وزارة التربية
أإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
التوجيه الفني للرياضيات

تقرير

الحلقة النقاشية

"أساليب مقترحة لالرتقاء بمستويات
المتعلمين للصف الثاني عشر "
الموجهةاألولى للرياضيات
بمنطقة العاصمة التعليمية

أ  .حصة يونس العلي

"إن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها
وهي ثروة ال تضاهيها ثروة"
النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر األحمد الصباح  ....حفظه هللا ورعاه

اليوم :األربعاء الموافق  11من إبريل 1111
المكان  :قاعة العروض في ثانوية قرطبة للبنات
الحضور  :أ .حصة العلي الموجهة األولى للرياضيات
أ  .خالدة المير مديرة ثانوية قرطبة للبنات
جميع موجهي الرياضيات للمرحلة الثانوية بالمنطقة
جميع رؤساء أقسام الرياضيات بالمنطقة للمرحلة الثانوية( بنين  ،بنات)
جميع معلمي ومعلمات مادة الرياضيات بالمنطقة للصف الثاني عشر العلمي

استهلت الحلقة النقاشية الموجه الفني األول للرياضيات لمنطقة العاصمة التعليمية
أ.حصة العلى بالصالة والسالم على أشرف خلق هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ثم
بالترحيب بجميع الحضور وقدمت الشكر لمديرة المدرسة أ.خالدة المير ولقسم
الرياضيات على الجهود المبذولة وعلى استضافة الحلقة النقاشية بأسبوعهم الثقافي  ،ثم شكرت أ.
خالدة المير الجميع على تنفيذ هذه الحلقة النقاشية بمدرستهم .
بعد ذلك تحدثت أ .حصة العلي قائلة :بعد اإلطالع على نسب النجاح لجميع المدارس في منطقة
العاصمة وتحليل هذه النتائج الحظنا أن النتئج لم تكن بالمستوى المطلوب وأن هناك تفاوت بين
درجات األعمال ودرجات اختبار الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر (علمي) ولبقية
الصفوف  ،ولذلك كان من الضرورة االجتماع بجميع معلمي الصف الثاني عشر للوقوف على
األسباب ومتابعة الخطط العالجية ومناقشة بعض المقترحات لالرتقاء بمستويات المتعلمين ولذلك
سوف نناقش في اجتماعنا هذا البنود التالية :
( )1أسباب تدني مستوى المتعلمين في اختبار الفترة الثانية
( )2الخطط العالجية لالرتقاء بمستويات المتعلمين
ومقترحات ألساليب تحقق االرتقاء بمستويات المتعلمين بجميع
فئاتهم (ضعيف -متوسط -فائق)
وعند الحديث عن البند األول فى محاور النقاش تم اإلتفاق على :

أوال :أسباب تدني مستوى بعض المتعلمين
( )1كثرة الغياب لبعض الطالب خصوصا قبل وبعد العطالت الرسمية أثرت في فهم الموضوعات ومعلوم
للجميع أن الرياضيات مادة تراكمية والغياب يؤثر سلبا على استيعاب الطلبة .

( )2خروج الطلبة واستئذانهم من الدراسة خالل اليوم الدراسي بصورة ملحوظة في بعض
المدارس أثناء فترة االختبارات لدراسة مواد اختبارات اليوم التالي .
()3ضعف تراكمي في أساسيات المادة واإلهمال في المذاكرة والالمباالة .
( )4عوامل نفسية وانفعالية عند بعض المتعلمين تؤثر في الفهم وأحيانا عدم حبهم لمادة الرياضيات
أو لمعلم الرياضيات و العوامل الصحية التي تؤدي الي نقص عام في حيوية المتعلم وتؤثر في
مستواه .
( )5كثرة االختبارات (قصير –خارج الجدول -فترات -عملي ونظري)لجميع المواد مما يسبب
اإلرهاق للطالب  .وكذلك يؤدي إلى عدم متابعة الطالب لحل التمارين المطلوبة بالصورة
الصحيحة ويهملون في أداء الواجبات علما بأن مادة الرياضيات تتطلب اإلستمرارية في حل
التمارين حتى يكتسب الطالب المهارات الالزمة .
( )6بعض الطلبة يدرسون للمادة في ليلة اإلختبار فقط ومن أجل الحصول على الدرجات وال
يمكن تحقيق األهداف بهذه الطريقة فالمادة تتطلب المتابعة المستمرة .
()7عدم وجود الدافعية للدراسة وتلقى العلم:فبعض المتعلمين ليس لديهم الرغبة في الدراسة
األكاديمية ويرغبون في األنواع األخرى من التعليم .
( )8ظاهرة الدروس الخصوصية واعتماد الطالب عليها بشكل واضح مما يؤدى عدم اهتمامه
بالحصة الدراسية وبشرح المعلم
( )9جهل كثير من الطالب بطريقة االستذكار الصحيحة لمادة الرياضيات وبأهمية وضع خطط
صحيحة للمذاكرة لإلختبارات
( )11ال شك أن هناك أسباب تتعلق بالمعلم ومنها :
 بعض المعلمين ال يراعون الفروق الفردية ويركزون اهتمامهم فقط على تنفيذ المنهجالدراسي وال يهتمون بفهم المتعلمين وال بمستوياتهم .
التقصير في متابعة الواجبات والدفاتر ( األعمال الصفية والالصفية )عدم االهتمام بالطالب المتعثرين دراسيا ً والتركيز على الطالب المتجاوب معهمطرق التدريس التي يستخدمها بعض المعلمين ال تحقق األهداف مما يؤدي إلى عدم الفهموعدم اإلستيعاب
أسلوب التلقين:نظرا ألنه قد أصبح الهدف الحصول على الدرجات فحسب أصبح معظمالمعلمين يركز على أن يحفظ الطالب لكي يحصل على الدرجات
( )11عدم تواصل أولياء األمور لدى نسبة كبيرة من الطالب مع مدرس المادة أومع المدرسة
( )12دمج كتابي الرياضيات واإلحصاء معا ً في اختبار واحد .
( )11وضع الحصة السابعة لمادة الرياضيات للصف الثانى عشر ولجميع الصفوف يؤثر في فهم
واستيعاب الطلبة .
......إلخ

