
 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 

التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياضي والقدرة على حل أثر استراتيجية 
  المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية

The Effectiveness of an Assessment Strategy based on Performance 
in Developing the Mathematical Thinking and the Ability of 

Problems Solving of Secondary Stage Students 

  

  البالونةفھمي 

Fahmi Al-Balawneh 

  األردن، قسم معلم صف، كلية العلوم التربوية، جامعة االسراء

 f_balawneh@yahoo.com:  بريد الكتروني

  )٩/٨/٢٠١٠: (، تاريخ القبول)٢٧/١/٢٠١٠: (تاريخ التسليم
  

  ملخص

دفت  ذه ھ تراھ ة اس ى استقصاء فاعلي ة إل ى األداالدراس ائم عل ويم الق ة تيجية التق ي تنمي ء ف
ةقدرة على حل المشكالت لدى وال التفكير الرياضي، ة الثانوي ة المرحل ة الدراسة .طلب تكونت عين

انوي العلمي في مدرسة م) ٧٤( من اث في أطالبة من طالبات الصف األول الث ة لإلن ا الثانوي دب
ى كمجموعة أمحافظة م ائم دبا، تم تعيين الشعبة األول ويم الق ة، استخدمت استراتيجية التق تجريبي

والشعبة الثانية كمجوعة ضابطة  ،ةيم أداء الطالبات على المھام األدائية المقدموعلى األداء في تق
م تقو ايمت ة ھ ة االعتيادي دة.بالطريق ة م ق الدراس تغرق تطبي د اس ع ) ١٢( وق بوعاً، بواق ) ٤(أس

اء من الدر ساعات أسبوعياً، ر الرياضي،وبعد االنتھ ار التفكي ق اختب م تطبي ار حل  اسة، ت واختب
كالت ث  .المش ائج حي رت النت ي أظھ ابية ف طات الحس ين المتوس ائياً ب ة إحص روق دال ود ف وج

ائج، مشكالت لصالح المجموعة التجريبيةاختباري التفكير الرياضي وحل ال ذه النت ؛ وفي ضوء ھ
ت ول اس ات ح ن الدراس د م إجراء المزي ة لراتيجيات أوصى الباحث ب ويمبديل ة  ،لتق وإصدار أدل

ين، لرياضيات،خاصة لھا في تقويم تحصيل الطلبة ل دريب المعلم رامج لت ى  ووضع ب ا إل ا دع كم
ة في مواقف  التنويع في التدريبات الصفية، ة تضع الطلب والواجبات المنزلية لتشمل مھمات أدائي

  .منطقي ومشكالت حياتية تحفزھم على التفكير بشكل

ةالكلم ة، : ات المفتاحي ى األداء، المھمات األدائي ائم عل ويم الق ى التق ائم عل ويم الق أدوات التق
  .األداء
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of an 
assessment strategy based  on performance in developing the 
mathematical thinking and the ability to solve problems that encounter 
the students at the secondary stage. The sample consisted of (74) female 
students at the first secondary class (scientific stream) in a school in 
Ma'daba. Two groups were formed; the first group was assigned as the 
experimental group where the new assessment strategy was applied; 
while the control group was assessed by the traditional method . The 
study lasted (12) weeks with an average of four hours weekly. After that, 
the researcher applied the mathematical thinking and the problem solving 
tests on both groups. The results of the study revealed that there was a 
significant statistical difference at α=0.05 between the mean scores of the 
two groups in favor of the experimental group on mathematical thinking 
ability and problem solving ability. The researcher recommended 
conducting more studies on alternative assessment strategies, and 
publishing special guidebooks for assessing students achievement in 
mathematics; constructing training programs for teachers; utilizing 
various exercises as homework and in the classroom. The tasks should 
offer students life-like problems and situations to promote students to 
think logically. 

Keywords: Performance Assessment, Performance Tasks, 
Assessment Instruments based on Performance.      

  
  خلفية الدراسة

ور ل التط ي ظ ائل  ف ن وس ث ع ة للبح رزت الحاج يم ب تعلم والتعل ة ال مل عملي ذي ش ال
ل؛وتسھم في تطوي تواكب ھذا التطور، واستراتيجيات تقويم حديثة؛  إذ من ر النظام التعليمي كك
دى تح ة م تم معرف ويم ي االتق ة المخطط لھ داف التعليمي ق األھ ة وتُ  ،ق ة الراجع دم التغذي ب ق للطال

  .والمعلم وصانع القرار

و امل ھ اه الش ويم بمعن امج " إن التق دريس والبرن ة الت وير خط ين وتط ى تحس اعدة عل المس
ة متواصلة  دة كعملي اھيم والمعلومات الجدي م المف ة في تعل دم الطلب ة تق التعليمي المتمثل في متابع

وم )٣٢١ص ،٢٠٠٣ أبو زينة،( "ومالزمة لعملية التدريس دي الضيق ليكون  يتعدى المفھ التقلي
يالً باستراتجيات  في األردنو .جزءاً من العملية التعليمية التعلمية أعدت وزارة التربية والتعليم دل
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تخدمھا ي يس ويم الت ات التق ك لتطوير آلي ه، وذل ويم وأدوات ون التق ً  المعلم عيا امل  س وم ش نحو مفھ
ويم  ديث للتق ة.وح و زين د خلص أب ى) ٢٠٠١( وق ته إل ي دراس اس  ف وير أدوات قي ضرورة تط

ارات الالصفية،  ا االختب تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات وإدخال وسائل جديدة في التقويم منھ
ب  ل وتركي ن تحلي ا م ة العلي تويات العقلي اول المس ي تتن اريع الت ائية والمش ات االستقص والواجب

دھا المعلم ي يع ارات الت ة وومسائل غير روتينية؛ حيث تبين أن االختب ار األھمي ن ال تراعي معي
ة إذ تركز  ،النسبية لموضوعات المحتوى الدراسي وال تراعي مستويات النواتج التعليمية المتوقع

  . على مستوى الحسابات دون المستويات العليا للتفكير

ويمو دة في التق تراتيجيات جدي د ،في ظل محاوالت البحث ھذه عن اس ى  أب ائم عل ويم الق التق
ى يأخ) Performance Assessment( األداء الزم، كتوجه يھدف إل ام ال ويم ذ االھتم ط التق رب

ه  ه وقدرت ر كفاءت ة، تظھ ى ودالل ام ذات معن أداء مھ تعلم ب ام الم ة وقي اة الواقعي كالت الحي بمش
ام لكل طالب في كفاءة في حل ما يواجھه من مشكالتوتوظف ھذه ال ديم مھ يح الفرصة لتق ، وتت

ه وإم ه ضوء مستوى قدرات يم،(كانيات ا يتضح  ). Meyar,1992؛٢٠٠٤ عالم، ؛٢٠٠٣ غن مم
ه ھو ن التقويم القائم على األداءأسبق  تعلم بتوضيح تعلم ه في  قيام الم من خالل توظيف مھارات

ا  ة يظھر من خاللھ ه بعرض عملي ة، أو قيام مواقف حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقي
راد إنجازھاي ضوء المدى إتقانه لما اكتسب من مھارات ف ة الم ة ( نتاجات التعليمي وزارة التربي

 ).٤١، ١٣ص ،٢٠٠٤ والتعليم،

إن تصحيح ويتضمن تقويم األداء مھام واقعية متنوعة تقيس نطاقاً واسعاً من المھارات  لذا ف
ا ھو مفتاح تصحيح كما إلى اإلجابات أو تقدير األداء ال يستند  دد، وإنم الحال في االختبار من متع

  ).١٥٣ص ،٢٠٠٤ عالم،( يتطلب بعض األحكام الذاتية فيما يتعلق بجودة العمل،
  

  خصائص التقويم القائم على األداء

 ع بمھمات ى األداء الحقيقي للمتعلم وذلك بيركز عل ة من الواق ربطه بمواقف واقعية أو قريب
  .أدائية يتفاعل معھا المتعلم

 ة للتق تعلم بفرصة حقيقي زود الم ذاتي وويم اي كل ه ب ذل وم ب ا يق ر بم ه للتفكي ال ل اح المج إفس
 .أثناء تنفيذ المھمة للحكم على إنجازھافي ،ومراجعة أداءه باستمرار 

  اء في أثناء أداء المھمة، وذلك ألنه يتم في يزود الطلبة والمتعلمين بتغذية راجعة مستمرة أثن
 .عملية التعلم وبعدھا

 ين، ويفسح ين المتعلم ة ب روق الفردي تويات  يراعي الف تعلم وعرض مس داع الم ال إلب المج
 .تفكيره العليا ويتيح له التميز واإلبداع ويبث روح المنافسة والعمل بروح الفريق

 ف ة الموق ي معالج ارة ف ن مھ ر م ب ألكث ار الطال ي  إظھ ةف ه المھم اء أدائ وعالم،( .أثن  أب
  ). Aly, 2001؛٢٠٠١
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  الدراسات السابقة

ابق بم ة األدب الس د الباحراجع توج ات بحث اك دراس ائل  ث أن ھن ي وس تراتيجيات ف واس
ام؛ تقويم بديلة ن حيث ق و زي الستقصاء  بدراسة(Jurdak & Abu zein, 1998)  جرداق وأب

ة  ي المعرف ة، ف روض مكتوب ات وف ة لتعيين ذكرات اليومي بيھة بالم لة ش ة لسلس ر إخضاع الطلب أث
االتصال ول الدراسي في الرياضيات، لة، والتحصيأالمفاھيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل المس

أثير نحو الرياضيات إذ الرياضي، واالتجاھات  ه ت ويم ل ذا األسلوب في التق ائج أن ھ أظھرت النت
ة، االتصال ( إيجابي على بعض مظاھر التحصيل الدراسي في الرياضيات ة، اإلجرائي المفاھيمي

ي ا)الرياضي ى التحصيل الدراسي ف ابي عل أثير إيج ه ت يس ل ام لرياضيات، ول وحل  ،بشكل ع
  .كما أن النتائج لم تظھر تحسن االتجاھات نحو الرياضيات .المسألة

 ,Levy, Carofalo & Timmerman)وھدفت دراسة قام بھا ليفي وكاروفالو وتيمرمان 
د من الق (2001 ويم، إذإلى الذھاب أبع ة التق ة في عملي م والورق ة  ل ى األسس المنطقي ركزت عل

ةالتي يعتمد علي ولھم للمسائل الرياضية المكتوب ى حل  .ھا المعلمون في إعطاء الطلبة الدرجات عل
 :وقد شجعت الدراسة المعلمين على جمع شواھد حول فھم الرياضيات من خالل تقييمات متنوعة

ة ة، والمجالت المكتوب ال الطلب ات أعم وائم مالحظة، ملف د . المقابالت، ق احثون أن وق تنتج الب اس
اھر التق روط تق يمومظ راض وش ى أغ د عل ائل يعتم ي المس ول الطالب ف ى حل ددة عل يم والمتع

يم ة  ،خاصة يعتمد عليھا كل ُمق ال الطلب ة أعم اك صعوبة في تفسير وترجم ى أن ھن باإلضافة إل
 .المكتوبة

ويم) EL-Koumy, 2001(أعد إل كومي في مجال التقويم الذاتي و ذاتي  إستراتيجية التق ال
ة تقفي ة بإرشادات توجيھية من خالل تزويد الطلب ة وأثناء عملي ديم التغذي يم أنفسھم تحصيلياً وتق

ة التق ي عملي اعدتھم ف م ومس ة لھ ديھم  يم،والراجع ة ل ز الثق ى تعزي ل عل ات والعم وين اتجاھ وتك
و ة نحو التق ذاتيإيجابي د   .يم ال ى التوق ذاتي عل ويم ال ر التق ة أث دم دالل ائج ع حصيل أظھرت النت

  .كير األكاديميالدراسي والتف

دفت و ياق ھ ي نفس الس ودف د وب ى ) Mcdonald & Boud, 2003( دراسة مكدونال إل
 استقصاء أثر تدريب طلبة عشر مدارس ثانوية على عملية التقويم الذاتي في تحصيلھم الدراسي،

د  ويم وق ة التق ى إجراء عملي دريب عل ة الت وا عملي ذين تلق ة ال وق الطلب ائج الدراسة تف أظھرت نت
ة مع المجموعة األخرى ذاتي ألعمالھم،ال ديھم مقارن ا . وتحسن مستوى التحصيل الدراسي ل كم

د وآخرون ويم ) Andrade et al., 2009( ھدفت دراسة اندري ر استخدام التق ى استقصاء أث إل
ادات  ن اإلرش ة م ى مجموع تند إل ذاتي المس ة،) Rubric(ال اءة الذاتي ي الكف ر  ف د مؤش ث أُع حي

راعيھا الطالب في من المعايير التي يجب أن ياً اإلرشادات للطلبة تحوي عدد يحوي مجموعة من
هوالتق ذاتي ألعمال م إع ،يم ال ه ت ة لكتابت اءة الذاتي اس الكف    ةـاءة الذاتيـاس الكفـداد مقيـولقي

)self-efficacy scale(  د ي وق ة ف ي الكتاب ة ف اءة الذاتي ى أن الكف ة إل ائج الدراس ارت نت أش
ة ال ة الضابطة،المجموع ن المجموع ان أفضل م ة ك ر  تجريبي ود أث ى وج ائج إل ارت النت ا أش كم

  .للجنس حيت بينت الدراسة أن كفاءة الطالبات الذاتية كانت أعلى من كفاءة الطالب الذاتية
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دم مع ) ٢٠٠٩(أما البالونة  ى مؤشر إنجاز يق تندة إل ذاتي مس ويم ال فقد أعد إستراتيجية للتق
د  ويقوم ھذا المؤشر بتوجيه الطلبة ألفضل إنجاز متوقع، مھام كتابية للطلبة، وفي الوقت نفسه يع

ذه الدليالً يعتمد ليه الطالب في  ان لھ د ك حكم على مدى اإلنجاز المتحقق على المھمة المعطاة، وق
  .اإلستراتيجية أثر دال في تطوير مھارة الكتابة في الرياضيات لدى الطلبة

ة ووزع مقياسين ) ٢٠٠٧(وطور العبسي  ة، واألخرى تحليلي لقاعدتي تصحيح إحداھما كلي
ويم باستخدام قواعد التصحيح : طالباً على ثالث مجموعات) ١٢٨( ى تعرضت للتق ة أول تجريبي

ة، ويم باستخدام قواعد التصحيح الكلي وضابطة تعرضت  التحليلية، وتجريبية ثانية تعرضت للتق
ر ق ين أث د تب ة، وق ة التقليدي ويم بالطريق ة الصف للتق ي تحصيل واتجاھات طلب د التصحيح ف واع

  .الرياضيات العاشر نحو

ى نموذجاً تقويمياً مقترحاً ) ٢٠٠٨( أعد القيسيكما  يتضمن ملف إنجاز الطالب ويشمل عل
ارات  ة، واختب ارات قبلي ي اختب تعلمف ة ال اء عملي ة،( أثن ة،  تكويني ات بيتي ارات أداء وواجب واختب

راً داالً إحصائياً في التحصيل فة إلى االختبارات البعدية؛ ، باإلضا)وأنشطة استقصائية ه أث كان ل
خالل مالحظة المجموعة التجريبية  طلبة نحو مادة الرياضيات، وذلكوالتفكير الرياضي واتجاه ال
ي تعرضت ذالتي تعرضت لتطبيق النمو ج التقويمي المعد، ومقارنتھا مع المجموعة الضابطة الت

