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تت�سمن هذه امل�ساركة نقا�سًا ملحتوى الطبعة التجريبية املنقحة للعام 2011 من حيث العناوين، والأفكار، والت�سل�سل، والرتابط، 
والتدريبات والتمارين، ثم مقارنة ذلك بالطبعات ال�سابقة، ثم عر�ض اأفكار وروؤى عالجية نابعة من اخلربة العملية؛ بهدف تي�سري 

عملية التعليم والتعلم عند طريف العملية التعليمية، و�سد الثغرات احلا�سلة يف املنهاج.

وقفة مع اجلزء األول 
من كتاب الرياضيات 
للصف الثامن األساسي

�صامر �أمني �أبو �صاع

 مقدمة

بعد مرور ع�رش �سنوات على �سدور الطبعة التجريبية الأوىل 
اأ�سا�ض  على  الأ�سا�سي،  الثامن  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  من 
الرتبية  وزارة  و�سعتها  التي  العري�سة  واخلطوط  اخلطط 
بالعديد من  تعديالت حظيت  والتعليم، وما تخّلل ذلك من 
اللجان والفرق امل�ساركة -اآخرها فريق الإثراء- يف اإعدادها، 
ما  بامل�سمون، ومتابعة ذلك على واقع  وعند ربط ذلك كله 
يحدث يف العملية التعليمية وما ر�سح من نتائج الختبارات 
املوحدة، تبدو الأمور وكاأّن هذا الكتاب غري خا�سع للخطط 
ول اخلطوط التي يتحدث عنها القائمون على املنهاج. فهذا 
�سدر  قد  الثامن  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  من  الأول  اجلزء 
بطبعته الأوىل العام 2002، مكونًا من وحدتني، هما الأعداد 
الثانية  الطبعة  �سدرت  التايل  العام  ويف  والهند�سة.  احلقيقية 
باأربع وحدات، ويف العام التايل �سدرت طبعة جديدة بتبديل 
نهاية  حتى  الطبعة  هذه  بقيت  حيث  الف�سلني،  بني  وحدتني 
العام الدرا�سي 2011/2010. ويف بداية العام 2012/2011، 

بقيت  ملاذا  ندري  ول  املنقحة  التجريبية  الطبعة  �سدرت 
جتريبية؟ وما هي جوانب الإثراء التي اأثرانا بها فريق الإثراء؟!

ملناق�سة  التفا�سيل، ميكننا حتديد ثالثة دوافع  قبل اخلو�ض يف 
هذا الكتاب هي:

اإنه من اأكرث كتب الريا�سيات التي اأُجري عليها تغيري.	•
اإنه مو�سع اهتمام امل�سوؤولني من خالل المتحان املوحد.	•
�سمن 	• يحتويها  التي  املوا�سيع  يف  والتخ�س�ض  الرتكيز 

املرحلة الأ�سا�سية.

 التفاصيل والرؤى

�سنتبع ترتيب الكتاب يف تناول املوا�سيع على النحو التايل:

كتابة الكسور العشرية على صورة عدد نسبي
اإّن الإثراء مبفهومه الوا�سح يعني الزيادة على ال�سيء، والتنقيح 
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ميكننا  ال�سابقة،  بالطبعات  وباملقارنة  ال�سيء،  حت�سني  يعني 
مّت  لقد  تنقيح.  ول  اإثراء  باأي  يحَظ  مل  الدر�ض  هذا  اإّن  القول 
�سيئًا عنها  الطالب قد در�ض  اأّن  حذف طريقة الأمناط بحجة 
يف  احلذف  اأّن  اعتبار  ميكن  فكيف  ال�ساد�ض.  ال�سف  يف 
الأمناط يف  لطريقة  الطالب  درا�سة  اإن  تنقيح؟  احلالة هو  هذه 
ال�سف ال�ساد�ض، ل تعدو كونها فكرة يف �سوؤال واحد يعتمد 
ال�ستنتاج دون اأن ت�سبق ذلك اأمثلة لكي ي�ستفيد منها الطالب. 

فهل هذا يكفي للحديث عن طريقة الأمناط؟!

رؤية:
ال�سابقة،  الطبعة  يف  ب�سورتها  الأمناط  طريقة  على  الإبقاء  اإن 
الك�سور  جمع  ملو�سوع  الطالب  فهم  �سيعزز  اأنه  الوارد  من 
العادية مع علمنا بال�سعف العام الذي يعاين منه الطلبة يف هذا 
على  الطالب  يتعّرف  اأن  اخل�سو�ض  بهذا  يكفي  املو�سوع، 

ال�سورة التحليلية للك�رش.