ثانيا:الخطط العالجية لالرتقاء بمستويات المتعلمين
ومقترحات ألساليب تحقق االرتقاء بمستويات المتعلمين في
جميع فئاتهم (ضعيف – متوسط – فائق)
بعد ذلك تطرقت أ .حصة العلى في الحديث عن الخطط العالجية لالرتقاء بمستويات المتعلمين
وتركت الحديث لبعض معلمي المدارس التي كانت لهم تجارب ايجابية ونتائج طيبة وأثر واضح
وقد تم استعراض هذه التجارب ومنها ( عمل مسابقة أوائل الطلبة بين الفصول بحيث يشارك في
هذه المسابقة الطلبة الضعاف في الفصل وتكون مسئولية الممتازين متابعة هؤالء الطلبة وتدريبهم
بالتعاون مع معلم الفصل على تمارين ضمن المنهج الدراسي  ،التواصل اإللكتروني بين المعلم
والطلبة بحيث يجيب على استفساراتهم العلمية عند الحاجة وخصوصا قبل اإلختبارات ،تجربة
الطالب المعلم أو الطالب المرشد بحيث يتم تقسيم الفصل لمجموعات تتضمن كل مجموعة مستويات
مختلفة من الطلبة بحيث يرأسها طالب ممتاز وتكون من مسئولياته التعاون مع زمالئه في فهم
المادة ،أوراق العمل الهادفة والتي تتضمن تمرينات تعزيزية أو عالجية أو اثرائية حسب مستوى
المتعلم  ،استخدام برمجيات الرياضيات ووضع نسخ منها في مكتبة المدرسة بحيث يرجع لها
الطالب عند غيابه )... ،
وكانت نتيجة النقاش باالتفاق على ما يلي :
 تشجيع المتعلم على االلتزام بالحضور وتطبيق قانون الغياب على الطالب الذي يتجاوزالنسبة المقررة للغياب .
 تدعيم العالقة بين المتعلم ومدرسته من خالل جعل المدرسة بيئة جاذبة . عمل اجتماع مع الطلبة للوقوف على أسباب عدم الحصول على درجات مرضية باالختباروتقديم النصح واإلرشاد من أجل االهتمام بالمادة والتحدث مع الطلبة وتوضيح أهمية هذه
السنة لهم فهي تحدد مصيرهم.
 عقد ندوات للطالب عن كيفية تنظيم وقت الدراسة وعن طريقة دراسة مادة الرياضياتللوصول للمستوى األفضل .
 اإلهتمام بتفعيل دور الحوافز المعنوية والمادية للطلبة بجميع فئاتهم من خالل الكلماتالتشجيعية أو بالتصفيق له بصورة عالنية داخل الفصل أوفي طابور الصباح وتكريمه
بشهادة تقدير أو بأي وسيلة متاحة .
 زيادة رغبة المتعلم في التحدي واالستمتاع بما يتعلمه وتشجيعه للرجوع للمعلمعند تعثره في فهم موضوع معين ومساعدته بالشرح له منفردا إذا لزم األمر.
 أهمية وجودعالقة طيبة بين المعلم والمتعلم وأهمية تبادل الثقة بينهم حتى نحققهدف اإلرتقاء بمستويات المتعلمين.