  .  للتقويم التقليدي

ة و ن مراجع ابقةام ات الس ين أن  لدراس ات تب امندراس ارت  ھ د أش وير ق ى ضرورة تط إل
ات  ال الواجب يات، وإدخ ي الرياض ة ف يل الطلب اس تحص ائيةأدوات قي اريع،  االستقص والمش

ك لفعا ة ؛وذل روض الكتابي ات والف ة للواجب اوإخضاع الطلب ة  ليتھ ي المعرف ابي ف ا اإليج وتأثيرھ
ة ة واإلجرائي ي المفاھيمي ال الرياض ة، ؛Jurdak & Abu zein, 1998( واالتص  ابوزين

ات .)٢٠٠١ وائم المالحظة، وملف ابالت وق ى استخدام المق ين عل وشجعت دراسات أخرى المعلم
اه  ر الرياضي واالتج ر في التحصيل والتفكي األعمال والمجالت، وقواعد التصحيح لما لھا من أث

 القيسي، ؛٢٠٠٧ ، العبسي،Levy, Carofalo & Timmerman, 2001( نحو الرياضيات
٢٠٠٨.(  

يم فلھا وأثناء عملية التقفي  تقويم، وتزويدھم بإرشاداتقويم الذاتي للطلبة كاستراتيجية أما الت
ازاتھم، وتطوير  ،حصيل الدراسي والتفكير األكاديميأثر فاعل في الت وزيادة كفاءتھم الذاتية إلنج

ة في الرياضيات  ى الكتاب درتھم عل  ,Andrade et al. 2009; Mcdonald & Boud(مق
ة وبخالف الدراسات السابقة تأتي  ؛)٢٠٠٩البالونة، ؛ ;2003 ة الستقصاء الدراسة الحالي محاول
ر ال ام أث ة األمھ ة وأدواتدائي ويم المقدم دة  التق ً لالمع ا ة واقعي دير أداء الطلب ا في  تق م لھ اء أدائھ أثن

   .رياضي والقدرة على حل المشكالتالتفكير المستوى  في بغرض قياس فاعليتھا
  

  الدراسةمشكلة 

الخبرة الشخصية في مجال ومن  من خالل اإلطالع على الدراسات ذات الصلة بالموضوع،
ين أن  دريس تب دم الت ي تق ارات الت ة االختب ي حصة للطلب ى  الرياضياتف ا عل ي مجملھ ز ف تترك
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ة، رتبط بمجموعة من  مستوى التحصيل الختامي للطلب ي ت لبية لعل الت المشكالت والمظاھر الس
دة  أبرزھا ارتفاع مستوى القلق والخوف لدى الطلبة، باإلضافة على افتقار معظم االختبارات المع
دنيا، ة ال ى المستويات المعرفي  من قبل المعلمين إلى الصدق والموضوعية وتركز في معظمھا عل

 ؛٢٠٠١ أبوزينة،( مسائل غير الروتينيةوإھمال المستويات المعرفية العليا كالتحليل والتركيب وال
ى األداء).  ٢٠٠٣ غنيم، ائم عل التقويم الق دة ك ذي  وھذا ما دعا إلى البحث عن وسائل تقويم جدي ال

ديل؛ ذا  اعتمدته وزارة التربية والتعليم كاستراتيجية من استراتيجيات التقويم الب م يأخذ لھ ه ل إال أن
ر وإعدادالوقت الفرصة الحقيقية للتطبيق كون ال  اً معلمين يعتبرونه عبء إضافي يتطلب جھداً أكب

ة  ذه الدراس أتي ھ ذا ت ا ل تراتيجية وأھميتھ ذه االس دوى ھ ة بج ة الحقيقي اب القناع ي غي ر ف أكث
ى حل المش درة عل ر الرياضي والق ة التفكي كالت لتستقصي أثر التقويم القائم على األداء في تنمي

  .لدى طلبة المرحلة الثانوية

  عن السؤالين اآلتيين اإلجابةالدراسة  ولحالذا ت

 ما أثر استراتيجية التقويم القائم على األداء في التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة الثانوية؟ .١

 كالت لدى طلبة المرحلة الثانوية؟ما أثر استراتيجية التقويم القائم على األداء في حل المش .٢
  

  فرضيات الدراسة

  :تم وضع الفرضيتين اآلتيتينلدراسة لإلجابة عن سؤالي ا

رق .١ د ف ة إحصائية ال يوج ة  ذو دالل توى الدالل د مس ات ) α=0.05(عن ين متوسطات درج ب
ي ار  الطالبات ف ر الرياضي اختب م استخدام استراتيجية التالتفكي ي ت ين المجموعة الت ويم ب ق

 .في تقويمھا م الطريقة االعتياديةوالمجموعة التي تم استخدا ،القائم على األداء لتقويمھا

ة  .٢ توى الدالل د مس ة إحصائية عن رق ذو دالل د ف ات ) α=0.05(ال يوج ين متوسطات درج ب
ائم  ويم الق الطالبات في اختبار حل المشكالت بين المجموعة التي تم استخدام استراتيجية التق

 .على األداء لتقويمھا والمجموعة التي تم استخدام الطريقة االعتيادية في تقويمھا 
  
  ريف اإلجرائي للمصطلحاتالتع

ه  في مالحظة ومتابعة أداء الطالب :لتقويم القائم على األداءا اء أدائ امأثن ل مواقف  لمھ تمث
  .أدائية تتطلب التفكير والممارسة، والحكم على إنجازه بأدوات تقويم تقدر مستوى األداء ودرجته

وم ب :التفكير الرياضي ذي يق ر ال اط التفكي نمط من أنم ك ال دما يتعرض ھو ذل ه اإلنسان عن
و  أعدوقد  ،ويقاس بالعالمة التي يأخذھا الطالب على اختبار التفكير الرياضي ،لموقف رياضي أب

د في  )٢٠٠٤( الخطيبزينه و ة اعتم د الطلب ر الرياضي عن اختباراً لقياس نمو القدرة على التفكي
 :اآلتية ويتمثل في المظاھر الثمانية ،الحالية هدراسال
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 ات  :االستقراء ى حاالت خاصة أو جزئي ادا عل ائج اعتم ة أو النت الوصول إلى األحكام العام
 .من الحالة العامة

 دأ أو  ،الوصول إلى نتيجة خاصة اعتمادا على مبدأ عام أو مفوض :االستنتاج ق المب أو تطبي
 .القاعدة العامة على حالة أو حاالت خاصة من الحاالت التي تنطبق عليھا القاعدة أو المبدأ

 صياغة مالحظة أو منطوقة عامة عن طريق االستقراء :التعميم. 

 الرموز ر ب ن  :التعبي يس م وز ول تخدام الرم ارات باس ل أو العب ار أو الجم ر عن األفك التعبي
 .المحسوسات استخدام

 وم :التفكير المنطقي ر المعل ى غي  قدرة عقلية تمكن الفرد من االنتقال المقصود من المعلوم إل
 .موضوعية ئعد ومبادمسترشداً بقوا

 عبارة تنبع من صحة عبارة سابقة لھاأي تقديم الدليل أو الحجة لبيان أن صحة  :البرھان. 

 القدرة على عمل التقديرات المعقولة للوصول إلى الحل أو التحقق من صحتھا :التخمين. 

 استخدام النماذج الرياضية لتوضيح الظواھر وحل المشكالت :النمذجة . 

ة موقف  :حل المشكالت ه المكتسبة لتلبي ابقة ومھارات عملية يستخدم فيھا الفرد معلوماته الس
ه ادي يواجھ ر ع ً .غي ابقا ه س ا تعلم يم م د تنظ ه أن يعي ذي  ،وعلي د ال ف الجدي ى الموق ه عل ويطبق

  .وتقاس بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب في مقياس حل المشكالت يواجھه،

 .طريقة التقويم التقليدية باختبارات القلم والورقةھي  :الطريقة االعتيادية في التقويم
  

  محددات الدراسة

  تقتصر الدراسة الحالية على

ات مدرس .١ ن طالب ة م ا أمة عين ةدب ي  ،الثانوي انوي العلم ات الصف األول الث د طالب وبالتحدي
مما يجعل التعميم مقتصراً على  ،م٢٠٠٩/٢٠١٠ الملتحقات بالدراسة في الفصل األول للعام

 .ع الدراسة أو مماثالً لهمجتم

انوي العلمي وحدتين من  .٢ اب الرياضيات للصف األول الث رر في كت المحتوى التعليمي المق
ام ي األول للع ل الدراس ي الفص ى ،٢٠٠٩/٢٠١٠ ف دة األول ا الوح ات  :وھم المتتالي

 .قترانات األسية واللوغريتميةاال :الوحدة الثانيةو والمتسلسالت،

ة .٣ ام كتابي ون  ؛مھ رر،) ٢٦(ن متتك اب المق ة أخذت من الكت اد  مھم  ،الباحث صياغتھاوأع
ايير  ،وذلك لتتالءم مع أھداف الدراسة ى األسس والمع اء عل وأدوات تقويم أعدھا الباحث بن

 . المعتمدة في وزارة التربية والتعليم األردنية من وجھة نظرة



 "...... وأثر استراتيجية التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياضي "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٣٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اييس .٤ ة أدوات ومق ر  ؛الدراس ار التفكي اد اختب م اعتم ث ت داد  يالرياضحي ن إع ه م و زين أب
ب ار  ،)٢٠٠٤( الخطي كالتواختب ل المش ان ح داد خش ن إع ث ،)٢٠٠٥( م ام الباح  وق
ً ( بتطويرھما ا يتم اإلشارة الحق ا س ة )كم ة الثانوي ا مع المرحل ذا ؛لتتالءم ائج  ،ل يم نت إن تعم ف

 .ھذين االختبارينالدراسة يعتمد على صدق وثبات 
  

  الطريقة واإلجراءات

  أفراد الدراسة

ي ت ي ف انوي العلم ف األول الث ات الص ن طالب ة م راد الدراس ار أف ة م اختي اأمتربي ، دب
ام الدراسي د  ،٢٠٠٩/٢٠١٠ والملتحقات بالدراسة في مدارسھن في الفصل األول من الع م وق ت

ة ياخت ةأمار مدرس ا الثانوي ات  دب ة الرياضيات قصديهبصورة للبن اون مدرس ة  لتع ي المدرس ف
وقربھا من مكان عمل  ،والتعليم لمحافظة مأدبا اضيات في مديرية التربيةومشرف الريالمذكورة 
وفرة في  ينمجموعتتم اختيار  ،طالبة) ٧٤( تكونت عينة الدراسة من الباحث، إذ من الشعب المت

ى يمھا إل ة وتقس ة،:المدرس ة تجريبي ابطة مجموع ة ض ار ومجموع يم بمعي م التقي ات  إذ ت عالم
واستخدام اختبار  ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ت في الصف العاشر األساسي للعام الطالبات في مادة الرياضيا

ة، ويوضح ) ت( وعتي الدراس ي مجم ات ف ات الطالب ابية لعالم طات الحس ين المتوس ة ب للمقارن
يم ) ١( الجدول ات ) ت(األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وق المحسوبة لعالمات الطالب

ى ات عل دل البيان وعتين، وت ي المجم ى  ف ة عل ا أي دالل اط ليست لھ ذه األوس ين ھ روق ب أن الف
  .ذلك) ١(، ويوضح الجدول )α=0.05(مستوى 

دول يم :)١( ج ي ) ت( وق ابطة ف ة والض ة التجريبي ات المجموع ات طالب وبة لعالم ادة المحس م
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الرياضيات في الصف العاشر األساسي للعام 

  المجموعة
الوسط 
  *الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار

  العدد
) ت(قيمة

  المحسوبة

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

  ٣٨  ٢٦.٤٨  ١٥٢.٤٥  التجريبية
٠.٥٥١  ٠.٠٨١ 

  ٣٦  ٢٩.٠٩٢  ١٥٢.٠٩  الضابطة

 )٢٠٠(النهاية العظمى لالختبار   *

ة إحصائية  أننالحظ  )١(الجدول  خالل من م تكن ذات دالل ذه المتوسطات ل الفروق بين ھ
)α=0.05(موعتين التجريبية والضابطة، مما يعني تكافؤ المج.  
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  أدوات الدراسة

  تكونت أدوات الدراسة من

  صيغ مھام األداء المستخدمة في الدراسة :أوالً 

ى التصنيف يم القائم على األداءبعد مراجعة الدراسات التي بحثت في التقو اد عل م االعتم ، ت
ً ؛ في تحدي)٢٠٠٤(الذي اعتمده عالم    :وھي على النحو اآلتي ،د صيغ مھام األداء األكثر شيوعا

  اإلجابة الحرة أو المستفيضة

ي تتطلب توظيف ة الت ئلة المقالي ا كاالستدالل تتمثل في األس ة العلي درات الطلب ل  ،ق والتحلي
 .وتقيس تمكن الطالب من ھذه القدرات والتفكير وحل المشكالت،

 :ومن األمثلة على ھذه الصيغة المھمة اآلتية

ة من ة اآلتي ك، ديق لكص وصلت األحجي ى زمالئ ة عل اعمل خطة لحل . اعرض األحجي
ه خطتك لزمالئك ، األحجية، واختبر خطتك لمعرفة كيفية عملھا را تشرح في م اكتب تقري ومن ث

  .وتخبرھم عن كيفية تنفيذھا

ى األصغر : أحجية برج ھانوي" ر إل ة من األكب ات مرتب ل حلق ى نق ة عل يعتمد مبدأ األحجي
رة ا ثالثة إلى عمود آخر، وذلك بنقلمدة، وعددھعلى أحد األع وال توضع  ،حلقة واحدة في كل م

  . حلقة فوق حلقة أصغر منھا، كما يحق لك القيام بأي عدد من حركات النقل

  : إن أقل عدد لعمليات النقل ھو

                                                                                    ١إذا كان عدد الحلقات     ١

  ١عمود     ٢عمود    ٣عمود                                              ٢إذا كان عدد الحلقات    ٣

  ٣إذا كان عدد الحلقات     ٧

  .لھذه المتتالية ) العام (جد قاعدة الحد النوني ) ١

 "حلقات؟ ٦ما أقل عدد من العمليات المطلوبة لنقل ) ٢
  

 الكتابة

ة لمقال وسيلة جيدة لتقويم أداء الطلبة؛ إذ يعبر الطالب عن معرفتتعد أسئلة ا ه بصورة مكتوب
ه ين قدرات اليب  ،تب ة بأس ي الكتاب ب ف اءة الطال ويم كف ن تق ود؛ ويمك ر دون قي كل ح ه بش ومھارت

ً : منظمة ومباشرة مثل  .كتابة تقرير بحثي، أو ورقة عمل أو حل مسألة مفتوحة كتابيا

  :لصيغة المھمة األدائية اآلتيةومن األمثلة على ھذه ا
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يغ" ين ص ة ب ا العالق ان تستوضح فيھ ا حن ى زميلتھ الة إل لت آالء رس وع  أرس اد مجم إيج
  :واستخدامات كل منھا ،المتسلسلة الحسابية

  )د ) ا –ن +( ١أ ٢(   ٢/ن= ن  ج,   )         أ ن +  ١أ(  ٢/ن= ن  ج

  "......................... :آلتيثم كتبت لھا بالتفصيل الرد افكرت حنان طويالً، 

  التعبير الشفوي

تم  وھي أقدم صيغ تقويم األداء، ومن المھارات اللغوية التي تتعلق بالتواصل اللغوي والتي ي
 ً   .ةالقراءة، التخاطب واالستماع، والتعبير، والمناظرة والمناقش: تقديمھا شفويا

  :من األمثلة على ھذه الصيغة ما يأتي

  " ١  ≤ر            المتتالية الھندسية الالنھائية موجودة إذا كان   تكون نھاية"

  . ناقش مع زمالئك ھذه العبارة، وقدم تفسيراتك وتوضيحاتك إلى المعلم

ذھا وعرضھا تتطلب ھذه الصيغة تكليف الطالب بواجبات  :عرض األعمال معينة يقوم بتنفي
إلى تحقيق مستويات أداء متميزة تبين فھمھم  الجمھور،وھذه الصيغة تھدف إلى توجيه الطلبة مأما

  .للمعلومات واكتسابھم للمھارات األساسية

  :اآلتيةالمسألة من األمثلة على ھذه الصيغة 

ر  ٤٠تتقاضى شركة لحفر اآلبار " :عرض المعلم على طالبه المسألة اآلتية دينارا عن حف
ار، و ر ا ٤٢.٥المتر األول من أحد اآلب ر المت ارا عن حف اني،دين ر  ٤٥و لث ر المت ارا عن حف دين

  " مترا؟  ٣٠كم تتقاضى الشركة عن حفر ... وھكذا  ....الثالث 

  ًثم أجب عن األسئلة التالية ،اقرأ المسالة جيدا:  

 اكتب مسألة جديدة بسياق مختلف، بحيث تحافظ على تركيب المسألة األصلي .  

