ب.

١٨١٨٩

ت.

١٨٢٨٩

ث.

١٨١٢٨

في مزرعة مالك ) (٨٤صفا ً من أش تال الملف وف ،وف ي ك ل ص ف يوج د ) (٥٧ش تلة ملف وف ،أي م ن
التالي يعطي أفضل طريقة لتقدير عدد أشتال الملفوف في المزرعة ؟
أ.

٥٠٠٠=٥٠×١٠٠

ب.

٥٤٠٠=٦٠×٩٠

ت.

٤٨٠٠=٦٠×٨٠

ث.

٤٠٠٠=٥٠×٨٠

العدد الذي يمثل العدد ) سبعمائة وخمسة آالف وثالث عشر ( باألرقام ھو:
أ.

٧٠٥٠١٣

ب.

٧٥٠١٣

ت.

٧٠٠٥١٣

ث.

٧٥١٣
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س( ٤

س( ٥

س( ٦

تستھلك عائلة سمير ) (٦٠٠٠لتراً م ن الم اء أس بوعيا ً .ك م لت راً م ن الم اء تس تھلكه ھ ذه العائل ة ف ي
شھر تقريبا ً ؟
.١

٢٠٠٠٠

.٢

٢٥٠٠٠

.٣

٣٠٠٠٠

.٤

٦٠٠٠٠

أي مجموعة من مجموعات الكسور التالية تمثل كسوراً متكافئة ؟
ﺃ.

#؛^ ، ٤؛@ ، ٨؛!٤؛١

ﺏ.

#؛% ، ٥؛) ، ٧؛ ٥؛١

ﺕ.

#؛& ، ٨؛ ٦؛@ ، ١؛!٢؛(٣؛

ﺙ.

%؛ ٠؛( ، ١؛!٥؛! ، ١؛٢

الذي يجب وضعه في المستطيل في العبارة -:
+ ٣٠٠ < ٨٧٠

س( ٧

س( ٨

أ٥٧٠ .

ب٧٠٠ .

ت٥٨٠ .

ث٤٧٠ .

أي مجموعة من مجموعات األعداد التالية مرتبة تصاعديا ً )من األصغر إلى األكبر(؟
أ.

! ، ٠.٨ ، ٠.١٩ ، ٠.٣٤٥؛٥

ب.

! ، ٠.١٩؛٠.٨ ، ٠.٣٤٥ ، ٥

ت.

! ، ٠.١٩ ، ٠.٨؛٠.٣٤٥ ، ٥

ث.

!؛٠.١٩ ، ٠.٣٤٥ ، ٠.٨ ، ٥

اجتمع جھاد وأمل وأمھما ليأكلوا كعكة ،إذا أكل جھ اد !؛ ٢الكعك ة ،وأكل ت أم ل !؛ ٤الكعك ة ،وأكل ت
األم !؛ ٤الكعكة .كم بقي من الكعكة ؟
أ.

#؛٤

ب.

!؛٢

ت.

!؛٤

ث.

ال شئ
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ك رة مطاطي ة ترت د لنص ف المس افة الت ي تس قط منھ ا ،إذا س قطت الك رة م ن ارتف اع ) (١٨مت راً .م ا
المسافة الكلية التي تكون قد قطعتھا الكرة حين تالمس األرض للمرة الثالثة ؟

س( ٩

س(١٠

أ.

 ٣١.٥مترا

ب.

 ٤٠.٥مترا

ت.

 ٤٥مترا

ث.

 ٦٣مترا

نظمت ھذه األشكال في نمط معين:

أي من األشكال التالية نظمت في نفس النمط ؟
أ(
ب(
ت(
ث(

س(١١

أي الزوايا التالية قياسھا أقرب إلى  ٣٠درجة:

أ.
س(١٢

ب.

ت.

ث.

أي القياسات التالية األقرب لطول قلم الرصاص:
أ.

 ٧ملم

ب.

 ٨دسم

ت.

٢م

ث.

 ١٥سم
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س(١٣

س(١٤

س(١٥

س(١٦

س(١٧

يكون الشكل الرباعي مستطيالً إذا كان:
أ.

زواياه األربع متساوية.

ب.

أضالعه األربعة متساوية.

ت.
ث.

قطراه متساويان
قطراه متعامدان

الكسر  ٠.٠٠٨يساوي :
أ.

ثمانية أجزاء من مئة

ب.

ثمانية أجزاء من ألف

ت.

ثمانية

ث.

ثمانية أجزاء من عشرة

إذا كان طول البالطة الواحدة يساوي !؛ ٣متر  .كم طول بالطتين من نفس النوع -:
أ.

!؛ ٦متر

ب.

^؛ ٢متر

ت.

@؛ ٣متر

ث.