 تمكين المتعلمين من تكوين صورة جيدة عن ذاتهم وتعزيز الشعور بالنجاح أثناء التعلمألنه أكبر دافع الستمرارية التعلم 0
اإلهتمام بالطالب الضعيف داخل وخارج الفصل وإعطاءه أهمية أثناء المناقشة في الفصل
وخارج الفصل واحتواءه .
 المراجعة بعمل أوراق عمل فعالة تخدم المادة وتبسط المعلومة للطالب وتدريبهم علىنماذج اختبارات سابقة
 أهمية توفير األنشطة التفاعلية والوسائل التي تساعد الطالب على استيعاب المفاهيمالمــراد توصيلها واإلهتمام بتبسيط المعلومات وربطها بسياق الحياة اليوميـة
 أن يتيح األسلوب فرصة الستثارة التعليم وتنشيطه ولتنمية دافعية التالميذ نحو التعلمعلى المعلم أن يقوم بدراسة وتشخيص حالة كل طالب على حدة ثم يضع الخططالعالجية المناسبة حسب حالة المتعلم .ومن الخطط المؤثرة إيجابا القيام بالمقابلة
الشخصية للطالب  -سواء من المعلم أو رئيس القسم -والتحدث معه بأسلوب تربوي
والتعاون معه حتى نحقق هدف رفع مستواه التحصيلي .
تشجيع المتعلم على االشتراك في مراكز رعاية المتعلمينمتابعة مستمرة من المعلم لألعمال الصفية والالصفية أوالً بأولوتسجيل المالحظات الالزمة للطالب باستمرار باسلوب تربوي .
تقسيم الطالب إلى مجموعات داخل الفصل وكل مجموعة تحوى طالب مختلفة المستوياتحتى يساعد الطالب المتفوقين زمالئهم الضعاف (التعليم التعاوني)
وتطبيق فكرة الطالب المعلم إلشراك أكبر عدد من الطلبة في حل التطبيقات.

وتشجيع الطالب الممتاز على مساعدة المعلم في اإلجابة على استفسارات الطلبة الذين يحتاجون
المساعدة في مجموعته.
عمل مسابقات هادفة بين المجموعات التي تم تكوينها في الفصل الواحد وتشجيعهم علىالتعاون في المذاكرة وفي إكمال أعمالهم التحريرية التي تعينهم في المذاكرة .
فيما يخص األعمال الالصفية إذا لم يتمكن المعلم من تصحيحها كاملة  ،فيجب عليه
تخصيص مكان لوضع حلول بعض هذه التمارين ليرجع لها الطلبة عند الحاجة.
تفعيل دور السبورات الذاتية داخل الفصل بحيث يطرح المعلم أسئلة المراجعة لجميع الطلبةويرفع الطلبة إجاباتهم وهذا يمكن المعلم من معرفة المتعثرين .
التأكيد على أهمية الخرائط الذهنية التي توضح استراتيجيات الحلول للتمارين وتبين للطالبكيف يفكر في التمرين  ،ويمكن تفعيل دور المصورات ومجالت الحائط داخل الفصول أو
في الممرات بحيث تتضمن الخريطة الذهنية .
 حث الطالب على االنضباط الكامل أثناء الحصص الدراسية واحترام المعلمين االستفادة من تجارب مدارس أخرى نجحت في تجاربها اإليجابية وأثرت وارتقت بمستوىالطلبة.
 التواصل المستمر بين معلم المادة واالخصائى االجتماعي وأولياء األموروعمل ندوات تنويرية ألولياء األمور حسب الحاجة بحيث تتناول بعض الطرائق الحديثة في
التربية وكيفية تفهم طبيعة المتعلم وأهمية توفير الجو الهادئ والمتزن بالمنزل وكيفية تنظيم
وقت الطالب بالمنزل للدراسة للوصول بالطالب للمستوى المطلوب .
على رئيس القسم توجيه المعلمين إلى بذل مزيد من الجهد باإلضافة إلى: االتفاق فيما بينهم على كيفية عرض المعلومات بشكل مبسط
 زيارة الزمالء من ذوى الخبرة في كيفية التعامل مع الطالب
 االهتمام بورقة العمل والتركيز على تنويع محتواها بما يتناسب مع مستويات الطالب
*التنويع في طرائق التدريس وفى بيئة الفصل وتفعيل دور المعمل التدريسي ( مختبر)
للرياضيات

وفي نهاية المناقشة أكد المجتمعون على ضرورة رفع التوصيات التالية :
( )1االكتفاء باختبارين موحدين فقط خالل العام الدراسي :أحدهما في نهاية الفصل الدراسي
األول واآلخر في نهاية العام الدراسي .
( )2زيادة عدد الحصص الدراسية للرياضيات للصفين الحادي عشر علمي والثاني عشر
علمي إلى  8حصص أسبوعيا.
( )3أن تكون حصص الرياضيات ضمن الحصص من األولى حتى السادسة وعدم وضع
حصة رياضيات في السابعة .
( )4فصل إختبارالرياضيات عن اختبار اإلحصاء.
( )5عمل ندوات عبر اإلعالم المقروء والمرئي والمسموع لتوعية الطالب وأولياء األمور
بأهمية االنتظام في الدراسة واآلثار السلبية للغياب على جودة التعليم ومستقبل الطلبة.
وفى الختام تقدمت األستاذة  /حصـة العلى بالشكر الجزيل
للحضور متمنية من الجميع العمل بكل محاور الحلقة النقاشية من اقتراحات لالرتقاء بالعمل
والحصول على أفضل النتائج وأن يكون هناك تعاون من الجميع لتحقيق دور معلم
الرياضيات باالرتقاء بالعملية التربوية والتي هي هدفنا جميعا الذي نسعى إليه من أجل خلق
جيل متعلم مثقف مبدع يرتقى بالكويت عالميا.
مع خالص الشكر والتقدير
الموجهة األولى للرياضيات
حصة العلي