 حل المسألة الجديدة موضحا خطوات الحل . 

ألة ا دةأعرض المس ك، ،لجدي ى زمالئ ا عل ي  وحلھ ھم ف ه؛ وناقش ت ب ا قم م م حاً لھ موض
  .الخطوات التي قمت بھا

  على األداء المستخدمة في الدراسةأدوات التقويم القائم    :ثانياً 

ارات  ):بطاقة التواصل اللفظي( بطاقة التعبير الشفوي يم مھ ة تقي تفاد الباحث من بطاق اس
ه الخاصة عن  ).٢٠٠٩( نبن جحالالتواصل اللفظي التي أعدھا  وفيھا يعبر الطالب شفوياً وبلغت

ى  ضية التي ترتب وفقاً لنظام معين إذاألفكار باستخدام الرموز والكلمات واألشكال الريا ؤدي إل ي
  . بمعنى مفھوم لكل من الكلمات والجمل والعبارات والنصوص وذلك بشكل كالمي من قبل الطال
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ك بفي حل المھمة المعطاة  داء الطلبةويم ألتقّ  ؛سلم تقدير ى وذل ات األداء كل عل در مكون تق
ديشريطة أن حدة  ؤثر تق اتال ي ة المكون دير بقي اط متدرجة  ؛ر إحداھا في تق ام أو نق وتشمل أقس

 ).١٠٨ص ،٢٠٠٤ عالم،( وليست ثنائية كما في قوائم الرصد

م أوعبارة عن قائمة األف ):الرصد( شطبوائم الق اء أثفي الطالب  عال التي يرصدھا المعل ن
  .تنفيذ مھمة أو مھارة تعليمية

ه من أداء موضحا  ):سجل الطالب( بطاقة سير التعلم وم ب ا يق يسجل الطالب فيھا وصفاً لم
 . عارضا أفكاره حول إنجازه للمھمة المعطاة خطوات العمل الذي يقوم به،

تعلم ير ال ة س م( بطاق ا وصفاً ألداء ال ):سجل المعل م فيھ ب يسجل المعل ي طال اء أداءه ف أثن
 .للمھمة المكلف بھا

ة في الرياضيات الباحث من  استفاد: مؤشر إنجاز كتابات الطلبة ات الطلب مؤشر إنجاز كتاب
ى ) ٢٠٠٩( من إعداد البالونة وھذا المؤشر عبارة عن مجموعة من اإلرشادات توجه الطالب إل

ه الرياضية ي كتابات ا ف ي يجب أن يبرزھ ايير الت ن المع دد م اره ع ا توصيل أفك ن خاللھ ؛ليتم م
 .الرياضية إلى اآلخرين

تعلم( وقد تم عرض األدوات ل ) قوائم الشطب، وسلم التقدير، وبطاقات سير ال دة من قب المع
ددھم غ ع ين بل دريس كمحكم ة الت ن أعضاء ھيئ دد م ى ع ة عل ي صورتھا األولي ) ٦( الباحث ف

نھم ين، م ي ) ٣( محكم ياتف دريس الرياض اھج وت اس ) ٣(و ،تخصص من ي تخصص القي ف
ويم؛ ة  والتق ة المقدم ة األدائي ياغتھا للمھم رات األداء وص بة فق دى مناس ن م ق م ك للتحق وذل
ات، ي صورتھا  للطالب ة لتصبح ف ديالت الالزم راء التع م إج ة ت ات المقدم ى المالحظ اء عل وبن
ة  د ) ٨(النھائي ة، وق دير مختلف ذكورة بأدوات تق رات األداء الم يھم فق ت عل ديلھا، عرض د تع ع

  ).الصدق الظاھري( فأقروھا، وھذا ما يسمى صدق المحكمين

ات  ق من ثب م التحق ا ت وذج كم ق نم رة أخرى وف ل م ادة التحلي ق إع ذه األدوات عن طري ھ
ين حيث بلغت) ٣( وذلك بعد مرور التحليل نفسة؛ ين التحليل  أسابيع، وتم حساب درجة التوافق ب

 .)٥( ، ملحقه الدراسةوھي قيمة مقبولة ألغراض ھذ) ٠.٩٥(

  اختبار التفكير الرياضي :ثالثاً 

م ن  ت تفادة م باالس ة والخطي و زين ده أب ذي أع ر الرياضي ال ار التفكي ذي  ،)٢٠٠٤( اختب وال
ن ار م ة،ويتكون االختب دى الطلب ر الرياضي ل اس مستوى التفكي ى قي رة بعضھا ) ٣٢( يھدف إل فق

ات قصيرة، موضوعي، ى إجاب اج إل ر يحت د واآلخ الل  وق ن خ ار م ن صدق االختب ق م م التحق ت
دريس الرياضيات ال ت ي مج ن مختصين ف ة م ين مكون ة محكم ى لجن ق  .عرضه عل م تطبي ا ت كم

ددھا ة ع ع الدراس ن مجتم تطالعية م ة اس ى عين ار عل ة،) ٢٧( االختب ل  طالب اب معام د حس وبع
ين ،)٠.٨٤-٠.١٨(والذي تراوح بين  الصعوبة، راوح ب م  ،)٠.٨٤-٠.٢٩( ومعامل التمييز الذي ت ت

اً  ،٢٢، ١حذف فقرتين لسھولة ھذه الفقرات،وھي الفقرات  ليبقى االختبار في صورته النھائية مكون
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معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التفكير الرياضي في صورته  )١(الملحق يبين .فقرة) ٣٠( من
تطالعية وذلك باستخدام معامل كما تم حساب معامل الثبات لالختبار من خالل العينة االس .النھائية

ون ة ،)KR20( كودريتشاردس ي صورته النھائي غ ف ذا  )٠.٨٣( ليبل اد ھ ة العتم ة مقبول ي قيم وھ
أ تو االختبار في الدراسة، ين أسرع وأبط ك بأخذ المتوسط ب ار وذل زمن المناسب لالختب ين ال م تعي

ر الرياضي  )٢( قويبين الملح .دقيقة) ٦٠( طالب في اإلجابة عن االختبار، حيث بلغ ار التفكي اختب
  .وليتناسب مع المرحلة الثانوية في صورته النھائية

ر الر  :تصحيح االختبار ار التفكي ياضي وفق نموذج تم تصحيح إجابات الطالبات على اختب
د، إذ ة المع ون من اإلجاب ار، والمتك رات االختب رة من فق دة لكل فق ة واح م إعطاء عالم ) ٣٠( ت

  ).٣٠( النھاية العظمى الختبار التفكير الرياضي وبھذا كانت فقرة،

  اختبار حل المشكالت :رابعاً 

دى  ية ل كالت الرياض ل المش ى ح درة عل اس المق ى قي كالت إل ل المش ار ح دف اختب يھ
الب ان.الط ده خش ار أع ن) ٢٠٠٥( االختب بغة ) ٣٥( م ة ذات الص كالت العام ن المش رة م فق
ار ب .الرياضية ن صدق االختب ق م م التحق ين؛ت ة المحكم ى لجن ول  عرضه عل آرائھم ح ذ ب لألخ

وقد تم تطبيق االختبار على  .لتكرارھا في اختبار التفكير) ٥( تم حذف الفقرة االختبار وقدفقرات 
وتم حساب معامالت الصعوبة  طالبة من خارج عينة الدراسة، )٢٧(عينة استطالعية مكونة من 

ينت لكل فقرة من فقرات االختبار، إذوالتمييز  امالت الصعوبة ب ا  ،)٠.٨٠-٠.٣٤( راوحت مع أم
رات بلغت  ٣وبناًء على ھذه القيم تم حذف  ).٠.٨٢-٠.٢٨( معامالت التمييز فقد تراوحت بين فق

ن  ر م ا أكث عوبة فيھ امالت الص رات ) ٠.٨٣(مع ي الفق رة  ،)٣٥( ،)٣٢( ،)١٩(وھ ذفت فق وح
رة ن؛ ليبقى االخ)٢٧( كانت غير واضحة للطالبات وھي الفق اً م ة مكون ار في صورته النھائي  تب

ار حل المشكالت في صورته ) ٣( الملحقيبين . فقرة) ٣٠( ز الختب امالت الصعوبة والتميي مع
ة ل . النھائي تخدام معام ك باس تطالعية وذل ة االس ى العين ار عل ات لالختب ل الثب اب معام م حس ت

ون ة ،)KR20( كودريتشاردس ي صورته النھائي غ ف ث بل ي ) ٠.٨٢( حي ن وھ ة يمك ة مقبول قيم
ك  .اعتمادھا لتطبيق االختبار ار وذل د زمن االختب ة االستطالعية في تحدي كما تم اإلفادة من العين

ين الملحق.دقيقة) ٦٠(بلغ  ، إذطالب في اإلجابة عن االختباربأخذ المتوسط بين أسرع وأبطأ   ويب
  .الثانويةوليتناسب مع المرحلة  اختبار حل المشكالت في صورته النھائية) ٤(

على اإلجابة  تم تصحيح إجابات الطالبات على اختبار حل المشكالت بناءً  :تصحيح االختبار
رة،) ٣٠( حيث تم إعطاء عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار البالغة ،النموذجية لتكون  فق

  .)٣٠( النھاية العظمى لالختبار
  

  إجراءات الدراسة

  ار حل المشكالت اختبار(تم تطوير أدوات القياس وإعداد صيغ ) التفكير الرياضي، واختب
 ً  .مھام األداء وأدوات التقويم القائم على األداء المستخدمة في الدراسة كما تم توضيحه سابقا
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 م ى ت دة األول دريس بالوح دء الت ع ب تراتيجية حسب الخطط م ذ اإلس دء بتنفي ات ( الب المتتالي
الت ادة العلم ،)والمتسلس دم  الم ث تق ابطة،بحي ة والض وعتين التجريبي ة للمجم ل  ي ن قب م

  .المعلمة نفسھا في المدرسة

 دت ات الم يق ة األمھم ة بصورة دائي ة التجريبي ات المجموع درلطالب ر ت دة عش في لم يب ص
ل حيث وتقويم استجابات الطالبات  ويتم تصحيحه،دقائق،  يتم وصف األداء المتحقق من قب

ى  ات عل ائم الطالب ويم الق ى أدوات التق دير األداء( األداءعل د تق ذا الغرض) قواع دة لھ  المع
 ً ابقا ھا س ي استعراض رق والت ابطة الط ة الض ى المجموع ة عل ت المعلم ين طبق ي ح ، ف

 ً  .االعتيادية في التقويم والتي تعتمدھا سابقا

  ة ومستمرة،قام تراتيجية بصورة دوري ذ االس وتصحيح بعض  الباحث باإلشراف على تنفي
ام  ة المھ ة الاألدائي ع المعلم دة م ى األدوات المع اء عل ات بن دير أداء الطالب ذت وتق ي نف ت

 .االستراتيجية

 ذ الدراسة اء من تنفي دة بعد االنتھ ع )١٢(،والتي استمرت لم ساعات في ) ٤( أسبوعاً بواق
بوع، ار  األس ابطة الختب ة والض وعتين التجريبي ي المجم ات ف اع الطالب م إخض ر ت التفكي
  .المشكالتواختبار حل  الرياضي،

  
  المعالجة اإلحصائية

ث بتص ام الباح ى ق ات عل ات الطالب ا حيح إجاب ي لتحليلھ ب اآلل ى الحاس ا عل ،وإدخالھ
تخدام  ائج باس تخراج النت ن و). SPSS(واس ة،ولإلجابة ع ق غرض الدراس ؤال لتحقي ة س الدراس

استخدام المتوسط  تم ،التفكير الرياضيفي قياس فاعلية االستراتيجية المقترحة في  المتمثلاألول 
ار الحسابي واالنحراف المعياري، ين المتوسطات ) ت( واختب ة ب ر المرتبطة للمقارن ات غي للعين

ا ھو موضح في الجدول  ،الحسابية لعالمات الطالبات، في المجموعتين التجريبية والضابطة كم
)٢.(  

دول  ة  ):٢(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اروالمتوس ين للعي) ت( اختب تقلة ب ات المس ن
  .حسب المجموعة التفكير الرياضيمتوسطات درجات الطالبات على اختبار 

  المجموعة
المتوسط 
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  ٣.٨٩  ١٤.٥٥  التجريبية
٠.٢  ٢.٣٩-  ٧٢  

  ٣.٢٢  ١٢.٥٦  الضابطة

  .)٣٠( النھاية العظمى لالختبار  *

دول  ين الج اك فروق) ٢(يب ً أن ھن ة  ا توى الدالل د مس ائية عن ة إحص  ،)٠.٠٥=α(ذات دالل
زى  تراتيجيةيُع ويم  إلس ى األداءالتق ائم عل ة ،الق ة التجريبي الح المجموع ك لص غ  .وذل ث بل حي
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ات  درجات الطالب ابي ل اري ، واالنحراف)١٤.٥٥(المتوسط الحس ي المجموعة  )٣.٨٩( المعي ف
لطالبات المجموعة ) ٣.٢٢( المعياري ، واالنحراف)١٢.٥٦(بلغ المتوسط الحسابي و ،التجريبية
ابطة دول  .الض ح الج ى ) ٣(ويوض ة عل ة الدراس راد عين ات أف راري لعالم ع التك التوزي

  .التفكير الرياضياختبار

  .التفكير الرياضيالتوزيع التكراري لعالمات أفراد عينة الدراسة على اختبار ):٣( جدول
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الفئات