!؛ ٣متر

ناتج ضرب  ١٦٥٠في  ٤تساوي-:
أ.

٦٦٠٤

ب.

٦٤٠٠

ت.

٦٤٠٤

ث.

٦٦٠٠

لقياس المسافة بين القدس وعمان نستخدم وحدة القياس التالية :
أ.

المتر

ب.

الديسمتر

ت.

الكيلومتر

ث.

السنتمتر
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س(١٨

كم مثلثا ً من نوع المثلث المظلل يمكن تكوينه من شبه المنحرف المجاور:

أ.

ثالثة

ب.

أربعة

ت.

خمسة ٢سم
ستة

ث.

 ٦سم
 ٢سم
٤سم
٢سم

س(١٩

يبين التمثيل البياني المجاور أطوال ) (٤فتيات .وقد س قطت أس ماء الفتي ات س ھواً .إذا كان ت م ي ھ ي
األطول ،ولينا ھي األقصر ،وريما أطول من وفاء .كم يبلغ طول وفاء ؟
أ.

 ٧٥سم

ب.

١٠٠سم

ت.

 ١٢٥سم

ث.

 ١٥٠سم

150
125
100
75
50
25
0

أسماء الفتيات

س(٢٠

س(٢١

يحتاج ثمانية عمال أربعة أيام إلنھاء عمل ما ،فكم يوما ً يحتاج عامالن إلنھاء نفس العمل
أ.

 ٤أيام

ب.

 ٨أيام

ت.

 ١٦يوما ً

ث.

 ٣٢يوما ً

كم عدد المثلثات التي يمكن عدھا في المثلث المجاور -:
أ.

٤مثلثات

ب.

٥مثلثات

ت.
ث.

مثلث واحد
 ٧مثلثات
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س(٢٢

س(٢٣

س(٢٤

س(٢٥

ناتج ضرب  ١٧× ٢٩اصغر من ناتج  ١٧ × ٣٠بمقدار -:
أ.

١٧

ب.

٢٩

ت.

٣٠

ث.

١

إذا كان لديك  ٦٣بالونا يراد وضعھا في  ٧أكياس بالتساوي .كم عدد البالونات في الكيس الواحد
أ.

٦٦بالونا ً

ب.

٩بالونات

ت.

 ٧٠بالونا ً

ث.

 ٤٤١بالونا ً

علي أطول من حسن  ،حسن أطول من رباب .أي الجمل التالي صحيحة :
أ.

رباب أطول من حسن.

ب.

حسن أطول من علي.

ت.

علي أطول من رباب.

ث.

علي ورباب متساويان في الطول.

ينھي احمد دوامه المدرسي الساعة الثانية عشر تماما  ،ويحت اج لنص ف س اعة حت ى يص ل بيت ه  .ك م
تكون الساعة عندما يصل أحمد البيت .
ﺃ.

!؛١١ ٢

ﺏ.

!؛١٢ ٢

ﺕ.

١٢

ﺙ١١ .
انتھت األسئلة
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ملحق رقم )(٣
االختبار النھائي
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المدرسة ....................................... :

الموضوع :اختبار الرياضيات  -القياس

الصف الخامس ) (

اسم الطالب /ة......................... -:

==============================================================
عزيزي  /الطالب/ة  -:يتكون ھذا االختبار من  ٢٥فقرة ،يلي كل فق رة أربع ة إجاب ات ،إح دى ھ ذه اإلجاب ات
صحيحة ،المطلوب منك أن تضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
(١

لقياس المسافة بين القدس والخليل نستخدم وحدة القياس التالية -:
أ-الكيلومتر

(٢

طول كتابك الرياضيات تقريبا :
أ ٣٠ -سم

(٣

(٦

ب ١٢٠ -سم

ج ١٢ -سم

ب ٦ -سم

د ١٦ -سم

مساحة المستطيل الكبير المجاور تساوي:
أ ١٦ -وحدة مربعة

ب ٢٥-وحدة مربعة

ج ١٤ -وحدة مربعة

د ٢٠ -وحدة مربعة

ما ثمن قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتھا  ٥دونمات إذا كان ثمن المتر المربع الواحد  ١٢دينار :
أ ٦٠ -دينار

(٧

ج ١٢ -سم

د ٠.٠١٢ -سم

س لك رفي ع طول ه  ٢٠س م  ،ص نع من ه مس تطيل  ،اذا ك ان ع رض المس تطيل ٤س م  ،ف إن ط ول المس تطيل
يساوي:
أ٥ -سم