اجلذر الرتبيعي واجلذر التكعيبي لعدد نسبي
الدر�ض املكون من ع�رش �سفحات هو عبارة عن عملية  هذا 
هذا  اإىل  ول�سق  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  كتاب  من  ن�سخ 
املنهاج  يف  ل�سق   - ن�سخ  عملية  اأول  لي�ست  وهي  الكتاب، 
العام  الثامن  ال�سف  يف  الطالب  يكون  وعليه،  الفل�سطيني. 
املو�سوع مرتني، مبا ل يقل عن  2012/2011 قد در�ض هذا 
ثالث ح�س�ض يف كل مرة. وبالرجوع اإىل م�سمون الدر�ض، 
جند اأن فكرة ق�سمة اجلذور �سيعيد الطالب درا�ستها مرة اأخرى 
يف مو�سوع العمليات على اجلذور. وبالن�سبة للفكرة الثانية 
التي هي تقدير اجلذور، فقد وردت كدر�ض م�ستقل يف كتاب 
ال�سف ال�سابع. اأما بخ�سو�ض الفكرة الثالثة التي هي ال�سورة 
من  ول  قريب  من  ل  الدر�ض  بعنوان  لها  عالقة  فال  العلمية، 

بعيد. هل عملية الن�سخ والل�سق ميكن اعتبارها اإثراء؟!

رؤية:
ميكن اأن يبقى مو�سوع اجلذور مطروحًا يف منهاج ال�سف 	•

ال�سابع عّله يفيد الطالب يف درا�سة نظرية فيثاغور�ض، ويف 
حتليل الفرق بني املربعني.

مو�سوع 	• من  كجزء  العلمية  ال�سورة  اإدراج  املنا�سب  من 
قوانني الأ�س�ض.

األعداد غري النسبية
يف  اأهمية  ذي  اإثراء  اأو  تنقيح  عن  احلديث  ال�سهل  من  لي�ض 
الوقوف  وعند  ال�سابقة.  الطبعة  مع  باملقارنة  الدر�ض  هذا 

على امل�سمون، وبالنظر اإىل العنوان، نتوقع اأن يكون الهدف 
جند  لكن  الن�سبي،  غري  بالعدد  الطالب  تعريف  هو  الرئي�سي 
با�ستخدام  بداأ  التايل:  النحو  على  ذلك  قد جتاوز  الهدف  اأن 
باملقارنة  كاماًل  در�سًا  اعتباره  ميكن  املتتايل-الذي  التقريب 
مع در�ض تقدير اجلذور- ثم انتقل اإىل ا�ستخدام الآلة احلا�سبة 
لي�سل اإىل بداية تعريف العدد غري الن�سبي. اأما الفكرة الثانية، 
فهي متثيل الأعداد غري الن�سبية التي ميكن اعتبارها تطبيقًا على 
نظرية فيثاغور�ض، فهي جديرة باأن يخ�س�ض لها در�ض كامل 
الطالب  �سيدر�سها  الأفكار  هذه  كل  فيثاغور�ض.  نظرية  يتبع 
يتالءم  هذا  فهل  الن�سبي.  غري  العدد  هو  واحد  عنوان  حتت 

وقدرات طالب يف ال�سف الثامن؟

رؤية:
در�ض 	• لها  ُيخ�س�ض  باأن  جديرة  املتتايل  التقريب  فكرة  اإن 

مقارنة بتقدير اجلذور.
مفهوم 	• لتو�سيح  احلا�سبة  الآلة  با�ستخدام  الكتفاء  ميكن 

ميتلك  اأن  ُي�سرتط  ل  اخل�سو�ض  وبهذا  الن�سبي،  غري  العدد 
جميع الطلبة اآلت حا�سبة.

لتكون تطبيقًا على 	• الن�سبية  تاأجيل متثيل الأعداد غري  ميكن 
نظرية فيثاغور�ض يف الوحدة الثانية.