-١٠  ٧  ١٠  
٢٠  ١٨  ١٥-١١  
٦  ١٠  ٢٠-١٦  
٠  ٣  ٢٥-٢١  
٣٠-٢٦      

  ٣٦  ٣٨  المجموع

نالنسبة المئوية ليتضح من الجدول السابق أن  او  لطالبات اللواتي حصلن على عالمة أقل م
ا ،)%٦٥(في المجموعة التجريبية ) ١٥(يساوي  ة حصلت عليھ ى عالم ات بلغت أدن في  الطالب
ار  ر الرياضياختب ة )٨( التفكي ى عالم ين كان، )٢١(، وأعل ي ح ة لف بة المئوي ات ت النس لطالب

ل من او يساوي  ة أق كانت و ،%)٨٣(في المجموعة الضابطة ) ١٥(اللواتي حصلن على عالم
ي ه ھ ار نفس ي االختب ابطة ف ة الض ات المجموع ا طالب ة حصلت عليھ ى عالم ى )٦( أدن ، وأعل

  ).٢٠( يعالمة ھ

ة، ق غرض الدراس اني، لتحقي ة الث ؤال الدراس ن س ة ع ة  ولإلجاب اس فاعلي ي قي ل ف المتمث
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف  ،قترحة في القدرة على حل المشكالتاالستراتيجية الم

اري، ار المعي ات ) ت(واختب ابية لعالم طات الحس ين المتوس ة ب ة للمقارن ر المرتبط ات غي للعين
  ).٤(كما ھو موضح في الجدول  ،لبات، في المجموعتين التجريبية والضابطةالطا

دول  ة  ):٤(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ارالمتوس ين ) ت( واختب تقلة ب ات المس للعين
  .حسب المجموعةحل المشكالت متوسطات درجات الطالبات على اختبار 

  المجموعة
المتوسط 
  *الحسابي

  االنحراف
  المعياري 

  درجات
  الحرية 

  قيمة ت
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  ٣.٢١  ١٥.٠٣  التجريبية
٠.٧٧  ٢.٦٥-  ٧٢  

  ٣.٢٧  ١٣.٠٣  الضابطة

  .)٣٠( النھاية العظمى لالختبار  *

دول  ين الج اك فروق) ٤(يب ً أن ھن ة  ا توى الدالل د مس ائية عن ة إحص  ،)٠.٠٥=α(ذات دالل
حيث بلغ المتوسط الحسابي  .لح المجموعة التجريبيةوذلك لصا ،إلستراتيجية التقويم البديليُعزى 
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ات  درجات الطالب اري)١٥.٠٣(ل راف المعي ة )٣.٢١( ، واالنح ة التجريبي ي المجموع غ  ،ف وبل
ابي  ط الحس اري)١٣.٠٣(المتوس راف المعي ابطة) ٣.٢٧( ، واالنح ة الض ات المجموع  .لطالب
دول  ح الج ة ) ٥(ويوض راد عين ات أف راري لعالم ع التك ة التوزي ار الكتاب ى اختب ة عل الدراس

  .الرياضية

  .حل المشكالتالتوزيع التكراري لعالمات أفراد عينة الدراسة على اختبار  ):٥( جدول
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الفئات

-٧  ٢  ١٠  
٢١  ٢٠  ١٥-١١  
٧  ١٤  ٢٠-١٦  
١  ٢  ٢٥-٢١  

  ٣٦  ٣٨  المجموع

لطالبات اللواتي حصلن على عالمة أقل من او ية لالنسبة المئويتضح من الجدول السابق أن 
ات  ،)%٥٧(كان  ،يبيةفي المجموعة التجر) ١٥(يساوي  ا الطالب بلغت أدنى عالمة حصلت عليھ

ار  ي اختب كالت ف ل المش ة )٩(ح ى عالم ان ، )٢١(، وأعل ين ك ي ح ة لف بة المئوي ات النس لطالب
في حين  %)٧٧(جموعة الضابطة في الم) ١٥(اللواتي حصلن على عالمة أقل من او يساوي 

ى )٨( كانت أدنى عالمة حصلت عليھا طالبات المجموعة الضابطة في االختبار نفسه ھي ، وأعل
  ).١٩( عالمة ھي

  
  مناقشة النتائج والتوصيات

ة التفكير الرياضي ي التقويم القائم على األداء فستراتيجية اما أثر : السؤال األول لدى طلب
  المرحلة الثانوية؟

تبي ى  ن ير إل ا يش ى المجموعة الضابطة مم ة عل ات المجموعة التجريبي وق طالب ائج تف النت
ة؛ دى الطلب ر الرياضي ل ة التفكي ي تنمي ى األداء ف ائم عل ويم الق ة التق ة  فاعلي ام األدائي إذ أن المھ

ر، ل والتفكي ات للتأم ة للطالب ت الفرص ة أتاح ا المقدم ة أدواأن  كم ّوم المعلم ي تق ويم الت ت التق
ا ط اء عليھ ا بن ي الباتھ فوي الت ر الش ة التعبي ة؛ كبطاق ر الطلب ي تفكي ة ف ب مھم ى جوان ز عل ترك

ه ار زميل يم الطالب ألفك ة، وتقي ار مع الطلب ادل األفك اه كتب ذا االتج  .تتضمن معايير تصب في ھ
ة وائم المالحظ ة ) الشطب( وق ات المھم ن جزئي ة م ل جزئي ي ك ز والتعمق ف ب التركي ي تتطل الت

ر عن ) للمعلم والطالب( ، وبطاقات سير التعلمالمعطاة دى الطالب ليعب ر ل ة التفكي يح حري التي تت
ادات  ن اإلرش ة م من مجموع از المتض ر اإلنج ا أن مؤش ارة، كم ة ومھ ه بدق أداءه أوأداء زميل
اھيم  ر عن المف ب التعبي ي تتطل ة الت ة المفاھيمي ة كالمعرف ايير متنوع كل مع ى ش ات عل والتوجيھ

ة والمصطلحات  ى الدق الرياضية بلغة واضحة معبرة، أو المعرفة اإلجرائية التي توجه الطالب إل
اره الرياضية  والتفصيل في إجراءات الحل، أو طريقة التنظيم والعرض التي يوصل الطالب أفك
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ديھم م ل ة ويعمق الفھ ة .إلى المعلم من شأنھا أن توجه مسار تفكير الطلب ائج مع وثيق ذه النت تتفق ھ
)NCTM, 2000 ( دريب التي اعتبرت التفكير الرياضي صفة عقلية تنمى وتطور من خالل الت

  )٢٠٠٨؛ القيسي، EL-Koumy,2001(وتتفق مع النتائج التي توصل إليھا كل من  ؛والممارسة

ة : لثانيالسؤال ا دى طلب ى األداء في حل المشكالت ل ما أثر استراتيجية التقويم القائم عل
  المرحلة الثانوية؟

ى بينت  ير إل ا يش ى المجموعة الضابطة مم ة عل ات المجموعة التجريبي وق طالب ائج تف النت
ات، إذ أن  دى الطالب كالت ل ل المش ى ح درة عل وير المق ي تط ى األداء ف ائم عل ويم الق ة التق فاعلي
ة  ة في بيئ المھمات األدائية المقدمة للطالبات ھي في مجملھا مشكالت رياضية حيث تضع الطلب

ويم المستخدمة حفزھم على الت ا أن أدوات التق تأمل في العمليات واإلجراءات التي يقومون بھا كم
كلة؛ ل المش وات ح ا خط ي مجملھ ل ف ذه  تمث ى ھ اء عل ات بن ّوم الطالب ق يق دير المرف لم التق فس

م  ا، ث وب منھ ات والمطل د المعطي ى تحدي درة عل ا والق ة وفھمھ راءة المھم الخطوات، إذ يتطلب ق
ى  ينفذھا ليتحقق المعلم بناء على ھذا السلم من صحة الحل،التفكير بخطة حل و وم الطالب عل ويق

ذلك، كما أن مؤشر اإلنجاز يتطلب تحليل إجابات الطلبة وتفاصيل الحل وإجراءاته في كل خطوة 
من خطوات حل المھمة األدائية المقدمة، وھذا من شأنه أن يسھم في تنمية القدرة لدى الطلبة على 

ى حل استيعاب المو درتھم عل دوره ق ا عزز ب قف المقدم والنظر إليه من جوانبه المختلفة؛ وھذا م
في أن تعريض الطلبة لمواقف وخبرات ) NCTM,2000(تتفق ھذه النتيجة مع وثيقة .المشكالت

ى اإلكتشاف و درة عل ديھم الق ي ل ة ينم ى حل المشكالت،متنوع درة عل ين والق ع  التخم ق م وتتف
نھا كل من النتائج التي توصل إلي د وآخرون  ،جرداق وأبو زي  ,Jurdak &Abu zein(وإندري

  .)Andrade et al.,2009 ؛1998
  
  توصياتال

  :بما يأتي في ضوء النتائج التي تم التوصل إليھا في ھذه الدراسة ،يوصي الباحث

 ،ه ل  إثراء كتب الرياضيات بمھمات أدائية تمثل مواقف حقيقية تربط الطالب مع واقع والتقلي
 .المسائل الروتينية من

 ،ة ويم الطلب ى  التنويع في أساليب تق ي عل ى األداء المبن ائم عل التقويم الق ام ب محكات واالھتم
ةتقدير األداء ر شمولية إلنجازات الطلب دم نظرة أكث ة  ؛ كونه يق ه للمعرف در مدى تطبيق ويق
 .وتوظيفھا في مواقف حياتية واقعية المكتسبة،

 ات الت ل خاص بآلي دة فإصدار دلي ويم الجدي ينق ه للمعلم ه لإل ي الرياضيات، وتقديم ادة من ف
ة  كمرجع أساسي في حصة الرياضيات، وذلك على غرار األدلة التي تصدرھا وزارة التربي

 .وتدرب المعلمين عليھا والتعليم،
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تقديم المبررات المقنعة للمعلمين بجدوى وفاعلية ھذا النوع من التقويم في تحسين التحصيل 
ن  الدراسي ى حل المشكالت م ديھم عل درة ل ر الرياضي وتطوير الق ة التفكي ة، وتنمي دى الطلب ل

  .خالل ورشات العمل وإطالعھم على نتائج الدراسات في ھذا المضمار
  

  المراجع
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  مالحق
  )١(ملحق 

  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير الرياضي
  

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة  معامل التمييز  ةمعامل الصعوب الفقرة
٠.٥١  ٠.٦٣  ١٦ ٠.٤٨  ٠.٣٧ ١  
٠.٧٩  ٠.٤٤  ١٧  ٠.٣٩  ٠.٧٠  ٢  
٠.٣٧  ٠.٧٨  ١٨  ٠.٣٦  ٠.٧٧  ٣  
٠.٨٤  ٠.٤٤  ١٩  ٠.٣٩  ٠.٧٤  ٤ 
٠.٨٠  ٠.٤١  ٢٠  ٠.٤١  ٠.٧٠  ٥  
٠.٥٢  ٠.٣٣  ٢١  ٠.٣١  ٠.١٨  ٦  
٠.٥٧  ٠.٤٤  ٢٢  ٠.٢٩  ٠.٢٢  ٧  
٠.٣٢  ٠.١٨  ٢٣  ٠.٣٣  ٠.٢٩  ٨ 
٠.٤٩  ٠.٤٤  ٢٤  ٠.٤٥  ٠.٤٨  ٩  
٠.٧٢  ٠.٥٦  ٢٥  ٠.٤٢  ٠.٦٣  ١٠  
٠.٤٤  ٠.٧٠  ٢٦  ٠.٤١  ٠.٧٨  ١١  
٠.٧٨  ٠.٥٢  ٢٧  ٠.٣٧  ٠.٨١  ١٢  
٠.٣٧  ٠.٧٨  ٢٨  ٠.٤٤  ٠.٧٠  ١٣  
٠.٣٩  ٠.٧٨  ٢٩  ٠.٣٣  ٠.٨١  ١٤  
٠.٣٤  ٠.٨٤  ٣٠  ٠.٣٦  ٠.٨١  ١٥  

  
  )٢(ملحق 

  اختبار التفكير الرياضي
  تعليمات االختبار 

  
  : عزيزي الطالب

  
يھدف ھذا االختبار إلى قياس مستوى التفكير الرياضي لدى الطلبة، وھو ألغراض البحث العلمي والدراسة 

  .فقط
، واآلخر يحتاج إلى إجابة )يتضمن إجابة واحدة صحيحة(فقرة، بعضھا موضوعي ) ٣٠(يتكون االختبار من 

  .مكان المخصص لھا على ورقة األسئلةقصيرة، يرجى قراءة كل فقرة بعناية، ووضع اإلجابة المناسبة في ال
  .زمن االختبار ساعة واحدة:مالحظة

  :اسم الطالب

  :المدرسة

  :الصف

  :الشعبة
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  :تتبع النمط ثم امأل الفراغ  :١س
٤+٦+٩) (٢-٣= ( ٨ – ٢٧ (  
٩+  ١٢+  ١٦) (٣- ٤= ( ٢٧ – ٦٤(  
  )٤+  ٨+   ١٦) (٢-٤= (   ٨ــ  ٦٤
٦٤ – ١٢٥ = ...............) (......)(....  

  
  اكتب الحدين التاليين في المتتالية التالية   :٢س

١٢، ٨, ، ،٣ ،٢ ,..... ,......  
  
  :اكتب العدد الثامن في متتالية األعداد   :٣س

٩       ١    ،       ٧    ١      ،  ٥    ١       ،  ٣   ١ ,..........,..........,........,..........  