(٥

ب٤ -سم

ج ١٠٠-سم

د ٥ -سم

 ١.٢دسم تساوي :
أ ٠.١٢ -سم

(٤

ب-الديسيمتر

ج-السنتمتر

د -المتر

ب ٦٠٠٠ -دينار

ج ٦٠ ٠٠٠ -دينار

د٦٠٠ -دينار

غرفة مستطيلة الشكل مساحتھا  ٦٠م ٢وعرضھا  ٥م فإن طولھا يساوي :
أ ٤ -م

ب١٢-م

ج٤ -م

٢

د ١٢ -م

٢
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(٨

مساحة الشكل المجاور تساوي

٢سم

 ٣سم

 ٤سم
أ٨ -سم
(٩

ب٨ -سم

٢

ج ١٢-سم

٢

د ١٢ -سم

 ٥م  ٢تعادل -:
أ ٥٠ -سم

٢

ب ٥٠٠ -سم

٢

 (١٠سجادة مربعة الشكل مساحتھا  ٣٦م
أ ١٨ -م

ج ٥٠٠٠ -سم
٢

٢

د ٥٠ ٠٠٠ -سم

٢

 ،فإن طول ضلعھا يساوي :

ب ٩ -م

د ٦ -م

ج ٣٦ -م

 (١١يتكون الشكل المجاور من ستة مربعات متساوية في المساحة  ،إذا كانت مساحة الشكل الكل ي  ١٥٠س م، ٢
فإن مساحة الوجه الواحد تساوي :
ب٥ -سم

أ ٢٥-سم٢

د ٥ -سم٢

ج ٢٥ -سم

 (١٢زجاجة عصير سعتھا  ٢دسم  ٣ھذا يعني أنﱠ سعتھا -:
ب٢ -لتر

أ ٢٠ -لتر

د ٢٠٠ -مللتر

ج ٢٠٠ -لتر

٣

 (١٣كم مكعبا حجمه  ٨سم يلزم لتعبة صندوق على شكل متوازي مستطيالت أبعاده  ٨سم  ٦ ،سم  ٢،سم
أ ١٠ -مكعبا

د ٨ -مكعبات

ب ١٢ -مكعبات ج ٩ -مكعبات
٣

 (١٤في أي من أزواج الكميات اآلتية يكون سم أكبر من الكمية األولى وأصغر من الثانية :
أ -ملم  ، ٣دسم

٣

ب -م ، ٣دسم

٣

ج -دسم ، ٣ملم

٣

د -دسم ، ٣م

٣

 (١٥عدد األوجه الجانبية لمتوازي المستطيالت :
أ ٤ -أوجه مثلثة

ب ٤ -أوجه دائرية

د ٦ -أوجه مستطيلة

ج ٤ -أوجه مستطيلة

 (١٦كم زجاجة صغيرة سعتھا  ٥٠٠مللتر يلزم لتفريغ عبوة كبيرة سعتھا  ١٨لتر -:
أ ٣٦ ٠٠٠ -زجاجة

ب ٣٦٠-زجاجة

ج٣٦-زجاجة

د ٦ -زجاجات

 (١٧أفضل تقدير لوزن طفل حديث الوالدة ھو :
أ -واحد كيلوغرام

ب ٣ -كيلو غرام

ج ٩ -كيلو غرام

د ٣٠ -كغم

 (١٨الوحدة المناسبة لقياس كتلة فيل -:
أ -الغرام

ب -الكيلو غرام

ج-الطن

د -اللتر

 (١٩زجاجة زيت سعتھا نصف كيلوغرام  ،كم زجاجة نحتاج لملء تنكه سعتھا  ١٠كغم :
أ ٥ -زجاجات

ب ١٠ -زجاجات

ج ١٥ -زجاجة

د ٢٠ -زجاجة
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 (٢٠أي التالية ھو األقصر زمنا ً :
أ -يوم واحد

ج ١٨٠٠-دقيقة

ب ٢٠ -ساعة

د ٩٠ ٠٠٠ -ثانية

 (٢١نحن في العام  ٢٠٠٧م  ،إذن نحن في القرن :
أ-العشرين

ب -السابع والعشرين

ج-التاسع عشر

د -الواحد والعشرون

 (٢٢تبدأ رحلة طائرة ) الساعة السابعة و  ٤٥دقيقة ( وتنتھي الساعة ) العاش رة والنص ف (  ،ف إن الوق ت ال ذي
استغرقته الرحلة ھو :
أ ٣ -ساعات

ب -ساعة ونصف

ج ٣ -ساعات وربع

د ٣ -ساعات إال ربع

 (٢٣ساعتان وثلث تعادل بالدقائق :
أ ١٤٠-دقيقة

ب ١٠٠ -دقيقة

ج ١٢٠-دقيقة

د ٢٠ -دقيقة

٥ (٢٤كيلو غرام تعادل :
أ ٥٠ -غم

ب ٥٠٠-غم

ج ٥٠٠٠ -طن

د ٥٠٠٠ -غم

انتھت األسئلة
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