من م�ساق ال�سنة الثانية يف املدر�سة ال�سيفية: الدراما يف �سياق تعلمي 2012.
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األسس
الأ�س�ض من اأهم املو�سوعات يف الريا�سيات، وهو جدير باأن 
يدر�سه الطالب يف اأكرث من �سف، لكنه ظهر يف هذا الكتاب 
العلم  مع  الإعراب،  من  لها  حمل  ل  التي  املعرت�سة  كاجلملة 
للطالب.  مقنعة  بطريقة  املادة  �سياق  مع  ربطه  بالإمكان  اأّنه 
اأنها  )27( جند  الواردة يف �سفحة  الأ�سئلة  نوعية  تاأملنا  واإذا 
يحتاج  ما  ومنها  املطروحة،  الأمثلة  م�ستوى  مع  تتالءم  ل 
اإىل فكرة املرافق التي مل يدر�سها الطالب بعُد ح�سب ترتيب 

الكتاب. �سنعود ملناق�سة عالقة الأ�س�ض باجلذور لحقًا.

ال�سف  كتاب  يف  الأ�س�ض  بدر�ض  امل�سمون  مقارنة  وعند 
املو�سوع  عر�ض  قد  التا�سع  ال�سف  كتاب  اأّن  جند  التا�سع، 
بطريقة اأف�سل من حيث نوعية الأمثلة، وعددها، وكذلك من 

ناحية التمارين من حيث التدرج والعدد.

اجلذور والعمليات عليها
يت�سمن هذا الدر�ض خم�سة عناوين فرعية يف ثماين �سفحات 
هو  وال�سوؤال  والتمارين.  التدريبات  من  واحدة  جمموعة  لها 
اأن  الأوىل  للمرة  املوا�سيع  هذه  يدر�ض  لطالب  ميكن  كيف 
اأن  يف  الفائدة  ما  ثم  الأ�سئلة؟  من  واحدة  جمموعة  يف  يتقنها 
وتعريفًا  تعميمًا  يت�سمن   )40 )�سفحة  الأخري  ال�سوؤال  يكون 
للمرافق بعد انتهاء الدر�ض، وقد �سبق ذلك مثالن وفرعان من 

ال�سوؤال الأول؟ اأم اإنها مقت�سيات التنقيح والإثراء...؟!

اأن الكتاب  اإىل مو�سوع �رشب اجلذور، جند  وعند الرجوع 
�سفحة  يف  اجلدول  على  معتمداً  ال�ستنتاج،  بطريقة  عر�سه 

ل اإىل النتائج التي تليه. )35( من اأجل التو�سّ

رؤية:
الأ�س�ض 	• لقوانني  الطالب  درا�سة  بعد  اإّنه  القول  ميكننا 

والأ�س�ض الك�رشية، ميكن الإفادة من ذلك يف الو�سول اإىل 
ال�ستنتاجات الواردة يف �سفحة 35-36، ما يعني الربط 

بني مو�سوع قوانني الأ�س�ض و�سياق املادة كما يلي:

ومنها ن�سل اإىل بقية النتائج دومنا احلاجة اإىل تكوين جداول 
هذه  �ستكون  ما  وغالبًا   .35 �سفحة  الن�ساط  منط  على 
قوة  املو�سوع  و�ستعطي  الطلبة،  لدى  التقبل  �سهلة  الفكرة 

يف العر�ض.

كل 	• على  التدريبات  من  جمموعة  تخ�سي�ض  ل  املف�سّ من 
عنوان فرعي حتى يتمّكن الطالب من ا�ستيعاب العمليات 

على اجلذور.

التباين وخصائص املتباينة
يتكون هذا الدر�ض من ثماين �سفحات يف ق�سمني؛ يت�سمن 
اأ�سالع  بني  العالقة  الآخر  يتناول  فيما  اخل�سائ�ض،  الأول 

املثلث وزواياه، تلي ذلك جمموعة من التمارين وامل�سائل.

الطالب،  عند  املو�سوع  فهم  يعّزز  بالهند�سة  اجلرب  ربط  اإّن 
يعطي  الهند�سية،  بالأ�سكال  التباين  خ�سائ�ض  �رشح  فتدعيم 
اأّن  اأولهما  ل�سببني؛  يكفي،  ل  هذا  لكن  للدر�ض.  قوة  عن�رش 
ب�سكل  اخل�سائ�ض  فيها  ي�ستخدم  تدريبات  يجد  ل  الطالب 
بع�ض  ا�ستخدم  املثلث  متباينة  در�ض  اأّن  ثانيهما  مبا�رش، 
�سفحة  مثال  يف  حا�سل  هو  كما  مبا�رش  ب�سكل  اخل�سائ�ض 

.)73(

رؤية:
اأمثلة وتدريبات على  اإدراج  اإّن  بناء على ذلك، ميكننا القول 
متباينات من الدرجة الأوىل مبتغري واحد على منط )اأ�ض + ب> 
للخ�سائ�ض،  املبا�رش  ال�ستخدام  فر�سة  الطالب  يعطي  جـ(، 
كما اأّن ذلك يهيئ الطلبة ل�ستكمال درا�سة املو�سوع ب�سكل 

اأف�سل يف ال�سف التا�سع.