٥                  ٤                ٣          ٢   
  
ما التعميم الذي يربط طول القطعة الواصلة من رأس القائمة إلى منتصف الوتر وطول الوتر من جھة أخرى   :٤س

  :؟ اعتمد على األشكال التالية
  

                                 ٦                                             ٣                                                       
  

                                                                                                                          ٦,٥                             
                      ١٢                                                           ٨                                      ٤   

  =........................طول القطعة :التعميم 
  
  ١٥   يساوي  ٥، ٣والمضاعف المشترك للعددين ١يساوي ٥ ، ٣القاسم المشترك للعددين  :٥س

  .١٤يساوي  ٧  ،٢والمضاعف المشترك للعددين   ١يساوي  ٧ ،٢القاسم المشترك للعددين 
  . ٦٦يساوي ١١  ،٦ترك للعددين والمضاعف المش ١يساوي  ١١ ،٦القاسم المشترك للعددين   

  ..............: يإن المضاعف المشترك للعددين يساوف ١إذا كان القاسم المشترك للعددين يساوي : التعميم
  
   ٢ ١= ١  :استنتج القاعدة  :٦س

٢٢=٣+١   
٢ ٣= ٥+٣+١   
٢ ٤= ٧+٥+٣+١   
٢ ٥=  ٩+٧+٥+٣+١   

  ) ن عدد طبيعي...........................(= ................................ ٢ن: القاعدة ھي
  
من خالل األشكال التالية حاول أن تصل إلى التعميم المناسب لتحديد العالقة بين مربع طول المماس و أجزاء   :٧س

  :القاطع
  
  
  
  
  
  
  

  =............................. ٢)ل م = (مربع طول المماس 

 م

٥ 
٥ ٢.٥ 

 م
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 م

 ٥ أ ٤ل  
 ب

 ل

 ب

٤ ٧

 ل
 أ

 ب
٥ 

٥

 أ٤
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  .فاكتب صيغة جبرية تعبر عن حاصل ضربھما بداللة س ،١٩ساوي وعھما يص عددين مجم، إذا كان س  :٨س
  : .........................................الصيغة ھي

  
وفي اليوم الثاني قرأ ضعفي ما قرأه  ،وقرأ في اليوم األول س صفحة من صفحات الكتاب ،اشترى أحمد كتابا  :٩س 

  .أقل مما قرأه في اليوم األولفحة ص ١٥وفي اليوم الثالث قرأ  ،في اليوم األول
  :أي مما يلي يمثل مجموع ما قرأه أحمد في األيام الثالثة

   ١٥+ س ٤) د          ١٥ –س ٤) ج            ١٥–س ٣) ب          ١٥+ س  ٣) أ
  
ن إف) س(وعمر االبن ) ص(إذا كان عمر الوالد  ،عمر والد سعيد يزيد عامين على أربعة أمثال عمر ابنه :١٠س

  .................................................عمر الوالد بداللة عمر االبن ھو  
  
ة  ،يريد أحمد طباعة بطاقات دعوة لعرسه :١١س ة الطباعة لكل بطاق غ  ٨فإذا كانت تكلف ى مبل فلسات باإلضافة إل

) ث(البطاقات عبر عن الثمن  من) ن(فإذا أراد أحمد طباعة  ،)قاتمھما بلغ عدد البطا(دينارا  ٥٠ثابت قيمته 
  الذي سيدفعه لصاحب المطبعة بالرموز 

  = ................................ث 
  
  :طوال التالية تصلح أن تكون مثلثاأي األ ،مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث: ١٢س

   ٦  ، ٤ ، ٣) ب                                          ١٢، ٧ ،٥) أ
   ٩،  ٤،  ٤) د                                        ١٢،  ٥ ، ٦) ج  

  
ة  ٥،  ٤ ، ٣: إذا كانت أطوال أضالع المثلث أب ج :١٣س ائم الزاوي ذي أطول  ،فإنه مثلث ق والمثلث س ص ع ال

ة ١٠ ، ٨ ، ٦أضالعه  ائم الزاوي وال أضالعه . ق ذي أط ث ل و ي ال ائم ١٥،١٢،٩والمثل ة ق رح . الزاوي اقت
  . أطوال أضالع لمثلث رابع قائم الزاوية حسب ھذا التسلسل

  : ....................................األطوال ھي
  
  :أي القياسات التالية تشكل المثلث س ص ع ،٥١٨٠مجموع زوايا المثلث  :١٤س

   ˚١٠=  ع  ،  ˚٧٠=  ص ،   ˚ ١١٠= س ) ب   ٥٢٠= ع  ،  ˚٩٠= ص  ، ˚ ٧٠= س  )أ
  ˚ ٧٠= ع ،    ˚٧٠= ص ،      ˚٧٠=س ) د   ˚ ٥٠= ع  ، ˚٦٠= ص  ، ˚ ٨٠= س ) ج

  
  :الوتر األطول ھو ،في الشكل المرسوم جانبا ،كلما اقترب وتر الدائرة من مركزھا زاد طوله  :١٥س 

  ل ) ع                     د) ص                   ج) س              ب ) أ
      

  
  ص                                                                                                           

  ع                 س                                                                                               
  ل                                                                                            

  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ١٩إلى  ١٦في األسئلة من 
  

  إذا رأى الراصد الھالل فإن غدا ھو اليوم األول من عيد الفطر  :١٦س 
 إذا عرفت أن الراصد لم ير الھالل ھذه الليلة: 
 نعم      ال     ربما       ن عيد الفطر ؟ ھل تعتقد أن غدا ھو اليوم األول م 
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  .ال تمتلك فاطمة بيتا وسيارة :١٧س
 إذا علمت أن فاطمة تمتلك بيتا: 
  ھل تعتقد أنھا تمتلك سيارة ؟                                 نعم     ال      ربما 

  
  إذا كان أحمد طويال فإن أخته ندى طويلة  :١٨س 

 إذا علمت أن أحمد طويل: 
  ھل تعتقد أن ندى طويلة ؟                               نعم     ال      ربما 

 
  .إذا فاز الفريق األول في المباراة فإن الفريق الثاني سيفوز :١٩س

  إذا عرفت أن الفريق الثاني لم يفز في المباراة 
 نعم     ال      ربما          ھل تعتقد أن الفريق األول قد فاز ؟  

  
اء :٢٠س  وءة م ر ممل وم األول ، إذا استخرجنا من بئ ر ٢٠٠في الي اني  ،لت وم الث ر و الثالث  ١٠٠والي را  ٥٠لت لت

  ....................فقدر حجم الماء المستخرج من البئر تقريبا تساوي  ،وھكذا
  

  :دون إجراء عملية القسمة ١١على  ١١٢٢خمن ناتج قسمة  :٢١س 
   ١٠٠٢) د         ١٠٢) ج          ١٢)ب           ١٢٠) أ

  
ا تمأل الحوض في  ،تصب حنفيتا ماء في حوض :٢٢س ى وحدھا فأنھ ة األول أله  ،ساعات ٤إذا فتحت الحنفي وتم

  فإذا فتحت الحنفيتان معا فبعد كم ساعة يمتلئ الحوض ؟، ساعات ٣الثانية في 
  ساعة  ٣,٥) د    أكثر من ساعتين   ) أقل من ساعتين         ج) ساعتان        ب) أ

  
  :حدد الشكل الذي ينتج مخروطا ناقصا من دوران الخط أب حول محور السينات دورة كاملة :٢٣س 

  ب         ب          أ                  أ                 أ                                              
                    

  ب                     أ                                  
  ب                                                                       

             )٤)                 (٣)                       (٢)                   (١ (  
  

ا :٢٤س  ا الطالب في االمتحان النھ ي يحصل عليھ دد الساعات إذا كانت العالمة الت ا بع ا موجب ئي مرتبطة ارتباط
  فأي األشكال التالية تعبر عن ذلك ؟ ،الدراسية التي يقضيھا الطالب في التحضير لالمتحان

  
                     x                    x                                        x                       x 

                  x                            x                           x                                     x 
                   x                       x                  x                                     x              

  
  

  عدد الساعات         عدد الساعات  عدد الساعات        عدد الساعات             
         )٤)                        (٣)                       (٢)                        (١(  
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غير و) ك(والنسبية ) ص(و الصحيحة ) ط(يمكن التعبير عن العالقة بين مجموعات األعداد الطبيعية  .٢٥س 
  : األشكال التالية بأحد) ح(والحقيقية ) كً (النسبية 

  

  
  
  
  
  :ضع دائرة حول رمز شبكة متوازي المستطيالت  :٢٦س
  

        
       

  
  
  

  
  

  ) ج(                                    )          ب(                               )            أ( 
  

  . المثلث أ ب م  مثلث أ ب ج تساوي نصف مساحةفي الشكل المجاور استنتج أحد الطالب أن مساحة ال
  أ                د                                                                                                     

  
                                                          

  
                                                                                                                    

  ب           ج        م                                                                                                           
  
  الخاطئ ھذا ؟على ماذا اعتمد الطالب في االستنتاج  :٢٧س

.............................................................  
...........................................................  

  
  مساحة المثلث أ د ج تساوي مساحة المثلث أم ج :  ٢٨س

  : ...........................................................السبب
  :بات أن الزاوية الخارجية لمثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين نقوم بالخطوات التاليةإلث
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  ) انھما تشكالن زاوية مستقيمة: السبب(ْ◌  ١٨٠=  ٤  <+  ٣   <)   ١
  ) مجموع قياسات زوايا مثلث: السبب (ْ◌  ١٨٠= ٣ <+   ٢ <+  ١ <)   ٢
٤ <+  ٣ <=  ٣ <+  ٢ <+  ١ <)   ٣  
  

                                                                                            ١   
         

  
  
  

                                                                                 ٤    ٣                ٢      
                                        

  :برر الخطوة الثالثة  :٢٩س 
.......................................................................  

  
رأس  ْ ١٨٠إلثبات أن مجموع زوايا المثلث   :٣٠س ا للضلع ب ج من ال اً موازي م خط ا في ) أ(، رسم المعل كم

  : وبدأ البرھان ،الشكل المجاور
  )   بالتبادل (  ٤<=   ٢ <  
  :                                                                                        ل أكم
  :........................     والسبب = ...............  ٣ <

         أ                                                                                                       
                                                                              

                          ٥   ١    ٤  
  
  
                         ٣                 ٢  

ج      ب                                           
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  إجابة اختبار التفكيرالرياضي
  

 اإلجابة الصحيحة الرقم
١٦+ ٢٠+ ٢٥) (٤ -٥( ١( 
٢٣’١٧ ٢  

٣ 
  ١٧     ١  

   ٩    

 نصف الوتر  ٤
 حاصل ضرب العددين = المضاعف المشترك األصغر لھما  ٥
 مجموع أول ن من األعداد الفردية  ٦
 ل ب * ل أ ٧
 ) س -١٩(س  ٨
 ١٥ –س  ٤ ٩
 ٢+ س  ٤ ١٠

١١ 
  فلس  ٥٠٠٠٠+ ن  ٨

 دينارا  ٥٠+ ن  ٠,٠٠٨
٦,  ٤,  ٣ ١٢  
٢٠,  ١٦,  ١٢ ١٣  
 ْ◌ ٢٠= ع  ،ْ◌ ٩٠= ص  ،ْ◌ ٧٠= س  ١٤
 س ١٥
 ال ١٦
 ال ١٧
 نعم ١٨
 ال ١٩
 لتر ٤٠٠ ٢٠
١٠٢ ٢١ 
 أقل من ساعتين  ٢٢
٢ ٢٣ 
٢ ٢٤ 
٣ ٢٥ 
 أ ٢٦
 أعتمد الطالب على أن النقطة ج ھي نقطة المنتصف للمستقيم ب م   ٢٧

٢٨ 
  ) اعتبار أن أ د يوازي ج م (القاعدة ج م في المثلث أ ج م = ي المثلث أ د ج القاعدة أد ف

 ب م متساوية و تمثل ارتفاع المثلثين  ،المسافة بين أد 
  ٤ <+  ٣ < تساوي  ْ ١٨٠ألن  ٢٩
 والسبب التبادل  ٥ <تساوي  ٣٠
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  )٣( ملحق
  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار حل المشكالت

  

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة

٠.٧٦  ٠.٦٨  ١٦  ٠.٤٢  ٠.٧٥ ١  
٠.٣٩  ٠.٧١  ١٧  ٠.٣٩ ٠.٤١ ٢  
٠.٨٤  ٠.٤٦  ١٨  ٠.٤٤ ٠.٧٣ ٣  
٠.٧٠  ٠.٥٣  ١٩  ٠.٣٤ ٠.٣٩ ٤  
٠.٦٦  ٠.٥٧  ٢٠  ٠.٤٩ ٠.٥٩ ٥  
٠.٨٢  ٠.٤٨  ٢١  ٠.٥١ ٠.٦٢ ٦  
٠.٤٨  ٠.٧٣  ٢٢  ٠.٤٠ ٠.٧٣ ٧  
٠.٧٣  ٠.٣٨  ٢٣  ٠.٧٦ ٠.٤٩ ٨  
٠.٦٨  ٠.٦١  ٢٤  ٠.٥٢ ٠.٥٨ ٩  
٠.٦٤  ٠.٧٥  ٢٥  ٠.٥٥ ٠.٣٨ ١٠  
٠.٣٩  ٠.٨٠  ٢٦  ٠.٤١ ٠.٧٠ ١١  
٠.٤٤  ٠.٦٧  ٢٧  ٠.٢٨ ٠.٧٩ ١٢  
٠.٧٦  ٠.٤٩  ٢٨  ٠.٤٦ ٠.٥٨ ١٣  
٠.٧١  ٠.٣٨  ٢٩  ٠.٤٤ ٠.٦٤ ١٤  
٠.٥٣  ٠.٣٤  ٣٠  ٠.٥٨ ٠.٤٧ ١٥  

  
  )٤( ملحق

  اختبار حل المشكالت
  

  :عزيزي الطالب 
  

  .ھذا االختبار إلى قياس قدرتك على حل المشكالتيھدف 
  

  :فقرة، فالرجاء االھتمام باإلجابة على كل جزء من أجزاء االختبار) ٣٠(يتكون االختبار من 
  .في الجزء األول من االختبار يتم اختيار اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاة لكل فقرة  - 
 .على نتيجة إجابتك عن السؤال  في الجزء الثاني يجب أن تكتب من عندك بناء - 

  .واحدة) ساعة(علما بأن زمن االختبار 
  

  :اسم الطالب

  :المدرسة

  :الصف

  :الشعبة
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  الجزء األول
  

ا يساوي   :١س  اويين محيط كل منھم ى مستطيلين متس غ ، سم ٣٠مربع تم قصه من المنتصف للحصول عل م يبل ك
  محيط المربع األصلي ؟

  سم  ٧٠) سم                 د  ٥٠) سم                  ج ٤٠) سم              ب ٦٠) أ
  

  :فإن ،وعمر فاطمة نصف عمر سلمى، إذا كان عمر سلمى مثلي عمر أسماء  :٢س 
  أسماء وفاطمة لھن نفس العمر ) أسماء أصغر من فاطمة                              ب) أ
  سلمى أصغر من فاطمة ) د       أسماء أكبر من فاطمة                          ) ج

  
  :ج أخف من أ فان  ،إذا كانت أ أثقل من ب   :٣س 

  ب أخف من ج) ج متساويتان                                     ب ،ب ) أ
  ب أخف من أ  ،ج ) ب أخف من ج                                    د ،أ ) ج

  
م عشوائي من ألقى كل من فھد وسالم حجر نر   :٤س  ى رق ا عل ى  ١د منتظم ليحصل كل منھم ال أن . ٦إل ا احتم م

  يكون رقم فھد يساوي رقم سالم ؟

  ــــ) ــ               دــ)  ــ            ج ــ)  ــ                 ب ـــ) أ
  

  : ر يساويطول ذلك السو ،مترا عن نصف طول السور  ٤٨إذا كان الطول الكلي لسور مدرسة يزيد   :٥س 
  م ٩٦) م              د٤٨) م                      ج٢٤) م                ب ٧٢) أ

  
أله  ،إذا فتحت الحنفية األولى لوحدھا فإنھا تمأل الحوض في أربع ساعات ، تصب حنفيتا الماء في حوض  :٦س  وتم

اعتين ي س دھا ف ة لوح ي ث .الثاني امال ف رغ الحوض ك ة تف ة ثالث د حنفي اعاتيوج ات  .الث س إذا فتحت الحنفي
  الحوض ؟ يالثالث معا، بعد كم ساعة يمتل

   
  ) د              )ج                        )ــ             ب ــــ) أ       
  

  
واد الرياضيات يدرس ھؤالء المعلمون و. نادية في إحدى المدارسفاطمة ويعمل علي وأحمد و - المعلمات م

إذا كانت زوجة معلم الرياضة ھي . و لكن ليس بالضرورة بذلك الترتيب ،نجليزية والرياضة والعلومواللغة اإل
اعتماداً على ذلك أجب ’وأحمد ليس متزوجا  ،ونادية تكره األرقام وإجراء التجارب العلمية ،معلمة الرياضيات

  :٨ ،٧عن السؤالين 
  

  من يُدرس اللغة اإلنجليزية ؟  :٧س 
  نادية ) فاطمة              د) أحمد                           ج) ب        علي         )أ

  
  من يُدرس العلوم ؟ :٨س  

  نادية ) فاطمة                 د) أحمد                          ج) علي               ب) أ
  

١
٣

٢
٣

١
٦

٥
٦

١٢  

٥ 
١ 
٤

١
٢ 

١  
٣  
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تزحف حشرة أخرى حول محيط و. سم ٣و نصف قطرھا ) أ(زھا النقطة تزحف حشرة حول محيط دائرة مرك  :٩س 
ا ھي  ،سم ٩ھي ) ب(و ) أ(إذا كانت المسافة بين . سم ٢ونصف قطرھا ) ب(دائرة أخرى مركزھا النقطة  فم

  أقصر مسافة يمكن أن تقترب فيھا كل حشرة من األخرى ؟
  سم  ٥) سم                  د ٤) سم                        ج٧) سم                ب ٦) أ

  
ق  ،ميال في الساعة ١,٥تستطيع شاحنة أن تصعد طريقا بمعدل  :١٠ س ك الشاحنة الطري وفي رحلة العودة تنزل تل

دل  ي بمع اعة  ٤,٥الجبل ي الس يال ف ط،م ع ساعات فق ا أرب ودة بأكملھ ذھاب والع ة ال تغرق رحل ا . بحيث تس م
  المسافة إلى قمة الجبل ؟ 

  ميل  ٤,٥) ميل              د  ١,٥) ج            أميال         ٤) أميال             ب ٣) أ
:   إذا استمر ھذا النمط فإن. وحدة مربعة غير متداخلة ١٣ ،٥، ١على الترتيب من  ٣ ،٢ ،١تتكون األشكال  - 
  )١٢،١١اجب عن االسئلة  (
    

  
  
  
  
  
  
  

            )٣(       )                          ٢)                   (١ (  
  

  :عددالوحدات المربعة غير المتداخلة في الشكل الرابع يساوي   :١١س 
   ٢٣) د                  ٣٠) ج                   ٢٥) ب             ٢٦) أ

  
  :عدد الوحدات المربعة غير المتداخلة في الشكل الخامس يساوي   :١٢س

   ٤٥) د                 ٤١ )ج                   ٤٩) ب             ٤٢) أ
  

  في المكعب الناتج؟) ص(أي من األوجه سوف يقابل الوجه . الشكل المقابل يمكن طيه ليأخذ شكل مكعب :١٣س 
  ن ) د                                   م   ) ج                            ل          ) ب                  ع             ) أ

  
  
  
  
  
  
ربح   :١٤س اعة ب اجر بض ع ت اعة % ٢٠يبي ى البض عر عل ب الس زيالت , ويكت ل تن دة عم د م ى %   ٢٠بع عل

  البضاعة،ھل يكسب التاجرأم يخسر في البضاعة التي يبيعھا بعد التنزيالت ؟ 
  ال نعرف ) ال يكسب وال يخسر         د) يخسر            ج) يكسب             ب) أ
  .فھرنھايت  ٢١٢مئوي تقابل  ١٠٠و ،فھرنھايت  ٣٢قابل الصفر المئوي ي - 

  
  : مئوي تقابل بالفھرنھايت  ٥٠  :١٥س

   ٩٠) د           ٨٢) ج                   ١٠٦) ب        ١٢٢) أ

  ن          ل    س

  ع
  
 ص

  م



 ٢٢٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھمي البالونة
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  : فھرنھايت تقابل بالمئوي  ٥٠  :١٦س 
  ١٠) د             ٤) ج                     ٨٢) ب         ١٨) أ

  
  :عتمادا على الشكل التاليا:  ١٧س 

   
                                               

  
  

  
  
  
  
  

  ؟ ) ب ( إلى ) أ( أي الطرق  أقصر للوصول من 
  جميع الطرق متساوية ) د                   ٣) ج                 ٢) ب          ١) أ

  
تخد : ١٨س ين الطالبانتشر اس ول ب اتف المحم توى  ،ام الھ دني المس غالھم وت انھم و انش رود أذھ ى ش ا أدى إل مم

  :ھي ،المشكلة الحقيقية. االكاديمي لھم
  .شرود الطالب و انشغالھم   ) أ
  . كاديمي للطالبتدني المستوى األ  ) ب
  .اختراع و صناعة الھاتف المحمول   )ج
  . انتشار استخدام الھاتف المحمول بين الطلبة  )د

  
  :حل المشكلة في السؤال السابق يتطلب: ١٩س 

  . استخدام المخترعات الحديثةتعليم االبناء كيفية توظيف و  ) أ
  . إصدار تشريع يمنع استخدامه قبل سن معين  ) ب
  .بناء شبكة للتشويش عليه   )ج
  . فرض ضرائب على استخدامه  )د

  
  :لذلك ينبغيو ،ة األخيرة حوادث الطيران المدنيكثرت في اآلون :٢٠س 

  .قالع عن السفر بالطائراتاإل  ) أ
  .إيقاف صناعة الطائرات المدنية   ) ب
  . مراعاة شروط السالمة الجوية  )ج
  . استخدام وسائل بديلة مثل القطارات  )د

  
  :لذا ينبغي ،حيث أن األردن دخل حزام الزلزال :٢١س

  .اتخاذ التدابير المالئمةعند إنشاء المباني  ) أ
  . عدم السكن في األدوار المرتفعة  ) ب
  . التوقف عن بناء المباني المرتفعة  )ج
  . عند حدوث الزلزال هتباعازيادة الوعي بما يجب   )د

             
                 )٣(  

  
  

                )٢(  
  
  

               )١(  

  

أ

  ب
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ةزادت في اآلونة األ :٢٢س  وث البيئ دد بانتشار بعض األمراض ،خيرة مصادر تل د يھ ا ق ك  ،مم ادى ذل ولكي نتف
  :ينبغي 

  .ارتداء أقنعة تحتوي على مرشحات للھواء  ) أ
  . و إزالتھاالبحث عن أسباب و مصادر التلوث   ) ب
  . لى الشوارع إال للضرورةإعدم الخروج   )ج
  . إعطاء أمصال للوقاية من األمراض  )د

  
  : ولذلك ينبغي ،يعد قرناء السوء سبباً رئيساً في الفساد األخالقي لكثير من الشباب :٢٣س 

  .االنطواء على النفس وترك جميع األصدقاء   ) أ
  . ھذا االختيار اختيار األصدقاء بدقة بالغة وإشراك األھل في  ) ب
  .التوعية األخالقية للشباب  )ج
  .منع الشباب من التحدث في قضايا معينة  )د

  
  :إن أول خطوة لمعرفة نصيب الورثة ھي ،توفي رجل وترك زوجة وولدين وبنتين :٢٤س

  . احتساب حصة الزوجة  ) أ
  . معرفة مجموع الحصص  ) ب
  . معرفة نصيب الولد  )ج
  .معرفة نصيب البنت   )د

  
  ي الجزء الثان

 ،٤٢ ،٤٩ ،٦٢ ،٥٩، ٦٥كانت تخميناتھا الخمسة .تحاول اآلنسة ليلى أن تخمن عدد المكعبات في مرطبان :٢٥س 
 ،٦ ،٤عن العدد األصلي في حين كانت التخمينات األخرى تبعد بواقع ) ١٢(كان أحد تخميناتھا بعيدا بواقع 

  كم عدد المكعبات في المرطبان ؟. عن العدد الحقيقي ١١ ،٩
  :بالجوا

  
  
  

سم  ٦٣تتذكر فاطمة مساحة الجوانب على أنھا . تقوم فاطمة بتزيين صندوق على شكل متوازي مستطيالت :٢٦س 
م  ٧٢,  ٢ م  ٥٦ ، ٢س ة ،  ٢س اد الفعلي ذكر األبع تطيع أن تت ا ال تس داد صحيحة لكنھ ي أع اد ھ ا . و أن األبع م

  مقادير األبعاد الثالثة ؟ 
  : الجواب

  
  
  
  

   .وجد بعديھاأ.سم٦،ومحيطھا ٢سم٢الذھب مستطيلة الشكل مساحتھا سبيكة من  :٢٧س 
  :الجواب 
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ان ثمن  :٢٨س  ال و ٥إذا ك اح يساوي  ٤علب عصير برتق روش ٣١٠علب عصير تف دة من  ،ق ة واح وثمن علب
ً  ٧ ٠عصير البرتقال وعلبة واحدة من عصير التفاح يساوي    فما ثمن علبة واحدة من عصير التفاح ؟، قرشا

   :لجوابا
  
  
  
  

ى ) ٧(يحتاج : ٢٩س  ال إل اء) ١٢(عم ر م ر بئ ا لحف ر انسحب  ،يوم ات الحف دء بعملي ل الب ال) ٣(قب ا  ،عم م يوم ك
  يحتاج بقية العمال إلتمام حفر البئر ؟

  :الجواب
  
  
  
  
  

  )١٣(ما الوضع الذي يتخذه المستطيل رقم  ،إذا استمر الشكل أدناه على ھذا النمط :٣٠س 
  أ             د     ب           أ                   ج            ب           د             ج              د      أ             

  
  
  
  

  ب           ج       ج             د             د              أ              أ             ب               ب           ج   
  :الجواب 
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  اإلجابة النموذجية الختبار حل المشكالت
  

 اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة
 ب ١
 ب ٢
 د ٣
 ج ٤
 د ٥
 ا ٦
 د ٧
 ب ٨
 ج ٩
 د ١٠
 ب ١١
 ج ١٢
 ب ١٣
 ب ١٤
 ا ١٥
 د ١٦
 د ١٧
 د ١٨
 ا ١٩
 ج ٢٠
 ا ٢١
 ب ٢٢
 ج ٢٣
 ا ٢٤
 ٥٣=عدد المكعبات ٢٥
 سم٩سم،٨سم،٧:األبعاد ھي ٢٦
 سم٢سم،١: ألبعاد ھيا ٢٧
ً قرش ٤٠=ثمن علبة واحدة من عصير التفاح ٢٨  ا
٢١ ٢٩  ً  يوما
  ا            د                                                  ٣٠

  
 ب            ج                             
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  )٥( ملحق
  التقويم القائم على األداء

  بة الصف األول الثانويالمھام األدائية المقدمة لطل
  

  المتتاليات والمتسلسالت : الوحدة األولي 
  

ار األداة : مالحظة وم باختي ة؛ ويق ام األتي ة واحدة من المھ ة أدائي ة كل حصة صفية مھم م في نھاي يقدم المعل
  .المناسبة للتقويم من األدوات المرفقة

  
  )مفتوحة(أسئلة مقالية حرة  :أوالً 
  اتالمتتالي :الدرس األول  )١

ك ك، وصلت األحجية اآلتية من صديق ل ى زمالئ ة عل ر . اعرض األحجي ة، واختب اعمل خطة لحل األحجي
  .ومن ثم اكتب تقريرا تشرح فيه خطتك لزمالئك وتخبرھم عن كيفية تنفيذھا ،خطتك لمعرفة كيفية عملھا

ى األص: أحجية برج ھانوي" ر إل دة، يعتمد مبدأ األحجية على نقل حلقات مرتبة من األكب ى أحد األعم غر عل
ا  ،بحيث يتم نقل حلقة واحدة في كل مرة,وعددھا ثالثة إلى عمود آخر  ا، كم ة أصغر منھ وق حلق ة ف وال توضع حلق

  . يحق لك القيام بأي عدد من حركات النقل

  : إن أقل عدد لعمليات النقل ھو
                      ١ن عدد الحلقات  إذا كا  ١
  ١عمود     ٢عمود    ٣عمود                                                                   ٢  إذا كان عدد الحلقات ٣
  ٣إذا كان عدد الحلقات     ٧
  .لھذه المتتالية ) العام (جد قاعدة الحد النوني ) ١
 "حلقات؟ ٦ما أقل عدد من العمليات المطلوبة لنقل ) ٢
  
 
  ات والمتسلسالت الحسابيةالمتتالي: الدرس الثالث  )٢

  د) ١–ن + ( ١أ= ن أراد زميلك أن يستوضح منك حول القانون التالي ق 
 ماذا يمثل ھذا القانون ؟  
 ما داللة كل رمز من رموزه ؟ 
 ما المتطلبات األساسية الستخدام ھذا القانون ؟ 
 اقترح مثاالً بسيطا لتوضيح القانون لزميلك . 

  
  سلسلة الالنھائيةمجموع المت :الدرس السابع  )٣

  :اآلتيةفي المسألة 
االرتفاع السابق  ٣/٥وفي كل مّرة تصطدم فيھا باألرض ترتد إلى  ،أمتار ٦سقطت كرة مطاطية من ارتفاع "
  .وھكذا  ..

  ."الكرة قبل أن تتوقف عن الحركة جد مجموع المسافات التي تقطعھا
 ،ملةتأعد صياغة الحل بصورة مك. اجة إلى توضيحوبح ،ولكن الحل ناقص ،لھذه المسألةاآلتي قدم وليد الحل 

  .وواضحة 
         "١٨/٥=  ٦ ×  ٣/٥  

                 ٢٥/  ٥٤=  ٣/٥ ×  ١٨/٥   
                 ١٥) =  ٢/٥/ ( ٦) =٣/٥ - ١/(٦    "  
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 ً  الكتابة  :ثانيا
  مجموع المتسلسلة الحسابية: الدرس الرابع  )١

ا  ى زميلتھ الة إل ين صيغأرسلت آالء رس ة ب ا العالق ان تستوضح فيھ ابية حن لة الحس اد مجموع المتسلس  ،إيج
  :واستخدامات كل منھا

  )د ) ا –ن +( ١أ ٢(   ٢/ن= ن  ج,   )          نأ +  ١أ(  ٢/ن=  ن ج
  :فكرت حنان طويالً، ثم كتبت لھا بالتفصيل الرد التالي

   المتتاليات والمتسلسالت الھندسية: الدرس الخامس  )٢
ابية بعد ية والحس ذا  ،دراسة المتتاليات الھندس ى لتوضح ھ ناء ، فاستعانت بصديقتھا ليل ى س اختلط األمر عل

بس ابية، .الل ات الحس ن المتتالي ل م ين ك ة ب ة التالي ة، فصاغت المقارن ا باألمثل ا ودعمتھ ى أفكارھ  نظمت ليل
  :والمتتاليات الھندسية

  ندسةالمتتاليات والمتسلسالت الھ: الدرس الخامس  )٣
سم كھامش لرسم  ٢٠ترك داخل الورق وعلى الجانبين  ،)ملم( ١لديك ورقة طول ضلعھا متر واحد وسمكھا "

  :مّرة ٢٠فإذا طويت . لوحة
  .عد طيھااكتب قاعدة الحد العام لمساحة الورق ب  ) أ
 .اكتب قاعدة الحد العام لسمك الورق بعد طيھا  ) ب
  ."مساحة سطح الورق وسمكھا بعد طيھااكتب   )ج