الربح املركب
باأي عملية  الدر�ض مل يحَظ  اإن هذا  القول  البداية، ميكننا  يف 
ميني  على  العلمية  احلا�سبة  الآلة  �سعار  �سوى  اإثراء  ول  تنقيح 
الواردة  الأمثلة  اأن  كما   ،)89( �سفحة  وم�سائل  متارين 
اعتمدت على الآلة احلا�سبة العلمية، فهل هذا يعني اأن الطالب 

ملزم بامتالك اآلة حا�سبة علمية؟

رؤية:
ل اإدراج اأ�سئلة ذات اأرقام �سهلة متّكن الطالب من حلها  ُيف�سّ
دون ا�ستخدام الآلة احلا�سبة العلمية، ما يفيده يف اإتقان اأولوية 

العمليات احل�سابية.

األسهم
هو  التجارية  املعامالت  وحدة  من  الرئي�ض  الهدف  اأّن  مبا 
من  الهدف  فما  املئوية،  الن�سبة  مع  التعامل  الطالب  يتقن  اأن 
الإ�سدار  قبيل عالوة  الطالب مب�سطلحات جتارية من  اإ�سغال 
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والتخ�سي�ض؟ كما اأّن الأ�سئلة الواردة هي على منط مثال )3( 
فقط.

رؤية:
�ض،  التخ�سّ مرحلة  اإىل  الأ�سئلة  من  النوع  هذا  تاأجيل  ميكن 
مثلما ح�سل يف التطبيقات القت�سادية يف مبحث الريا�سيات 
الطبعة  من  حذفها  مّت  حيث  الأدبي،  الثانوي  الثاين  لل�سف 

الأخرية.

 أين دليل املعّلم؟!

املادة،  اأهداف  املنهاج يحتوي على  املعّلم هو جزء من  دليل 
الكتاب،  لأ�سئلة  اإجابات  زمنية،  خطة  متقّدمة،  منظمات 
توزيع الأ�سئلة ح�سب اأهميتها، م�ستويات مفرت�سة للتح�سيل 
يف كل وحدة. مل يكن متوقعًا اأن ي�ستمر تطبيق املنهاج ع�رش 
�سنوات دون دليل، لي�ض لأن املعّلم بحاجة اإىل ما ير�سده، بل 
املعلم  دليل  بينها  من  �سوابط  اإىل  يحتاج  املنهاج  تطبيق  لأن 
للكتاب  �سابقًا  يكن  مل  اإن  متزامنًا  يكون  اأن  يفرت�ض  الذي 

املدر�سي.

 خالصة

هذا  يف  متوا�سعًا  كان  والإثراء  التنقيح  اإّن  القول  ميكننا 
الطبعة  عن  الطبعة  لهذه  متّيز  اأي  يظهر  مل  حيث  الكتاب، 
ال�سابقة، ما ل يجعلنا نتفاءل باقرتاب ثبات منهاج الريا�سيات 
و�سدور الطبعة ما بعد التجريبية حتى تكتمل �سورة املنهاج 
اإىل ظهور  الإ�سارة  من  بد  اخل�سو�ض، ل  وبهذا  الفل�سطيني. 
اإ�سكالية تنّوع الطبعات اأحيانًا بني الطلبة، واأحيانًا اأخرى بني 

املعّلم والطلبة.

لي�ض الهدف هو النقد بقدر ما هو الإ�سهام يف تطوير املنهاج، 
وبالتايل احل�سول على نتائج اأف�سل، فالنتائج املعلنة لالختبارات 
املوّحدة ل تظهر اأداًء مرتفعًا ول حتى متو�سطًا عند الطلبة، ما 
يعني اأّن هناك خلاًل وثغرات يجب عالجها، وبالتاأكيد املنهاج 
بجوهرها،  الهتمام  يجب  التي  اجلوانب  اأحد  هو  املدر�سي 
والطلبة،  املدر�سني  من  امليدان  يف  املتواجدين  اإىل  بال�ستناد 

وال�ستفادة احلقيقية من واقع العملية التعليمية.

معلم ريا�صيات- مدر�صة طولكرم �لثانوية

من م�ساق تاأ�سي�سي يف الدراما التكونية.
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