  :لمسألة السابقة بعض الحقائق التي ليس لھا عالقة بالسؤالفي ا
  أي منھا لسنا بحاجة إليه ؟ )١
 .أعد كتابة المسألة متجاھال تلك الحقائق )٢
 .اشرح كيفية حلھا على شكل توجيھات يمكن أن يستعين بھا زمالؤك في حلھا )٣

  مجموع المتسلسلة الھندسية المنتھية: الدرس السادس  )٤
  :وأي منھا حسابية أي منھا ھندسية،: يز بين المتسلسلتين التاليتينلم يستطع علي أن يم

                  ٦                                                       ١٥  

 ١-ر) ٢( ٣,        )                ١ - ر  ٢(            

  ١= ر                             ١=ر           
  .يمكن أن يجد مجموعھا، وما يلزمه لذلك وكيف

  . ولكنه ترك الحل لعلي ،كتب له أخوه كل التفاصيل ،فاستعان بأخيه األكبر
  

 ً  )قراءة، تخاطب واستماع، تعبير، إلقاء كلمات، مناظرة ومناقشة(التعبير الشفوي  :ثالثا
   المتتاليات :الدرس األول  )١

 .عرف بلغتك الخاصة المتتالية، والمتسلسلة - ١
 الشكل المجاور تمثيل بياني لمتتالية، قدم                                                 - ٢

  متضمناً  ،مالحظاتك وتعليقاتك على ھذا الشكل       
محور الرأسي ال –المحور األفقي ( الشرح داللة كل من

  )                                       الحد العام  –
  مجموع المتسلسلة الالنھائية :الدرس السابع) ٢

تكون نھاية المتتالية الھندسية الالنھائية موجودة إذا " 
  " ١  ≤ر         كان

وقدم تفسيراتك  ،ناقش مع زمالئك ھذه العبارة
  . في نھاية الحصةوتوضيحاتك مكتوبة إلى المعلم 
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 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

  المتسلسالت : الدرس الثاني  )٣
  

   -:لديك حل السؤال اآلتي
  + ....... ١/٦٤+  ١/١٦+ ١/٤استخدم رمز المجموع            للتعبير عن المتسلسلة "
  
  ٣              :                               الحل "
  
  "  ن ٢) ٢/( ١      =                    +  ٦٤/ ١+ ١/١٦+  ١/٤

  ١=ر                                                      
  
 ما رأيك في الحل المقدم ؟ ھل توافق أم ال توافق على الحل ؟ .١
 ما الحل الصحيح برأيك ،مقدما التبريرات الكافية لصحة حلك؟ .٢
  

 ً   )وأنشطة يعرضھا الطلبة أمام زمالئھم مشاريع،( عرض األعمال: رابعا
  المتسلسالت : الدرس الثاني  )٤

  :كتب المعلم المعطيات اآلتية على اللوح
  . ھرم يتكون من طبقات قاعدته مربعة الشكل .١
 .١٦طول ضلع الطبقة السفلى، التي تمثل قاعدته  .٢
 .يقل طول ضلع كل طبقة عن الطبقة التي دونھا .٣

  :المطلوب ما يلي
  .أرسلھا إلى زميلك لحلھاو ث،اكتب مسألة تتضمن ھذه المعطيات على شكل نقاط ثال .١

  .ثم أعرضھا على معلمك وزكالئك ومالحظاتك عليھا، استقبل إجابات الزمالء، وقم بإبداء رأيك،
  المتتاليات والمتسلسالت الحسابية: الدرس الثالث

  :عرض المعلم المسألة اآلتية على طالبه
  .ديناراً في السنة األولى ) ١٥٠(ي قبلھا،فإذا وفر دينارا سنويا زيادة عن توفيره في السنة الت ٥٠يوفر موظف "    
  .اكتب المتسلسلة التي تعبر عن مجموع ما يوفره  .١
 . اكتب المتسلسلة باستخدام إشارة المجموع .٢
 "ما مقدار ما يوفره  في السنة العاشرة ؟  .٣

  :وقدم المعلم بحل المسألة على النحو األتي 
 ....+  ٢٥٠+  ٢٠٠+  ١٥٠+  ٥٠المتسلسلة ھي ) ١ 

     ∞                    
  ن ٥٠+ ١٠٠)        ٢

  
  ١=ن              

  دينار ٥٥٠=  ٥٠ × ١٠+ ٥٠=  ١٠أ)   ٣
   

 في الحل الذي قدمه المعلم عدد من األخطاء المقصودة، ھل تستطيع تصحيح ھذه األخطاء ،موضحا ذلك  لزمالئك؟
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مجموع المتسلسلة الحسابية: الدرس الرابع  )٢
ار : "المعلم على طالبه المسألة اآلتيةعرض  ر اآلب ارا ع ٤٠تتقاضى شركة لحف ر األول من دين ر المت ن حف
ار د اآلب اني، ٤٢.٥، وأح ر الث ر المت ارا عن حف ث  ٤٥و دين ر الثال ر المت ارا عن حف ذا  ....دين م تتقاضى ... وھك ك

  " مترا؟  ٣٠الشركة عن حفر 
  :التاليةثم أجب عن األسئلة  ،اقرأ المسالة جيداً 

  . اكتب مسألة جديدة بسياق مختلف، بحيث تحافظ على تركيب المسألة األصلي )١
 . حل المسألة الجديدة موضحا خطوات الحل )٢
 .موضحاً لھم ما قمت به؛ وناقشھم في الخطوات التي قمت بھا وحلھا على زمالئك، ،أعرض المسألة الجديدة )٣
  
  نتھيةمجموع المتسلسلة الھندسية الم: الدرس السادس) ٣

في % ٢.٥نسمة، وينمو عدد سكانھا بنسبة  ٢٥٠٠٠٠يسكن في مدينة :"لمعلم المسألة اآلتية كواجب بيتيقدم ا
  ." سنة من اآلن ٣٠السنة، قّدر عدد سكان المدينة بعد 

  .استلم المعلم اإلجابات وقام بتصحيحھا، والحظ إخفاق البعض في الحل ، فإذا كلفك معلمك بمساعدة ھؤالء الطلبة 
  .قّدم إرشاداتك وأفكارك ،التي يمكن أن تساعد ھؤالء الطلبة على فھم ھذه المسألة وحلھا 

  
 )٦( ملحق

  مھام األداء
  صيغ مھام األداء المستخدمة في الدراسة

  
بعد مراجعة الدراسات التي بحثت في التقويم القائم على األداء، تم االعتماد على التصنيف الذي اعتمده عالم 

  :تحديد صيغ مھام األداء األكثر شيوعاً ،وھي على النحو اآلتي ؛ في) ٢٠٠٤(
رة أو المستفيضة )١ ة الح ا  :اإلجاب ة العلي درات الطلب ف ق ب توظي ي تتطل ة الت ئلة المقالي ي األس ل ف ي تتمث وھ

 .وتقيس تمكن الطالب من ھذه القدرات والتحليل والتفكير وحل المشكالت، كاالستدالل،
 :غة المھمة اآلتيةومن األمثلة على ھذه الصي

ك ك، وصلت األحجية اآلتية من صديق ل ى زمالئ ة عل ر خطتك . اعرض األحجي ة، واختب اعمل خطة لحل األحجي
  .ومن ثم اكتب تقريرا تشرح فيه خطتك لزمالئك وتخبرھم عن كيفية تنفيذھا ،لمعرفة كيفية عملھا

دة، يعتمد مبدأ األحجية على نقل حلقات مرتبة من : أحجية برج ھانوي" ى أحد األعم ى األصغر عل ر إل األكب
ا  ،بحيث يتم نقل حلقة واحدة في كل مرة,وعددھا ثالثة إلى عمود آخر  ا، كم ة أصغر منھ وق حلق ة ف وال توضع حلق

  . يحق لك القيام بأي عدد من حركات النقل
  : إن أقل عدد لعمليات النقل ھو

                                                                                                           ١إذا كان عدد الحلقات     ١
  ١عمود     ٢عمود    ٣عمود                                           ٢إذا كان عدد الحلقات    ٣             

  ٣إذا كان عدد الحلقات     ٧
  
  .المتتالية لھذه ) العام (جد قاعدة الحد النوني ) ١
 "حلقات؟ ٦ما أقل عدد من العمليات المطلوبة لنقل ) ٢
  
  
ين  وسيلة تعد أسئلة المقال :الكتابة   )٢ ة تب ه بصورة مكتوب ر الطالب عن معرفت جيدة لتقويم أداء الطلبة؛ إذ يعب

اليب منظ لقدرات الطالب،ومھارته بشكل حر دون قيود؛ ويمكن تقويم كفاءة الطالب في الكتابة بأس ة ومباشرة مث : م
 ً  .كتابة تقرير بحثي، أو ورقة عمل أو حل مسألة مفتوحة كتابيا



 ٢٢٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھمي البالونة

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

  :ومن األمثلة على ھذه الصيغة المھمة األدائية اآلتية
 ،إيجاد مجموع المتسلسلة الحسابية أرسلت آالء رسالة إلى زميلتھا حنان تستوضح فيھا العالقة بين صيغ"

  :واستخدامات كل منھا 
  )د ) ا –ن +( ١أ ٢(   ٢/ن= ن  ج,   )          نأ +  ١أ(  ٢/ن=  ن ج

  :"فكرت حنان طويالً، ثم كتبت لھا بالتفصيل الرد التالي 
  
تم  :التعبير الشفوي )٣ ي ي وھي أقدم صيغ تقويم األداء، ومن المھارات اللغوية التي تتعلق بالتواصل اللغوي والت

 ً   .عبير، والمناظرة والمناقشالقراءة، التخاطب واالستماع، والت: تقديمھا شفويا
  :من األمثلة على ھذه الصيغة ما يأتي

  " ١  ≤تكون نھاية المتتالية الھندسية الالنھائية موجودة إذا كان    ر    " 
  . وقدم تفسيراتك وتوضيحاتك إلى المعلم  ،ناقش مع زمالئك ھذه العبارة

  
ال )٤ ة يختار :عرض األعم ال معين ذه الصيغة تصميم أعم ب ھ ا تتطل ذھا وعرضھا أم وم بتنفي ب ويق ا الطال ھ

ابھم  الجمھور، وھذه الصيغة تھدف إلى توجيه الطلبة إلى تحقيق مستويات أداء متميزة تبين فھمھم للمعلومات واكتس
  .للمھارات األساسية

  :من األمثلة على ھذه الصيغة المھمة اآلتية
ة ألة اآلتي ه المس ى طالب ر ا: "عرض المعلم عل ار تتقاضى شركة لحف ر األول من أحد  ٤٠آلب ر المت ارا عن حف دين

ر الثالث  ٤٥و دينارا عن حفر المتر الثاني، ٤٢.٥اآلبار، و ر المت ذا  ....دينارا عن حف م تتقاضى الشركة ... وھك ك
  " مترا؟  ٣٠عن حفر 

  :ثم أجب عن األسئلة التالية  ،اقرأ المسالة جيداً 
  . لى تركيب المسألة األصلياكتب مسألة جديدة بسياق مختلف، بحيث تحافظ ع )٤
 . حل المسألة الجديدة موضحا خطوات الحل )٥
 .موضحاً لھم ما قمت به؛ وناقشھم في الخطوات التي قمت بھا وحلھا على زمالئك، أعرض المسألة الجديدة، )٦
  

  أدوات التقويم القائم على األداء
  
  المتتاليات: الدرس األول

  )التعبير الشفوي(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المھمة األدائية) ١
  .عرف بلغتك الخاصة المتتالية ، والمتسلسلة - ١
 الشكل المجاور تمثيل بياني لمتتالية، قدم                                                 - ٢

  ،متضمناً  مالحظاتك و تعليقاتك على ھذا الشكل       
الحد  –المحور الرأسي –المحور األفقي ( الشرح داللة كل من

  )                                       العام 
  
  

    
بطاقة التواصل (بطاقة التعبير الشفوي: أداة التقويم) ٢

  )*اللفظي
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      .يحاور المعلم بطريقة سليمة واضحة ومعبرة) ١

      .يعطي توضيحات مناسبة للمسألة الرياضية وحلولھا) ٢

      .يتبادل األفكار مع زمالئه الطالب اآلخرين) ٣

      .يستطيع أن يقيم تفكير زمالئه الطالب اآلخرين) ٤

 :يعبر بطريقة صحيحة وواضحة ودقيقة) ٥

      .يستجيب لألسئلة المطروحة عليه )أ

ً  )ب       .يلخص المعلومات الرياضية بطريقة واضحة شفويا

      .يطرح أسئلة تعكس فھمه للموقف )ج

 :يعبر شفوياً وبلغته الخاصة عن) ٦

 )أ
) مسألة رياضيةمفھوم وتعميم و(مكونات المعرفة الرياضية

 .درست له
     

 )ب
ة، : (مثل) مھارات( إجراءات أداء معين خوارزميات، عملي

 ...).حل المسألة، رسم شكل ھندسي أو بياني،
     

      ).أشكال، صور، رسومات:(نموذج رياضي )ج

 )د
عملية، حل مسألة، وصف شكل ھندسي : (إجراء أداء معين

 ). أو بياني
     

  .)٢٠٠٩( بن جحالن* 
  

  المتسلسالت: الدرس الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )العرض أمام الطلبة( :المھمة األدائية )١
  
  :كتب المعلم المعطيات اآلتية على اللوح  
  . طبقات قاعدته مربعة الشكل ھرم يتكون من .٤
 . ١٦طول ضلع الطبقة السفلى ، التي تمثل قاعدته  .٥
 .يقل طول ضلع كل طبقة عن الطبقة التي دونھا  .٦

  :المطلوب ما يلي
  .اكتب مسألة تتضمن ھذه المعطيات على شكل نقاط ثالث، وناقش زمالئك بھا -
 .زمالئك الطلبة لخص مناقشات الزمالء وقم بإبداء رأيك ومالحظاتك عليھا أمام -
 .حل المسألة وحدد خطوات حلھا، وناقش الطلبة في الحل -
 
  سلم تقدير لتقويم أداء الطلبة في حل المھمة المعطاة:أداة التقويم )٢



 ٢٢٦٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھمي البالونة

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

  
  )٢( جيد  )١( متوسط  )٠( متدن  األداء  التسلسل

يقدم تمھيداً واضحاً للخطوات التي سيقوم بھا في  ١
                العرض

      

        المكتوبة تعبر حقيقة عن المعطيات المقدمة المسألة  ٢

        صياغة المسألة اللغوية قوية وواضحة ومفھومة  ٣

        العرض المقدم لشرح ومناقشة المسألة مقنع وواضح  ٤

        يتقبل المالحظات المقدمة ويجري التعديالت الالزمة  ٥

        يضع خطه وينفذھا:يلتزم بخطوات حل المسألة   ٦

        ة المقدم واضح ومكتملحل المسال  ٧

        يتحقق من صحة الحل بطريقة مقنعة  ٨

قدم عرضاً جيداً شامالً وضح فيه الحل بخطواته  ٩
  المختلفة

      

  
  المتتاليات والمتسلسالت الحسابية: الدرس الثالث

  )أسئلة مفتوحة حرة :الطريقة(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المھمة األدائية ) ١
 

  د) ١–ن + ( ١أ= ن ق : أراد زميلك أن يستوضح منك حول القانون اآلتي       
 ماذا يمثل ھذا القانون ؟  
 ما داللة كل رمز من رموزه ؟ 
 ام ھذا القانون ؟ما المتطلبات األساسية الستخد 
 اقترح مثاالً بسيطا لتوضيح القانون لزميلك. 
 حل المثال المقترح ، موضحاً طريقة الحل 
 قائمة شطب:أداة التقويم )٣
  

  ال  نعم  األداء  التسلسل

      وضح أن القانون يمثل الحد النوني لمتتالية حسابية  ١

      ؛  د   ١حدد داللة الرموز أ  ٢

      الحد األول: الستخدام القانون وضح المتطلب األساسي األول  ٣

      أساس المتتالية: وضح المتطلب األساسي الثاني الستخدام القانون  ٤

      عدد الحدود: وضح المتطلب األساسي الثالث الستخدام القانون  ٥

      قدم مثاالً يوضح القانون  ٦

      حل المثال المقترح بطرقة مكتملة وصحيحة  ٧

      ن صحة الحلوضح طريقة الحل ،وتحقق م  ٨
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  المتتاليات و المتسلسالت الحسابية: الدرس الثالث
  )العرض أمام الطلبة(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
a.  األدائية المھمة  
  :عرض المعلم المسألة اآلتية على طالبه  

  .ديناراً في السنة األولى ) ١٥٠(دينارا سنويا زيادة عن توفيره في السنة التي قبلھا،فإذا وفر  ٥٠يوفر موظف "    
  .اكتب المتسلسلة التي تعبر عن مجموع ما يوفره  .٤
 . اكتب المتسلسلة باستخدام إشارة المجموع .٥
 "فره  في السنة العاشرة ؟ ما مقدار ما يو .٦

  :وقدم المعلم بحل المسألة على النحو األتي 
 + .... ٢٥٠+  ٢٠٠+  ١٥٠+  ٥٠المتسلسلة ھي ) ١ 

  ∞                    
  ن ٥٠+ ١٠٠)        ٢          

  ١=ن                      
  دينار ٥٥٠=  ٥٠ × ١٠+ ٥٠=  ١٠أ) ٣

   
 من األخطاء المقصودة، ھل تستطيع تصحيح ھذه األخطاء ،موضحا ذلك  لزمالئك؟ في الحل الذي قدمه المعلم عدد

  
  قائمة شطب: أداة التقويم

 
  غير مرضي  مرضي   األداء  التسلسل

      قرأ المسالة بتأني أمام الطلبة  ١
      حدد المعطيات والمطلوب منھا  ٢
      راجع خطوات الحل بتأني أكثر من مرة  ٣
      خطاء في الحلاستطاع التوصل إلى األ  ٤
      صحح األخطاء التي توصل إليھا  ٥
      قدم تبريرات مقنعة للتصحيح الذي قام به  ٦
   

  مجموع المتسلسلة الحسابية: الدرس الرابع 
  )الكتابة(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :المھمة األدائية) ١

ھا العالقة بين صيغ إيجاد مجموع المتسلسلة الحسابية ،و أرسلت آالء رسالة إلى زميلتھا حنان تستوضح في
  :استخدامات كل منھا 

  )د ) ا –ن +( ١أ ٢(   ٢/ن= ن  ج,   )          نأ +  ١أ(  ٢/ن=  ن ج
  كيف ستساعد حنان زميلتھا اآلء؟

  
b. سجل الطالب(بطاقة سير التعلم :أداة التقويم(  
  
  
  
  

  :أرادت حنان أن تساعد زميلتھا؛ فكرت طويالً، ثم كتبت لھا بالتفصيل وبخطوات منظمة الرد اآلتي



 ٢٢٦٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھمي البالونة

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

  الھندسية المتتاليات و المتسلسالت: الدرس الخامس
  )الكتابة(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :المھمة األدائية )١

اختلط األمر على سناء ، فاستعانت بصديقتھا ليلى لتوضح ھذا اللبس , بعد دراسة المتتاليات الھندسية و الحسابية 
المتتاليات الحسابية ،والمتتاليات  نظمت ليلى أفكارھا ودعمتھا باألمثلة، فصاغت المقارنة اآلتية بين كل من.

  :الھندسية
 
c. سجل المعلم(بطاقة سير التعلم :أداة التقويم(  
  
  
  
  
  
  

  المتتاليات و المتسلسالت الھندسة: الدرس الخامس
  الكتابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  :المھمة األدائية) ١
سم كھامش لرسم  ٢٠،ترك داخل الورق وعلى الجانبين ) ملم ( ١لديك ورقة طول ضلعھا متر واحد وسمكھا "

  :مّرة  ٢٠فإذا طويت . لوحة 
  .اكتب قاعدة الحد العام لمساحة الورق بعد طيھا   ) ت
 .طيھا  اكتب قاعدة الحد العام لسمك الورق بعد  ) ث
  ."اكتب مساحة سطح الورق وسمكھا بعد طيھا ) ج

  :في المسألة السابقة بعض الحقائق التي ليس لھا عالقة بالسؤال
  أي منھا لسنا بحاجة إليه ؟ )٤
 .أعد كتابة المسألة متجاھال تلك الحقائق )٥

 اشرح كيفية حلھا على شكل توجيھات يمكن أن يستعين بھا زمالؤك في حلھا
 

قدم المعلم  المالحظات اآلتية على .بدالً من  ليلى الحظ المعلم المقارنة التي صاغھا الطالب الذي  قائم بالدور 

 :المقارنة المقدمة
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  )٧( ملحق
  *مؤشر إنجاز كتابات الطلبة: التقويم أداة

  
  المعيار

  
  
  
  

  المستوى

المعرفة المفاھيمية
وتشمل معلومات "

المھمة، ترجمة : حول
المفاھيم باستخدام 
  "اللغة الرياضية

وتشمل"المعرفة اإلجرائية
تفاصيل الحل وإجراءاته، 

العمليات الحسابية 
والخوارزميات المعتمدة 
لتطبيق المبادئ الحسابية 

باستخدام استراتيجيات 
  "وعمليات معرفة

التنظيم وطريقة العرض 
ويشمل طريقة عرض "

الحل والنماذج المستخدمة 
لتوضيح خطوات الحل 

وتقديم تفسيرات 
وتوضيحات يمكن من 

خاللھا التحقق ومراجعة 
  "الحل

االتصال والربط 
ويشمل استخدام "

نماذج وصور، رموز 
وأمثلة يمكن من 
خاللھا توصيل 

ار الرياضية األفك
وربطھا مع المعرفة 

  "الرياضية
٤  ًيقدم تصورا

واضحاً ودقيقاً 
  .للمسألة

  يستخدم لغة
رياضية دقيقة 

ومعبرة عن 
 .المفھوم

  يترجم كافة
 المفاھيم بلغة سليمة

ويربطھا مع  
 .األفكار الرياضية

يستخدم عمليات
شاملة،  واستراتيجيات

ومالئمة لمتطلبات 
  .المھمة

 تيجيات يُدّعم االسترا
المستخدمة بأدلة وشواھد 

 .مناسبة توصل للحل
  يطبق العمليات

الحسابية، والخوارزميات 
  .بدقة ووضوح

  ًال رض ح يع
منظماًً◌، يقدم فيه نظرة 

ى ة عل اھيم، : كلي المف
تراتيجيات،  واالس
ة  ابات المتعلق والحس

  .بالمھمة
  يرات دم تفس يق

ة  يحات مكتوب وتوض
ل،  راءات الح إلج
ى مخططات  مشتملة عل

  .توضيحية

  يوصل
المعلومة بفعالية، 
قدماً حججاً قوية، 

  .ومنطقية
  طريقة التفكير

المتبعة مرتبطة 
بصورة كلية مع 
 المعرفة الرياضية

  المطلوبة
تعاريف، قوانين، (

  ).خصائص
يقدم تصوراً-  ٣

عاماً وكلياً 
  .للمسألة

يستخدم لغة  - 
  رياضية تقريبية

 .للمفھوم
يترجم  - 

المفاھيم الرئيسة، 
ا مع ويربطھ

  .األفكار الرياضية

يستخدم عمليات-
واستراتيجيات مالئمة 

  .لمتطلبات المھمة
يُّدعم  - 

االستراتيجيات 
المستخدمة بأدلة وشواھد 

 .تقرب للحل
يطبق العمليات  - 

الحسابية والخوارزميات 
  .مع بعض األخطاء

يعرض حالً  - 
منظماً، ولكنه بحاجة 

إلى تفاصيل للمفاھيم، 
واالستراتيجيات، 

ت المتعلقة والحسابا
  .بالمھمة

يقدم تفسيرات  - 
وتوضيحات تقريبية 
إلجراءات الحل، قد 

تتضمن بعض 
المخططات 
  .التوضيحية

يوصل  - 
المعلومة بفعالية، 

مقدماً حججاً 
ُمّدِعمة تحوي 
  .بعض الثغرات
طريقة التفكير 

المتبعة مرتبطة 
بشكل تقريبي مع 
: المعرفة الرياضية

تعاريف، قوانين، (
  )خصائص

صوراًيقدم ت-  ٢
  .مشوشاً للمسألة

يستخدم لغة  - 
رياضية تعطي 

معنى محدداً 
 .للمفھوم

يترجم المفاھيم  - 
الرئيسة ويربطھا 
بشكل سطحي مع 
  .األفكار الرياضية

يستخدم عمليات-
واستراتيجيات مفيدة نوعاً 

  .ما لمتطلبات المھمة
يُّدعم االستراتيجيات  - 

المستخدمة ببعض األدلة 
 .والشواھد

يطبق العمليات  - 
حسابية والخوارزميات ال

  .مع أخطاء أساسية

يعطي حالً منظماً  - 
لبعض األجزاء، ولكنه 
: ال يقدم نظرة واضحة

للمفاھيم، 
واالستراتيجيات، 

والحسابات المتعلقة 
  .بالمھمة

يقدم بعض  - 
التفسيرات التوضيحات 

المكتوبة، والتي قد 
يُضمن بعضھا 

  .بمخططات توضيحية

يقدم إشارات  - 
تحوي بعض 
دم الغموض، وع

الوضوح، والحجج 
المقدمة غير 

 .منطقية
طريقة التفكير 

المتبعة مرتبطة 
بصورة مشوشة 
وغير دقيقة مع 

المعرفة الرياضية 
  .المطلوبة
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يقدم تصوراً-  ١

ضعيفاً، ومبھماً 
  .للمسألة 

يستخدم لغة  - 
رياضية مبھمة 

وغيرمعبرة عن 
 .المفھوم

يترجم المفاھيم  - 
  بشكل غير غير
واضح، وغير 

 .سليم

ستخدم عملياتي-
واستراتيجيات ال تُلبي 

  .متطلبات المھمة
يُّدعم االستراتيجيات  - 

المستخدمة بأدلة وشواھد 
 .غير واضحة

يطبق العمليات  - 
الحسابية والخوارزميات 

  .بشكل خاطي

يعرض حالً غير  - 
  .واضح، وغير منظم

يقدم تفسيرات غير  - 
واضحة، وال تتضمن 
  .مخططات توضيحية

ال يوصل  - 
عبر العلومة، وال ي

  .عن الحل
طريقة التفكير  - 

المتبعة غير 
مرتبطة مع 

المعرفة الرياضية 
  .المطلوبة

  ال محاولة لإلجابة ال محاولة لإلجابة ال محاولة لإلجابة ال محاولة لإلجابة  ٠
 .)٢٠٠٧( البالونة  *

  
  

  مجموع المتسلسلة الھندسية المنتھية: الدرس السادس
  )عرض أعمال الطلبة(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :المھمة األدائية) ١

في %  ٢.٥بنسبة نسمة ، وينمو عدد سكانھا  ٢٥٠٠٠٠يسكن في مدينة :"قدم المعلم المسألة اآلتية كواجب بيتي 
  ." سنة من اآلن  ٣٠السنة ، قّدر عدد سكان المدينة بعد 

  .استلم المعلم اإلجابات وقام بتصحيحھا، والحظ إخفاق البعض في الحل ، فإذا كلفك معلمك بمساعدة ھؤالء الطلبة 
  قّدم إرشاداتك وأفكارك ،التي يمكن أن تساعد ھؤالء الطلبة على فھم ھذه المسألة وحلھا 

  
  سلم تقدير لتقويم عرض الطالب: أداة التقويم) ٢

  )٢( جيد  )١( متوسط  ()متدن  األداء  التسلسل
      يقدم تمھيداً واضحاً للخطوات التي سيقوم بھا في العرض     ١
يبرز المعطيات والمطلوب في المسألة من خالل تحليل   ٢

  المسألة وعرضھا للطلبة
      

ت التي يقوم بھا أثناء العرض يناقش الطلبة في الخطوا  ٣
  ،ويحرص على فھم الطلبة للخطوات

      

يعيد صياغة بعض فقرات الحل التي قام بتصحيحھا   ٤
  المعلم بلغة سھلة واضحة للطلبة

      

يلتزم بخطوات حل المسألة ،ويشرح خطة الحل التي قام   ٥
  بھا المعلم

      

        يناقش الطلبة في خطط أخرى للحل ويقدم المقترحات  ٦
        يعيد ترتيب المعلم بطريقة أبسط للطلبة  ٧
        يتأكد من فھم الطلبة لخطوات الحل بمناقشتھم بكل خطوة  ٨
        يعرض الحل بشكل متكامل للطلبة  ٩
        يتحقق من صحة الحل المقدم ويستقبل مقترحات الطلبة  ١٠

  



 "...... وأثر استراتيجية التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياضي "ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٧٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مجموع المتسلسلة الالنھائية :الدرس السابع
  )التعبير الشفوي(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :المھمة األدائية )١

  " ١  ≤تكون نھاية المتتالية الھندسية الالنھائية موجودة إذا كان      ر    
  . لھم وقدم تفسيراتك وتوضيحاتك إلى ،ناقش مع زمالئك ھذه العبارة 

 
  )*التواصل اللفظي(بطاقة التعبير الشفوي : أداة التقويم )٢
 

المھارة 
 األساسية

از المھارة الفرعية
مت
م

  ً دا
 ج
يد
ج
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ج
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ظ
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ي ا
ض
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 ال
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ص
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      .يحاور المعلم بطريقة سليمة واضحة ومعبرة) ١

      .يعطي توضيحات مناسبة للمسألة الرياضية وحلولھا) ٢
      .يتبادل األفكار مع زمالئه الطالب اآلخرين) ٣
      .أن يقيم تفكير زمالئه الطالب اآلخرين يستطيع) ٤
 :يعبر بطريقة صحيحة وواضحة ودقيقة) ٥
      .يستجيب لألسئلة المطروحة عليه )أ
ً  )ب       .يلخص المعلومات الرياضية بطريقة واضحة شفويا
      .يطرح أسئلة تعكس فھمه للموقف )ج
 :يعبر شفوياً وبلغته الخاصة عن) ٦

 )أ
) مفھوم وتعميم ومسألة رياضية(كونات المعرفة الرياضيةم

 .درست له
     

 )ب
ة، : (مثل) مھارات( إجراءات أداء معين خوارزميات، عملي

 ...).حل المسألة، رسم شكل ھندسي أو بياني،
     

      ).أشكال، صور، رسومات:(نموذج رياضي )ج

 )د
كل ھندسي عملية، حل مسألة، وصف ش: (إجراء أداء معين

 ). أو بياني
     

 .)٢٠٠٩( بن جحالن* 

  


